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 تمھید
صدرت ھذه الالئحة عن الھیئة االتحادیة للرقابة النوویة بموجب الصالحیات الممنوحة لمجلس إداراتھا وفقاً 

في ش�����أن االس�����تعماالت  2009لس�����نة  )6(من المرس�����وم بقانون اتحادي رقم ) 1(38والمادة  )4(11للمادة 
 للطاقة النوویة (القانون).السلمیة 

 
 التعاریف

 )1( المادة
 

أدناه، وتكون كل منھا مقابل  ةالمبیّنني اتطبیق أحكام ھذه الالئحة، یُقص����د بالكلمات والعبارات التالیة المع في
ف ھنا المعاني   :من القانون 1في المادة المنسوبة إلیھا  للكلمات والعبارات التي استخدمت ولم تُعرَّ

 
یُتخذ بغرض تفادي أو تقلیص الجرعات التي یمكن لوال ذلك  إجراء

ض  حالة وقوع عنداإلجراء تلقّیھا  ض  حالة في أو طارئةتعرُّ  .قائمةتعرُّ
 

 وقائي إجراء

 یكون لكي فوراً  اتخاذه یجب طوارئ حالة وقوع حالة في وقائي إجراء
 إلى المؤدیة الظروف اكتشاف من ساعات غضون في(عادةً  فاعالً 
 .اتخاذه تأخر إذا ملحوظة بصورة فاعلیتھ وتقل)، الطوارئ حالة وقوع

 

 عاجل وقائي إجراء

 وغیر واإلشعاعیة النوویة العواقب لتقییم إجراءات اتخاذ یستدعي حدث
 تبةاإلعالن عن رُ  عند .وتخفیفھا نووي بَمرفق المحتملة اإلشعاعیة
 العواقب لتقییم فوریة إجراءات اتخاذ یجبالطوارئ للحدث،  (مستوى)
(منظومة  التصدي أجھزة جاھزیة ورفع وتخفیفھا، للحدث المحتملة

ً  ترتفع (تنبیھ) إنذار عن اإلعالن عند .الموقع داخلاالستجابة)   أیضا
 .الموقع خارج) ة(منظومة االستجاب التصدي أجھزة جاھزیة حالة

 

 (تنبیھ) إنذار

نوویة قید االستخدام أو  موادرفق نووي أو ضد مَ  ھعمل متعمد موج أي
 -بشكل مباشر أو غیر مباشر –التخزین أو النقل من شأنھ أن یعرض 

ض  العاملینصحة وأمان  أو الجمھور أو البیئة للخطر جراء التعرُّ
 .مشعة مواد النبعاثلإلشعاع المؤین أو 

 

 إشعاعي تخریب
 

ض للتشعیع. الحالة  أو الظرف المؤدي إلى التعرُّ
 

  ضتعرُّ 

 تبةرُ  عن لإلعالن طوارئ حالة لھ مرّخص بواسطتھا یُصنف عملیة
 .المناسبة الطوارئ(مستوى) 

 

 الطوارئتصنیف 

 أو الدولة حدود ضمن واألنشطة رافقبالمَ  المرتبطة المخاطر تقییم
 تتطلب قد التي بھا المرتبطة والمناطق األحداث تحدید أجل من خارجھا

 (لالستجابة) للتصدي أخرى وإجراءات وقائیة إجراءات بشأنھا تُتخذ أن

 المخاطر تقییم
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 عواقب تخفیف في فاعلة ستكون التي اإلجراءات وتحدید الدولة، داخل
 .األحداث ھذه

 
المتوقَّع تلقّیھا بعد إنھاء اإلجراءات الوقائیة (أو بعد اتخاذ قرار  الجرعة

 بعدم اتخاذ اإلجراءات الوقائیة). 
 

 متبقّیة جرعة

 إدارة عن مسؤوالً  بوصفھیتم تحدیده في خطة طوارئ ذات صلة  جھاز
 واتخاذ تنفیذه أو للطوارئ (االستجابة) التصدي جوانب من جانب أي

 خطة في الُمحدد النحو على للطوارئ (االستجابة) التصدي إجراءات
  .الصلة ذات الطوارئ

 

(منظومة  تصدي جھاز
 استجابة)

ض تنشأ نتیجة حادث، وتتطلب اتخاذ إجراء فوري من أجل تعرُّ  حالة
 تفادي التداعیات السلبیة أو تقلیصھا. 

 

 طارئة ضتعرُّ  حالة

 ضرورة بشأن قرار اتخاذ یتعینموجودة بالفعل عندما  رضتعُّ  حالة
 .فیھا التحكم

 

 قائمة ضتعرُّ  حالة
 

 مؤین إشعاع مصدر ألي لھ المخطط االستخدام عن تنشأ ضتعرُّ  حالة
 .ضتعرُّ  حدوث عن یُسفر لھ مخطط نشاط عن أو
 

 لھا مخطط ضتعرُّ  حالة

 مشعة مواد النبعاث ملموس احتمال إلى أو فعلي انبعاث إلى یؤدي حدث
 ما ذلك ویشمل .الموقع خارج عاجلة وقائیة إجراءات تنفیذ یستدعي

 یصیب أو المفاعل قلب یصیب الذي المتوقَّع أو الفعلي الضرر) 1( :یلي
 مشعة مواد انبعاثات) 2( ،المستھلك النووي الوقود من كبیرة كمیات
 للتدخل الموجبة المستویات تتجاوز جرعات عن تسفر الموقع خارج
 عامة، طوارئ حالة عن اإلعالن عند. عاجلة وقائیة إجراءات التخاذ
 أخرى وإجراءات عاجلة وقائیة إجراءات باتخاذ الحال في یُوَصى

  .فوراً  للطوارئ (لالستجابة) للتصدي
 

 عامة طوارئ حالة

 الَمرفق ألمان محتمل تدھور إلى یؤدي ،وقع حدث أو جاري حدث
ً  تھدیداً  یشكل أو النووي ع ھذا الحدث، وحال وق في .النووي للَمرفق أمنیا

للطوارئ  (استجابة) ال یتوقع حدوث انبعاثات مواد مشعة تستدعي تصدٍ 
 الَمرفق أمان مظُ لنُ  التدھور من مزید یحدثلم  خارج الموقع أو رصد، ما

 .النووي
 

 اعتیادي غیر حدث
 

 الموقع خارج .الموقع حدود خارج
 

للطوارئ خارج الموقع  (منظومة استجابة) لتصديل األجھزة المحلیة
تشمل ھذه  وقد .للطوارئ (االستجابة) التصديوتؤدي وظائف  المتوفرة

 اإلسعاف، وخدمات اإلنقاذ، وفرق اإلطفاء، وفرق الشرطة،الخدمات 
 .الخطرة المواد على السیطرة وفرق

 الطوارئ خدمات
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وتحدد اإلجراءات الواجب  الطوارئ، مناطق تحدد طوارئ خطة

اتخاذھا من قِبَل السلطات المختصة لوقایة السكان والممتلكات والبیئة 
 بإعداد لھ والمرّخص المختصة السلطات تقوم في حال وقوع حادث.

 والحفاظ علیھا وتنسیقھا. المذكورة، الطوارئ خطة
 

 الموقع خارج طوارئ خطة
 

 قِبَل من اتخاذھا الواجب اإلجراءات تحدد نووي لَمرفق طوارئ خطة
 أجھزة مع بالتنسیق عواقبھ معالجةو الحادث لتخفیف لھ صالمرخّ 

ً  الموقع خارج (منظومة االستجابة) التصدي  خارج الطوارئ لخطة وفقا
خطة الطوارئ المسؤولیات وترتیبات المرّخص لھ  تحدد .الموقع

 الموقع وخارج الموقع داخل اتخاذھا علیھ یجبواإلجراءات التي 
 طوارئ حالة لوقوع استعداداً  العاجل الوقائي اإلجراء منطقة وضمن
 .طوارئ حالة وقوع وخالل

 

 الموقع داخل طوارئ خطة
 

 .الموقع حدود داخل
 

 الموقع داخل

سلطات الحكومــة المحلیة واالتحادیة في الدولة التي یقع على  جمیع
أخرى في الوقایة  مسؤولیات بین منعاتقھا بعض المسؤولیات 

 .والكوارث واألزمات الطواري وإدارةاإلشعاعیة، 
 

 مختصة سلطات
 

 التصدي إجراءات قیادة عن مسؤول (منظومة استجابة) تصدي جھاز
 .تنسیقھا أو الموقع خارج(االستجابة) 

 

 الموقع خارج ُسلطة

 عاملي أو الجمھور وقایة مستوى في كبیر انخفاض عنھ ینتج حدث
 بسبب(منظومة االستجابة)  التصدي وأجھزة الموقع داخل لھ المرّخص

 حدوث أو ،المفاعل قلب حمایة مستوى في شدید انخفاض) 1( :یلي ما
 النووي الوقودمن  كبیرة كمیات حمایة مستوى فيشدید  انخفاض
 إلى إضافیة أعطال أي فیھا تؤدي أن یمكن أو ظروف) 2( ،المستھلك

 أو جرعات) 3( ،المستھلك النووي الوقود أو المفاعل قلب یصیب ضرر
 یجب ،الموقع بمنطقة طوارئ حالة اإلعالن عند .الموقع داخل عالیة
 على والسیطرة الموقع خارج وقائیة اجراءات التخاذ باستعدادات القیام

  .الموقع داخل األشخاص یتلقّاھا التي الجرعات
 

 الموقع بمنطقة طوارئ

 (االستجابة) التصدي في عامالً  بصفتھ محددة بواجبات مكلف شخص
 .طوارئ لحالة

 

 الطوارئ عامل

 أو نوویة لمواد بھا مص������رح غیر إزالةبعمل  القیامأو محاولة  عمل
 .إشعاعي تخریب

 

 كیدي عمل
 

 لألشخاص طارئ طبي عالج تقدیم فیھ یتم الموقع داخل یقع َمرفق
 إلشعاعات تعرضوا الذین واألشخاص عادیة، بإصابات المصابین

 طبي عالج َمرفق
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 .مشعة بنویدات الملوثین واألشخاص
  

 (لالستجابة) للتصدي والسیطرة القیادة عن المسؤوللھ  المرّخص َمرفق
 السلطات مع للطوارئ (االستجابة) التصدي وتنسیق الموقع داخل
 حالة وقوعطوارئ بمنطقة الموقع أو  حالة وقوعخالل  الموقع خارج

 .عامة طوارئ
 

 الطوارئعملیات  َمرفَق

 لعمال التشغیلي والتحكم الموقع داخل للتجمع الموقع داخل َمرفق
 الصحیة، والفیزیاء البیئي، الرصد مثل مھام یؤدون الذین الطوارئ
 ھذا یوفر .الحرائق مكافحة دعم وتوفیر األضرار، على والسیطرة

ً  الَمرفق  لخدمات التابعین الطوارئ لعمال الصحیة الفیزیاء دعم أیضا
 .الموقع خارج الطوارئ

 

 التشغیلي الدعم مركز
 

م الدعم الفني للعاملین بغرف تحكُّم المرّخص لھ داخل الموقع یقدِّ  َمرفق
السیطرة على حالة  تُستعاد بینماللطوارئ  (االستجابة) خالل التصدي

 الطوارئ داخل الموقع.
 

 الفني الدعم مركز

ً  محدد معیّن معیار یُستخدم من أجل  ،للمراقبة قابلة لظروف مسبقا
 الكشف عن تصنیف الطوارئ والتعّرف علیھا وتحدیدھا.

 

 التخاذ موجب مستوى
 إجراءات الطوارئ

مؤھل بموجب تدریبھ وخبرتھ  النووي، رفقالمَ  موظفي من عضو أي
من  المرفوعة التقاریرالمحطة أو لتقییم  بأجھزةلتقییم المؤشرات 

 بالمستویات ومقارنتھا منھا التحقق بغرضخرین بالمحطة آ موظفین
ص لھ لتصنیف مخطط المرخّ  في طوارئ إجراءات التخاذ الموجبة

  الطوارئ.
 

 المحطة لشغِّ مُ 
 

 عندھا خذتُت تلقیھا، تم التي الجرعة أو المتوقعة الجرعة مستویات
 .للطوارئ (لالستجابة) للتصدي أخرى وإجراءات الوقائیة اإلجراءات

 

 عامة معاییر
 

 إشعاعي أو نووي لطارئ المثالي (لالستجابة) للتصدي موجز وصف
 تسھم التي والجھات العاملین جمیع تشارك لضمان یُستخدم مفترض،

 للتصدي مشترك فھم في للطوارئ (لالستجابة) للتصدي قدرة إعداد في
 .إلیھ شارالمُ  المثاليللطوارئ على النحو  (لالستجابة)

 

 العملیات مفھوم

ضعت بشأنھا ترتیبات طوارئ التخاذ محیطة بَمرفق نووي وُ  منطقة
إجراءات وقائیة عاجلة في حال وقوع طارئ نووي أو إشعاعي بغیة 
تفادي أو تقلیص خطر حدوث آثار قطعیة شدیدة خارج الموقع أو 

 .تقلیصھا
 

 احترازیة إجراءات منطقة

 إجراءات التخاذ ترتیبات بشأنھا ضعتوُ  نووي بَمرفق محیطة منطقة
 خارج جرعات تفادي بھدف طوارئ حالة وقوع حال في عاجلة وقائیة

 اإلجراءات تخطیط منطقة
 العاجلة الوقائیة
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وفقاً لمعاییر األمان الدولیة. وتُتخذ اإلجراءات الوقائیة العاجلة  الموقع،
 األوضاع أساس علىداخل ھذه المنطقة على أساس الرصد البیئي أو 

  . یلزم حسبما النووي، بالَمرفق السائدة
 

 
  

 والنطاق الھدف 
 

 )2( المادة
 

 :یلي لما الھیئة متطلبات تحدید إلى الالئحة ھذه تھدف
 

  (االستجابة)، التصدي عملیة وتنفیذطوارئ بَمرفق نووي  لحالة والتخطیط االستعداد )أ
 ،الموقع داخل(منظومة استجابة)  تصدي أجھزة إنشاء )ب
 وخارج الموقع داخل للطوارئ (لالستجابة) للتصدي تنسیق وآلیات مناسبة ترتیبات وضع )ج

 .عواقبھا وتخفیف طوارئ لحالة علیةابف االستجابة بغرض الموقع
 

 )3( المادة
 

 خارج(منظومة االستجابة)  التصدي وأجھزة الموقع خارج الطوارئ خطة على الالئحة ھذه تسري ال
 من واتباعھا الالئحة ھذه بأحكام االلتزام ضمان لھ المرّخص على یجب ذلك، من الرغم على .الموقع

 مساعدتھ أو لھ المرّخص لدعم الموقع داخلوجوده  عند الموقع خارج طوارئلل خدمة في عضو أي لبَ قِ 
 .للطوارئ (االستجابة) التصدي على للتدریب أو للطوارئ (لالستجابة) للتصدي

 
 

 عامة متطلبات
 

 الطوارئ إدارة
 )4( المادة

 
 تتوافق ترتیبات طوارئ المرّخص لھ مع متطلبات وترتیبات الدولة للطوارئ.  أن یجب .1

 
 بالتصدي المتعلقة وواجباتھ ومسؤولیاتھ، وصالحیاتھ، للطوارئ، لھ صالمرخّ  إدارة نظام توثیق یجب .2

 .اإلیھ الموكلة المراكز ذلك في بما الموقع، داخل للطوارئ لھ المرّخص خطة في للطوارئ (باالستجابة)
 

 نقاط تداخل وجود الموقع داخل للطوارئ خطة في الواردة للطوارئ لھ المرّخص ترتیبات تثبت أن یجب .3
 (منظومة االستجابة) التصدي وأجھزة الموقع داخل (منظومة االستجابة) التصدي أجھزة بین فاعلة
 .الموقع خارج
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 المخاطر تقییم

 )5( المادة
 

إجراء تقییم مخاطر لحاالت الطوارئ المحتملة المرتبطة  ترخیص على الحصول طلب مقدمعلى  یجب .1
  رفق النووي المذكور. نتائج التقییم في خطة للطوارئ داخل الموقع للمَ وإدراج  بالَمرفَق النووي

 
 :یلي ما المخاطر میتقی یتضمن أن یجب .2

 
 ضئیلةوقوعھا  احتماالت تكون التي تلكالمتوقعة التي قد تقع في الَمرفق النووي، حتى  األحداث )أ

  ،جداً 
 

  ،رافق نوویة داخل الموقعالطوارئ التي تقع في عدة مَ  حاالت )ب
 

 .سببھا عن النظر بصرف الطوارئأنواع حاالت  جمیع )ج
 

تقییم احتماالت وقوع حوادث عنیفة والعواقب المترتبة  ترخیصعلى  الحصول طلب مقدم على یجب .3
 على انبعاثات كبیرة للمواد المشعة.

 
 اإلجراءات(منطقة  الطوارئ مناطق لتحدید تقییم إجراء ترخیصعلى  الحصول طلب مقدم على یجب .4

إلى  تقدیمھعلیھ  یجبو الطوارئ، ومسافات) العاجلة الوقائیة اإلجراءات تخطیط ومنطقة االحترازیة،
 .المختصة الجھات

 
 التخاذ معاییر وضع في المختصة للسلطات دعمال تقدیم ترخیص على الحصول طلب مقدم على یجب .5

  .الوقائیة اإلجراءات
 

تحدید  ویجب ،حسب االقتضاء ،ةدوریبصورة  المخاطر تقییممراجعة وتنقیح  لھ المرّخص على یجب .6
 .الموقع داخل الطوارئ خطة في المراجعة عملیات تكرار

 
 .المخاطر بتقییم مقارنة النووي للَمرفق الطوارئ ترتیبات كفایة مدى مراجعة لھ المرّخص على یجب .7

 
 

 الطوارئ تصنیف
 )6( المادة

 
 نُُظم علىأساسھ  شتملعلى أن ی الطوارئ، لتصنیف معیاري مخطط تحدید لھ المرّخص على یجب .1

  .البدء لظروف أخرى إشارة وأي الدوافق ومؤشرات النووي، الَمرفق
 

ً لنظام تصنیف الطوارئ.  على یجب .2  المرّخص لھ أن یدرج في خطة الطوارئ داخل الموقع وصفا
) حالة الطوارئ 2(، ) حالة الطوارئ العامة1( :یلي ما على الطوارئ (مستویات) تبرُ  تشتمل أن ویجب

 .االعتیادي غیر والحدث) 4(، (التنبیھ) اإلنذار) 3(، بمنطقة الموقع
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 علیھ یجبلھ أن یوثق بوضوح المستویات الموجبة التخاذ إجراءات الطوارئ، و المرّخص على یجب .3

رات في اإلجراءات أو المعدات التي قد یكون لھا تأثیر على یأو عند حدوث تغیة دوریبصورة مراجعتھا 
 المستویات الموجبة التخاذ إجراءات الطوارئ. 

 
عند تحدید المستویات الموجبة التخاذ  الكیدیةالمرّخص لھ أن یأخذ في االعتبار األعمال  على یجب .4

  .الطوارئ إجراءات
 

 
  وظیفیة متطلبات

 
  والتبلیغ الطوارئ تحدید

 )7( المادة
 على المرّخص لھ القیام بما یلي: یجب .1

 
  ،فوراً حالة الطوارئ أو الكشف عنھا  تحدید )أ

دقیقة بعد توفر ) 15( خمس عشرة خاللاألحوال العادیة  في الطوارئ (مستوى) تبةرُ  إعالن )ب
موجب التخاذ إجراءات طوارئ المستوى التم تجاوز قد لمشغلي المحطة بأنھ  صحیحة مؤشرات

یجب أن یتم اإلعالن في أقرب وقت ممكن، إال و. الالئحة ھذهب 6 المادة في المبین النحو على
اتخاذ حد أقصى من أجل ضمان كدقیقة  )30ثالثین ( حتىأنھ یمكن تمدید وقت ھذا اإلعالن 

 ،فوریة لضمان األمان إجراءات

 المبدئیة التوصیات أو الطوارئ (مستوى) تبةرُ  بإعالنالھیئة والسلطات خارج الموقع  إبالغ )ج
 ،التوصیة أو المذكور اإلعالن من دقیقة )15( خمس عشرة خالل الوقائي لإلجراء

 ،الموقع داخل(منظومة االستجابة)  للتصدي جھازه تفعیل )د

 ،بما في ذلك توصیات اإلجراء الوقائي للطوارئ، (لالستجابة) إجراءات فوریة للتصدي اتخاذ )ه
  ،حسب مقتضى الحال

  .وقائیة إجراءات تنفیذ )و

(منظومة االستجابة) یكون لدى المرّخص لھ نظام موثق إلبالغ وتفعیل أعضاء جھاز التصدي  أن یجب .2
 داخل الموقع. 

 
ً  الموقع داخل للطوارئ (االستجابة) التصدي لتفعیلالمرّخص لھ تحدید الوقت المستھدف  على یجب .3  وفقا

 .الموقع داخل الطوارئ لخطة
 

 الطوارئ حالة حول الموقع خارج وللسلطات للھیئة دوریة تحدیثات تقدیم لھ المرّخص على یجب .4
ً  النووي بالَمرفق  .الموقع داخل الطوارئ خطة في ینالُمحددَ  والتكرار للنموذج وفقا

 
 (مستوى) تبةرُ حدوث تغییر في  عندوالسلطات خارج الموقع  الھیئة یبلغ أنالمرّخص لھ  على یجب .5
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التغییر  من حدوث دقیقة )15( خمس عشرة خالل الوقائي اإلجراء ةتوصی تغییر في أو الطوارئ
 .المذكور

 الطوارئ حالة تقییم
 )8( المادة

 
 :یلي ما تضمنی طوارئ حالة وقوع خالل تقییم إلجراءالالزمة  قدراتال لھ المرّخص لدى تتوفر أن یجب

 
 إشعاعیة لسحابة خصائص أي ذلك في بما مشعة، لمواد محتملة انبعاثات حدوث توقُّع )أ

 ،النووي الَمرفق أوضاع على استناداً  بھا المرتبطة والجرعات

 عادیة غیر إشعاع مستویات أي وجود لتحدید عینات وجمع الموقع داخل لإلشعاع قیاسات إجراء )ب
  اھا،مشعّة ومد مواد انبعاثات أو

على قیاسات اإلشعاع  اً أي خصائص لسحابة إشعاعیة والجرعات المرتبطة بھا استناد توقُّع )ج
  ،داخل الموقع

 تقییم على استناداً  بھا الموقع خارج والسلطات الھیئة وإخطار الوقائي اإلجراء توصیات وضع )د
 .الطوارئ حالة

 

 الطوارئ حالة تخفیف
 )9( المادة

 
 مثل: للطوارئ، (االستجابة) التخاذ إجراءات التصديالالزمة قدرات التتوفر لدى المرّخص لھ  أن یجب

 
  ،سبب حالة الطوارئ واستعادة السیطرة على الوضع تحدید )أ

 بالقدر الطوارئ حالة عن ناتجة مشعة لمواد انبعاثات أو زائدة إشعاع مستویات أي تقلیص )ب
 .المستطاع

 
 الموقع داخل الوقائیة اإلجراءات 

 )10( المادة
 

یكون المرّخص لھ قادراً على تنفیذ اإلجراءات الوقائیة الكفیلة بوقایة العاملین داخل الموقع،  أن یجب .1
 . الموقع خارج الطوارئ وعمال الزوار ذلك في ابم
 

المرّخص لھ التنسیق مع السلطات خارج الموقع إلخالء الموقع من العاملین غیر  على یجب .2
 الضروریین والزوار. 
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 الجمھور وقایة
 )11( المادة

 
ً  ،الموقع خارج السلطات إلى لتقدیمھا الجمھور لوقایة الوقائي اإلجراء توصیات وضع عند  للمادة وفقا

 :لھ المرّخص على یجبھذه الالئحة، ب) د(8
 

 للطاقة الدولیة الوكالة أمان لمعاییر )2( الملحق في المحدد النحو على العامة المعاییر مراعاة )أ
 ،وتعدیالتھا"، 7 الجزء العامة، األمان"متطلبات  الذریة

ض ال حاالت لتفادي السعي )ب ً  مستوى یتجاوز بماتعرُّ  المتبقیة الجرعة حیث من محدداً  مرجعیا
 .األمثل والتحسین التبریر مبادئ مراعاة مع سنویة أو حادة جرعة سیفرت ملي 20لـ

 
 

 الطوارئ عمال وقایة
 )12( المادة

 
ض طارئة عند .1 ض عمال الطوارئ لمستوى  یجب ،وقوع حالة تعرُّ على المرّخص لھ ضمان عدم تعرُّ

ض المھني المنصوص علیھا في الئحة الھیئة  رة للتعرُّ  FANR-REG-04یتجاوز حدود الجرعة المقرَّ
بصیغتھا  "،النوویة رافقبالمَ  اإلشعاعات من للوقایة األمثل والتحسین اإلشعاعیة الجرعة حدود الئحة"

 .الالئحةھذه ب) 3(12 المادةباستثناء ما نّصت علیھ  ،المنقحة
 

 إجراءات تنفیذ منقد تم استثناؤھن  بحملھنالمرّخص لھ ضمان أن العامالت اللواتي أبلغنھ  على یجب .2
 .الطبیعیة بالرضاعة قیامھن وأثناء حملھن خالل للطوارئ (االستجابة) التصدي

 
یتعرض عمال الطوارئ في ظروف استثنائیة لجرعات فعالة تتجاوز حدود الجرعة المھنیة  قد .3

 ھؤالء تدریب یجبلذا،  .بصیغتھا المنقحة FANR-ERG-04المنصوص علیھا في الئحة الھیئة 
كما  .الطوارئ لحالة (لالستجابة) للتصدي مطلوبة تكون قد التي اءاتاإلجر الممكن على بالقدر العمال
 المنصوص اإلرشادیة القیم دون الجرعات على لإلبقاء المعقولة الجھود كافة بذل لھ المرّخص علىیجب 
"، 7 الجزء العامة، األمان"متطلبات  الذریة للطاقة الدولیة الوكالةأمان  لمعاییر )1( الملحق في علیھا

ض ال من الوقایة لضمان المعقولة االحتیاطات جمیع اتخاذ مع وتعدیالتھا، ض وال الخارجيتعرُّ تعرُّ
ً ، كما تجب الداخلي  (لالستجابة) تصديلل بإجراءات قامواالذین  نومراعاة الجرعة التي تلقاھا العامل أیضا

 شھراً السابقة. 12الـللطوارئ خالل فترة 
 

ض المھني أيأن تستند  یجب .4 ض لعمال الطوارئ تتجاوز حدود الجرعة السنویة للتعرُّ على  ،حالة تعرُّ
 ِعلم عن موافقة على ،بصیغتھا المنقحة ،FANR-ERG-04النحو المنصوص علیھ في الئحة الھیئة 

  .وتوثیقھا قیاسھا ویجب الطوارئ عامل قِبَل من
 

 خالل الموقع خارج الطوارئ لخدماتیكون المرّخص لھ مسؤوالً عن وقایة عمال الطوارئ  أن یجب .5
 داخل التدریب أثناء أو طوارئ حالةوقوع  ثناءأ مساعدتھ أو لھ المرّخص لدعم الموقع داخل وجودھم

  .الموقع
 

یتم تعیینھم  لم الذین الطوارئ عمال يتلقّ  لضمان بھا معمول ترتیبات لھ المرّخص لدى یكون أن یجب .6
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 ً ً  المعینین الطوارئ لعمال الوقایة مستوى من ذاتھ القدر طوارئ كعمال مسبقا  تشتمل أن ویجب .سلفا
 والتعلیمات الدرقیة، ةغدوأقراص الیود لل الرصد، ومعدات الوقائیة، ومعدات التدریب، على الترتیبات

 .واإلشراف
 

  الطبیة االستجابة إدارة
 )13( المادة

 
 الذین بالموقع، المصابین إلدارة بھا معمول وترتیبات طبي عالج َمرفق لھ المرّخص لدى یتوفر أن یجب .1

 إزالة بمسؤولیةالعالج الطبي  رفقمَ  یضطلعیجب أن و. مشعة بنویدات تلوثوا قد یكونوا أن المحتمل من
 خارج مالئم طبي رفقمَ  إلى نقلھمأو /و معالجاتھم قبل ،الحال مقتضى حسب ،األشخاص عن التلوث
 .الموقع

 
 :یلي بما القیام من تمّكنھ قدرات على لھ المرّخص ترتیبات تشتمل أن یجب .2

 
 ،وانقاذھم المفقودین عن البحث )أ

 ،الموقع داخل طبي عالج َمرفق إلى المصابین نقل )ب

 ،ألرواحإلنقاذ ا الطارئة للرعایة األولویةإعطاء  )ج

إجراءات  واتخاذالتلوث،  إزالةحالة المصابین و استقرار على والعملبالفرز الطبي  القیام )د

 ،الموقع خارج مخصص طبي بَمرفق عالجھم متابعة قبلالحتواء التلوث حسبما ھو مناسب 

 ،الملوثة الجثث في التصرف )ه

 األولیة الصحیة الرعایة لتقدیم الموقع خارج مخصص طبي َمرفق إلى المصابین نقل )و

 ،والثانویة

 االشعاعیة، والوقایةالكوادر الطبیة خارج الموقع للسیطرة على التلوث بالنویدات المشعة،  دعم )ز

  ،من األشخاص والغرف والمعدات التلوث وإزالة المسحعملیات  وإجراء

 .المتلقاة الجرعة تقدیر )ح

 ذهھ تشتمل أن یجبرافق الطبیة خارج الموقع، حیث المرّخص لھ توثیق الترتیبات مع المَ  على یجب .3
 مخصص طبي َمرفق إلى المشعة بالنویدات الملوثین األشخاص بدخول تتعلق اعتبارات على الترتیبات

 .الموقع خارج
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 اإلشعاعیة غیر العواقب
 )14( المادة

 
 لحالة اإلشعاعي غیر التأثیر لتخفیفالالزمة  والقدرات الترتیبات لھ المرّخص لدىتوفر ت أن یجب

 التخاذ ،الموقع خارج(منظومة االستجابة)  التصدي وأجھزة الھیئة معیجب أن یعمل و الطوارئ،
 حسبما یلزم. ،التأثیر ھذا لتخفیف الطارئة اإلجراءات

 
 الجمھور مع التواصل

 )15( المادة
 

الموقع  خارج للسلطاتلتوفیر المعلومات  وقدرات بھا معموللدى المرّخص لھ ترتیبات توفر ت أن یجب .1
 .الجمھور إلى إیصالھا بغرض الطوارئحول حالة 

 
 الموقع خارج الطوارئ وخطةیكون ھناك تحدید واضح في خطة الطوارئ داخل الموقع أن  یجب .2

 خارج (منظومة االستجابة) التصدي وأجھزة الموقع، خارج والسلطات لھ، بالمرّخص الخاصة ألدوارل
 .بعدھا وما طوارئ حالة وقوع خالل الجمھور مع التواصلفي  الموقع

 
 

 
 طوارئالحالة  إنھاء 

 )16( المادة
 

 (االستجابة) التصدي إجراءات إلنھاء الالزمة والمعاییر الشروط وضع لھ المرّخص على یجب .1
  .عنھا اإلعالن تم طوارئ (مستوى) تبةلرُ  الموقع داخل للطوارئ

 
ض حالة إلى لالنتقال عامة ترتیبات إعداد لھ المرّخص على یجب .2 ض حالة إلى أو لھا مخطط تعرُّ  تعرُّ

وللحصول على موافقة  المختصة السلطات مع للتشاور آلیة على الترتیبات تشتمل أن ویجب .قائمة
 الھیئة.

  
 المشعة النفایات في التصرف

 )17( المادة
 

 انتاجھا المتوقع المشعة النفایات لتوصیف موثقة وترتیبات استراتیجیة لھ المرّخص لدى كونت أن یجب .1
مع سیاسات الدولة متوافقاً أن یكون ذلك  على فیھا، والتصرف طوارئ حالة وقوع خالل الموقع داخل

 .الھیئة عن الصادرة واللوائح القانونمع و بھا المعمول
 

 أجھزة تجاه ھوالتزامات ھواجباتالمرّخص لھ  بإعدادھا یقوموالترتیبات التي  االستراتیجیة تراعي أن یجب .2
 حالة وقوع خالل الناتجة المشعة النفایات في التصرف بشأن الموقع خارج (منظومة االستجابة) التصدي
 .طوارئ
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 (االستجابة) والتصدي الطوارئ تحلیل
 )18( المادة

 
 للطوارئ، (االستجابة) والتصدي الطوارئ لتحلیل بھ معمول نظام لھ المرّخص لدى یكون أن یجب
 وتحدید الطوارئ، حالة تمثیل وإعادة والوثائق، والسجالت بالمعلومات لالحتفاظ ترتیبات عن فضالً 
 .الطوارئ ترتیبات وتحسین للطوارئ، الجذري السبب

 
 

 التحتیّة البنیة متطلبات
 وإجراءاتھا الموقع داخل الطوارئ خطة

 )19( المادة
 

 الموقع داخل طوارئ خطة ذلك في بما الطوارئ، ترتیبات على الحفاظ لھ المرّخص على یجب .1
مركز الدعم الفني، وَمرفق عملیات الطوارئ، وَمرفق ، بما في ذلك رافقمَ الو ،الصلة ذات جراءاتاإلو

اتخاذ إجراءات إمكانیة العالج الطبي ومركز الدعم التشغیلي، وكذلك المعدات التي تثبت بضمان معقول 
  .طوارئ حالة وقوع عند اتخاذھا سیتم أنھوقائیة وتخفیفیة و

 
 علیھا للموافقة الھیئة إلى الموقع داخل الطوارئ خطة تقدیم ترخیصلى ع الحصولمقدم طلب  على یجب .2

  .الخدمة في النووي الَمرفق إدخال قبل
 

 ،أي( للطوارئ (االستجابة) التصدي متطلبات جمیع الموقع داخل الطوارئ خطة تغطي أن یجب .3
 التحتیة) المنصوص علیھا في ھذه الالئحة.   البنیة ومتطلبات والوظیفیة العامةالمتطلبات 

 
 الموقع داخل الطوارئ خطةأن  ضمان لھص والمرخّ  ترخیصعلى  الحصول طلب مقدم على یجب .4

 ھذه الالئحة.ب 5في المادة  إلیھا شارالمُ  المخاطر تقییم عملیةتأخذ في االعتبار 
 

مفھوم للعملیات في خطة الطوارئ داخل الموقع  إدراج ترخیصعلى  الحصول طلب مقدمعلى  یجب .5
للطوارئ ویتناول جمیع مراحل تشغیل الَمرفق النووي،  (لالستجابة) للتصدي الطلب مقدمترتیبات یبیِّن 

 تحدیث یضمن أن لھ صالمرخّ  على ویجببما في ذلك إعادة تحمیل الوقود وإغالق الَمرفق النووي. 
 جة.الحا عند إلیھا شارالمُ  الترتیبات

 
 ومسؤولیاتھص لھ المرخّ  دورالطوارئ داخل الموقع وإجراءاتھا ذات الصلة  خطةتحدد  أن یجب .6

خارج الموقع المشاِركة في التأھب للطوارئ، (منظومة االستجابة)  وترتیبات التنسیق مع أجھزة التصدي
. الَمرفق النووي في الكیدیةللطوارئ فیما یتعلق بالَمرفق النووي واألعمال  (االستجابة) وفي التصدي

ضمن أمور أخرى، المجاالت  الصلة،خطة الطوارئ داخل الموقع وإجراءاتھا ذات  تتناول أن یجبو
 التالیة:

 
 :للطوارئ التأھب )أ

على نحو منتظم  واختبارھااستمرار العمل بھا و للطوارئ التأھب مھام إعداد )1(
 ،الموقع خارج للطوارئ (منظومة االستجابة) التصدي أجھزة مع
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تقع مسؤولیتھا على عاتق  التي الموقع خارج الطوارئ رافقمَ  صیانة  )2(
 لھ، صالمرخّ 

 ،الطوارئ مناطق في للجمھور إنذارنظام استمرار العمل ب  )3(

 ،الموقع داخل اإلشعاعي الرصد مظُ نُ  صیانة  )4(

 األشخاص وعالج تقلیدیة، بإصابات المصابین لعالج ترتیبات على الحفاظ  )5(
  ،الملوثین بنویدات المشعة واألشخاص لإلشعاع تعرضوا الذین

للجمھور بشأن مختلف جوانب الطوارئ، واإلجراءات  المتواصلة التوعیة )6(
 الطارئة والتصدي للطوارئ.

 :للطوارئ (االستجابة) التصدي )ب

 المختصة السلطات مع للمعلومات الدوري التبادل وترتیبات الطوارئ عن اإلبالغ )1(
 ، للطوارئ (االستجابة) التصدي حول

 ،الجمھور لوقایة الوقائیة اإلجراءاتبشأن  لھ المرّخص توصیات )2(

 ،لھ المرّخصتقع مسؤولیتھا على عاتق  التي الموقع خارج الطوارئ رافقمَ تشغیل  )3(

 ،الطوارئ مناطق في لجمھورل إنذار نظام تشغیل )4(

 ،الطوارئ مناطق في الجمھور تحذیر )5(

 ،بشأن الطوارئ مع وسائل اإلعالم والتواصل العامة المعلومات ونشر إعداد )6(

في ذلك المرضى من  نبم ،وإدارة األشخاص الذین تم إجالؤھم من الموقع رعایة )7(
 ،الطبي العالجَمرفق 

 ،مناسب ھو حسبما الدرقیة، لغدةل الیودأقراص  توفیر )8(

 عملیاتعن  المسؤولة األخرى الجھات مع التقییم ودمج البیئیة البیانات مشاركة )9(
  ،المسح البیئیة

ضإلى حالة  االنتقال )10( ضمخطط لھا أو حالة  تعرُّ  قائمة،  تعرُّ

ضحالة  إنھاء )11(  .الموقعطارئة داخل  تعرُّ

 (لالستجابة) للتصدي الالزمة الموقع خارج الطوارئ خدماتأن تحدد خطة الطوارئ داخل الموقع  یجب .7
 .الموقع داخل طوارئ لحالة

 

 لھ المرّخص بین الموثقة الترتیبات إلى تشیر أن أو الموقع داخل الطوارئ خطة تتضمن أن یجب .8
 أن یجبو .طوارئ حالة وقوع خالل لھ المرّخص لمساعدة الالزمة الموقع خارج الطوارئ وخدمات

 التصدي وقت ذلك في بما ،تقدیمھ سیتم الذي الدعم ومستوى نوع تحدد وأن مشتركة، الترتیبات ھذه تكون
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 .ومدتھ المتوقع(االستجابة) 
 

 داخل (منظومة االستجابة)بین جھاز التصدي  نقاط التداخلأن تحدد خطة الطوارئ داخل الموقع  یجب .9
 .الموقع خارج (منظومة االستجابة) التصدي وأجھزة لھ المرّخص لدى الموقع

 
الموقع خالل وقوع حالة  داخل األفرادأن تص������ف خطة الطوارئ داخل الموقع ترتیبات وقایة  یجب .10

 الطوارئ وخ��دم��ات والزوار، النووي، ب��الَمرفق والع��املون الطوارئ، عم��ال ذل��ك في نبمطوارئ، 
 .الموقع داخل الموجودة الموقع خارج

 
 

 
تتض���من خطة الطوارئ داخل الموقع ترتیبات لالس���تجابة لحاالت الطوارئ التي تقع في وقت  أن یجب .11

 .الموقع داخلواحد في أكثر من َمرفق نووي 
 

 للطوارئ (االستجابة) التصدي وترتیبات الموقع داخل للطوارئ التأھب تنسیق لھ المرّخص على یجب .12
 أن إثبات على قادراً  لھ المرّخص یكون أن یجبو. الضمانات وترتیبات الموقع داخل النووي واألمن

ً  بعضھاتعوق  وال بعضھا تدعم والضمانات النووي واألمن الطوارئ ترتیبات  .ظروف أي تحت بعضا
 

 
 الطوارئ (منظومة)جھاز

 ) 20( المادة
 

 مسؤولیات بأي مكلفین غیر الطوارئ بمھام المكلفین المناوبین عمالھ أن ضمان لھ المرّخص على یجب .1
 .الحاجة عند بھا المكلفین الطوارئ لمھام ھمئأدا دون تحول أخرى

 
 داخل(منظومة االستجابة)  التصدي بجھازلزیادة الكوادر  استراتیجیةص لھ یكون لدى المرخّ  أن یجب .2

 .األجل طویلة طوارئ لحالة المتواصلة اإلدارةعلى نحو یسمح بالموقع 
 

 أجھزة مع بالتنسیق للطوارئ التأھب لضماناستمرار العمل بھ و للطوارئ للتأھب برنامج إعداد یجب .3
 .الموقع خارج(منظومة االستجابة)  التصدي

 
 

 اللوجستیة الخدمات 
 )21( المادة

 
 والمواقع والمعدّات الَمرافق لھ والمرّخص ترخیص على الحصول طلب مقدمأن تتوفر لدى  یجب .1

 ھذه في علیھا المنصوص الوظیفیة المتطلبات جمیع ودعم طوارئ لحالة(االستجابة)  للتصدي الالزمة
 :یلي ما على أخرى، أمور ضمن، والمواقع والمعدات رافقالمَ  تشتمل أن ویجب .الالئحة

 
ً  كونھا جانب إلىتُعتبر  التي ،التحكم غرفة )أ  یُتوقعمكاناً  النووي، للَمرفق التشغیلي للتحكم موقعا

 للتصدي لھ صالمرخّ  إجراءات وتفعیل وتصنیفھا الطوارئ حالة عن الكشف فیھأن یتم 
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 ،للطوارئ(االستجابة) 

 (االستجابة) للتصدي الشاملة لجھودبا فیما یتعلق والسیطرة للقیادة الطوارئ عملیات َمرفق )ب
 ،مع السلطات خارج الموقع والتنسیق الموقع داخل للطوارئ

 بھدف لھ صالمرخّ الخاصة ب تحكمال غرفة ن فيعاملیلل الفني الدعم میقدِّ  الذي الفني الدعم مركز )ج
  ،نووي َمرفق تشغیل على السیطرة واستعادة الطوارئ حالة عواقب تخفیف

 (االستجابة) الدعم التشغیلي للسیطرة التشغیلیة على العاملین الذین یقومون بمھام التصدي مركز )د
 الطوارئ لحالة یستجیبون الذین الموقع خارج للعاملین الصحیة الفیزیاء دعم مونویقدّ للطوارئ 

 ،الموقع داخل

 الطارئ العالج لتوفیر ومعدات بكوادر مزود الموقع داخل الطارئة للحاالت طبي عالج َمرفق )ه
 منھم التلوث وإزالھ مشعة، بنویدات الملوثین واألشخاص عادیة بإصابات المصابین لألشخاص

  ،الموقع خارج مناسب طبي َمرفق إلى النقل أو العالج قبل

وقوع  خالل والتعلیمات بالمعلومات وتزویدھم الموقع داخلاألشخاص الموجودین  لتحذیر نظام )و
 ،طوارئ حالة

 من الزوار وإخالء الموقع داخل ضروري غیریُعتبر وجودھم  الذین العاملین إلخالء نظام )ز
 ،الموقع

 (االستجابة) التصدي في المشاركین غیر من الموقع داخل العاملین جمعفیھا  یتم تَّجمع نقاط )ح
 ،منھا إجالئھم یمكن حیث وإیوائھم وحصرھموار والز للطوارئ

  ،طوارئ حالة بوقوع الموقع خارج المختّصة والسلطات الھیئة وتبلیغ لإلنذار نظام )ط

  ،الموقع خارج والسلطات الھیئة مع المستمر التواصل لضمان نظام )ي

 مناسب مكان في تكون العنیفة، الحوادث إدارة ذلك في بما ،الطوارئ حالة لتخفیف ومعدات مظُ نُ  )ك
 ،جمیع ظروف الطوارئ المفترضة فيلنشرھا  ومتاحة

 ،الموقع وخارج الموقع داخل اإلشعاع مستویات قیاسل أخرى ومعداترصد إشعاعي  نظام )ل

 موحد تقییم تشكیل بغرض اإلشعاعي الرصد في المشاركة الجھات جمیع من البیانات لدمج نظام )م
 خارج السلطات إلى المناسبة الوقائیة اإلجراءات حول توصیات وتقدیم اإلشعاعیة للظروف

 ر،الجمھو لوقایة الموقع

تحلیل وخدمات تقع في مكان مناسب لتحدید وتوصیف تلوث العینات ولدیھا اعتمادات  مختبرات )ن
لھ  صالمرخّ رافق لزیادة أعداد الكوادر المناوبة واالحتیاطیة خارج الموقع في حال لم تعد مَ 

مركز الدعم الفني وَمرفق عملیات الطوارئ وَمرفق العالج الطبي ومركز  مثلالموقع،  داخل
 ،لالستخدام صالحة، التشغیلي مالدع

 ،الموقع داخل المفقودین على الفوري بالتعرف یسمح الكوادر لتفقد نظام )س
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ً  الموقع خارج السلطات لدعم ومعدات مظُ نُ  )ع  ،بھا المعمول للترتیبات وفقا

 الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما ،وتقییمھا الطوارئ لتصنیفرصد داخل الموقع  نُُظم )ف
 مظُ ونُ  واإلشعاعیة والزلزالیة الھیدرولوجیة مظُ والنُ  الجویة األرصاد مظُ ونُ  الجیوفیزیائیة مظُ النُ 

 ،االحتراق نواتج وكواشف اتالعملی مراقبة

 ،الطوارئ لعمال موثوق اتصاالت نظام ذلك في بما الطوارئ، عملیات لدعم تشغیلیة معدات )ص

 الطوارئ عمال عدد تكفي الدرقیة لغدةل أقراص الیود ذلك في بما شخصیة، وقایة معدات )ق
 في الكوادر من متزاید لعدد ترتیبات ذلك في بما المتوقعة، ومدتھا الطوارئ لحالة الالزمین
  ،األمر لزم إذا ،المناوبة

  ،البیئیة االشعاعیة العینات لجمع وأجھزة أدوات )ر

 

ذلك عمال الطوارئ داخل  في نبم األشخاص، من التلوث وإزالة الكوادر لرصد مظُ ونُ  أدوات )ش
 الموقع.

 

 :إماللطوارئ  (االستجابة) كل َمرفق ونظام للتصديیجب أن یكون   .2
 

ً مصمم )أ  الطوارئ ظروف جمیع في لالستخدام قابالً  ویكون ،أجلھا من اُنشئ التي الوظائف لدعم ا
 أو ،المفترضة

 النظام أو الَمرفق توفر عدم عند الوظیفة نفس أداءمن خاللھ  یمكن بدیل نظام أو بَمرفق اً مزود )ب
 .األساسي

 للطوارئ. (االستجابة) وأدوات ومعدات التصدي مظُ ونُ  رافقمَ  موثوقیة إثبات لھ المرّخص على یجب .3
 

 رافقلمَ  موثق صیانة برنامج لھ صوالمرخّ  ترخیص على الحصول طلب مقدمیكون لدى  أن یجب .4
رافق التصدي بما في ذلك االختبار الدوري لجمیع مَ  للطوارئ، (االستجابة) التصدي ومعدات مظُ نُ و

للطوارئ ذات الصلة، وأجھزة معایرة  (االستجابة) التصدي مظُ نُ للطوارئ ومعدات و(االستجابة) 
 .االقتضاء حسب ،القیاس اإلشعاعي

 
 

 للطوارئ (االستجابة)التصدي بیانات نظام
 )22( المادة

 
 اإلرسالیتوفر من خاللھ  للطوارئ (لالستجابة) للتصدي بیانات نظام تطبیقعلى المرّخص لھ  یجب .1

 نظام من لألمان بالنسبة الحرجة النووي الَمرفق لمؤشرات المناسب الوقت في الدقیقة للتحدیثات اآللي
  .طوارئ حالة وقوع حال في الطوارئ عملیات َمرفق إلى لھ المرّخص موقع داخل المثبت الكمبیوتر

 
 معلومات لتوفیر احتیاطي نظام لھ والمرّخص ترخیص على الحصول طلب مقدمأن یكون لدى  یجب .2

 (االستجابة) التصدي بیانات نظام فشل حال في لألمان بالنسبة الحرجة النووي الَمرفق مؤشرات عن
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 .للطوارئ
 

 .أشھر) 3( ثالثة كل للطوارئ(االستجابة)  التصدي بیانات نظام اختبار لھ المرّخص على یجب .3
 

 
 والتمارین والتدریب التدریبة الدورات

 )23( المادة
 

 لجمیع الالزمة التدریبیة الدورات توفیر لھ المرّخصعلى مقدم طلب الحصول على ترخیص و یجب .1
  .الموقع داخل طوارئ حالة في یشاركوا أن یمكن الذین األفراد

 
 واألشخاص توفیرھا یلزم التي التدریبیة الدورات یصف تدریب برنامج لھ المرّخصأن یتوفر لدى  یجب .2

 .تقدیمھا وتواتر بالتدریب المستھدفین
 

 في ومسؤولیاتھم ومھامھم لواجباتھمیتضّمن برنامج التدریب اختباراً إلثبات استیعاب األفراد  أن یجب .3
 .طوارئ حالة وقوع حال

 
 المناسب الوقت في الھیئة وإبالغ التدریبیة للدورات شاملة بسجالت االحتفاظ لھ المرّخص على یجب .4

 .التدریب وبرنامج الفعلیة التدریبیة الدورات سجالت بین تفاوت بأي
 

 الطوارئ لخدمات تدریبیة دورات توفیر لھ والمرّخص ترخیص على الحصول طلب مقدم على یجب .5
 الدورات ھذه تضمین یجبو ،طوارئ حالة وقوع خالل الموقع داخل الدعم تقدیمتتضمن  الموقع خارج

ألداء الوظائف  المطلوبة لمعارفوا المھاراتتغطي جمیع  أن یجب، كما التدریب برنامج في التدریبیة
 .الموقعالمتوقعة للطوارئ داخل 

 
 الموظفین إلمام لضمان الموقع داخل خطة الطوارئ على دوریة تدریبات إجراء لھ المرّخص على یجب .6

 .للطوارئ(لالستجابة)  للتصدي المحددة بواجباتھم
 

المرّخص لھ إجراء تدریبات كافیة بمشاركة العاملین الذین لدیھم أدوار محددة بوصفھم عمال  على یجب .7
 عمال جمیع فعالیة تضمن تكرار بدرجة الموقع داخل (منظومة االستجابة) التصديطوارئ في جھاز 

 .طوارئ حالة وقوع خالل الطوارئ
 

(منظومة  التصدي ألجھزة النطاق واسعةالمرّخص لھ إجراء تمارین تكون فیھا مشاركة  على یجب .8
 مرة واحدة على األقل كل عامین. الموقع وخارج الموقع داخلاالستجابة) 

 
النظر عن  بصرفأن تشمل التدریبات والتمارین مجموعة واسعة من السیناریوھات المفترضة  یجب .9

أن تشتمل على و ئحة،أن تغطي جمیع المتطلبات الوظیفیة المنصوص علیھا في ھذه الال ویجب سببھا،
 )8( على مدى فترة ثماني الموقع وخارج الموقع داخل(منظومة االستجابة)  التصديجمیع أجھزة 

 سنوات.
 

 خطة على ضروري تدریب أي وإعادة والتمارین التدریبات ھذه نتائج مراجعة لھ المرّخص على یجب .10
 تم التوصل إلیھا صلة ذات نتائج بأي الھیئة إبالغ یجبو .لھا إجراء تصحیح أو الموقع داخل الطوارئ
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 .التمرین أو التدریب بعد معقولة زمنیة فترة غضون في
 
 

 الجودة إدارة برنامج
 )24( المادة

 
یتم تضمین خطة الطوارئ داخل الموقع والترتیبات في النظام اإلداري للمرّخص لھ وفقاً لالئحة  أن یجب .1

 .بصیغتھا المنقحة ،رافق النوویة"م اإلداریة للمَ ظُ "الئحة النُ  FANR-REG-01الھیئة 
 

موثوقیة و توفر لضمان برنامج وضع لھ المرّخصو ترخیصعلى  الحصولطلب  مقدمعلى  یجب .2
والخطط، واإلجراءات وغیرھا من الترتیبات  ،رافقاالتصال والمَ  مظُ نُ و ،والمعدات ،اإلمدادات

 .الطوارئ مھامالضروریة للقیام ب
 

 ةفظاحمعلى المرّخص لھ توثیق خطة الطوارئ داخل الموقع وإجراءاتھا والترتیبات األخرى وال یجب .3
 ودمج الدروس المستفادة من البحوث والخبرة التشغیلیة (مثل التصدي وتحدیثھا، مراجعتھا ىعل

 لحالة طوارئ) وتدریبات وتمارین الطوارئ. (االستجابة)
 

 في بما ،الَمرافقو الموقع داخل والمحافظة على خطة الطوارئتحدیث  ضمان لھ المرّخص على یجب  .4
وتوفُّر وَمرفق عملیات الطوارئ وَمرفق العالج الطبي ومركز الدعم التشغیلي،  الفني الدعم مركز ذلك

 .بصورة كافیةالمعدات واإلمدادات 
 

 تتضمن جراءاتواإللمراجعة وتوزیع خطة الطوارئ داخل الموقع آلیة یكون لدى المرّخص لھ  أن یجب .5
 المعنیین العاملین لجمیع واإلجراءاتأحكاماً لضمان توفر أحدث نسخة من خطة الطوارئ داخل الموقع 

 .المختصة والسلطات
 

 كلما أو السنة في األقل على واحدة مرة الموقع داخل الطوارئ خطة مراجعة لھ المرّخص على یجب .6
 .الطوارئ ترتیباتفاعلیة  على تؤثر أن یمكن یراتیتغ حدثت

 
 .والترتیبات الموقع داخل الطوارئ لخطة مستقلة دوریة مراجعاتالقیام ب ضمان لھ المرّخص على یجب .7

 
 التغیرات تنفیذ قبل الموقع داخل الطوارئ خطة على السلبیة آلثارا احتماالت تقییم لھ المرّخص على یجب .8

 .األمني أو التنظیمي ھیكلھ أو تكوینھ أو النووي الَمرفق أوضاع على
 

لتحدید التغیرات التي قد تكون ضروریة لخطة الطوارئ داخل آلیة یكون لدى المرّخص لھ  أن یجب .9
 أن یجب كما .للطوارئ (لالستجابة) للتصدي المتوقع والوقت األداء ذلك في بما وللترتیبات، الموقع
 الطوارئ خطةفاعلیة  من تقلل قد مسألة أي بشأن الھیئة إلى التقاریر لرفع آلیة لھ المرّخص لدى یكون
 .والترتیبات الموقع داخل

 
 إجراء بعداعتمادھا و لمراجعتھا الھیئة إلى الموقع داخل الطوارئ خطة تقدیم لھ المرّخص على یجب .10

 إذا اقتضى األمر. علیھا، تعدیل أي
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 النفاذ بدء
 )25( المادة

 
 .نشرھا تاریخ من) 1واحد ( شھر بعد وتدخل حیز النفاذ الرسمیة الجریدة في الالئحة ھذا تُنشر
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