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   وأمان مصادر األشعة وأمنهااإلشعاعيةلوقاية لالقواعد التنظيمية العامة 

  تعاريف   األولالفصل 

  تعاريف 1 املادة

  Decontaminationإزالة التلوث 
  .إزالة أو تقليل التلوث عن طريق عمليات فيزيائية أو كيميائية معينة

  Ionizing radiation املؤينة ةشعاأل
  .هي األشعة القادرة على إنتاج أزواج من األيونات في المادة

 Safety of Radiation Sourcesمصادر األشعة  أمان
 فيما الحوادث تقليص احتمال وقوع حوادث لمصادر أشعة إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من عواقب تلك تدابير تتخذ بقصد

  .لو وقعت

 Security of Radiation Sources مصادر األشعة أمن
  .غير مسموح لى مصادر األشعة أو إتالفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها على نحوإالوصول  تدابير تحول دون

  Intakeاالندخال 
  .دخول النكليدات المشعة إلى الجسم عن طريق االستنشاق أو البلع أو عن طريق الجلد

 Preventive Measures تدابري تاليف الضرر
عربية أو أجنبية قبل وبعد  تدابير يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص أو أية جهة اعتبارية عامة أو خاصة وطنية أو أية

 .لضرر أو التخفيف من حدة تأثيرهحدوث الواقعة بقصد منع ا

  Intervention التدخل
 . أو احتمال التعرض لمصادر أشعةتقليل أو تجنب أي إجراء يقصد به

  Exposureض التعر
  .بكامل أنواعه وحاالته التعرض لإلشعاع

  Public Exposureتعرض اجلمهور 
الطبيعيـة  شعة الخلفيـة    تعرض أفراد الجمهور الناتج عن أي مصادر باستثناء أي تعرض مهني أو طبي أو التعرض أل               

  .الناتج عن حاالت التدخلوهو يضم كالً من التعرض الناتج عن مصادر وممارسات مجازة والتعرض . المحلية العادية
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  Medical exposureالتعرض الطيب 
 في  – بخالف المعرضين مهنياً     –؛ وتعرض األشخاص    ةلجاعم أو ال   الطبي أو السني   تعرض المرضى في أثناء التشخيص    

أثناء تقديم العون عن معرفة وطواعية لمساعدة المرضى وتوفير أسباب الراحة لهم؛ وكذلك تعرض المتطـوعين خـالل                  

  .لبحوث الطبية التي تنطوي على تعرضا

  Occupational exposureالتعرض املهين 
  .القواعدجميع تعرضات العاملين خالل عملهم، باستثناء التعرضات المستثناة أو المعفاة بموجب هذه 

  Safety assessmentتقومي األمان 
مراجعة الجوانب المتعلقة بالوقاية واألمان في تصميم وتشغيل المصادر؛ ويشمل ذلك تحليل تعليمـات الوقايـة واألمـان                  

المحددة في تصميم المصدر وتشغيله، إضافة إلى تحليل المخاطر التي قد تنشأ خالل ظروف التـشغيل العاديـة أو فـي                     

  .حوادثحاالت ال

  Contamination  اإلشعاعيالتلوث
ـ   مواد مشعة غير مرغوب فيها أو قد تكون ضارة سواء داخل مادة أو على سطحها، أو في جسم وجود ى بـشري أو عل

  .سطحه، أو في أي مكون بيئي آخر

  Safety cultureثقافة األمان 
 واألفراد، والتي تقضي بإعطاء قضايا الوقاية واألمان ما تستحقه من اهتمـام          لدى الجهات  مواقفوال الخصائص   مجموعة

  .باعتبارها قضايا ذات أولوية مطلقة

  Security Cultureثقافة األمن 
 واألفراد والتي تقضي بإعطاء قضايا أمن المصادر المشعة ما تستحقه مـن             الجهاتمجموعة الخصائص والمواقف لدى     

  .ماماهت

  Doseاجلرعة 
 المسماة بالجرعة الممتـصة، أو جرعـة        مقاديرتبعاً للسياق تستخدم ال   و". تمتصه"مقياس لإلشعاع الذي تتلقاه دريئة ما أو        

وغالبـا مـا    . العضو، أو الجرعة المكافئة، أو الجرعة الفعالة أو الجرعة المكافئة المودعة، أو الجرعة الفعالة المودعـة               

  . تكون ضروريةتحذف الصفات عندما ال

  Effective doseاجلرعة الفعالة 
 المعرفة بأنها مجموع الجرعات المكافئة في األنسجة، بعد ضرب كل منها في عامل النسيج المرجح المناسـب،                  Eالكمية  

  :وتحسب بالمعادلة التالية

E = ΣT wT HT 

وحدة الجرعة الفّعالة هي . Tمرجح للنسيج   إلى عامل النسيج ال    wT، و   T إلى الجرعة المكافئة في النسيج       HTحيث يرمز   

  .(Sv)"سيفرت"كغ وتسمى /جول
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  Equivalent doseاجلرعة املكافئة 
  : المعرفة على النحو التاليHT,Rالكمية 

HT,R = DT,R wR 

، موزعة بشكل متجانس على نسيج أو عـضو  Rإلى الجرعة الممتصة الناتجة عن اإلشعاع من النوع  DT,R حيث يرمز

T   و ،wR    إلى عامل الترجيح لإلشعاع R .              وعندما يكون حقل اإلشعاع مؤلفاً من عدة أنواع من األشعة لها قـيم متباينـة  

  : فإن الجرعة المكافئة تعطى بالعالقةwRـ ل

HT = ΣR DT,R wR  
  .(Sv)" سيفرت"كغ وتسمى /وحدة الجرعة المكافئة هي جول

  Accidentاحلادث 
تجاهل عواقبـه   عطال المعدات أو غيرها من الحوادث، وال يمكنأطاء التشغيل أو مقصود، بما في ذلك أخ أي فعل غير

  .األمان وأتملة من زاوية الوقاية الفعلية أو المح

  Dose Limitحد اجلرعة 
  .قيمة الجرعة الفعالة أو المكافئة التي يتلقاها األفراد في ممارسات خاضعة للرقابة وال يسمح بتجاوزها

  Emergency planخطة الطوارئ 
  .ذ في حالة وقوع حادثمجموعة إجراءات تنفّ

  Defence in depthالدفاع يف العمق 
  .استخدام أكثر من تدبير وقائي واحد لبلوغ هدف معين لألمان، بحيث يتحقق الهدف حتى إذا فشل أحد التدابير الوقائية

  Damage لضررا
غيرهـا مـن    شعاعية بالخواص السمية أو االنفجاريـة أو الخواص اإلشعاعية أو اختالط الخواص اإل  األذى الناجم عن

مؤقتة أو يؤدي إلى فقدانـه الحيـاة أو    الخواص الخطرة لمصدر أشعة يلحق بشخص ويسبب له أو لنسله عاهة دائمة أو

ريباً أو أو غير مباشر أو يلحق بالبيئة أو الممتلكات ويسبب دماراً أو تخ يسبب له أضراراً مادية أو اقتصادية بشكل مباشر

 .يه وتكاليف تدابير تالفي الضررلى ما كان علإعادة الحال إبما في ذلك تكاليف  ضرراً لها،

 Radiological or Nuclear Emergency النووي الطارئ اإلشعاعي أو 
ـ  حادث يمكن أن يكون مقصوداً أو غير مقصود، يستدعي اتخاذ إجراءات فورية د لتخفيف األخطار ودرء العواقب التي ق

ويمكن أن يكون طارئـاً إشـعاعياً نتيجـة للتعـرض     . وبيئته وممتلكاته يكون لها آثار وخيمة على صحة اإلنسان وأمانه

نووي متسلسل أو  من أية مادة مشعة أو مصدر أشعة، أو طارئاً نووياً نتيجة انفالت الطاقة من تفاعل لإلشعاعات المنطلقة

 .متسلسلنواتج التفاعل النووي المن تفكك وانتشار 

  Workerالعامل 
، ويتمتع بحقوق وواجبات محددة     رب عمل لحساب  بصورة دائمة أو مؤقتة، كل الوقت أو بعض الوقت،          أي شخص يعمل    

والعامل في رب العمل يعتبر الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص قائماً بواجبات . (فيما يتعلق بالوقاية في التعرض المهني

  ).آن واحد
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 Dose Constraintقيد اجلرعة 
  .للجرعة الفردية الناجمة عن مصدر ما ُيسعى لعدم تجاوزه عند استمثال الوقاية واألمان المرتبط بهذا المصدرتقييد 

  Radioactive Material املادة املشعة 
  .المؤينة وتكون طبيعية أو صنعيةالتي تصدر األشعة  المادة

  As Low As Reasonably Achievable (ALARA)مبدأ أالرا 
المحافظة على مقدار الجرعة الفردية وعدد األشخاص المتعرضين واحتمال حدوث التعرض عند أدنى حد يمكن الوصول                

 .إليه بشكل معقول مع أخذ العوامل االقتصادية واالجتماعية بعين االعتبار

 Critical Groupاموعة احلرجة 
وبحيث تكون  ار تعرض محدد، متجانس إلى حد معقول،        مجموعة من أفراد الجمهور تعرضها إلى مصدر معين، عبر مس         

من هذا المصدر عبر مسار التعرض ) حسبما ينطبق(ممثّلة لألفراد الذين يتلقون أعلى جرعة فعالة أو أعلى جرعة مكافئة           

  .المحدد

  Monitoringاملراقبة اإلشعاعية 
  .واد مشعة وتفسير النتائجقياس الجرعة أو التلوث بغرض تقويم أو مراقبة التعرض إلشعاعات أو لم

  املرسوم
  .2005 لعام 64المرسوم التشريعي رقم 

  Exposure pathwayمسار تعرض 
  .مسار يمكن لإلشعاع أو النظائر المشعة الوصول إلى اإلنسان عبره والتسبب بتعرض

  Radiation protection Officer يةمسؤول الوقاية اإلشعاع
ات في نوع معين من الممارسات يّعينه المستثمر ليشرف على تطبيق متطلبات هذه             فرد مختص بأمور الوقاية من اإلشعاع     

  .القواعد

   User املستثمر
يتحمل المسؤولية  أو االعتباري الحائز ترخيصاً للتعامل مع المواد المشعة ونفاياتها ومصادرهما والذي الشخص الطبيعي

  .أو مصدر أشعة تعلق بمنشأةاألساسية عن الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن فيما ي

  Intervention Levelمستوى التدخل 
ويلزم عند بلوغه اتخاذ إجراء وقائي أو عالجي محدد في حالة تعـرض طـارئ أو                . مستوى الجرعة التي يمكن تفاديها    

  .مزمن

 Investigation Levelمستوى التقصي 
من أمثلة هذه المقادير الجرعة الفعالة واالندخال والتلـوث فـي           . دار ما ينبغي في حال تجاوزها القيام بالتقصي       قيمة لمق 

 .واحدة المساحة أو واحدة الحجم وخالفه
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  Clearance Levelsمستويات رفع الرقابة 
ويمكن عنـدها أو دونهـا إعفـاء        أو النشاط اإلشعاعي الكلي،     /قيم تضعها الهيئة معبراً عنها بتركيز النشاط اإلشعاعي و        

  .مصادر اإلشعاع من الرقابة

  Source صدرامل
  .مصدر األشعة

  Radiation Source  األشعةمصدر
ليـه  إالنظر  يؤدي إلى تعرض إشعاعي ـ سواء عن طريق إصدار أشعة مؤينة أو إطالق مواد مشعة ـ ويمكن   كل ما قد

  .منفردة ألغراض الوقاية واألمانعلى أنه وحدة 

  Radioactive Sourceصدر املشع امل
  .مصدراً مغلقاً أو مفتوحاًتستخدم كمصدر أشعة؛ وقد يكون مادة مشعة 

  Sealed sourceاملصدر املغلق 
وتكـون  . أو على شكل مادة صلبة مغلفة بإحكام      ) ب(مختومة بصورة دائمة داخل كبسولة،      ) أ(مادة مشعة تتصف بكونها     

لى درجة من المتانة تكفي لمنع التسرب في ظروف االستعمال والبلى سـواًء علـى               الكبسولة أو مادة المصدر المغلق ع     

  .النحو الذي صممت من أجله أو في حالة الحوادث الممكن توقعها

  Spent Sourceغلق املستهلك ملر ااملصد

  .ر مغلق لم يعد مالئماً للغاية المقصودة منه نتيجة للتفكك اإلشعاعيمصد

  Unsealed Sourceاملصدر املفتوح 
  .أي مصدر مشع غير مغلق

  Practiceاملمارسة 
شـبكة   يحدث مصادر إضافية للتعرض أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين، أو يعدل من أي نشاط بشري

أو زيادة  شخاصاحتمال تعرض األ وألى زيادة تعرض إمسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة على نحو يؤدي 

  .اص المعرضينعدد األشخ

  Consumer Productsاملنتجات االستهالكية 
الحساسات الدخانية واإلشارات الوميـضية وأنابيـب توليـد         مثل  هي أجهزة تحتوي على كمية ضئيلة من المواد المشعة          

  .األيونات

  Activityالنشاط اإلشعاعي 
 لمقدار ما من النكليدات المشعة في حالة معينة للطاقة فـي            (dN) هو عدد التحوالت النووية العفوية       Aالنشاط اإلشعاعي   

  :وحدة الزمن
A = dN / dt  

  .(Bq)" بكريل"وتسمى الوحدة الدولية للنشاط اإلشعاعي هي مقلوب الثانية 
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  Radioactive wasteالنفايات املشعة 
المواد، ال يتوقع أن يكون لهـا   و عمليات تدخل، بغض النظر عن الحالة الفيزيائية لهذهأمشعة ناتجة عن ممارسات  مواد

  .وي على مواد مشعة أو ملوثة بهاأي استخدام وهي تحت

  Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)النورم 
  .عدا النظائر المشعة الموجودة طبيعياًمواد ال تحوي كميات ملموسة من النظائر المشعة 

  اهليئة
   . الذرية في الجمهورية العربية السورية هيئة الطاقة

  Incident الواقعة
 .احية الوقاية واألمانن سلسلة حوادث ذات منشأ واحد والتي ال يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من أي حادث أو

 Radiation Protection اإلشعاعية الوقاية
  .شعة المؤينة ووسائل تحقيق ذلكمن آثار التعرض لأل وقاية األفراد
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     أحكام عامةالثاينالفصل  

  اهلدف 2 املادة
 . مصادر األشعة وأمنها عمالً بأحكام المرسومأمانود متطلبات الوقاية اإلشعاعية يتحد

  جمال التطبيق 3 املادة
  علـى التعـرض إلشـعاعات مؤينـة        ، أو يمكن أن تنطوي    ،القواعد على جميع الممارسات التي تنطوي     ه  هذق  تطّب  ) أ

   :، وهي من المرسوم4المذكورة في المادة و

 .نهائياً  مؤقتاً أو الممارسةبمصادر أشعة مؤينة أو إيقاف البدء بأية ممارسة تتعلق )1(

 صديره أو تسليمه أو تسلمه أو إعارته أو استعارتهتصنيعه أو تجميعه أو استيراده أو ت صميم مصدر أشعة أوت )2(

طريقة كانت أو تـشغيله أو   أو تأجيره أو استئجاره أو بيعه أو شراؤه أو توزيعه أو حيازته أو نقل حيازته بأية

الخدمة أو تخزينه أو التخلص منه، أو التعامل به بأي  استخدامه أو صيانته أو إصالحه أو تفكيكه أو إخراجه من

 .ن األشكالشكل م

 .البيئة إطالق مواد مشعة في )3(

 .المشعة بأي شكل من األشكال التصرف بالنفايات )4(

أو  أو مرحلة منها أو تشغيلها أو امتالكها أو صيانتها أو تعديلها أو إخراجها من الخدمة إقامة منشأة أو جزء منها )5(

 .أي أعمال أو استثمار أو دراسات تتعلق بها بأي شكل من األشكال

 مـصادر ال المتعلقة باإلشعاعيةطوارئ في حاالت الالذي يقوم به المستثمر سواء على التدخل   أيضاً  القواعد  ذه  هق  تطّب  ) ب

  .في حاالت التعرض المزمن وأالتي بحوزته 

  .إلى القواعد الصادرة بهذا الشأنيخضع نقل المواد المشعة   ) ت

  االستثناءات 4 املادة
  :دالقواعالمرسوم وتستثنى التعرضات التالية من متطلبات 

 . الحي في الجسم40التعرضات الناجمة عن وجود البوتاسيوم  )1(

 اإلشعاعات الكونية على سطح األرضالتعرضات الناجمة عن  )2(

 .في المواد الخام ةطبيعياللنكليدات المشعة التعرضات الناجمة عن التراكيز غير المعدلة ل )3(

  . أخرى تحددها الهيئةتعرضاتأي  )4(

  اإلعفاءات 5 املادة
 :يناإلعفاء التاليياري معى إذا استوف القواعدمن متطلبات ممارسات في نطاق اً  واقعاًرعفي مصديجوز للهيئة أن ت  ) أ

سنة في حاالت التشغيل العادية في أي سيناريو تعرض         / ميكروسيفرت 10 على تزيد   لجمهورسبب جرعة ل  يأال   )1(

 .معقول

سـا فـي    /سـيفرت  ميكرو 1 على سم من أي نقطة على سطحه الخارجي         10أال يزيد معدل الجرعة على بعد        )2(

 .حاالت التشغيل العادية
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بناء على طلب يقدم إليها      -اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو فنية         نتيجة لضرورات في حاالت خاصة    يجوز للهيئة     ) ب

  . كلياً أو جزئياً من أحكام هذه القواعد ماإعفاء ممارسات ومصادر واقعة في نطاق ممارسات -مبادرة منها بأو 

 . من متطلبات المرسوم والقواعدفي ممارسات غير مبررةواقعة ادر ال يجوز إعفاء مص  ) ت

  رفع الرقابة 6 املادة
 المادة  المحددة في معايير اإلعفاء   يجوز للهيئة رفع الرقابة عن مصادر واقعة في نطاق ممارسات إذا أصبحت متوافقة مع               

5.  

   جسيملضرراملصادر املسببة  7 املادة
ضـرراً  تـسبب   يحتمـل أن    مسببة أو    المعّرفة في الملحق األول   والثالثة  األولى والثانية   ات  لقة من الفئ  المغتعد المصادر   

  .جسيماً لألشخاص أو الممتلكات أو البيئة
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   املمارسات ترخيص   أحكام الثالثالفصل  

   عن املمارسات اإلشعاعيةإلبالغا 8 املادة
أية ممارسة،  بيجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يعتزم الشروع           5 المادة  أو   4 المادة  وارد في هو  باستثناء ما     ) أ

  . إلى الهيئة قبل القيام بذلكإبالغاًأو يعتزم حيازة مصدر يقع في نطاق أية ممارسة أن يقدم 

ذه الممارسـات   يمكن الشروع به  ، و د المطلوب لها  تحدد الهيئة قائمة بالممارسات التي يكون اإلبالغ هو الشرط الوحي           ) ب

  .بعد اإلبالغ مباشرة

   املمارسات اإلشعاعيةترخيص 9 املادة
أية ممارسة أو حيـازة     بيعتزم الشروع   من  يجب على   ،   أعاله 8 المادة  من   ) ب (الفقرة  و 5 المادة  و 4 المادة مع مراعاة     ) أ

 وفقـاً للتعليمـات واإلرشـادات       ترخيصمصدر يقع في نطاق أية ممارسة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على              

  . الالزمالترخيصوال يجوز الشروع بالممارسة إال بعد الحصول على . الصادرة عن الهيئة

اإلشـعاعية  الوقايـة   تولون مهام أساسية فيما يتعلق ب      من الهيئة للعاملين الذين ي     ترخيصعلى  على المستثمر الحصول      ) ب

  .تحدده الهيئة في التعليمات التي تصدر بهذا الشأنوحسبما  هاوأمنمصادر األشعة  أمانو

  متعدد املراحلالترخيص 10 املادة
  .ة واحدةمرحلأكثر من ترخيصها بكون يتحدد الهيئة الممارسات التي   ) أ

 أو منشأة تشعيع أو غيرها من المنشآت التـي يـصعب            ةإشعاعيمعالجة   منشأة   تشييدت الممارسة تنطوي على     إذا كان   ) ب

بشكل كبير على تصميمها، فيجب الحـصول علـى         فيها  وأمان المصادر   الوقاية اإلشعاعية   عتمد  تتعديلها الحقاً والتي    

  .ل اإلنشائيةاألعماتنفيذ  الهيئة على التصميم واإلنشاء قبل البدء بترخيص من

  التراخيصإضافية يف شروط وضع  11 املادة
والبيئـة   وقايـة األفـراد   تمنحه على النحو الذي تراه مالئماً أو ضـرورياً ل     ترخيص أي   علىضع شروط   ويجوز للهيئة   

  .هاوأمنالمصادر  أمانأو بهدف زيادة مستوى  إلى الحد األدنىأو لتقليل التعرض لمخاطر إشعاعية والممتلكات 

  إلغاؤهاص أو التراخيتعليق  12 املادة
  :في الحاالت التاليةاؤه، لغللمدة التي تحددها، أو إر عنها ادص ترخيص أيتعليق يجوز للهيئة   ) أ

قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غيـر مـشروعة ترتـب عليهـا إصـدار                   ستثمر  مالإذا تبين أن     )1(

  .الترخيص

أو  اإلشعاعية   أو أخل بمتطلبات الوقاية    واعدالقالمرسوم أو   تطلبات المنصوص عليها في      الم المستثمرإذا خالف    )2(

  .ها أو أمن المصادرأمان

  خطر على المستثمر أو العاملين لديـه أو        ، أو احتمال وجود   ،وجوديم أمان الممارسة    ونتيجة مراجعة تق  إذا تبين    )3(

  . له بهاالمرخّص ناتج عن الممارسة  مؤينةشعةنتيجة التعرض ألأو الممتلكات  الغير أو البيئة على
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اإلجراءات التصحيحية المطلوبة   تنفيذ  لمهلة  المستثمر  إعطاء  للهيئة   كما يجوز    ،ياً فور الترخيص تعليق يجوز أن يكون    ) ب

  . أو إلغائهالترخيصوااللتزام بأحكام المرسوم والقواعد قبل تعليق 

ـ   على المستثمر وقف الممارسة فوراً واتخاذ التدابير الالز       يجب   إلغائه أو   الترخيص تعليقعند    ) ت لوقايـة  ضمان ا مـة ل

 . بذلكالهيئةإعالم وفقاً لمتطلبات هذه القواعد ووأمنها التي ما زالت في حوزته  المصادر أمانواإلشعاعية 
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   اإلشعاعية الوقاية  الرابعالفصل  

  تربير املمارسات 13 املادة
شـعاعي الـذي قـد       فائدة تكفي لتبرير الضرر اإل      تكون لها  بمعنى أن ،   مبررة تكن ممارسة ما لم     بأيةال يجوز القيام      ) أ

  .واالجتماعية بعين االعتبار تحدثه، مع أخذ العوامل االقتصادية

 التبرير عند إدخال أي ممارسة جديدة أو تحديث أية ممارسة قائمة، بحيث تتم المفاضلة بين                مبدأتطبيق  على المستثمر     ) ب

  .االعتبار لكل من تلك الخيارات بعين المنفعةى إل الضررجميع الخيارات الممكنة ألخذ نسبة 

إلى الـسلع والمنتجـات     مواد مشعة   يعد تعمد إضافة    باستثناء الممارسات المبررة التي تنطوي على تعرضات طبية،           ) ث

  :التالية أو تنشيطها إشعاعياً غير مبرر

األغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأية سلعة أو منتج آخر يخصص لالستعماالت البشرية سواء عـن           )1(

  .ستنشاق أو الجلد أو االستعمال الموضعي أو غيرهاق الفم أو االطري

 .وأدوات الزينة الشخصية والحلي  األطفالألعاب )2(

 ال يمكن تحقيقها بالبدائل     فائدة إضافية  ة أي هالمواد المشعة في  ا إلشعاع أو ااستخدام  ال يحقق    التيالسلع والمنتجات    )3(

  .األخرى

  اإلشعاعية لوقاية ااستمثال 14 املادة
وعـدد األشـخاص     مّما يعني المحافظة على مقـدار الجرعـة الفرديـة،   ،اإلشعاعية لوقاية ااستمثالعلى المستثمر   ) أ

، مع أخذ العوامـل  )مبدأ أالرا(د أدنى حد يمكن التوصل إليه بشكل معقول واحتمال حدوث التعرض، عن المتعرضين،

  .واالجتماعية بعين االعتبار االقتصادية

 جميع المراحل بدءاً من تـصميم الممارسـة والتجهيـزات والمـصادر             فياإلشعاعية  استمثال الوقاية   على المستثمر     ) ب

  .وانتهاء بالتخلص من النفايات المشعة وإخراج المنشآت من الخدمة... مروراً بإجراءات التشغيل والمنشآت 

  . وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئةتطبيق قيود جرعةاإلشعاعية يراعى عند استمثال الوقاية   ) ت

  حدود اجلرعة 15 املادة
التعرض العادي لألفراد بحيث ال تتجاوز الجرعة الفعالة الكلية أو الجرعة المكافئـة الكليـة ألي                 تقييدلى المستثمر   ع  ) أ

المذكورة في  حدود الجرعة مرخصةممكنة من ممارسات  التعرضات البوالناجمة عن تراك عضو أو نسيج متعرض

  .الثانيالملحق 

  .ةمرخص الناجمة عن ممارسات  على التعرضات الطبيةالجرعة حدود تطّبقال   ) ب
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   مصادر األشعةأمان   اخلامسالفصل  

  املسؤوليات العامة 16 املادة
حيازتهـا  تـاريخ    بتداًء من  ا بحوزته المصادر التي    أمانضمان  اتخاذ التدابير الفنية واإلدارية الالزمة ل     على المستثمر     ) أ

  .حتى التخلص النهائي منهاوتشغيلي وخالل عمرها ال

 بما يتناسب    المصادر أمانللمحافظة على   ) الدفاع في العمق  مبدأ  (متعدد المستويات   حماية  م  على المستثمر تطبيق نظا     ) ب

وبحيث يمكن تعويض أو تصحيح القصور في أحـد المـستويات بوسـاطة     واحتماالتها، مع حجم التعرضات الممكنة

  :ما يليهذا النظام يحقق بحيث  ،المستوى الذي يليه

  . الحيلولة دون وقوع أي حوادث )1(

  .تخفيف العواقب المترتبة على أي حادث في حال وقوعه  )2(

  .بعد وقوع الحادثومأمونة  سليمةإعادة المصادر إلى أوضاع  )3(

  راملصادمواصفات  17 املادة
  :حسب االقتضاءضمان ما يلي على المستثمر 

 ISOة للمقاييس   المنظمة الدولي معايير   المعايير الدولية ذات العالقة مثل    اقتناءها   المصادر الجديدة التي ينوي      تحققأن    ) أ

الحصول على  بعد المكافئة لها في بلد المنشأ المعايير في حال عدم وجودهاو، IEC اللجنة الدولية للهندسة الكهربائيةو

  .يهاموافقة الهيئة المسبقة عل

  .عايير ذات العالقةمالأن تكون المصادر قد اختبرت لبيان توافقها مع   ) ب

  .25 المادة بما يتوافق مع متطلبات  أمان للمصادر التي بحوزته تقييمإجراء   ) ت

العربيـة أو   لغـة   الب المصادر   أمانواإلشعاعية  وجود المواصفات الفنية وتعليمات االستخدام بما فيها تعليمات الوقاية            ) ث

  .ذات الصلة IEC  وISO يتوافق مع معاييرما  وباالنكليزية

 وتعليماته معروضة على لوحة التشغيل أو أنظمة التحكم األخرى حسب           رامتراتهباأن تكون مصطلحات التشغيل وقيم        ) ج

  .االنكليزيةلغة الالحال باللغة العربية أو 

 تصميم املنشآت واملمارسات 18 املادة
 صيانتها،و تشغيلها،و إعدادها للتشغيل،و تجميعها،و بنائها،و تصميمها،و ،المنشآتو المصادراختيار مواقع على المستثمر 

  :تحقق ما يلييلها نهائياً، وفقاً لمعايير هندسية سليمة وقف تشغو

 .التطورات التقنية والعلمية والدروس المستفادة من التجربة والمعايير والكوداتأن تراعي  )1(

  .وتنظيمية موثوقة أن يتم دعمها بأنظمة إدارية )2(

من وجود هوامش أمان    يض بشكلو –االستمثال  مع تطبيق نظام     – لكل ممارسة    اآلمنحدود للتشغيل   أن توضع    )3(

والقابليـة   مع مراعاة الجودة ، الظروف العادية للتشغيلخاللكافية على النحو الذي يضمن تحقيق أداء موثوق 

، والحد من أي تعرضات إشعاعية فـي         إن وقعت  للتفتيش، والحيلولة دون وقوع حوادث والتخفيف من عواقبها       

  .المستقبل
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  االستفادة من اخلربة التشغيلية 19 املادة
الحاالت أو  خالل التشغيل العادي    المصادر واألجهزة المرافقة لها سواء      أداء  المعلومات المتعلقة ب  إتاحة  لمستثمر  على ا   ) أ

للهيئة واألطراف األخرى من ذوي العالقة أو         المصادر أمانو ةاإلشعاعيبالوقاية   والواقعات ذات العالقة     ،غير العادية 

  .الهيئةقرره مستثمرين آخرين حسب ما ت

المـصادر  تـشغيل     الوقاية واألمان خالل   بمعلومات حول  عند االقتضاء موّردي مصادر األشعة     إبالغمستثمر  على ال   ) ب

هـذه  بتحـسين تـصميم     تتعلق  وأية معلومات   منها  والتخلص  الطارئة عليها   واألعطال  تها  وصيانالتي قاموا بتوريدها    

  .تصنيعهامستقبالً أو  المصادر
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 ألشعةا   أمن مصادر السادسالفصل  

  املسؤوليات العامة 20 املادة
حيازتها إلى  تاريخ   من   ابتداًء بحوزتهعلى المستثمر اتخاذ التدابير اإلدارية والفنية الالزمة لضمان أمن المصادر التي              ) أ

 وفقـاً   اإلخالل بأمن المـصادر   نتيجة   المترتبةوحجم العواقب    األمني   التهديد احتماالتاستناداً إلى   حين التخلص منها    

  .عن الهيئة للتعليمات الصادرة

  .مع ازدياد مستوى التهديداها رفع مستوإمكانية بالمتخذة لضمان أمن المصادر يجب أن تتسم التدابير   ) ب

  .ضمان أمن المعلومات ذات العالقة بالمصادر وأمنهاعلى المستثمر   ) ت

 .تعزيز ثقافة األمن لدى العاملين لديهعلى المستثمر   ) ث

 وبمـا   تـرخيص إال بعد االلتزام التام بجميع متطلبـات ال       من الخدمة   أو إخراجه   ال يجوز رفع التحكم عن أي مصدر          ) ج

  .يضمن أمنه

 اإلبالغ يف حال اإلخالل بأمن املصادر 21 املادة
  .بأمن المصادرتخل أو قد تخل فوري عن أي أمور غير عادية الهيئة بشكل إبالغ على المستثمر 

  جرد املصادر 22 املادة
   .وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئةفي حوزته موجودة للمصادر العلى المستثمر المحافظة على نظام جرد   ) أ

 هـا  ونقل ها استخدام وعلى األخص خالل  ومواقعها  تها  حركوتوثيق  للمصادر  يجب أن يضمن نظام الجرد التتبع اآلني          ) ب

 .هائي منها والتخلص النتهاونقل حياز

  .جرد المصادر عند إدخالها إلى مكان التخزين أو إخراجها منهعلى المستثمر   ) ت

  ازة املصادرنقل حي 23 املادة
 نقل حيازة أي مصدر إلى أية جهة إال بعد التحقـق مـن              -دي مصادر األشعة     بما في ذلك مورّ    –ال يجوز للمستثمر      ) أ

  .تيح له استالم المصدري لدى المستلم ترخيصوجود 

  : على المستثمرعند نقل الحيازة يجب  ) ب

  .توثيق نقل حيازة المصدر )1(

  . من ذلكسبوع خالل أإبالغ الهيئة عن عملية نقل الحيازة )2(

  .حيازة المصدربدء ن معلى مستلم مصدر األشعة إبالغ الهيئة خالل أسبوع   ) ت

  ختزين املصادر 24 املادة
يجب أن يحقق المخزن     كمانة بطريقة مأمونة    مخّز تكون   عندما ال تكون المصادر قيد االستخدام على المستثمر ضمان أن         

  .المواصفات األمنية المتوافقة مع التهديد األمني للمصدر
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  هاوأمناملصادر  أماناإلشعاعية و   التحقق من الوقاية السابعفصل ال 

   األمانتقييم 25 املادة
 بما فيهـا اختيـار      مختلفةال هافي مراحل ة التي يقوم بها، أو يعتزم الشروع بها،         ممارسلل  أمان تقييمإجراء  المستثمر  على  

   .الحالمن الخدمة حسب واإلنشاء والتجميع والتهيئة والتشغيل واإلخراج  الموقع والتصميم والتصنيع

 لتزامراقبة االم 26 املادة
 .القواعد والتعليماتالمرسوم وعلى المستثمر أن يحدد البارامترات التشغيلية الالزمة لمراقبة االلتزام ب  ) أ

 تحقـق الع إجـراءات  ووضلذلك المناسبة جهزة  األتأمين  بشكل دوري و  البارامترات  هذه  على المستثمر القيام بمراقبة       ) ب

 . الالزمة

معتمدة  إلى معايير    سلسلتهامعايرتها بشكل يبين    عليه  يجب   كما ،صيانتهاو االعتناء باألجهزة واختبارها     ستثمرعلى الم   ) ت

   .اًوطني

  . والتحقق منه بما في ذلك سجالت االختبار والمعايرةمراقبة االلتزامنتائج مر االحتفاظ بسجل على المستث  ) ث

  مستويات التقصي 27 املادة
 للبارامترات التشغيلية المحددة في    مرجعية   اًقيم، أي   للممارسة التي يقوم بها    يمستويات تقص د  على المستثمر أن يحدّ     ) أ

  . لذلكتقصي األسباب المحتملةأن يقوم بهذه المستويات  في حال تجاوزعليه و .26 المادة  من ) أ (الفقرة 

  .وافقة الهيئةتخضع مستويات التقصي إلى م  ) ب

 . توثيق حاالت تجاوز مستويات التقصي وأسبابهاعلى المستثمر  ) ت
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  داريةسؤوليات اإلامل   الثامنالفصل  

  املسؤوليات العامة 28 املادة
علـى وجـه   عليـه  ، ويجـب  تي يقوم بهاطبيعة الممارسة الو على المستثمر أن يضع نظاماً إدارياً يتناسب مع حجم  ) أ

  .التاسعفقاً ألحكام الفصل الخصوص تسمية مسؤول وقاية إشعاعية و

يتناسب مع طبيعة ومدى المخاطر المقترنة بالممارسـات        برنامج وقاية إشعاعية    على المستثمر وضع وتطبيق وتوثيق        ) ب

 .الصادرة عن الهيئةواإلرشادات القواعد والتعليمات المرسوم وتوافق مع أحكام يوالتدخل الذي يقوم به وبما 

المهـام المتعلقـة    بعـض   داء  ألألعمال التي يقوم بها األشخاص الذين يستعين بهـم          عن ا المسؤولية   لمستثمرايتحمل    ) ت

  .بالممارسة التي يقوم بها

له بها إذا كانـت هـذه   رخّص المعلى المستثمر إبالغ الهيئة عن عزمه إدخال تعديالت على الممارسات أو المصادر               ) ث

وال يجوز تنفيذ تلك التعـديالت إال بعـد    ، المصادرانأمو  اإلشعاعيةالتعديالت تنطوي على آثار مهمة تتعلق بالوقاية

  . من الهيئةةخطيموافقة الحصول على 

   وثقافة األمن األمانثقافة 29 املادة
  المصادرأمانو  اإلشعاعيةالمتعلقة بمواضيع الوقاية مجموعة من الخصائصاإلداري  هنظامعلى المستثمر أن يضّمن   ) أ

  :التي تشمل ما يليو وأمنها

 .األولوية العليا وأمنها  المصادرأمان اإلشعاعية ون أن للوقاية تبيوإجراءاتسياسة  )1(

  . بوضوحوأمنها   المصادرأماناإلشعاعية و  اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقايةمسؤولياتتحديد  )2(

بطريقـة تتماشـى مـع     وأمنها المصادر أماناإلشعاعية و وعالج المشاكل التي تؤثر على الوقاية سرعة تحديد )3(

  .أهميتها

 على موتأهيلههم وتدريب بوضوح، وأمنها  المصادرأماناإلشعاعية و فيما يتعلق بالوقايةالعاملين د مسؤوليات تحدي )4(

  .النحو المناسب

 اإلشعاعية وتسريع آلية تدفق المعلومات المتعلقة بالوقاية وضع الترتيبات التنظيمية الكافية لتسهيل آلية االتصال )5(

  . هذه المستوياتفيما بينو المستثمر لدىتويات الموجودة على جميع المسوأمنها   المصادرأمانو

التدريب الالزم في أمـور     تأمين  على المستثمر تهيئة ظروف العمل لتعزيز ثقافة األمان وثقافة األمن لدى العاملين و              ) ب

 . المصادر وأمنهاأمانالوقاية اإلشعاعية و

الوقايـة اإلشـعاعية أو     قد تؤثر على    عادية  أمور غير   أي تقرير يرد إليه من العاملين حول        بعلى المستثمر االحتفاظ      ) ت

  . المناسبةالتصحيحية اإلجراءات اتخاذ، و، وتوثيقهها أو أمن المصادرأمان

  ضمان اجلودة 30 املادة
  :ما ينطبق حسبر ما يلي المستثمر أن يضع برنامجاً لضمان الجودة يوفّعلى

 . المصادر وأمنهاأمان اإلشعاعية وضمان استيفاء متطلبات الوقاية  ) أ

  . المصادر وأمنهاأمان اإلشعاعية والوقاية فعالية تدابير تقويمجعة ومراات مراقبة الجودة وإجراءات آلي  ) ب

  .آليات للمراجعة الدورية لبرنامج ضمان الجودة  ) ت
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  العوامل البشرية 31 املادة
ن ومدربين   عليهم مؤهلي   المصادر وأمنها  أمان اإلشعاعية و  الوقاية الذين تعتمد    العاملونعلى المستثمر ضمان أن يكون        ) أ

 ، ووفق إجراءات محددة   ة السليم ةكماحمبالقدر الالزم وأنهم يدركون حدود مسؤولياتهم ويقومون بعملهم على أساس ال          

 .وأن يجري تدريبهم وإعادة تدريبهم حسب ما تقتضيه الحاجة

درات المـشغلين   قاةراعوملذلك إتباع المبادئ السليمة  إجراءات التشغيل ووضع تصميم المعداتعند على المستثمر   ) ب

التقليل قدر المستطاع من وقوع أخطاء بشرية قد تـؤدي إلـى             االستخدام السليم للمعدات واألجهزة و      لهم حتى يتسنى 

  .حوادث

اإلجراءات التي من شأنها التقليل قدر اإلمكـان مـن   و نظم األمانو  توفير المعدات الكافيةعلىعلى المستثمر العمل   ) ت

  .قوع حوادث وتسهيل آلية التدخل في حالةو توفير الوسائل الالزمة للكشف عنها،و حتمال حدوث األخطاء البشرية،ا

   بأحكام القواعديف حاالت اإلخاللاملسؤوليات  32 املادة
  : يجب على المستثمر القيام بما يليالقواعد عند وقوع إخالل بأي من أحكام   ) أ

  .عواقبهو وظروفه أسباب هذا اإلخاللاستقصاء  )1(

  . دون تكرار حدوث حاالت مماثلةلحيلولةلو عالج ظروف اإلخاللاتخاذ اإلجراءات المالئمة ل )2(

  .اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية التي اتخذت أو يزمع اتخاذهاو العواقبو الظروفو ة باألسباب إبالغ الهيئ )3(

 أما في   ل، باإلخال  المستثمر  على األكثر من تاريخ علم     ثالثين يوماً بأسرع ما يمكن وخالل     إبالغ الهيئة   كون  يجب أن ي    ) ب

  .فيجب أن يكون اإلبالغ فورياً، ملموستعرض طارئ تنطوي على الحاالت التي 

تدابير تالفي  مناسبة أو   التصحيحية  الجراءات  المستثمر اإل اتخاذ  مكن للهيئة في حال عدم      ي 12 المادة مع مراعاة أحكام      ) ت

  .أو إلغائهليقه  أو تعها صادر عنترخيصتعديل أي النظر في وفقاً لهذه القواعد تقبلها الهيئة  ة معقولمدة خالل الضرر
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 مسؤول الوقاية اإلشعاعية   التاسعالفصل  

  مسؤول الوقاية اإلشعاعية  33 املادة
ـ بعامـل    الت عند 34 المادة ة يفي بالمعايير المذكورة في      مسؤول وقاية إشعاعي   تسمية   المستثمرعلى    ) أ األشـعة  صادر  م

  .8 المادة  من ) ب  (الفقرة الممارسات التي يكتفى باإلبالغ عنها وفقجميع الممارسات عدا في المؤينة 

 ً.خطياوصالحياته على المستثمر تحديد مهام مسؤول الوقاية اإلشعاعية   ) ب

 الموكلة إليه أمام المـستثمر دون اإلخـالل بمـسؤولية           ل الوقاية اإلشعاعية المسؤولية عن تنفيذ المهام      يتحمل مسؤو   ) ت

  . وأمنهابحوزتهالموجودة  المصادر أمانالوقاية اإلشعاعية و عن كل ما يتعلق باألساسيةالمستثمر 

 كل ما يتعلـق بالوقايـة اإلشـعاعية         االستجابة السريعة والفعالة في   مسؤول الوقاية اإلشعاعية    يجب أن يكون بمقدور       ) ث

كل مكان من المواقع التي يجري فيها التعامل بمصادر األشعة المؤينة الواقعـة بحـوزة      والتعامل باألشعة المؤينة في     

  .، ولكن ال يشترط فيه الوجود المستمر والدائم في هذه األماكنالمستثمر

للقيام  تنظيميةبنية  شرافه  أو أن يكون تحت إ    بأشخاص مدربين   االستعانة  عند الحاجة   لمسؤول الوقاية اإلشعاعية    مكن  ي  ) ج

 .هامهمب

  شعاعية اإلوقايةال مسؤولالواجب توافرها يف عايري امل 34 املادة
  .لتعليمات الصادرة عن الهيئةاً لوفقالممارسة أن تكون لديه المؤهالت والخبرة الكافيتين في   ) أ

بالقدر الذي تتطلبه طبيعة عمله، وكـذلك        المصادر وأمنها    نأماوأن تكون لديه المعرفة والخبرة في الوقاية اإلشعاعية           ) ب

 مثبتـة   القواعد والتعليمات بالقدر الذي تتطلبه طبيعة عملـه       بما فيها    في سورية ذلك  تنظيم  ته باإلطار القانوني ل   معرف

  .لتعليمات التي تصدرها الهيئةبموجب امتحان وفقاً ل

  .، مثبتة بموجب فحص طبي مناسبالالزمة لقيامه بعملهاللياقة الصحية أن يتمتع ب  ) ت

وعلى األخص يجـب أن     .  للقيام بعمله كمسؤول وقاية إشعاعية     المستثمرأن يكون مخوالً بالصالحيات الكافية من قبل          ) ث

 .يستدعي ذلك المصادر أماناإلشعاعية و وجود خلل يتعلق بالوقاية تبين لهتكون له صالحية إيقاف العمل إذا 
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  التعرض املهينالوقاية اإلشعاعية يف    العاشرالفصل  

  األحكام العامة 35 املادة
وقاية العاملين لديه الذين يتلقون أو يحتمل أن يتلقوا تعرضـاً مهنيـاً غيـر               األساسية عن   مسؤولية  اليتحمل المستثمر     ) أ

 .5 المادة  بموجبأو تعرضاً ناجماً عن مصادر أو ممارسات غير معفاة  4 المادة  بموجبمستثنى 

 التعـرض المهنـي     ، الحصول على سجل   اًتعرضاً مهنياً سابق  ى   كان قد تلق   تشغيل عامل لكشرط مسبق    المستثمرعلى    ) ب

 .الصحيةته عرفة سيرالالزمة لموغير ذلك من المعلومات  هالسابق ل

  أخرىجهاتبعاملني من االستعانة  36 املادة
 : فعليه اتخاذ ما يليفي حوزتهمصادر باستخدام  لتزويده بعاملين للقيام بعمل أخرىمر بجهات في حال استعان المستث

كشرط مسبق لتشغيلهم وأية معلومـات أخـرى        هؤالء العاملين   الحصول على سجالت الجرعة المهنية السابقة ل       )1(

  .وفقاً لهذه القواعد  المصادر وأمنهاأمانالوقاية اإلشعاعية وضرورية لتأمين 

  .على نفس المستوى المؤمن لعامليه على األقلاإلشعاعية د هؤالء العاملين بتدابير الوقاية تزوي )2(

 .تلك الجهاتإتاحة معلومات الجرعة والمعلومات األخرى ذات العالقة ل )3(

  تصنيف مناطق العمل 37 املادة
ذلك وفق  ي  إشراف إن اقتضت طبيعة العمل اإلشعاع     مناطق  ف أماكن العمل إلى مناطق مراقبة و      يتصنعلى المستثمر     ) أ

 .على التوالي 39 المادة  و38 المادة 

  .60 المادة  إلى مناطق المراقبة أو اإلشراف إلى أحكام الجمهوريخضع دخول أفراد من   ) ب

التي قـد    اتستجدالمتحديد  ل إلشرافالمراقبة أو   ابمناطق  حيطة  يجب أن يجري المستثمر مراجعة دورية للظروف الم         ) ت

  .المتخذة فيهاوقائية التدابير  هذه المناطق والحدودإعادة النظر في تستدعي 

  ملراقبةامناطق  38 املادة
  :مناطق مراقبة في إحدى الحالتين التاليتينعلى أنها طق العمل اتصنف من  ) أ

  . ميلي سيفرت في السنة6 لىعزيد ت ة للعاملين فيها المتوقعالجرعة تإذا كان )1(

 أو للحيلولة دون انتشار التلـوث فـي         ، إذا كان يلزم فيها اتخاذ تدابير وقائية محددة لمراقبة التعرضات العادية           )2(

  .قدارهاأو تقليل م نةام أو لمنع التعرضات الك،أثناء ظروف العمل العادية

  : القيام بما يليالمستثمرعلى   ) ب

 استخدام أي وسائل    – إذا لم يكن ذلك ممكناً من الناحية العملية          – أو   ئل مادية لمراقبة بوسا امناطق  حدود  وضع   )1(

  .أخرى

منافـذ  عند  – يفهمها العاملون ثانية وعند اللزوم بلغة –باللغة العربية وتعليمات مالئمة  وضع عالمات تحذيرية )2(

  .هاوفي األماكن األخرى المناسبة داخللمراقبة  امناطق

  .تالئم مناطق المراقبةداخلية وإجراءات  قواعدوضع العاملين، بما في ذلك  اية اتخاذ تدابير خاصة بوق )3(
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 أو حـواجز ماديـة      ، بوساطة إجراءات إدارية مثل استخدام تصاريح العمـل        مناطق المراقبة تقييد الدخول إلى     )4(

  .االت حدوثهاواحتم  التعرضات المتوقعةمقداركاألقفال أو األقفال المترابطة، بحيث تتناسب درجة التقييد مع 

منافـذ  حسب اللزوم في ) مثل تغيير المالبس(مستلزمات العمل و المراقبةمعدات و  توفير معدات الوقاية الفردية )5(

  .مناطق المراقبة

 نقاالً يتغير مكان اسـتخدامه بـشكل        مصدرعندما يكون ال   بشكل متقطع، أو     مصدرتشغيل  تم فيها   في الحاالت التي ي     ) ت

  .باستخدام وسائل مناسبةها وضع حدودالمراقبة عند التشغيل وتعريف منطقة جب في، متواتر

  إلشرافامناطق  39 املادة
  :كمناطق إشراف في إحدى الحالتين التاليتين – مناطق مراقبةعلى أنها  ةّصنفالم  غير– مناطق العمل تصنف  ) أ

  .ميلي سيفرت في السنة 6و  1بين  ة للعاملين فيهاالجرعة المتوقعت إذا كان )1(

 اتخـاذ  وإن لم تقتِض الحاجة عـادةً  إبقاءها قيد اإلشراف حتىستدعي ض المهني فيها تإذا كانت ظروف التعر )2(

  .هاوأمن المصادر أمانواإلشعاعية  تدابير محددة للوقاية

  : بما يليالمستثمريجب أن يقوم   ) ب

  . باستخدام وسائل مالئمةإلشراف اوضع حدود مناطق  )1(

 ثانيـة  باللغة العربية، وعند اللزوم بلغـة  إلشرافاق مناطمنافذ عند وتعليمات مالئمة  تحذيريةوضع عالمات  )2(

  .يفهمها العاملون

  تقومي التعرض املهين 40 املادة
  .  اتخاذ الترتيبات الالزمة لتقويم التعرض المهني للعاملين ضمن برنامج ضمان جودة مالئمالمستثمرعلى   ) أ

لـدى   مراقبـة فرديـة   برنامج ضمنفي مناطق مراقبة عملهم أن يكون غلب  أن يدرج العاملين الذين ي  المستثمرعلى    ) ب

  . من قبل الهيئةمعتمدمزود خدمة 

إال  مناطق مراقبة    ال يعملون في  أو الذين   في مناطق إشراف    الذين يعملون عادة    تقويم التعرض المهني للعاملين      يمكن  ) ت

 .الفرديةأو المكانية مراقبة الى نتائج استناداً إلإما لماماً 

 معدات  ون بما في ذلك العاملين الذين يستخدم      –قد يتعرضون إلى تلوث إشعاعي      على المستثمر تحديد العاملين الذين        ) ث

  . واتخاذ التدابير الالزمة لتقدير جرعاتهم الداخلية–تنفس 

  :اآلنية مع مراعاة ما يليالفردية على المستثمر تزويد العاملين عند اللزوم بمقاييس الجرعة   ) ج

  .عن المراقبة الفردية المعتمدة اآلنية بديالً  الفرديةال تعد مقاييس الجرعة )1(

في مخبر عياري لقياس الجرعـات وأن تكـون المعـايرة           اآلنية  الفردية  يجب ضمان معايرة مقاييس الجرعة       )2(

  .اًوطنيمعتمدة مسلسلة إلى معايير 

  املراقبة املكانية 41 املادة
ديـه والمخـاطر    لالموجـودة    متناسب مع طبيعة المـصادر       على المستثمر وضع ومراجعة برنامج للمراقبة المكانية        ) أ

  . وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئةالمرتبطة بها

المعـايرة   في مخبر عياري لقياس الجرعات وأن تكون      على المستثمر ضمان معايرة أجهزة قياس الجرعات المكانية           ) ب

 .اًوطنيمعتمدة مسلسلة إلى معايير 
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  .للعاملينقتضاء عند االعلى المستثمر االحتفاظ بسجالت المراقبة المكانية وإتاحتها   ) ت

  عمل القاصرين 42 املادة
  .تعرض مهنيأي من عمره ن لم يتم السادسة عشرة على المستثمر تجنيب م  ) أ

 تحـت و لمراقبة إال بغرض التدريب   اطق  ا ألي شخص لم يتم الثامنة عشرة بالعمل في من         على المستثمر عدم السماح     ) ب

  .إلشرافا

 تعرض العاملة احلامل 43 املادة
 بمجرد معرفتها هغيجب على العاملة أن تبلِّو رورة قيامهن بإبالغه عن حملهن،على المستثمر إعالم العامالت لديه بض   ) أ

  .بحدوث الحمل لديها

إلشـراف حـول    مناطق ا لمراقبة أو   امناطق  إلى  دخول  ال طبيعة عملهن    تتطلبتوعية العامالت الالتي    على المستثمر     ) ب

ل الرضيع لمواد مشعة عن طريق الرضاعة خطر تناوو الحامل،عاملة الجنين نتيجة تعرض القد تلحق بالمخاطر التي 

  . حسب االقتضاءالطبيعية

بما يكفل للجنين نفس المستوى العـام مـن         لها  فور معرفته بحمل العاملة توفير ظروف عمل مالئمة         المستثمر  على    ) ت

 :، وعلى األخصلجمهورالوقاية المطلوبة ل

 يتلقاها إلى أدنى حد ممكن بلوغه بشكل معقولاستمثال الوقاية اإلشعاعية للجنين وخفض الجرعة التي يتوقع أن  )1(

 .الثانيوفق ما هو مذكور في الملحق قييد تعرض العاملة الحامل ت )2(

 .ن عملهام لتسريحهاال يجوز اعتبار مجرد حمل العاملة مبرراً   ) ث

  العاملني وتوعيتهمتدريب 44 املادة
  : المستثمر بما يلييجب أن يقوم

عن تعرضهم المهني،   تي يمكن أن تنجم     الكافية حول المخاطر الصحية ال    والتعليمات  العاملين بالمعلومات   تزويد جميع     ) أ

 .سواء كان تعرضاً عادياً أو كامناً

 بالقدر الذي تتطلبـه طبيعـة عملهـم ووفقـاً            المصادر وأمنها  أمان اإلشعاعية و  في مجاالت الوقاية  تدريب العاملين     ) ب

  .للتعليمات الصادرة عن الهيئة

تـوفير   المصادر وأمنهـا و    أماناتهم ومسؤولياتهم لوقاية أنفسهم واآلخرين وضمان       ضمان إعالم العاملين حول واجب      ) ت

  .لذلكالمعلومات الكافية عن أهمية تصرفاتهم بالنسبة 

  . للعاملين ذوي العالقة بخطة الطوارئينوالتدريب المالئم والتعليمات توفير المعلومات  ) ث

  .لتدريب الذي يتلقاه كل عاملااالحتفاظ بسجالت   ) ج

   على العمل اإلشعاعياإلشراف 45 املادة
لغـة  بعند اللزوم و –باللغة العربية  بشكل خطيداخلية ال القواعدإجراءات العمل اإلشعاعي وأن يضع على المستثمر   ) أ

ذوي وغيـرهم مـن   ن من العـاملي المعنيين بها ات إلى واإلجراء الداخلية وإبالغ هذه القواعد ن،ويفهمها العاملثانية 

 .العالقة
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 واإلجراءات قيم مستويات التقصي وأية مستويات مرجعيـة أخـرى واإلجـراءات             الداخليةعد  أن تتضمن القوا  يجب    ) ب

  .الواجب اتباعها في حال تجاوز هذه المستويات

  .الداخليةملين لإلجراءات والقواعد لى المستثمر اتخاذ التدابير الالزمة للتحقق من اتباع العاع  ) ت

  معدات الوقاية الفردية 46 املادة
المعدات الواقية الخاصة و ملين بمعدات الوقاية الفردية المناسبة بما في ذلك المالبس الواقية، تزويد العاالمستثمرعلى   ) أ

 . حسب الحال الواقية ألعضاء الجسمالدروعو القفازاتو المآزرو بالتنفس،

 فـي أثنـاء      على معدات الوقاية الفردية    االعتمادتقليل  حقيق تدابير الوقاية واألمان المناسبة بحيث يتم        تعلى المستثمر     ) ب

 .ظروف عمل جيدةو ذلك عن طريق توفير ضوابط جيدة التصميمو ، حد ممكنعمليات التشغيل العادية إلى أدنى

 :عند اختيار معدات الوقاية الفردية لمهمة معينةما يلي يجب مراعاة   ) ت

 .لتحمل أي جهد زائد نتيجة استخدام معدات الوقاية الفرديةالزمة  الالصحيةاللياقة  )1(

والمخاطر غير اإلشـعاعية الناجمـة      استخدام معدات الوقاية الفردية     لتنفيذ العمل نتيجة    الالزم  ضافي  الزمن اإل  )2(

  .هاعن

 بما في ذلـك التجهيـزات الخاصـة    – دورياً وعند الحاجة   – صيانة معدات الوقاية الفردية واختبارها       على المستثمر   ) ث

  .، وتجديدها عند اللزومطوارئالالزمة للتدخل وال

  لصحيةاملراقبة ا 47 املادة
تصمم و  اتخاذ ترتيبات مالئمة إلجراء مراقبة صحية للعاملين تعتمد على المبادئ العامة للصحة المهنيةالمستثمرلى ع  ) أ

  .المستمرة ألداء المهام الموكلة لكل منهمو االبتدائية لياقة العاملين تقييمبغرض 

لألشخاص الذين يتبين أنـه ال يمكـن لهـم          على المستثمر القيام بجميع المساعي المعقولة لتأمين ظروف عمل بديلة             ) ب

  .ألسباب صحية االستمرار بعمل يؤدي إلى تعرض مهني

  سجالت التعرض املهين  48 املادة
   . تعرضهم المهنيتقويم 40 المادة تقتضي  االحتفاظ بسجالت التعرض المهني للعاملين الذين المستثمرعلى   ) أ

 : تعرض العاملين إلىإتاحة معلومات المستثمرعلى   ) ب

 .أنفسهمالعاملين  )1(

 .الهيئة )2(

التـأمين  ومؤسـسات    ةجهـات الـصحي   البما في ذلـك      وفق القوانين واألنظمة النافذة   أخرى تحتاجها   ة  أية جه  )3(

  .والمعاشات وأرباب العمل اآلخرين

ـ  لدى مزوّ  هتنشئ الهيئة سجالً وطنياً للجرعات المهنية وعلى المستثمر الذي يقوم بمراقبة عاملي             ) ت  آخـر غيـر    ةد خدم

  .لالحتفاظ بها في السجل الوطنيالعاملين هؤالء السنوية لتعرضات ال عن نسخةالهيئة تقديم  الموجود لدى

والسبعين أو حتى  وما بعدها حتى سن الخامسة سجل تعرض كل عامل طيلة حياته المهنيةب لسجل الوطنيفي ا يحتفظ  ) ث

 .نطوي على تعرض مهني، أيهما أطول عاماً بعد انتهاء العمل الذي يانقضاء ثالثين
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  التعرض الطيبالوقاية اإلشعاعية يف    احلادي عشرالفصل  

  األحكام العامة 49 املادة
إجراء تعرض إشعاعي طبي ألي مريض سواء بغرض التشخيص أو العالج إال بناء على طلب من طبيـب                  ال يجوز     ) أ

 .ممارس

أو المعالجة اإلشعاعية أو الطـب      ألشعة  جال ا طبيب مختص في م   إال من قبل    تحديد شروط التعرض الطبي      يجوزال    ) ب

  . الذين تجيز لهم القوانين واألنظمة النافذة ذلك من قبلأوالنووي 

 المجاز لهم بذلك وفق القـوانين واألنظمـة         شعاعييناألطباء والفنيين اإل  من قبل   إال  طبي  رض ال  التع ال يجوز إجراء    ) ت

 . أعاله) ب (وفق الفقرة ختص مطبيب حدده ما يل النافذة وطبقاً

 تحديد شروط، سواء عند  المصادر وأمنهاأمانالوقاية اإلشعاعية وااللتزام بمتطلبات  شعاعيينوالفنيين اإل  على األطباء   ) ث

  .التعرض الطبي المطلوب أو في أثناء إجرائه

ـ المكام القواعـد  أن يكون تطبيق أحيجب   عن بعد أو بالتماسة اإلشعاعيةجلعامللبالنسبة   ) ج وقيـاس    بالمعـايرة ةتعلق

  .، أو تحت إشرافهذي تأهيل مناسبقبل فيزيائي وضمان الجودة من  الجرعات

  تربير التعرض الطيب 50 املادة
 أو الذين يقومون بتحديد شروط تعرض طبـي         49 المادة  من   ) أ (على األطباء الذين يطلبون تعرضاً طبياً وفق الفقرة           ) أ

 طريق  مقارنة الفوائد التشخيصية أو العالجيـة  عنمبرراً التعرض الطبي هذا ضمان أن يكون  منها   ) ب (وفق الفقرة   

ومخاطر التقنيات البديلـة المتاحـة    على أن تؤخذ بعين االعتبار فوائد التي يحققها بالضرر اإلشعاعي الذي قد يحدثه،

  .التي ال تنطوي على تعرض طبي

  : التالية غير مبررةتعد التعرضات  ) ب

إشعاعي ُيجرى ألغراض مهنية أو قانونية أو ألغراض التأمين الصحي دون وجود عالقة أو حاجـة                أي فحص    )1(

ر ذلـك   ض، أو ما لم يبـرّ     علومات مفيدة عن صحة الفرد المتعرّ     له بتشخيص سريري، ما لم ُيتوقع منه توفير م        

  .وبالتشاور مع الجهات المعنية الذين يطلبون هذا النوع بالذات من الفحص

ينطوي على تعرض طبي، ما لم تكن الفوائد المتوقعـة لألفـراد            اإلشعاعي للمجموعات السكانية الذي     فحص  ال )2(

التكـاليف   ويض الضرر اإلشعاعي الذي يمكن حدوثـه، بمـا فيهـا     الذين يتم فحصهم أو للسكان ككل كافية لتع       

  .واالجتماعية االقتصادية

يعد تعريض األشخاص لإلشعاع في البحوث الطبية غير مبرر ما لم يتفق مع األحكـام الـواردة فـي إعـالن                      )3(

ها مجلـس  التـي أعـد  و هذا اإلعالن يتبع المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيقو تعديالته،و 1964 هلسنكي لعام

  .بما يتفق مع القوانين واألنظمة النافذةمنظمة الصحة العالمية، وو المنظمات الدولية للعلوم الطبية

 ة التشخيصية الطبياتاستمثال التعرض 51 املادة
عند أدنى حد يمكن التوصل إليه بـشكل        بحيث تكون   التشخيصية للمرضى   الطبية  التعرضات  استمثال   المستثمر على  ) أ

  . المعلومات التشخيصية المطلوبةكفي للحصول علىتو معقول
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واتخـاذ اإلجـراءات     الالزمـة وقاية  المعدات  على المستثمر ضمان تزويد المرضى خالل إجراء تعرض طبي لهم ب            ) ب

  .األعضاء وأماكن الجسم غير المستهدفة بالتعرض الطبي مباشرة تقليل تعرضلالضرورية 

  املعايرة 52 املادة
يمكـن  بحيث  المستخدمة في التعرضات الطبية     لها  جهزة المرافقة   واألمصادر  ال من معايرة    المستثمريجب أن يتحقق      ) أ

  . وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة أو النشاط اإلشعاعيإلى مخبر عياري لقياس الجرعةسلسلتها 

ـ   تها،عند تهيئ ة  معايراليجب أن تجرى    : بالنسبة ألجهزة األشعة واألجهزة المستخدمة في التعرضات الطبية         ) ب  ةوبعد أي

  .وفق ما تقرره الهيئةفيما بعد  وبشكل دوري ،تهاة قد تؤثر على معايرصيان

 ضمان اجلودة 53 املادة
ن في مجال الفيزياء    يخبراء مؤهل باالستعانة ب  وضع برنامج شامل لضمان الجودة في مجال التعرض الطبي           المستثمرعلى  

  .ومراجعته دورياًة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئ  حسب اللزوماإلشعاعية أو الصيدلة اإلشعاعية

  مساعدي املرضىقيود جرعة 54 املادة
  فيفضل أن يتم ذلك من قبـل أحـد          له أثناء إجراء التعرض الطبي،     عندما تتطلب حالة المريض مساعدة شخص آخر        ) أ

 .هذا الدوربالمرأة الحامل يجوز قيام وال  مرافقيه أو المتطوعين من غير العاملين

باحتمـال تعرضـهم    ) وليس من خالل عملهم   (المساعدة للمرضى طواعية    الذين يقدمون   إعالم األفراد   على المستثمر     ) ب

 ةمذكورالمستويات  بحيث ال تتجاوز ال   لألشعة والمخاطر التي قد تنجم عنها كما يجب عليه تقييد الجرعة التي يتلقونها              

   .الثانيفي الملحق 

بحيـث ال تتجـاوز   و بالطـب النـووي   على المستثمر تقييد الجرعة التي يتلقاها زوار المرضى المعالجين بالتماس أ        ) ت

  .الثاني في الملحق  المذكورةستوياتالم

   املرضىختريج 55 املادة
قبل أن يتم   مكان العالج   بمغادرة  الطب النووي   مجال  في   الذين خضعوا إلجراءات عالجية      ح للمرضى اسمالال يجوز     ) أ

  .ن قبل الهيئةالمعتمدة ميات مستوال  ما دونإلىالتحقق من انخفاض النشاط اإلشعاعي في أجسامهم 

لمرضى الذين يلزم إزالـة المـصادر عـنهم قبـل           ليجب إجراء مسح إشعاعي     : بالنسبة للمرضى المعالجين بالتماس     ) ب

 .تخريجهم

 الذين خضعوا إلجراءات عالجية في الطب النووي أو ذوي المزدرعـات الدائمـة أو               تزويد المرضى على المستثمر     ) ت

حول كيفية اختالطهم بالغير واالحتياطات الواجب اتخاذها لوقايتهم         خطية    بتعليمات –وذويهم عند االقتضاء     –المؤقتة  

  . والفترة التي ينبغي فيها التقيد بهذه االحتياطاتلوك األمثل بعد مغادرتهم المشفىعند اللزوم والس

تتضمن النظير المـشع والنـشاط اإلشـعاعي        ببطاقة   أعاله   ) ت (المشمولين في الفقرة    تزويد المرضى   على المستثمر     ) ث

وعلـى  .  التخريج وأرقام الهواتف التي يمكن االتصال بها عند الحاجـة    تاريخ المقدر في المريض بتاريخ اإلعطاء أو     

  .المريض أن يحمل هذه البطاقة معه طيلة الفترة المحددة من قبل الطبيب
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  املرضى املتوفّون الذين حتوي جثامينهم نظائر مشعة 56 املادة
 : المستثمر أو ذوي المريض المتوفى حسب الحالعلى  ) أ

 .الالزمةحتياطات إبالغ األشخاص المشاركين في إعداد المتوفى للدفن التخاذ اال )1(

   .ة ممكنقل مدةاتخاذ التدابير الالزمة لتقليل فترة تعرض مشيعي الجثمان إلى أ )2(

ـ على المـستثمر    : ةلجاعمهم من مكان ال   الذين يتوفون قبل تخريج    131Iبالنسبة للمرضى المعالجين باليود المشع        ) ب  زحج

المستويات المعتمدة  إلى  فيه  لمدة كافية النخفاض النشاط اإلشعاعي      والجثمان بشكل يمنع انتشار التلوث اإلشعاعي منه        

  .من قبل الهيئة

در عـنهم    وكان يلزم إزالة المصا    وجودهم في مكان المعالجة   خالل   يتوفون    بالنسبة لمرضى المعالجة بالتماس الذين      ) ت

 .على المستثمر استرجاع المصادر المشعة قبل تسليم الجثمان لذويه: فيما لو بقوا أحياء

  حوادث التعرض الطيبتقصي  57 املادة
التعرض الطبي وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا        فوري عند وقوع أي من حوادث       قصي   ت إجراء المستثمرعلى    ) أ

 يبين فيـه سـبب       مفّصل  بعد اكتشاف الحادث بتقرير كتابي     يوماً ثينثالفي غضون    موافاة الهيئة عليه  ويجب   .الصدد

وأية معلومات أخرى تتعلق  والتدابير التصحيحية  وتوزعها في جسم المريضويتضمن معلومات عن الجرعات الحادثة

  .بهذا الشأن

ييم األثـر الـصحي    وبشكل خطي بالمعلومات الالزمة لتقالحادثفور اكتشاف يبه وطب إبالغ المريضعلى المستثمر   ) ب

 .المحتمل

 أكثر من مريض واحد     تشملفي الحاالت التي تؤدي أو قد تؤدي إلى ضرر جسيم للمريض أو وفاته أو الحاالت التي                   ) ت

 ساعة علـى    24 أخرى وخالل    أية وسيلة هاتف الطوارئ أو    إبالغ الهيئة فوراً بالهاتف أو الفاكس أو        على المستثمر   

  .األكثر

  يقوالتوث السجالت الطبية 58 املادة
  : االحتفاظ بسجالت لما يليالمستثمرعلى 

المعلومات الالزمة إلتاحة إعادة تقويم الجرعات، بما في        : طبيقات اإلشعاعية التشخيصية والتدخّلية   في مجال الت   )1(

  .التنظيرومدة فحوص  ذلك عدد التعرضات

مركـز الجـزء     فـي    تلقاةوالجرعة الم  وصف حجم الجزء المستهدف بالعالج،    : ةشعاعياإل لجةعامفي مجال ال   )2(

 ،وتجزئـة الجرعـات   ،واألدنى للجرعات المنقولة إلى األعضاء األخرى  األقصىينوالحّد المطلوب تعريضه،

  .والزمن اإلجمالي للعالج

  .ونشاطها اإلشعاعي أنواع المستحضرات الصيدالنية المشعة المستخدمة: في مجال الطب النووي )3(

  .تعرض المتطوعين في مجال البحوث الطبية )4(

السريرية خـالل  و الفيزيائيةبارامترات  إضافة إلى نتائج الفحوص الدورية التي تجرى للائج عمليات المعايرة،نت )5(

  . وضمان الجودةالعالج اإلشعاعي
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  اجلمهور يف تعرض اإلشعاعية  الوقاية  عشرالثاينالفصل  

  األحكام العامة 59 املادة
عـن أي   أو  يقوم بها    ينجم عن أية ممارسة      ورلجمهل متطلبات هذه القواعد على أي تعرض        المستثمر يجب أن يطبق      ) أ

  .5 المادة  بموجب أو أن يكون المصدر معفى 4 المادة بموجب مستثنى التعرض ما لم يكن بحوزته  مصدر

مـا  صادر ال عالقة مباشرة لعملهم بها ك      على المستثمر ضمان وقاية العاملين الذين يتعرضون أو قد يتعرضون إلى م             ) ب

  .لو كانوا أفراداً من الجمهور

 واحتمال المخاطر المقترنة بالمصادر التـي       مقدارتناسب مع   ي الجمهورمراقبة تعرض   لوضع برنامج   على المستثمر     ) ت

 هذا  سجالتحتفاظ ب  واال ن إطالقات بيئية  عن مصادر خارجية أو     الناجم ع  سواء   الجمهورعرض  ت تقديريتيح   و بحوزته

 .البرنامج

 .الجمهورغير طبيعية قد تؤدي إلى ازدياد تعرض مراقبة إبالغ الهيئة فوراً عن أية نتائج على المستثمر   ) ث

  إلشرافاملراقبة أو ا مناطق زيارة 60 املادة
  بتـدابير الوقايـة  المعرفةمن ذوي  يهلدأحد العاملين لمراقبة بمرافقة  امناطق  لزيارة  الأن تكون   على المستثمر ضمان      ) أ

  . المصادرأمانإلشعاعية وا

والتعليمات الكافية للزوار قبل دخولهم أية منطقة مراقبة لضمان توفير الوقاية المالئمة  توفير المعلوماتعلى المستثمر   ) ب

  .لهم

 .إلشراف على نحو مالئما الزوار إلى مناطق مراقبة دخولعلى المستثمر   ) ت

  .اطقفي هذه المنمناسبة  عالمات تحذيريةوضع على المستثمر   ) ث

  إطالق مواد مشعة يف البيئة 61 املادة
إال إذا  - بما فيها النفايات المـشعة  – في البيئة   مرخصة مصادر وت أ المشعة الناجمة عن ممارسا   يمنع إطالق المواد      ) أ

 بأسـلوب   يكـون اإلطـالق   وعلى أن    ،الترخيصفي   التي تحددها تي تعتمدها الهيئة أو     كان اإلطالق ضمن الحدود ال    

  .ئة من الهيمرخص متحكم به

  .غير قابلة لالنحالل في الماء إلى شبكة الصرف الصحي العامةإطالق مواد مشعة  يمنع  ) ب

وفقاً للتعليمات الـصادرة عـن       تي بحوزته  ال مصادرالالمنشآت أو   خالل تشغيل   المراقبة البيئية   ب القيام   المستثمرعلى    ) ت

  .الهيئة

  .سموح بها فوراً بأي إطالق يتجاوز الحدود المإبالغ الهيئةعلى المستثمر   ) ث

   والسلعاملواد الغذائيةمياه الشرب وحدود تلوث  62 املادة
إذا وجد فيها تلوث    تداولها   أو   في األراضي السورية  لالستهالك  أو سلعة    غذائية   دةماأية   عرض مياه الشرب أو   جوز  ال ي 

 .اوز الحدود المعتمدة من قبل الهيئةإشعاعي بمواد مشعة يتج
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  املنتجات االستهالكية 63 املادة
  :إال في الحاالت التاليةإلى القطر  الحاوية على مواد مشعةمنتجات االستهالكية  الإدخال يجوزال   ) أ

  .4 المادة  ن القواعد بموجبإذا كان التعرض الناتج عنها مستثنى م )1(

بشكل آخـر مـن قبـل       كانت معفاة   أو   5 المادة لمتطلبات اإلعفاء المحددة في     مستوفية  هذه المنتجات   إذا كانت    )2(

  .الهيئة

  .الجمهور من قبل استخدام هذه المنتجاتعلى الهيئة  توافق إذا )3(

رفق مـع طلـب     يتوزيعها، أن    وأا  ، بغرض بيعه  الجمهورتسبب تعرض    قد   استهالكية منتجات   يقوم بإدخال  منعلى    ) ب

  .ه فيلجمهورلتوزيع هذه المنتجات يع أو  على ببلد المنشأموافقة ما يفيد  المقدم إلى الهيئة ترخيصال

  :في القطر ما لم يستوفَ ما يليبيعها أو توزيعها بغرض حاوية على مواد مشعة منتجات استهالكية بإدخال ال يسمح   ) ت

  : تبينوغالفه باللغة العربيةتج االستهالكي نواضحة وثابتة على المومعلومات وجود عالمات  )1(

  .المنتج يحوي مواد مشعةأن  −

  . حاصل على موافقة الهيئةالجمهورإلى أو توزيعه يع المنتج أن ب −

  فيـه   الموجـودة  النظـائر المـشعة   تبين  باللغة العربية والتي    إرفاق المعلومات والتعليمات األساسية مع المنتج        )2(

 واالحتياطات الالزم اتخاذها  ونشاطها اإلشعاعي ومعدالت الجرعة اإلشعاعية خالل االستخدام العادي والصيانة،          

  ). ...والتخلص منهوصيانته  هاستخدامتركيب المنتج و(التعامل به بأي شكل من األشكال خالل 
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  املوجودة طبيعياًواد املشعة املالوقاية اإلشعاعية يف التعرض إىل     عشرالثالثالفصل  

 جمال التطبيق 64 املادة
  :ما يليالتقيد ب يعياًتعزيز صنعي لتركيز العناصر المشعة الموجودة طبعلى من يقوم بأنشطة قد تؤدي إلى   ) أ

  . الناجمةتقدير التعرضات العادية والكامنة )1(

 .اتخاذ جميع التدابير المعقولة لخفض التعرضات الناجمة إلى أدنى حد ممكن )2(

 . ملوثة بالنورم إلى أدنى حد ممكنمخلفات معدات أو تولّد واإلدارية الممكنة لتقليل الفنيةاتخاذ التدابير  )3(

إذا  هـذه القواعـد  إلى أحكام  الموجودة طبيعياً   تركيز العناصر المشعة    تعزيز صنعي ل  إلى  األنشطة التي تؤدي    خضع  ت  ) ب

  أعاله وجـود احتمـال     ) أ ( من الفقرة    )1( وفق البند   الناجمة عن هذه األنشطة     تبين نتيجة تقدير التعرضات المحتملة      

ضمن أي سـيناريو تعـرض       الثانيالملحق   في   المذكورتعرض الجمهور إلى جرعات تتجاوز قيد جرعة الجمهور         

 .معقول

 أحكام عامة 65 املادة
 :ما يلي بدالتقي  أعاله64 المادة  من ) ب (تندرج ضمن الفقرة على من يقوم بأنشطة 

، ويجـب علـى األخـص       وفقاً لهذه القواعد  بالنورم  الملوثة  مخلفات  أو ال  مع المعدات    السليموضع إجراءات التعامل      ) أ

 :مراعاة ما يلي

تسمية مسؤول وقايـة    و 28 المادة  من   ) ب ( الفقرة   برنامج وقاية إشعاعية وفق   نظام إلدارة النورم و   وضع  يجب   )1(

  .إشعاعية

 . الملوثة بالنورم بأي شكل من األشكال إلى األحكام المتعلقة بالممارساتوالمخلفاتيخضع التعامل بالمعدات  )2(

 .للمواد المشعةمن لوثة إشعاعياً وفق قواعد النقل اآل الموالمخلفاتتنقل المعدات  )3(

فـي  الوقايـة   وفق قواعد   الملوثة بالنورم   مخلفات  هم المباشر بالمعدات وال   المعرضين مهنياً نتيجة تعامل   وقاية العاملين     ) ب

وفق  الجمهورو الملوثة بالنورم مخلفات  وقاية باقي العاملين الذين ال يتعاملون مباشرة بالمعدات وال        ، و التعرض المهني 

 .الجمهورتعرض قواعد الوقاية في 

 نورم يف البيئةالإطالق  66 املادة
  اتخـاذ جميـع التـدابير      تعزيز صنعي لتركيز العناصر المشعة الموجودة طبيعياً       إلى   على من يقوم بأنشطة قد تؤدي       ) أ

  .مكنما يإلى أدنى بها الالزمة لتقليل تلوث البيئة 

يجـوز  فضمن أي سيناريو معقول      الثانيالمذكور في الملحق     قيد جرعة الجمهور  د احتمال لتجاوز    ووجفي حال عدم      ) ب

  تزايد أما في حال اإلطالق المتكرر فيجب مراعاة احتمال       . لبيئة بشكل غير مشروط   النورم في ا  ملوثة ب المواد  الإطالق  

  .معقولتعرض  ضمن أي سيناريو القيد المذكور تتجاوز ال يجوز أنالجرعة التراكمية التي 

  امللوثة بالنورمخلفات ختزين املعدات وامل 67 املادة
بعد الحـصول علـى موافقـة       تجاوز عشر سنوات    الملوثة بالنورم لفترة مؤقتة ال ت     مخلفات  يجوز تخزين المعدات وال     ) أ

 .الهيئة
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 : ملوثة بالنورممخلفاتعلى من يقوم بتخزين معدات أو   ) ب

 الهيئة والقيـام بالمراقبـة      تضعهاضمان عدم حدوث تسربات إشعاعية إلى البيئة المجاورة تتجاوز الحدود التي             )1(

  .هيئة وتقديم تقارير دورية بذلك وفق ما تقرره القتضاءالبيئية حسب اال

  .ف أماكن التخزين كأماكن مراقبةيتصن )2(

 . الملوثةوالمخلفاتن جرد المعدات وافاة الهيئة سنوياً بتقرير يبّيم )3(

والحصول على موافقـة    مخلفات  هذه المعدات وال  من   النهائي   التخلصخالل مرحلة التخزين البحث عن أسلوب       يجب    ) ت

بعد تقديم ما يبرر عدم إمكان التخلص منها خـالل تلـك      خزين  التللهيئة الموافقة على تمديد فترة      يجوز   و .يه عل الهيئة

  .الفترة

   امللوثة بالنورماملخلفاتإعادة استخدام املعدات أو  68 املادة
  قيد جرعة الجمهـور    علىإلى جرعة تزيد    ذلك  ؤدي  ي الملوثة بالنورم شريطة أال      المخلفاتيجوز استخدام المعدات أو       ) أ

  .في أي سيناريو تعرض معقول

 .الجمهور جرعة قيدء إزالة تلوث المعدات إلى الحد الذي يضمن عدم تجاوز يجب عند االقتضا  ) ب

 .تعامل المخلفات الناجمة عن إزالة التلوث كنفايات مشعة  ) ت

  لنورمبامعاجلة البيئة امللوثة  69 املادة
 الالزمة   الهيئة اتخاذ التدابير   تضعها الحدود التي    علىعلى من يقوم بأنشطة تؤدي إلى تلوث البيئة بالنورم بمستويات تزيد            

 : وعليه مراعاة ما يلي،لمعالجة البيئة الملوثة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة

  .نفايات مشعة فتخضع إدارتها إلى األحكام التي تنطبق على الممارساتمعالجة البيئة الملوثة في حال نجمت عن   ) أ

  .يئةهمراقبة البيئة المعالجة لفترة ال تقل عن عشر سنوات أو وفق ما تقرره ال  ) ب

 بقاءاإلعلى  الموافق عليه من قبل الهيئة       الملوثة بالنورم    المخلفاتالتخلص النهائي من المعدات أو      أسلوب  انطوى  إذا    ) ت

 اتخـاذ  إليها على المدى البعيد، فيجب     الجمهورعرضة لنفاذ   نورم يحتمل أن تكون     أو مطامر   مواقع   ،أو إحداث  على،

 :ما يلي

 وبشكل مقاوم للعوامل الجوية والعوامـل       باللغة العربية في هذه المواقع    ة  وافيوضع عالمات تحذيرية واضحة و     )1(

 . البعيدالمدىعلى واضحة يضمن بقاءها بما األخرى و

تسجيلها أصوالً لدى البلديات المختصة وإدارة المساحة العسكرية والسجل العقاري في المنطقة المعنيـة بحيـث      )2(

 المواقع قد يؤدي إلى تعـرض       استغالل لهذه يمنع مستقبالً أي    ع و يضمن إعالم جميع المعنيين بوجود هذه المواق      

  .قيد جرعة الجمهورتجاوز يالنورم بما  أو تلوث البيئة باألشخاص
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  النفايات املشعةب اآلمن التصرفقواعد    عشر الرابعالفصل  

  األحكام العامة 70 املادة
وفقاً ألحكام المرسـوم     األشكال إال    النفايات المشعة بأي شكل من    ب التصرفي شخص طبيعي أو اعتباري      أل ال يجوز   ) أ

  . من الهيئةترخيصوالقواعد وبموجب 

عند وما يترتب عليها من أثر بيئي وأعماله  على المستثمر أن يحافظ على كمية النفايات المشعة المتولدة من ممارساته  ) ب

  . أدنى حد ممكن

  :ما يليالتقيد ب بأي شكل من األشكالالنفايات المشعة ب بالتصرف له المرخصالمستثمر على   ) ت

  لقياس تركيز النكليدات المشعة في النفايـات ،أجهزة القياس المالئمةبما فيها  ،الالزمة منشآتالو معداتتوفير ال )1(

 .أو معدالت الجرعة الناجمة عنها

 لتنفيذ األعمال المتعلقة بجميع مراحل التعامل مع        سليمةوإجراءات عمل    وبرامج تدريب  توفير أشخاص مؤهلين   )2(

  .يات المشعةالنفا

  .لتعليمات الصادرة عن الهيئةاو 28 المادة  ) ب ( الفقرة وضع برنامج وقاية إشعاعية وفق )3(

  املستهلكة املغلقةاملشعةصادر امل 71 املادة
يلة وسأية   الهيئة أو ب   مناالستفسار   ب -تحقق  نفاية أن ي  على أنه   مستهلك  تصنيف مصدر مشع مغلق     بل  ق المستثمرعلى    ) أ

  .صدر المشعالما ا إذا كانت هناك جهات أخرى يمكن أن تستفيد من هذّمع – أخرى

  .ه أو استخدام أجزاء منهال يجوز تفكيك أو فتح أي مصدر مغلق بغرض إعادة استخدام  ) ب

 : يجب على المستثمر أو الحصول عليه بأية طريقة أخرى مشع مغلقمصدرعند شراء   ) ت

 وذلك بشكل   خالل فترة مقبولة بعد االستخدام     على إعادة المصدر إليه      وّردتفاق مع المنتج أو الم     يسعى إلى اال   أن )1(

إن وجد   المصدر المتعلق بإعادة    االتفاقبنود  يجب إرفاق صورة عن     كما   .كتابي وقبل توريده أو الحصول عليه     

 .ترخيصطلب الب

،  ميغا بيكريل  100أكثر من    سنوات من الشراء     10 للمصدر بعد    النشاط اإلشعاعي أن يبقى   كان من المتوقع    إذا   )2(

 وبحيـث   )1( المذكور في البند    االتفاق  إبرام  يجب  ، ف  سنة 15االفتراضي للمصدر أقل من     التشغيلي  كان العمر   و

 .طلب إعادتهخالل سنة على األكثر من يتضمن أن تكون إعادة المصدر إلى المنتج أو الموّرد 

  تصنيف النفايات املشعة 72 املادة
وفقاً للتعليمات الصادرة   لنصف لها   اعمر   و نشاطها اإلشعاعي على المستثمر تصنيف النفايات المشعة المتولدة لديه حسب         

 .عن الهيئة

 ومجع النفايات املشعة فرز 73 املادة
 والكيميائية ونشاطها اإلشـعاعي     استناداً إلى خواصها الفيزيائية    فرز النفايات المشعة في مكان تشكلها        المستثمرعلى    ) أ

 وفقـاً للتعليمـات     بعد فرز النفايات يجب فصل كل صنف علـى حـدة          و .وعمر النصف للنظائر الداخلة في تركيبها     

  .الصادرة عن الهيئة



 35  

الشروط الالزمة  ... ) ، الكيميائية   ةالبيولوجي(غير اإلشعاعية   األخرى  يراعى في حفظ النفايات المشعة ذات األخطار          ) ب

  . من هذه األخطارللحد

  لنفايات املشعةاختزين  74 املادة
 : في الحاالت التالية- ولفترة معقولة توافق عليها الهيئة –تخزين النفايات المشعة لدى المستثمر يجوز   ) أ

مـن   ) أ ( وفقـاً للفقـرة   خالل فترة التحقق من وجود مستثمرين محتملين يمكن لهم االستفادة من المصدر المشع      )1(

 .71 المادة 

 .خالل فترة االنتظار إلى حين إعادة المصدر المستهلك إلى المنتج أو المورد: بالنسبة للمصادر المستهلكة )2(

إلـى مـستويات رفـع الرقابـة أو         للنفايات المشعة   نشاط اإلشعاعي   الأن يضمحل   خالل الفترة التي يمكن فيها       )3(

  . يجوز فيها إطالقها في البيئةالمستويات التي

 .خالل فترة دراسة األساليب المثلى للتخلص النهائي من النفاية المشعة )4(

 هذه  أمانن  ا وضم ،من أخطارها والممتلكات  البيئة  اية  وحمجمهور  ن وقاية ال  اضم نفايات مشعة على من يقوم بتخزين       ) ب

  . وفق التعليمات الصادرة عن الهيئةالنفايات وأمنها

  وتوضيبهانفايات املشعة معاجلة ال 75 املادة
 إذا كان ذلك ضرورياً لتحسين نوعيتها قبل إطالقها في البيئة أو تخزينها             وتوضيبهامعالجة النفايات المشعة    على المستثمر   

 .الهيئةضعها تالمعايير التي وفق  وذلك أو التخلص منها

 تصريف النفايات املشعة يف البيئة 76 املادة
  .المتعلقة بإطالق المواد المشعة في البيئة 61المادة   إلى أحكام يخضع تصريف النفايات المشعة في البيئة

 التخلص النهائي من النفايات املشعة 77 املادة
يمكـن أن  وال يمكن إعادة اسـتخدامها، وال   ،76 المادة  وفق إذا كانت النفايات المشعة غير مناسبة للتصريف في البيئة 

  إعادتها إلى المنتج أو المورد، فيجـب       وتعذّرت ،ينخفض نشاطها اإلشعاعي إلى مستويات رفع الرقابة خالل زمن معقول         

  :ينتين التاليت التخلص النهائي منها بإحدى الطريقعلى المستثمر

 .كنفاية مشعةدارتها تسليمها إلى الهيئة إل )1(

  .لموافقة على ذلكلب إلى الهيئة لتقديم طللتخلص منها ومثل ب األواألسلاقتراح  )2(

  للنفايات املشعةاحلماية املادية 78 املادة
النفايـات  ب أو غيـر المـأمون       اآلمنغير   التصرفالضرورية لمنع   اإلدارية والفنية   التدابير  جميع   اتخاذ   المستثمرعلى  

لها ورفع تقرير خطي  فقدان أو سرقة نفايات مشعة إعالم الهيئة فوراً،في حال يجب عليه على وجه الخصوص و .المشعة

  .الواقعة يوماً من اكتشاف ثالثينحول ذلك يبين اإلجراءات التي اتخذت خالل 
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 السجالت والتوثيق 79 املادة
ورفع تقرير بذلك سنوياً إلى الهيئة وفقـاً   وتخزين النفايات المشعة ومعالجة  بسجالت تتعلق بجمع االحتفاظالمستثمرعلى 

  .للتعليمات الصادرة عنها
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 متطلبات التدخل يف حاالت الطوارئشر  ع اخلامسالفصل  

  حاالت الطوارئيف مسؤوليات التدخل  80 املادة
 –تقتضي تدخالً فورياً    حدوث حاالت طوارئ قد     ينطوي التعامل بها على احتمال       مصادر   يحوزالذي  ستثمر  مالعلى    ) أ

عليمات الصادرة عن   اً للت وفق خطة طوارئ    يضعأن   –ومنها على األخص المصادر المغلقة من الفئتين األولى والثانية          

جهـات  وال اتخاذ الترتيبات الالزمة مع الجهات األخرى التي يمكن أن تقوم بالتدخل مثل اإلطفـاء عليه ويجب  .الهيئة

  .الترخيصخطة الطوارئ هذه شرطاً للحصول على  وضععد ي و.وغيرها والشرطة الطبية

  :في الممارسات التالية  خطة طوارئوضعيجب   ) ب

  .صناعيالتصوير اإلشعاعي ال )1(

  .سبر اآلبار )2(

  .التشعيع الصناعي )3(

  .ة اإلشعاعيةجالعمال )4(

 .الممارسات ذات الطبيعة الخاصة )5(

 .ترى الهيئة وجوب وجود خطة طوارئ فيهاأية ممارسة أخرى  )6(

 العـاملين تـدريب  عليـه  كما يجـب  .  وكلما اقتضت الحاجةتحديثها دورياًو  خطة الطوارئمراجعةعلى المستثمر   ) ت

 .الئمالمشتركين فيها بشكل م

ة الالزمة وفقاً لخطة الطوارئ وشروط      ي اتخاذ التدابير الوقائ   في حوزته في حال حدوث واقعة لمصدر      على المستثمر     ) ث

  .طرق أخرىمن  ووفق ما قد تفرضه الهيئة ترخيصال

   يف حاالت الطوارئالتدخل 81 املادة
مـع  ه اإلجـراءات مبـررة       تكون هذ  عندماق اإلجراءات الوقائية أو اإلجراءات العالجية       يعلى المستثمر ضمان تطب     ) أ

تجـاوز مـستويات      حـال   اإلجراء الوقائي مبرراً حكماً في     ويعّد .صاديةتمراعاة العوامل الصحية واالجتماعية واالق    

  .محددة في خطة الطوارئالالتدخل 

الـصحية  قصى في ظل الظـروف      األالفائدة   صافي   يحقق بحيث   هوفترة تطبيق التدخل المبرر    استمثال   على المستثمر   ) ب

  .جتماعية واالقتصادية السائدةاالو

  :على علم بما يليا ؤهإبقا و،تطلب التدخلواقعة تأو توقع حدوث حدوث على المستثمر إبالغ الهيئة فوراً عند   ) ت

  . وتطوره المتوقعالراهنالوضع  )1(

  .الجمهورووقاية العاملين وحالة الطارئة الاإلجراءات المتخذة إلنهاء  )2(

  .ةوقعالتعرضات الحاصلة والتعرضات المت )3(

الحالـة  بعد إنهاء حالة الطوارئ على المستثمر موافاة الهيئة في غضون ثالثين يوماً بتقرير خطي عـن مجريـات                     ) ث

 . وأسبابها والدروس المستفادة والتدابير التي اتخذت لتالفي تكرارها في المستقبلالطارئة
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   يف حاالت الطوارئالتدخليف وقاية املشاركني  82 املادة
حاالت الطوارئ إلى جرعة تتجـاوز الجرعـة        في التدخل في     نيشاركعامليه الم رض  تععلى المستثمر ضمان عدم       ) أ

  : إال في الحاالت التالية) ميلي سيفرت50التي تبلغ (في سنة واحدة شعاعيين القصوى المسموح بها للعاملين اإل

  . كبيرةجماعيةلقيام بعمليات تهدف إلى تجنب جرعة ا )1(

  .منع حدوث حاالت كوارث )2(

  .شخاص أو تجنب إصابات شديدةإنقاذ حياة األ )3(

على المستثمر تزويد عاملي الجهات األخرى المشاركين في التدخل في حاالت الطوارئ بالمعلومات الالزمة حـول                  ) ب

 .الحالة الطارئة والمصادر المشعة المعنية وأماكنها وغير ذلك من المعلومات الضرورية

 من الفقرة السابقة لئال تتجاوز جرعـة        )2(  و )1( ة في البندين     بذل الجهود الالزمة في الحاالت المذكور      على المستثمر   ) ت

وعندما تكون عملية التدخل بقصد إنقـاذ حيـاة   .  ضعفي الحد المذكور في الفقرة السابقة     ن في التدخل  يشاركه الم عاملي

 من الفقرة السابقة، فيجب أال تتجاوز الجرعة عشرة أضعاف الحـد      )3( األشخاص أو تجنب إصابات شديدة وفق البند        

لآلخرين تفوق ضررهم الشخصي    المتوقعة  أن تكون الفائدة    شريطة   تجنباً إلصابتهم بأضرار إشعاعية حتمية و      المذكور

  .المحتمل

 تعرضـهم لجرعـة   حتمل  الذين ي الطوارئ  في حاالت   التدخل  مشاركون في   اله  أن يكون عاملو  على المستثمر ضمان      ) ث

بالمخاطر الصحية التي ينطوي عليها قيامهم بهـذا        المسموح بها في سنة واحدة على معرفة        القصوى  تتجاوز الجرعة   

  .العمل

وتزويدهم بأدوات  في حاالت الطوارئ    المشاركين في التدخل    ه  اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقاية عاملي     على المستثمر     ) ج

 الجرعات التي يتلقاها هؤالء العاملون خالل التدخل وتوثيقها وإعالمهم بمقـدارها            تقويمعليه   الالزمة؛ ويجب    الوقاية

 .والمخاطر الصحية التي قد تنجم عنها

مليات إعادة الوضع إلـى     أولئك الذين يقومون بع   والتدخل  ذين شاركوا في    البعد انتهاء مرحلة التدخل يخضع العاملون         ) ح

إلى متطلبـات الوقايـة فـي        –الخ  ...ثل إصالح التجهيزات والتخلص من النفايات وإزالة التلوث          م –ما كان عليه    

  . الواردة في الفصل العاشرالتعرض المهني

العامل أية أعمال قـد تـرتبط بهـا         ب  يأن يكون تلقي جرعات خالل التدخل سبباً يستدعي تجن         بالضرورةال يفترض     ) خ

  . الحقاًتعرضات مهنية

 ورةاملصادر املهج 83 املادة
شارة اإلشعاع إبالغ شرطة النجـدة      إيعثر على مصدر مشع أو ما يشتبه أنه مصدر مشع أو أي جسم يحمل               من  على    ) أ

  .بشكل فوري) 011 9860هاتف (أو الهيئة ) 112هاتف (

  .في هذه الحال على هذا الشخص محاولة تحريز المنطقة وعدم المساس بالجسم الغريب وتحذير اآلخرين حسب الحال  ) ب

إبـالغ الهيئـة أو شـرطة       ،  أو يشتبه بذلك   ،تعرضات إشعاعية أو تلوث إشعاعي غير متوقع      وجود  يكتشف  على من     ) ت

  .النجدة بشكل فوري
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    أحكام قانونيةعشر السادسالفصل  

  اإلطالع على املعلوماتو معاينة املنشآت 84 املادة
  .مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من المرسوم

التـي   مـصادر  التعامل مـع ال    فيهامعاينة المنشآت التي يتم     بواجباتهم في    ةالهيئفتشي  مقيام   يسّهلأن  المستثمر  على    ) أ

وجمـع  عن أية أمور أو معلومات ذات صلة،        ه  عاملياالستفسار من    و ،واالطالع على السجالت ذات الصلة     ،بحوزته

تـزام بأحكـام     وتنفيذ جميع اإلجراءات التي يرونها ضرورية خالل قيامهم بالتفتيش بهدف التحقق مـن االل              ،العينات

  .المرسوم وهذه القواعد

 المصادر التي بحوزته أمانو اإلشعاعية بالوقايةتتعلق وسجالت  معلوماتبما تطلبه من  أن يزود الهيئة  المستثمرعلى    ) ب

  .أمنهاو

  خمالفة القواعد 85 املادة
  .ن المرسوممع مراعاة أحكام الفصل الخامس م

  :ت التاليةالحاالفي تعد مخالفة القواعد واقعة 

 عنـد   أو دون ترخيص منهـا ،دون إبالغ الهيئة مصدر يقع في نطاق أية ممارسة أيأو حيازة  بأية ممارسة    شروعال  ) أ

 .وجوب ذلك

  .الممارسة بعد تعليق الترخيص أو إلغائهعدم قيام المستثمر بوقف   ) ب

  .بإبالغ الهيئة في الحاالت التي تستوجب اإلبالغ بموجب هذه القواعدالمستثمر عدم قيام   ) ت

  واإلرشاداتالتعليمات  86 املادة
 السـتخدامات الطبيـة   مصادر األشعة وأمنها فـي ا أمانلوقاية اإلشعاعية وبشأن اواإلرشادات  التعليماتتصدر الهيئة 

لتطبيق الزمة اإللزام وغيرها من التعليمات واإلرشادات الإجراءات  والتراخيصنظام منح إضافة إلى  وغيرها   والصناعية

  . والقواعدأحكام المرسوم

 بالقوانني واألنظمة النافذةااللتزام  87 املادة
بما و ،النافذةال تمنع أحكام هذه القواعد من تطبيق أية أحكام أو متطلبات أخرى منصوص عليها في القوانين واألنظمة                    ) أ

  .ال يتعارض مع أحكام هذه القواعد

 الزمة الستيفاء   أخرى إجراءاتأحكام أو تدابير أو     أي  وجوب االلتزام ب  إن االلتزام بهذه القواعد ال يعفي المستثمر من           ) ب

  . من المرسوم3لمادة ما تنص عليه ا وفقاً لهاوأمناإلشعاعية وأمان المصادر مسؤوليته األساسية عن الوقاية 
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  أحكام انتقالية 88 املادة
 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري مسؤول         5 المادة  أو معفى بموجب     4 المادة بموجب  باستثناء ما هو مستثنى       ) أ

أن يبلغ   مالئم صادر عن الهيئة      ترخيصدون  ،   قائمة  يقع في نطاق أية ممارسة     مصدر، أو عن أي      قائمة عن ممارسة 

  . هذه القواعدشر خالل ستة أشهر من تاريخ ن الالزمةالتراخيصحصول على بطلب الأن يتقدم والهيئة عن ذلك 

ـ  للـشخص  أعاله، يـسمح     )أ (على النحو المحدد في الفقرة     ترخيصبطلب الحصول على    والتقدم  بعد اإلبالغ     ) ب غ  المبلّ

الممارسـة أو   تـرخيص   حين صدور قرار الهيئـة ب     إلى   ترخيصاإلبالغ أو طلب ال   بمواصلة الممارسة المذكورة في     

  .إيقافها

  نشر القواعد 89 املادة
  .الرسميةتنشر هذه القواعد في الجريدة 
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   املغلقةادراملصتصنيف   األولامللحق 
  

تصنف المصادر المشعة المغلقة حسب خطورتها في خمس فئات استناداً إلى طبيعة النظائر المـشعة الداخلـة فـي                     ) أ

  :تركيبها ونشاطها اإلشعاعي وطبيعة الممارسة التي تستخدم بها

  :الفئة األولى

تتم حمايتها بشكل مأمون فمن المرجح      مصادر مشعة فائقة الخطورة بالنسبة لألشخاص، وما لم تتم إدارتها بشكل سليم أو              

ومن المرجح أيضاً أن يؤدي     . أن تسبب أذية دائمة لألشخاص الذين يتعاملون بها أو يكونون على تماس معها لبضع دقائق              

 انتثـرت    ما وإذا. بضع دقائق إلى الساعة إلى الوفاة     ال تتجاوز   بالقرب من األشخاص لفترة     ها مكشوفة بدون تدريع     وجود

 أن تؤدي   – وإن كان االحتمال ضئيالً      –نتيجة حريق أو انفجار مثالً فمن الممكن        من هذه الفئة    لمشعة من مصدر    المادة ا 

إلى أذية دائمة أو أن تشكل تهديداً لحياة األشخاص في الجوار المباشر، أما الخطورة على صحة األشخاص الموجـودين                   

 التي تتلوث إشعاعياً نتيجة االنتثار فيجب إزالة تلوثها، وقد تبلـغ  وبالنسبة للمناطق . على بعد بضع مئات األمتار فمحدودة     

  .مساحة هذه المناطق كيلومتراً مربعاً أو أكثر

  :الفئة الثانية

مصادر مشعة خطرة جداً على األشخاص، وما لم تتم إدارتها بشكل سليم أو تتم حمايتها بشكل مأمون فمـن المـرجح أن    

ومـن  ). دقـائق أو سـاعات    (يتعاملون بها أو يكونون على تماس معها لفترة قصيرة          تسبب أذية دائمة لألشخاص الذين      

مـا  وإذا  .  بالقرب من األشخاص لفترة ساعات أو أيام إلى الوفـاة          يعدرها مكشوفة بدون ت   المرجح أيضاً أن يؤدي وجود    

 –إن كان االحتمال ضئيالً جداً       و –در نتيجة حريق أو انفجار مثالً فمن الممكن         االمصمثل هذه   انتثرت المادة المشعة من     

أن تؤدي إلى أذية دائمة أو أن تشكل تهديداً لحياة لألشخاص في الجوار المباشر، أما الخطورة على صـحة األشـخاص                     

وبالنسبة للمناطق التي تتلوث إشعاعياً نتيجة االنتثـار فيجـب إزالـة            . الموجودين على بعد بضع مئات األمتار فمحدودة      

  .ع أن تزيد مساحة هذه المناطق عن الكيلومتر المربعتلوثها، وال يتوق

   :الفئة الثالثة

مصادر مشعة خطرة على األشخاص، وما لم تتم إدارتها بشكل سليم أو تتم حمايتها بشكل مأمون فمن المرجح أن تسبب                    

ـ   –ويحتمـل   . أذية دائمة لألشخاص الذين يتعاملون بها أو يكونون على تماس معها لعدة ساعات             غيـر  مـن   ان   وإن ك

  ماوإذا.  من هذه الفئة بالقرب من األشخاص أليام أو ساعات إلى الوفاة       ها مكشوفة بدون تدريع    أن يؤدي وجود   - مرجحال

در نتيجة حريق أو انفجار مثالً فاحتمال أن تؤدي إلى أذية دائمة أو أن تـشكل                االمصمثل هذه   انتثرت المادة المشعة من     

ار المباشر شبه معدوم، أما الخطورة على صحة األشخاص الموجودين على بعد بـضعة              تهديداً لحياة لألشخاص في الجو    

وبالنسبة للمناطق التي تتلوث إشعاعياً نتيجة االنتثار فيجب إزالة تلوثها، وال يتوقع أن تتجاوز مساحة هذه                . أمتار فمحدودة 

  .المناطق جزءاً من الكيلومتر المربع

   :الفئة الرابعة

ولكن إذا لم تتم إدارتها بشكل سليم أو تتم حمايتها بشكل           . ل تسببها بأذية دائمة لألشخاص ضعيف جداً      مصادر مشعة احتما  

 أن تسبب أذية مؤقتة لألشخاص الذين يتعاملون بها أو يكونون على تماس             -مرجح  الغير  من   وإن كان    –مأمون فيحتمل   
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 أن يؤدي انتثار المادة المشعة من مصادر في هذه الفئـة            كذلك فال يحتمل  . معها لعدة ساعات أو بالقرب منها لعدة أسابيع       

  .إلى أذية دائمة ألي شخص

   :الفئة الخامسة

كذلك فال يحتمـل أن يـؤدي       . أّما احتمال ظهور آثار صحية متأخرة فقائم      . مصادر مشعة ال تسبب أذية دائمة لألشخاص      

  . شخصانتثار المادة المشعة من مصادر في هذه الفئة إلى أذية دائمة ألي

  

  :يبين الجدول التالي تصنيف المصادر المستخدمة عادة في بعض الممارسات الشائعة  ) ب

  

  فئة الخطورة  الممارسات/المصادر

 )RTG(مولدات آهرحرارية بالنظائر المشعة  •
 مصادر التشعيع الصناعي للتعقيم أو حفظ األغذية •
  أجهزة التشعيع ذات التدريع الذاتي •
  مصادر المعالجة اإلشعاعية •
  )مشرط غاما(صادر المعالجة اإلشعاعية متعددة الحزم الثابتة م •

1  

  تصوير إشعاعي صناعي •
  2  معالجة إشعاعية بالتماس بمعدل جرعة عال أو متوسط •

   نووية صناعية ثابتةمقاييس •
  مقاييس المستوى ذات النشاط اإلشعاعي العالي -
 dredger gaugesمقاييس آالت رفع الطمي  -
 حاوية على مصادر عالية النشاط اإلشعاعي مقاييس خطوط اإلنتاج ال -
- spinning pipe gauges 
  مصادر سبر اآلبار •

3  

نخفض           • دل جرعة م ة      (مصادر المعالجة بالتماس بمع تثناء اللويحات العيني باس
  )والمزدرعات الدائمة

  مقاييس الثخانة ومقاييس مستوى االمتالء •
  )الرطوبة/مقاييس الكثافة(المقاييس النقالة  •
  كثافة العظميةمقاييس ال •
  مزيالت الشحنة الساآنة •

4  

دل           • اللويحات العينية والمزدرعات الدائمة المستخدمة في المعالجة بالتماس بمع
  جرعة منخفض

  أجهزة فلورة األشعة السينية •
  أجهزة األسر االلكتروني •
  مطيافية موسباور •
  PETمصادر اختبار  •

5  
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  حدود اجلرعة  الثاينامللحق 

  لتعرض املهينحدود اجلرعة يف ا  أوالً
  :يقيد التعرض المهني للعاملين بالحدود التالية  ) أ

  . ميلي سيفرت في السنة20جرعة فّعالة قدرها  )1(

 ميلي سيفرت في سنة واحدة على أال يتجاوز متوسط الجرعـة            50يسمح في ظروف خاصة بجرعة فعالة حتى         )2(

  . ميلي سيفرت في السنة20الفّعالة عبر خمس سنوات متعاقبة 

  . ميلي سيفرت في السنة150تتلقاها عدسة العين قدرها جرعة مكافئة  )3(

  . ميلي سيفرت في السنة500جرعة مكافئة تتلقاها البشرة أو األطراف قدرها  )4(

بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة وقد يتعرضون لإلشعاع مـن خـالل التـدريب أو                     ) ت

  : ال يتجاوز الحدود التاليةالدراسة، فيجب تقييد تعرضهم المهني بحيث

  . ميلي سيفرت في السنة6جرعة فعالة قدرها  )1(

  . ميلي سيفرت في السنة50جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين قدرها  )1(

  .لي سيفرت في السنةي م150جرعة مكافئة تتلقاها البشرة أو األطراف قدرها  )2(

خـالل الفتـرة    الـبطن   جاوز الجرعة المكافئة لسطح     بحيث ال تت  يقيد تعرض العاملة الحامل     : بالنسبة للعاملة الحامل    ) ث

 ميلي سيفرت، وبحيث ال يتجاوز االندخال خالل الفترة نفسها جزءاً من            2الممتدة من إعالنها حملها إلى حين انتهائه        

(عشرين 
20
 .المعتمدة من قبل الهيئة ALIمن حدود االندخال السنوية ) 1

  اجلمهور تعرض حدود اجلرعة يف  ثانياً
يراعى أال تتجاوز الجرعات المتوسطة التي تتلقاها المجموعة الحرجة والناجمة عن الممارسات كافة أيـاً مـن الحـدود                   

  :التالية

  . ميلي سيفرت في السنة1جرعة فّعالة قدرها  )1(

عبـر   ميلي سيفرت شريطة أال يتجاوز متوسط الجرعة الفّعالـة      5يسمح في ظروف خاصة بجرعة فعالة حتى         )2(

  . ميلي سيفرت في السنة1خمس سنوات متعاقبة 

  . ميلي سيفرت في السنة15جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين قدرها  )3(

  . ميلي سيفرت في السنة50جرعة مكافئة تتلقاها البشرة أو األطراف قدرها  )4(

  اً حدود جرعة مساعدي املرضىثالث
 - وليس من خالل عملهـم أو وظيفـتهم   -اعدتهم طواعية ألشخاص الذين يقومون بزيارة المرضى أو بمس    ايقيد تعرض   

  :بالحدود التالية

  . ميلي سيفرت خالل فترة التشخيص ألي مريض أو خالل عالجه5 )1(

  . ميلي سيفرت1 يجب تقييد الجرعة إلى أقل من :بالنسبة للزوار األطفال )2(
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   قيد جرعة اجلمهوررابعاًً
  . في السنةسيفرت  ميكرو300يعتمد قيد جرعة للجمهور مقداره 

  




