
  الالئحة التنفيذية
٢٠٠٢ لسنة ٣١للمرسوم بقانون رقم 

  .بشأن الوقاية من اإلشعاع
  
  
  

  الباب األول
  التعاريف ومجال التطبيق

  الفصل األول
  التعاريف

  )١(مادة 
اني                  ة، المع ارات التالي في تطبيق أحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعب

  : آخرالموضحة قرين آل منها، ما لم يقتض السياق معنى
  .المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية:     المجلس
  .رئيس المجلس:     الرئيس

  .أمين عام المجلس :    األمين العام
  األمانة العامة للمجلس :   األمانة العامة

  .لجنة الوقاية من اإلشعاع:      اللجنة
م :   القانون انون رق سنة ٣١المرسوم بق ة من ٢٠٠٢ ل شأن الوقاي  ب

  .اإلشعاع
  .اإلشعاعات المؤينة وغير المؤينة:     اإلشعاعات

ة    عاعات المؤين عة     : اإلش ة أو األش شحونة أو المتعادل سيمات الم ع الج جمي
ة     ادة بطريق أيين الم ى ت ؤدي إل ي ت سية الت الكهرومغناط
ضمن   ا، وتت قوطها عليه د س رة عن ر مباش رة أو غي مباش

ات وإشعا        عات جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات واإللكترون
  .جاما واألشعة السينية

ادة             :   اإلشعاعات غير المؤينة أيين الم ى ت ؤدي إل جميع أنواع األشعة التي ال ت
ا ،   قوطها عليه د س رة عن ر مباش رة أو غي ة  مباش بطريق

  .آأشعة الليزر
ة اإلشعاعية ين : مفتش الوقاي رئيس، وبتوصية من األم الشخص المخول من ال

ة ال ام بعملي ولى القي ام، ليت سات الع ى المؤس يش عل تفت
زة               واد أو مصادر مشعة أو أجه ا م والمنشآت التي بحوزته
أي شكل   عاع ب ال اإلش ي مج ل ف ارس العم عاعية، أو تم إش

.من األشكال



ة أو اإلدارة المختصة              : ضابط الوقاية اإلشعاعية   ين من الجه ي المؤهل والمع الفن
ستخدم   ي ت شآت الت ي المؤسسات والمن ل ف أو صاحب العم

صادر ة  الم م الوقاي ق نظ ى تطبي راف عل شعة ، لإلش  الم
ذا             اإلشعاعية  المقررة، والمساعدة في تقديم المشورة في ه

  .المجال
ة في مجال يتضمن               : العامل فـي مجـال اإلشعـاع    ذي يعمل بصفة دائم الشخص ال

ان                 ًال يتطلب تواجده في مك ؤدي عم ة، أو ي إشعاعات مؤين
  .تستخدم فيه مصادر مشعة

سبب           :   المصدر المشـع أي آيان مادي يمكن أن يحدث تعرضًا إشعاعيًا ، ب
ة أو    ر المؤين ة أو غي عاعات المؤين ن اإلش وع م إصداره لن

  .بسبب انطالق المواد المشعة أو تسربها منه
ة،       :   المادة المشعة عاعات مؤين ا إش ق منه ن أن تنطل ي يمك ادة الت الم

  .تآجسيمات ألفا أو بيتا أو إشعاعات جاما أو النيوترونا
جهاز ال يحتوي على أي مادة مشعة وإنما تتم فيه عمليات           :   جهاز مصدر لإلشعاع

  .للحصول على إشعاعات مؤينة أو غير مؤينة
ي              :   الحادث اإلشعاعي أي نوع من الحوادث المصحوبة بأخطار اإلشعاع الت

ة              ى تعرضات فعلي ؤدي إل ة وت تهدد الصحة والسالمة العام
  .أو محتملة

اط أو مجموعة من األنشطة المترابطة ذات الهدف         أي نش :   الممارسة
ؤدي                 ر، وي ا مصدر مشع أو أآث ستخدم فيه ي ي الواحد، والت
القيام بها إلى تعرض اإلنسان أو البيئة لمخاطر اإلشعاعات        

  .المؤينة
ويم  :   الترخيص ى تق اًء عل صة بن ة المخت س أو الجه ه المجل إذن يمنح

دة، يلتزم بها   لألمان يكون مصحوبًا بمتطلبات وشروط محد     
  .المرخص له

شعة أو :   المرخص له ك مصادر م اري يمتل أي شخص طبيعي أو اعتب
راخيص   ى الت صوله عل ع ح عاعية، م ة إش وم بممارس يق

  .الالزمة
اطر  :   التسجيل ى مخ كال اإلذن لممارسات تنطوي عل ن أش شكل م

ي أو      شخص الطبيع ون ال ث يك طة، حي ئيلة أو متوس ض
ارسة قد أعد وقدم إلى المجلس      االعتباري المسئول عن المم   

دات ، وتكون             ان المرافق والمع حسب االقتضاء تقويمًا ألم
ة    ى الممارس سارية عل شروط ال ان وال ويم األم ات تق متطلب

  .أقل من تلك الالزمة للترخيص



سجيًال    :   الُمَسّجل ه ت م منح ذي ت اري ال ي أو االعتب شخص الطبيع ال
شع ينط      صدر م ازة م عاعية أو لحي ة إش ى لممارس وي عل

  .مخاطر ضئيلة أو متوسطة
ال   :   المنطقة المراقبة ي مج ل ف ه العام ى في ن أن يتلق ذي يمك ل ال ان العم مك

شار    ة أع ى ثالث د عل عاعيًا يزي ًا إش عاع تعرض ) ٠٫٣(اإلش
  .حد مكافئ الجرعة

و   :   الحد عاعات، وه ن اإلش ة م ستخدم ألغراض الوقاي د الم الح
ر ستخدم ألغراض التع ددة ت ة مح ة لكمي ض اإلشعاعي قيم

  .ويجب عدم تجاوزها
المواد             :   النفايات آل مادة صلبة أو سائلة أو غازية تنتج عن العمل ب

الُمشعة أو التعامل بها، وتحتوي على نظائر مشعة أو ملوثة 
ستويات     ن م ر م عاعية أآب شاطات إش زات أو ن ا، بترآي به

  .السماح، وال يتوقع أن يكون لها أي استخدام
ات،      بيان الخوا :   توصيف ص الفيزيائية والكيميائية واإلشعاعية للنفاي

ة    ديل والمعالج ات التع ة لعملي دى الحاج د م ك لتحدي وذل
ة    الي والمعالج داول الت بتها للت دى مناس ة، أو م والتهيئ

  .والتخزين
ا               :   النفايات الصلبة تالمس معه ادة المشعة أو ي آل جسم صلب ينتج عن الم

ا    أثناء العمل والتشغيل في المختبرات       والمعامل وغيرها مم
ا حيث             ي يصعب إزالته ادة المشعة الت ه بالم يؤدي إلى تلوث

  .يصبح غير صالح لالستعمال المتكرر
ر  :   النفايات السائلة ضوية أو غي ذيبات الع اء أو الم ه الم ائل أساس ل س آ

واد المشعة          ة من الم زات معين ى ترآي وي عل العضوية يحت
  .فةنتيجة الستخداماتها وتطبيقاتها المختل

ي     :   النفايات الغازية شعة و الت ائر م ى نظ ة عل رة المحتوي ازات واألبخ الغ
رق، أو تتصاعد             ووي المحت ود الن تتجمع نتيجة معالجة الوق
شعة     واد الم ذلك الم ة، وآ ات النووي ة الخام اء معالج أثن
وم أو أي      ات اليوراني شع وهالوجين اليود الم سامية آ المت

  .ق نتيجة العملغازات أو أبخرة إشعاعية أخرى تنطل
ا        :   مستويات السماح ر عنه ي يعب ة، والت ددها اللجن ي تح يم الت ة الق مجموع

شاطات اإلشعاعية          بداللة ترآيزات النشاط اإلشعاعي أو الن
ر            الكلية أو آلتا الكميتين، والتي يجوز عندها أو دونها تحري

  .المصادر المشعة من الخضوع للمراقبة التنظيمية
ات الت:   تهيئة داول،   العملي با للت ات مناس ن النفاي ردا م تج ط ي تن

  .والنقل والتخزين أو التخلص



ة   :   صيغة النفايات د المعالج ائي بع ائي أو الكيمي كلها الفيزي ي ش ات ف النفاي
ف، وهي            ل التغلي والتهيئة، والتي ينتج عنها منتج صلب، قب

  .مرآبة من مرآبات طرد النفايات
ع في  :   حاوية النفايات ذي توض اء ال ل   الوع داول والنق ات للت يغ النفاي ه ص

د    ي أح ات، وه ن النفاي ائي م تخلص النه زين أو ال والتخ
  .مرآبات طرد النفايات

أي في مقبرة قرب    (وضع النفايات في مرفق معين معتمد       :   تخلص
ة   ات جيولوجي ي تكوين سطح أو ف ة ) ال ود ني دون وج

تعادتها ذلك الصرف المباشر . الس تخلص آ د يتضمن ال وق
  .تدفقات إلى البيئة مع انتشارها الالحقالمعتمد لل

رتبط     :   رصد باب ت شعة ألس ائر الم عاعات أو النظ اس اإلش قي
ذه    ل ه سير لمث عاعي والتف ة التعرض اإلش ويم أو مراقب بتق

  .وقد يكون الرصد متواصال أو غير متواصل. القياسات
ة           :   ضبط الجودة وفير الثق ة لت ة الالزم جميع األعمال المخططة والمنتظم

ات            في ستوفي المتطلب  أن أي موضوع أو عملية أو خدمة، ت
ك المحددة            المحددة من حيث النوعية، وعلى سبيل المثال تل

  .في الترخيص
تعادتها          :   مقبرة مرفق توضع فيه النفايات للتخلص منها وال يتم اس

  .منه مستقبال
ه :   تخزين ا في وفر له ق مناسب يت ي مرف شعة ف ات الم وضع النفاي

ة البيئية والمراقبة أو الرصد، وبقصد استعادة       العزل والوقاي 
تخلص في              ة أو ال تلك النفايات للسماح أو المعالجة أو التهيئ

  .وقت متأخر
ات، ويقصد              :   معالجة ر خصائص النفاي ا تغيي تم به العمليات التي ي

دف ،        صادية به د االقت ان أو الفوائ ة األم ادة درج ا زي منه
شع    ائر الم ة النظ م أو إزال يص الحج ات أو   تقل ن النفاي ة م

  .تغيير الترآيب
السجالت التفصيلية لجميع البنود التي يحفظها المشغل أو         :  سجل مخزون النفايات

ل              ات مث ى بيان وي عل المجلس وفقا لهذه الالئحة، والتي تحت
وى من            ات، والمحت الكمية المادية والنشاط اإلشعاعي للنفاي

  .النظائر المشعة وخصائص أخرى
ا            :   مولد النفايات د عنه شطة يول أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أن

  .نفايات مشعة



داول        :   إدارة النفايات شغيلية المتضمنة في ت ة و الت جميع األنشطة اإلداري
ا           تخلص منه ات وال ة وتخزين النفاي ويؤخذ  . ومعالجة وتهيئ

  .النقل في الحسبان
ات وأي حا          :   طرد نفايات ة أو   منتج التهيئة الذي يتضمن صيغة النفاي وي

ة،      ة والمبطن المواد الماص ة، آ واجز داخلي ات وح حاوي
  .وتجهز وفقا لمتطلبات التداول والنقل والتخزين والتخلص

  
  الفصل الثاني
  مجال التطبيق

  )٢(مادة 
تسري أحكام هذه الالئحة على جميع الممارسات التي تنطوي أو يمكن أن           

  : ما في ذلك ما يليتنطوي على التعرض إلشعاعات مؤينة أو مصادر مشعة ، ب
 إنتاج المصادر واستخراج ومعالجة الخامات المشعة واستخدام اإلشعاعات            -١

دريب          أو المواد المشعة في األغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية أو في الت
تخدام          ذلك االس ق ب شطة تتعل ك أي أن شمل ذل ا، وي ي أو غيره ث العلم أو البح

  .تعرض لإلشعاعاتوتنطوي أو يمكن أن تنطوي على ال
ى  -٢ ة تفضي إل عاعية طبيعي ود مصادر إش ى وج ي تنطوي عل  الممارسات الت

اس، وال يمكن                   وم الن املين أو عم زيادة في الجرعات عن الجرعات المحددة للع
  .تجاهلها من منظور الوقاية اإلشعاعية

  :  أي ممارسة أخرى يحددها المجلس، وتنطوي على خطر ناجم من-٣
  .المهنيةالتعرضات   - أ
. التعرضات الطبية-ب
.عموم الناس تعرض -ج
.الممكنة التعرضات -د
. التعرضات المزمنة-هـ
. التعرضات الطارئة-و
  . التدخل في حالة وقوع طوارئ إشعاعية أو في حالة التعرض المزمن-٤

  :ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الالئحة ما يلي
  . المشع في الجسم٤٠وتاسيوم  التعرضات الناجمة عن وجود نظير الب- ١
  . اإلشعاعات الكونية على سطح األرض- ٢
  . اإلشعاعات الناجمة عن المواد المشعة في المواد الخام بترآيزها الطبيعي- ٣
  . أي مصادر أخرى قد يحددها المجلس- ٤

  
  )٣(مادة 

  : اإلعفاءات



ن   ة، أن يم ة اللجن د موافق ه وبع دم إلي ب يق ى طل اء عل س بن وز للمجل ح يج
ذه   ي ه واردة ف ات ال ن المتطلب اًء م ة إعف ع ضمن ممارس ة أو مصدر يق لممارس

  :الالئحة إذا توفرت الشروط التالية
 أن تكون المخاطر اإلشعاعية الناجمة عن الممارسة أو المصدر على األفراد -١

  .ضئيلة بالقدر الذي يجعلها غير ذات أهمية من الوجهة الرقابية
عاع -٢ ر اإلش ون األث ئيال    أن يك ى ض صدر المعف ة أو الم ي للممارس ي التجميع

  .بحيث ال يستدعي تحكمًا رقابيًا
  . وأن تكون الممارسة والمصادر المعفاة مأمونة ذاتيًا-٣
  

  )٤(مادة 
  : مبادئ الوقاية

م               ال يجوز الترخيص بأي ممارسة أو مصادر تقع في نطاق ممارسة، ما ل
جم عنها فائدة لألفراد المعرضين أو ير المجلس أن لها ما يبررها، آاحتمال أن تن 

اة العوامل                    ه مع مراع د تحدث ذي ق للمجتمع تكفي لتعويض الضرر اإلشعاعي ال
.االجتماعية واالقتصادية والصحية وغيرها من العوامل ذات الصلة

ى             أنها أن تفضي إل وتعتبر الممارسات التالية غير مبررة ، إذا آان من ش
سلع أو المنتجات          زيادة التعرض عن طريق تعمد إضا      شيط ال فة مواد مشعة أو تن

  :المرتبطة بها 
الممارسات التي تدخل فيها األغذية أو المشروبات أو مستحضرات التجميل           - ١

ر  تج أخ لعة أو من م أو  أو أي س ق الف ن طري شري ع تعمال الب صص لالس يخ
  . االستنشاق أو عن طريق الجلد أو االستعمال الموضعي

واد المشعة                 الممارسات التي ت    - ٢ يم لإلشعاع أو للم ر حك ى استخدام غي ؤدي إل
  .آلعب األطفال والحلي وأدوات الزينة الشخصيةفي بعض السلع أو المنتجات ، 

  )٥(مادة 
  : حدود الجرعة

ة              ة الكلي يتقيد التعرض العادي لألفراد بأن ال يتجاوز مجمل الجرعة الفعال
سيج مت ة ألي عضو أو ن ة الكلي راآم أو الجرعة المكافئ ة عن ت عرض ، والناتج

  .الجرعات من جميع التعرضات السابقة ، حدود الجرعة التي تحددها اللجنة
ات      ن ممارس ة ع ة الناتج ات الطبي ى التعرض ة عل دود الجرع ق ح وال تنطب

  .مرخصة
  )٦(مادة 

  :الوقاية واألمان المثاليين 
ان   ة واألم ق الوقاي ة، يجب تحقي ة العالجي تثناء التعرضات الطبي اليين، باس  المث

ال                  ة وعدد األشخاص المتعرضين واحتم دار الجرعة الفردي ى مق بالمحافظة عل



حدوث التعرض عند أدنى حد يمكن التوصل إليه بشكل معقول، مع أخذ العوامل          
  .االقتصادية واالجتماعية بعين االعتبار

:يينوفي جميع األحوال يجب إتباع المبادئ التالية لتحقيق الوقاية واألمان المثال
  . تحديد اإلجراءات الُمثلى للوقاية واألمان في الظروف السائدة - ١
ا           - ٢  تحديد المعايير الالزمة لتقييد التعرضات، ومنع الحوادث، وتخفيف عواقبه

  .في حال وقوعها 
  . استيفاء معايير الوقاية واألمان عند اعتماد اإلجراءات والضوابط الهندسية - ٣
  .ات المكتسبة والمستجدات  االستفادة من الخبر- ٤
  



  الباب الثاني
  الترخيص والتفتيش

  الفصل األول
  الترخيص

  )٧(مادة 
  :االلتزام األساسي

ال         ن األعم راء أي م س، إج ن المجل رخيص م ر ت وز، بغي ال يج
  :والممارسات التالية

  . استيراد أو تصدير أو حيازة أو تداول أو نقل المواد المشعة-١
إجراء أو تعديل أو وقف أو إنهاء أي أعمال أو ممارسات  تطبيق أو إدخال أو    -٢

.تتضمن مواد أو مصادر مشعة أو أجهزة إشعاعية
صدير أو      -٣ تيراد أو ت تالك أو اس ازة أو ام اج أو حي ناعة أو إنت صميم أو ص  ت

شغيل أو تصريف أو            تعارة أو ت سليم أو استالم أو إعارة أو اس ع أو ت شراء أو بي
. مصادر مشعة أو أجهزة مصدرة لإلشعاعاتالتخلص من أي مواد أو 

ازًا                   -٤ شعًا أو جه ادة أو مصدرًا م  اختيار أي موقع لممارسة أي عمل يتضمن م
ل، أو إدخال                   ذه الممارسة أو العم يصدر إشعاعات، أو إنشاء أي مبان خاصة به

. أي تعديالت على األماآن أو المباني المشار إليها
ة أو  -٥ عاعات المؤين ل باإلش رة      العم ال الخب ال أعم ي مج ة، أو ف ر المؤين  غي

  .والمسؤولية عن الوقاية من اإلشعاع
  )٨(مادة 

  : طلب الترخيص
ال أو         ن األعم ذ أي م زم تنفي اري يعت ي أو اعتب خص طبيع ل ش ى آ عل

ادة             ا في الم ذه الالئحة ، أن        ) ٧(الممارسات أو األنشطة المنصوص عليه من ه
لمعد لذلك، للحصول على الترخيص الالزم    يقدم إلى المجلس طلبًا على النموذج ا      

  .للعمل أو الممارسة أو حيازة المصدر المشع قبل الشروع في أي من ذلك
ع                   وي استخدامها، وجمي ي ين ًا بالمصادر المشعة الت ويجب أن يرفق بالطلب بيان
ة                ه بالقواعد المتعلق د التزام ي تؤآ البيانات والمعلومات الالزمة لتدعيم طلبه والت

  .ة من اإلشعاعبالوقاي
ن       د، ويمك رطها الوحي و ش الغ ه ون اإلب ي يك ات الت س الممارس دد المجل و يح

  .الشروع فيها بعد اإلبالغ مباشرة
  
  )٩(مادة 

  : أنواع الترخيص
راخيص        دار الت عاع ، إص ن اإلش ة م ال الوقاي ي مج س ، ف ولى المجل يت

  :التالية



  .إلشعاع المختلفة الترخيص الشخصي لألفراد لممارسة العمل في مجاالت ا-١
  . الترخيص المؤسسي شامًال ترخيص الموقع والمنشأة والممارسة-٢

ات        سب الممارس رخيص ح واع الت ن أن وع م ل ن دة آ س م دد المجل ويح
  .وطبيعة المصادر المشعة المستخدمة والمخاطر المتوقعة

  
  

  )١٠(مادة 
  :الترخيص الشخصي

ضم    ين ، ويت خاص الطبيعي صي لألش رخيص الشخ ون الت ازة يك ن إج
صيدلة         ة وال ب والهندس ة آالط ات المهني عاعي للغاي ل اإلش تهم العم ممارس
دخل في              والصناعة والبحوث وغيرها من المهن ومجاالت العمل الوظيفي التي ي
داول الناشئة               إطارها العمل اإلشعاعي ، بما في ذلك عمليات النقل والتخزين والت

  .عن العمليات التجارية
  )١١(مادة 

  :مؤسسي الترخيص ال
ازة  ضمن إج اريين، ويت خاص االعتب سي لألش رخيص المؤس ون الت يك
ا  ار به عة، أو االتج زة األش شعة وأجه صادر الم تخدامهم الم ازتهم ، أو اس حي
ة أو    شآت النووي ق والمن شغيل وإدارة المراف تالك وت شاء وام ا، أو إن ونقله

  .اإلشعاعية
  :لتاليويتم الترخيص المؤسسي على ثالث مراحل على النحو ا

  
  : ترخيص الموقع-١

صنيع أي      تالك أو ت ات ام تعماله لغاي ع اس ان المزم ازة المك تم إج ه ت وفي
وث    اعالت البح عاعية آمف ة أو إش شأة نووي شاء أي من عة، أو إن صدٍر لألش م

ة      ة واإللكتروني شععات الجامي ة، والم ة النووي ات الطاق ة، ومحط عة (النووي أش
ا ووي  )بيت ود الن صانع الوق ة،   وال. ، وم ة البحثي رات النووي سارعات و المختب م

ان المناسب        . ومصانع الصيدلة اإلشعاعية والمصادر المشعة     وتكون إجازة المك
للتشخيص أو العالج باألشعة ومرافق الطب النووي بالتنسيق مع وزارة الصحة         

  . العامة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص
  : ترخيص المنشأة -٢

شاؤها          وفيه تتم إجازة المن    تم إن شآت والمرافق النووية أو اإلشعاعية التي ي
المختبرات                    ا، آ واع العمل اإلشعاعي فيه وع من أن أو استئجارها لممارسة أي ن
ل      عاعية ، ومعام زة اإلش شعة أو األجه صادر الم ا الم ستخدم فيه ي ت ة الت البحثي

المشعة أو الصيدلة اإلشعاعية ، والعيادات والمستشفيات التي تستخدم فيها المواد          



اآن تخزين              ة، وأم اعالت النووي أجهزة األشعة، والمسارعات والمشععات والمف
  .المواد المشعة ، ومرافق أو مصارف النفايات المشعة

وتكون إجازة المنشآت الصحية آالعيادات والمستشفيات التي تستخدم فيها       
وشروط  مواد أو مصادر مشعة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بمتطلبات  

  .الترخيص
  
  : ترخيص الممارسة -٣

شغيل ازة ت تم إج ه ت عاعي، أو أي  وفي ووي أو إش ق ن تخدام أي مرف أو اس
ديم  صور، آتق أي صورة من ال ا ب تفادة منه از أشعة أو االس شعة، أو جه ادة م م
راض        ي األغ ة ف عة المؤين تخدام األش الف ، واس دون إت ص ب دمات الفح خ

سارعات وال شغيل الم صناعية، وت رات ال اجم والمختب صانع والمن اعالت والم مف
زة    شعة أو األجه واد الم ن الم ا م ستفاد فيه ا أو ي ستخدم فيه ي ت ل الت والمعام

  .اإلشعاعية
عاعية    ات اإلش ة بالتطبيق شطة المتعلق ة األن رخيص بممارس ون الت ويك
الطبية بواسطة وزارة الصحة العامة، بالتنسيق مع المجلس فيما يتعلق بمتطلبات           

  .الترخيصوشروط 
  

  )١٢(مادة 
  :التسجيل

ى مخاطر                   ي تنطوي عل سجيل بعض الممارسات الت اء بت يجوز للمجلس، االآتف
  :ضئيلة أو متوسطة متى توافرت لها الشروط التالية

  . األمان بدرجة آبيرة عن طريق تصميم المرافق والمعدات-١
  . سهولة تنفيذ إجراءات التشغيل-٢
  .دريب على األمان االحتياج إلى أدنى حد من الت-٣
  . اشتمال سجالت التشغيل على قليل من مشاآل األمان-٤
  . عدم تباين عمليات التشغيل بصورة جوهرية-٥

  
  )١٣(مادة 

:ترخيص المنشآت النووية الكبرى
يصدر بإجراءات ترخيص المنشآت النووية الكبرى ، آمفاعالت البحوث         

رار      النووية ومحطات الطاقة النووية ومصانع الوقود ا       ا، ق ا في حكمه ووي وم لن
  .من الرئيس  

  
  )١٤(مادة 
:خطوات وإجراءات التراخيص األخرى



من  ) ٩(تكون إجراءات الحصول على التراخيص المشار إليها في المادة          
  :هذه الالئحة على النحو التالي

  :  الترخيص الشخصي-١
ذا         د له ى النموذج المع الغرض ،  يتقدم طالب الترخيص لألمانة العامة بطلب عل

  . للحصول على الترخيص الشخصي لممارسة العمل اإلشعاعي
ن   ق م ه والتحق ة ب ائق المرفق ب والوث ة الطل ة دراس ة العام ولى األمان وتت
شأنه ،     ام ب ين الع بة لألم ية المناس رخيص وإصدار التوص ررة للت شروط المق ال
ه،  ب إلي ة الطل اريخ إحال ر من ت ى األآث رخيص خالل شهر عل صدر الت ذي ي  ال

ه ذوو       ر ب سببًا، وُيخط رفض م ون ال رخيص أن يك ة رفض الت ي حال ين ف ويتع
  . الشأن

  : الترخيص المؤسسي-٢
  : ترخيص الموقع-أ

ازة واستخدام مرافق إشعاعية أو مصادر                 تتقدم المؤسسة الراغبة في حي
وع                مشعة بطلب إلى األمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض ، مبينة فيه ن

شاؤها،           العمل، ونو  راد إن ع المصادر المشعة أو األجهزة اإلشعاعية والمرافق الُم
ومواقعها الجغرافية، والغاية منها، و دراسة جدوى مفصلة للمشروع إذا طلبت               

  . األمانة العامة ذلك
ن    ق م ة والتحق ائق المرفق ب والوث ة الطل ة بدراس ة العام وم األمان وتق

ية ا   رخيص وإصدار التوص ررة للت شروط المق شأنه ،  ال ام ب ين الع بة لألم لمناس
ه،   ب إلي ة الطل اريخ إحال ر من ت ى األآث رخيص خالل شهر عل صدر الت ذي ي ال
ه ذوو       ر ب سببًا، ويخط رفض م ون ال رخيص أن يك ة رفض الت ي حال ين ف ويتع

  . الشأن
  : ترخيص المنشأة-ب

ذا الغرض ،                   د له ى النموذج المع ة عل ة العام تتقدم المؤسسة بطلب لألمان
صو د الح ق   بع شاء مرف رخيص إلن ى ت ع ، للحصول عل رخيص الموق ى ت ل عل

ًا          ا مع واد مشعة أو مصادر مشعة أو آليهم إشعاعي جديد، أو إلجازة استخدام م
ية          صاميم الهندس ائق والت ات والوث ع المعلوم شفوعًا بجمي ة، م ق قائم ي مراف ف

  . الخاصة بالمشروع 
ائق المرفق  ب والوث ة الطل ة بدراس ة العام وم األمان ن وتق ق م ة والتحق

شأنه ،     ام ب ين الع بة لألم ية المناس رخيص وإصدار التوص ررة للت شروط المق ال
ه،   ب إلي ة الطل اريخ إحال ر من ت ى األآث رخيص خالل شهر عل صدر الت ذي ي ال
ه ذوو       ر ب سببًا، ويخط رفض م ون ال رخيص أن يك ة رفض الت ي حال ين ف ويتع

  . الشأن
  : ترخيص الممارسة-ج



ذا الغرض          تتقدم المؤسسة بطلب إل    ى األمانة العامة على النموذج المعد له
ال              د استكمال أعم شأة وبع رخيص المن ع وت رخيص الموق ى ت ، بعد الحصول عل
ذه  تخدام ه رخيص الس ى ت صول عل زة ، للح ب األجه شاء وترآي اء واإلن البن
ب        ي طل واردة ف عاعية ال زة اإلش شغيل األجه شعة، وت واد الم ق والم المراف

  . استجدت فيما بعد ووافقت األمانة العامة على إضافتهاالترخيص أو تلك التي
ن     ق م ه والتحق ة ب ائق المرفق ب والوث ة الطل ة بدراس ة العام وم األمان وتق
الشروط المقررة للترخيص بما في ذلك إجراء الفحوص والقياسات الالزمة التي           
صدر         ذي ي شأنه ، ال ام ب ين الع بة لألم ية المناس دار التوص بة وإص ا مناس تراه

ه بصورته           ا ة الطلب إلي لترخيص النهائي خالل شهر على األآثر من تاريخ إحال
ه                 سببًا، ويخطر ب رفض م النهائية، ويتعين في حالة رفض الترخيص أن يكون ال

  . ذوو الشأن
  

ة                رخيص المقدم ات الت ادة طلب ة إع وفي جميع األحوال يحق لألمانة العام
و تكمال الن ى األشخاص أو المؤسسات الس ا إل ديالت أو إليه اقص أو إجراء التع

  . اإلضافات التي تراها ضرورية قبل رفع التوصية لألمين العام بمنح الترخيص
  
  )١٥ (مادة

  :التظلم
ا               ه وفق رخيص ل يجوز للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم رفض الت
ألحكام المادة السابقة، التظلم من القرار إلى األمين العام خالل شهر من إخطاره              

ة، خالل شهر من استالم                    بال د أخذ رأي اللجن رفض، ويجب البت في التظلم، بع
  .التظلم، ويكون قرار األمين العام في هذا الشأن نهائيا

  )١٦(مادة 
  :مواعيد التقدم بطلبات الحصول على الترخيص

اب                    ذا الب ا في ه راخيص المنصوص عليه ى الت تقدم طلبات الحصول عل
  :خالل المدد التالية

  : ص الشخصيالترخي -١
ي   رخيص ف ب الت ة طال اريخ رغب ل ت بوعين قب ل عن أس دة ال تق خالل م

  . مباشرة العمل
  : ترخيص الموقع -٢

ك              قبل ثالثة أشهر من التاريخ الذي ترغب فيه المؤسسة الحصول على ذل
  . الترخيص

  
  : ترخيص المنشأة -٣



شاء     رة باإلن ي المباش سة ف ه المؤس ذي ترغب في اريخ ال ن الت دة م ل م  قب
شآت  ة أشهر للمن صغيرة وأربع شآت ال د للمن ين شهر واح راوح ب ب، تت والترآي

  . الكبيرة
  :  ترخيص الممارسة-٤

تفادة              قبل شهرين من التاريخ الذي ترغب فيه المؤسسة في المباشرة باالس
  .من المنشأة واستخدامها وتشغيل األجهزة اإلشعاعية الموجودة فيها

   :ل المواد المشعة ترخيص استيراد أو تصدير أو نق-٥
سبة                وب بالن شاط المطل قبل أسبوع واحد على األقل من موعد ممارسة الن
ر  راض غي ي األغ ستخدمة ف ل والم صف الطوي ر الن شعة ذات عم واد الم للم

  . الطبية
صير  -٦ صف الق ر الن شعة ذات عم واد الم ل الم تيراد أو نق رخيص اس  ت

   :والمستخدمة في األغراض الطبية
تالم د اس ل موع لقب ى األق د عل وٍم واح ضرورة . ها بي االت ال ي ح وف

ادة            القصوى يمكن تقديم الطلب في نفس اليوم الذي تتوقع المؤسسة فيه استالم الم
  .المشعة

  
  
  

  )١٧(مادة 
  :الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص

ه              يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم طلبه على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا ب
  :ت التاليةالمستندا

  : بالنسبة للترخيص الشخصي-١
وظيفي     -أ درج ال أهيلي والت درج الت املة الت رخيص ش ب الت ة لطال سيرة الذاتي  ال

  .  والخبرات
  .  تقرير طبي معتمد عن الحالة الصحية والتاريخ الصحي لطالب الترخيص-ب
ل     -ج ات التأهي ن عملي ر ع ة (تقري دورات -الدراس ل - ال ات العم ي )  ورش الت
رخيص        اجت ازها طالب الترخيص للعمل في المجال الذي يرغب الحصول على ت
  . فيه
ات     -د تكمال المعلوم ا ضرورية الس ة أنه ة العام رى األمان رى ت ائق أخ  أي وث

  . والتحقق منها
  
  : بالنسبة لترخيص الموقع-٢
راد          -أ ع الم ي الموق يتم ف ذي س عاعي ال ل اإلش م العم ة وحج ن طبيع ر ع  تقري

  .ترخيصه



ة  تقري-ب روات الطبيعي وجي، والث ب الجيول ث الترآي ن حي ع م ن الموق ر ع
المحتملة ،  ومخططات األراضي وموقع المنشأة في هذه المخططات ، ومخطط             

  . هندسي أولي للمنشأة
صاتهم،        -ج ع، وتخص ي الموق تخدامها ف ع اس ة المتوق م العمال ن حج ر ع  تقري

  . ومؤهالتهم وخبراتهم
ساعدة -د دمات الم ن الخ ر ع ة    تقري وارئ والحماي ط الط ا، وخط دى توفره  وم

  .الفيزيائية للمنشأة المراد إنشاؤها في الموقع
  :  بالنسبة لترخيص المنشأة-٣
صاميم -أ ات والت شمل المخطط شاؤها ي راد إن شأة الم ن المن صل ع ر مف  تقري

  .الهندسية، وأماآن استخدام وتخزين األجهزة والمواد المشعة
ا              تقرير عن األجهزة والمواد    -ب شأة ومدى مطابقته  المزمع استخدامها في المن

  . ألسس الوقاية اإلشعاعية والمواصفات الفنية التي يقررها المجلس
  . تقرير عن نظم واحتياجات الوقاية اإلشعاعية في المنشأة-ج
ا      -د شأة، وترآيبه ي المن ة ف شعة المتوقع ات الم م النفاي ة وحج ن طبيع ر ع  تقري

  . ية، وأساليب التعامل معها والتخلص منهاالكيميائي وحالتها الفيزيائ
  : بالنسبة لترخيص الممارسة-٤

ة      رخيص الممارس ة لت صحة العام دار وزارة ال الل بإص دم اإلخ ع ع م
ون       س، تك ع المجل سيق م ة بالتن عاعية الطبي ات اإلش ة بالتطبيق شطة المتعلق لألن

ى                    راخيص الممارسة ، عل ره من ت رخيص وغي ذا الت ة له النحو  الوثائق المطلوب
  :التالي

شغيل،     -أ شأة ، آالت ي المن ته ف وب ممارس شاط المطل ن الن صل ع ر مف  تقري
  .واإلدارة، واالستخدام، واالتجار، والتداول، والصناعة، والبحوث وغيرها

 تقرير مفصل عن حجم ونوع المستوى اإلشعاعي للمواد والمصادر المشعة             -ب
  . التي سوف تستخدم

  . مطلوب الترخيص بها على البيئة تقرير عن أثر الممارسة ال-ج
  .  تقرير عن األشخاص الذين سيقومون بممارسة العمل اإلشعاعي-د
ـ عاعية     -ه ات اإلش اس الجرع دمات قي عاعية وخ ة اإلش ام الوقاي ن نظ ر ع  تقري

  .الشخصية والبيئية
  .   تقرير عن خطط الطوارئ الخاصة بالمنشأة التي ستتم فيها الممارسة-و

  
  )١٨(مادة 

  :ء الترخيص أو تعديلهإلغا
  :يتم إلغاء الترخيص في األحوال التالية

ر                   -١ ى طرق غي أ إل ر صحيحة أو لج  إذا تبين أن الُمرخص له قد قدم بيانات غي
  . مشروعة ، ترتب عليها صدور الترخيص



انون                  -٢ ا في الق شروط المنصوص عليه  إذا خالف الُمرخص له أي شرط من ال
  .لصادرة بموجبهاأو هذه الالئحة أو القرارات ا

  . إذا ُأصيب الُمرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل باألشعة المؤينة-٣
ه ، أو                  -٤ املين لدي  إذا تبين وجود خطر على البيئة، أو على المرخص له، أو الع

  .عامة الناس ، نتيجة لتعرضهم لألشعة
  . إذا خالف المرخص له الشروط المنصوص عليها في الترخيص -٥

 للمجلس الموافقة على تعديل الترخيص ، إذا تغيرت طبيعة العمل            ويجوز
ب          ي طل دد ف ل المح ان العم ر مك ا، أو إذا تغي رخص به ة الم وع الممارس أو ن

  .الترخيص
  
  

)١٩(مادة 
  : التبليغ عن الحاالت الجديدة

  :يلتزم المرخص له بإخطار المجلس مسبقا بما يلي
سبق             -١ ي ت شروع في التجارب الت ا ، إذا           تاريخ ال شأة المرخص به شغيل المن ت

  .آانت هذه التجارب تستخدم إشعاعات مؤينة 
ستخدم                   -٢ ام بممارسة ت ا أو القي شأة المرخص به شغيل المن  تاريخ الشروع في ت

  .المصادر المشعة 
. أي تغيير في ظروف ممارسة العمل، وأي توقف عن العمل -٣

  
  )٢٠(مادة 

  : انتهاء حيازة المصادر
تخلص             ال يجوز ألي   ازة المصادر المشعة ، أن ي ه بحي  شخص مرخص ل

رخيص                        ى ت اه ، دون الحصول عل ا إي ره أو يعيره ى غي ا إل ا أو يحوله منها نهائي
  .بذلك من المجلس

  
)٢١(مادة 

:االشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجاالت العمل اإلشعاعي 
تراطات الخا        ة، االش ن اللجن ية م ى توص اًء عل رئيس، بن صدر ال ة ي ص

  . بترخيص العاملين في مجاالت العمل اإلشعاعي المختلفة
  

  الفصل الثاني
  التفتيش

  )٢٢(مادة 
  : معاينة المنشآت واإلطالع على المعلومات



شعًا ، أن       صدرًا م وز م اري يح ي أو اعتب ل شخص طبيع ى آ ب عل يج
ا                تم به ي ي شآت الت يسمح لمأموري الضبط القضائي والمكلفين بالتفتيش على المن

ادة  الت م الم ًا لحك صادر وفق ذه الم ع ه ل م ك بغرض  ) ١٦(عام انون، وذل ن الق م
ذه   انون وه ام الق شخص ألحك ك ال ال ذل دى امتث ات عن م ى معلوم الحصول عل

.الالئحة والقرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ القانون ولمتطلبات الوقاية واألمان
ى التعامل مع                  ه بممارسة تنطوي عل ى المرخص ل  مصدر   آما يجب عل

ي    سجالت الت زود المجلس بالمعلومات وال ذه الالئحة، أن ي ام ه ًا ألحك مشع وفق
  .تتصل بالوقاية واألمان وخاصة فيما يتعلق بخزن المصدر واستخدامه

  
  )٢٣(مادة 

  :موجبات ومواعيد التفتيش
سابقة ،                   ادة ال يهم في الم لمفتشي الوقاية اإلشعاعية في المجلس المشار إل

فتيشية دون إخطار مسبق على آل من يمتلك أي مصدر مشع أو   القيام بجوالت ت 
ة اإلشعاعية                     وفر احتياطات ونظم الوقاي يقوم بممارسة إشعاعية ، للتحقق من ت
ى أن يراعوا شروط                    ة، عل ي تصدرها اللجن انون أو الت المنصوص عليها في الق

  . السالمة الخاصة بكل منشأة
يش خالل ساعات العمل ال            شأة، وفي        وتكون جوالت التفت رسمي لكل من

  :حدود مجاالت العمل باإلشعاع ومستلزمات الوقاية منه ولألغراض التالية
  . الترخيص الجديد-١
  . أعمال التفتيش الدوري-٢
  . استجابة لطلب من المؤسسة المعنية أو أحد العاملين فيها-٣
  . الطوارئ والحوادث اإلشعاعية-٤
ر المرخص         التحقق من الحصول على الترخيص الالز      -٥ م وضبط الحاالت غي
  .بها
شوفات      -٦ سجالت والك عاعية وال ة اإلش ات الوقاي ود احتياط ن وج د م  التأآ

  .األخرى
  . أي حاالت أخرى يراها المجلس تتصل بتنفيذ أحكام القانون وهذه الالئحة -٧

  
  )٢٤(مادة 

  :تعليمات التفتيش 
ن ال   رار م شآت ق ى األشخاص والمن يش عل ات التفت صدر بتعليم رئيس ي

شين،              ات وصالحيات المفت يتضمن الشروط الواجب توفرها في المفتش ، وواجب
.وأساليب التفتيش
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PART  I  
 

DEFINITIONS & APPLICATION 
 

Chapter  I 
 

Definitions 
 
 

Article (1) 
 

In the application of the provisions of these Regulations, unless the text 
otherwise requires, the following expressions shall have the meanings 
hereinafter respectively assigned to them, that is to say: 
 
Council : the Supreme Council for the Environment and 

Natural Reserves. 
 

Chairman : the Chairman of the Council  
 

Secretary General : the Secretary General of the Council 
 

General Secretariat  
 

: the General Secretariat of the Council 
 

Committee : the Radiation Protection Committee 
 

Law : the Decree by Law No. (31) of the year 2002 
concerning the protection from radiation. 

Radiation : means ionizing and non-ionizing radiation. 
 



Ionizing Radiation : all charged or neutral particles or 
electromagnetic radiation capable of producing 
ions directly or indirectly in their passage through 
matter, and which include alpha and beta particles, 
neutrons, electrons, gamma rays and X-rays. 
 

Non-Ionizing 
Radiation 

: all types of radiation not capable of producing 
ions directly or indirectly in their passage through 
matter such as laser.  
 

Radiation 
Protection 
Inspector 

: a person authorized by the Chairman and 
recommended by the Secretary General to carry 
out inspections into installations and corporations 
which possess radioactive materials, sources or 
machines, or which practice work in the field of 
radiation in any form. 
 

Radiation 
Protection Officer 

: a qualified technician designated by the 
competent agency or department, or employed in 
the installations and corporations which use 
radioactive sources in order to oversee the 
implementation of the prescribed radiation 
protection regulations and give advice on radiation 
protection. 
 

Radiation Worker : a person who performs work, on permanent 
basis, in a field involving ionizing radiation, or 
carries out activities requiring availability in a 
place where radiation sources are used. 
 

Radiation Source : any physical entity causing exposure as a result 
of emitting ionizing or non-ionizing radiation, or 
releasing or leaking radioactive materials. 
 

Radioactive 
Material 

: any substance which emits ionizing radiation 
such as alpha and beta particles, gamma rays or 
neutrons. 
 

Radiation Machine : a device not containing any radioactive material 
but processes to obtain ionizing and non-ionizing 
radiation are made in it. 
 

Radiation Accident : any accident involving radiation risks  which 
pose threat to the public health and safety and lead 



to actual or potential exposure. 
Practice : any activity or a group of inter-related activities 

with the same target which use one or more of 
radiation sources and the performance of which 
leads to the exposure of human or the environment 
to ionizing radiation risks. 
 

License : a permission given by the Council or the 
competent authority in accordance with a safety 
assessment and subject to specific requirements 
and conditions to be complied with by the 
licensee. 

Licensee : any natural or legal person who owns radiation 
sources or carries out radiation practice after 
obtaining the necessary licensing. 
 

Registration : a form of permission for practices involving low 
or intermediate level risks, and for which a natural 
or legal person responsible for the practice has 
prepared and submitted to the Council, as may be 
necessary, a safety assessment for facilities and 
equipment. The requirements for safety 
assessment and the terms and conditions 
applicable to a practice are less than those for a 
license. 
  

The Registered  : a natural or legal person granted a registration to 
carry out a radiation practice or possess a radiation 
source involving low or intermediate level 
radiation risks. 

Controlled Area : a workplace in which a worker in the field of 
radiation can receive radiation exposure greater 
than three tenths (0,3) of the equivalent dose limit. 
 

Limit : the limit used for the purposes of radiation 
protection. It is the value of specific quantity to be 
used for the purposes of radiation exposure and 
which should not be exceeded. 
 

Waste : every solid, liquid or gaseous substance which 
results from dealing with or handling radioactive 
materials and which contains or is contaminated 
by isotopes in concentration or activity more than 
the allowable levels and not expected  to be of any 
further use.   



Description  : indication of the physical, chemical and 
radioactive characteristics of any waste in order to 
determine its need for modification, treatment or 
preparation, or its suitability for subsequent 
handling, treatment or storage. 
 

Solid Waste : every solid matter which results from a 
radioactive material or comes into contact with it 
during work and operation in laboratories, plants 
..etc leading this matter to be contaminated with 
the radioactive material, which becomes hard to 
remove, and renders it unfit for frequent use. 
 

Liquid Waste : every aqueous-based or organic or non-organic 
solvent-based liquid which contains specific 
concentration of radioactive materials as a result 
of varied uses and applications. 
 

Gaseous Waste : gases and vapours containing radioisotopes 
which gather as a result of the treatment of spent 
nuclear fuel or rising during treatment of nuclear 
raw materials as well as sublimate radioactive 
materials such as radioactive iodine and uranium 
halogens, or any radioactive gases or vapours 
released during work. 

Allowable Levels : a set of values prescribed by the Committee 
which is expressed in radioactive concentrations 
or total radioactivity, or both, and at or below 
which radiation sources may be released from 
regulatory control. 

Preparation  : processes which produce a package of waste 
suitable for handling, transport, storage or 
disposal. 
 

Waste Form : waste in its physical or chemical form after 
treatment and preparation, which produces a solid 
product, before packaging, and is a component of 
waste package. 
 

Waste Container : a vessel in which waste form is placed for 
handling, transport, or final disposal, and is a 
component of waste package. 
 

Disposal : to place waste in an authorized facility (that is to 
say in a burial land near the earth’s surface or 



within geological formations) without an intention 
for recovery. It may also include authorized direct 
releases into the environment and subsequent 
dispersal. 
 

Monitoring   : measurement of radiation or radioisotopes for 
reasons associated with the assessment or 
monitoring of radiation exposure, and the 
interpretation of such measurements. Monitoring 
may be constant or non-constant. 
 

Quality Control : all planned, systematic processes necessary to 
provide confidence that any subject, process or 
service meets prescribed requirements with 
respect to quality, for instance, those requirements 
set out in a license. 
 

Burial Land : a facility in which waste is placed for disposal 
and not recovered in future. 
 

Storage  : to place radioactive waste in an appropriate 
facility which can provide isolation, 
environmental protection and monitoring or 
surveillance for the purposes of recovery for 
release, treatment, preparation or delayed disposal.
 

Treatment  : processes designed to change the characteristics 
or composition of any waste in order to render the 
waste safer, more economically useful, reduced in 
size, or isotopes free. 

Waste Inventory 
Record 

: detailed records for all items maintained by a 
workshop or the Council in accordance with these 
Regulations, and which contain such details as the 
physical quantity, waste radioactivity, 
radioisotopes and other specifications. 
 

Waste Generator : any natural or legal person who practices 
activities which generate radioactive waste. 
 
 

Waste Management : all administrative and operational activities 
involved in the handling, treatment, preparation, 
storage and disposal of wastes with transport 
being taken into account. 
 

Waste Package : the product of preparation which includes waste 



form, any container/s and internal barriers such as 
lining and absorbent materials, and is prepared in 
accordance with the handling, transport, storage 
and disposal requirements. 
 

 
 

Chapter  II 
 

Application 
 

Article (2)
 
The provisions of these Regulations shall apply to all practices which 
involve or may involve exposure to ionizing radiation or radiation 
sources, including: 

 

1- production of radiation sources; extraction and treatment of 
radioactive raw materials; and use of radiation or radioactive 
materials for medical, industrial, agricultural, training or scientific 
research purposes or others, including any activities relating to 
such use and involve or may involve radiation exposure; 

 

2- practices involving natural sources of radiation which lead to 
greater dose than that prescribed for workers or the public, and 
which cannot be ignored from the perspective of radiation 
protection; 

 

3- any other practice to be determined by the Council and which 
involves risks from: 

 

a. occupational exposure, 
b. medical exposure, 
c. public exposure, 
d. potential exposure,   
e. chronic exposure, or 
f. emergency exposure; and 

 

4- intervention in case of an emergency radiation or chronic exposure. 
 
The following shall be exempted from the application of the provisions of 
these Regulations: 
 

1- exposure from potassium radioisotope 40 in the body; 
 

2- cosmic rays on the earth’s crust; 
 



3- radiation from radioactive materials in natural concentration in raw 
materials; and 

 

4- any other sources to be determined by the Council. 
 

 
Article (3) 

 
Exemptions 

 

The Council may, in accordance with a request and subject to the 
approval of the Committee, grant a practice or a source within a practice 
an exemption from the requirements set out in these Regulations if the 
following terms and conditions are fulfilled: 

 

1- radiation risks for persons from a practice or source are so small as 
to be negligible from the control point of view; 

 

2- cumulative radiation impact from an exempted practice or source is 
too negligible to warrant a control; and  

 

3- exempted practice or source is inherently and safe secure. 
 
 

Article (4) 
 

Principles of Protection 
 

No practice or sources within a practice may be licensed unless deemed 
justifiable by the Council, such as the probability to result in a benefit 
sufficient enough for the exposed individuals or the community to 
compensate for the radiation damage which may result, taking into 
account the social, economic, health factors and any other related factors. 
 
The following practices shall be deemed unjustifiable if they lead to over-
exposure by willful addition of radioactive materials or activation of 
associated commodities or products: 
 

1- practices involving food, beverages, cosmetics or any other 
commodity or product for human use through the mouth, 
inhalation, skin or localized use; and 

 

2- practices leading to imprudent use of radiation or radioactive 
materials in some commodities or products, such as children’s 
toys, jewelry and personal ornaments. 

 
 



Article (5) 
 
Dose Limits 
 

The individual normal exposure shall be restricted and the total effective 
dose or the total equivalent dose received by an organ or tissue, resulting 
from cumulative doses of all previous exposures, shall not exceed the 
limits set out by the Committee.  
 
Dose limits shall not apply to medical exposures resulting from licensed 
practices. 
 

Article (6) 
 
Ideal protection and Safety 
 

With the exception of therapeutic medical exposure, the ideal protection 
and safety shall be achieved by keeping the individual dose limit, number 
of exposed persons and probability of exposure as low as reasonably 
achievable, taking into account the socio-economic factors. 
 
In all cases, the following principles shall be adhered to in order to 
achieve ideal protection and safety: 
 

1- determine ideal procedures for protection and safety in prevailing 
situations; 

 

2- set standards for restricting exposure and preventing accidents and 
mitigating their impacts in case of occurrence; 

 

3- satisfy protection and safety standards when approving engineering 
procedures and controls; and  

 

4- benefit from acquired expertise and the latest updates. 
 

 



PART  II 
 

LICENSING AND INSPECTION 
 

Chapter  I 
 

Licensing 
 

Article (7) 
 
Basic Obligation 
 

None of the following works and practices may, without a license from 
the Council, be carried out: 
 

1- import, export, possess, handle or transport radioactive materials; 
 

2- implement, induct, conduct, modify, suspend or terminate any 
work or practice involving radioactive materials, radiation sources 
or machines; 

 

3- design, manufacture, produce, possess, own, import, export, 
purchase, sell, deliver, receive, loan, borrow, operate, release or 
dispose of any radioactive materials, radiation sources or machines; 

 

4- select any site for a practice or work which involves radioactive 
material, radiation source or machine; establish any building 
related to such practice or work; or introduce any modifications to 
the aforesaid sites or buildings; or 

 

5- work in ionizing or non-ionizing radiation or in the field of 
expertise and responsibility for radiation protection.  

 
Article (8) 

 
License Application 
 

Every natural or legal person who intends to conduct any of the works, 
practices or activities set out in Article (7) of these Regulations shall 
submit an application on the prescribed form prepared for this purpose to 
the Council in order to obtain the necessary license for the intended work 
or practice, or for possession of a radiation source before he starts any of 
the same.    
 
The application shall be accompanied by a statement of the radiation 
sources to be used and all necessary information and details to support the 



request, which shall assure compliance with the regulations related to 
radiation protection. 
 
The Council shall determine the practices of which notification shall be 
the only requirement and which can be conducted immediately upon 
notification. 

 
 
 

Article (9) 
 
Types of Licenses 
 

The Council shall, in the field of radiation protection, issue the following 
licenses: 

 

1- personal license for individuals to practice work in the various 
fields of radiation, and 

 

2- corporate license, including licenses for site, institution 
(installation) and practice.  

 
The Council shall determine the period for each type of licenses in 
accordance with the practices, nature of radiation sources in use, and the 
expected risks. 
 
 

Article (10) 
 
Personal License  
 

Personal license shall be issued for natural persons and it shall include an 
authorization to practice radiation work for occupational purposes such as 
medicine, engineering, pharmaceutics, industry, research and other 
professions and fields of work which involve radiation, including the 
transport, storage and handling operations associated with commercial 
activities. 
 
 

Article (11) 
 
Corporate License  
 

Corporate license shall be issued for legal persons and it shall include an 
authorization to possess, use, trade in or transport radiation sources and 



machines, or establish, own, operate and manage nuclear or radiation 
facilities and installations. 
 
The corporate license shall be made into three phases as under: 
 
 

1. Site License 
 

It authorizes the site to be used for the purposes of owning or 
manufacturing any source of radiation, or establishing any nuclear or 
radiation installation such as research nuclear reactors, nuclear energy 
plants, gamma and electronic (beta) radiators, nuclear fuel plants, 
research nuclear accelerators and laboratories, radiation pharmaceutical 
factories and radiation sources.  
 
The authorization for an appropriate site for radiological diagnosis or 
treatment and nuclear medical facilities shall be made in coordination 
with the Ministry of Public Health with respect to the requirements and 
conditions of licensing.  
 
2. Institutional (Installation) License 
 

It authorizes nuclear or radiation facilities and installations to be 
established or leased in order to practice any type of radiation work such 
as research laboratories in which radiation sources or machines are used; 
radiation pharmaceutical laboratories; clinics and hospitals in which 
radioactive materials or radiographic machines are used; nuclear 
accelerators, radiators and reactors; radioactive material storage areas; 
and radioactive waste facilities or release areas. 
 
The authorization for health installations such as clinics and hospitals in 
which radioactive materials or radiation sources are used shall be made in 
coordination with the Ministry of Public Health with respect to licensing 
requirements and conditions. 
 
3. Practice License 
 

It authorizes the operation or use of any nuclear or radiation facility, any 
radioactive material or radiographic machine or utilizing it in any way 
like offering non-destructive testing services; the use of ionizing radiation 
in industrial purposes; and the operation of accelerators, reactors, 
factories, mines, laboratories and plants in which radioactive materials or 
radiation machines are used or utilized. 
 
The license to practice activities associated with medical radiation 
applications shall be made by the Ministry of Public Health in 



coordination with the Council with respect to the requirements and 
conditions of licensing.       
                                         

Article (12) 
 
Registration 
 

The Council may find it sufficient enough to register certain practices 
which involve low or intermediate level risks if the following terms and 
conditions are fulfilled: 
 

1. design of facilities and equipment is safe to a great extent; 
2. operational procedures can be easily implemented; 
3. minimum training on safety is required; 
4. operational records reflect fewer safety problems; and 
5. operational processes are not substantially inconsistent. 
 
                                              Article (13) 

 
Licensing Large-Scale Nuclear Installations 
 

Procedures to license large-scale nuclear installations such as research 
nuclear reactors, nuclear power stations and nuclear fuel plants, and 
similar installations shall be issued by a decision of the Chairman. 
 
                                                  Article (14) 
 
Steps and Procedures for Other Licenses 
 

Procedures to obtain the licenses referred to in Article (9) of these 
Regulations shall be as follows: 
 

1. Personal License 
 

An applicant shall apply to the General Secretariat on the prescribed form 
prepared for this purpose in order to obtain a personal license to practice 
radiation work. 
 

The General Secretariat shall consider the application and attached 
documents, ascertain license requirements, and issue an appropriate 
recommendation to the Secretary General, who shall issue the required 
license within a month at most from the date the application is referred to 
him. If the license is rejected, the rejection shall be supported with 
reasons and the respective person shall be notified thereof. 
 
2.Corporate License 
 



a. Site License 
 

A corporation interested in the possession and use of radiation facilities 
or sources shall apply to the General Secretariat on the prescribed form 
prepared for this purpose indicating the type of work, type of radiation 
sources or machines, facilities to be established, geographical location 
and purpose as well as a detailed feasibility study, if so required by the 
General Secretariat. 
 
The General Secretariat shall consider the application and attached 
documents, ascertain requirements for license and issue an appropriate 
recommendation to the Secretary General, who shall issue the license 
within a month at most from the date the application is referred to him. If 
a license is rejected, the rejection shall be supported with reasons and the 
respective person shall be notified thereof.  
 
b. Institutional (Installation) License 
 

A corporation shall apply to the General Secretariat on the prescribed 
form prepared for this purpose, after obtaining the site license, in order to 
obtain a license to establish a new radiation facility or to authorize the use 
of radioactive materials or sources, or both, in existing facilities .The 
application shall be supported with all engineering information, 
documents and designs related to the project. 
 

The General Secretariat shall consider the application and attached 
documents, ascertain requirements for license, and issue an appropriate 
recommendation to the Secretary General, who shall issue the license 
within a month at most from the date the application is referred to him. If 
a license is rejected, the rejection shall be supported with reasons and the 
respective person shall be notified thereof.  
 
c. Practice License 
 

A corporation shall apply to the General Secretariat on the prescribed 
form prepared for this purpose, after obtaining the site license and 
installation license, and after completion of the constructional, structural 
and equipment installation works, in order to obtain a license to use these 
facilities and radioactive materials and operate radiation machines 
mentioned in the license application or those new machines which come 
into being at a later time and which the General Secretariat approved their 
addition. 
 

The General Secretariat shall consider the application and attached 
documents, ascertain requirements for license, including conducting the 



necessary examinations and measurements, as deemed fit, and issue an 
appropriate recommendation to the Secretary General, who shall issue the 
final license within a month at most from the date the final application is 
referred to him. If a license is rejected, the rejection shall be supported 
with reasons and the respective person shall be notified thereof.  
 

In all cases the General Secretariat shall have the right to return 
applications submitted thereto to the respective persons or corporations to 
complete deficiencies or make amendments or additions as deemed 
necessary before forwarding a recommendation to the Secretary General 
for license grant. 
 

Article (15) 
 
Appeal 
 

A natural or legal person, who is denied a license in accordance with the 
provisions of the aforesaid Article, shall appeal against the decision to the 
Secretary General within a month from the date this person is notified of 
the rejection. The appeal shall be settled, after taking the opinion of the 
Committee, within a month from the date the appeal is received, and the 
decision of the Secretary General shall, in this respect, be final. 
 
                                                          Article (16) 
 
Times for applying for licensing 
 

Applications for licenses set out in this Part shall be submitted within the 
following time limits: 
 

1- Personal License  
Within a minimum period of two weeks in advance of the date the 
applicant wishes to start work. 
 

2- Site License 
Three months from the date a corporation wishes to obtain such a 
license. 
 

3- Institutional (Installation) License 
One month for a small-scale corporation and four months for a large-
scale corporation in advance of the date a corporation wishes to start 
construction and installation. 
 

4- Practice License 



Two months in advance of the date a corporation wishes to start 
utilizing the installation and using and operating radiation sources or 
radiation machines existing therein. 
 

5- License to Import, Export, or Transport Radioactive Materials 
One week, at least, in advance of the date of practice of the required 
activity for long half-lived radioactive materials used for non-medical 
purposes. 
 

6- License to Import or Transport Short Half-Lived Radioactive 
Materials Used for Medical Purposes 

One day, at least, in advance of receipt. In cases of utmost necessity, 
an application may be filed at the same day which a corporation 
expects to receive the radioactive material. 

 
                                                      Article (17)  
 
Documents Required for Licensing 
 

An applicant for a license shall be obligated to apply on the prescribed 
form prepared for this purpose accompanied by the following documents: 

 

1- Personal License 
 

a) a curriculum vitae for the applicant, including qualification 
and job progression and experience; 

b) an approved medical report on the health condition and 
health history of the applicant; 

c) a report on qualifications ( study, courses, workshops) 
completed by the applicant to work in the field for which he 
wishes to obtain a license; and 

d) any other documents as may be deemed necessary by the 
General Secretariat to complete and ascertain information. 

 

2- Site License 
 

a) a report on the nature and magnitude of the radiation work to 
be conducted in the site to be licensed; 

b) a report on the site with respect to geological formation, 
potential natural wealth and land plans , and the site of the 
installation within these plans as well as an initial engineering 
plan for the installation ; 

c) a report on the size of manpower expected to be used in the 
site, and their specializations, qualifications and experiences; 
and 



d) a report on supporting services and the extent of their 
availability, and the contingency and physical protection plans 
for the installation to be established in the site. 

 
 

 3- Institutional (Installation) License 
 

a) a detailed report on the installation to be established, 
including engineering plans and designs, and the use and 
storage areas for radiation machines and materials; 

b) a report on the machines and materials to be used in the 
installation and the extent of their fulfillment of the radiation 
protection standards and technical specifications adopted by 
the Council; 

c) a report on the radiation protection systems and requirements 
in the installation; and 

d) a report on the nature and magnitude of the radioactive waste 
expected in the installation as well as its chemical 
composition and condition and methods to handle and 
dispose thereof. 

 
 4-Practice License 
 

Without prejudice to the issuance by the Ministry of Public Health of the 
practice license for activities related to medical radiation applications in 
coordination with the Council, the required documents for this license 
and other practice licenses shall be as follows: 

 

a) a detailed report on the activity to be practiced in the installation, 
such as operation, management, use, trade, handling, industry, 
researches …etc.; 

 

b) a detailed report on the magnitude and type of the radiation level of 
the radioactive materials and sources to be used; 

 

c) a report on the impact of the installation to be licensed on the 
environment; 

 

d) a report on the persons who shall practice radiation work;  
 

e) a report on the radiation protection systems and dosimetry services 
for individuals and the environment; and 

 

f) a report on the plans in the installation in which the practice shall 
be conducted. 

 
Article (18) 

 



License Revocation or Amendment 
 

The license shall be revoked in the following cases: 
 

1. if established that the licensee has submitted incorrect 
information or used illegitimate methods based on which the 
license is issued; 

 

2. if the licensee contravenes any of the terms and conditions set 
forth in the Law or these Regulations, or the decisions issued in 
accordance therewith; 

 

3. if the licensee has contracted a disease which makes him unable 
to work with ionizing radiation; 

 

4. if established that there is a danger posed to the environment, 
licensee, workers, or the public as a result of exposure to 
radiation; or 

 

5. if the licensee contravenes the terms and conditions set out in 
the license. 

 
The Council may approve to amend a license, if the nature or type of the 
licensed practice has changed, or the place of work prescribed in the 
license application has changed. 
 
                                                        Article (19) 
 
Reporting New Cases 
 

A licensee shall be obligated to inform the Council in advance of the 
following: 
 

1. the start date for pre-operation tests in the licensed installation, if 
such tests use ionizing radiation; 

 

2. the start date for operating the licensed installation or conducting a 
practice which uses radiation sources; and 

 

3. any change of the conditions of work practice or any work 
suspension. 

 
 

 

 
Article (20) 

 
Termination of Possession of Sources 



 

No person licensed to possess radiation sources may finally dispose, 
transfer or loan such sources to others without permission from the 
Council. 
 

Article (21) 
 
Requirements for Licensing workers in Radiation  
 

The Chairman shall, in accordance with a recommendation made by the 
Committee, issue the requirements for licensing workers to work in 
various radiation fields. 
 

Chapter  II 
 

Inspection 
 

Article (22) 
 
Physical Examination of Installations and Access to Information 
 

Every natural or legal person who possesses a radiation source shall allow 
the assigned judicial authority inspectors to inspect installations in which 
these sources are dealt with in accordance with the provisions of Article 
(16) of the Law for the purpose of obtaining information on the extent of 
the compliance by this person with the provisions of the Law, these 
Regulations and the executive decisions required to implement the Law 
as well as the protection and safety requirements. 
 
A person with a licensed practice, which involves dealing with a radiation 
source in accordance with the provisions of these Regulations, shall 
provide the Council with the information and records related to protection 
and safety, particularly those associated with the storage and use of the 
radiation source. 
 

Article (23) 
 
Inspection Reasons and Times 
 

The radiation protection inspectors in the Council mentioned in the 
aforesaid Article may conduct inspection tours without prior notice to 
inspect whoever owns any radiation source or conducts a radiation 
practice in order to ascertain the availability of radiation protection 
precautions and systems as prescribed by the Law or issued by the 



Committee, provided they observe the safety requirements in every 
installation. 
 
The inspection tours shall be conducted during the official working hours 
of every installation and within the limits of radiation work and 
protection requirements, and for the following purposes: 
 

1. new license; 
 

2. periodical inspection works; 
 

3. in response to a request by the respective corporation or any of its 
workers; 

 

4. radiation emergencies and accidents; 
 

5. ascertain the availability of the necessary licensing and find 
unlicensed cases; 

 

6. ensure the availability of radiation protection precautions and other 
records and statements; or 

 

7. any other case which the Council may deem related to the 
application of the provisions of the Law and these Regulations. 

 
 

Article (24) 
 

Inspection Instructions 
 

The inspection instructions with respect to persons and installations shall 
be issued by a decision from the Chairman stating the requirements to be 
fulfilled in the inspector and his functions and powers and methods of 
inspection.    
 
 

  



 الباب الثالث
  الوقاية من التعرضات اإلشعاعية

  الفصل األول
  الوقاية من التعرضات المهنية

  )25(مادة 
  :أحكام عامة

وز  تخدام أي ال يج ل ب شخص اس االت العم ي مج ة، أو  ف عة المؤين األش
ة                        ة والفني ه العلمي د التحقق من مؤهالت ا، إّال بع ق به ، القيام بأي عمل آخر يتعل

  .يضعها المجلس  طبقًا للشروط التي  ،ق من لياقته الصحيةلتحقل طبيًاوفحصه 
دود      و اوز الح عاعية تتج ات إش ل لجرع رأة الحام ريض الم وز تع ال يج

  .الخاصة بالحوامل
ذي يتناسب مع     أن يوفر   المرخص له  وعلى  التدريب المالئم للعاملين وال

ة الف عاعية المهني ة اإلش ة، والمراقب عاعية المحتمل اطر اإلش م المخ ةحج   ،عال
  . والمراقبة الطبية

ب و ًا   أاليج ضمن تعرض ي تت االت الت ي المج ل ف اعات العم د س  تزي
ا        ، إشعاعيًا عن ساعات العمل العادية     ،  لضرورة قصوى      إال وال يجوز زيادته

  .على أال يؤدي ذلك إلى تجاوز حدود التعرض المهني
  

  )26(مادة 
    :مناطق العمل اإلشعاعي

اطق له    المرخص قسمُي األجهزة اإلشعاعية أو المصادر المشعة            المن  المحيطة ب
ه استعراضا            : صنفينإلى   مناطق مراقبة ومناطق إشراف، ويجري المرخص ل

دابير                  ديل ت دوريا لظروف العمل بغرض تحديد ما قد تقتضيه الضرورة من تع
اطق      ة ومن اطق المراقب دود من ك ح ي ذل ا ف ان، بم ات األم ة أو ترتيب الوقاي

  :نيف هذه المناطق وفقًا لما يليويتم تص. اإلشراف
  
  :مناطق المراقبة -1

رض  د يتع ي ق اآن الت ي األم ة ف ة للرقاب اطق خاص شأ من ب أن تن يج
ن        دود أي م شار ح ة أع ى ثالث د عل د تزي ات ق ى جرع ا إل ا مهني املون فيه الع

  .الجرعات المكافئة أو الفعالة أو المالزمة مهنيا التي تحددها اللجنة  
 :فيما يخص هذه المناطق، االلتزام بما يليوعلى المرخص له، 

ا المصدر        ثابتة أن يحيط المنطقة بوسائل      -أ ستخدم فيه ي ي اطق الت ا في المن ، أم
ا        ل فيه ة                  بشكل متقطع أو تنق ين المنطق تم تعي ى آخر ، في ان إل المصادر من مك

  ي.ح/س.ع
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التعرض بالوسائل   المراقبة المالئمة وإحاطتها بالحواجز وتحديد أوقات وفترات      
 .الئمةالم
د    -ب بة عن رى مناس ات أخ دة وأي تعليم ة المعتم ارات التحذيري ت اإلش  أن يثب

 .وفي مواقع مختلفة مناسبة لداخليها نقاط االقتراب المحتملة للمناطق المراقبة
ة     -ج  أن يتخذ جميع إجراءات الحماية المهنية واألمان ، متضمنة القواعد المحلي

 .راقبة مواألساليب التي تتناسب مع آل منطقة
اطق ا -د راب للمن رق االقت ب ط ة أن يراق صاريح  لمراقب ة آت ائل اإلداري  بالوس

واجز ت الح ل وتثبي دخول والعم ب أن  ال ا يج ال، آم ع األقف واب ووض واألب
ة  اطر المحتمل ة المخ ع طبيع ة م دة المراقب وفير المالبس تتناسب ش ، وخاصًة ت

 .الواقية والمعدات الالزمة عند الحاجة
  
  :شراف مناطق اإل-2

ا    ون فيه ي تك اطق الت ي المن راف ، وه اطق اإلش ه من رخص ل دد الم يح
م   ى وإن ل تعراض، حت د االس ى أن تظل قي ة إل ي بحاج ظروف التعرض المهن

 . تقتض الحاجة عادة اتخاذ تدابير محددة للوقاية ووضع أحكام األمان
ة وحجم المخاطر اإلشعاعية في                 اة طبيع ويلتزم المرخص له، مع مراع

  :اإلشراف، بما يليمناطق 
  . رسم حدود هذه المناطق باستخدام وسائل مالئمة-أ
  . وضع عالمات معتمدة عند نقاط الدخول المالئمة المؤدية إليها-ب

  
  )27(مادة 

  : اشتراطات خاصة بظروف الخدمة
ي أي شخص في ظروف العمل اإلشعاع          أو تعريض    ال يجوز استخدام     

ة       فيها السنويالتعرض اإلشعاعي   التي يحتمل أن يزيد      ى ثالث ) 0.3(عشار   أ عل
ره            ،  الجرعة ئحد مكاف   ، إال ألغراض      إذا آان دون سن الثامنة عشرة من عم

  .التدريب فقط و تحت إشراف مباشر من المرخص له
ا تخدام  آم وز اس ريض  ال يج روف    أو تع ي ظ ه ف خص أو تدريب أي ش

د العمل اإلشعاع ي يحتمل أن يزي سنويي الت ا التعرض اإلشعاعي ال ى فيه  عل
سادسة عشرة من         إذا،   الجرعة   ئحد مكاف ) 0.3(عشار  أثالثة   ان دون سن ال آ
  .عمره

  
  )28(مادة 
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  : اشتراطات خاصة بالحوامل
ستخدم    غ الم عاع ، أن تبل ل تعرضها لإلش ة ، يحتم رأة عامل ل ام ى آ عل

  .بحملها بمجرد علمها به 
ى عمل             ا إل ة لتحويله دابير الالزم م ،      وعلى المستخدم اتخاذ الت  آخر مالئ

ة                      ة المطلوب ام من الوقاي ين نفس المستوى الع ل للجن إذا اقتضى األمر ، بما يكف
  .ألفراد الجمهور

  
  )29(مادة 

  : القواعد المحلية لإلشراف
  :يلتزم المرخص له في شأن اإلشراف باتباع القواعد التالية

سمى ضابط الوقاي   -1 ة اإلشعاعية ي سمية شخص يكون مسؤوًال عن الوقاي ة  ت
  .ويصدر بتعليمات ضباط الوقاية اإلشعاعية قرار من الرئيس. اإلشعاعية

املين إذا     -2 ع الع شاور م عاعية والت ة اإلش ابط الوقاي ع ض اون م ام ، بالتع  القي
ة              شكل خطي وبلغ اقتضى األمر، بوضع القواعد واإلجراءات المحلية الالزمة ب

سري  يفهمها العاملون وعموم الناس، وإبالغ هذه القواعد و     اإلجراءات إلى من ت
  .عليهم من العاملين وغيرهم من األشخاص الذين قد يتأثرون بها

ة  -3 صحية الناجم اطر ال ة حول المخ ات الكافي املين بالمعلوم ع الع د جمي  تزوي
دادهم          تمًال، وإم ا أو مح ا عادي ان تعرض واء آ ي ، س هم المهن ن تعرض ع

  .واألمانبالتعليمات الكافية والتدريب في مجاالت الوقاية 
ة               -4 اطق المراقب  توعية العامالت ، الالتي تحتاج طبيعة عملهن إلى دخول المن

رأة          رض الم ة تع ين نتيج ف الجن ي تكتن اطر الت راف ، بالمخ اطق اإلش أو من
  .الحامل، وأهمية قيام العاملة بإبالغ المرخص له بمجرد علمها بوجود حمل

ى ا -5 دريب عل ات والت ات والتعليم وفير المعلوم املين ذوي   ت م للع و المالئ لنح
  .العالقة بخطة الطوارئ

 . االحتفاظ بسجالت التدريب الذي يتلقاه آل عامل-6
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  )30(مادة 
  : حدود الجرعة في التعرضات اإلشعاعية

ات              اس وفي التطبيق ة الن تتم مراقبة التعرضات اإلشعاعية للعاملين ولعام
ة         الطبية ، بحيث ال تتعدى الحدود التي تضعها اللجن         ة في ضوء الدراسات الفني

 .والمعدالت العالمية في هذا المجال
  

  )31(مادة 
  :رصد أماآن العمل

ل ، وأن         اآن العم د أم ا لرص ذ برنامج د وينف ه أن يع رخص ل ى الم عل
ان               ة واألم يحافظ على استمراريته، بحيث يحقق درجة مالئمة وآافية من الوقاي

  :  يوأن يحقق ما يل للعاملين والجمهور والبيئة،
  .  تقويم التعرضات في المناطق الخاضعة للمراقبة والخاضعة لإلشراف-1
  .  تقويم الظروف اإلشعاعية في بيئة العمل-2
  . مراجعة تصنيف مناطق العمل-3

ى       عاعية وعل روف اإلش ى الظ د عل امج الرص ة برن د طبيع ب أن تعتم ا يج آم
  :امل التاليةمستويات التلوث و المتغيرات المتوقعة وذلك بمراعاة العو

 نوع القياسات ، مثل معدل الجرعة لإلشعاعات المختلفة ، والتلوث السطحي -1
  . ، وترآيز المواد المشعة في الهواء

  .  طرق القياسات المستخدمة ، واسم القائم بتنفيذها-2
 ، واإلجراءات التي تتخذ      الجهة المختصة  المستويات المرجعية المعتمدة من      -3

  .عند تجاوزها
  

  )32(دة ما
  : القياسات اإلشعاعية

جراء القياسات    إولين عن الوقاية اإلشعاعية      ؤيجب على األشخاص المس   
  :ق جميع النتائج في سجالت خاصةيالتالية في آل منطقة، وتوث

   . تصنيف المنطقة صحةجراء مسح روتيني دوري للتحقق من إ -1
ش         إج -2 ي تصاحب ت از  راء قياسات لمعدالت التعرض اإلشعاعي الت غيل الجه

ع ال ة وال ينوظفملجمي ي المنطق ن أن  ذين ف ن الممك ات واتعرضي م  لجرع
  .إشعاعية

ات وضع -3 اس الجرع ائل قي املين   ، وس ل الع ن قب ل م ي تحم ك الت ل ،آتل  مث
   .خذ قراءاتها بشكل دوريأفي أماآن العمل و واألفالم، الوضحات
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  )33(مادة 

   :المراقبة الفردية
  :ما يلي الوقاية اإلشعاعية التأآد مطالمرخص لهم وضبايجب على 

ل  -1 لأن آ ة  عام ي منطق ة ف عاعية  مراقب ات اإلش ًا للجرع ل مقياس  ، يحم
   .آالوضحات أو األفالم أو غيرها

  .  آل عامل يحافظ على هذا المقياس في حالة صالحة أن-2
ان المناسب   -3 اس ووضعه بالمك تخدام المقي ى اس درب عل د ت ل ق ل عام  أن آ

   .صحيحةوبالصورة ال
شكل دوري        -4  ،أن قراءات المقاييس لجميع العاملين تؤخذ في فترات محددة وب

  . في سجالت خاصة توثق النتائجوأن 
  

  )34(مادة 
  :التزامات المرخص له في مجال الوقاية من التعرضات المهنية 

  : يلتزم المرخص له بما يلي
ى د   تزي   ،  األشخاص الذين يتعرضون لجرعات إشعاعية       ةعالجم -1   الحدود  عل

ي   المسموح بها  ا  ي الت ى  المجلس ،   قره ه ، عل ي     نفقت دد الحاالت الت ى أن تُح  عل
ة               تتطلب الفحص والعالج من قبل لجنة طبية خاصة ُيشكلها وزير الصحة العام

   .بناًء على طلب من األمين العام
ة ي حال ال إصابة وف ه أحد األشخاص نتيجة إهم ه المرخص ل ، أو عدم التزام

د  ى عجزبقواع عاعية، بإصابة إشعاعية أدت إل ة اإلش ًا أو هالوقاي ًا أو جزئي  آلي
وانين األخرى ذات            وفاته، تطبق أحكام قانون العمل     ق الق  ، دون اإلخالل بتطبي

  0الصلة 
ة،                المجلس إبالغ   -2 ة ممكن دة زمني  أو إدارة الدفاع المدني هاتفيًا وفي أقصر م

عرض أي شخص لجرعة إشعاعية        تإلى  عند وقوع أي حادث أّدى أو قد يؤدي         
د  ىتزي عة     عل صدر لألش دان أي م د فق ا، أو عن سموح به ات الم دود الجرع  ح

ه    ف في وع تل ة، أو وق يل      ،المؤين ضاح تفاص ع إي ه، م سيطرة علي دان ال  أو فق
ى    دة عل ذه الم د ه ى أال تزي ه، عل ى وقوع ي أدت إل باب الت ان األس ادث وبي الح

ى أن    ادث، وعل وع الح ن وق اعة م شرين س اتفي  ع الغ اله ع اإلب ار  يتب اإلخط
   .الكتابي للمجلس خالل مدة ال تجاوز ثالثة أيام

ة     -3 اطق المراقب بة للمن ة مناس وش تحذيري ارات أو نق وم أو إش ع رس  وض
اً      ا دولي ة في العمل             بالصورة المتعارف عليه  وحسب آتيب اإلشارات التحذيري
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س   ن المجل صادر ع عاعي ال رى ي  أو اإلش ارات أخ اأي إش س قرره ، المجل
  .وبطريقة واضحة ومفهومة، لبيان حجم خطر التعرض وطبيعته

ة االحتياطات الواجب             -4  إنشاء برنامج لإلشراف الفيزيائي ُتحَدُد بموجبه طبيع
ة   ويم فعالي ات، وتق د الجرع ات تحدي زام بتعليم ن االلت ق م ا للتحق اتخاذه

ة الالز   ات الوقائي دى االحتياط د م ذة، وتحدي ات المتخ صورة االحتياط ة، ب م
   .تتناسب مع حجم األخطار المتوقعة

رات        -5 ًا في ضوء التجارب والخب ائي دوري  مراجعة الكشف واإلشراف الفيزي
ه أو      ل أو مكان ة العم ى طبيع وهري عل ديل ج صول أي تع د ح سبة، وعن المكت
ى         ب عل رخيص، يج ب الت ي طل ا ف صوص عليه ه المن روطه أو ظروف ش

الغ    ه إب رخص ل سالُم ي المجل ذلك ف ديل     ب ام بتع ة، والقي ة ممكن رب فرص  أق
   .برنامج الوقاية اإلشعاعية في مؤسسته حسب مقتضى الحال

ي   -6 ي ف راف الطب امج لإلش شاء برن سالإن امؤس رخص به ويم صحة ة الم  لتق
ن المال   ق م ا، والتحق املين فيه حة     ءالع ل وص صلحة العم ين م ستمرة ب ة الم م

   .االت الحوادث وأمراض المهنةالعامل، وتوفير المعلومات الالزمة عنها في ح
ي     -7 املين ف ى الع ي عل راف الطب ب    الاإلش ة للط س العام ق األس سة وف مؤس

اة   المهني،   واد                مع مراع ة للم سابقة أو الحالي املين ال  ظروف تعرض أولئك الع
  .الكيميائية السامة، وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على مخاطر صحية

مرار في استخدامه في عمل يتضمن تعرضًا  استخدام أي عامل أو االستعدم -8
   . غير المؤينة بشكل ُيخالف القواعد الطبية أولألشعة المؤينة

سته    -9 ي مؤس املين ف ى الع ري عل ي يج ي المهن ن أن الفحص الطب ق م  التحق
وع أي        ،بصورة دورية  ة     إصابات أو     وآذلك في حال وق املين  أمراض مهني للع

  .فيها
ل          توفير الظروف المالئمة     -10 د من قب  أو من    المجلس للمشرف الطبي المعتم

ام ب      ي، للقي ي المهن راف الطب ة باإلش رى مخوّل ة أخ راف أأي جه ال اِإلش  ،عم
وظيفي ألي   و صيالت الوصف ال ك تف ي ذل ا ف ا بم ي يطلبه ات الت ديم المعلوم تق

   .عامل في المؤسسة وملفه الشخصي
  

  )35(مادة
  :السجالت 

  -:لتاليةسجالت اال بإمساك المرخص له يلتزم
  .السجالت الخاصة بمصادر األشعة -1
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سجل   (السجالت الخاصة بالكشف الطبي المهني على العاملين في المؤسسة         -2
  .المجلس مرآز طبي معتمد من ، ويكون الكشف الطبي عن طريق) لكل عامل

الحوادث    -3 أجهزة أو              ، السجالت الخاصة ب ة بأشخاص أو ب  سواًء آانت متعلق
  .معداتب

سجال -4 عة  ال املين باألش عاعي للع التعرض اإلش ة ب ل   (ت الخاص جل لك س
   ).عامل
  . السجالتالمجلس النماذج الالزمة لهذهحدد وُي

سو ه م رخَّص ل ون الُم الع ؤيك ن إط سوال ع ع المجل ى جمي ذه  عل ه
ام، ويجب أن تكون            ًا واحد  ًا شهر  في موعد ال يجاوز    سجالت،  ال اء الع  من انته

   .عاممين الاألتوقيع ب العامة ومانةاألهذه السجالت مختومة بخاتم 
ا         ، تكون تلك السجالت ذات طبيعة سرية     و اظ به ا واالحتف  ويجب تنظيمه

   . العامة غير ذلــكاألمانةلمدة ال تقل عن ثالثين سنة، إّال إذا قررت 
ين سنة ألي سبب من             و دة ثالث ل انقضاء م ال المؤسسة قب اء أعم ة انته في حال

ر         األسباب آالوفاة، أو الد    ك  مج، أو الحل أو تغيير طبيعة عملها أو غي ؤول    ذل ، ت
   .إلى المجلسهذه السجالت 

  
ه أن  و رخص ل ى الم التعرض     عل اص ب سجل الخ تمال ال ي اش  يراع

 حساب معدل الجرعة التراآمية للشخص في أي    اإلشعاعي للعامل على إمكانية   
  :المعلومات التاليةفيه تدون وأن  ،وقت

ي تعرض             التاريخ اإلشعاعي الساب   -1 امًال الجرعات اإلشعاعية الت ق للعامل ش
  .لها من جميع الممارسات السابقة

ة    -2 ا نتيج ن أن يتعرض له ن الممك ي م عة الت وع األش الي ون ل الح وع العم ن
  . وتصنيف المنطقة والحدود المسموح بها للجرعات الشخصية،العمل

  .حاليةوظيفته البعمل المعدل الجرعات التي تعرض لها العامل في  -3
ل    -4 ا العام ي يحمله ات الت اييس الجرع راءات مق حات،  آق الم والوض األف

  .وغيرها
  .المجموع التراآمي الشهري للجرعات اإلشعاعية التي تلقاها العامل -5
  .نتائج الفحوص الطبية الدورية التي تجري للعامل -6
ل  -7 عاعية للعام ة اإلش ة للعا  ،الحال ة الكلي ة التراآمي دل الجرع ن   أي مع ل م م

  . األعمال اإلشعاعية التي قام بها في حياته العمليةجميع
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  )36(مادة 
  :حقوق العاملين باإلشعاع

عاع  ال اإلش ي مج ل ف نح العام ازة إضافية  يم عاعيوبإج ر إش  ،دل خط
وذلك وفقا للضوابط والفئات     يتناسب مع حجم وطبيعة الخطر الذي يتعرض له،       

وزراء           رار من مجلس ال د             التي يصدر بها ق راح من المجلس بع ى اقت اًء عل ، بن
  .التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة

عاعية        ة اإلش راءات الوقاي ع إج وفير جمي ن ت ديال ع زات ب ذه المي ر ه وال تعتب
  .للعاملين

  )37(مادة 
  : تقويم التعرض

ي      رض المهن ويم التع ة لتق ات الالزم اذ الترتيب ه باتخ رخص ل د الم يتعه
ة والمختصة           للعاملين، ويتحقق من ا    تخاذ الترتيبات المالئمة مع الجهات المؤهل

  .بقياس الجرعات بموجب برنامج مالئم لضبط الجودة 
 .ويتم إجراء رصد فردي لكل عامل يعمل عادة في منطقة مراقبة

ان     ائج رصد مك ى نت راف عل ة اإلش ي منطق ويم ف د التق وز أن يعتم ويج
 .العمل أو رصد األفراد

ة    ب طبيع ب أن تتناس ويم     ويج ع تق ه م عاعي وتكراريت د اإلش الرص
يم          ذه الق ة له د         . مستويات التعرض ومع التغيرات المحتمل تم توآي ا يجب أن ي آم

 .جودة قياسات الرصد اإلشعاعي ومعايرة المعدات المستخدمة دوريا
داخلي،               وث ال د يتعرضون للتل وعلى المرخص له تحديد العاملين الذين ق

م الرصد المناسب ال  وفر له صحيح  وأن ي ويم ال ة والتق ة الحماي ق فعالي ذي يحق
 .لجرعات التعرض الداخلي

  
  )38(مادة 

  : معدات الوقاية الشخصية
ضمان تزويد العاملين بمعدات وقاية شخصية مناسبة يلتزم المرخص له ب   

أزر الرصاصي              ة، والم ضاء المالبس الواقي ( وآافية، بما في ذلك وحسب االقت
واقي   ي ال رداء الرصاص سم   والق) ال ضاء الج ة ألع دروع الوقائي ازات وال ف

املين بخصائص                تم تعريف الع والمعدات الوقائية الخاصة بالمراقبة ، على أن ي
  .الوقاية التي توفرها
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ة      دات الوقاي ى مع اد عل ي االعتم ى ف د األدن ى الح ل إل زم بالتقلي ا يلت آم
ا     اء عملي ان أثن ة واألم راض الوقاي صية ألغ ة ، وذ تالشخ شغيل العادي ك  الت ل

  .بتوفير الضوابط جيدة التصميم وظروف العمل المالئمة
  

  الفصل الثاني
  الوقاية من التعرضات الطبية

  )39(مادة 
   :ولياتؤالمس

 : مما يليدعلى الُمرخص له أن يتأآ
شخيص أو       ألي   مريض أي    عدم تعريض  -ا تعرض إشعاعي طبي ألغراض الت

  . ممارس طبيالتعرضالعالج ما لم يصف ذلك 
زا-2 ي  م الت ارس الطب د      ب المم ى عن شاملين للمرض ان ال ة واألم ق الوقاي تحقي

  .وصف التعرض اإلشعاعي الطبي وأثناء إجرائه
ق-3 ي من أن  تحُق ارس الطب يتعرضال المم ى ل  الطب د األدن و الح لمرضى ه

  .الالزم لتحقيق الهدف التشخيصي المطلوب
  .مةئال الممارس الطبي من استخدام المعدات واألجهزة الم تحُقق-4
ين  -5 املين الطبي وفير الع اونيهم ،ت ةومع ا   ، حسب الحاج وا إم ى أن يكون  عل

ى  يهم عل ة إل ام الموآول ا لالضطالع بالمه دريبا آافي وا ت ين صحيين أو تلق مهني
صفها     ي ي ة الت صية أو العالجي راءات التشخي رة اإلج دى مباش م ل و مالئ نح

  . الممارس الطبي
د الجودة         يتم وضع المتطلبات الخاص    أن   -6 ة بالمعايرة وقياس الجرعات وتوآي

ة أو تحت إشرافه                    اء الطبي ر مؤهل في مجال الفيزي د   بواسطة خبي استخدام  عن
شعيع الخارجي والعالج                  ك العالج بالت اإلشعاع في النواحي العالجية بما في ذل

  . بالتشعيع الداخلي
د الجودة ب      -7 ر    تنفيذ المتطلبات الخاصة بالتصوير باألشعة و توآي مشورة خبي

ووي            ا      ، مؤهل إما في فيزياء التشخيص اإلشعاعي أو فيزياء الطب الن  حسب م
 .بالنسبة لالستخدامات التشخيصية لإلشعاعذلك  و ،تقتضيه الحالة

إخطار الُمَسَجل أو الُمرَخص له عن أي قصور أو ب الممارس الطبي  أن يقوم-8
عا  ة اإلش ايير الوقاي ال لمع ق باالمتث ان احتياجات تتعل ة و أم ث وقاي ن حي عية م

  .المرضى واتخاذ ما يلزم لضمان وقايتهم
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  )40(مادة 
 :تبرير التعرضات الطبية

ب  د      يج ة الفوائ ق مقارن ن طري ة ع عاعية الطبي ات اإلش ر التعرض تبري
 على  ،التشخيصية أو العالجية التي تحققها مع الضرر اإلشعاعي الذي قد تحدثه          

ي ال تنطوي          أن تؤخذ بعين االعتبار فوائد وم      ة المتاحة الت ات البديل خاطر التقني
  : ، وذلك بمراعاة ما يلي على تعرض إشعاعي طبي

  .المبادئ التوجيهية ذات الصلة، آتلك التي حددتها منظمة الصحة العالمية -1
ة أو ألغراض             عدم إجراء    -2 ة أو القانوني أي فحص إشعاعي لألغراض المهني

سرير   التأمين الصحي، بصرف النظر عن األ        ة (ة  يعراض ال م     )اإلآلينيكي ا ل ، م
  . من توفر معلومات مفيدة عن صحة الفرد الذي يجري له الفحصيتم التأآد

راء -3 دم إج سكانية   ال  ع ات ال عة للمجموع ف باألش ن  ، فحص المكث م تك ا ل م
ة                سكان آكل آافي الفوائد المتوقعة بالنسبة لألفراد الذين يتم فحصهم أو بالنسبة لل

ا   ذا                لتعويض التك ا الضرر اإلشعاعي له ا فيه ة، بم صادية و االجتماعي ليف االقت
  .الفحص

ام           ،  اإلنسان لإلشعاع في البحوث الطبية      عدم تعريض  -4 م يتفق مع األحك  ما ل
امن عشر،             الواردة في إعالن هلسنكي    دولي الث ي ال اع الطب   الصادر عن االجتم

اع ن مج    واتب صادرة ع ه ال ة بتطبيق ة الخاص ادئ التوجيهي ات   المب س المنظم ل
ة                    ة وطني ة طبي ة وأي هيئ ة الصحة العالمي ة ومنظم يحددها  الدولية للعلوم الطبي

  .المجلس
 
  )41(مادة 

 :التعرض التشخيصيمجال متطلبات الوقاية في 
 : مما يليوا أن يتحققمعلى الُمرخص له

د أدنى مستوى يمكن                 -1 ة للمرضى عن أن تكون التعرضات التشخيصية الطبي
ة للصور                تحقيقه بصورة    الجودة المقبول اة القواعد الخاصة ب ة، مع مراع معقول

ادية ذات               ستويات اإلرش ة المختصة، والم على النحو الذي تحدده الهيئات المهني
  .الصلة بالنسبة للتعرض الطبي

ستويات                   -2 ة إذا آانت الجرعات تتجاوز الم ات مراجع النظر في إجراء عملي
  .لتي تضعها اللجنةاإلرشادية ا

ابقة            أن   -3 يضعوا في اعتبارهم المعلومات ذات الصلة المستمدة من فحوص س
  .تجنب إجراء فحوص إضافية دون ضرورةل
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أن الممارس الطبي أو الخبير التكنولوجي أو غيرهما من موظفي التصوير              -4
صوير   روف الت ار ظ ضاء    ، يخت زاء أو األع صور واألج دد ال ك ع ي ذل ا ف بم

ا أدنى تعرض إشعاعي           بحيث ي  وغيرها ،    المراد تصويرها  نجم عن الجمع بينه
ريض ن         ،للم سريري م رض ال صور والغ ة لل ودة المطلوب ع الج ق م ا يتف  بم

  .الفحص، وخاصة عندما يتم تصوير األطفال
رأة  -5 وض الم ن أو ح رض بط سبب تع ي ت عاعية الت وص اإلش ب الفح تجن

اك أسباب سريرية                     م تكن هن ا ل امًال، م ة   الحامل أو التي يرجح أن تكون ح  قوي
  .تبرر ذلك

تم تأن  -6 ى  يخطي ادرة عل رأة الق بطن أو حوض الم صي ل ط أي فحص تشخي
  .اإلنجاب بحيث ينتج عنه أدنى جرعة ممكنة للجنين في حال وجوده

وفر-7 ة      ت لي وعدس از التناس ل الجه عاع مث ساسة لإلش ضاء الح دريع لألع  الت
  . حسب االقتضاء وآلما أمكن ،العين والثدي والغدة الدرقية

  
  

  )42(مادة 
 :الطب النوويمجال متطلبات الوقاية في 

ووي،               معلى الُمرخص له     ة في مجال الطب الن ات الوقاي اة متطلب مراع
 :مما يليوعلى األخص التحقق 

ر     -1 صف أو يج ذي ي ي ال ارس الطب اًاليأن المم دات   أعم صية بالنوي  تشخي
  : يتحقق مما يليالمشعة

ق الهدف التشخيصي          أن تعرض المرضى هو عند الحد األد       -أ الزم لتحقي ى ال ن
  .المطلوب

ابقة   وضع -ب ن فحوص س ستمدة م صلة الم ات ذات ال ار  المعلوم ي االعتب  ف
  .تجنب إجراء فحوص إضافية دون ضرورةل
 بشأن التعرض    التي تحددها اللجنة   مراعاة المستويات اإلرشادية ذات الصلة     -ج

  .اإلشعاعي الطبي
التكنولوجي أو غيرهما من موظفي التصوير        أن الممارس الطبي أو الخبير       -2

ذي يتفق مع                      ى النحو ال يعمل من أجل بلوغ الحد األدنى لتعرض المرضى عل
  :الجودة المقبولة للصور عن طريق ما يلي

ا    -أ ة و م عاعية المتاح صيدلية اإلش ضرات ال ضل المستح م ألف ار المالئ  االختي
عاعي   شاط إش ن ن ه م وي علي ام بالمتط ،تنط ع االهتم سبة   م ة بالن ات الخاص لب

  .لألطفال والمرضى الذين يعانون من خلل في أحد وظائف األعضاء
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ي        -ب شعة ف ضرات الم صاص المستح ع امت ة بمن اليب الخاص تخدام األس  اس
راز المعجل من الجسم           ر الخاضعة للبحث، واستخدام طرق اإلف األعضاء غي

  . لهذه المستحضرات عند الحاجة
  . على النحو األمثلتجميع الصور ومعالجتها -ج
راءات    -3 صية أو إج راءات التشخي ي اإلج شعة ف دات الم تخدام النوي ب اس تجن

م تكن    ،  ثناء الحمل ولدى المرأة التي يرجح أنها حامل          أالمعالجة باإلشعاع    ا ل م
  . قوية) إآلينيكية  ( هناك أسباب سريرية

ك          -4 ة   توصية األمهات المرضعات بوقف الرضاعة لحين توقف إفراز تل  الكمي
ة                  ل جرعة إشعاعية فّعال ا تنق در أنه من المستحضر الصيدلي اإلشعاعي التي يُّق

  .غير مقبولة للرضيع
االت  -5 ى الح ال عل شعة لألطف دات الم شخيص بالنوي ف الت صر وص ذات ق

صوى  ضرورة الق وزن   ، ال ًا ل ستخدم تبع عاعي الم شاط اإلش ل الن اة تقلي ومراع
  .ر ذلك من المعايير المالئمة أو غي ، مساحة سطح جسمهوالطفل أ

  
  )43(مادة 

 :التعرض العالجيمجال متطلبات الوقاية في 
رخص له  ى الُم رض    معل االت التع ي ح ة ف ات الوقاي اة متطلب مراع

 :مما يليالعالجي، وعلى األخص التحقق 
د    -1 ى ح د أدن عاعي عن الج اإلش اء الع سليم أثن سيج ال ى تعرض الن اء عل اإلبق

ى الحجم المخطط          معقول وعلى النحو ا   ة إل ل الجرعة المطلوب ذي يتفق مع نق ل
  .للعالج، واستخدام تدريع األعضاء آلما آان ذلك عمليا ومالئما

تجنب إجراءات العالج اإلشعاعي التي تسبب تعرض بطن أو حوض المرأة  -2
 ما لم تكن هناك أسباب سريرية     ،  الحامل أو التي يرجح أن تكون في حالة حمل          

 .ويةق) إآلينيكية(
سبة        -3 ة بالن راءات العالجي راض اإلج شعة ألغ دات الم تخدام النوي ب اس تجن

ما لم تكن ،  أن تكون في حالة حمل أو المرضعات حللمرأة الحامل أو التي يرج
  .قوية) إآلينيكية( هناك أسباب سريرية

ث     -4 ل بحي رأة الحام ي للم راء عالج يط أي إج لال تخط ة   إالينق ى جرع  أدن
  .نممكنة ألي جني

  .إبالغ المريض بالمخاطر المحتملة -5
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  )44(مادة 
  :أجهزة التنظير التألقي في عيادات األمراض الصدرية والباطنية 

ادات األمراض   ُي ي عي ة ف ألقي العمودي ر الت زة التنظي حظر استخدام أجه
  .الصدرية والباطنية وعيادات األطباء العاّمين

ر الت و زة التنظي تخدام أجه رخيص اس تم ت ادات ال ي ي العي ة ف ر العمودي ألقي غي
  : إّال إذا تحققت الشروط التالية التخصصية

الم إضافة              -1  أن يتوفر في الجهاز إمكانية إجراء التصوير العادي بواسطة األف
ة                   ستعملة ألخذ الصور الموقعي ى األداة الم وي عل ألقي، وأن يحت إلى التنظير الت

  .المباشرة خالل عملية التنظير
الم،          َتوُفر ال  -2 ة لتحميض األف تم  وسائل الالزم ألقي       وأال ي ر الت  استعمال التنظي

ى   ن الحصول عل ق التحميض حيث يمك الم ومراف اليف األف وفير تك يلة لت آوس
ل من خالل استخدام طرق التصوير                    ة بجرعة إشعاعية أق المعلومات المطلوب

  .العادية
ة                 -3 أمين الوقاي از وت ى الجه ى لكل من       َتوُفر الشخص المؤهل للعمل عل الُمثل

  .المرضى والعاملين اآلخرين وعامة الناس باإلضافة إلى وقاية الشخص نفسه
  

  )45(مادة 
 :قياس الجرعات السريرية

د       م الُمرخص له  على ق      قياس الجرعات السريرية والتأآ د وتوثي من تحدي
 :البنود التالية

رعة  القيم النموذجية لجرعات سطح الدخول وموضع الجرعة ومعدالت الج          -1
وذجي، أو      م النم الغين ذوي الحج ى الب سبة للمرض رض بالن ات التع وأوق

  .الجرعات العضوية في حالة الفحوص اإلشعاعية
ط       -2 م المخط ى الحج ة إل صة المنقول ات الممت ى للجرع صى واألدن د األق الح

ى نقطة ذات صلة آمرآز                   ة إل للعالج، باإلضافة إلى الجرعة الممتصة المنقول
م المخطط للع صلة الحج اط ذات ال ى النق ة إل ة المنقول ى الجرع الج، عالوة عل

سبة لكل                 ك بالن األخرى التي يختارها الممارس الطبي الذي يصف العالج، وذل
  .مريض يعالج بمعدات العالج اإلشعاعي الخارجي

ة      -3 ي حال ريض ف ل م ي آ ار ف لة تخت اط ذات ص ي نق صة ف ات الممت الجرع
  .ةغلقباستخدام مصادر مالعالج بالتشعيع الداخلي الذي يتم 

شخيص أو               -4 الجرعات الممتصة النموذجية التي يتلقاها المرضى في حال الت
  .)ةمغلقغير (  مفتوحةالعالج بمصادر
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واع      -5 ة أن ي آاف صلة ف ضاء ذات ال ى األع ل إل ي تنق صة الت ات الممت الجرع
  .العالج اإلشعاعي

  
  )46(مادة 

 :متطلبات المعايرة
رخص له ى الُم اة معل ق مراع ى األخص التحق ايرة، وعل ات المع  متطلب

 :مما يلي
ر         -1 ى مختب إمكانية إسناد معايرة المصادر المستخدمة في التعرضات الطبية إل

  .معياري لقياس الجرعات
ه         -2 عاع أو طاقت ة اإلش ق بنوعي ا يتعل عاعي فيم الج اإلش دات الع ايرة مع مع

محددة سلفًا في ظل     والجرعة  الممتصة أو معدل الجرعة الممتصة على مسافة          
ة،                ات الدولي صادرة عن المؤسسات أو الهيئ ظروٍف معينة، باتباع التوصيات ال

  .آالوآالة الدولية للطاقة الذرية
معايرة المصادر المختومة المستخدمة في العالج بالتشعيع الداخلي من حيث  -3

واء  ي اله ادة ف ة للم ة الحرآي ي للطاق دل المرجع عاعي، أو المع شاط اإلش  الن
ا( ة الكيرم سافة    )جرع ى م ين وعل ط مع ي وس صة ف ة الممت دل الجرع ، أو مع

  .معينة ولتاريخ مرجعي معين
ووي من           حتوفمعايرة المصادر غير الم    -4 ة المستخدمة في إجراءات الطب الن

ى أن ُتحدد                  وب إعطاؤه، عل صيدلي اإلشعاعي المطل حيث نشاط المستحضر ال
  .خداموتسجل قيمة النشاط اإلشعاعي وقت االست

ن     -5 يانة م ة ص د أي عملي شغيل، وبع دة للت داد الوح ت إع ايرة وق راء المع إج
  .المجلسها رقريشأنها أن تؤثر على المعايرة، وعلى الفترات التي 

 )47(مادة 
  :توآيد الجودة

رّخص له وم الُم ال ميق ي مج ودة ف د الج امل لتوآي امج ش ع برن  بوض
اء       التعرضات الطبية بمشارآة خبراء مؤهلين في ا       صلة آالفيزي لمجاالت ذات ال

ي        ،  اإلشعاعية أو الصيدلة اإلشعاعية أو الفيزياء الطبية         ادئ الت اة المب مع مراع
ة منظمة الصحة العالمية   ات ذات الصلة آ   منظمالحددها  ت دان   ومنظم  الصحة للبل

  .ةاألمريكي
  :تشمل برامج توآيد الجودة في مجال التعرضات الطبية ما يليو
زة التصوير          القياسات الخا  -1 صة بالمعطيات الفيزيائية لمولدات اإلشعاع وأجه

  .باألشعة ومنشآت التشعيع وقت اإلعداد للتشغيل وبصفة دورية بعد ذلك
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شخيص         -2 ستخدم في ت ي ت ة  الت التحقق من العوامل المادية والسريرية المالئم
  .أو عالج المرضى

  .سجالت مكتوبة لإلجراءات والنتائج ذات الصلة -3
اس       ال -4 دات قي ة بمع شغيل الخاص روف الت بة وظ ايرة المناس ن المع ق م تحق

  .الجرعات والرصد
د الجودة              -5 امج توآي  القيام، آلما أمكن، بعمليات مراجعة منتظمة ومستقلة لبرن

  .الخاص بإجراءات العالج اإلشعاعي
  

  )48(مادة 
  : الوقاية من التعرضات الطبيةسجالت

  :المجلسحددها يسجالت التالية لفترة يقوم الُمرّخص له بحفظ وتوفير ال
ك   -1 ي ذل ا ف ات، بم ويم الجرع ى تق ة الرجوع إل ضرورية إلتاح ات ال المعلوم

شخيص      ال الت ي مج التنظير، ف ة ب وص الخاص دة الفح ات وم دد التعرض ع
  .باألشعة

شطتها، في مجال              -2 ستخدمة وأن أنواع المستحضرات الصيدلية اإلشعاعية الم
  .الطب النووي

ف ل -3 م    وص ز الحج ى مرآ ة إل ة المنقول الج، والجرع ط للع م المخط لحج
الجمال ط للع م    ،خط ى الحج ة إل ات المنقول ى للجرع صى واألدن د األق  والح

صلة،   رى ذات ال ضاء األخ ى األع ة إل ات المنقول الج، والجرع ط للع المخط
  .وتجزئة الجرعات، والزمن اإلجمالي للعالج، في مجال العالج باألشعة

  .وعين في مجال البحوث الطبيةتعرض المتط -4
  

  )49(مادة 
 :التعرضات الطبية العارضة

  :التحقيق الفوري في أي من الحوادث التالية يجب على الُمرّخص له
سج  -1 ق الخطأ، أو باستخدام تهأي عالج ألحد المرضى أو أ حد أن  عن طري

 أحد األدوية عن طريق الخطأ، أو بواسطة جرعة أو أجزاء من الجرعة تختلف             
ي           ا       واختالفا جوهريًا عن القيم التي يصفها الممارس الطب يمكن أن يترتب عليه

  . ثانوية حادة بصورة مفرطةًاآثار
وق التعرض         -2 رر أي تعرض تشخيصي يف رة    المق ه       ،  بدرجة آبي نجم عن  أو ت

ادية ال ستويات اإلرش اوز الم ي تجرعات تتج ددت ةح رر ها اللجن و متك ى نح  عل
  .وبكميات آبيرة
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ة                 أي عط  -3 ر العادي ل للمعدات أو حادث أو خطأ أو غير ذلك من األحداث غي
را عن التعرض             التي ُيحتمل أن ينجم عنها تعرض للمرضى يختلف اختالفا آبي

  .المقرر
  

  )50(مادة 
ى ه عل رّخص ل د ا الُم وادث  عن ي الح ق ف ادة  لتحقي ي الم ا ف شار إليه الم

  :السابقة القيام بما يلي
  .عها في جسم المريضي المتلقاة وتوزتقدير الجرعات حساب أو  -1
  . الحادثابيان التدابير التصحيحية الالزمة لمنع تكرار مثل هذ -2
  . التدابير التصحيحية التي تقع في نطاق مسئوليتهجميعتنفيذ  -3
 عن  الالزمةمعلوماتال سبب الحادث ويتضمن بتقرير آتابي المجلسموافاة  -4

  .ي اتخذت  التالجرعات والتدابير التصحيحية
  . بتفاصيل الحادثه  إبالغ المريض وطبيب-5

  
  )51(مادة 

 :المستويات اإلرشادية
التعرض          ادية الخاصة ب ستويات اإلرش د الم يجب على الُمرّخص له تحدي

ي  دة ف ك المعتم ي، آتل س"الطب ائق ة لسل م وث ان رق صادرة عن  )" 115(األم ال
ًا    ا وفق ة، وتنقيحه ة الذري ة للطاق ة الدولي ةالوآال ورات التكنولوجي   ،للتط

  : تحقيقًا لألغراض التالية ،واالسترشاد بها من قبل الممارسين الطبيين
صحيحية   -1 راءات ت اذ إج ضاء ، اتخ سب االقت ات أو   ،ح ت الجرع  إذا آان

ادية، وآانت التعرضات ال             األنشطة اإلشعاعية تقل آثيرًا عن المستويات اإلرش
  .قق الفائدة الطبية المرجوة للمرضىتوفر معلومات تشخيصية مفيدة وال تح

شطة اإلشعاعية                  -2 النظر في إجراء مراجعات إذا تجاوزت الجرعات أو األن
ى النحو                  ، المستويات اإلرشادية  ة المرضى عل ق وقاي الزم لتحقي ى النحو ال  عل

  .  ارسة الجيدةماألمثل والحفاظ على المستويات المالئمة للم
عة، بم   -3 شخيص باألش سبة للت ي   بالن صوير المقطع وص الت ك فح ي ذل ا ف

ب كان   (المحوس ي س ي ت شتق     )س ووي، ت ب الن ة بالط وص الخاص  والفح
عة   ودة الواس صاءات الج ن استق ستمدة م ات الم ن البيان ادية م ستويات اإلرش الم
زم          ة للح اد المقطعي دخول واألبع طح ال ات س شمل جرع ي ت اق، والت النط

دة، و   ى ح از عل ل جه ن آ ث م ي تنبع عاعية الت ضرات اإلش شطة المستح أن
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واترًا                  ر ت الفحوص األآث ق ب ا يتعل الصيدلية اإلشعاعية التي تعطى للمرضى فيم
  .في مجال التشخيص باألشعة والطب النووي على التوالي

  
 )52(ادة م

  :الفحوص الطبية
ة مرخص          ا  ال يجوز ألي سلطة أو جه ة  ني  باستعمال التق    له  أو  ات النووي

شخيص أو معالجة        أن ت   ، لألغراض الطبية اإلشعاعية   أي ت  أو فحص من      قوم ب
 تعذر وجود أي تقنية أو      عندإال  ،  تضمن تعريضًا إشعاعيًا    ي أجل وظيفة أو عمل   

ى              وسيلة أخرى للفحص   ؤدي إل ك أن ي ة ذات       ، أو آان من شأن ذل ائج إيجابي  نت
اة أن تكون                       ة، مع مراع ك الطريق الج بتل ى الشخص الُمع ود عل ة تع فائدة حقيقي

ول الممكن ضمن            الجرعة اإلشعاع  در المعق ة بالق ا ية قليل صادية   تاإلمكاني  االقت
   .واالجتماعية والفنية

ساء  و راء الفحص للن د إج ارس الفحص، عن ى مم ن ،عل ق أوًال م  التحق
دم   ه ع ان طوره، علي ا آ ل، مهم وت الحم ة ثب ي حال ه، وف ل أو عدم ود حم وج

ة            اك ضرورة ُملحَّ ا الطبيب     إجراء الفحوص اإلشعاعية، إّال إذا آانت هن  يقرره
ويترتب على مخالفة ذلك جواز       .المختص المعالج وال تتوفر طرق أخرى بديلة      

   .إلغاء الترخيص
ان و ل   الإذا آ دون تحوي دوري ب عاعي وال عًا للفحص اإلش شخص خاض

 على الُمرخَّص له إجراء تقدير بين وقت وآخر للمعلومات     فإنه يتعين سريري،  
 لالعتماد عليها في تحديد طريقة المعالجة،       الناتجة من الفحوص التي أجريت له     

   .أو تعديلها، أو التوقف عن إجراء الفحص لما فيه مصلحة ذلك الشخص
رخَّص                 و ى الُم اعي ألي سبب من األسباب، فعل عند إجراء أي مسح جم

ى أضرارها               ة المسح عل  وال  .لهم األخذ بعين االعتبار توفر رجحان فوائد عملي
ذا المس     إيجوز   ة     جراء مثل ه ام   األح إّال بموافق ين الع ى توصية من          ، م اًء عل  بن

ي تضعه        ولجنة  ال ود الت شروط والقي ًا لل ة المسح       ا ، وفق ك قصر عملي ا في ذل بم
   .على مجموعة محددة من الناس
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  الفصل الثالث
  )الجمهور( تعرضات عموم الناس 

  )53(مادة 
  : المسؤوليات العامة

سؤول ع الم م جمي اتق المرخص له ى ع ع عل يات المرتبطة بتعرضات تق
  .عموم الناس وأجيال المستقبل وتلوث البيئة نتيجة استعمالهم للمصادر المشعة

  :ويتكفل المرخص له بما يلي
ات            -1 ذ المتطلب ي تحقق تنفي ة الت ات التنظيمي  وضع السياسات والطرق والترتيب

 .والقواعد الخاصة بتعرض عموم الناس
وارئ وت-2 ط الط ات وخط ع االحتياط ي  وض عاعي الت د اإلش ات الرص رتيب

 . عند وقوع الحادثةتتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر اإلشعاعي
 . توفير القوى البشرية الكافية والمناسبة وتدريب األفراد تدريبا مالئما-3
  . االحتفاظ بالسجالت الكافية المحددة في األنظمة والمعتمدة من المجلس-4
افية للزّوار لضمان تقييد تعرضهم وتعرض       توفير المعلومات والتعليمات الك    -5

  .األفراد اآلخرين الذين قد يتأثرون بوجود هؤالء الزّوار
  

  )54(مادة 
   : لعموم الناسحدود الجرعة 

  .تحدد الجرعة لعموم الناس بقرار من اللجنة
 

  )55(مادة 
  : زوار المرضى

ون      ذين يقوم خاص ال ى األش اس عل وم الن ة لعم دود الجرع سري ح ال ت
ا أي شخص من                    بمر ي يتلقاه د الجرعة الت تم تقيي ارتهم، وي افقة المرضى أو زي

  . هؤالء بالحدود التي تضعها اللجنة
  

  )56(مادة 
  : المتطلبات الخاصة بتنظيم حماية عموم الناس

  :على المرخص له االلتزام بما يلي
رض       -1 شأن تع ان ب ة واألم ة للحماي ات التنظيمي راءات و الترتيب ع اإلج  وض

 .لناسعموم ا
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ادي      -2 رض الع ن التع د م ى والح ة المثل ل الحماي ي تكف دابير الت اذ الت  اتخ
 .للمجموعة الحرجة

ال    -3 ة احتم ن مراقب ى يمك صادر حت ان الم ق أم ة لتحقي دابير الالزم اذ الت  اتخ
بة         دمات المناس دات والخ ق والمع ان المراف ق أم ور ، وتحقي ات الجمه تعرض

دار التعرض          والكافية لوقاية عموم الناس بحيث تت      داها مع مق ا وم ناسب طبيعته
 .واحتماله

 . توفير معدات الرصد وبرامج المراقبة المالئمة لتقويم تعرض عموم الناس-4
ضطلعو -5 ذين ي املين ال م للع دريب المالئ وفير الت ة ن ت صل بحماي ائف تت  بوظ

 .عموم الناس
 . إمساك سجالت وافية للمراقبة والرصد-6
  .وارئ وضع خطط وإجراءات الط-7

  
  )57(مادة 

  : المواد المشعة تصريف
ة عن ممارسات ومصادر مشعة                   واد المشعة الناجم ال يجوز إطالق الم
ل    ن قب دة م دود المعتم ان اإلطالق ضمن الح ة إال إذا آ ي البيئ ا  ف مرخص به
ات         إدارة النفاي المجلس ، وباستخدام األساليب الموضحة في التعليمات الخاصة ب

 .ط والحدود التي تضعها اللجنةالمشعة ، وحسب الشرو
  

  )58(مادة 
  :الرصد البيئي 

ات الرصد اإلشعاعي              تقع على عاتق المرخص لهم مسؤولية القيام بعملي
ا                   اة م شغيل المصادر المشعة تحت مسؤوليتهم ، وبمراع البيئي خالل مراحل ت

  :يلي 
 . إبقاء جميع اإلطالقات المشعة في حدودها الدنيا-1
دة          مراقبة اإلطالق  -2 ات بالتفصيل والدقة الالزمين لبيان االلتزام بالحدود المعتم

 .بها وإلتاحة تقييم تعرض المجموعة الحرجة
 . تسجيل نتائج الرصد والتعرضات التقديرية-3
 . تقديم تقارير إلى المجلس على النحو المحدد في الرخصة-4
  . إبالغ المجلس فورا بأي إطالق يتجاوز الحدود المعتمدة -5
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  )59(دة ما
  :المنتجات االستهالآية

سبب تعرض                 د ت ي ق ال يجوز السماح باستيراد المنتجات االستهالآية الت
  :عموم الناس ، إال في الحالتين التاليتين 

  . استثناء هذا التعرض من قبل اللجنة-1
  . إذن المجلس باستخدام عموم الناس لهذه المنتجات-2

ستورد منتجات ا          ي ت وم      ويجب على الجهات الت سبب تعرض عم د ت ستهالآية ق
دم                  رخيص المق د، أن ترفق مع طلب الت ا بع الناس، بغرض بيعها وتوزيعها فيم
شأ                 د المن إلى المجلس نسخة من الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة في بل

 .والتي تجيز توزيع هذه المنتجات لعموم الناس في ذلك البلد 
 
  )60(مادة 

  :إلشراف اومناطق مناطق المراقبة زوار
دابير             يجب أن تكون زيارة مناطق المراقبة بمرافقة شخص على دراية بت
ل          زوار قب ة لل ات الكافي ات والتعليم وفير المعلوم تم ت ان، وأن ي ة واألم الوقاي
ن   رهم م م ولغي ة له ة المالئم وفير الوقاي ضمان ت ة ، ل ة مراقب ولهم أي منطق دخ

  .األفراد الذين قد يتأثرون بتصرفاتهم
م، ووضع               آما يجب م   ى نحو مالئ راقبة دخول الزوار إلى مناطق اإلشراف عل

  .الفتات مناسبة في هذه المناطق
  

  الباب الرابع
  متطلبات أمان المصادر المشعة

  الفصل األول
  المتطلبات العامة لإلدارة وأداء األمان

  )61( مادة
  : خصائص وتوجيهات الوقاية واألمان

ة         يجب على المرخص له أن يضع نظاما إدار        يا يتناسب مع حجم وطبيع
ن     ة م ام مجموع ذا النظ ضمن ه ب أن يت ا، ويج ه به رخص ل ة الم الممارس

  :الخصائص والتوجيهات المتعلقة بالوقاية واألمان والتي تشمل ما يلي
  .ن المتعلقة بالوقاية واألمات إتباع الخطوات الواضحة التخاذ القرارا-1
ة تتفق          سرعة تحديد وعالج المشاآل التي تؤثر على       -2 ان بطريق ة واألم  الوقاي

  .مع أهميتها
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ه  -3 ان بوضوح، وتدريب ة واألم ق بالوقاي ا يتعل رد فيم ل ف سؤوليات آ د م  تحدي
  .وتأهيله على النحو المناسب 

ل                   -4 ة نق ة االتصال وآلي سهولة وسرعة آلي ة ل ة الكافي  وضع الترتيبات التنظيمي
ة      المعلومات المتعلقة بالوقاية واألمان على جميع الم       ستويات الموجودة في الجه

 .التي يتبع لها المرخص له
  )62(مادة 

  :   الجودةتوآيد
يجب على المرخص له وضع وتطبيق برنامج لتوآيد الجودة ، يتوفر فيه         

  :ما يلي 
  .  ضمان آاٍف بالوفاء بالمتطلبات المحددة المتعلقة بالوقاية واألمان-1
ذين ت  -2 املين ال ع الع دريب جمي اٍف بت ان   ضمان آ ة واألم يهم الحماي د عل عتم

  .وتأهيلهم بالدرجة الكافية لفهم مسؤولياتهم وأداء واجباتهم
ات نظم         -3  توفير آليات وإجراءات توآيد الجودة الخاصة بمراجعة وتقويم فعالي

  .الوقاية اإلشعاعية واألمان
  )63(مادة 

  : مراعاة العوامل البشرية
ادئ المالئم     اع المب ه إتب رخص ل ى الم ب عل درات  يج ي ق ي تراع ة الت
  .المشغلين لدى تصميم المعدات وتطبيق إجراءات التشغيل

ان         م األم ة ونظ دات الكافي وفير المع ى ت ل عل ه العم ب علي ا يج آم
ال حدوث األخطاء                      ان من احتم در اإلمك ل ق أنها التقلي ي من ش واإلجراءات الت

دخل                ة الت سهيل آلي ا وت ة للكشف عنه ة     البشرية، وتوفير الوسائل الالزم  في حال
  . وقوع الحوادث الطارئة 

  
  )64(مادة 

  : أمن المصادر
ر              ل غي تحفظ المصادر بشكل مأمون بغرض الحيلولة دون استخدام أو نق

  :مأذون بهما أو حدوث سرقة أو ضرر ، وذلك بالتحقق مما يلي
ع -1 ساس بجمي صادر دون الم ى الم راف عل تمرارية اإلش ن اس د م  التأآ

الغ المجلس           المتطلبات ذات الصلة عل    ى النحو المحدد في الترخيص، ويجب إب
ى أي مصدر أو ضياعه أو سرقته                   ة عل فورا بالمعلومات المتعلقة بوقف الرقاب

  .أو فقدانه أو فقدان السيطرة عليه 
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ة المحول                   -2 د من حصول الجه ل التأآ ة قب  عدم تحويل أي مصدر إلى أي جه
 .إليها على الترخيص الالزم

د           إجراء جرد دوري ل    -3 لمصادر على فترات آما هو محدد في الترخيص للتأآ
 .من وجودها في األماآن المخصصة لها ولتأمينها

  
  )65(المادة 

  : الالزمةاالحتياطات
ا    ان، بم ة واألم شأن الوقاي اطي ب ام احتي ق نظ ه بتطبي د المرخص ل يتعه

  : واحتماالتها، لتحقيق ما يلي أو الكامنةيتناسب مع حجم التعرضات الممكنة
  . الحيلولة دون وقوع حوادث قد تسبب التعرض -1
 .  تخفيف العواقب المترتبة على أي من هذه الحوادث في حالة وقوعها -2
 . إعادة المصادر إلى أوضاع مأمونة بعد وقوع الحادث -3

 
  )66(مادة 

  : المعايير الهندسية
ار  تم اختي ب أن ي صادريج اآن الم ات أم اق الممارس ي نط ة ف  الواقع

شييدها مها و وتصمي شغيلها وصيانتها ووقف             ت شغيل، وت ا وإعدادها للت  وتجميعه
  :تشغيلها نهائيا، وفقا لمعايير هندسية تتوافر فيها المواصفات التالية  

ى      -1 ائق عل ن الوث ا م ايير وغيره ة والمع ية والتقني ات الهندس اة التعليم  مراع
ة موث     ة وتنظيمي ة إداري ا بأنظم تم دعمه م وأن ي و المالئ ذ  النح ضمن تنفي ة ت وق

  .متطلبات الوقاية واألمان طيلة عمر المصادر 
 اشتمالها على هوامش أمان آافية عند تصميم وتشييد المصادر والممارسات         -2

روف      اء الظ وق أثن ق أداء موث ضمن تحقي ذي ي و ال ى النح ا عل دخل فيه ي ت الت
د عل يش، والتأآي ة للتفت ودة والقابلي اة الج ع مراع شغيل، م ة للت ة العادي ى الحيلول

دون وقوع حوادث ، والتخفيف من عواقبها ، والحد من أي تعرضات إشعاعية              
 .في المستقبل 

ا البحوث ذات                  -3 سفر عنه ي ت ائج الت ة، والنت ة والتقني  مراعاة التطورات العلمي
 .الصلة في مجال الوقاية واألمان

  )67(مادة 
  : تنظيم الحماية في المنشأة

دا       ع الت ة من الحوادث ،            يتخذ المرخص له جمي ة لتنظيم الوقاي بير الالزم
  : باتباع ما يلي
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 .  مراقبة الوسائل المستخدمة فعال بقصد الحماية من التعرض لألشعة-1
ة    -2 ارات التحذيري شأة واإلش يط المن ـة مح ضرورية لمراقب ائل ال ـر الوس  توفي

 .حدود الجرعة  لضمان مراعاة
ي      -3 ا ف صوص عليه سجالت المن ظ ال ساك وحف رارات    إم ة والق ذه الالئح ه

 .الصادرة بموجبها
 . تعيين حدود مناطق المراقبة ومناطق اإلشراف-4
 : إعداد تعليمات العمل المحلية التالية وتطبيقها والتأآد من فعاليتها-5
شاطات-أ سير الن ا ل وب مراعاته ة المطل ة والمراقب ات الحماي ال  تعليم  وأعم

 . سيرًا عادياالمنشأة
 .متعلقة بتنفيذ أشغال الصيانة واإلصالح أو التجريب  التعليمات ال-ب
 . التعليمات الخاصة بالتدخل في حالة وقوع حادث-ج
 .  التعليمات الخاصة بمراقبة الجرعات اإلشعاعية الفردية -د
ـ زة       -ه ع أجه الحية جمي ن ص د م دوري للتأآ الفحص ال ة ب ات الخاص  التعليم

 .تها القياس والمسح اإلشعاعي المستعملة ومعاير
ه وصالحيات       -6 يم  ه تعيين ضابط للوقاية اإلشعاعية وتحديد مهامه وواجبات  وتعم

  . ذلك على جميع العاملين
  

  )68(مادة 
  : سجالت المصادر والعمليات

  :يعد المرخص له سجال يتم تحديثه باستمرار ، ويبين فيه ما يلي 
  . بيانات آل المصادر المشعة وحرآتها وأي حوادث تعرضت لها-1
ى        -2 شعة وعل صادر الم ى الم ت عل ي أدخل رات الت ديالت والتغيي ع التع  جمي

اريخ               ذوها وت ذين نف ديالت وأسماء األشخاص ال وسائل الوقاية وطبيعة هذه التع
 .تنفيذها وما وقع خالل ذلك من حوادث 

ن    -3 جل م ا س ذها وم اريخ تنفي شعة وت صادر الم ة الم ات فحص ومراقب  عملي
 .مالحظات أثناء ذلك

ك المصادر         ال -4 د من وجود تل ا والتأآ جرد الدوري للمصادر المشعة وحرآته
 .في أماآنها اآلمنة 

  
  )69(مادة 

  : إعالم مستخدمي المصادر المشعة 
  :يجب على المرخص له إطالع مستخدمي المصادر المشعة بما يلي
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  . أخطار التعرض لإلشعاعات-1
 .خطار االحتياطات المطلوب اتخاذها للوقاية من هذه األ-2
 . طرق العمل التي توفر أفضل مستويات الوقاية واألمان -3
 . الضمانات التي توفرها التدابير المادية والفحوص الطبية الدورية-4
 . تعليمات األمان والوقاية من اإلشعاع ، ووجوب االمتثال إليها-5

  
  )70(مادة 

  : الكفاءة والتأهيل للمستخدمين
دائم          يجب أن يكون تداول واستعمال ا      لمصادر المشعة تحت اإلشراف ال

  .للمستخدمين المؤهلين والمرخصين من المجلس 
  

  الفصل الثاني
  أمان المصادر المشعة والحوادث

  )71(المادة 
  : متطلبات التصميم

ي               ان للمصادر الت ق األم يلتزم المرخص له بوضع إجراءات آفيلة بتحقي
  .الكامنة تقع تحت مسؤوليته بهدف وضع حد الحتمال التعرضات 

  
  )72(مادة 

  : موقع المصدر
  :عند اختيار الموقع ألي مصدر يجب مراعاة ما يلي

  . العوامل التي قد تؤثر على أمان المصادر-1
  . العوامل التي قد تؤثر على تعرض العاملين وعامة الناس داخليا أو خارجيا-2
  . أن يأخذ التصميم الهندسي جميع العوامل األخرى في الحسبان-3

  
  )73(ادة م

  : موقع المنشأة
يجب عمل تقويم ألي موقع مقترح إلقامة منشأة تستخدم مصادر مشعة ،    
صادر ،   ان الم ى أم ؤثر عل د ت ي ق ع الت صائص الموق اة خ ك بمراع وذل
درة      دى مق رى، وم ة األخ وارث الطبيعي زالزل والك سيول وال ضانات وال آالفي

  .الموقع المقترح على مواجهة هذه العوامل
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  )74(المادة 
  : والمراقبةالصيانة واالختبار 

  :يلتزم المرخص له بتنفيذ ما يلي
ا دعت                   -1 ة ، آلم واع الخدم ع أن ارات وجمي ة واالختب صيانة والمراقب  إجراء ال

ات   ستوفيا لمتطلب ه، م ى حالت ا زال عل د من أن المصدر م ذلك ، للتأآ ة ل الحاج
  .الحماية واألمان الخاصة بالتصميم طوال فترة عمر المصدر

ا   -2 ارات ، طبق ة واالختب صيانة والمراقب ال الخاصة بال رامج واألعم ذ الب  تنفي
  .لطرق مدونة ومدعمة بالمتطلبات الخاصة بضبط الجودة

  
  )75( ةماد

  : الحوادثإدارة 
ال أو إجراءات                 اذ أي أعم يجب على المرخص له أن يكون مستعدا التخ

 .يح األخطاء التشغيليةالزمة لمواجهة أي حوادث طارئة والتعامل معها وتصح
  :وبالنسبة للمصادر الكبيرة والمعقدة فيجب على المرخص له 

سبق   -1 يال ع  ا أن يجهز م ات      ن دل ة لمتطلب ي االستجابة الفعال  إدارة الحوادث يلب
 .األمان للمصدر في الحوادث المحتملة

زم      -2 د تل ي ق شخيص الت ائل الت دات واألدوات ووس ز المع وفر ويجه  أن ي
 .ى مجرى الحادث وعلى اآلثار الناتجة والمحتملة له للسيطرة عل

 أن يوفر التدريب الكافي ألفراد التشغيل والطوارئ على الطرق والخطوات            -3
  .الواجب إتباعها عند حدوث الحادث

  
  )76(مادة 

  :خطط الطوارئ
ك                دها من المجلس ، وذل يتكفل المرخص له بإعداد خطط للطوارئ يعتم

 .تتطلب تدخًال فوريا من المجلسبالنسبة ألي ممارسة قد 
رة              الحوادث الكبي آما يجب عليه إعداد خطط منفصلة للطوارئ تختص ب
ذه          ى أن تكون ه بحيث تشمل داخل الموقع وخارجه وخارج حدود المنطقة ، عل

ويتحمل المرخص له المسؤولية آاملة عن      . الخطط مترابطة مع بعضها البعض    
ذ خطط الطوارئ           تطبيق الخطة داخل الموقع وخارجه، أم      ة فتنف ا خارج المنطق

 . بواسطة الجهات المعنية بالتدخل ، سواء آان الدفاع المدني أو المجلس
 :  ويجب أن تتضمن خطة الطوارئ ما يلي

 . تحديد المسؤوليات بشأن تبليغ السلطات المعنية وبدء التدخل-1
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ى ا       -2 ؤدي إل د ت ي ق صدر الت ة للم شغيلية المختلف روف الت ين الظ ة  تعي لحاج
 .للتدخل

دة                    -3 ا لم ة تبع ة المختلف ق اإلجراءات الواقي دخل ومجال تطبي ستويات الت  قيم م
 .الحادث

 . طرق وخطوات االتصال بالجهات المعنية للحصول على مساعدتها -4
ع -5 ل الموق ادث داخ ويم الح ة لتق د األدوات الالزم اليب وتحدي ف األس  وص

 .وخارجه وتسلسل هذه األساليب
 .يبات االتصال واإلعالم وصف ترت-6
  . معايير إنهاء التدخل-7

ذي                   دل ال ا للمع ا وطبق ة وتحديث خطط الطوارئ دوري آما يجب مراجع
ساهمين        راد الم ع األف دريب جمي ة االحتياطات لت س، وأن تتخذ آاف يحدده المجل

 .في تنفيذ هذه الخطط
وفير المعلومات الخاصة              وعلى المرخص له ، بالتنسيق مع المجلس ، ت

ادث،    ب وع الح د وق ا عن تفادة منه ادث لالس أثرون بالح د يت ذين ق اس ال وم الن عم
اس،            وتتضمن األفعال واإلجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف آثاره على عامة الن

 .وتخضع آمية المعلومات ومدى آفايتها  لموافقة المجلس
وفير المعلوم              ة لت ات المالئم ات وعلى المرخص له توفير االحتياجات واإلمكاني

عاعية ،      ات اإلش دى االنطالق م وم ؤ بحج ى التنب ادرة عل ة الق سلطات المختلف لل
ال              د مدى الحاجة لألعم وذلك بغرض التقويم السريع والمستمر للموقف، وتحدي

  .الوقائية
  

  )77(مادة 
  :وقاية العاملين القائمين بالتدخل

ال يجوز أن ُيعّرض أي عامل يضطلع بعملية تدخل لجرعة تتجاوز الحد             
ى النحو                      ي عل سبة للتعرض المهن رر للجرعة في سنة واحدة بالن األقصى المق

 :الذي تحدده اللجنة ، إال في الحاالت التالية
 . إنقاذ الحياة أو منع حدوث إصابة خطيرة-1
 . القيام بإجراءات تستهدف تفادي جرعة تجميعية آبيرة -2
 . القيام بإجراءات لمنع تطور ظروف مأساوية-3

ة لكي              وعند االض  ود الممكن طالع بالتدخل في ظل هذه الظروف، تبذل آل الجه
ل من ضعف أقصى حد للجرعة في                   املون أق ا الع ي يتلقاه تكون الجرعات الت
ود                    ذل آل الجه اة، حيث تب اذ الحي سنة واحدة، باستثناء اإلجراءات المتخذة إلنق
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ل من عشرة أضعاف أقصى حد للجرعة في                       الممكنة لكي تكون الجرعات أق
صحةس ى ال دة عل ار مؤآ دوث آث ا لح دة ، تجنب ضطلع . نة واح ب أال ي ويج

ا من عشرة أضعاف                      ي يتلقونه ا الجرعة الت د تقترب فيه إجراءات ق العاملون ب
ي                     ذا الحد، إال في الحاالت الت أقصى حد للجرعة في سنة واحدة، أو تتجاوز ه

شكل واضح من الخطر          ى ب ي تتحقق لآلخرين أعل د الت ا الفوائ ذي تكون فيه  ال
  .يتعرض له العاملون

ا    اوز فيه د تتج إجراءات ق ضطلعون ب ذين ي املين ال ة الع ب توعي ويج
ة،                    الجرعة الحد األقصى للجرعة في سنة واحدة، بالمخاطر الصحية المحتمل

 .وتدريبهم بالقدر المالئم على اإلجراءات التي قد يقتضيها ذلك
وفير الوقا              ة لت ع الخطوات المعقول اذ جمي اء      آما يجب اتخ ة أثن ة المالئم ي

ائمون    املون الق ا الع ي يتلقاه ات الت سجيل الجرع ويم وت ارئ ، ولتق دخل الط الت
  . بالتدخل الطارئ

ن         ه م م تلقي ا ت شارآين بم املين الم الغ الع تم إب دخل، ي اء الت د انته وبع
ستبعد                    ي ال ي ك ، وفي األحوال الت ة عن ذل جرعات وبالمخاطر الصحية الناجم

املون ت  ى الع زم     أن يتلق ارئ، يل رض الط ى التع افة إل ا إض ا عادي ا مهني عرض
رض       ذا التع ل ه ي مث ل تلق ل قب ب مؤه ن طبي ة م شورة طبي ى م صول عل الح
د تلقى جرعة                   ة تعرض طارئ ق ذي شارك في حال اإلضافي إذا آان العامل ال
ى طلب                    اء عل تتجاوز عشرة أضعاف أقصى حد للجرعة في سنة واحدة، أو بن

 .العامل
  

  الفصل الثالث
  عليمات النقل اآلمن للمواد المشعةت

  )78(مادة 
  :نقل المواد المشعة

ة أو       ل داخل الدول ال يجوز نقل أي مادة مشعة بأي وسيلة من وسائل النق
عبر حدودها، إال وفقًا ألحكام هذه الالئحة وتعليمات النقل اآلمن للمواد المشعة،            

  .ل دوليًاوقواعد النقل الدولي اآلمن للمواد المشعة إذا آان النق
  

  )79(مادة 
  :تعليمات النقل

يس المجلس   رار من رئ شعة، ق واد الم ن للم ل اآلم ات النق صدر بتعليم ي
  :يتضمن ما يلي
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  . المصطلحات الفنية الالزمة لتنفيذ أحكام النقل اآلمن للمواد المشعة-1
ة أو    -2 ل البري ائل النق ل وس شعة بك واد الم ل الم ف ونق صنيف وتغلي ايير ت  مع

  .و الجوية داخل الدولة أو عبر حدودهاالبحرية أ
ي               -3 واد المشعة الت شملها، والم  نطاق سريان التعليمات، وأنواع الطرود التي ت

  .تغطيها التعليمات وتلك التي ال تغطيها
  . توصيف المواد المشعة واإلعفاءات التي تشملها-4
  . أحكام تغليف المواد المشعة والحدود المسموح بها-5
ي-6 ام توص ًال    أحك ون مح شعة تك واد الم ن الم ة م اليات أو أي حمول ف اإلرس

  .للنقل
  . تعليمات شحن المواد المشعة وإجراءاته وشروطه-7
  

  الباب الخامس
  إدارة النفايات المشعة

  الفصل األول 
  األحكام العامة إلدارة النفايات المشعة

 )80(مادة 
  :مجال التطبيق
إدارة      على جميع الممارسا   الباب ا أحكام هذ  تطبق ت واألعمال المرتبطة ب

صل، ع، وف ات تجمي ع عملي ك جمي ي ذل ا ف شعة، بم ات الم يف،  النفاي وتوص
وتجهيز، ومعالجة، وتخزين، والتخلص من النفايات المشعة         وتصنيف، وتهيئة، 

ة  ن آاف دة ع عاعية فالمتول ات اإلش صناعية الممارس ة وال االت الطبي ي المج
  .تعليمية وغيرهاوالزراعية والصيدالنية والبحثية وال

ى    طبق   آما ت  ام عل ات المشعة الناتجة عن           إدارة هذه األحك شطة  النفاي  أن
اجم االمن ووي .  والمطاحن جزئي ود الن ات الناتجة عن دورة الوق وتخضع النفاي

  .إلى أحكام واشتراطات إضافية ، يصدر بها قرار من الرئيس
  

  )81(مادة 
  : واإلعفاءاتاالستثناءات 

ىت ات العف شعة النفاي ة   م ذه الالئح ام ه ن أحك ن    م ا م ان محتواه  إذا آ
  .التي تحددها اللجنةالنويدات المشعة دون مستويات السماح 
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  )82(مادة 
  :المسؤوليات

ات المشعة              ة للنفاي ويجب  , يعتبر المرخص له مسؤوال عن اإلدارة اآلمن
ال    ات، واالمتث ذه النفاي ان ه د أم ة لتوآي وات الالزم ع الخط ذ جمي ه أن يتخ  علي

شعة    ات الم ة للنفاي اإلدارة اآلمن ة ب ات الخاص ع التعليم ال  , لجمي ذلك االمتث و آ
ة ات المالئم ع التعليم ان اإلشعاعي, لجمي ة و األم ات الوقاي ك تعليم ي ذل ا ف . بم

  :وتتضمن مسؤوليات المرخص له ما يلي
  . إجراء عمليات تقويم األمان و األثر البيئي-1
 .والبيئة) الجمهور(موم الناس  ضمان وقاية آافية للعاملين ولع-2
بة   -3 ق المناس دات والمراف دربين والمع راد الم وفير األف دريب,  ضمان ت , والت

 .بما يكفل تنفيذ خطوات إدارة النفايات المشعة بشكل آمن, وخطوات التشغيل
دة       -4 شعة المتول ات الم سبة للنفاي ودة بالن د الج امج لتوآي ق برن يس وتطبي  تأس

 . والتخلص منهاولمعالجتها وتخزينها
ات المشعة                 -5 د النفاي ة الخاصة بتول  تأسيس وحفظ سجالت للمعلومات المالئم

 .بما في ذلك مخزون هذه النفايات, ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها
 . توفير المراقبة  واإلشراف على النفايات المشعة المتولدة وأماآن خزنها-6
  

  )83(مادة 
  :ترخيصال

ر      شخص طب   ألييجوز   ال ات المشعة ، بغي اري إدارة النفاي يعي أو اعتب
  . ترخيص من المجلس 
ى رخيص الت ويجب عل ب الت دم طال ى المجلس بق ب إل رخيصاطل هلت   ل

 ويتضمن الطلب  ، النفايات المشعة قبل ثالثين يوما من الشروع في العمل     بإدارة
ات        ا لمتطلب ذه اإلدارة وفق ة به يل المتعلق ل التفاص ش  آ ة، وال ذه الالئح روط ه

  . واإلجراءات التي تصدرها اللجنة  
اري  ي أو اعتب خص طبيع وز ألي ش زين وال يج شعةتخ ات الم   النفاي

ا         ي أو منطقته ا اإلقليم ي بحره ة أو ف دود الدول ل ح ارج داخ ي الخ دة ف المتول
   .االقتصادية الخالصة 
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  )84(مادة 
  : إدارة النفايات المشعةضابطتعيين 

ه     رخص ل ى الم ب عل ين أنيج ص يع ع    ًاشخ ا ويتمت أهيًال فني ؤهال ت  م
ات المشعة،      إ عن مسؤول  آباستقاللية ليعمل    ى أن يكون مرخصًا       دارة النفاي عل

ة في       ذه المهم له بذلك من المجلس، ويجوز أن يقوم ضابط الوقاية اإلشعاعية به
  .  الحاالت التي يراها المجلس مناسبة

  
  الفصل الثاني

  الرقابة والتفتيش
  )85(مادة 

  :التفتيش
ر        ر مباش ر أو غي ق مباش ة بطري ات المرتبط ع الممارس ضع جمي تخ

ي ت اآن الت ع األم شعة، وجمي ات الم ي جريبالنفاي ذه الممارسات، أو الت ا ه  فيه
ل        ن قب يش م ا،  للتفت أثر به ا أو تت ؤثر عليه ن أن ت سيمك ق  .المجل ذلك يح  آ

س ة     للمجل ات مرتبط ائمين بممارس خاص الق ع األش ى جمي يش عل إدار التفت  ةب
ات المشعة، وأن                واد أو النفاي حصل  يالنفايات المشعة، وعلى جميع سجالت الم

   0على صور من هذه السجالت
  
  )86(المادة 

  :مراقبة تولد النفايات المشعة
ل حد                د أق ات المشعة عن د النفاي يجب أن يكفل المرخص له أن يكون تول

  .عملي
  

  )87(مادة 
  :تصنيف النفايات المشعة

  :إلى ما يليمشعة بمجرد تولدها صنف النفايات الت
سموحة -1 ات م واد أو نفاي اة( م ن ): معف ستويات م ى م ة عل واد المحتوي الم

  .النظائر المشعة بترآيزات تقل عن تلك الترآيزات التي تحددها اللجنة
ات االضمحالل    ) قصيرة العمر النصفي     ( نفايات منخفضة المستوى    -2 : أو نفاي

، المحتوية على نظائر مشعة قصيرة العمر           النفايات المشعة منخفضة المستوى   
ة                    ا عن مائ النصفي دون غيرها ، أي النظائر المشعة التي يقل عمر النصف له
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ن     نوات م الث س ي غضون ث سماح ف ستويات ال ى م ضمحل حت ي ت وم ، والت ي
  .تاريخ تولدها

ي  :  نفايات منخفضة و متوسطة المستوى وقصيرة العمر النصفي   -3 النفايات الت
ى               ال تضمحل  ة عل  حتى مستويات السماح في غضون ثالث سنوات، والمحتوي

ن      ل ع صفية تق ار ن ا بأعم عاعات غام ا وإش سيمات بيت ة لج شعة باعث ائر م نظ
ن      ل م عاعي أق شاط إش ا بن سيمات ألف ة لج نة، أو باعث ين س ) 400(ثالث

ى             /باآريل ا عل الي له ل  ) 4000(غرام، وال يزيد النشاط اإلشعاعي اإلجم باآري
  ن هذه النفاياتلكل طرد م

صفي  -4 ر الن ة العم ستوى طويل طة الم ضة و متوس ات منخف ات :  نفاي النفاي
زات           ك الترآي ى تل د عل زات تزي شعة بترآي ائر م ى نظ ة عل شعة المحتوي الم
الخاصة بالنفايات منخفضة ومتوسطة المستوى قصيرة العمر النصفي ، التي ال           

  .كعب من النفاياتمتر م/تولد حرارة بمعدل يزيد على ثالثة آيلو وات
ستوى -5 ة الم ات عالي شعة   :  نفاي ائر م ى نظ ة عل شعة المحتوي ات الم النفاي

طة        ضة و متوس ات منخف ة بالنفاي زات الخاص ى الترآي د عل زات تزي بترآي
ى          د عل دل يزي المستوى اإلشعاعي، قصيرة العمر النصفي التي تولد حرارة بمع

  .متر مكعب من النفايات/ ثالثة آيلو وات
  

  )88(مادة 
  :إعادة تدوير وإعادة استخدام المواد المشعة

  :بما يلي  االلتزام المشعةوادعلى المرخص له باستخدام الم
  .فتح أو يفكك أي مصدر محكم اإلغالق أال ي -1
تخدامها    -2 ادة اس ان إع ان باإلمك شعة ، إذا آ ات م واد آنفاي ذه الم ر ه  أال يعتب

  .بواسطته أو بواسطة أي جهة أخرى 
ة المجلس ،                  أال ي  -3 ستفيدة أخرى إال بموافق ة م قوم بنقل المواد المشعة إلى جه

   . وبعد التأآد من أن تلك الجهة مرخص لها من المجلس 
  

  )89(مادة 
  :موردإعادة المصادر محكمة اإلغالق إلى ال

ه        د شراء مصادر        ،   يجب على المرخص ل ة ،  عن د     أن   مغلق ضّمن العق ُي
ى      ان                نصًا بإعادة المصدر المشع إل ه إذا آ ه إلي اء حاجت د انته وردة بع ة الم  الجه

ك          ة، وذل دة ال  نشاطه اإلشعاعي يتجاوز الحدود التي تحددها اللجن د   خالل م تزي
  .على خمسة عشر عامًا من تاريخ الشراء
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ى المجلس   يقدم  وعلى المرخص له أن      سخة من األجزاء        إل شير     ن ي ت الت
وردة    من العقد أو وثيقة قبول       إلى ذلك  ة الم تعادة المصدر ،       الجه والحصول   اس

  . آتابيًا قبل تاريخ العقد أو استيراد المصدرمجلسعلى موافقة ال
  

  )90(مادة 
  :صرف المواد المشعة للبيئة

ى ا   النويدات المشعة      يعمل على عدم إطالق     المرخص له أن   على ة إل  لبيئ
  :إال وفق الضوابط التالية ،
 بها بالرخصة الممنوحة       أن تكون حدود الصرف ضمن الحدود المصرح له        -1

  .له من المجلس، وأن تتم ضمن الشروط التي تحددها اللجنة
 التي يتم صرفها ضمن      لنفايات السائلة والغازية  لن النشاط اإلشعاعي    ويك أن   -2

  .الحدود التي تضعها اللجنة
ائلة أو     وإذا ة أو س شعة غازي ات م الق نفاي ي إط ه ف رخص ل  رغب الم

ع  شاط إش ة بن ى البيئ لبة إل ستويات  ص ى الم د عل ة، اعي يزي ددها اللجن ي تح  الت
ًا    جب يف دم طلب ه أن يق ي         علي ة، الت ى اللجن ى المجلس لعرضه عل ذلك إل ًا ب خطي

  .يحق لها رفض هذا الطلب أو قبوله
  : التزام بما يلي على المرخص لهجبيآما 

ل حد      أن   -1 د أق   إنجازه يمكن يحافظ على صرف وإطالق النويدات المشعة عن
  . بها،  دون الحدود المصرحديدات االقتصادية والفنيةضمن التح

سجيل صرف وإطالق  -2 ى رصد وت ل عل صيل   أن يعم شعة بتف دات الم  النوي
ار   افيين إلظه ة آ الودق رض   االمتث ا،  وللتع صرح به صرف الم دود ال  لح

  .المسموح به للمجموعات البشرية
رات  ،  إلى المجلس  تقريرًا بالصرف قدم   أن ي  -3 ي    الزمن ضمن الفت ة الت  يحددها   ي

  .المجلس
ى المجلس    ًاقدم تقرير  أن ي  -4 ور عن أي صرف أو إطالق              إل ى الف تجاوز  ي عل

  . بهاالحدود المصرح
ا    عند إطالق النشاط اإلشعاعي ضمن مستويات ال  و سمح به ي ت صرف الت
ة، ه ي   اللجن صريح،  فإن شعة بت ات الم د صرف النفاي ب أو عن ي  ج ذ ف  أن تؤخ

ال  جب،  آما ي   تي يتم صرفها  اعية للنفايات ال  الحسبان األخطار غير اإلشع     االمتث
  .األخطارألي متطلبات تنظيمية أخرى تعنى بهذه 
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  )91(مادة 
  :التخلص من النفايات المشعة

ة         ى البيئ عندما تكون النفايات المشعة غير مناسبة للصرف أو اإلطالق إل
ة،      ماأو للس  ى  فيجب ح خالل فترة زمنية معقول ه      عل ل آل من تكون لدي ذه  مث  ه

ا  للتخلص من  ًا للمجلس النفايات أن يقدم طلب    تيفاء ، مع ضمان      ه ي     اس ايير الت  المع
ة ضعها ي ة المجلس واللجن ي أي هيئ رة أو ف ي أي مقب شعة ف ات الم ول النفاي لقب

  .وطنية إلدارة النفايات
  

  )92(مادة 
  :فصل النفايات المشعة في مجموعات وتجميعها وتوصيفها

ى ه  عل رخص ل صل  الم مان ف ي    ض ات ف ي مجموع شعة ف ات الم ان  النفاي مك
تم   . اللجنة، وفقًا لما تحدده     تولدها ى أساس            وي ات في مجموعات عل فصل النفاي

    .عين على استخدام الخيارات المتاحة للمعالجةالفئات، التي ُت
ات                   و وع من النفاي  بعد فصل النفايات المشعة في مجموعات، ينبغي حفظ آل ن

  .الحاويات حسب الشروط التي تضعها اللجنة، وتوسم  على حدةفي حاوية
  

  )93(مادة 
  :تخزين النفايات
شعة ُيحظر  ات الم زين النفاي ةإال بالتخ يطريق صحة  الت ة ال ق حماي  تحق

القرب               البشرية والبيئة،  وعلى وجه الخصوص،  يجب أال تخزن هذه النفايات ب
  .لالشتعالمن المواد األآالة أو المتفجرة أو القابلة 

ب أنو دوديج ون ح ق أو ال  تك ساحات المراف ات الم زين النفاي صة لتخ مخص
شعة ة بوضوحالم راب  مبين ذ االقت ى مناف سيطرة عل ع ال ا، م ي أن .   منه وينبغ

ي             تفصل مساحات التخزين الخاصة بالنفايات غير المعالجة عن تلك النفايات الت
  .خضعت للتهيئة

  : التاليةتميز مرافق أو مساحات التخزين بالخصائصت أن جبيآما 
  
ة   -1 صرف والمعالج ل ال ة قب شعة الناتج ات الم تيعاب النفاي ة الس عة آافي س

  .والنقل
ة               -2 سهل إزال راق وي بنية بسيطة مكونة من جدران وأرضيات غير قابلة لالحت

  .تلوثها
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ة      -3 ة لمنطق ول خفيف واء ومي واف احت اء بح ذ للم ر منف يات غي اء لألرض غط
  .تجميع مرآزية للسوائل

  .آافيةتهوية  -4
  .إمكانية جمع عينات الهواء واإلنذار اإلشعاعي -5
  .منها توفر وسائل آشف الحرائق والوقاية   -6
ة       -7 شعة المختلف ات الم واع النفاي صل أن لة لف ع الفاص وفر القواط سير  ،ت  لتي

سببة لألمراض،          واد ذات المخاطر الخاصة والمتطايرة والم التخزين اآلمن للم
  .فن والنشطة آيميائيًاوالمواد القابلة للتع

  .سهولة تحديد حدودها آمناطق مراقبة إشعاعيًا -8
جل   -9 ام س تخدام نظ ا،    األداءاس اريخ دخوله ات، وت ة الحاوي دد قائم ذي يح  ال

 خارج   األداءوينبغي حفظ سجل       .  ونوع النفايات المشعة، ونشاطها اإلشعاعي     
  .مكان التخزين، بالقرب من مكان أو مساحة التخزين

  . درجات الحرارةي ذلك وفير وقاية للنفايات من البيئة المحيطة بما فت -10
  .توفير وقاية ضد االقتحام -11
  .شعاع حسب الحاجة واقية من اإلستخدام دروع متحرآة ا-12

  
  )94(مادة 

  :توآيد الجودة
ى            ه،      المجلس يجب أن يقدم المرخص له برنامجًا لتوآيد الجودة إل  للتصديق علي

ب ا   ن طل زء م شعة    آج ات الم ب إدارة النفاي ع جوان ي جمي رخيص،  يغط  ، لت
  .المرافق واألنشطة والنفايات، وأن يتناسب هذا البرنامج مع حجم العملياتو

ا  وص       آم طة فح ودة بواس د الج امج توآي ة برن ن فعالي ق م ب التحق يج
ات          يمستقلة، لضمان تنف    ذ  أنشطة إدارة النفايات المشعة ، بحيث تستوفي المتطلب

  . لحماية صحة اإلنسان والبيئةالالزمة
  :ما يلييجب أن تتضمن وثائق توآيد الجودة و
ة              -1 صها الفيزيائي ا، وخصائ ضمنًا أصلها وموقعه مخزون النفايات المشعة، مت

والكيميائية، وسجل النفايات المشعة المتخلص منها  المنصرفة من المرفق وفق     
  .رخص له به ما
  .ية، ومواصفات ووصف العملياتمخططات الموقع، والرسوم الهندس -2
ودة، وعن   -3 ة الج ودة، وعن خطوات مراقب د الج ة عن  توآي ات الناتج البيان

  .أنشطة التشغيل
  . وأساليب حساب ذلك طرق التقويم البيئي وتقويم األمان -4
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  .نتائج التقويم البيئي وتقويم األمان -5
  .البث ومعدالت الصرف و البيئي ثرنتائج رصد األ -7
  . طرود النفايات المشعةأرقام تمييزتحديد   -8
  .عن النفايات التي تم التخلص منها ومكان تصريفها بيانات  -9
  

  )95(مادة 
  :الوقاية المادية

ه         جبي ل المرخص ل اذ  أن يكف ر           اتخ ع األشخاص غي ع الوسائل لمن  جمي
م   صرح له ظ        الم ة أو حف ع أو معالج زن أو تجمي اطق خ ى من دخول إل ن ال م

  .مشعةالنفايات ال
  

  )96(مادة 
  :السجالت والتقارير

رًا و   إلى المجلس     يجب أن يقدم المرخص له     ه ال  سجالً تقري ي  بمخزون  فعل
  .مجلسطلبها الي التفاصيل التي يتضمنمن النفايات المشعة، 

ا    خمسة عشر   خالل   آما يجب عليه،     ة آل سنة     من    يوم  أن يرسل    ،نهاي
ى المجلس ن إل سخة م رسجل ن ات وتقري زون النفاي ه ًا مخ دد في سنة يح  عن ال

  : لما يليكميات والحاالت النهائيةالنواع واأل
  .بإطالقها للبيئة وح مالمواد المس -1
  .التي تم صرفها للبيئة النفايات  -2
  .جهة الموردة  المعادة للمغلقةالمصادر ال -3
  . أي تفاصيل أخرى يطلبها المجلس -4

  .وقتأي  الحق في التفتيش ومراجعة السجالت في وللمجلس
ال     ي ح ه ، ف رخص ل ى الم دوعل رقان فق ات ي أو ضة أو س اع أي نفاي

غ   شعة، أن يبل سم ورًا، المجل رًا  وي ف دم تقري ًاق شرة  خطي الل ع ام خ ين، أي  ُيب
  .اتخاذهاالموضوع واإلجراءات التي تم 

ى ا  إذا أطلقت المواد المشعة     و وق م       إل ة بمعدالت تف سماح  لبيئ ، ستويات ال
ى     التي تضعها اللجنة  معدالت تفوق الحدود    أو عند صرف النفايات ب     ،  ينبغي عل

رًا   مجلسالمرخص له أن يبلغ ال     دم تقري ذلك   فورًا،  وأن يق ًا ب  واإلجراءات  خطي
  .أربع وعشرين ساعة ليتم عرضه على اللجنةالمتخذة خالل 
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  )97(مادة 
  : للنفايات المشعةئالطوارخطة 

نجم   يجب على المرخص له أن يوفر خطة للطوارئ اإلش    د ت عاعية التي ق
ة     ة الالزم ة والمادي شرية والفني اءات الب وفر الكف ات،  وأن ي ذه النفاي ن ه ع

دم    ، و لمواجهة األوضاع الطارئة   ذه أن يق ى المجلس   خطة   ال ه ا     إل ا، آم  إلقراره
ة   عليه  يجب   أن يقوم بتدريب أفراد أو أطقم المواجهة على جميع أعمال المواجه

بإزالة التلوث اإلشعاعي، واستعادة السيطرة على بما في ذلك األعمال المرتبطة  
  .النفايات المشعة

ى         اًء عل رئيس بن رار من ال وث اإلشعاعي بق ة التل وتصدر تعليمات إزال
  . توصية اللجنة

راد أو جهات بخالف               و شارآة أف بالنسبة لحوادث النفايات التي تتطلب م
راد  ؤالء األف ع ه سبق م سيق الم ي التن ه ينبغ ه، فإن رخص ل ات،  الم أو الجه

  .الالزمة لهمتدريبات الوتحديد دور آل منهم، وإجراء 
ات المشعة                ويجوز ، بعد موافقة المجلس ، تضمين خطة الطوارئ للنفاي

 الحاصلة على ترخيص    ضمن خطة الطوارئ اإلشعاعية العامة ، وذلك للجهات       
، محدودة  إشعاعية    بتداول آميات من المواد أو المصادر المشعة، ذات نشاطات        

  . وال يتكون عنها نفايات مشعة تمثل مخاطر محسوسة على اإلنسان أو البيئة
  

  
  )98(مادة 

  :األشعة غير المؤينة
ى       اًء عل ة ، بن ر المؤين عة غي ن األش ة م ات الوقاي رئيس تعليم صدر ال ي

  .توصية اللجنة ، خالل مدة ال تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذه الالئحة
  

  )99(مادة 
 :لم يرد فيها نصاألمور التي 

صادرة عن    ايير ال ة بالمع ذه الالئح ي ه ه نص ف رد ب م ي ا ل سترشد فيم ي
ة الصحة                 ة ومنظم ة الذري ة للطاق ة الدولي ة، آالوآال الوآاالت والمنظمات الدولي

  .العالمية  
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PART  III 
 

EXPOSURE PROTECTION 
 

Chapter  I
 

Occupational Exposure Protection 
                           

)25(Article                                                
 

General Provisions 
 

No person shall be employed in the field of ionizing radiation work or 
carry out any other work associated to it except after ascertaining his 
educational and technical qualifications and undergoing a medical 
examination to ascertain his health fitness pursuant to the requirements as 

may be laid down by the Council. 
 

A pregnant woman shall not be exposed to a radiation dose exceeding the 
prescribed dose for pregnant women. 

 

A licensee shall provide for workers an appropriate training consistent 
with the magnitude of the potential risks of radiation, effective radiation 

monitoring and medical surveillance. 
 

The working hours in the fields involving radiation exposure shall not 
exceed the normal working hours and shall not be increased except in 
utmost necessity, provided that the limits prescribed for occupational 

exposure are not exceeded. 
 
)26(Article                                              
 

Radiation Work Places 
 

A licensee shall classify areas surrounding radiation machines or sources 
into two areas, namely, controlled areas and supervised areas, and shall 
conduct periodic reviews on work conditions in order to be able to adjust 
protection measures or safety arrangements, including the boundaries of 
the controlled and supervised areas as may be deemed necessary. The 

radiation work place shall be divided into the following categories: 
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1. Controlled Areas 
 

Special areas for monitoring shall be established in the workplace in 
which workers are exposed to doses exceeding three tenths of the 
limits of the equivalent, effective or occupational doses set out by the 

Committee. 
 

A licensee shall, with respect to these areas, adhere to the following: 
 

a) cordon the area with fixed means .As for areas in which the 
radiation source is used intermittently or within which sources are 
shifted from one place to another, an appropriate controlled area 
shall be designated and surrounded with barriers and the times and 
periods of exposure are determined with suitable means; 

 

b) fix authorized warning signs and any other appropriate instructions 
at potential points of access to controlled areas and at various 
locations suitable for those who enter them; 

 

c) take all occupational protection  and safety related measures, 
including the local rules and methods which are consistent with each 
controlled area; and 

 

d) control points of access to controlled areas by administrative means 
such as entry passes and work permissions, and fix barriers and 
gates with locks. The degree and extent of monitoring shall be 
proportionate with the potential risks, particularly, providing 
protective clothing and equipment, when necessary. 

 
2. Supervised Areas 

 

A licensee shall designate the supervised areas. These are the areas in 
which the occupational exposure conditions need to remain under review, 
even though no certain measures for protection and safety are normally 

required. 
 

The licensee shall, taking into account the nature and magnitude of 
radiation risks in supervised areas, be obligated to adhere to the 

following: 
 

a) demarcate the boundaries of the supervised areas by using suitable 
means, and 
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b) place authorized sign posts at suitable points of access to 
supervised areas. 

 
)27(Article                                                  
 

Requirements Related to Service Conditions 
 

No person may be used or exposed to radiation work conditions in which 
the annual exposure is likely to exceed three tenths (0.3) the equivalent 
dose limit if under eighteen years of age, except for training purposes 

only and under the direct supervision of the licensee. 
 

No person may be used, exposed or trained in radiation work conditions 
in which the annual exposure is likely to exceed three tenths (0.3) the 

equivalent dose limit if under sixteen years of age. 
 

)28(Article  
 

Requirements Related to Pregnant Women 
 

Every pregnant woman who is likely to be subject to exposure shall 
immediately notify the employer as soon as she becomes aware that she is 

pregnant. 
 

The employer shall take the necessary measures to transfer her to another 
suitable work, if necessary, to ensure that the embryo or fetus receives the 

same general level of protection required for the public. 
 
)29(Article                                                       
 

Local Rules and Supervision 
 

A licensee shall be obligated to adhere to the following rules with respect 
to supervision: 

 

1. designate a person to be responsible for radiation protection to be 
called the Radiation Protection Officer. Instructions for Radiation 
Protection Officers shall be issued by a decision from the 
Chairman; 
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2. lay down, in collaboration with the Radiation Protection Officer, 
and after consultation with workers, if necessary, the local rules 
and procedures in writing using a comprehensible language for 
workers and the public, and inform the same to the respective 
workers and others who may be affected by them; 

 

3. provide all workers with sufficient information about health risks 
from occupational exposure, irrespective of whether it is normal or 
potential, and furnish them with sufficient instructions and training 
in the field of protection and safety; 

 

4. make female workers, whose nature of duties require them to enter 
the controlled or supervised areas, aware of the risks to which the 
embryo or fetus  may be subject to as a result of exposure of a 
pregnant woman, and the importance for a pregnant worker to 
immediately notify the licensee as soon as she becomes aware that 
she is pregnant; 

 

5. provide proper information, instructions and training to personnel 
who are associated with the contingency plan; and 

 

6. maintain records for  training received by each worker. 
 

 
)30(Article  

 
Dose Limits due to Exposure to Radiation  

 

Radiation exposure for workers and the public and in medical 
applications shall be monitored to ensure that the doses shall not exceed 
the limits set out by the Committee in view of the technical studies and 

the applicable world levels. 
 

)31(Article  
 

Workplace Monitoring 
 

A licensee shall prepare and implement a program for monitoring 
workplaces and maintain its continuity to ensure that an appropriate and   
sufficient degree of protection and safety for workers, the public and the 
environment has been achieved. Besides, this program shall realize the 

following: 
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1. assess exposure in the controlled areas and supervised areas; 
2. evaluate radiation conditions in the working environment; and 
3. review division of work areas; 

 
The nature of the monitoring program shall depend on radiation 
conditions, contamination levels and expected changes, taking into 

account the following factors: 
 

1. type of measurements such as the dose limit of various types of 
exposure, surface contamination and concentration of radioactive 
materials in the air; 

 

2. methods of measurement in use and name of person who 
implements them; and 

 

3. reference levels approved by the competent authority and actions to 
be taken when exceeded. 

 
)32(Article                                                      
 

Radiation Measurements 
 

Persons responsible for radiation protection shall conduct the following 
measurements in each area and document all results in adhoc records, 

particularly: 
 

1. carry out routine surveys on periodical basis to ascertain that the 
classification of the area is correct; 

 

2. conduct measurements of the levels of exposure associated with the 
operation of a machine for all personnel in the area who are likely 
to be exposed to radiation; and 

 

3. place dosimeters , similar to those carried by workers, such as 
TLDs and film badges, in work places and take their readings on 
periodical basis. 

 
)33(Article                                                 

 
Individual Monitoring 

 

Licensees and Radiation Protection Officers shall ensure the following: 
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1. every worker in a controlled area carries a dosimeter such as film 
dosimeters, TLDs or any other type of dosimeter; 

 

2. every worker maintains this dosimeter in a serviceable condition; 
 

3. every worker has been trained on the use of the dosimeter and 
properly positions it in the right place; and  

 

4. readings of dosimeters for all workers are taken at fixed times, on a 
periodical basis, and the results documented in records to be 
maintained for that purpose. 

 
)34(Article  

 
Obligations of a Licensee for Occupational Exposure Protection 

 

A licensee shall be obligated to: 
 

1. provide medical treatment, at his expense, to persons who are 
exposed to radiation doses exceeding the limits set out by the 
Committee. Cases which require medical examination and 
treatment shall be determined by a special medical committee to be 
formed by the Minister of Public Health in accordance with a 
request initiated by the Secretary General.   

 
In the event a person, due to negligence by the licensee or his failure 
to comply with the radiation protection rules, receives a radiation 
injury which causes a total or partial disability or death thereto, the 
provisions of the labor law shall apply, without prejudice to the 

application of other relevant laws;  
 

2. inform the Council or the Civil Defense Department by telephone, 
as soon as practicably possible, upon the occurrence of any 
accident which causes or may cause the exposure of any one to  a 
radiation dose exceeding the limits set out by the Committee, or 
when an ionizing radiation source is lost, damaged or become out 
of control, giving details and causes of the accident within a time 
limit not more than twenty hours from the time the accident occurs, 
and that the report by telephone shall be followed with a written 
report to the Council within a maximum period of three days;  
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3. place internationally recognized warning graphics, signs or labels 
in the controlled areas in accordance with the Radiation Warning 
Signs Booklet issued by the Council or any other signs as may be 
decided by the Council. The signs shall be legible and prominently 
displayed to indicate the nature and magnitude of the risks of 
exposure; 

 

4. draw up a physical supervision program by means of which the 
precautions to be taken shall be determined in order to ascertain the 
compliance of dose limit instructions, assess the effectiveness of 
the precautions taken, and determine preventive precautions 
required in a manner consistent with the expected risks;   

 

5. review the physical supervision and statement on periodical basis 
in view of the acquired experiences and experiments. When a 
substantial change occurs to the nature, place, conditions or 
requirements of work prescribed in the license application, the 
licensee shall notify the Council, as soon as possible, and amend 
the radiation protection program in his corporation, as the case may 
be; 

 

6. establish a medical supervision program in his licensed corporation 
to assess the health of personnel working therein, and ascertain that 
there is a continuous compatibility between work interest and 
personnel health, and provide the required information in cases of 
accidents and occupational diseases; 

 

7. provide medical supervision for personnel in the corporation in 
accordance with the general criteria of occupational medicine, 
taking into account the previous or current conditions of workers’ 
exposure to toxic chemical substances and any other physical 
conditions which involve health risks;   

 

8. not to use or continue to use any worker in any work involving 
exposure to ionizing or non-ionizing radiation exposure in a 
manner violating the medical rules; 

 

9. ascertain that an occupational medical examination is conducted 
for personnel in his corporation on periodical basis and in case of 
any occupational injuries or diseases that may occur to them; and 
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10.  provide suitable conditions for the medical supervisor, authorized 
by the Council or by any other agency authorized to supervise 
occupational medicine, in order to carry out supervision works, and 
provide him with the information which he may request, including 
a detailed job description and personal file of any worker in the 
corporation. 

 
)  35(Article                                                       

 
Records  

 

A licensee shall be obligated to keep the following records: 
 

1. records related to radiation sources; 
 

2. records related to occupational medical examination for personnel 
in the corporation (record for each worker). The medical 
examination shall be conducted by a medical center approved by 
the Council; 

 

3. records related to accidents, irrespective of whether pertaining to 
persons, machines, or equipment; and 

 

4. records related to the exposure of radiation workers ( record for 
each worker). 

 
The Council shall prescribe the forms necessary for these records. 

 

The licensee shall be responsible for notifying the Council of all these 
records within a maximum period of one month from the end of the year, 
and these records shall be stamped by the General Secretariat seal and 

signed by the Secretary General. 
 

The records shall be confidential and shall be organized and maintained 
for a minimum period of thirty years, unless otherwise decided by the 

General Secretariat. 
 

In case the corporation terminates its work before the expiry of the thirty 
years for any reason such as death, merger, liquidation, or change of 
nature of work or for any other reason, these records shall devolve to the 

Council. 
 



 
  

- 45 -  

   أ بم

The licensee shall ensure that the worker exposure record incorporates a 
possibility to calculate the cumulative dose for a person at any time, 

besides,  the following information: 
 

1. previous radiation history of the worker, including radiation doses 
exposed from all previous practices; 

 

2. type of current work and type of radiation that the worker is likely 
to be exposed to as a result of his occupation, area division and 
personal dose limits; 

 

3. dose rate to which the worker is exposed in his current job; 
 

4. readings of portable dosimeters such as indicators and films and 
other devices; 

 

5. total  monthly cumulative doses received by the worker; 
 

6. results of periodical medical examinations conducted for the 
worker; and 

 

7. radiation condition of the worker, namely, the total cumulative 
dose rate received by the worker from all radiation works 
conducted throughout his practical life. 

 
)36(Article  

 
Rights of Radiation Workers  

 

A radiation worker shall be granted an extra leave and radiation danger 
allowance proportionate with the magnitude and nature of the risks he is 
exposed to in accordance with the controls and categories issued by a 
decision of the Council of Ministers subject to a proposal to be initiated 
by the Council after coordination with the competent authorities in the 

State. 
 

These benefits shall not be considered as an alternative for providing all 
radiation protection measures for workers. 

 
)37(Article                                                      
 

Exposure Assessment 
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A licensee shall undertake to make the necessary arrangements to assess 
occupational exposure of workers, and ascertain that proper arrangements 
are made with the dose measurement competent and qualified authorities 

by virtue of an appropriate quality control program. 
 

An individual monitoring shall be conducted for every worker who 
usually works in a controlled area. 

An assessment in the supervised area may rely on the results of 
monitoring work place or individuals. 

 

The nature and frequency of radiation monitoring shall be consistent with 
the assessment of the exposure levels and with the potential changes of 
these values. The quality of radiation monitoring measurement and the 

calibration of equipment in use shall be assured on periodical basis. 
 

The licensee shall identify workers who may be subject to internal 
contamination and provide for them an appropriate monitoring that is able 
to achieve effective protection and correct assessment of internal 

exposure doses. 
)38(Article                                                       
 

Personal Protection Equipment 
 

A licensee shall be obligated to ensure that workers are provided with 
appropriate and adequate personal protection equipment, including, as 
may be necessary, protective clothing, lead jacket, protective gloves and 
shields for body organs, and monitoring protective equipment. Workers 
shall be made familiar with the specifications of protection provided by 

such equipment. 
 

The licensee shall also be obligated to minimize reliance on personal 
protection equipment for protection and safety purposes during normal 

operations by providing good controls and appropriate work conditions. 
Chapter  II 

 
Medical Exposure Protection 

 
)39(Article  

 
Responsibilities 
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A licensee shall ensure that: 
 

1. no patient is exposed to medical radiation for diagnostic or 
therapeutic purposes, unless this exposure is prescribed by a 
medical practitioner; 

 

2. the medical practitioner is obligated to realize comprehensive 
protection and safety for patients when prescribing medical 
exposure and during the conduct thereof; 

 

3. the medical practitioner ascertains that the medical exposure for 
patients is the minimum requirement to realize the required 
diagnostic objective; 

 

4. the medical practitioner ascertains that appropriate equipment and 
devices  are used; 

 

5. the medical workers and assistants are made available, as required, 
and that they are either health professionals or have received 
adequate training to properly carry out assigned duties when 
conducting diagnostic or therapeutic procedures as prescribed by 
the medical practitioner; 

 

6.  the requirements for calibration, dose measurement and quality 
assurance are developed by a qualified expert in medical physics or 
under his supervision when radiation is used for therapeutic 
purposes, including internal and external radiological therapy; 

 

7. the requirements for radiography and quality assurance are 
implemented with the advise of a qualified expert either in 
radiological diagnosis physics  or nuclear medicine physics, as the 
case may be, with respect to the diagnostic uses of radiation; and 

 

8. the medical practitioner  notifies the  registered or the licensee of 
any deficiencies or requirements related to the compliance with 
radiation protection standards in respect of patients protection and 
safety, and take the necessary measures to ensure their protection.  

 
 
) 40(Article                                           

 
Medical Exposure Justification   
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Medical exposure shall be justifiable by weighing the diagnostic or 
therapeutic benefits against the radiation damage which it may cause, 
taking into account the benefits and risks of the available alternative 
techniques, which do not involve medical exposure and keeping in view 

the following: 
  

1. the relevant directive principles, such as those set out by the World 
Health Organization; 

 

2. no radiological examination is conducted for professional, legal or 
health insurance purposes, irregardless of the clinical symptoms, 
except after ascertainment of the availability of useful information 
about the health of the person who undergoes the examination; 

 

3. no intensive radiological examination is conducted for population 
groups, unless the expected benefits for individuals to be examined 
or the population as a whole are sufficient enough to compensate 
for the economic and social costs, including the radiation damage 
of that examination; and 

 

4. no human is exposed to radiation in medical researches, unless it is 
consistent with the provisions set out in the Helsinki  Declaration 
issued by the 18th International Medical Conference and adhere to 
the directive principles related to its implementation  issued by the 
Council of International organizations for Medical Sciences, the 
World Health Organization and any national medical authority to 
be determined by the Council. 

 
)41(Article                                                        
 

Requirements for Diagnostic Exposure Protection 
 

Licensees shall ascertain that 
 

1. medical diagnostic exposure for patients is kept as low as 
reasonably achievable, taking into account the rules related to 
images accepted quality as set out by the competent professional 
authorities and the relevant guidance levels for medical exposure; 

 

2. reviews are considered if doses exceed the guidance levels laid 
down by the Committee; 
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3. the relevant information drawn from previous examinations are 
taken into account in order to avoid conducting further undue 
examinations; 

 

4. the medical practitioner, technologist, or other radiographic staff 
select radiographic conditions, including the number of images and 
parts or organs or others to be imaged, in such a manner that a 
combination thereof results in a patient receiving a minimum 
exposure in accordance with the required quality of images  and the 
clinical purpose of the examination, particularly when radiography 
is made on children; 

 

5. radiological examinations, which expose the abdomen or the pelvis 
of a pregnant woman or a woman who is likely to be pregnant, are 
avoided, unless warranted by stronger clinical reasons; 

 

6. any diagnostic examination for the abdomen or pelvis of a woman 
who is able to conceive is planned in a way as to produce a 
minimum dose to the embryo or fetus,  if exists; and 

 

7. shielding is provided for organs which are sensitive to radiation, 
such as the genitals, eyes lens, breast, and thyroid gland, as and 
when required and whenever possible. 

 
)42(Article                                                    
 

Requirements for Protection in Nuclear Medicine  
 

Licensees shall observe protection requirements in nuclear medicine, and 
they shall, in particular, ascertain that: 

 

1. the medical practitioner who prescribes or conducts diagnostic 
procedures by radio nuclides ascertains that: 

 

a) patient exposure is kept at a minimum to meet the required 
diagnostic objective,  

b) the relevant information drawn from previous examinations are 
taken into account to avoid conducting further undue examinations, 
and 

c) the relevant guidance levels set out by the Committee concerning 
medical exposure are observed; 
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2.  the medical practitioner, technologist or other radiographic staff 
ensure that patients exposure is kept at a minimum to maintain an 

accepted quality of imaging by:  
 

a) a proper selection of the best radiation pharmaceutical 
preparations available and their associated radioactivity, taking 
into account the special requirements for children and patients 
who suffer from organs dysfunction, 

b) application of appropriate methods to prevent absorption of 
radiation preparations by organs not under research, and apply 
methods for accelerated secretion of these preparations, when 
required, and 

 
c) assembling and processing images in the best possible manner; 

 

3. the use of radio nuclides in diagnostic or therapeutic procedures during 
pregnancy and for women who are likely to be pregnant is avoided, 

unless otherwise warranted by stronger clinical reasons; 
 

4. suckling women are advised to stop suckling until such quantity of the 
radiation preparation, which is estimated to transfer an unacceptable 

effective dose to the suckling baby, stops secreting; and  
 

5. radio nuclide diagnosis for children is restricted to cases of utmost 
necessity, taking into account to reduce radioactivity in accordance with 
the weight of the infant or the area of his body, or other appropriate 

criteria. 
)43(Article                                                  
 

Requirements for Therapeutic Exposure Protection 
 

Licensees shall observe protection requirements in cases of therapeutic 
exposure and shall, in particular, ascertain that: 

 

1. exposure of the healthy tissue during radiological treatment is kept 
as low as reasonably achievable and in consistence with the 
transfer of the required dose to the planned size of treatment, and 
that shielding of the organs is used, as much practicable and 
appropriate as possible; 

 

2. radiological treatment procedures, which cause the exposure of the 
abdomen or the pelvis of pregnant women or a woman who is 
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likely to be pregnant, are avoided, unless otherwise warranted by 
stronger clinical reasons; 

 

3. the use of radio nuclides for purposes of therapeutic procedures for 
pregnant women or women who are likely to be pregnant, or 
suckling women is avoided, unless otherwise warranted by stronger 
clinical reasons; 

 

4. any therapeutic procedure for pregnant women is planned in such a 
manner as to transfer a minimum dose to an embryo or fetus; and 

 

5. the patient is informed of the potential risks. 
 

)44(Article  
 

Fluoroscopes in GI and Chest Clinics 
 

No vertical fluoroscopic machines shall be used in GI and chest clinics 
and clinics of general practitioners.  

 
The use of non-vertical fluoroscopic machines shall not be licensed in 

specialist clinics, unless the following requirements are fulfilled: 
 

1. the machine has the possibility to conduct normal imaging by 
films as well as fluoroscopy, and has the facility to take first 
real time imaging during fluoroscopy; 

 

2. film developing facilities are available, and that fluoroscopic 
imaging is not used as a means to save the costs of filming and 
developing facilities, since the required information can be 
obtained by a less radiation dose by using normal imaging; and 

 

3. a qualified person is available to operate the machine and 
provide optimal protection for patients, other workers and the 
public, besides, the personal protection of the person himself. 

 
)45(Article  

 
Clinical Dose Measurement 

 

Licensees shall measure clinical doses and ensure that the following items 
are defined and documented: 
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1. the model values for surface entrance doses, dose location 
and rates, and times of exposure for model-sized adult 
patients, or organic doses in case of radiological 
examinations; 

 

2. the maximum and minimum absorbed doses transferred to 
the planned size for treatment, besides, the absorbed dose 
transferred to a related point, such as the center of the size 
planned for treatment in addition to the dose transferred to 
other related points as selected by the medical practitioner, 
who subscribes treatment for each patient treated by external 
radiological treatment equipment; 

 

3. the doses absorbed in related points selected in each patient 
in case of internal radiological treatment using sealed 
sources; 

 

4. the model absorbed doses received by patients in case of 
diagnosis or therapy by unsealed (not sealed) sources; and  

 

5. the absorbed doses transferred to related organs in all types 
of radiological treatment. 

 
)46(Article  

Calibration Requirements 
 

Licensees shall observe calibration requirements and shall, in particular, 
ascertain: 

 

1. the possibility to assign the calibration of sources used in 
medical exposure to a standard laboratory for dose 
measurement; 

 

2. calibration of radiological treatment equipment with 
respect to type of radiation or energy and absorbed dose 
or rate of observed dose at a pre-designated distance in 
specific conditions, in accordance with the 
recommendations issued by international institutions and 
bodies, such as the International Atomic Energy Agency 
(IAEA); 

 

3. calibration of sealed sources used in internal radiation 
treatment with respect to radiation activity, reference 
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level for kinetic energy of matter in the air (Kirma dose), 
or absorbed dose rate in a particular medium, at a specific 
distance in a specific reference date; 

 

4. calibration of unsealed sources used in nuclear medical 
procedures with respect to the radiation activity of the 
pharmaceutical preparation to be administered, and that 
the radiation activity value at the time of use is defined 
and recorded; and 

 

5. calibration is conducted at the time the unit is prepared 
for operation and after any maintenance procedure which 
may affect calibration, and at intervals as set out by the 
Council. 

 
)47(Article  

 
Quality Assurance 

 

Licensees shall draw up a comprehensive program for quality assurance 
in the field of medical exposure in collaboration with qualified experts in 
associated fields such as radiophysics, radiopharmacolgy, or medical 
physics taking into account the principles set out by the relevant 
organizations such as the World Health Organization (WHO) and the 

American Countries Health Organization.  
 

Quality assurance programs in medical exposure shall cover the 
following: 
 

1. measurements related to the physical data of radiation 
generators, radiographic equipment and radiation 
installations at the time of operation and on periodical 
basis later on; 

 

2. ascertainment of the appropriate physical and clinical 
factors used in patients diagnosis and treatment; 

 

3. written records for associated procedures and results; 
 

4. ascertainment of the appropriate calibration and 
operational conditions of dose measurement and 
monitoring instruments; and  
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5. carry out, whenever practicable, regular and independent 
reviews for quality assurance program of the radiotherapy 
procedures. 

 
)48(Article  

 
Medical Exposure Protection Records 

 

A licensee shall maintain and provide the following records for a period 
to be determined by the Council: 

 

1. necessary reference information for dose assessments, 
including the number of exposures and the period of 
fluoroscopic examinations in diagnostic radiology; 

 

2.  types of radiation pharmaceutical preparations used and 
their activities, in nuclear medicine; 

 

3. description of the planned size of treatment, doses 
transferred to the center of the planned size of treatment, 
the  maximum and minimum doses transferred to the 
planned size of treatment, doses transferred to other 
related organs, dose splitting, and the total time of 
treatment in radiotherapy; and 

 

4. exposure of volunteers in the field of medical researches. 
 

)49(Article  
 

Accidental Medical Exposure  
 

A licensee shall immediately conduct an investigation in any of the 
following accidents: 

 

1. administering treatment to a patient or his tissues by 
mistake, using a medicine by mistake, or using a dose or 
portions of a dose, which are essentially different from 
the values prescribed by the medical practitioner and 
which could result in excessively acute side effects; 

 

2. any diagnostic exposure excessively exceeding the 
prescribed limit or which may result in doses frequently 
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and excessively exceeding the guidance levels set out by 
the Committee; or  

 

3. any equipment failure, accident or fault or any unusual 
situation which is likely to result in the exposure of a 
patient to a level substantially different from the 
prescribed one. 

 
)50(Article  

 
A licensee, when conducting an investigation in accidents mentioned in 

the aforesaid Article, shall: 
 

1. calculate or estimate received doses and distribute the 
same in the body of the patient; 

 

2. indicate the remedial measures required to prevent 
recurrence of this accident; 

 

3. implement all remedial measures which fall within his 
area of responsibility; 

 

4. provide the Council with a written report indicating the 
cause of accident, necessary information about doses and 
remedial measures taken; and 

 

5. inform the patient and his physician of accident details. 
 

)51(Article  
 

Guidance Levels 
 

A licensee shall determine the guidance levels for medical exposure, such 
as those adopted in the “Safety Documents Series no. (115)” issued by 
the International Atomic Energy Agency (IAEA), update the same in 
accordance with the technological advances and use them by medical 

practitioners in order to achieve the following purposes: 
 

1. take remedial measures, when necessary, if doses or radioactivity  
are substantially less than the guidance levels and exposures fail to 
provide useful diagnostic information and achieve the medical 
benefit desired for patients; 
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2. consider a review if doses or radioactivity exceed guidance levels 
in order to provide optimal protection for patients and maintain 
appropriate standards for good practice; and  

 

3. for radiodiagnosis, including computerized tomography (CT scan) 
and nuclear medical examinations, guidance levels shall be derived 
from the information of large-scale quality questionnaires, which 
include surface entrance doses, dimensions of radio beams emitted 
from each individual machine, and the activity of radiation 
pharmaceutical preparations administered to patients, with respect 
to the most frequent examinations in diagnostic radiology and 
nuclear medicine, respectively. 

 
)52(Article  

 
Medical Examinations 

 

No authority or agency licensed to use nuclear or radiation techniques for 
medical purposes shall conduct any diagnosis, treatment or examination 
for a job or work involving radiation exposure, unless no other technique 
or method for examination is available, or when this would lead to 
positive results and actual benefits for the person treated with this 
technique, taking into account to keep the radiation dose as low as 
reasonably achievable within the limits of the economic, social and 

technical potentials. 
 

The person who conducts examinations shall, when an examination is 
conducted on women, ascertain first of all whether a woman is pregnant 
or not, and if the woman is established pregnant, irrespective of the 
development of pregnancy, shall not conduct a radiological examination, 
unless there is a pressing need as decided by the respective specialist 
physician and that no other alternative methods are available. Any breach 

of this may result in revocation of the license. 
 

If a person is under radiological and periodical examination without a 
clinical referral, the licensee shall from time to time assess information 
resulting from examinations conducted on him in order to use it in 
determining or adjusting the method of treatment or stopping the 

examination for the benefit of that person. 
 



 
  

- 57 -  

   أ بم

When conducting any collective survey for any reason, the licensee shall 
take into account that the advantages of the survey outweigh its 
disadvantages. Such a survey may not be conducted except after the 
approval of the Secretary General in accordance with a recommendation 
initiated by the Committee and subject to the terms and conditions set out 
by the Committee, including restricting the survey to a limited group of 

people. 
 

Chapter  III 
 

Public Exposure 
 

)53(Article  
 

General Responsibilities 
 

Licensees shall assume all responsibilities associated with the exposure of 
the public and future generations as well as the environmental 

contamination as a result of using radiation sources. A licensee shall: 
 

1. develop policies, methods and regulatory arrangements for the 
implementation of the requirements and rules of public exposure;  

 

2. formulate contingency plans, precautions and radiation monitoring 
arrangements which are consistent with the nature and magnitude 
of radiation risks when an accident occurs; 

 

3. provide adequate and sufficient manpower and provide an 
appropriate training to individuals; 

 

4. maintain adequate records as set out in the regulations and 
approved by the Council; and 

 

5. provide adequate information and instructions to visitors to ensure 
that their exposure and the exposure of other individuals who may 
be affected by such visitors, are restricted. 

 

 
)54(Article  

 
Public Dose Limit 

  

The public dose shall be set out by a decision of the Committee. 
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)55(Article  

 
Patients’ Visitors    

  

The prescribed dose for the public shall not be applicable to persons 
escorting or visiting patients, and the dose to be received by any of these 

persons shall be restricted by the limits set out by the Committee. 
 

)56(Article  
 

Requirements For Regulating Public Protection 
  

A licensee shall be obligated to: 
 

1. develop regulatory arrangements and procedures for public 
exposure protection and safety; 

 

2. take measures which guarantee optimal protection and minimize 
normal exposure to the critical group; 

 

3. take necessary measures to ensure the safety of sources, monitor 
probable public exposure and ensure the safety of adequate and 
suitable facilities, equipment and services for public protection. 
The nature and extent of the measures shall be consistent with the 
size and probability of exposure; 

 

4. provide adequate monitoring programs and surveillance equipment 
to assess public exposure; 

 

5. provide an appropriate training to workers who perform jobs 
associated with public protection; 

 

6. keep appropriate records for monitoring and surveillance, and 
 

7. develop contingency plans and procedures. 
 

)57(Article  
 

Radioactive Releases 
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No radioactive materials resulting from licensed radiation sources and 
practices may be released into the environment, unless such releases are 
within the limits approved by the Council and by using the methods as set 
out in the radioactive waste management instructions, and subject to the 

terms and conditions prescribed by the Committee. 
 

)58(Article  
 

Environmental Monitoring  
  

Licensees shall be responsible for conducting environmental radiation 
monitoring during the operational phases of radiation sources under their 

responsibilities, taking into account to: 
 

1. keep all radioactive releases within minimal limits; 
 

2. monitor releases in a detailed, accurate manner to indicate 
compliance with the prescribed limits and to allow assessment of 
the critical group’s exposure; 

 

3. record results of monitoring and estimated exposures; 
 

4. submit reports to the Council as required in the license; and 
 

5. notify the Council immediately upon any release exceeding the 
prescribed limits. 

 
)59(Article  

 

Consumer Products 
 

No consumer products, which may cause exposure of the public, may be 
allowed to be imported except in the following two cases: 

 

1. this exposure is exempted by the Committee; and 
 

2. the Council permits the public to use these products. 
 

Agencies importing consumer products which may cause public exposure 
for the purpose of selling and distributing them afterwards, shall attach 
with the license application submitted to the Council a copy of the license 
issued by the competent authorities in the country of origin of these 
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products authorizing the distribution of these products to the public in 
that country. 

 
)60(Article  

 
Visitors of Controlled and Supervised Areas 

 

Visits to controlled areas shall be conducted by a person familiar with the 
protection and safety measures in these areas, and that adequate 
information and instructions shall be made available to visitors before 
entry into any controlled area to ensure that appropriate protection is 

available for them and for others who may be affected by their behavior. 
 

Visitors’ entry into supervised areas shall be controlled in an appropriate 
manner and proper signs shall be posted in these places. 

 
PART  IV 

 
SAFETY REQUIREMENTS FOR RADIATION SOURCES 

 
Chapter I 

 
General Requirements For Safety Management and 

Performance 
 

)61(Article  
 

Protection and Safety Specifications and Directives 
 

A licensee shall develop an administrative system to be consistent with 
the size and nature of the licensed practice, and which incorporates a raft 

of specifications and directives which shall include: 
 

1. following clear steps to take decisions on protection and safety; 
 

2. swift identification and solving of problems which affect protection 
and safety in a manner consistent with their degree of importance; 

 

3. defining responsibilities for each individual in a clear-cut way with 
respect to protection and safety, and provide an appropriate 
training and qualification to them; and 



 
  

- 61 -  

   أ بم

 

4. establishing adequate regulatory arrangements to ensure a smooth 
and swift mechanism for communication and conveyance of 
information on protection and safety at all levels in the licensee’s 
respective agency. 

 
)62(Article  

 
Quality Assurance 

 

A licensee shall develop and implement a quality assurance program 
which shall incorporate: 

 

1. an adequate guarantee to meet the specific requirements for 
protection and safety; 

 

2. an adequate guarantee to train all workers on whom protection 
and safety depend and qualify them sufficiently enough to 
understand and perform their responsibilities and duties; and 

 

3. provide quality assurance mechanisms and procedures for the 
review and assessment of the effectiveness of radiation 
protection and safety systems. 

 
)63(Article  

 
Consideration of Manpower 

 

A licensee shall adopt appropriate principles which take into account the 
abilities of operators when designing equipment and implementing 

operating procedures. 
 

The licensee shall also endeavor to provide adequate equipment and 
safety systems and procedures which minimize the probability of man 
errors and provide necessary means for their detection and facilitate the 

intervention mechanism in case of emergency accidents. 
 

)64(Article  
 

Security of Sources 
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Sources shall be kept in a safe custody in order to prevent any an 
unauthorized use or transfer, or theft or damage thereof by ascertainment 

of the following: 
 

1. ensuring constant supervision over sources without prejudice to 
any of the relevant requirements as prescribed in the license, and 
that the Council is immediately notified of the relevant information 
when control over any source is suspended, or when a source is 
missed, stolen, lost or control thereof lost; 

 

2. no source is transferred to any other agency before ensuring that 
the receiving agency has obtained the necessary license; and 

 

3. taking stock of the sources on periodical basis in accordance with 
the periods prescribed in the license to ensure that they are 
available and secure in their allocated places. 

 
)65(Article  

 
Required Precautions 

 

A licensee shall undertake to implement a precautionary system for 
protection and safety in consistence with the magnitude of the likely or 

potential exposures and their probabilities in order to: 
 

1. Prevent occurrence of accidents which may cause exposure; 
 

2. mitigate impacts of accidents in the event of occurrence; and 
 

3. return sources to safe conditions after an accident. 
 

)66(Article  
 

Engineering Criteria 
 

Places of sources within practices shall be selected, designed, 
constructed, assembled, prepared for operation, operated, maintained, and 
their operation finally terminated in accordance with engineering criteria 

which satisfy the following specifications: 
 

1. adhere to engineering and technical instructions and criteria and 
other documents in an appropriate manner and support the same 
with reliable administrative and regulatory systems which 
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guarantee the implementation of the protection and safety 
requirements throughout the life of sources; 

 

2. incorporate sufficient safety margins in the design and construction 
of sources and practices in a way as to guarantee reliable 
performance during normal operating conditions, taking into 
account good quality and acceptability to inspection, and assurance 
to prevent accidents, mitigate their impact and minimize any 
exposure in future; and 

 

3. keep in view scientific and technological developments and results 
of researches in the field of radiation protection and safety. 

 
)67(Article  

 
Regulating Protection for Installations 

 

A licensee shall take all necessary measures to regulate accident 
prevention by: 

 

1. monitoring the means in actual use for the purpose of exposure 
protection; 

 

2. providing the necessary means to monitor the installation 
surroundings and warning signs to ensure compliance with the 
prescribed dose limits; 

 

3. keeping and maintaining records as set out in these Regulations 
and the decisions issued in accordance therewith;  

 

4. designating the boundaries of the controlled and supervised 
areas; 

 

5. preparing, implementing and ensuring the effectiveness of the 
following local operating instructions; 

 

a) instructions for protection and monitoring 
which should be observed for the normal 
conduct of the installation activities and 
works, 

b) instructions for the implementation of 
maintenance, repair or testing works, 
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c) instructions for intervention in case of an 
accident, 

d) instructions for monitoring individual 
radiation doses, and 

e) instructions for periodical examinations to 
ensure the serviceability of all radiation 
measurement and survey equipment in use 
and their calibration; and 

 

6. designating a radiation protection officer and determining his 
functions and powers and circulating the same to all workers. 

 
)68(Article  

 
Records For Resources and Operations 

 

A licensee shall prepare a record to be updated on constant basis and 
which shall show: 

 

1. details of all radiation sources, their movements and any accident 
occurred thereto; 

 

2. all modifications and changes made to radiation sources and means 
of protection, and the nature of these modifications, names of 
persons implementing them and date of implementation and 
accidents that may have occurred during such processes; 

 

3. radiation sources examination and monitoring processes, dates of 
implementation, and comments and observations noted down 
during such examinations; and  

 

4. periodical stock-taking of radiation sources and their movement 
and ensuring that these sources are available in their allocated safe 
places. 

 
)69(Article  

 
Information for Radiation Sources Users 

 
 

A licensee shall inform users of radiation sources of: 
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1. the risks associated with radiation exposure; 
 

2. precautions to be taken for protection against risks; 
 

3. work methods which provide the best protection and safety 
standards; 

 

4. guarantees provided by the physical measures and periodic medical 
examinations; and 

 

5. radiation protection and safety instructions and the necessity to 
comply therewith. 

 
)70(Article  

 
 

competence and Qualification of Users 
 
 

The use and handling of radiation sources shall be made under permanent 
supervision of users who shall be qualified and licensed by the Council. 

 
Chapter II 

 
Radiation Sources Safety and Accidents 

 
)71(Article  

 
Design Requirements 

 

A licensee shall be obligated to develop procedures to ensure the safety of 
sources which come under his responsibility in order to minimize the 

probability of potential exposure. 
 
 

)72(Article  
 

Source Site 
 

When selecting a site for any source, the following shall be taken into 
account: 
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1. factors which may affect the safety of sources; 
 

2. factors which may affect exposure of workers and the public 
internally or externally; and 

 

3. engineering design taking all other factors into account. 
 

)73(Article  
 

Installation Site 
 

An assessment shall be conducted for any site proposed for establishing 
an installation which uses radiation sources by taking into account the site 
characteristics which may affect the safety of sources such as floods, 
torrential rains, earthquakes and other natural disasters, and the ability of 

the proposed site to cope with such factors. 
 

)74(Article  
 

Maintenance, Testing and Monitoring 
 

A Licensee shall be obligated to: 
 

1. carry out maintenance, monitoring, tests and all types of service, 
whenever required, to ensure that the source is still in a serviceable 
condition and meets design protection and safety requirements 
throughout the life of the source; and 

 

2. implement programs and works associated with maintenance, 
monitoring and tests in accordance with written methods supported 
by quality control requirements. 

 
)75(Article  

 
Accident Management  

 

A licensee shall be prepared to take any measures or actions to respond to 
and handle any emergency accident, and rectify operational errors. For 

large-scale, complicated sources, a licensee shall: 
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1. prepare in advance an accident management booklet that is able to 
effectively respond to sources safety requirements in potential 
accidents; 

 

2. provide and make available diagnostic means, instruments and 
equipment which may be required to control an accident, and its 
physical and potential impacts; and 

 

3. provide adequate training for operational and emergency personnel 
on methods and procedures to be followed when an accident 
occurs. 

 

)76(Article  
 

Emergency Contingency Plans 
   

A licensee shall undertake to prepare contingency plans, to be approved 
by the Council, for any practice which may require immediate 

intervention by the Council. 
 

The licensee shall also prepare separate, well-integrated contingency 
plans for large-scale accidents in a manner which covers the inside and 
outside of a site as well as the outside of the boundaries of the area. The 
licensee shall bear full responsibility for the implementation of the plan 
inside and outside the site, however, contingency plans outside the 
boundaries of the area shall be implemented by the competent authorities, 
irrespective of whether it is the civil defense or the Council. The 

contingency plan shall incorporate: 
1. defining responsibilities for reporting to the competent authorities 

and start of intervention; 
 

2. determining various operational conditions for a source which may 
require intervention; 

 

3. values of intervention levels and application of various protective 
measures as per the duration of the accident; 

 

4. methods and steps of communication with the competent agencies 
to seek their assistance; 

 

5. description of methods and identification of tools required to assess 
an accident inside and outside a site and the order of these 
methods; 
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6. description of communication and information arrangements; and 
 

7. criteria for terminating intervention. 
 

Contingency plans shall be reviewed and updated on periodical basis in 
accordance with a rate to be specified by the Council, and all precautions 
shall be taken to provide the necessary training to all persons 

participating in the implementation of these plans. 
 

The licensee shall, in liaison with the Council, provide information of the 
public who may be affected by an accident to be utilized when an 
accident occurs, including measures and procedures to be taken to 
mitigate its impact on the public. The quality and adequacy of 

information shall be subject to the Council’s approval.  
 

The licensee shall provide appropriate requirements and capabilities to 
make available information to various authorities which are able to 
predict the magnitude and extent of radioactive discharges for the purpose 
of rapid and constant evaluation of the situation, and determine the need 

for protective works. 
 

)77(Article  
 

Protection of Intervention workers 
 

No worker involved in an intervention operation may be exposed to a 
dose of radiation exceeding the maximum limit per a year for 
occupational exposure as set out by the Committee, except in the 

following cases: 
 

1. saving life or preventing a serious injury; 
 

2. taking measures for the purpose of avoiding a big cumulative dose; 
or 

 

3. taking measures to prevent development of tragic situation. 
 

 

When carrying out an intervention under these conditions, all possible 
efforts shall be made to make doses received by workers less than two 
times the maximum limit per a year, with the exception of measures 
taken to save life. All possible efforts shall be made to make doses 
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received less than ten times the maximum limit per a year in order to 
avoid an assured impact on health. Workers shall not take measures 
through which a dose they receive may be closer or exceeding ten 
times the maximum limit per a year, except in cases when benefits for 

others clearly outweigh the risks posed for workers. 
 

Workers taking measures through which a dose exceeds the maximum 
limit per a year shall be made aware of the potential health risks 
associated with such overexposure and be given appropriate training 

on measures which this may warrant. 
 

All reasonable steps shall be taken to provide appropriate protection 
for workers during emergency intervention and evaluate and record 

doses received by emergency intervention workers. 
 

At the end of an intervention, involved workers shall be informed of 
the received doses and associated health risks. In cases when it is not 
excluded that workers may receive normal occupational exposure in 
addition to an emergency exposure, a medical advice shall be obtained 
from a qualified physician before receiving such additional exposure, 
if the worker who participates in an emergency exposure has received 
a dose exceeding ten times the maximum limit prescribed per a year, 

or at the worker’s request. 
 

 
Chapter III 

 

Safe Transport of Radioactive Materials 
 

)78(Article  
 

Transport of Radioactive Materials 
 

No radioactive material may be transported by any means of transport 
intrastate or interstate, except in accordance with the provisions of these 
Regulations, the instruction for the safe transport of radioactive materials, 
and the regulations for the international safe transport of radioactive 

materials, if transport is international. 
 

)79(Article  
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Instructions for the safe transport of radioactive materials shall be issued 
by a decision of the Chairman Council which shall incorporate: 

 

1. technical terms required to execute provisions of the safe transport 
of radioactive materials; 

 

2. criteria for classification, packaging and transport of radioactive 
materials by all intrastate or interstate land, sea or air means of 
transport; 

 

3. validity of instructions, types of packages covered, and the 
radioactive materials covered and those not covered by the 
instructions; 

 

4. description of radioactive materials and exemptions; 
 

5. provisions and allowable limits for radioactive material packaging; 
 

6. provisions for consignment description or any load of radioactive 
materials to be transported; and 

 

7. instructions, procedures and terms and conditions for radioactive 
material shipment.  

 
 

PART  V 
 

RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT 
 

Chapter  I  
 

General Provisions for Radioactive Waste Management 
 

)80(Article  
 

Application  
 

The provisions of this part shall be applicable to all practices and works 
associated with radioactive waste management, including all processes of 
collection, segregation, description, classification, preparation, 
availability, treatment, storage and disposal of radioactive waste 
generated from all radiation practices in the medical, industrial, 

agricultural, pharmaceutical, researches, educational and other fields. 
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These provisions shall also be partially applicable to the management of 
radioactive waste resulting from the activities of mines and mills. Waste 
resulting from the nuclear fuel cycle shall be subject to additional 

provisions and requirements to be issued by a decision of the Chairman. 
 

)81(Article  
 

Exceptions and Exemptions 
 

Radioactive waste shall be exempted from the provisions of these 
Regulations, if its content of radionuclides is less than the allowable 

levels set out by the Committee. 
 

)82(Article  
 

Responsibilities 
 

A licensee shall be deemed responsible for the safe management of 
radioactive waste and shall take all the necessary steps to assure the 
safety of this waste and comply with all instructions for the safe 
management of radioactive waste, besides, all appropriate instructions, 

including radiation protection and safety instructions. 
 

The licensee shall be responsible for: 
 

1. conducting an assessment of environmental impact and safety; 
 

2. ensuring adequate protection for workers, the public and the 
environment; 

 

3. ensuring that trained personnel, appropriate equipment and 
facilities, training and operating procedures are available in such a 
manner as to guarantee the safe implementation of radioactive 
waste management steps; 

 

4. establishing and implementing a program to assure quality, treat, 
store and dispose of generated radioactive waste; 

 

5. establishing and maintaining records for appropriate information 
related to the generation, treatment, storage, disposal of radioactive 
waste, including the inventory of this waste; and 
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6. maintaining control and supervision over generated radioactive 
waste and their storage places. 

 
)83(Article  

 
Licensing 

 

No natural or legal person may manage radioactive waste without a 
license from the Council. 

 

An applicant shall submit an application for a license to manage 
radioactive waste thirty days in advance of work commencement. The 
application shall include all details related to the management of 
radioactive waste in accordance with the requirements of these 
Regulations, and the terms and conditions and procedures issued by the 

Committee. 
 

No natural or legal person may store radioactive waste generated abroad 
inside the borders of the State, its territorial waters or Exclusive 

Economic Zone (EEZ). 
 

)84(Article  
 

Designation of Radioactive Waste Management Officer 
 

A licensee shall designate a technically qualified, independent person to 
be responsible for radioactive waste management in accordance with an 
authorization from the Council. However, radiation protection officer 

may carry out this role in the cases as may be deemed fit by the Council. 
 
 

Chapter  II 
 

Control and Inspection 
 

 
)85(Article  

  
Inspection  

 

All practices, which are associated directly or indirectly with radioactive 
waste and all places within which these practices are conducted or which 
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may affect or be affected by these practices, shall be subject to inspection 
by the Council. The Council shall also have the right to inspect all 
persons conducting practices associated with radioactive waste 
management and all records of radioactive materials or waste and obtain 

copies of these records. 
 

)86(Article  
 

Monitoring Radioactive Waste Generation 
 

A licensee shall undertake to keep the generation of radioactive waste as 
low as practicably achievable. 

 
)87(Article  

 
Classification of Radioactive Waste 

 

Radioactive waste shall, upon generation, be classified as under: 
 

1. Allowable Materials or Waste (exempted): materials which contain 
radioisotope in concentrations less than the levels set out by the 
Committee. 

 

2. Low-Level Waste (short half-lived) or Decay Waste: low-level 
radioactive waste containing only short half-lived radioisotopes, 
that is to say, radioisotopes the half-lives of which are less than one 
hundred days and which decay down to allowable levels within 
three years from the date of generation. 

 

3. Short Half-Lived Low and Intermediate Level Waste: wastes 
which do not decay down to allowable levels within three years, 
and which contain radioisotopes emitting Beta particles and 
Gamma rays the half-lives of which are less than thirty years, or 
emitting Alpha particles with radioactivity less than 400 becquerel 
/ gram, and the total radioactivity of which does not exceed 4000 
becquarel for each package of waste. 

 

4. Long Half-Lived Low and Intermediate Level Waste: radioactive 
waste containing radioisotopes in concentrations exceeding those 
of the short half-lived low and intermediate level waste, and which 
does not generate heat more than three kilowatt / cubic meter of 
waste. 
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5. High Level Waste: waste containing radioisotopes in 
concentrations exceeding those of the short half-lived low and 
intermediate level waste, and which generates heat at a rate 
exceeding three kilowatt / cubic meter of waste. 

 
)88(Article  

 
Radioactive Materials Re-Cycle and Re-use 

 

A person licensed to use radioactive materials shall be obligated: 
 

1. Not to open or dismantle any sealed source; 
 
 

2. not to consider those materials as radioactive waste, if it is possible 
to re-use them by himself or through any other agency; or 

 

3. not to transport radioactive materials to any other beneficiary 
agency except after securing the approval of the Council and after 
ensuring that this agency is licensed by the Council. 

 
)89(Article  

 
Sealed Sources Returned to Supplier 

 

A licensee shall, when purchasing sealed sources, stipulate a proviso in 
the contract that a radiation source shall be returned to the supplier when 
it is no more required if its radioactivity exceeds the limits set out by the 
Committee within a period not exceeding fifteen years from the date of 

purchase. 
 

The licensee shall submit to the Council a copy of the portions of the 
contract or document which stipulate that the supplier accepts to recover 
the source and obtain the council’s written approval thereupon before the 

date of the contract or import of the source. 
 

)90(Article  
 

Radioactive Release into the Environment 
 

A licensee shall endeavor not to release radionuclides into the 
environment, except in accordance with the following controls: 
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1. the release is within the limits set out in the license granted to him 
by the Council, subject to the terms and conditions prescribed by 
the Committee; and 

 

2. the radiation activity of the liquid and gaseous wastes released is 
within the limits set out by the Committee. 

 
When the licensee desires to release gaseous, liquid or solid radioactive 
wastes into the environment with radioactivity exceeding the levels set 
out by the committee, he shall submit a written request to the Council for 
referral to the Committee, which has the right to accept or reject this 

request. 
 

The licensee shall also be obligated to: 
 

1. keep the release and discharge of radio nuclides as low as 
economically and technically achievable below authorized limits; 

 

2. endeavor to monitor and record releases and discharges of radio 
nuclides in a sufficiently accurate and detailed manner to show 
compliance with the prescribed release limits and exposure limits 
set out by the Committee for human groups; 

 

3. submit a report of releases to the Council in accordance with 
intervals to be determined by the Council; and 

 

4. submit a report to the Council immediately upon any release or 
discharge exceeding authorized limits. 

 
When releasing radioactivity within the levels allowed by the Committee 
or discharging radioactive waste by permission, non-radiation risks of  
the discharged waste shall be taken into account and any other regulatory 

requirements for such risks shall also be complied with. 
 

)91(Article  
 

Disposal of Radioactive Waste 
 

When radioactive wastes are not fit for discharge or release into the 
environment or allowance within a reasonable period of time, any one 
holding such wastes shall submit a request to the Council for disposal 
thereof, and shall ensure to satisfy the criteria set out by the Council and 
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the Committee to accept such radioactive wastes in any burial land or any 
national body for waste management. 

 
)92(Article  

 
Radioactive Waste Segregation, Consolidation and Description 

 

A licensee shall ensure that radioactive wastes are segregated into batches 
at the place of generation as determined by the Committee. Wastes shall 
be segregated into batches in accordance with their categories in such a 

way as to help utilize the available treatment options.  
 

After segregating radioactive wastes into batches, each type of wastes 
shall be kept in a separate container to be labeled in accordance with the 

terms and conditions set out by the Committee. 
 

)93(Article  
 

Storage 
 

No storage of radioactive wastes shall be made except by the method 
which ensures the protection of human health and the environment. These 
wastes shall not, in particular, be stored close to corrosive, explosive or 
inflammable materials. The boundary of facilities or areas allocated for 
radioactive waste storage shall be clearly demarcated and points of access 
controlled. Storage areas for untreated wastes shall be segregated from 

those wastes that have been subject to preparation. 
 

Storage facilities or areas shall be characterized by: 
 

1. adequate area to accommodate generated radioactive wastes before 
release, treatment or transport;  

 

2. simple structure of walls and floors which are not combustible and 
which can easily be decontaminated; 

 

3. water-proof floor coverings with edges and slight tilts toward a 
fluid central assembly area; 

 

4. adequate ventilation; 
 

5. possibility to take atmospheric samplings and radioactive warning; 
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6. availability of fire detection and prevention means; 
 

7. availability of partitions to separate various types of radioactive 
wastes to facilitate safe storage of materials with special, dispersant 
or disease causing risks away from decomposable and chemically 
active materials; 

8. boundary easy to demarcate as radiation monitoring areas; 
 

9. use logbook system which defines list of containers, date of entry 
and type of radioactive wastes and their associated radioactivity. 
The logbook shall be kept outside the storage place, that is to say, 
nearby the storage places or areas; 

 

10.  protection of wastes against surrounding environment, including 
temperature; 

 

11.  protection against assault; and 
 

12.  use of mobile radiation protective shields, when required. 
 

)94(Article  
 

Quality Assurance 
 

A licensee shall submit a quality assurance program, as part of a license 
application, to the Council for approval. The program shall cover all 
aspects of the management of radioactive waste, facilities, activities, and 

wastes, and shall be consistent with the size of operations. 
 

The effectiveness of the quality assurance program shall be ascertained 
by independent tests in order to ensure the implementation of radioactive 
waste management activities in a way as to fulfill the requirements for the 

protection of human health and the environment. 
 

Quality assurance documents shall include: 
 

1. inventory of radioactive wastes, including their origin, location, 
and the physical and chemical properties, and record of the 
disposed radioactive wastes released from a facility as per the 
license; 
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2. site plans, engineering drawings, and specifications and description 
of operations; 

 

3. information resulting from quality assurance, quality control steps, 
and operational activities; 

 

4. methods of environmental and safety assessment, and techniques 
for the calculation thereof; 

 

5. results of environmental and safety assessment; 
 

6. results of monitoring environmental impact and rates of releases 
and emissions; 

 

7. definition of segregation numbers for radioactive waste packages; 
and 

 

8. information of disposed wastes and place of disposal. 
 

)95(Article  
 

Physical Protection 
 

A licensee shall undertake to adopt all means to prevent unauthorized 
persons from entering radioactive waste storage, collection, treatment or 

custody areas. 
 

)96(Article  
 

Records and Reports 
 

A licensee shall submit to the Council a report and record of his actual 
inventory of radioactive wastes, including details as requested by the 

Council. 
 

The licensee shall also, within fifteen days of the end of every year, 
forward to the Council a copy of the waste inventory record and a report 
for the year showing the final types, quantities and conditions of the 

following: 
 

1. materials allowed to be released into the environment; 
 

2. wastes discharged into the environment; 
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3. sealed sources returned to supplier, and 
 

4. any other details as may be required by the Council. 
 

The Council shall have the right to inspect and review records at any 
time. 

 
The licensee shall, in case of any radioactive waste being missed, stolen 
or lost, immediately notify the Council and submit a written report within 

ten days indicating what happened and action taken. 
 

If radioactive materials are discharged into the environment at rates 
exceeding the prescribed allowable levels, or if wastes are released at 
levels exceeding the limits set out by the Committee, the licensee shall 
immediately notify the council and submit, within twenty four hours, a 

written report indicating actions taken to be shown to the Committee. 
 

)97(Article  
 

Radioactive Waste Contingency Plan 
 

A licensee shall provide a contingency plan for radiation which may 
result from radioactive wastes and shall provide human, technical and 
material capabilities required to respond to emergency situations and 
shall submit this plan to the Council for adoption. The licensee shall also 
train response individuals or crews on all works of response, including 
works associated with radiation decontamination and recovery of control 

over radioactive wastes. 
 

Radiation decontamination instructions shall be issued by a decision of 
the Chairman in accordance with a recommendation by the Committee. 

 
For waste accidents which require participation of individuals and 
agencies other than the licensee, there should be a prior liaison with such 
individuals or agencies, with each one’s role defined and necessary 

training given to them. 
 

The radioactive waste contingency plan, after approval by the Council, 
may be incorporated into the general radiation contingency plan for 
agencies which have obtained a license for handling quantities of 
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radioactive materials or sources with limited radiation activity and which 
do not generate radioactive wastes which represent tangible risks for 

human and the environment. 
 

)98(Article  
 

Non-Ionizing Radiation 
 

The Chairman shall issue instructions for the protection from non-
ionizing radiation in accordance with a recommendation by the 
Committee within a maximum period of two years from the date of 

enforcement of these Regulations. 
)99(Article  

 
Matters Not Covered by these Regulations 

 

For matters for which no provision is set out in these Regulations, 
guidance shall be sought from the criteria issued by international agencies 
and organizations, such as the International Atomic Energy Agency 

(IAEA) and World Health Organization (WHO). 
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