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 التعاريف

 (1المادة )

في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبّينة مقابل كل منها، وتكون للكلمات والعبارات 
رف هنا المعاني المنسوبة إليها في المادة التي استخ ، في 1119لسنة  6من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1دمت ولم ُتعَّ

  شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية )القانون(:
 

 ، وُتّعرف كما يلي:لقياس الجرعاتD األساسية كمية ال

  

ى مادة في عنصر حجم، هو متوسط الطاقة التي ينقلها اإلشعاع المؤين إل حيث 

 هي كتلة المادة في عنصر الحجم. dmو

 

 الجرعة الممتصة

مقدار النشاط اإلشعاعي للنويدات المشعة في وحدة كتلة المادة موزعة بشكل منتظم 
 فيها.  

إخراج المواد المشّعة، أو األجسام المشّعة، من إطار أي تحكُّم رقابي إضافي من 
 جانب الهيئة.

 

 تركيز النشاط

 

 رفع الرقابة

 

من في األنشااطة الواردة في المادة  دد أو ُمت ااَّ ( من 1) 1أي نشاااط خا اار للرقابة ُمحَّ
 هذه الالئحة.

 األنشطة المغطاة

ستخدم في التصوير اإلشعاعي الطبي فة ما إذا لمعر ، في الحاالت الروتينية،مستوى ي
ة خالل إجراء إشاااااعاعي أو المادة المشاااااعة المعطا المريضكانت الجرعة التي يتلقاها 

 . محدد مرتفعة أو منخف ة بدرجة غير معتادة بالنسبة لهذا اإلجراء

تو اار المسااتويات المرجعية للتشااخيص اإلشااعاعي بعد اسااتشااارة الساالطات الصااحية 
المختصة والجهات المهنية ذات العالقة، بناء على دراسات استقصائية أو قيم منشورة 

 ولة.مر الظروف القائمة بالد تناسبت

 /المستوياتالمستوى
  للتشخيص ةالمرجعي

 توفر يوالت مصدر ينقلها التيومرتبط بالمصدر على الجرعة الفردية  مستقبليقيد 
مستوى أساسي من الوقاية لألفراد األكثر تعرضاً للمصدر. ويتخذ كحد أعلى للجرعة 

د الجرعة قيفي تحقيق الحد األمثل لوقاية المصدر. وبالنسبة للتعرض المهني، يكون 
عملية  في النظر قيدقيمة مرتبطة بالجرعة الفردية المستخدمة للحد من مدى الخيارات 

تعرض الجمهور، يكون قيد الجرعة حداً أعلى ل بالنسبةاألمثل للوقاية.  الحدتحقيق 
 ألي هل المخطط التشغيلللجرعات السنوية التي يفترض أن يتلقاها أفراد الجمهور من 

 .ابةللرق خاضع مصدر

 قيد الجرعة
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الُمعّرفة بكونها حاصل جمر الجرعات المكافئة للنسيج، مر  رب كل واحد  Eالكمية 
 Tهي الجرعة المكافئة في النسيج منها في معامل ترجيح األنسجة المالئم حيث 

 .Tهو معامل ترجيح األنسجة للنسيج و 

 

شعاعات بالنسبة معامل ترجيح اإل ومن تعريف الجرعة المكافئة حيث يكون هو 

 النسيجهو متوسط الجرعة الُممتّصة في الع و أو  و Rلإلشعاع 

              

 الجرعة الفعالة

هي الجرعة الممتصاااة الصاااادرة عن نوع اإلشاااعاع  وُتعرف بأن الكمية 

R  سيج أو ع و شعاعيهو معامل  و Tموزعة على ن ترجيحي لنوع اإلشعاع  إ

R : 

ال اإلشاااااااعاعي مكوناة من عدة أنواع مختلفة وعندما يكون المج   

 تكون الجرعة المكافئة: من اإلشعاعات ذات قيم مختلفة لـ

 

 الجرعة المكافئة

هو عملية تحديد فيما إذا كانت ممارسةة ما أو مجموعة من الممارسات لنشاط خا ر 
فيه  حققمجمله، على النحو الذي تفي للرقابة باستخدام مواد خا عة للرقابة، مفيداَ 

ها فائدة لألفراد والمجتمر تفوق األذى الناتج عنها )بما في في االستمرارالممارسة أو 
 ذلك المخاطر اإلشعاعية(.

 التبرير

ايات أو لغ انسنلإلشعاع لغايات التشخيص الطبي أو لتشخيص األ ىتعرض المر 
 اتهمتعرض األشخاص القائمين على رعاية المر ى ومواس إلىالعالج، باإل افة 

 والمتطوعين في برامج البحوث الطبية.

 التعرض الطبي

جاز من قبل السالطات المختصاة في الدولة المجال الصاحي )شاخص مُ في مهني يعمل 
لممارسااة مهنة متعلقة بالصااحة(، حاصاال على تعليم وتدريب متخصااصااين في تطبيق 

ى ساااااااة العمل علالمفاهيم والتقنيات الفيزيائية في مجال الطب، ذو كفاءة تؤهله لممار
 نحو مستقل في فرع واحد من فروع الفيزياء الطبية أو أكثر.

 فيزيائي طبي

جاز من قبل السالطات المختصاة في الدولة المجال الصاحي )شاخص مُ في مهني يعمل 
لممارساااة مهنة متعلقة بالصاااحة(، حاصااال على تعليم وتدريب متخصاااصاااين في تقنية 

ات اإلشاااعاعية التي يطلبها طبيب األشاااعة في اإلشاااعاع الطبي، ومؤهالة لتنفيذ اإلجراء
 مجاالت تقنيات اإلشعاع الطبي أو أكثر. أحد

 األشعةفني 

، ومدى احتماالت التعرضجعل حاالت عملية تحديد مساااااااتوى الوقاية واألمان الذي ي

التعرض الممكنة وحجمها، عند مستوى يكفل "بقاء التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد 

، على (ALARA)مل االقتصاااااااادية واالجتماعية في االعتبار" معقول مر أخذ العوا

ات الذي و ااعته اللجنة الدولية للوقاية لوقاية من اإلشااعاعاالنحو المطلوب في " نظام 

ن،  .من اإلشعاعات" نويجب تفسير ُيحسَّ  ن وفقاة لذلك.يوَتحس ،ُمحسَّ

 التحسين األمثل

TH

Tw

 T TT HwE .

Rw

RTD ,

 
T R

RTRT DwwE ,.

RTH ,RTD ,

Rw

RTRRT DwH ,, .

Rw
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عملية تشاااغيل مبرمج لمصااادر حالة من حاالت التعرض لإلشاااعاع المؤين ناشااائة عن 
أو نتيجة ممارساااة مبرمجة لنشااااط ينتج عنه تعرض لإلشاااعاع من مصااادر  إشاااعاعي
 .إشعاعي

 تعرض مبرمجحالة 

وقاية الجمهور من التعرض لإلشاااااعاعات المؤينة أو المواد المشاااااعة وأمان مصاااااادر 
اقبها ومنر وقوع الحوادث وتخفيف علو هذا األمان اإلشعاع، بما في ذلك وسائل تحقيق

 ن وقعت.إ

 

 الوقاية واألمان

ص محّدد، وذلك بموجب اعتماده من جانب  شاخص معترف به كخبير في مجال تخصاّ
مجالس أو جمعيات مختّصة، أو بف ل حصوله على رخصة مهنية أو مؤهل أكاديمي 

 وخبرة في مجال تخّصص مناسب.

 الخبير المؤهل

السينية والنيترونات واإللكترونات أو جهاز قادر على توليد إشعاع مؤّين، مثل األشعة 
أي جسيمات مشحونة أخرى، يمكن أن ُيستخدم في األغراض العلمية أو الصناعية أو 

 الطبية.

 

 اإلشعاعمولد 

أمور الوقاية اإلشعاعية الخاصة بنوع الممارسة الخا عة للرقابة في شخص مؤهل تقنياة 
ه لإلشراف على تطبيق ما يتعلق خص لروالمادة الخا عة للرقابة، يعين من قبل الم
 بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 مسؤول الوقاية اإلشعاعية

عدد ُت رب فيه الجرعة الممتصة في نسيج بحيث يعكس الفاعلية البيولوجية النسبية 

ثار عشوائية عند تلقي جرعات منخف ة، وتكون النتيجة هي آلإلشعاع في إحداث 

  الجرعة المكافئة.

 الترجيحية الصادرة في توصيات اللجنة الدوليةقيم المعامالت اإلشعاعية ق يتطبيتم س
تقرر الهيئة تطبيق قيم  إلى أن (ICRP 60)1992للوقاية من اإلشاااااااعاعات سااااااانة 

في " توصاايات اللجنة الدولية للوقاية واردة المعامالت اإلشااعاعية الترجيحية المعدلة ال
 (.ICRP 103) 1221سنة الصادرة  من اإلشعاعات

 

 معامل إشعاعي ترجيحي

جاز من قبل السالطات المختصاة في الدولة مُ شاخص مهني يعمل في المجال الصاحي )
حاصااااااال على تعليم وتدريب متخصاااااااص في و لممارساااااااة مهنة متعلقة بالصاااااااحة(

 لقيام أو اإلشراف بشكللذو كفاءة تؤهله واالستخدامات اإلشعاعية في المجال الطبي، 
 .محددعلى تعر ات طبية في مجال تحتوي إلجراءات التي مستقل على ا

 طبيب األشعة

جاز من قبل السالطات المختصاة في الدولة صاحي )شاخص مُ يعمل في المجال المهني 
حاصاال على تعليم وتدريب متخصااص في الصاايدلة و لممارسااة مهنة متعلقة بالصااحة(

 يدالنية المشاعة التيالمساتح ارات الصاعداد وتركيب إلذو كفاءة تؤهله واإلشاعاعية، 
 .تستخدم في أغراض التشخيص والعالج الطبي

 إشعاعي صيدلي 

جاز من قبل السلطات المختصة في الدولة مُ شخص مهني يعمل في المجال الصحي )
يجوز له، وفقاة لمتطلبات الدولة، إحالة األفراد إلى طبيب  لممارسة مهنة متعلقة بالصحة(

 على تعر ات طبية.تحتوي الطبية التي أشعة من اجل متابعة اإلجراءات 

 المحولالطبيب 
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 الشخص الممثل الجرعة التي يتلقاها األفراد األعلى تعر اة وسط السكان.حجم فرد يتلقى جرعة تعكس 

مجموعة الخصائص والمواقف المعينة لدى المنظمات واألفراد التي ت من أن ق ايا 
 مر أهميتها وألويتها.العناية التي تتناسب الوقاية واألمان تلقى 

 ثقافة األمان

المرخص له بمهام كلية أو جزئية فيما يتعلق بتصميم أو  إليهشخص اعتباري يعهد  أي
 ةدر اإلشااعاعيامسااتورد المصاا وُيعدّ  . تصاانير أو أنتاج أو تركيب المصاادر اإلشااعاعي

 .اُ لهذه المصادرمورد

 دالمور  

ستخدم ألغراض الوقاية عامل ُت رب به قيمة الجرعة المكافئة في نس يج أو ع و، ي
من اإلشعاع في تحديد الحساسيات المختلفة لألع اء واألنسجة المختلفة بالنسبة لحث 

 العشوائية لإلشعاع.  التأثيرات

ساااوف تطبق المعامالت اإلشاااعاعية الترجيحية الصاااادرة في توصااايات اللجنة الدولية 
تقرر الهيئة االتحادية لى أن إ(" ICRP 60) 1992ساااانة  "للوقاية من اإلشااااعاعات 

ي فوارد قيم معاااماال ترجيح األنساااااااجااة البللرقااابااة النوويااة تطبيق التعاادياال الخاااص 
في اجتماعها الخامس ساانة الصااادرة توصاايات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشااعاعات "

1221 "ICRP 103." 

 معامل ترجيح األنسجة

له حقوق عند مرخص له،  أي شااااااخص يعمل بدوام كامل أو جزئي أو بصاااااافة مؤقتة
 .معترف بها فيما يتعلق بالوقاية اإلشعاعية المهنية وعليه واجبات

 )العاملون( العامل
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 الهدف والنطاق

 (2المادة )

بها وإّتباعها فيما يتعلق بممارسة أّي من  االلتزامتحدد هذه الالئحة المتطلبات التي يجب على جمير المرخص لهم  .1
( من هذه 3) 1التي تحتوي على المواد الخا عة للرقابة المشار إليها في المادة ا عة للرقابة الخ األنشطة التالية

 َمرفق نووي:المّتبعة في ، بخالف تلك الالئحة

 حيازة أو استخدام أو تصنير أو تداول أي مواد خا عة للرقابة أو أي جزء منها في الدولة، .أ

 تخزين أي مواد خا عة للرقابة داخل الدولة،  .ب

 ،التخلص من أي مواد خا عة للرقابة داخل الدولة  ج.     

 متطلبات النشاط الخا ر للرقابة المتعلق بنقل مصادر اإلشعاع من الدولة أو إليها. الترخيصتحدد شروط  .1

 ( من القانون وفقاة لما يلي:1في المادة ) ةألغراض هذه الالئحة، ُتعرف المواد الخا عة للرقابة الوارد .3

التي تحددها الهيئة على إنها مواد خا عة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها اإلشعاعي وبالتالي شعة الملمواد ا  .أ
 :يتخ ر لمتطلبات هذه الالئحة وه

 إجمالي النشاط اإلشعاعي  مستوى مواد مشعة بكميات متوسطة )ال تزيد عن طن واحد( والتي يزيد
  .1الملحق من  I-1الواردة بالجدول عن المستويات آن واحد  فيتركيز النويدات المشعة فيها و

  جدول بالمواد مشعة بكميات كبيرة يتجاوز تركيز النشاط اإلشعاعي للنويدات فيها القيم الواردةI-
أو تلك التي يزيد تركيز النشاط اإلشعاعي فيها ألي نويدة تقر  من سالسل و/، 1الملحق رقم  2

ام، أو تلك التي يزيد فيها تركيز النشاط رجبكريل لكل  1ا محالل اليورانيوم والثوريوم عن 
   رام.جبكريل لكل  12عن  40Kاإلشعاعي لعنصر البوتاسيوم 

  بالجداول في حالة وجود مزيج من النويدات المشعة يتم استخدام المستويات الواردةI-1  وI-2 ،
ز تركي بحيث تخ ر للرقابة في حال كان مجموع النشاط اإلشعاعي لجمير النويدات المفردة أو

 باستخدام المعادلة التالية: )mX(النشاط اإلشعاعي لها أعلى من القيمة المشتقة للخليط 

 

  حيثf(i)  حسب ما هو مناسب( للنويدة اإلشعاعي، معامل النشاط اإلشعاعي أو تركيز النشاط(
لنويدة والمطبق على ا I-2أو  I-1مستوى اإلعفاء الوارد بالجدول  X(i)( في الخليط، و iالمشعة )
 .عدد النويدات المشعة المتواجدة بالخليط nوiالمشعة 

مصادر اإلشعاع المؤين التي تحدد الهيئة  رورة مراقبتها مباشرة، وبالتالي خ وعها لمتطلبات هذه الالئحة،  ب.
ية نوهي األجهزة التي تنتج أشعة مؤينة لغايات االستخدام في التطبيقات الطبية والصناعية والبيطرية والقانو

والتعليمية، والبحثية واألمنية والزراعية، بما في ذلك المسرعات الخطية، والسيكلوترون وأجهزة التصوير 
 اإلشعاعي الثابت والمتنقل منها.

 (3المادة )

 تسري متطلبات هذه الالئحة على حاالت التعرض المبرمج في كل من: .1

الطبية والبيطرية، ومرافق تصريف النفايات المرافق التي تحتوي على مصادر مشعة والمرافق اإلشعاعية  .أ
كون يمعالجة المواد المشعة، ومرافق التشعير، وأماكن استخراج المعادن ومعالجتها، والتي  آتالمشعة، ومنش

 مواد مشعة،تعرض بسبب وجود  أو شعاعفيها، أو من المحتمل أن يكون فيها، تعرض لإل

 المشار إليها في البند )أ( أعاله.و ،شعاعية داخل المرافقفردة، بما فيها المصادر اإلنمصادر إشعاعية م .ب
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 يبسبب أتطبق متطلبات هذه الالئحة على حاالت التعرض المهني أو تعرض أفراد الجمهور أو التعرض الطبي  .1
 .أنشطة مغطاة

 .ضيجب أن يتناسب تطبيق متطلبات هذه الالئحة مر خصائص النشاط الخا ر للرقابة ومقدار واحتمالية التعر .3

 (4المادة )

 بذلك من الهيئة. مرخصاة له ما لم يكن، المغطاةُيحظر على أي شخص ممارسة األنشطة  .1

رخصة ، التقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على المغطاةيرغب في ممارسة أي من األنشطة  أي شخصيجب على  .1
 هيئة. ال اإلرشادات التي تنشرهاوتزويد الهيئة ببيانات مفصلة تثبت توفر األمان حسب 

يتعّين على الشخص الذي يرغب في ممارسة أنشطة مغطاة في َمرفق )بخالف مرفق نووي( أن يزود الهيئة قبل تشييد  .3
أو تشغيل المرفق بمعلومات فنية وبيانات لتمكين الهيئة من فهم تصميم المرفق. وعلى نحو مماثل، يتعّين على الشخص 

من الخدمة. وألغراض هذه الالئحة، فإن  إخراجهقبل إغالق الَمرفق أو  إبالغ الهيئةيقوم مسبقاة بتشغيل َمرفق الذي 
الَمرافق تشمل أماكن العالج اإلشعاعي والطب النووي والتشعير الصناعي والتصرف في النفايات المشعة تمهيداة 

 ة.ويجوز للهيئة تحديد أماكن إ افية مماثلة بموجب إشعار يتم نشره في الجريدة الرسميللتخلص منها. 

ل الحاصالخا ر للرقابة  النشاطإدخال تعديالت على ممارسة اعتزامه يتعّين على المرخص له إخطار الهيئة عند  .4
 تملة علىكبيرة مح اتتأثير ، متى ما كان للتعديالتستخدم فيه مواد خا عة للرقابةي على ترخيص لمزاولته، والذي

  .ما لم تصرح له الهيئة تحديداة بذلكالت هذه التعديوأال يقوم بإجراء أي من الوقاية واألمان، 

 اإلعفاء من التحكم الرقابي

 (5المادة )

في ها تم تعريفحسب ما مواد خا عة للرقابة ل يرقابتحكم اللاعلى إعفاء من السعي للحصول من الهيئة  شخصلليجوز 
 معايير التالية:لعلى أساس ا ،ترخيص، بما في ذلك الحاجة للحصول على من هذه الالئحة (3) 1المادة 

الة حكافة األحوال ألي شخص من أفراد الجمهور نتيجة  فيأن تكون الجرعة الفعالة التي يكون من المنطقي توقعها  .1
بالنسبة السنة في ملي سيفرت  1تتجاوز  أالميكروسيفرت أو اقل في السنة، و 11حدود المعفاة في مبرمج التعرض ال

 ها  عيفاة، أوللسيناريوهات التي يكون احتمال حدوث

قق رقابية معقولة تحتدابير التعرض المبرمج، أي أنه ال توجد التحكم الرقابي في حالة عدم وجود جدوى فعلية من  .1
 المخاطر. أوالفردية  الجرعاتمردوداة مجزياة في تقليل 

 (6المادة )

 يجوز للمرخص لهم أن يطلبوا من الهيئة رفر الرقابة على أساس أن:  -1

عية الناشئة عن المواد المطلوب رفر الرقابة عنها منخف ة بدرجة كافية ال تبرر التحكم المخاطر اإلشعا -أ
الرقابي، كما ال تت من هذه المخاطر احتمال ملحوظ لسيناريوهات من المحتمل أن تؤدي إلى الفشل في 

 استيفاء المعيار العام لرفر الرقابة، أو 

فعة صافية بسبب عدم تحقيق أي تدابير رقابية معقولة عائد التحكم الرقابي المستمر على المواد لن يثمر من -ب
 جدير باالهتمام من ناحية تقليل الجرعات الفردية أو المخاطر الصحية. 

دون إجراء مزيد من ب من هذه الالئحة ( )أ(1) 6لمادة بموجب ايجوز للهيئة أن تمنح رفر الرقابة عن المواد  -1
تعرض المتوقر أن يفي كل الحاالت بصورة معقولة، والتي من ة المتوقعة تتجاوز الجرعة الفعالأال الدراسة بشرط 
وبالنسبة ميكروسيفرت أو اقل في السنة،  11الجمهور بسبب المواد المرفوع عنها الرقابة من لها أي فرد 

ي أ تتجاوز الجرعة الفعالة المتوقر أن يتعرض لهاال أللسيناريوهات التي تكون احتماالت حدوثها منخف ة يجب 
 منخف ة.التي تكون احتماالت حدوثها ت لهذه السيناريوهاملي سيفرت في السنة  1من أفراد الجمهور 

 دون إجراء مزيد من الدراسة بشرط:ب يجوز للهيئة أن تمنح رفر الرقابة عن المواد المشعة -3
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في  المحدد لمناسبا يتجاوز تركيز النشاط لنويدة مشعة فردية صناعية المنشأ في الشكل الصلب المستوى الأ -أ
 أو ،I لقائمةا في I-2الجدول 

في  I-3 الجدولفي  المناسب المحددطبيعية المنشأ المستوى اليتجاوز تركيز النشاط للنويدات المشعة أال  -ب
 أو ،I مةلقائا

تي من الأو  ،يدمواد تشيلتصبح تدويرها  ةعادمن المحتمل إطبيعية المنشأ في المخلفات التي البالنسبة للنويدات  -ج
 يتجاوز تركيز النشاط في المخلفات يجب أالالشرب،  مياهث إمدادات يتلومنها في التخلص المحتمل أن يتسبب 
ملي سيفرت في السنة، وفقاة للجرعات القياسية  1قدرها  من أجل استيفاء معيار جرعةخلصة القيم المحددة المست

 نتيجة مستويات الخلفية الطبيعية لإلشعاع.

 مر من هذه الالئحة(( 1) 6( أو 1) 6على أساس معايير المادة )حاالت محددة لأن تمنح رفر الرقابة  يجوز للهيئة -4
حديد يتم تويجوز أن ميائي للمواد المشعة واستخدامها أو وسائل التخلص منها. يالشكل الفيزيائي أو الكمراعاة 

 مساحة سطح وحدة. مستويات رفر الرقابة من ناحية تركيز النشاط لكل كتلة وحدة أو لكل

لرفر الرقابة عن المواد المشعة التي تحتوي على أكثر من نويدة مشعة صناعية المنشأ على أساس المستويات  -5
فإن شرط رفر الرقابة هو أن يكون مجموع تركيز نشاط النويدة المشعة الفردية أقل من ، I-2في الجدول  المحددة

 المحدد كما يلي:، )mX(من المزيج خلص مستوى رفر الرقابة المست

 

 

هو  X(i( في الخليط، و )iهي كسر النشاط أو تركيز النشاط ،حسب ما هو مناسب،  للنويدة المشعة )  f(iحيث )
 دة، وعدد النويدات المشعة الموج وه n، و I-2في الجدول محدد كما هو  iالمستوى المطبق على النويدة المشعة 

ناعية صتحتوي على خليط من نويدات مشعة طبيعية المنشأ ونويدات مشعة  لرفر الرقابة عن كميات كبيرة من مواد -6
 .أعاله (5) 6( )ب( والمادة 3) 6ن في المادة يالمنشأ، يجب استيفاء كال الشرطين المحدد

 التبرير - المتطلبات العامة

 (7المادة )

 مبررة.األنشطة المغطاة  ممارسة هذهن أثبات مغطاة إيرغب في ممارسة األنشطة ال الشخص الذييتعين على  .1

تأخذ جب أن ي، الطبي اإلشعاع المؤين في تصوير األشخاص لغير أغراض التشخيص أو العالجاستخدام بفيما يتعلق  .1
 ما يلي: االعتبار فيتبرير عملية ال

 المقترح، لالستخداممة األجهزة اإلشعاعية ءمدى مال .أ

 مؤين،اإلشعاع التستخدم التقنيات البديلة التي ال تعمال اس .ب

 الفوائد واأل رار المترتبة على تنفيذ اإلجراء،  .ج

 عدم تنفيذ اإلجراء، علىالفوائد واأل رار المترتبة  .د

 اإلجراءات،أوجه قصور و فعاليةتقييم تقنيات اإلشعاع المختلفة المتاحة، بما في ذلك  .ه

 ،لالستخدامخالل الفترة المزمعة  آمنتوفير موارد كافية إلجراء التصوير بشكل   .و

 قانونية أو أخالقية قد تنشأ نتيجة استخدام التقنية، مسائلثير أي تأ .ز
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ما يتعلق بالممارسات المبررة التي تحتوي على حاالت تعرض طبي، فإن الممارسات التالية التي تؤدي إلى باستثناء  .3
أو من خالل  زيادة في النشاط اإلشعاعي للسلر أو المنتجات ذات الصلة، عن طريق اإل افة المتعمدة لمواد مشعة

 تنشيطها، ال تعتبر مبررة:

الطعام أو التغذية أو المشروبات أو مستح رات التجميل أو أي سلعة أخرى أو  فيهادخل يالممارسات التي  .أ
 بشر،ال هأو يمكن له النفاذ عبر الجلد أو يستعمل االستنشاقمنتج معد لألكل أو 

 لمواد المشعة في سلر أو منتجات مثل األلعاب أو الحليلإلشعاع أو ا اة عبثي اة استخدامتت من الممارسات التي  .ب
 أو الزينة. الشخصية

 التحسين األمثل وحدود الجرعة

 (8المادة )

من الوقاية واألمان بحيث يكون عدد األشخاص المعر ين  أمثليتعين على المرخص له أن ي من للعاملين مستوى  .1
 .(واالجتماعية االقتصاديةالعوامل في االعتبار خذ األل )مر حد معقو أدنىعند فردية ومقدار الجرعات اإلشعاعية ال

 الممارسات الدولية الجيدة في االعتبار فييتعين على المرخص له و ر قيد جرعة لمقدار تعرض العاملين وا عا  .1
ما يجب ك .قررمن قيد الجرعة الم لمستويات أقلمثل للوقاية األتحسين وأن يعمل على تحقيق المرافق وأنشطة مماثلة، 
 هدفاة من أهداف التصميم، متى ما كان ذلك مناسباة. أن يكون قيد الجرعة 

 (9المادة )

من الوقاية واألمان ألفراد الجمهور بحيث يكون عدد األشخاص المعر ين  أمثل مستوى مان يتعين على المرخص له  .1
 جتماعية(.قتصادية واالالعوامل اال ارفي االعتب)مر األخذ  ممكنحد  أدنىعند فردية ومقدار الجرعات اإلشعاعية ال

جيدة في الدولية الممارسات مر مراعاة الفراد الجمهور أقيد جرعة لمقدار تعرض تحديد يتعين على المرخص له  .1
كما يجب   قرر.من قيد الجرعة الم لمستويات أقلمثل للوقاية األتحسين وأن يعمل على تحقيق المرافق وأنشطة مماثلة، 

  .كلما أمكن ذلك جرعة بمثابة الهدف عند التصميمأن يكون قيد ال

 موافقة الهيئة.إلى  أعاله (1) 9 المادة في والمحدد الجمهور التي يتعرض لها جرعةالقيد  يخ ريجب أن  .3

 (11المادة )

العادية حدود الجرعة المقررة في المادة  الظروف فيعدم تجاوز تعرض العاملين  مان يتعين على المرخص له  .1
 ( أدناه.3)11و( 1)11

موزع بصورة متناسبة على فترة خمس  سنوياة  ملي سيفرت 11حد الجرعة الفعالة لعامل معّرض مهنياة هو متوسط  .1
 سنة واحدة.أي ملي سيفرت في  51خمس سنوات(، و فيملي سيفرت  111)سنوات، 

موزعة بصورة نة واحدة، ملي سيفرت في س 11عامل لعين اليجب أال تتجاوز الجرعة المكافئة السنوية في عدسة  .3
تتجاوز أال ملي سيفرت، كما يجب  51تتجاوز في سنة واحدة وأال خمس سنوات، مدتها محددة متناسبة على فترات 

 ق حدود الجرعة المكافئةطبّ تُ  .عند أي نقطة على اليدين أو القدمين أو الجلد ملي سيفرت 511الجرعة المكافئة السنوية 
. 1سم 1 على ةمتوسط الجرعالجلد على  على   ألكثر مناطق الجلد المشععةة

عندما تتلقى عاملة تعر اة مهنياة أثناء التشغيل العادي وأعلنت عن حملها، يجب على المرخص له إجراء الترتيبات  .4
ملي سيفرت  1الخاصة بعملها إلبقاء الجرعة المكافئة التي يتعرض لها الجنين عند أدنى حد معقول، بحيث ال تتجاوز 

    ا تبقى من فترة حملها. خالل م

 

 (11المادة )

 ( أدناه.1)11المادة في المحددة حدود الجرعة جمهور لليتعّين على المرخص له  مان عدم تجاوز التعرض العادي  .1
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األشخاص الذين يعملون في المرفق بخالف السنوية ألفراد الجمهور )وذلك يشمل الفعالة يجب أال يتجاوز حد الجرعة  .1
 أالملي سيفرت، و 15ملي سيفرت. كما يجب أال تتجاوز الجرعة المكافئة السنوية لعدسة العين  1( ملينالمصنفين كعا

 ملي سيفرت. 51تتجاوز الجرعة المكافئة السنوية على أي جزء من الجلد 

 المتطلبات اإلدارية

 (12المادة )

عليه و ر وتنفيذ برنامج وقاية وأمان  تقر مسؤولية توفير الوقاية واألمان األساسية على عاتق المرخص له، ويجب .1
 : أن يت من البرنامج ما يلييالئم ممارسته للنشاط الخا ر للرقابة، على 

حدد مصادر التعرض المحتملة ق يُ تقييم أمان ُموثّ أساس على قائماة برنامج الوقاية واألمان يكون أن جب ي .أ
ابير ، ويحدد تدتهاللجرعات الناتجة واحتماال اة واقعي اة والمتوقعة بشكل معقول، وأن يوفر تقدير االعتيادية
أن يتناسب تقييم األمان مر درجة التعقيد ومخاطر إشعاع جب شعاعية ال رورية الناتجة عن ذلك. يالوقاية اإل

 عاماة،    أنشطة المرخص له وقد يكون تقييماة 

 لمترافقة مر النشاط الخا رو ر تدابير وقاية وأمان كافية تتناسب مر طبيعة ومدى المخاطر اإلشعاعية ا .ب
 الهيئة،فر ها تللرخصة بمتطلبات هذه الالئحة وأي شروط  االلتزامللرقابة بما ي من 

 ولي( الوقاية اإلشعاعية، ؤتحديد دور مسؤول )مس .ج

 الوقاية اإلشعاعية. وولؤتوثيق أي تفويض للمسؤوليات، بما في ذلك مس مان  .د

 ما يلي: مان مج الوقاية واألمان يتعين على المرخص له عند تنفيذ برنا . 1

 ،في الوقت المناسب ق أهداف الوقاية واألمانيحقالالزمة لتالتدابير تحديد وتوفير  .أ

من خالل المراجعة والتقييم المطلوب لغرض استمرارية صالحيته لفعالية برنامج الوقاية واألمان ومراجعة  .ب
 بصورة دورية،

 .ة واألمان وتصحيحها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنر تكرارهاأو القصور في الوقاي اإلخفاقتحديد أوجه  .ج

لى التعليم ع حاصلونيتعّين على المرخص له التأكد من أن جمير العاملين المعنيين باألنشطة المتعلقة بالوقاية واألمان   .3
وفقاة دير ومر حسن التقبكفاءة نهم من فهم مسؤولياتهم وتأدية واجباتهم المناسب على النحو الذي يمكّ والتأهيل والتدريب 

 لإلجراءات المحددة.

 ئحة.بهذه الال الصحيحالتقيد  بشأنتحديد الخبراء المؤهلين واستشارتهم عند ال رورة  لهيتعّين على المرخص   .4

مسائل نظامه اإلداري للتعامل مر كجزء من  الجودة حسب ال رورة،ل مان يتعّين على المرخص له و ر برنامج   .5
 األنشطة ذات الصلة. ومخاطر وتعقيدات المرتبطة بمصادر اإلشعاع قاية واألمان الو

 (13المادة )

له  المرخصعلى و ته.مؤسس من على أعلى المستويات  يتعّين على المرخص له أن يبرهن التزامه بالوقاية واألمان . 1
بالشكل الذي يعزز األمان  وتنفيذهصميمه الوقاية واألمان بفعالية مر مجمل النظام اإلداري الذي يجب ت مان دمج 
 من خالل:    

تطبيق متطلبات الوقاية واألمان بشكل متسق مر المتطلبات األخرى، بما فيها متطلبات األداء التشغيلي  .أ
 واألمن،

لوقاية متطلبات ا ه قد تمت تلبيةأن فيالثقة الكافية وفير وصف اإلجراءات المبرمجة والمنهجية الالزمة لت .ب
 ان،واألم

 أخرى، احتياجات وأمتطلبات نتيجةة لالوقاية واألمان باإلخالل عدم  مان  .ج

 من الخبرة، المستفادةألداء الوقاية واألمان وتطبيق الدروس  توفير تقيما دوريا .د
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والمخاطر تعقيد المر  تتناسبالنظام اإلداري الخاصة بالوقاية واألمان   مان أن جوانبيتعّين على المرخص  . 1
لفعال لمتطلبات التنفيذ اإثبات ويتعين عليه مان، لألتقييم  ها من خاللتقييمكما تم  ،الخا ر للرقابةية للنشاط اإلشعاع

 لوقاية واألمان.لالنظام اإلداري 

 كجزء من النظام اإلداري من خالل: لألمانثقافة عالية  له تعزيز والمحافظة علىيتعّين على المرخص   .3

 الجماعي بالوقاية واألمان على كافة المستويات بالمؤسسة،الفردي و االلتزامتشجير  .أ

 التأكد من الفهم المشترك لجوانب ثقافة األمان الرئيسية بالمؤسسة، .ب

توفير السبل التي تتيح للمؤسسة دعم األفراد والفرق بما يمكنهم من أدائهم لمهام عملهم على نحو سليم وناجح،  .ج
 فراد والتقنية والمؤسسة،التفاعل بين األ االعتبارمر األخذ بعين 

 ،يخص الوقاية واألمان ما فيتشجير مشاركة العاملين في تطوير وتنفيذ السياسات والقواعد واإلجراءات  .د

 كافة المستويات،على التأكد من و ر نظام مؤسسي لمساءلة األفراد بما يخص الوقاية واألمان  .ه

 ،المناسبذات العالقة حسب داخل المؤسسة ومر باقي األطراف  المفتوحتشجير التواصل  .و

 فيما يتعلق بالوقاية واألمان، عدم االكتراث سلوك نبذ تشجير سلوك التعلم واالستفسار، و .ز

   ،توفير الوسائل التي تمكن المؤسسة من السعي الدائم نحو تطوير وتحسين ثقافة األمان بشكل مستمر .ح

ودعم األداء الجيد والممارسات الجيدة لمنر حاالت الخطأ  العوامل البشرية في اعتباره أن يأخذيتعّين على المرخص   .4
 البشري واإلخفاق المؤسسي من خالل ما يلي:

و ر إجراءات التشغيل بما يسهل تشغيل أو ومبادئ الحس الهندسي السليم عند تصميم المعدات  انتهاج .أ
 تتقليل احتماالحوادث، أو  من، وذلك للحد من إمكانية أن تؤدي أخطاء التشغيل إلىآاستخدام المعدات بشكل 

 ،االعتياديةوغير  االعتياديةإساءة تقدير مؤشرات الحاالت 

 ألخرىا الالزمة الترتيباتاتخاذ توفير المعدات المالئمة وأنظمة السالمة والمتطلبات اإلجرائية المناسبة و .ب
 :من أجل

  رض، التع إلى يف يأو حدث  حادث إلى وقوعتقليل احتمالية أن يؤدي الخطأ البشري أو غير المقصود
  االعتبار،بعين  واالجتماعية االقتصاديةأقل حد ممكن مر أخذ العوامل وذلك إلى 

  وسائل تصحيحها أو التعويض عنها،وتوفير وسائل كشف األخطاء البشرية 

 .تسهيل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حالة قصور أنظمة األمان أو أية احتياطات وقائية أخرى 

  (14ة )الماد

 .له صأمان النشاط المرخوقاية و مان الزمة لوالتنظيمية ال التقنيةالتدابير وتطبيق يتعّين على المرخص له و ر  .1
جب أن لكنه يويجوز للمرخص له تعيين خبراء مؤهلين آخرين لتنفيذ اإلجراءات والمهام المتعلقة بهذه المسؤوليات، 

تحديد الخبراء المؤهلين وغيرهم من ى المرخص له ويجب علنفسها.  مكافة اإلجراءات والمها المسؤولية عن يتحمل
 بهذه الالئحة. االلتزاماألفراد المعينين للتأكد من 

 يتعّين على المرخص له: .1

ل اطوله لمصادر اإلشعاعية المرخصة لمان األلوقاية وعن او ر حدود وا حة للمسؤوليات والمساءلة  .أ
 ،ماناأللوقاية ول التنظيميةالترتيبات وأن ي ر  عمرها التشغيلي،

  ا بها،وتأثرالذين قد يتقييم التبعات المحتملة وحجم واحتمالية وقوع حاالت تعرض ممكنة وعدد األشخاص  .ب

على األمان تخ ر للمراجعة والتحديث الدوري  من النظام  ةحافظللمإجراءات وترتيبات تشغيلية توفر  .ج
 اإلداري، 

 حداث، من الحوادث واأل روس المستفادةاستخالص الدو ر إجراءات لإلبالغ و .د
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 الوقاية واألمان، لية تدابير عافلكامل و ر ترتيبات المراجعة والتقييم الدوري  .ه

درة ق بهدف المحافظة على تنفيذ عمليات الصيانة والفحص واالختبار والخدمة كلما دعت ال رورة مان  .و
 طوال عمرها التشغيلي،   هاميصمت مصادر اإلشعاع على اإليفاء بمتطلبات الوقاية واألمان حسب

 من هذه الالئحة. 31وفقا للمادة والتصرف اآلمن فيها جمير النفايات المشعة  مان الرقابة اآلمنة على  .ز

 منع الحوادث

 (11المادة )

يتعّين على المرخص له  مان وجود نظام متعدد المستويات لترتيبات الوقاية واألمان للمصادر المشعة المرخص بها،  .1
الشكل وبالحجم الذي يتناسب مر احتمالية وقوع حاالت التعرض الممكنة، حيث يكون من الممكن التعويض عن، أو ب

 تصحيح اإلخفاق الذي يقر في أحد المستويات من المستويات المستقلة التي تليه.

 يتعّين على المرخص له عمل الترتيبات المناسبة بهدف: .1

 فيما يتعلق بالمرفق أو بالنشاط ألبعد حد معقول، منر وقوع الحوادث التي تم افترا ها  .أ

 تخفيف عواقب أي حادث يقر، .ب

 تزويد العاملين بالمعلومات والتدريب والمعدات ال رورية للحد من حاالت التعرض الممكنة، .ج

  مان وجود إجراءات كافية للسيطرة على المرفق وعلى أي حادث محتمل تم افترا ه، .د

ظمة األمان الرئيسية بشكل منتظم، بما في ذلك البرمجيات والمكونات  مان إمكانية فحص واختبار أن .ه
 أداء غير مناسب، إلىوالمعدات، للكشف عن أي تدهور في حالتها قد يؤدي إلى و ر غير اعتيادي أو 

 الخاصة واالختبار والتفتيش الصيانة عمليات إجراء عند له داعي ال مهني تعرض حدوث عدم  مان .و
 واألمان، الوقاية مأحكا على بالمحافظة

لإلغالق اآلمن، أو للتقليل من مقدار اإلشعاعات المنبعثة من المرفق في حال تجاوز  أوتوماتكيةتوفير أنظمة  .ز
 الظروف التشغيلية لنطاقات التشغيل، حسب االقت اء، 

ة ط مان اكتشاف ظروف التشغيل غير العادية، التي قد تؤثر بدرجة كبيرة على الوقاية واألمان، بواس .ح
 أنظمة سريعة االستجابة وذلك بهدف اتخاذ الالزم في الوقت المناسب، 

  مان توافر جمير وثائق األمان ذات الصلة باللغات المناسبة. .ط

 خطة الطوارئ

  (11المادة )

تطبيقها، بما يتناسب مر طبيعة وحجم  استمراريجب على المرّخص له إعداد خطة طوارئ لوقاية األفراد و مان  .1
 لمرتبطة بذلك. يجب أن تخ ر خطة الطوارئ لموافقة الهيئة.المخاطر ا

عن تنفيذ خطط الطوارئ ويجب أن يكون على استعداد التخاذ أي إجراءات  روري ؤوالة المرّخص له مسيكون  .1
 للتصدي بصورة فاعلة.

الحاالت، يتعّين لمنر وقوع حاالت من المحتمل أن تؤّدي إلى فقدان السيطرة على مصدر اإلشعاع أو تفاقم مثل هذه  .3
 على المرّخص له القيام بما يلي:

للحيلولة دون فقدان السيطرة واستعادة السيطرة على مصدر اإلشعاع  استمرارهاو ر إجراءات وتطبيقها و مان  .أ
 عند الحاجة،

 إليها.  االحتياجتوفير المعدات واألجهزة وأدوات التشخيص التي من المحتمل  .ب

 الواجب إّتباعها وإعادة تدريبهم عليها بصورة دورية. تدريب العاملين على اإلجراءات .ج
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 خبرة التشغيل

  (11المادة )

يجب على المرّخص له إجراء تحقيقات رسمية للظروف غير العادية التي تنشأ عن تشغيل المرافق أو ممارسة  .1
د الهيئة بمعلومات ذات أهمية بالنسبة للوقاية واألمان في أسرعنشطةاأل  وقت ممكن. ، كما يجب أن يزوِّ

يجب على المرّخص له  مان تزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة بالتشغيل العادي والظروف غير العادية الهامة  .1
  بالنسبة للوقاية واألمان.

 يجب على المرّخص له إجراء تحقيقات رسمية وإعداد تقرير خطي، في حالة: .3

لمستوى التحقيق أو الخروج عن المدى المشروط تجاوز قياسات كمية أو تشغيلية ذات صلة بالوقاية واألمان،  .أ
 أولظروف التشغيل، 

من  اعتياديحدوث أي عطل في المعدات أو حادث أو خطأ أو حادث مؤسف، أو أي حدث أو ظرف آخر غير  .ب
 المحتمل أن يتسبب في تجاوز كمّية ألي حد أو قيد تشغيلي ذي صلة. 

 

 :يلي بما القيام له المرّخص على يجب  .4

يق في أسرع وقت ممكن عقب وقوع الحدث وتقديم تقرير خطي حول سبب وقوعه، مر التحقُّق من أو إجراء تحق .أ
 تحديد أي جرعات تم تلقيها أو إيداعها، وو ر توصيات لمنر تكرار وقوع أحداث مشابهة،

داث، حتزويد الهيئة وأي سلطات أخرى معنية مختصة بتقرير موجز عن أي تحقيقات رسمية تم اتخاذها بشأن أي أ .ب
رة في المادتين   من هذه الالئحة،  11و 12بما في ذلك حاالت التعرض لإلشعاع التي تتجاوز حدود الجرعة المقرَّ

ساعة من وقوع الحدث عند تجاوز الجرعة  11إبالغ الهيئة )والسلطات األخرى المختصة عند ال رورة( خالل  .ج
 من هذه الالئحة. 11و 12للحدود المقرّرة في المادتين 

  ان المول دات والمصادر المشّعةأم

 (11المادة )

 يجب على المرّخص له  مان أمان مولدات اإلشعاع والمصادر المشعة واألجهزة التي تحتوي على مصدر مشر. .1

دين،  مان . 1  بالمسؤوليات التالية:  اال طالعيجب على المرّخص لهم، بالتعاون مر المورِّ

عي بتصميم وتشييد جيدين، على أن يّتسم الجهاز الذي يستخدم فيه مولد توفير مولِّد إشعاع أو مصدر إشعا .أ
 اإلشعاع أو المصدر المشر بما يلي:

 ،توفير الوقاية واألمان بما يتوافق مر هذه الالئحة 

 المواصفات الهندسية والوظيفية ومواصفات األداء، استيفاء 

 ،استيفاء معايير األمان الدولية 

 ا يتناسب مر أهمية وقاية وأمان المكونات واألنظمة والبرمجيات،معايير الجودة بم استيفاء 

  و وح عرض المعلومات ومؤشرات القياس واإلرشادات على وحدات التشغيل بلغة مفهومة ومقبولة
 للمستِخدم،

 مولِّدات اإلشعاع والمصادر المشعة إلثبات مطابقتها للمواصفات المناسبة، اختبار مان ب.       
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الصحيح لمولد اإلشعاع أو المصدر المشر والمخاطر المصاحبة لذلك  واالستخداممعلومات حول التركيب توفير  ج.   
بلغة مفهومة ومقبولة للمستخِدم، وتشمل هذه المعلومات مواصفات األداء وإرشادات التشغيل والصيانة وإرشادات 

 الوقاية واألمان.

أو مصدر مشر يتعّين على المرّخص له أن ي ر في اعتباره ما  عند اختيار موقر الستخدام أو تخزين مولد إشعاع .3
 يلي:

 العوامل التي يمكن أن تؤثر على أمان وأمن مولد اإلشعاع أو المصدر المشر، .أ

 تعرض الجمهور من المولِّد أو المصدر المشر،من المحتمل أن تؤّثر على التعرض المهني والعوامل التي  .ب

 .االعتباروامل المذكورة آنفاة في الهندسي في أخذ الع التصميمجدوى  .ج

عند قيامه باختيار موقر لتشييد مرفق يحتوي على قدر كبير من المواد المشّعة، مر احتمال انبعاث مقادير كبيرة من  .4
هذه المواد المشّعة، يجب على المرّخص له أن ي ر في اعتباره أي سمات يمكن أن تؤثر على الوقاية واألمان، 

 إجراءات وقائية خارج الموقر عند ال رورة. اتخاذثِّر على سالمة أو عمل المرفق وإمكانية والسمات التي قد تؤ

يجب على المرّخص له إبقاء مولِّدات اإلشعاع والمصادر المشعة آمنة على نحو يحول دون فقدانها أو سرقتها أو تلفها،  .5
ح له من ممارسة أي من   .األنشطة المغطاةومنر أي شخص غير مصرَّ

 ن على المرّخص له  مان ما يلي:يتعيّ  .6

 ،أو المصدر المشر إال بعد التأكد من حصول المتلقي على التصريح الالزماإلشعاع عدم نقل مولد  .أ

وكمية مولِّدات اإلشعاع أو المصادر المشعة، قبل تسلُّم أو نقل أي مولِّد إشعاع أو  وشكلإخطار الهيئة بنوع  .ب
 مولدات اإلشعاع أو المصادر المشعة، مصدر مشر، بما في ذلك نوع وشكل وكمية 

إخطار الهيئة بالمعلومات الخاصة بأي مولِّد إشعاع أو مصدر مشر غير مراقب أو مفقود وفقاة لمتطلبات المادة  .ج
 .من هذه الالئحة19

 بمخزون يشتمل على ما يلي: االحتفاظيجب على المرّخص له  .7

 ، موقر وسمات كل مولد إشعاع أو مصدر مشر تحت مسؤوليته .أ

 تحت مسؤوليته. نشاط وشكل كل مصدر مشر  .ب

 يجب على المرّخص له القيام بما يلي: .8

الخاصة بمولِّد اإلشعاع أو المصدر المشر، مر الهيئة أو مر الجرد تبادل المعلومات المناسبة، من واقر سجالت  .أ
دة عند طلب الهيئة ذلك،  أي جهة أخرى محدَّ

د من  .ب الرمز الموّصى به من ِقَبْل "المنظمة الدولية للمعايير" بوية التي تحتويه الحاونفسه المصدر المشر  وسمالتأكُّ
(ISO ما أمكن ذلك، من خالل التعاون مر الجهة الُمصنِّعة للمصدر المشر أو ،)يحتوي على مصدر الذي جهاز لل

 مشر، 

جهات الُمصنَّعة، ما أمكن  مان إمكانية التعرف على المصادر المشّعة المختومة وإمكانية تتّبعها بالتعاون مر ال .ج
 ذلك من الناحية العملية،  

د من   .د الترتيبات الالزمة لتخزين المصادر المشعة على نحو مناسب عندما تصبح غير مستخدمة، وذلك  اتخاذالتأكُّ
 للمحافظة على الوقاية واألمان، 

ا على نحو آمن بمجرد أن  مان إجراء الترتيبات الالزمة للتصرف اآلمن في المصادر المشّعة والتخلص منه .ه
 حسبما هو مالئم تصبح غير مستخدمة. ،تصبح غير مستخدمة، بما في ذلك التدابير المالية
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 متطلّبات اإلبالغ

 (11المادة )

يتعّين على المرّخص له إبالغ الهيئة في أسرع وقت ممكن، خالل مدة ال تتجاوز أربر اإلبالغ خالل أربر ساعات:  .1
  :بعدساعات 

، والمحددة في دليل أمان "الوكالة الدولية 1أو 1أو 1ان أي من المصادر المشعة المصنفة تحت الفئات اكتشاف فقد .أ
 ،)تصنيف المصادر المشعة( RS-G-1.9للطاقة الذرية" 

وقوع حدث يستلزم اتخاذ إجراءات وقائية  رورية لتجنب حاالت التعرض لإلشعاع المؤيَّن أو للمواد الخا عة  .ب
 تتجاوز حدود الجرعة،  أنالمحتمل للرقابة، التي من 

تشمل السرقة والحوادث المرورية  أنتسرب مواد خا عة للرقابة تتجاوز الحدود الرقابية )حوادث من المحتمل  .ج
 والحرائق واالنفجارات(.

قال في قابالة لالنت اة شعاعيإ اة وقوع حدث يستلزم معالجة طبية غير مخطط لها في مرفق طبي لشخص يعاني تلوث .د
 سه أو جسده.مالب

من المقرر أن يصدر أي حدث أو حالة، تتعلق بصحة وأمان الجمهور أو العاملين في الموقر أو حماية البيئة،  .ه
من المحتمل أن يشتمل مثل هذا صدر. سيأو ، أو صدر بشأنه مسبقاة إشعار إلى جهات حكومية بيان صحفيبشأنه 
 شعاعياة.إاد ملوثة أو انبعاث غير متعمد لموعلى وفيات في الموقر حدث ال

: يتعّين على المرّخص له إبالغ الهيئة خالل أربر وعشرين ساعة عند اكتشاف أي اإلبالغ خالل أربر وعشرين ساعة .1
 من الحوادث التالية المتعلقة بمواد خا عة للرقابة:

ية للطاقة الخاص بـ"الوكالة الدول RS-G-1.9المحددة في دليل األمان  1فقدان مصدر مشر مصنف تحت الفئة  .أ
 الذرية" )تصنيف المصادر المشّعة(، 

ساعة من خالل فرض  11حدوث تلوث غير مقصود يتطلب تقييد الدخول إلى المنطقة الملوثَّة لمدة تزيد عن  .ب
  وابط إشعاعية إ افية أو عن طريق حظر الدخول إلى المنطقة،

أجلها، عندما تكون هذه المعدات  رورية  وقوع عطل في المعدات أو إخفاقها في تأدية الوظيفة التي ُصّممت من .ج
لمنر االنبعاث، أو حدوث تعّرض لإلشعاعات يتجاوز الحدود الرقابية، أو للتخفيف من تبعات حادث، عندما ال تكون 

 ،هناك معّدات احتياطية وجاهزة للتشغيل تؤّدي نفس وظائف األمان الالزمة

 النتشارلق طبي لشخص يعاني من التلوث اإلشعاعي القابل وقوع حدث يستلزم عالجاة طبياة غير مخطط له في مرف .د
 على مالبسه أو جسده،

يلحق  رراة بأي مادة خا عة للرقابة أو أي جهاز أو حاوية أو أي معّدات  انفجاروقوع حادث أو حريق أو  .ه
بر منها أو أك 1تحتوي على مادة خا عة للرقابة عندما تكون الكمية المت منة معادلة لمصدر مشر من الفئة 

 ويكون هذا ال رر مؤثراة على أمان المادة الخا عة للرقابة أو حاويتها، 

 وقوع حادث تتجاوز فيه جرعة اإلشعاع الحد المّقرر للجرعة.  .و

، فيما يتعلق بالمواد المشعة، يتعّين على المرّخص له إبالغ الهيئة خالل سبعة أيام من اإلبالغ خالل أسبوع واحد .3
 ت التالية: اكتشاف أي من الحاال

رة بواسطة الهيئة،حدود المصرح بها الأي تصريف يتجاوز  .أ  وفقاة لمعايير اإلبالغ المقرَّ

 يمكن نسبتها إلى أنشطة مصرح بها.البيئة جرعة أو محتوى النويدات المشّعة في الأي زيادة كبيرة في معدل  .ب

مادة ل فترة ثالثين يوماة بأي تقرير مطلوب وفقاة لل، يتعّين على المرّخص له تزويد الهيئة خالاإلبالغ خالل ثالثين يوماة  .4
 ، المتعلّقة بحاالت التعرض لإلشعاع على نحو َعَر ي أو غير متعّمد. من هذه الالئحة ( )د(1) 11

 المرّخص له فيما يتعلق بإبالغ السلطات المختصة األخرى بشأن حادث ما. التزاماتمتطلبات هذه المادة ال تغّير من  .5
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 هني التعرض الم 

 لوقاية واألمان ل مسؤولية المرّخص له عن التحسين األمثل

 (02المادة )

تقر على عاتق المرّخص له مسؤولية وقاية العاملين من التعرض المهني، ويتعّين عليه  مان التحسين األمثل للوقاية  .1
 واألمان وعدم تجاوز حدود جرعة التعرض المهني. 

مرخص له لتعرض مهني، يتعّين على المرّخص له التعاون مر صاحب الال يعملون لدى شخاص أيتعرض عندما  .1
 العمل من أجل:

 

تكون تدابير الوقاية واألمان المطبقة على هؤالء األشخاص جيدة بقدر تلك المطبقة على العاملين لدى المرخص أن  .أ
 على األقل، له

 ،اجةتقييم محددة للجرعات التي تلقاها هؤالء األشخاص، حسب الحعمليات وجود  .ب

 لوقاية واألمان.عن االمرخص له  ومسؤولياتوجود تخصيص وا ح لمسؤوليات صاحب العمل  .ج

 

 :ما هو مناسب وحسب، كجزء من التعاون بين المرخص له وصاحب العمل، يتعين على المرخص له

على تاريخ التعرض السابق وأي  ، بمن في ذلك األفراد الذين يعملون لحسابهم،حصول من صاحب العملال .أ

 . ن مهنياة لدى المرخص لهلألشخاص الذين سيتعر و  روريةأخرى معلومات 

ا االلتزام بهذه الالئحة يطلبهتوفرة تتعلق بتوفير معلومات مناسبة لصاحب العمل، بما في ذلك أي معلومات م .ب

 صاحب العمل.

 صاحب العمل.لوالمهني تعرض المعر ين للتوفير سجالت التعرض ذات الصلة لألشخاص   ج.

 

 من،تت  أن المحتمل من أو تت من، أنشطة في المشاركين العاملين لكافة يلي، ما  مان له المرّخص على يتعّين .3
 :المهني التعرض

 
رة الحدود المهني التعرض جرعة حدود تتجاوز أال على المهني، التعرض على الكاملة السيطرة أ.  ادةالم في المقرَّ

 .من هذه الالئحة 12

 مهنياة، واألمان للوقاية ألمثلا التحسين ب.

 للهيئة، وإتاحتهاتسجيل القرارات المتعلقة بتدابير الوقاية واألمان المهنَيْين  ج.

و ر السياسات واإلجراءات والترتيبات التنظيمية الالزمة للوقاية واألمان بهدف تطبيق المتطلبات المرتبطة بهذه  .د
 الفنية بغرض السيطرة على التعرض المهني.  الالئحة، مر منح األولوية للتصميم والتدابير

توفير َمَرافق مناسبة ومالئمة ومعدات وخدمات للوقاية واألمان، تتناسب في طبيعتها واتساعها مر حجم التعرض  .ه
 المهني المتوقر، 

 توفير اإلشراف الصحي والخدمات الصحية ال رورية للعاملين، .و
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صد واتخاذ الترتيبات الالزمة الستخدامها على نحو صحيح )وفقاة توفير األجهزة الوقائية المناسبة ومعدات الر .ز
 من هذه الالئحة(، 11-11للمواد 

توفير موارد بشرية مناسبة وتوفير التدريب المناسب على الوقاية واألمان، ف الة عن إجراء إعادة تدريب وتحديث  .ح
 اءة،بصورة دورية على النحو المطلوب، بهدف  مان المستوى المطلوب من الكف

 إعداد وحفظ سجالت مناسبة على النحو المطلوب في هذه الالئحة، .ط

والتعاون مر العاملين بشأن الوقاية واألمان فيما يتعلق بكافة التدابير ال رورية  االستشارةإجراء ترتيبات لتسهيل  .ي
 بهدف تطبيق هذه الالئحة على نحو فاعل،

 من هذه الالئحة. 11متطلبات المادة توفير الشروط الالزمة لتعزيز ثقافة األمان وفقاة ل .ك

 :وقيامهم أي اة بما يلي ،بواجباتهم الخاصة بالوقاية واألمانوقيامهم  اللتزاماتهمالعاملين  تأدية .ل

  كافة قواعد وإجراءات الوقاية واألمان المحددة من قبل المرخص له،اتباع 

 على النحو الالزممعدات رصد ومعدات وقاية شخصية  استخدام، 

 ج تقييم امنإلشراف الصحي للعاملين وبراامج نبرومر المرخص له فيما يتعلق بالوقاية واألمان  نالتعاو

 الجرعة،

 أمان ووقاية ونفسهم ألمان األوقاية وتتعلق بالعملهم السابق والحالي حول المرخص له بمعلومات  تزويد

 ،اآلخرين

 د من المحتمل عن أي عمل  االمتناع  لمتطلبات هذه الالئحة،خالفة تسبب في أو اع مأن يمتعمَّ

 ئحة.لتمكينهم من العمل وفقاة لهذه الالالزم أي معلومات وتعليمات وتدريب  قبول 

  المرخص له في أقرب وقت ممكن بأي ظروف يمكن أن تؤثر سلباة على الوقاية واألمان.إبالغ 

مشّعة في إطار األنشطة يجب أن ي من المرّخص له حصول العاملين الذين تعر وا لإلشعاع من المصادر ال .5

غير المرتبطة على نحو مباشر بعملهم، أو غير مطلوبة وفقاة لطبيعة عملهم، على نفس المستوى من الوقاية، كما 

 لو انهم من أفراد الجمهور.

 المناطق الخاضعة للرقابة واإلشراف

 (01المادة )

مطلوباة فيها، أو من المحتمل أن يكون مطلوباة  أن يحدد كمنطقة خا عة للرقابة أي منطقة يكونيتعين على المرخص له  .1
 : محددة بغرضترتيبات أمان فيها، استخدام تدابير وقائية أو 

 ،مراقبة حاالت التعرض لإلشعاع العادية .أ

 التلوث خالل ظروف العمل العادية،  انتشارمنر  .ب

 منر حاالت التعرض المحتمل لإلشعاع أو الحد منها. .ج

 عة للرقابة، يتعّين على المرّخص له أن ي ر في اعتباره حجم الحاالت العادية المتوقعة عند تحديد حدود أي منطقة خا .1
 للتعرض لإلشعاع، واحتمال وحجم الحاالت المتوقعة، وطبيعة ومدى إجراءات الوقاية واألمان،

 يتعّين على المرّخص له القيام بما يلي: .3

ّ يتعّين عليه ترسيم المناطق الخا عة للرقابة بواسطة وسائل مادية، وع .أ أي بترسيمها ندما ال يكون ذلك عمليا
 وسائل أخرى مناسبة، 
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عند تشغيل مصدر إشعاع أو تحفيزه بصورة مؤقتة، أو عند نقله من مكان آلخر، يجب ترسيم منطقة مناسبة  .ب
 خا عة للرقابة بواسطة وسائل مالئمة للظروف السائدة مر تحديد عدد مرات التعرض لإلشعاع، 

( وعرض اإلرشادات المناسبة ISOشعاع المؤين الذي أوصت به "المنظمة الدولية للمعايير" )عرض رمز اإل .ج
 عند نقاط الدخول والمواقر األخرى داخل نطاق المناطق الخا عة للرقابة،

تت من، حسب مقت ى الحال، تدابير مادية وقواعد داخلية للمناطق مهنية أمان ووقاية تدابير إعداد وتطبيق  .د
 رقابة بغرض السيطرة على انتشار التلوث،الخا عة لل

تقييد الوصول إلى المناطق الخا عة للرقابة بإقامة حواجز مادية، مثل استخدام األقفال أو األقفال المترابطة، أو  .ه
تصاريح العمل، وأن تتناسب درجة التقييد مر حجم واحتمال  استخدامباستخدام إجراءات إدارية، إذا لزم األمر، مثل 

 لتعرض المتوقعة،حاالت ا

 توفير ما يلي، حسب ما هو مالئم، عند مداخل المناطق الخا عة للرقابة: .و

 ،مالبس واقية ومعّدات وقاية 

  ،معّدات لرصد األفراد وأماكن العمل 

 ،أماكن تخزين مناسبة للمالبس الشخصية 

 توفير ما يلي، حسب ما هو مالئم، عند مخارج المناطق الخا عة للرقابة، ز.

 رصد تلوث الجلد والمالبس،معدات ل 

 ،معدات لرصد تلوث أي شيء أو مادة يتم نقلها من المنطقة 

 االستحمامأو غسيل مرافق لل ، 

 .ثة  أماكن للتخزين المناسب للمالبس والمعّدات الواقية الملوَّ

ان أو أي األم مراجعة األو اع بصورة دورية لتحديد أي احتياجات محتملة لتعديل التدابير الوقائية أو ترتيبات ح.
 حدود أخرى خاصة بالمناطق الخا عة للرقابة.

دها المرّخص له كمنطقة خا عة لإلشراف، ولكن  .4 دة بالفعل كمنطقة خا عة للرقابة يجب أن يحدِّ أي منطقة غير محدَّ
دم عيجب أن يحدث ذلك عندما تتطلب شروط التعرض المهني و ر المنطقة الُمشار إليها قيد المراجعة، حتى في حال 

دة وترتيبات أمان.  انتفاء الحاجة إلى تدابير وقائية محدَّ

يجب على المرّخص له أن ي ر في اعتباره طبيعة واحتمال وحجم مخاطر اإلشعاع في المناطق الخا عة لإلشراف،  .5
 ف الة عن: 

 ترسيم المناطق الخا عة لإلشراف باستخدام الوسائل المناسبة،  أ.

 اط الدخول المناسبة إلى المناطق الخا عة لإلشراف، عرض الفتات معتمدة عند نق ب.

تدابير وقائية أو ترتيبات أمان، أو أي تغييرات  التخاذتحديد الحاجة على نحو دوري بغرض مراجعة األو اع  ج.
 على حدود المناطق الخا عة لإلشراف.

ط اإلدارية والمعدات الوقائية على ال واب االعتماديقلل المرّخص له، إلى أدنى حد ممكن، الحاجة إلى  أنيجب  .6
الشخصية بهدف تحقيق الوقاية واألمان، من خالل توفير أكبر قدر ممكن من ال وابط المهندسة بعناية، وظروف 

 العمل الُمر َية وفقاة للتسلسل الهرمي التالي لمبادئ الوقاية:

 ، وابط مهندسة .أ

  وابط إدارية، ب.

 معّدات وقاية شخصية. ج.
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 ة ومّعدات الوقاية الشخصيةالقواعد الداخلي

 (00المادة )

 يتعّين على المرّخص له: .1

و ر قواعد وإجراءات داخلية، حسب ال رورة، ل مان مستويات مناسبة من الوقاية واألمان للعاملين وغيرهم  .أ
 من األفراد اآلخرين،

 اخلية واإلجراءات،إدراج القيم الخاصة بأي مستوى من مستويات التحقيق أو مستوى مصرح به في القواعد الد .ب
 إلى جانب اإلجراءات التي يجب إّتباعها في حالة تجاوز أي من هذه القيم،

إْطالع العاملين على القواعد الداخلية واإلجراءات والتدابير وترتيبات األمان، وإْطالع األفراد اآلخرين، الذين قد  .ج
 يتأثروا بها، 

 امااللتزنياة، مر اتخاذ كافة الخطوات المعقولة ل مان  مان اإلشراف المناسب على أي عمل يت من تعر اة مه .د
 بالقواعد واإلجراءات والتدابير الوقائية وترتيبات األمان، 

 تعيين مسؤول وقاية إشعاعية، حسب ما هو مناسب. .ه

 يتعّين على المرّخص له  مان ما يلي: .1

تي توفية للمعايير أو المواصفات ذات الصلة، والتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة والمالئمة والمس أ.
 تت من، حسب ما هو مناسب، كالة مما يلي: 

 ،مالبس واقية 

 معدات تنفس واقية مر تعريف المستخدمين بخصائصها الوقائية ، 

 ،مآزر وقفازات واقية وسترات واقية لألع اء 

التنفس الواقية، واختبار مدى مالءمتها لكل منهم،  المناسب لمعدات االستخدامتزويد العاملين بتعليمات كافية حول  ب.
 عندما يكون ذلك مطلوباة، 

دة فقط للعاملين الذين أثبتت  استخدامإسناد المهام التي تستلزم  ج. لطبية إنهم ا االستشارةمعدات وقاية شخصية محدَّ
 قادرون على تحمل المجهود اإل افي الالزم ألدائها بأمان،  

ير معدات الوقاية الشخصية في حالة جيدة، بما في ذلك المعّدات المخصصة لالستخدام في المحافظة على جم د.
 حاالت الطوارئ، واختبارها على فترات منتظمة إذ كان ذلك مطلوباة، 

استخدام معدات الوقاية الشخصية ألي مهمة، يراعى أي تعرض إ افي لإلشعاع يمكن أن  االعتبارإذا اُخذ في  ه.
قت اإل افي أو عدم المالءمة، ف الة عن أي مخاطر غير إشعاعية قد ترتبط بتنفيذ المهمة خالل يحدث بسبب الو

 استخدام معدات الوقاية.

 رصد مكان العمل

 (02المادة )

يجب على المرّخص له و ر برنامج لرصد مكان العمل و مان استمرار هذا البرنامج ومراجعته من وقت آلخر  .1
 شعاعية أو غيره من الخبراء المؤهلين.  تحت إشراف مسؤول الوقاية اإل

 يجب أن تتسم طبيعة رصد أماكن العمل وفترات الرصد بما يلي: .1

 أن تكون كافية على نحو يمّكن من: .أ

  في كافة أماكن العمل، اإلشعاعيةتقييم الظروف 
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  ،تقييم التعرض لإلشعاع في المناطق الخا عة للرقابة والمناطق الخا عة لإلشراف 

 يف المناطق الخا عة للرقابة والمناطق الخا عة لإلشراف، مراجعة تصن 

على مستويات معدل الجرعة المحيطة ومعدل تركيز النشاط في الهواء، بما في ذلك حاالت تذبذبها  االعتماد .ب
 المتوقعة واحتمال حاالت التعرض لإلشعاعات المحتملة وحجمها.

 للعاملين. أتاحتهامكان العمل، ويجب  يتعّين على المرّخص له حفظ سجالت بنتائج برنامج رصد .3

 رصد العاملين

  (02المادة )

 تقر على المرخص له مسئولية عمل الترتيبات الالزمة لتقييم التعرض المهني للعاملين واإلشراف عليهم صحيا.  .1

فردي، لالترتيبات الالزمة لتقييم التعرض المهني للعاملين على أساس الرصد ا عملتقر على المرخص له مسؤولية  .1
ظام ن بموجبتعمل لقياس الجرعات مرّخصة /معتمدةإجراء ترتيبات كافية فيما يتعلق بخدمات يجب عليه  مان و

 من جهة اعتماد مقبولة لدى الهيئة. ومعتمدة مناسب إدارة جودة

ة  عيجب على المرّخص له  مان أن يتم إجراء الرصد الفردي ألي عامل يعمل بصورة طبيعية داخل المنطقة الخا .3
للرقابة، أو يعمل بها أحيانا، ويمكن أن يتلقى جرعة كبيرة من اإلشعاع أثناء التعرض المهني. ويجب على المرّخص 

 على االطالعله  مان تقييم تعرض المهني للعامل من خالل النظر في نتائج رصد مكان العمل، وأي اة من خالل 
فترات الزمنية للتعرض لها، وذلك في حالة عدم مالءمة نظام المعلومات الخاصة بأماكن تعرض العامل لإلشعاعات وال

 الرصد الفردي أو عدم كفايته أو جدواه،

يجب على المرّخص له  مان أن التعرض المهني ألي عامل يعمل على نحو منتظم داخل منطقة خا عة لإلشراف  .4
 رصد مكان العمل والرصد الفردي. أو الذي يدخل في بعض األحيان فقط إلى منطقة خا عة للرقابة على أساس نتائج

يجب على المرّخص له  مان تحديد العاملين الذين قد يتعر ون للتلوث، بمن في ذلك العاملون الذين يستخدمون  .5
ي اة إعداد الترتيبات الالزمة إلجراء عملية رصد مالئمة للمدى ال روري أأجهزة التنفس الواقية، كما يجب عليه 

لتي تم توفيرها وأي اة لتقييم دخول المواد المشعة إلى الجسم أو الجرعة الفعالة المودعة، حسب إلثبات فاعلية الوقاية ا
 مقت ى الحال.

 بمتطلّبات الالئحة  االلتزامالرقابة على 

  (01المادة )

 يتعين على المرخص  مان: .1

 الالئحة، لمتطلبات هذه االمتثالإجراء المراقبة والقياسات للبارامترات الالزمة للتحقُّق من  .أ

 توفير المعدات المناسبة، وتطبيق إجراءات التحقق، .ب

إجراء صيانة للمعدات واختبارها ومعايرتها على النحو المناسب وعلى فترات مناسبة، وذلك بما يتوافق مر  .ج
 المعايير المحلية أو الدولية المتبعة، 

 ات التي يتم إجراؤها وفقاة لهذه الالئحة.سجالت التحقق من اختبار المعدات والمعايراحتواء سجالت المراقبة على  .د

 (01المادة )

من هذ  11لمادة بموجب ابسجالت الجرعة لكل عامل وجب تقييم تعر ه المهني  االحتفاظيتعّين على المرّخص له  .1
 الالئحة.
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بسجالت التعرض الخاصة بكل عامل طوال فترة خدمته وبعد ذلك حتى  االحتفاظيتعّين على المرّخص له  مان  .1
 عاماة بعد تركه للعمل الذي حدث خالله التعرض المهني. 12سنة على األقل، ولمدة ال تقل عن  15لوغه سن ب

 يجب أن تت من سجالت التعرض لإلشعاعات ما يلي: .3

معلومات حول الطبيعة العامة للعمل الذي يت من تعر اة مهنياة، والتواريخ التي كان العامل خاللها على رأس  .أ
 عمله. 

ول الجرعات وحاالت التعرض ودخول المواد المشعة الجسم، وهي المواد التي بلغت أو تجاوزت معلومات ح .ب
 عليها،  اة مستويات التسجيل ذات الصلة والبيانات التي تم تقييم الجرعة بناء

ت الخاصة بأي جرعات وحاالت تعرض، ودخول مواد مشعة إلى الجسم نتيجة إلجراءات تم اتخاذها في السجال .ج
حاالت التعرض أو دخول المواد المشعة  حالة طارئة أو نتيجة لوقوع حوادث، ويجب تمييزها عن الجرعات أو

 ة بأي تحقيقات ذات صلة.إلى الجسم أثناء العمل العادي، ويجب أن تت من هذه السجالت مراجر لتقارير خاص

 يتعّين على المرّخص له: .4

 تمكين العاملين من الوصول للمعلومات الموجودة في سجالت التعرض الخاصة بهم، .أ

تمكين المسؤول عن برنامج اإلشراف الصحي الخاص بالعاملين، وتمكين الهيئة كذلك، من الوصول إلى سجالت  .ب
 التعرض الخاصة بالعاملين،

 تعرض العاملين ألصحاب العمل الجدد عند تغيير العاملين لوظائفهم، توفير نسخ من سجالت .ج

إبالغ الهيئة بالجرعات التي تلقاها كل عامل خالل كل نصف سنة، وذلك في غ ون شهرين من نهاية ذلك  .د
 النصف من السنة،

 لعمل،  إجراء الترتيبات الالزمة لحفظ سجالت التعرض لإلشعاعات بواسطة الهيئة عند توقُّف عامل عن ا .ه

 )هـ(،   -إعطاء األهمية الالزمة لسرّية السجالت عمالة بالبنود )أ( .و

 تت ّمن التعرض المهنيأنشطة ترتيبات الحتفاظ الهيئة بسجالت التعرض لإلشعاعات إذا أوقف المرخص له عمل  .5
 للعاملين،  

 بما يلي: املينيجب أن تتسم برامج اإلشراف الصحي للعمن هذه الالئحة،  ( )و(1) 12لمادة ل وفقاة  .6

 تكون قائمة على أساس المبادئ العامة للصحة المهنية، .أ

 تكون مصممة لتقييم اللياقة المبدئية والمستمرة للعاملين فيما يتعلق بالمهام التي سيقومون بها. .ب

ر إشراك عامل واحد أو أكثر في عمل يت ّمن، أو من المحتمل أن يت ّمن، تعر اة من مصدر  .7 إذا كان من المقرَّ
مر  باالشتراكشعاع غير خا ر لرقابة صاحب العمل، فيجب على المرّخص له المسؤول عن مصدر اإلشعاع، إ

ر لاللتزامأية تدابير خاصة لإلشراف الصحي على العاملين تكون  رورية  اتخاذصاحب العمل،  ة من بالقواعد المقرَّ
 ِقَبل الهيئة كشرط مسبق لهذه المشاركة.

 تطّلبات الخاصةالمعلومات والتدريب والم

  (01المادة )

 يجب على المرّخص له:

تزويد جمير العاملين بمعلومات كافية حول المخاطر الصحية نتيجة التعرض المهني، سواء كان تعر اة  .أ
روتينياة أو محتمالة، وتزويدهم بتعليمات وتدريبات كافية على الوقاية واألمان، ف الة عن معلومات كافية حول 

 األمان فيما يتعلق بعملهم، أهمية الوقاية و
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اركوا يتأثروا بحالة طارئة أو قد يش أنتوفير معلومات وتوجيهات وتدريبات كافية للعاملين الذين من المحتمل  .ب
 في التصدي لها، 

 حفظ سجالت التدريبات التي تم تقديمها لكل عامل. .ج

 (01المادة )

جه على وو وقاية واألمان التي تتطلبها هذه الالئحة.تدابير العن يتعّين على المرّخص له عدم عرض مزايا كبديل  .1
 الخصوص: 

حتمل أن يتعر وا من المأو  نإذا كانوا سيتعر و عماأن تكون شروط خدمة العاملين مستقلة يجب  .أ

 لتعرض مهني،

ح يصبمالئم للعاملين عندما ال عمل بديل على المرخص له بذل كافة الجهود المعقولة لتوفير جب ي .ب

عندما يكون من المحتمل أن في الوظيفة التي هم فيها ألسباب صحية أو لين االستمرار بإمكان العام

 لتعرض مهني. لعر ة يصبحوا 

يجب على المرّخص له اتخاذ تدابير خاصة للعامالت لوقاية الم غة والجنين والُرّ ر، ولوقاية األفراد الذين تقل  .1
 عاماة من التعرض لإلشعاع. 11أعمارهم عن 

لى المرّخص له تزويد العامالت المصرح لهن بدخول مناطق خا عة للرقابة أو مناطق خا عة لإلشراف، يتعّين ع  .3
 أو الالتي قد يتولين مهام طارئة، بمعلومات كافية حول:

 المخاطر على الم غة أو الجنين نتيجة لتعرض المرأة الحامل، .أ

 كها في وجود حمل،أهمية إخطار العاملة لصاحب العمل في حالة اإلر اع أو بمجرد ش .ب

 المخاطر التي قد يتعرض لها الر ير نتيجة اخذ مواد مشعة عن طريق الر اعة الطبيعية، .ج

 يحب على المرّخص له عدم استغالل اإلخطار بالحمل أو اإلر اع سبباة إلقصاء عاملة من عملها. .4

قيامها باإلر اع تتوفر لها شروط عن حملها أو  المرخص له يجب على المرّخص له التأكد من أن العاملة التي أبلغت  .5
عمل فيما يتعلق بالتعرض المهني ل مان توفر نفس المستوى الواسر من الوقاية للم غة أو الجنين أو الر ير مثل 

 المستوى المطلوب توفره ألفراد الجمهور.

ابة إال تحت عاماة بالعمل في منطقة خا عة للرق 11يجب على المرّخص له  مان عدم السماح ألي شخص دون سن  .6
اإلشراف الالزم، على أن يقتصر العمل فقط على التدريب على عمل يت ّمن التعرض لإلشعاع، أو للطالب الواجب 

 عليهم استخدام مصادر اإلشعاع  من دراستهم.

 عاماة للتعرض المهني.  11يجب على المرّخص له  مان عدم خ وع أي شخص دون سن  .7

 تعرض الجمهور 

 عن التحسين األمثل للوقاية واألمان مسؤولية المرّخص له

 (01المادة )

 في إطار تطبيق مبدأ توفير التحسين األمثل للوقاية واألمان، يجب على المرّخص له أن ي ر في اعتباره ما يلي: .1

التغّيرات المحتملة في أي من الظروف التي قد تؤثر على تعرض الجمهور، مثل التغّيرات التي قد تطرأ على  .أ
البيئي، وتغيُّر مسارات التعرض، أو  االنتشاريل مصدر اإلشعاع، والتغّيرات في ظروف خصائص وتشغ

 تغيُّر المعايير المستخدمة في تحديد الشخص الممثل، 

 الممارسة الجيدة المعمول بها حالياة في تشغيل مرافق وأنشطة مماثلة، .ب
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 مصدر اإلشعاع، تراكم وتجّمر المواد المشعة التي تم تصريفها إلى البيئة خالل عمر .ج

عدم التأكد من تقيم حاالت التعرض، خصوصاة إذا كان هناك فاصل في الزمن أو المكان بين الشخص الممثِّل  .د
 ومصدر اإلشعاع.

 ا يلي: م استمراريةفيما يتعلق بمصادر اإلشعاع الخا عة لمسؤوليته، يجب على المرّخص له و ر وتنفيذ و مان  .1

ءات والترتيبات التنظيمية فيما يتعلق بتعرض الجمهور، وذلك بهدف تلبية سياسات الوقاية واألمان واإلجرا .أ
 متطلبات هذه الالئحة،

 التدابير الالزمة ل مان ما يلي: اتخاذ .ب

 التحسين األمثل للوقاية، 

 ،الحد من تعرض أفراد الجمهور لهذه المصادر المشعة، وفقاة لهذه الالئحة 

 صادر المشعة، التدابير ال رورية ل مان أمان هذه الم ج.

 موارد مناسبة وكافية )مثل المرافق والمعدات والخدمات لوقاية الجمهور( تتناسب مر حجم واحتمال التعرض، د.

مهام ذات صلة بوقاية الجمهور، وإعادة التدريب بصورة دورية، مكلّفين بأداء التدريب المناسب للموظفين ال .ه
 وب من الكفاءة،والتحديث حسب ال رورة بهدف  مان المستوى المطل

 معّدات رصد وبرامج إشراف وطرق مناسبة لتقييم حاالت تعرض الجمهور، .و

 سجالت إشراف ورصد كافية،  .ز

 ( من هذه الالئحة.11خطط طوارئ وإجراءات وترتيبات وفقاة للمادة ) .ح

 يجب على المرّخص له: .3

خا عة ور بالنسبة لزوار المناطق التطبيق المتطلبات ذات الصلة الواردة في هذه الالئحة فيما يتعلق بتعرض الجمه .أ
 للرقابة أو المناطق الخا عة لإلشراف،

 مان مرافقة زوار أي منطقة خا عة للرقابة بواسطة عامل على دراية بتدابير الوقاية واألمان الخاصة بتلك  .ب
 المنطقة، 

زمة لهم فير الوقاية الالتوفير معلومات وتعليمات وافية للزوار قبل دخولهم إلى منطقة خا عة للرقابة ل مان تو .ج
 ولغيرهم من األفراد الذين قد يتأثروا بتصرفات الزوار، 

 مان استمرارية وجود رقابة كافية على دخول الزوار إلى المناطق الخا عة للرقابة أو المناطق الخا عة  .د
 المالئم لالفتات في هذه المناطق. االستخداملإلشراف، بما في ذلك 

 مهور بسبب مصدر إشعاعي، يجب على المرّخص له أن ي من ما يلي: تعرض الج احتمالفي حال  .4

إخ اع خطط الموقر وترتيبات المعّدات الخاصة بجمير المرافق الجديدة، التي تستخدم مثل هذه المصادر، وكذلك  .أ
 جمير التعديالت الهامة على المرافق القائمة، لمراجعة وموافقة الهيئة قبل إدخالها في الخدمة،  

الطبقات أو الحواجز الواقية وغيرها من تدابير، بما في ذلك مراقبة الدخول، على النحو المطلوب، للحد من توفير  .ب
 تعرض الجمهور، خصوصاة في المواقر المفتوحة حيث توجد بعض تطبيقات التصوير اإلشعاعي الصناعي. 

 يجب على المرّخص له، حسبما هو مالئم،  مان ما يلي: .5

ددة لتصميم وتشغيل مصدر مشر قد يتسبب في انتشار التلوث في المناطق التي يصل إليها مح احتواءو ر تدابير  .أ
 الجمهور، 

 داخل مرفق.  تنفيذ تدابير وقائية للحد من التعرض العام للتلوث في المناطق التي يصل إليها الجمهور .ب
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 النفايات المشّعة

  (22المادة )

ات المشعة وفقاة للرخصة الصادرة له، و مان حصر تصريف المواد يجب على المرّخص له  مان التصرف في النفاي .1
رة بواسطة الهيئة في ال  .ترخيصالمشعة إلى البيئة على الحدود المقرَّ

 يجب على المرّخص له: .1

التأكد من عدم تجاوز نشاط وحجم أي نفايات مشعة ناتجة عن المصادر المشعة للحد األدنى الممكن عند التحسين  .أ
 قاية واألمان، والتصرف في النفايات المشعة وفقاة لمتطلبات هذه الالئحة،األمثل للو

د في حال وجو فصل األنواع المختلفة من النفايات المشعة ومعالجتها، بصورة منفصلة إذا كان ذلك  رورياة، .ب
 ةاختالفات في عوامل مثل محتوى النوية المشعة والتركيز والعمر النصفي والحجم والخصائص الفيزيائي

 مر الو ر في االعتبار الخيارات المتاحة لتخزين النفايات المشّعة والتخلُّص منها،، والكيميائية

نة أو المنقولة( والخصائص بسجل يت ّمن جرداة ل االحتفاظ .ج فة أو المخزَّ لنفايات المشّعة كافة )المولَّدة أو المصرَّ
 الفيزيائية والكيميائية للنفايات المشعة.

 لب للحصول على تصريح تصريف، يجب على المرّخص:عند تقدمه بط .3

 ق التصريف المحتملة،رُ تحديد خصائص ونشاط المواد المشّعة التي سيتم تصريفها، وأماكن وطُ  .أ

فة  .ب تحديد جمير مسارات التعرض المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض عام نتيجة للنويدات المشّعة المصرَّ
 بمرحلة ما قبل التشغيل،  باالستناد إلى دراسة مناسبة تتعلق

 تقييم الجرعات التي يتلقاها الشخص الممثل نتيجة للتصريف المخطط له، .ج

 مراعاة التأثير البيئي اإلشعاعي وفقاة لمتطلبات الهيئة، .د

إلى الهيئة كمدخالت ت ر الهيئة على أساسها حدود التصريف أعاله )د(  إلىتقديم المعلومات الواردة في البنود )أ(  .ه
 ن بها وشروط تنفيذها.المأذو

 وتعديل تدابير الرقابة على التصريف، مر األخذ في االعتبار: استعراضيجب على المرخص له، باالتفاق مر الهيئة،  .4

 الخبرة التشغيلية،  .أ

 رعاتتقييم الجعملية أي تغييرات تطرأ على مسارات التعرض وخصائص الشخص الممثل، التي قد تؤثر على  .ب
 .صريفالناتجة عن عملية الت

 رصد التعرض العام 

  (21المادة )

 يجب على المرّخص له، حسب ما هو مناسب:

اسب عنها قد خ ر لتقييم من المسؤولو ر وتطبيق برنامج رصد ل مان أن التعرض العام المتعلق بمصادر اإلشعاع  .1
 ي:. هذا البرنامج يجب أن يغطي، حسب ما هو مالئم، ما يلترخيصالب التزامهوانه كاف إلثبات 

 التعرض الخارجي من مصادر اإلشعاع، .أ

 التصريف، .ب

 النشاط اإلشعاعي في البيئة،  .ج

 المقاييس األخرى المهمة لتقييم التعرض العام، .د

 حفظ سجالت مناسبة بنتائج برامج الرصد وتقديرات حاالت التعرض، .1
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، ومعدالت ومكونات التصريفإبالغ الهيئة خالل فترات متَّفق عليها بنتائج برنامج الرصد التي تشتمل على مستويات  .3
الجرعة داخل حدود الموقر وفي المباني المفتوحة أمام الجمهور، ونتائج الرصد البيئي، ونتائج استعادة تقييم جرعات 

 الشخص الممثل.

رصد الحالة الطارئة في حالة الزيادة غير المتوقعة في مستويات اإلشعاع أو محتوى النويدات المشعة في البيئة نتيجة  .4
عرض المصدر المشر أو المرفق ألحداث َعَر ية أو أخرى غير معتادة تنسب إلى مصادره اإلشعاعية المسموح بها لت

 أو مرفقه، 

  المتعلقة بتقييم التعرض العام واألثر على البيئة.  كفاية االفترا اتالتحقُّق من  .5

 التعرض الطبي   

 مسؤولية المرخص له عن التحسين األمثل للوقاية واألمان

  (20المادة )

يجب على المرّخص له  مان عدم تعريض أي شخص للتعرض الطبي إال إذا تم تحويله وفقاة لإلجراءات المّتبعة، مر  .1
ر تعر ه بالمعلومات المناسبة.  تأكيد توفر الوقاية واألمان وتزويد الشخص المقرَّ

ت لديه أعراض أم ال، للتعرض يجب على المرّخص له  مان عدم تعريض أي مريض، بصرف النظر عما إذا كان .1
 الطبي إال في الحاالت التالية:

ل وتوفير معلومات حول الظروف العالجية، أو إذا كان هذا اإلجراء  .أ طلب الفحص أو العالج من قبل الطبيب المحوِّ
 يمثل جزءاة من برنامج فحص صحي معتمد من ِقَبل وزارة الصحة،

ل عند اللزوم، أو في حالة كان هذا تبرير التعرض الطبي بواسطة طبيب األشعة با .ب لتشاور مر الطبيب المحوِّ
 التعرض جزءاة من برنامج فحص صحي معتمد،

د في المادة  .ج ل طبيب األشعة المسؤولية وفقاة لما هو محدَّ  )أ( أدناه، ( 5) 11تَحمُّ

 شعاعية.إبالغ المريض، حسب مقت ى الحال، بالفائدة المحتملة من اإلجراء اإلشعاعي وبالمخاطر اإل .د

يجب على المرّخص له  مان عدم تعريض أي شخص للتعرض الطبي كجزء من برنامج للبحوث البيولوجية الطبية  .3
إال إذا كان معتمداة من ِقَبل لجنة لألخالقيات المهنية )أو جهة مؤسسية مكلّفة بذات المهام من قَِبل السلطة المختصة 

)أ( أدناه، واستخدام قيود الجرعة  (5) 11ية بموجب نص المادة المعنية(، إلى جانب تحمل طبيب األشعة المسؤول
 المهنية المعنية في التحسين األمثل للوقاية واألمان لألشخاص المعر ين.  األخالقياتالمحددة أو المعتمدة من ِقَبل لجنة 

اة شخص يجب على المرّخص له  مان عدم خ وع أي شخص للتعرض الطبي سواء كان معنّياة برعاية أو مواس .4
تحت العالج إال بعد تلقيه/ـها معلومات كافية حول الوقاية من اإلشعاعات ومخاطر اإلشعاع، والتأكيد على  رورة 
فهم هذه المعلومات، وذلك قبل تقديم الدعم والعناية لشخص يخ ر للتشخيص أو للعالج، مر  مان تطبيق قيود 

 الجرعة في إطار التحسين األمثل للوقاية واألمان.

 ب على المرّخص له  مان ما يلي:يج .5

ل طبيب األشعة الذي ينفذ أو يشرف على اإلجراء اإلشعاعي مسؤولية  مان عموم  .أ المريض  أمانوقاية وتحمُّ
من هذه  11أثناء إعداد وتنفيذ التعرض الطبي، بما في ذلك تبرير اإلجراء على النحو المطلوب بموجب المادة 

من هذه  11، وفقاة لنص المادة األشعة، بالتعاون مر الفيزيائي الطبي وفني ، والتحسين األمثل للوقايةالالئحة
 ،الالئحة

ين وغيرهم من الخبراء المؤهل األشعةوفني طبيب األشعة والفيزيائي الطبي الالزم لدى كل من  االختصاصتوفُّر  .ب
د.  دة لوقاية المريض  من إجراء إشعاعي محدَّ  اآلخرين الموكلة لهم مهام محدَّ

ده السلطة الصحية المختصة المعنية.توفُّ  .ج  ر عدد كاف من األطباء ومساعدي األطباء وفقاة لما تحدِّ
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العالجية لإلشعاع والمعايرة وقياس الجرعات و مان الجودة )بما في ذلك قبول  االستخداماتتطبيق متطلبات  .د
دة في المواد  ، بواسطة فيزيائي من هذه الالئحة 11إلى  15معدات العالج اإلشعاعي وإدخالها في الخدمة(، المحدَّ

 طبي أو تحت إشرافه،

تنفيذ متطلبات الالئحة فيما يتعلق باستخدامات اإلشعاع في التشخيص والتصوير التدخلي الموّجه، والتصوير  .ه
والمعايرة وقياس الجرعات و مـان الجـودة )بما في ذلك قـبول المعـّدات الطبية اإلشعاعية وإدخالها في الخدمـة(، 

دة في المـواد  ، بواسطة فيزيائي طبي أو تحت إشرافه، أو بناءاة على توصياته الموثقة، عندما يتم 11-15المحدَّ
د والمخاطر اإلشعاعية المترتبة عليه.اتحديد درجة تدخله   عتماداة على مدى تعقيد استخدام اإلشعاع لغرض محدَّ

 .11 ي المادةتوثيق أي تفويض للمسؤوليات من ِقَبل طرف ُمشار إليه ف .و

 تبرير التعرض الطبي 

  (22المادة )

 كانت التعر ات الطبية مبررة.  إذايجب على المرّخص له  مان وجود إجراء لتحديد ما  .1

يجب أن يتم إجراء التبرير العام لإلجراء اإلشعاعي من ِقَبل السلطة الصحية المختصة بالتعاون مر جهات مهنية  .1
 المعرفة الجديدة أو التطورات الفنية الجديدة. االعتبارحين إلى آخر، مر األخذ في  مناسبة، ويجب أن تتم مراجعته من

ل، حسبما هو مناسب، وإذا كان  .3 يتعّين على طبيب األشعة تبرير التعرض الطبي للمريض بالتشاور مر الطبيب المحوِّ
 ما يلي:  االعتبار، عليه أن ي ر في أو طفالة  حامل أو مر ر امرأةالمريض 

 الءمة الطلب،مدى م .أ

 مدى الحاجة الملّحة لإلجراء، .ب

 ،خصائص التعرض .ج

 ، خصائص كل مريض .د

 معلومات متعلقة بإجراءات إشعاعية سابقة. .ه

يتعّين على طبيب األشعة، وبالتشاور مر الطبيب المحول عندما يكون ذلك مناسباة، أن يأخذ في اعتباره اإلرشادات  .4
يض مريض لإلشعاع ألغراض تشخيصية أو ألغراض التصوير التدّخلي المحلية أو الدولية ذات الصلة عند تبرير تعر

 الموّجه أو ألغراض عالجية، 

اإلجراءات اإلشعاعية التي ُتتخذ كجزء من برنامج فحص صحي لمجموعة من السكان ال يعاني أفرادها من أعراض  .5
 تكون مبررة إذا جرى اعتماد البرنامج من ِقَبل وزارة الصحة.

ل، تحديد تبرير إلجراء إشعاعي على فرد ال توجد لديه أعراض يتعّين على طبيب  .6 األشعة، وبالتشاور مر الطبيب المحوِّ
بغرض الكشف المبكر عن مرض ما، وليس كجزء من برنامج فحص صحي معتمد، وذلك من خالل إتباع اإلرشادات 

ه العملية، يجب إبالغ الفرد حول الصادرة عن الجهات المهنية المعنية أو السلطة الصحية المختصة.  وكجزء من هذ
 الفوائد والمخاطر والقيود المحتملة لهذا اإلجراء.

  التحسين األمثل للتعرضات الطبية 

 (22المادة )

 . الطبية مثل للتعر اتاألتحسين اليجب على المرّخص له  مان توفير  .1

 مكن أنيعاعية والبرمجيات التي على المعدات الطبية اإلشفقط يجب على المرخص له  مان أن يقتصر االستخدام  .1
( IECالمتوافقة مر المعايير المعمول بها في "اللجنة الدولية الكهروتقنية" )على مستويات التعرض اإلشعاعي 

  (.ISOو"المنظمة الدولية للمعايير" )
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عة، ألشفيما يتعلق باإلجراءات اإلشعاعية التشخيصية وإجراءات التصوير التدخلي الموّجه، يجب على طبيب ا .3
 ما يلي: استخداموالفيزيائي الطبي والصيدلي اإلشعاعي، إذا لزم األمر،  مان  األشعةفني وبالتعاون مر 

معّدات طبية إشعاعية وبرمجيات مناسبة، وأي اة استخدام المستح رات الصيدالنية المشعة المالئمة بالنسبة للطب  .أ
 النووي،

من  لتحقيق الغرض العالجي المريض الحد األدنى من التعرض الالزمالمالئمة لتلقي المهارات التقنية والقياسات  .ب
جهات المهنية الحسبما و عتها لصورة المقبولة لجودة الب المعايير المناسبة المتعلقة االعتبارإلجراء، مر األخذ في ا

 المناسبة، ف الة عن أي مستويات مرجعية للتشخيص ذات صلة.

ألشعة، أن الطبي وفني ا الفزيائيلعالجية، يجب على طبيب األشعة، وبالتعاون مر ت اإلشعاعية اباإلجراءافيما يتعلق  .4
ي من اإلبقاء على مستوى تعريض كل مريض، بخالف المستوى المخطط له، عند أدنى حد معقول، بما يتوافق مر 

 تقديم الجرعة المقررة أصالة  من حدود التحمل المطلوب.

عالجية التي تت من إعطاء نظائر مشّعة، يجب على طبيب األشعة، وبالتعاون مر فيما يتعلق باإلجراءات اإلشعاعية ال .5
الفيزيائي الطبي وفني األشعة والصيدلي اإلشعاعي، إذا كان ذلك مناسباة، أن ي من انتقاء وإعطاء المستح رات 

األع اء( ع و )على البشكل رئيسي الصيدالنية المشّعة والنشاط اإلشعاعي لكل مريض، على نحو يحصر التعريض 
 المعني، مر اإلبقاء على تعريض بقية الجسم عند أدنى حد معقول، 

د من أن عملية التحسين األمثل تراعي الجوانب الخاصة من التعر ات الطبية التي  .6 يتعّين على المرّخص له التأكُّ
 تشمل: 

 األطفال المر ى، .أ

 األفراد المشاركون في برنامج فحص صحي، .ب

 مشروع في مجال العلوم الطبية الحيوية،متطوعون مشاركون في  .ج

على سبيل  المقصود بعبارة "مرتفر نسبيا" هو تطبيقه في إطار سياق محدد. .الجرعات المرتفعة نسبياة للمريض .د
المثال، ففي سياق التصوير اإلشعاعي التشخيصي، عادة ما تؤدي إجراءات التصوير المقطعي إلى جرعات تعد 

وزير المعتاد للجرعات التي يتعرض لها المر ى في التصوير اإلشعاعي التشخيصي، مرتفعة نسبياة مقارنة بالت
ا كما يشمل ذلك أي . وبالمثل بالنسبة إلجراءات التصوير التدخلي الموّجه في سياق إجراءات األشعة المتألقة

 ،حاالت تعرض األورام لإلشعاع

عاعي تعريض منطقة البطن أو منطقة حوض تعرض الم غة أو الجنين، وباألخص عندما يت من اإلجراء اإلش .ه
 المرأة الحامل للشعاع الفعال أو لجرعة إشعاعية مرتفعة، 

تخ ر إلجراء إشعاعي باستخدام نويدات مشّعة أو مستح رات  امرأةتعريض طفل نتيجة للر اعة الطبيعية من  .و
 صيدالنية مشعة غير مختومة.

 المعايرة وقياس الجرعات العالجي 

 (21المادة )

 جب على المرخص له اتخاذ الترتيبات الالزمة لتمكين الفيزيائي الطبي من  مان ما يلي:  ي .1

معايرة جمير مصادر اإلشعاع المستخدمة في التعرض الطبي، فيما يتعلق بالكميات المناسبة باستخدام  .أ
 البروتوكوالت المقبولة على الصعيد الدولي أو الوطني،

ة لالستخدام، وقبل االستخدام العالجي الفعلي، وبعد إجراء أي عملية صيانة إجراء عمليات المعايرة عند التهيئ .ب
 يكون لها تأثير على قياس الجرعات، و من فترات زمنية تصادق عليها الهيئة.

 التحقُّق من عمليات معايرة وحدات العالج اإلشعاعي بواسطة وسائل مستقلة قبل االستخدام العالجي،  .ج
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معياري معايرة مصادر اإلشعاع إلى مختبر أجهزة ات أجهزة قياس جرعات المر ى أو كافة معاير إمكانية إسناد .د
 .لقياس الجرعات

  (21المادة )

يجب على المرّخص له  مان إجراء قياس الجرعات العالجية بشكل مناسب وتوثيقها باستخدام مقاييس الجرعات  .1
 وطني، بواسطة فيزيائي طبي أو تحت إشرافه، بما فيوباالستعانة بالبروتوكوالت المقبولة على الصعيد الدولي أو ال

 ذلك:

 حاالت التعريض الطبي ألغراض التشخيص، جرعات المر ى النموذجية لعمليات الفحص العامة، .أ

 لي الموّجه،  خجرعات المر ى االعتيادية  من اإلجراء اإلشعاعي التد .ب

صة بالمريض الموجهة إلى األنسجة أو األع اء بالنسبة لحاالت التعرض الطبي العالجي، الجرعات الُممتّصة الخا .ج
 التي يعتبرها طبيب األشعة مناسبة.

  (21المادة )

 يجب على المرّخص له أن ي من ما يلي: .1

، على فترات زمنية معتمدة من هذه الالئحة 11ستناداة إلى التدابير المطلوبة بموجب المادة اإجراء التقييمات الداخلية،  .أ
 ، الخاصة بها مستويات المرجعية للتشخيصالت اإلشعاعية التي تم تحديد وذلك بالنسبة لإلجراءا

إجراء عملية مراجعة لتحديد ما إذا كانت عملية التحسين األمثل لوقاية المر ى من مخاطر اإلشعاع مناِسبة، أو ما إذا  .ب
لقة بإجراء إشعاعي محدد كانت هناك حاجة التخاذ أي إجراء تصحيحي إذا كانت الجرعات أو األنشطة النموذجية المتع

 قد:

  ،تجاوزت المستوى المرجعي للتشخيص 

  أصبحت أدنى من المستوى المرجعي للتشخيص المعني بصورة ملحوظة، وعلى نحو لم تعد تت ّمن فيه إجراءات
 التعرض معلومات تشخيصية مفيدة أو ال تثمر الفائدة الطبية المتوقعة للمريض.

 ضمان الجودة

  (21المادة )

لى المرّخص له و ر برنامج شامل ل مان الجودة يتناسب مر المخاطر التي تت ّمنها عمليات التعرض الطبي يجب ع .1
والصيادلة اإلشعاعيين، في حالة  من خالل المساهمة الفّعالة لكل من الفيزيائيين الطبيين وأطباء األشعة وفنيي األشعة،

 مرافق العقاقير النووية المركبة. 

ص التأكد من أن برامج  مان الجودة الخاصة بالتعر ات الطبية تت من ما يلي، بما يتناسب مر يتعّين على المرخّ  .1
 المرفق اإلشعاعي الطبي:

 قياسات فيزيائية لمعّدات اإلشعاع الطبي يجريها، أو يشرف عليها، الفيزيائي الطبي: أ.

  العالجي على المر ى،  االستخدامفي وقت القبول واإلدخال في الخدمة قبل 

  ،بصورة دورية بعد ذلك 

 ،بعد أي عملية صيانة رئيسية قد تؤثر على وقاية المريض 

 القيام بإجراءات تصحيحية إذا كانت قيم القياسات الفيزيائية المقاسة خارج الحدود المسموح بها،  ب.

 عالجه،التحقُّق من العوامل الفيزيائية والعالجية المناسبة المستخدمة في تشخيص حالة المريض أو  ج.

 سجالت اإلجراءات والنتائج ذات الصلة، د.
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 إجراء فحوصات دورية للمعايرة المناسبة وظروف تشغيل معدات قياس الجرعات والرصد. ه.

يجب على المرّخص له  مان وجود مراجعات منتظمة ومستقلة لبرنامج  مان الجودة الخاص بعمليات التعرض  .3
 راءات اإلشعاعية التي تمت ومخاطرها المحتملة. الطبي يعتمد تكرارها على مدى تعقيد اإلج

 وقاية المرأة

  (21المادة )

إشعاعية مناسبة في الحاالت التي قد تكون فيها المرأة حامالة  يجب أن ي من المرّخص له وجود إجراءات لتوفير وقاية .1
 أو ومر عاة. 

المر ى وغرف تغيير المالبس  انتظاريجب على المرّخص له  مان وجود الفتات في األماكن العامة وغرف  .1
نيين المعإبالغ العاملين لتنبيه المري ات ب، ما هو مناسب وسائل تواصل أخرى حسبوواألماكن المناسبة األخرى، 

عاعي إلجراء إشإذا كان مقرراة أن تخ ر مري ة  بما إذا كّن حوامل أو من المحتمل أن يكّن حوامل.بالمستشفى 
، فيجب أن تو ح الالفتات للمري ة ان عليها ر مختومة أو مستح ر صيدالني مشرإعطاء نويدات مشعة غييت ّمن 

لألفراد الذين ناسبة ويجب أن تكون هذه الالفتات بجمير اللغات الم إذا كانت مر عاة.إبالغ موظفي المستشفى المعنيين 
م لهم مَ عادةة ما   رفق الطب اإلشعاعي هذه الخدمة.يقدِّ

وجود إجراءات للتأكد من ما إذا كانت المرأة، في مرحلة القابلية لإلنجاب، حامالة، وذلك يجب على المرّخص له  مان  .3
 العتباراقبل تنفيذ اإلجراء اإلشعاعي الذي قد ينقل جرعة كبيرة للم غة أو الجنين، لكي يتم و ر هذه المعلومات في 

 عند تبرير اإلجراء اإلشعاعي والتحسين األمثل له. 

 مان وجود إجراءات للتأكد من ما إذا كانت المرأة مر عاة قبل القيام بأي إجراء إشعاعي يجب على المرخص له  .4
يت ّمن اخذ نويدات مشعة غير مختومة أو مستح ر صيدالني مشر قد ينتج عنه تلقي الر ير جرعة كبيرة، لكي يتم 

 . هو ر هذه المعلومات في االعتبار عند تبرير اإلجراء اإلشعاعي والتحسين األمثل ل

 خروج المرضى بعد العالج بالنويدات المشعة

  (22المادة )

يجب على المرّخص له أن ي من توفر ترتيبات ل مان وقاية إشعاعية مالئمة ألفراد الجمهور وأفراد العائلة قبل  .1
 إخراج المريض بعد تلّقى العالج بالنويدات المشعة.

جراء اإلشعاعي عدم خروج أي مريض خ ر إلجراء عالجي باستخدام ول عن اإلؤيجب أن ي من طبيب األشعة المس .1
مصادر إشعاعية، مختومة أو غير مختومة، من مرفق طب إشعاعي إال بعد أن يثبت الفيزيائي الطبي أو مسؤول الوقاية 

 اإلشعاعية في المرفق ما يلي:

عاعي في الجرعات النشاط اإلشعاعي لجرعات المادة المشعة في المريض، وهو نفس النشاط اإلش .أ
ف في الظروالتي يمكن أن يتلقاها أفراد الجمهور أو العائلة، قد تم تبريره والتحسين األمثل له 

 الفردية،  

 المريض أو الوصي القانوني عليه بما يلي:والد تزويد  .ب

  مة لألشخاص الذين هم على اتصال مر تعليمات خطية تهدف إلى اإلبقاء على الجرعات المقدَّ
 و على مقربة منه إلى أدنى حد معقول، وتجنُّب انتشار التلوث،المريض أ

 .معلومات حول مخاطر التأثيرات اإلشعاعية 
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مد أو الَعَرضي   التعرض الطبي غير المتعَّ

  (21المادة )

د أو الَعرَ  احتمالجمير التدابير العملية لتقليل  اتخاذيجب أن ي من المرّخص له  .1 ي.  حاالت التعرض الطبي غير المتعمَّ
 التحقيق الفوري في أي حالة تعرض وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر.ويجب عليه 

ة أو  احتمالالمعقولة لتقليل  اإلجراءاتجمير  اتخاذيجب على المرّخص له أن ي من  .1 التعر ات الطبية غير المتعمدَّ
ع الطبي وأعطال وأخطاء البرمجيات أو نتيجة الَعَر ية الناتجة عن عيوب التصميم وأعطال التشغيل لمعّدات اإلشعا

 لخطأ بشري.

دة أو  .3 يجب على المرخص له أن يحقق على الفور ويبلغ وزارة الصحة بأي من حاالت التعرض الطبي غير المتعمَّ
 العر ية التالية: 

 الصحيح، أو أي عالج للفرد غير المعني أو على النسيج غير الُمراد عالجه، أو استخدام العقار اإلشعاعي غير .أ
استخدام جرعة أو جزء من جرعة يختلف )بالزيادة أو النقص( اختالفاة كبيراة عن القيم التي أوصى بها طبيب 

 األشعة، أو عالج قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة،

أي إجراء تشخيصي أو إجراء تصوير تدخلي موّجه يؤدي إلى تشعير الشخص غير المعني بالعالج، أو النسيج  .ب
 لمراد عالجه لدى المريض، غير ا

 أي تعرض ألغراض تشخيصية أكبر بكثير من المطلوب، .ج

 أي تعرض أكبر بكثير من المطلوب ناتج عن إجراء تصوير تدخلي موّجه،  .د

 تعريض الجنين على نحو غير مقصود خالل إجراء إشعاعي،  .ه

وء استخدام أو أي حدث غير تعطل أي جهاز طبي إشعاعي أو برنامج أو تعطل نظام آخر أو حادث أو خطأ أو س .و
 طبيعي قد يتسبب في تعرض المريض لجرعة مختلفة بشكل كبير عن الجرعة المطلوبة.

 ، يتعين على المرّخص له القيام بما يلي:أعاله (1) 11فيما يخص أي تحقيق مطلوب بموجب المادة  .4

  حساب أو تقدير الجرعات المتلّقاة وتوزيعاتها على المريض، .أ

 ،تدابير التصحيحية المطلوبة لتجنُّب تكرار حدوث التعرض الطبي الَعَر ي أو غير المتعمداإلشارة إلى ال .ب

 تنفيذ جمير التدابير التصحيحية التي تندرج تحت مسؤوليتهم، .ج

ض تحدد الهيئة، يو ح سبب التعرحسب ما من التحقيق أو  االنتهاءبه كسجل بمجرد  واالحتفاظإعداد تقرير خطي  .د
ج(، وأي معلومات أخرى تطلبها -أو الَعَر ي، ويت من المعلومات المحددة في الفقرات )أ الطبي غير المتعّمد

يوماة للهيئة، وللجهة الصحية المعنية إذا لزم األمر، حول حاالت التعرض  12الهيئة، وتقديم هذا التقرير خالل 
 ف ذلك تطلبه الهيئة،  غير المتعّمد أو الَعَر ي التي حدث فيها قدر كبير من التعرض، أو أي شيء خال

ل والمريض عن التعرض الطبي غير المتعّمد أو الَعَر ي. .ه  إبالغ الطبيب المحوِّ

 المراجعات اإلشعاعية

  (20المادة )

ت اإلشعاعية في اإلجراءايجب على المرّخص له االحتفاظ بسجالت وأن ي من إجراء عمليات مراجعة دورية على  .1
 مرفق اإلشعاع الطبي.

ى المرّخص له التأكد من أن المراجعة الدورية لإلجراءات اإلشعاعية تتم على يد أطباء األشعة في المرفق يجب عل .1
يجب أن تشتمل عملية مراجعة اإلجراءات اإلشعاعية على التطبيق العملي الطبي بالتعاون مر فني األشعة والفيزيائي الطبي. 
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رير والتحسين األمثل لإلجراءات اإلشعاعية التي يتم تنفيذها في المرفق الحالي لمبادئ الوقاية من اإلشعاعات بالنسبة للتب
 الطبي.

 سنوات وتقديمها للهيئة عند الحاجة: 5بالسجالت التالية لمدة  االحتفاظيجب على المرّخص له  .3

دد عفيما يتعلق باإلشعاعات التشخيصية، المعلومات ال رورية للسماح بتقييم الجرعة االرتجاعية، بما في ذلك  .أ
 عمليات التعرض ومدة الخ وع لفحوصات األشعة المتألقة،

فيما يتعلق بإجراءات التصوير التدخلي الموّجه، المعلومات الالزمة للسماح بتقييم الجرعة اإلرتجاعية، بما في  .ب
ن المتألق وعدد الصور التي تم الحصول عليها،  ذلك مدة المكوِّ

 صيدالنية المشّعة المعطاة وأنشطتها،في مجال الطب النووي، أنواع المستح رات ال .ج

في اإلشعاع الخاص باألورام، وصف لحجم الهدف المخطط له، والجرعة الموجهة إلى مركز حجم الهدف المخطط  .د
له والحد األقصى والحد األدنى من الجرعات المعطاة لحجم الهدف المخطط له أو ما يعادلها من المعلومات البديلة 

م الهدف المخطط له، وغيرها من الجرعات التي تتعرض لها األع اء ذات الصلة حول الجرعات الخاصة بحج
 المحددة من قبل طبيب األشعة، ومقدار الجرعة المجزئة، والوقت اإلجمالي للعالج، 

 تعرض المتطوعين في البحث الطبي الحيوي. .ه

عالجية ورية للقياسات الفيزيائية واللمدة خمس سنوات بنتائج المعايرة والفحوصات الد االحتفاظيجب على المرّخص له  .4
 .ذات الصلة التي تم اختيارها أثناء العالج وتوفيرها للهيئة عند الطلب

 سنوات وتوفيرها للهيئة عند الطلب: 5بالسجالت التالية لمدة  االحتفاظيجب على المرّخص له  .5

 (،  ن هذه الالئحةم ( )و(5) 11أي تفويض للمسؤوليات من قبل األطراف الرئيسية )انظر المادة  .أ

 (.من هذه الالئحة 11سجاّلت تدريب العاملين في مجال الوقاية من اإلشعاعات )انظر المادة  .ب
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 1 الملحق
 :أي اعتبارات أخرىدون بمن المواد  المتوسطةلمقادير بالنسبة لعفاء رفع الرقابة واإلمستويات  I-1الجدول 

 المعفاة  تركيز النشاط المعفي وأنشطة النويدات المشعة 

 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

 (Bq)النشاط 

H-3 × 16 10 109 × 1 Sc-45 102 × 1 107 × 1 

Be-7 103 × 1 107 × 1 Sc-46 101 × 1 106 × 1 

Be-10 104 × 1 106 × 1 Sc-47 102 × 1 106 × 1 

C-11 101 × 1 106 × 1 Sc-48 101 × 1 105 × 1 

C-14 104 × 1 107 × 1 Sc-49 103 × 1 105 × 1 

N-13 102 × 1 109 × 1 Ti-44 101 × 1 105 × 1 

Ne-19 102 × 1 109 × 1 Ti-45 101 × 1 106 × 1 

O-15 102 × 1 109 × 1 V-47 101 × 1 105 × 1 

F-18 101 × 1 106 × 1 V-48 101 × 1 105 × 1 

Na-22 101 × 1 106 × 1 V-49 104 × 1 107 × 1 

Na-24 101 × 1 105 × 1 Cr-48 102 × 1 106 × 1 

Mg-28 101 × 1 105 × 1 Cr-49 101 × 1 106 × 1 

Al-26 101 × 1 105 × 1 Cr-51 103 × 1 107 × 1 

Si-31 103 × 1 106 × 1 Mn-51 101 × 1 105 × 1 

Si-32 103 × 1 106 × 1 Mn-52 101 × 1 105 × 1 

P-32 103 × 1 105 × 1 Mn-52m 101 × 1 105 × 1 

P-33 105 × 1 108 × 1 Mn-53 104 × 1 109 × 1 

S-35 105 × 1 108 × 1 Mn-54 101 × 1 106 × 1 

Cl-36 104 × 1 106 × 1 Mn-56 101 × 1 105 × 1 

Cl-38 101 × 1 105 × 1 Fe-52 101 × 1 106 × 1 

Cl-39 101 × 1 105 × 1 Fe-55 104 × 1 106 × 1 

Ar-37 106 × 1 108 × 1 Fe-59 101 × 1 106 × 1 

Ar-39 107 × 1 104 × 1 Fe-60 102 × 1 105 × 1 

Ar-41 102 × 1 109 × 1 Co-55 101 × 1 106 × 1 

K-40 102 × 1 106 × 1 Co-56 101 × 1 105 × 1 

K-42 102 × 1 106 × 1 Co-57 102 × 1 106 × 1 

K-43 101 × 1 106 × 1 Co-58 101 × 1 106 × 1 

K-44 101 × 1 105 × 1 Co-58m 104 × 1 107 × 1 

K-45 101 × 1 105 × 1 Co-60 101 × 1 105 × 1 

C-41 105 × 1 107 × 1 Co-60m 103 × 1 106 × 1 

Ca-45 104 × 1 107 × 1 Co-61 102 × 1 106 × 1 

Ca-47 101 × 1 106 × 1 Co-62m 101 × 1 105 × 1 

Sc-43 101 × 1 106 × 1 Ni-56 101 × 1 106 × 1 

Sc-44 101 × 1 105 × 1 Ni-57 101 × 1 106 × 1 
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 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

 (Bq)النشاط 

Ni-59 104 × 1 108 × 1 Se-70 101 × 1 106 × 1 

Ni-63 105 × 1 108 × 1 Se-73 101 × 1 106 × 1 

Ni-65 101 × 1 106 × 1 Se-73m 102 × 1 106 × 1 

Ni-66 104 × 1 107 × 1 Se-75 102 × 1 106 × 1 

Cu-60 101 × 1 105 × 1 Se-79 104 × 1 107 × 1 

Cu-61 101 × 1 106 × 1 Se-81 103 × 1 106 × 1 

Cu-64 102 × 1 106 × 1 Se-81m 103 × 1 107 × 1 

Cu-67 102 × 1 106 × 1 Se-83 101 × 1 105 × 1 

Zn-62 102 × 1 106 × 1 Br-74 101 × 1 105 × 1 

Zn-63 101 × 1 105 × 1 Br-74m 101 × 1 105 × 1 

Zn-65 101 × 1 106 × 1 Br-75 101 × 1 106 × 1 

Zn-69 104 × 1 106 × 1 Br-76 101 × 1 105 × 1 

Zn-69m 102 × 1 106 × 1 Br-77 102 × 1 106 × 1 

Zn-71m 101 × 1 106 × 1 Br-80 102 × 1 105 × 1 

Zn-72 102 × 1 106 × 1 Br-80m 103 × 1 107 × 1 

Ga-65 101 × 1 105 × 1 Br-82 101 × 1 106 × 1 

Ga-66 101 × 1 105 × 1 Br-83 103 × 1 106 × 1 

Ga-67 102 × 1 106 × 1 Br-84 101 × 1 105 × 1 

Ga-68 101 × 1 105 × 1 Kr-74 102 × 1 109 × 1 

Ga-70 102 × 1 106 × 1 Kr-76 102 × 1 109 × 1 

Ga-72 101 × 1 105 × 1 Kr-77 102 × 1 109 × 1 

Ga-73 102 × 1 106 × 1 Kr-79 103 × 1 105 × 1 

Ge-66 101 × 1 106 × 1 Kr-81 104 × 1 107 × 1 

Ge-67 101 × 1 105 × 1 Kr-81m 103 × 1 1010 × 1 

Ge-68a 101 × 1 105 × 1 Kr-83m 105 × 1 1012 × 1 

Ge-69 101 × 1 106 × 1 Kr-85 105 × 1 104 × 1 

Ge-71 104 × 1 108 × 1 Kr-85m 103 × 1 1010 × 1 

Ge-75 103 × 1 106 × 1 Kr-87 102 × 1 109 × 1 

Ge-77 101 × 1 105 × 1 Kr-88 102 × 1 109 × 1 

Ge-78 102 × 1 106 × 1 Rb-79 101 × 1 105 × 1 

As-69 101 × 1 105 × 1 Rb-81 101 × 1 106 × 1 

As-70 101 × 1 105 × 1 Rb-81m 103 × 1 107 × 1 

As-71 101 × 1 106 × 1 Rb-82m 101 × 1 106 × 1 

As-72 101 × 1 105 × 1 Rb-83a 102 × 1 106 × 1 

As-73 103 × 1 107 × 1 Rb-84 101 × 1 106 × 1 

As-74 101 × 1 106 × 1 Rb-86 102 × 1 105 × 1 

As-76 102 × 1 105 × 1 Rb-87 103 × 1 107 × 1 

As-77 103 × 1 106 × 1 Rb-88 102 × 1 105 × 1 
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 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

 (Bq)النشاط 

Sr-80 103 × 1 107 × 1 Nb-98 101 × 1 105 × 1 

Sr-81 101 × 1 105 × 1 Mo-90 101 × 1 106 × 1 

Sr-82a 101 × 1 105 × 1 Mo-93 103 × 1 108 × 1 

Sr-83 101 × 1 106 × 1 Mo-93m 101 × 1 106 × 1 

Sr-85 102 × 1 106 × 1 Mo-99 102 × 1 106 × 1 

Sr-85m 102 × 1 107 × 1 Mo-101 101 × 1 106 × 1 

Sr-87m 102 × 1 106 × 1 Tc-93 101 × 1 106 × 1 

Sr-89 103 × 1 106 × 1 Tc-93m 101 × 1 106 × 1 

Sr-90a 102 × 1 104 × 1 Tc-94 101 × 1 106 × 1 

Sr-91 101 × 1 105 × 1 Tc-94m 101 × 1 105 × 1 

Sr-92 101 × 1 106 × 1 Tc-95 101 × 1 106 × 1 

Y-86 101 × 1 105 × 1 Tc-95m 101 × 1 106 × 1 

Y-86m 102 × 1 107 × 1 Tc-96 101 × 1 106 × 1 

Y-87a 101 × 1 106 × 1 Tc-96m 103 × 1 107 × 1 

Y-88 101 × 1 106 × 1 Tc-97 103 × 1 108 × 1 

Y-90 103 × 1 105 × 1 Tc-97m 103 × 1 107 × 1 

Y-90m 101 × 1 106 × 1 Tc-98 101 × 1 106 × 1 

Y-91 103 × 1 106 × 1 Tc-99 104 × 1 107 × 1 

Y-91m 102 × 1 106 × 1 Tc-99m 102 × 1 107 × 1 

Y-92 102 × 1 105 × 1 Tc-101 102 × 1 106 × 1 

Y-93 102 × 1 105 × 1 Tc-104 101 × 1 105 × 1 

Y-94 101 × 1 105 × 1 Ru-94 102 × 1 106 × 1 

Y-95 101 × 1 105 × 1 Ru-97 102 × 1 107 × 1 

Zr-86 102 × 1 107 × 1 Ru-103 102 × 1 106 × 1 

Zr-88 102 × 1 106 × 1 Ru-105 101 × 1 106 × 1 

Zr-89 101 × 1 106 × 1 Ru-106a 102 × 1 105 × 1 

Zr-93a 103 × 1 107 × 1 Rh-99 101 × 1 106 × 1 

Zr-95 101 × 1 106 × 1 Rh-99m 101 × 1 106 × 1 

Zr-97a 101 × 1 105 × 1 Rh-100 101 × 1 106 × 1 

Nb-88 101 × 1 105 × 1 Rh-101 102 × 1 107 × 1 

Nb-89 (2.03 h) 101 × 1 105 × 1 Rh-101m 102 × 1 107 × 1 

Nb-89 (1.01 h) 101 × 1 105 × 1 Rh-102 101 × 1 106 × 1 

Nb-90 101 × 1 105 × 1 Rh-102m 102 × 1 106 × 1 

Nb-93m 104 × 1 107 × 1 Rh-103m 104 × 1 108 × 1 

Nb-94 101 × 1 106 × 1 Rh-105 102 × 1 107 × 1 

Nb-95 101 × 1 106 × 1 Rh-106m 101 × 1 105 × 1 

Nb-95m 102 × 1 107 × 1 Rh-107 102 × 1 106 × 1 

Nb-96 101 × 1 105 × 1 Pd-100 102 × 1 107 × 1 

Nb-97 101 × 1 106 × 1 Pd-101 102 × 1 106 × 1 
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 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g)  النشاط(Bq) ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g)  النشاط(Bq) 

Pd-103 103 × 1 108 × 1 Sn-111 102 × 1 106 × 1 

Pd-107 105 × 1 108 × 1 Sn-113 103 × 1 107 × 1 

Pd-109 103 × 1 106 × 1 Sn-117m 102 × 1 106 × 1 

Ag-102 101 × 1 105 × 1 Sn-119m 103 × 1 107 × 1 

Ag-103 101 × 1 106 × 1 Sn-121 105 × 1 107 × 1 

Ag-104 101 × 1 106 × 1 Sn-121ma 103 × 1 107 × 1 

Ag-104m 101 × 1 106 × 1 Sn-123 103 × 1 106 × 1 

Ag-105 102 × 1 106 × 1 Sn-123m 102 × 1 106 × 1 

Ag-106 101 × 1 106 × 1 Sn-125 102 × 1 105 × 1 

Ag-106m 101 × 1 106 × 1 Sn-126a 101 × 1 105 × 1 

Ag-108m 101 × 1 106 × 1 Sn-127 101 × 1 106 × 1 

Ag-110m 101 × 1 106 × 1 Sn-128 101 × 1 106 × 1 

Ag-111 103 × 1 106 × 1 Sb-115 101 × 1 106 × 1 

Ag-112 101 × 1 105 × 1 Sb-116 101 × 1 106 × 1 

Ag-115 101 × 1 105 × 1 Sb-116m 101 × 1 105 × 1 

Cd-104 102 × 1 107 × 1 Sb-117 102 × 1 107 × 1 

Cd-107 103 × 1 107 × 1 Sb-118m 101 × 1 106 × 1 

Cd-109 104 × 1 106 × 1 Sb-119 103 × 1 107 × 1 

Cd-113 103 × 1 106 × 1 Sb-120 (5.76d) 101 × 1 106 × 1 

Cd-113m 103 × 1 106 × 1 Sb-120 
(15.89m) 

102 × 1 106 × 1 

Cd-115 102 × 1 106 × 1 Sb-122 102 × 1 104 × 1 

Cd-115m 103 × 1 106 × 1 Sb-124 101 × 1 106 × 1 

Cd-117 101 × 1 106 × 1 Sb-124m 102 × 1 106 × 1 

Cd-117m 101 × 1 106 × 1 Sb-125 102 × 1 106 × 1 

In-109 101 × 1 106 × 1 Sb-126 101 × 1 105 × 1 

In-110 (4.9h) 101 × 1 106 × 1 Sb-126m 101 × 1 105 × 1 

In-110(69.1m) 101 × 1 105 × 1 Sb-127 101 × 1 106 × 1 

In-111 102 × 1 106 × 1 Sb-128(9.01h) 101 × 1 105 × 1 

In-112 102 × 1 106 × 1 Sb-128 (10.4m) 101 × 1 105 × 1 

In-113m 102 × 1 106 × 1 Sb-129 101 × 1 106 × 1 

In-114 103 × 1 105 × 1 Sb-130 101 × 1 105 × 1 

In-114m 102 × 1 106 × 1 Sb-131 101 × 1 106 × 1 

In-115 103 × 1 105 × 1 Te-116 102 × 1 107 × 1 

In-115m 102 × 1 106 × 1 Te-121 101 × 1 106 × 1 

In-116m 101 × 1 105 × 1 Te-121m 102 × 1 106 × 1 

In-117 101 × 1 106 × 1 Te-123 103 × 1 106 × 1 

In-117m 102 × 1 106 × 1 Te-123m 102 × 1 107 × 1 

In-119m 102 × 1 105 × 1 Te-125m 103 × 1 107 × 1 

Sn-110 102 × 1 107 × 1 Te-127 103 × 1 106 × 1 
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Public | عام 

 

 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

 (Bq)النشاط 

Te-127m 103 × 1 107 × 1 Cs-127 102 × 1 105 × 1 

Te-129 102 × 1 106 × 1 Cs-129 102 × 1 105 × 1 

Te-129m 103 × 1 106 × 1 Cs-130 102 × 1 106 × 1 

Te-131 102 × 1 105 × 1 Cs-131 103 × 1 106 × 1 

Te-131m 101 × 1 106 × 1 Cs-132 101 × 1 105 × 1 

Te-132 102 × 1 107 × 1 Cs-134m 103 × 1 105 × 1 

Te-133 101 × 1 105 × 1 Cs-134 101 × 1 104 × 1 

Te-133m 101 × 1 105 × 1 Cs-135 104 × 1 107 × 1 

Te-134 101 × 1 106 × 1 Cs-135m 101 × 1 106 × 1 

I-120 101 × 1 105 × 1 Cs-136 101 × 1 105 × 1 

I-120m 101 × 1 105 × 1 Cs-137a 101 × 1 104 × 1 

I-121 102 × 1 106 × 1 Cs-138 101 × 1 104 × 1 

I-123 102 × 1 107 × 1 Ba-126 102 × 1 107 × 1 

I-124 101 × 1 106 × 1 Ba-128 102 × 1 107 × 1 

I-125 103 × 1 106 × 1 Ba-131 102 × 1 106 × 1 

I-126 102 × 1 106 × 1 Ba-131m 102 × 1 107 × 1 

I-128 102 × 1 105 × 1 Ba-133 102 × 1 106 × 1 

I-129 102 × 1 105 × 1 Ba-133m 102 × 1 106 × 1 

I-130 101 × 1 106 × 1 Ba-135m 102 × 1 106 × 1 

I-131 102 × 1 106 × 1 Ba-137m 101 × 1 106 × 1 

I-132 101 × 1 105 × 1 Ba-139 102 × 1 105 × 1 

I-132m 102 × 1 106 × 1 Ba-140a 101 × 1 105 × 1 

I-133 101 × 1 106 × 1 Ba-141 102 × 1 105 × 1 

I-134 101 × 1 105 × 1 Ba-142 102 × 1 106 × 1 

I-135 101 × 1 106 × 1 La-131 101 × 1 106 × 1 

Xe-120 102 × 1 109 × 1 La-132 101 × 1 106 × 1 

Xe-121 102 × 1 109 × 1 La-135 103 × 1 107 × 1 

Xe-122a 102 × 1 109 × 1 La-137 103 × 1 107 × 1 

Xe-123 102 × 1 109 × 1 La-138 101 × 1 106 × 1 

Xe-125 103 × 1 109 × 1 La-140 101 × 1 105 × 1 

Xe-127 103 × 1 105 × 1 La-141 102 × 1 105 × 1 

Xe-129m 103 × 1 104 × 1 La-142 101 × 1 105 × 1 

Xe-131m 104 × 1 104 × 1 La-143 102 × 1 105 × 1 

Xe-133m 103 × 1 104 × 1 Ce-134 103 × 1 107 × 1 

Xe-133 103 × 1 104 × 1 Ce-135 101 × 1 106 × 1 

Xe-135 103 × 1 1010 × 1 Ce-137 103 × 1 107 × 1 

Xe-135m 102 × 1 109 × 1 Ce-137m 103 × 1 106 × 1 

Xe-138 102 × 1 109 × 1 Ce-139 102 × 1 106 × 1 

Cs-125 101 × 1 104 × 1 Ce-141 102 × 1 107 × 1 
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Public | عام 

 
 

 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

 (Bq)النشاط 

Ce-143 102 × 1 106 × 1 Sm-155 102 × 1 106 × 1 

Ce-144a 102 × 1 105 × 1 Sm-156 102 × 1 106 × 1 

Pr-136 101 × 1 105 × 1 Eu-145 101 × 1 106 × 1 

Pr-137 102 × 1 106 × 1 Eu-146 101 × 1 106 × 1 

Pr-138m 101 × 1 106 × 1 Eu-147 102 × 1 106 × 1 

Pr-139 102 × 1 107 × 1 Eu-148 101 × 1 106 × 1 

Pr-142 102 × 1 105 × 1 Eu-149 102 × 1 107 × 1 

Pr-142m 107 × 1 109 × 1 Eu-150 (34.2y) 101 × 1 106 × 1 

Pr-143 104 × 1 106 × 1 Eu-150 (12.6h) 103 × 1 106 × 1 

Pr-144 102 × 1 105 × 1 Eu-152 101 × 1 106 × 1 

Pr-145 103 × 1 105 × 1 Eu-152m 102 × 1 106 × 1 

Pr-147 101 × 1 105 × 1 Eu-154 101 × 1 106 × 1 

Nd-136 102 × 1 106 × 1 Eu-155 102 × 1 107 × 1 

Nd-138 103 × 1 107 × 1 Eu-156 101 × 1 106 × 1 

Nd-139 102 × 1 106 × 1 Eu157 102 × 1 106 × 1 

Nd-139m 101 × 1 106 × 1 Eu-158 101 × 1 105 × 1 

Nd-141 102 × 1 107 × 1 Gd-145 101 × 1 105 × 1 

Nd-147 102 × 1 106 × 1 Gd-146a 101 × 1 106 × 1 

Nd-149 102 × 1 106 × 1 Gd-147 101 × 1 106 × 1 

Nd-151 101 × 1 105 × 1 Gd-148 101 × 1 104 × 1 

Pm-141 101 × 1 105 × 1 Gd-149 102 × 1 106 × 1 

Pm-143 102 × 1 106 × 1 Gd-151 102 × 1 107 × 1 

Pm-144 101 × 1 106 × 1 Gd-152 101 × 1 104 × 1 

Pm-145 103 × 1 107 × 1 Gd-153 102 × 1 107 × 1 

Pm-146 101 × 1 106 × 1 Gd-159 103 × 1 106 × 1 

Pm-147 104 × 1 107 × 1 Tb-147 101 × 1 106 × 1 

Pm-148 101 × 1 105 × 1 Tb-149 101 × 1 106 × 1 

Pm-148m 101 × 1 106 × 1 Tb-150 101 × 1 106 × 1 

Pm-149 103 × 1 106 × 1 Tb-151 101 × 1 106 × 1 

Pm-150 101 × 1 105 × 1 Tb-153 102 × 1 107 × 1 

Pm-151 102 × 1 106 × 1 Tb-154 101 × 1 106 × 1 

Sm-141 101 × 1 105 × 1 Tb-155 102 × 1 107 × 1 

Sm-141m 101 × 1 106 × 1 Tb-156 101 × 1 106 × 1 

Sm-142 102 × 1 107 × 1 
Tb-

156m(24.4h) 
103 × 1 107 × 1 

Sm-145 102 × 1 107 × 1 Tb-156m (5h) 104 × 1 107 × 1 

Sm-146 101 × 1 105 × 1 Tb-157 104 × 1 107 × 1 

Sm-147 101 × 1 104 × 1 Tb-158 101 × 1 106 × 1 

Sm-151 104 × 1 108 × 1 Tb-160 101 × 1 106 × 1 

Sm-153 102 × 1 106 × 1 Tb-161 103 × 1 106 × 1 
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Public | عام 

 

 ةعالمش النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

 (Bq)النشاط 

Dy-155 101 × 1 106 × 1 Lu-172 101 × 1 106 × 1 

Dy-157 102 × 1 106 × 1 Lu-173 102 × 1 107 × 1 

Dy-159 103 × 1 107 × 1 Lu-174 102 × 1 107 × 1 

Dy-165 103 × 1 106 × 1 Lu-174m 102 × 1 107 × 1 

Dy-166 103 × 1 106 × 1 Lu-176 102 × 1 106 × 1 

Ho-155 102 × 1 106 × 1 Lu-176m 103 × 1 106 × 1 

Ho-157 102 × 1 106 × 1 Lu-177 103 × 1 107 × 1 

Ho-159 102 × 1 106 × 1 Lu-177m 101 × 1 106 × 1 

Ho-161 102 × 1 107 × 1 Lu-178 102 × 1 105 × 1 

Ho-162 102 × 1 107 × 1 Lu-178m 101 × 1 105 × 1 

Ho-162m 101 × 1 106 × 1 Lu-179 103 × 1 106 × 1 

Ho-164 103 × 1 106 × 1 Hf-170 102 × 1 106 × 1 

Ho-164m 103 × 1 107 × 1 Hf-172a 101 × 1 106 × 1 

Ho-166 103 × 1 105 × 1 Hf-173 102 × 1 106 × 1 

Ho-166m 101 × 1 106 × 1 Hf-175 102 × 1 106 × 1 

Ho-167 102 × 1 106 × 1 Hf-177m 101 × 1 105 × 1 

Er-161 101 × 1 106 × 1 Hf-178m 101 × 1 106 × 1 

Er-165 103 × 1 107 × 1 Hf-179m 101 × 1 106 × 1 

Er-169 104 × 1 107 × 1 Hf-180m 101 × 1 106 × 1 

Er-171 102 × 1 106 × 1 Hf-181 101 × 1 106 × 1 

Er-172 102 × 1 106 × 1 Hf-182 102 × 1 106 × 1 

Tm-162 101 × 1 106 × 1 Hf-182m 101 × 1 106 × 1 

Tm-166 101 × 1 106 × 1 Hf-183 101 × 1 106 × 1 

Tm-167 102 × 1 106 × 1 Hf-184 102 × 1 106 × 1 

Tm-170 103 × 1 106 × 1 Ta-172 101 × 1 106 × 1 

Tm-171 104 × 1 108 × 1 Ta -173 101 × 1 106 × 1 

Tm-172 102 × 1 106 × 1 Ta-174 101 × 1 106 × 1 

Tm-173 102 × 1 106 × 1 Ta-175 101 × 1 106 × 1 

Tm-175 101 × 1 106 × 1 Ta-176 101 × 1 106 × 1 

Yb-162 102 × 1 107 × 1 Ta-177 102 × 1 107 × 1 

Yb-166 102 × 1 107 × 1 Ta-178 101 × 1 106 × 1 

Yb-167 102 × 1 106 × 1 Ta-179 103 × 1 107 × 1 

Yb-169 102 × 1 107 × 1 Ta-180 101 × 1 106 × 1 

Yb-175 103 × 1 107 × 1 Ta-180m 103 × 1 107 × 1 

Yb-177 102 × 1 106 × 1 Ta-182 101 × 1 104 × 1 

Yb-178 103 × 1 106 × 1 Ta-182m 102 × 1 106 × 1 

Lu-169 101 × 1 106 × 1 Ta-183 102 × 1 106 × 1 

Lu-170 101 × 1 106 × 1 Ta-184 101 × 1 106 × 1 

Lu-171 101 × 1 106 × 1 Ta-185 102 × 1 105 × 1 
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Public | عام 

 

ةالمشع النويدة  تركيز النشاط 
(Bq/g) 

النشاط 
(Bq) 

 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 (Bq)النشاط 

Ta-186 101 × 1 105 × 1 Ir-190 101 × 1 106 × 1 

W-176 102 × 1 106 × 1 Ir-190m (3.1h) 101 × 1 106 × 1 

W-177 101 × 1 106 × 1 Ir-190m (1.2h) 104 × 1 107 × 1 

W-178a 101 × 1 106 × 1 Ir-192 101 × 1 104 × 1 

W-179 102 × 1 107 × 1 Ir-192m 102 × 1 107 × 1 

W-181 103 × 1 107 × 1 Ir-193m 104 × 1 107 × 1 

W-185 104 × 1 107 × 1 Ir-194 102 × 1 105 × 1 

W-187 102 × 1 106 × 1 Ir-194m 101 × 1 106 × 1 

W-188a 102 × 1 105 × 1 Ir-195 102 × 1 106 × 1 

Re-177 101 × 1 106 × 1 Ir-195m 102 × 1 106 × 1 

Re-178 101 × 1 106 × 1 Pt-186 101 × 1 106 × 1 

Re-181 101 × 1 106 × 1 Pt-188a 101 × 1 106 × 1 

Re-182 (64h) 101 × 1 106 × 1 Pt-189 102 × 1 106 × 1 

Re-182(12.7h) 101 × 1 106 × 1 Pt-191 102 × 1 106 × 1 

Re-184 101 × 1 106 × 1 Pt-193 104 × 1 107 × 1 

Re-184m 102 × 1 106 × 1 Pt-193m 103 × 1 107 × 1 

Re-186 103 × 1 106 × 1 Pt-195m 102 × 1 106 × 1 

Re-186m 103 × 1 107 × 1 Pt-197 103 × 1 106 × 1 

Re-187 106 × 1 109 × 1 Pt-197m 102 × 1 106 × 1 

Re-188 102 × 1 105 × 1 Pt-199 102 × 1 106 × 1 

Re-188m 102 × 1 107 × 1 Pt-200 102 × 1 106 × 1 

Re-189a 102 × 1 106 × 1 Au-193 102 × 1 107 × 1 

Os-180 102 × 1 107 × 1 Au-194 101 × 1 106 × 1 

Os-181 101 × 1 106 × 1 Au-195 102 × 1 107 × 1 

Oc-182 102 × 1 106 × 1 Au-198 102 × 1 106 × 1 

Os-185 101 × 1 106 × 1 Au-198m 101 × 1 106 × 1 

Os-189m 104 × 1 107 × 1 Au-199 102 × 1 106 × 1 

Os-191 102 × 1 107 × 1 Au-200 102 × 1 105 × 1 

Os-191m 103 × 1 107 × 1 Au-200m 101 × 1 106 × 1 

Os-193 102 × 1 106 × 1 Au-201 102 × 1 106 × 1 

Os-194a 102 × 1 105 × 1 Hg-193 102 × 1 106 × 1 

Ir-182 101 × 1 105 × 1 Hg-193m 101 × 1 106 × 1 

Ir-184 101 × 1 106 × 1 Hg-194a 101 × 1 106 × 1 

Ir-185 101 × 1 106 × 1 Hg-195 102 × 1 106 × 1 

Ir-186 (15.8h) 101 × 1 106 × 1 Hg-195ma 102 × 1 106 × 1 

Ir-186 (1.75h) 101 × 1 106 × 1 Hg-197 102 × 1 107 × 1 

Ir-187 102 × 1 106 × 1 Hg-197m 102 × 1 106 × 1 

Ir-188 101 × 1 106 × 1 Hg-199m 102 × 1 106 × 1 

Ir-189a 102 × 1 107 × 1 Hg-203 102 × 1 105 × 1 
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Public | عام 

 

 ةالمشع النويدة
 تركيز النشاط

(Bq/g) 

النشاط 
(Bq) 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g)  النشاط(Bq) 

Tl-194 101 × 1 106 × 1 Po-206 101 × 1 106 × 1 

Tl-194m 101 × 1 106 × 1 Po-207 101 × 1 106 × 1 

Tl-195 101 × 1 106 × 1 Po-208 101 × 1 104 × 1 

Tl-197 102 × 1 106 × 1 Po-209 101 × 1 104 × 1 

Tl-198 101 × 1 106 × 1 Po-210 101 × 1 104 × 1 

Tl-198m 101 × 1 106 × 1 At-207 101 × 1 106 × 1 

Tl-199 102 × 1 106 × 1 At-211 103 × 1 107 × 1 

Tl-200 101 × 1 106 × 1 Fr-222 103 × 1 105 × 1 

Tl-201 102 × 1 106 × 1 Fr-223 102 × 1 106 × 1 

Tl-202 102 × 1 106 × 1 Rn-220a 104 × 1 107 × 1 

Tl-204 104 × 1 104 × 1 Rn-222a 101 × 1 108 × 1 

Pb-195m 101 × 1 106 × 1 Ra-223a 102 × 1 105 × 1 

Pb-198 102 × 1 106 × 1 Ra-224a 101 × 1 105 × 1 

Pb-199 101 × 1 106 × 1 Ra-225 102 × 1 105 × 1 

Pb-200 102 × 1 106 × 1 Ra-226a 101 × 1 104 × 1 

Pb-201 101 × 1 106 × 1 Ra-227 102 × 1 106 × 1 

Pb-202 103 × 1 106 × 1 Ra-228a 101 × 1 105 × 1 

Pb-202m 101 × 1 106 × 1 Ac-224 102 × 1 106 × 1 

Pb-203 102 × 1 106 × 1 Ac-225a 101 × 1 104 × 1 

Pb-205 104 × 1 107 × 1 Ac-226 102 × 1 105 × 1 

Pb-209 105 × 1 106 × 1 Ac-227a 10-1 × 1 103 × 1 

Pb-210a 101 × 1 104 × 1 Ac-228 101 × 1 106 × 1 

Pb-211 102 × 1 106 × 1 Th-226a 103 × 1 107 × 1 

Pb-212a 101 × 1 105 × 1 Th-227 101 × 1 104 × 1 

Pb-214 102 × 1 106 × 1 Th-228a 100 × 1 104 × 1 

Bi-200 101 × 1 106 × 1 Th-229a 100 × 1 103 × 1 

Bi-201 101 × 1 106 × 1 Th-230 100 × 1 104 × 1 

Bi-202 101 × 1 106 × 1 Th-231 103 × 1 107 × 1 

Bi-203 101 × 1 106 × 1 Th-232 101 × 1 104 × 1 

Bi-205 101 × 1 106 × 1 Th-234a 103 × 1 105 × 1 

Bi-206 101 × 1 105 × 1 Pa-227 101 × 1 106 × 1 

Bi-207 101 × 1 106 × 1 Pa-228 101 × 1 106 × 1 

Bi-210 103 × 1 106 × 1 Pa-230 101 × 1 106 × 1 

Bi-210ma 101 × 1 105 × 1 Pa-231 100 × 1 103 × 1 

Bi-212a 101 × 1 105 × 1 Pa-232 101 × 1 106 × 1 

Bi-213 102 × 1 106 × 1 Pa-233 102 × 1 107 × 1 

Bi-214 101 × 1 105 × 1 Pa-234 101 × 1 106 × 1 

Po-203 101 × 1 106 × 1 U-230a 101 × 1 105 × 1 

Po-205 101 × 1 106 × 1 U-231 102 × 1 107 × 1 
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Public | عام 

 

 

ةالمشع ويدةالن  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
 ةالمشع النويدة (Bq)النشاط 

 تركيز النشاط
(Bq/g)  النشاط(Bq) 

U-232a 100 × 1 103 × 1 Am-242ma 100 × 1 104 × 1 

U-233 101 × 1 104 × 1 Am-243a 100 × 1 103 × 1 

U-234 101 × 1 104 × 1 Am-244 101 × 1 106 × 1 

U-235a 101 × 1 104 × 1 Am-244m 104 × 1 107 × 1 

U-236 101 × 1 104 × 1 Am-245 103 × 1 106 × 1 

U-237 102 × 1 106 × 1 Am-246 101 × 1 105 × 1 

U-238a 101 × 1 104 × 1 Am-246m 101 × 1 106 × 1 

U-239 102 × 1 106 × 1 Cm-238 102 × 1 107 × 1 

U-240 103 × 1 107 × 1 Cm-240 102 × 1 105 × 1 

U-240a 101 × 1 106 × 1 Cm-241 102 × 1 106 × 1 

Np-232 101 × 1 106 × 1 Cm-242 102 × 1 105 × 1 

Np-233 102 × 1 107 × 1 Cm-243 100 × 1 104 × 1 

Np-234 101 × 1 106 × 1 Cm-244 101 × 1 104 × 1 

Np-235 103 × 1 107 × 1 Cm-245 100 × 1 103 × 1 

Np-236 
1.15.105y) 

102 × 1 105 × 1 Cm-246 100 × 1 103 × 1 

Np-236 (22.5h) 103 × 1 107 × 1 Cm-247 100 × 1 104 × 1 

Np-237a 100 × 1 103 × 1 Cm-248 100 × 1 103 × 1 

Np-238 102 × 1 106 × 1 Cm-249 103 × 1 106 × 1 

Np-239 102 × 1 107 × 1 Cm-250 10-1 × 1 103 × 1 

Np-240 101 × 1 106 × 1 Bk-245 102 × 1 106 × 1 

Pu-234 102 × 1 107 × 1 Bk-246 101 × 1 106 × 1 

Pu-235 102 × 1 107 × 1 Bk-247 100 × 1 104 × 1 

Pu-236 101 × 1 104 × 1 Bk-249 103 × 1 106 × 1 

Pu-237 103 × 1 107 × 1 Bk-250 101 × 1 106 × 1 

Pu-238 100 × 1 104 × 1 Cf-244 104 × 1 107 × 1 

Pu-239 100 × 1 104 × 1 Cf-246 103 × 1 106 × 1 

Pu-240 100 × 1 103 × 1 Cf-248 101 × 1 104 × 1 

Pu-241 102 × 1 105 × 1 Cf-249 100 × 1 103 × 1 

Pu-242 100 × 1 104 × 1 Cf-250 101 × 1 104 × 1 

Pu-243 103 × 1 107 × 1 Cf-251 100 × 1 103 × 1 

Pu-244 100 × 1 104 × 1 Cf-252 101 × 1 104 × 1 

Pu-245 102 × 1 106 × 1 Cf-253 102 × 1 105 × 1 

Pu-246 102 × 1 106 × 1 Cf-254 100 × 1 103 × 1 

Am-237 102 × 1 106 × 1 Es-250 102 × 1 106 × 1 

Am-238 101 × 1 106 × 1 Es-251 102 × 1 107 × 1 

Am-239 102 × 1 106 × 1 Es-253 102 × 1 105 × 1 

Am-240 101 × 1 106 × 1 Es-254 101 × 1 104 × 1 

Am-241 100 × 1 104 × 1 Es-254m 102 × 1 106 × 1 

Am-242 103 × 1 106 × 1 Fm-252 103 × 1 106 × 1 
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Public | عام 

 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g)  النشاط(Bq) ةالمشع النويدة 
 تركيز النشاط

(Bq/g)  النشاط(Bq) 

Fm-253 102 × 1 106 × 1 Md-258 102 × 1 105 × 1 

Fm-254 104 × 1 107 × 1    

Fm-255 103 × 1 106 × 1    

Fm-257 101 × 1 105 × 1    

Md-257 102 × 1 107 × 1    

 
 ثحي)االعتبار عند حساب الجرعة في  الجرعات الناتجة عنهاتم أخذ مساهمات  التي نواتجهاأ = النويدات المشعة األم، و

 المشعة األم(، مدرجة في الجدول التالي: ةإعفاء النويد ياتمستومراعاة تتطلب فقط 

Ge-68  Ga-68  Rn-220  Po-216  

Rb-83  Kr-83m  Rn-222  Po-218, Pb-214, Bi-214,  

Sr-82  Rb-82   Po-214  

Sr-90  Y-90  Ra-223  Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211,  

Y-87  Sr-87m   Tl-207  

Zr-93 Zr-97 
Ru-106  

Nb-93m Nb-97 Rh-106  Ra-224 Ra-226  

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, 
Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Rn-
222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-
214, Pb-210, Bi-210, Po-210  

Ag-108m  Ag-108  Ra-228  Ac-228  

Sn-121m  Sn-121 (0.776)  Ac-225  Fr-221, At-217, Bi-213,  

Sn-126  Sb-126m   Po-213 (0.978), Tl-209 (0.0216),  

Xe-122  I-122   Pb-209 (0.978)  

Cs-137  Ba-137m  Ac-227  Fr-223 (0.0138)  

Ba-140  La-140  Th-226  Ra-222, Rn-218, Po-214  

Ce-134  La-134  Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,  

Ce-144  Pr-144   
Bi-212,Tl-208 (0.36), Po-212 
(0.64)  

Gd-146Hf-
172W-178 W-
188 Re-189 Ir-
189  

 Eu-146 Lu-172 Ta-178 Re-188 
Os-189m (0.241) Os-189m  

Th-229 Th-234 
U-230 U-232  

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, 
Bi-213, Po-213, Pb-209 Pa-234m 
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-
212 (0.64)  

Pt-188  Ir-188  U-235  Th-231  

Hg-194  Au-194  U-238  Th-234, Pa-234m  

Hg-195m  Hg-195 (0.542)  U-240  Np-240m  

Pb-210  Bi-210, Po-210  Np-237  Pa-233  
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Public | عام 

Pb-212  Bi-212, Tl-208 (0.36),  Am-242m  Am-242  

Bi-210m Po-212 (0.64) Tl-206  Am-243  Np-239  

Bi-212  Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)    
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Public | عام 

 

: أخرى تأي اعتبارادون بمن المواد بالنسبة للكميات الكبيرة واإلعفاء رفع الرقابة مستويات  I-2 الجدول
 صناعية المنشأالت المشعة تركيز نشاط النويدا

 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
ةالمشع النويدة  

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 

H-3 100 Co-58 1 Y-93 100 

Be-7 10 Co-58m 10 000 Zr-93 10 

C-14 1 Co-60 0.1 Zr-95a 1 

F-18 10 Co-60m 1000 Zr-97a 10 

Na-22 0.1 Co-61 100 Nb-93m 10 

Na-24 1 Co-62m 10 Nb-94 0.1 

Si-31 1000 Ni-59 100 Nb-95 1 

P-32 1000 Ni-63 100 Nb-97a 10 

P-33 1000 Ni-65 10 Nb-98 10 

S-35 100 Cu-64 100 Mo-90 10 

Cl-36 1 Zn-65 0.1 Mo-93 10 

Cl-38 10 Zn-69 1000 Mo-99a 10 

K-42 100 Zn-69ma 10 Mo-101a 10 

K-43 10 Ga-72 10 Tc-96 1 

Ca-45 100 Ge-71 10 000 Tc-96m 1000 

Ca-47 10 As-73 1000 Tc-97 10 

Sc-46 0.1 As-74 10 Tc-97m 100 

Sc-47 100 As-76 10 Tc-99 1 

Sc-48 1 As-77 1000 Tc-99m 100 

V-48 1 Se-75 1 Ru-97 10 

Cr-51 100 Br-82 1 Ru-103a 1 

Mn-51 10 Rb-86 100 Ru-105a 10 

Mn-52 1 Sr-85 1 Ru-106a 0.1 

Mn-52m 10 Sr-85m 100 Rh-103m 10 000 

Mn-53 100 Sr-87m 100 Rh-105 100 

Mn-54 0.1 Sr-89 1000 Pd-103a 1000 

Mn-56 10 Sr-90a 1 Pd-109a 100 

Fe-52a 10 Sr-91a 10 Ag-105 1 

Fe-55 1000 Sr-92 10 Ag-110ma 0.1 

Fe-59 1 Y-90 1000 Ag-111 100 

Co-55 10 Y-91 100 Cd-109a 1 

Co-56 0.1 Y-91m 100 Cd-115a 10 

Co-57 1 Y-92 100 Cd-115ma 100 
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Public | عام 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
ةالمشع النويدة  

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 

In-111 10 Cs-138 10 Os-185 1 

In-113m 100 Ba-131 10 Os-191 100 

In-114ma 10 Ba-140 1 Os-191m 1000 

In-115m 100 La-140 1 Os-193 100 

Sn-113a 1 Ce-139 1 Ir-190 1 

Sn-125 10 Ce-141 100 Ir-192 1 

Sb-122 10 Ce-143 10 Ir-194 100 

Sb-124 1 Ce-144 10 Pt-191 10 

Sb-125a 0.1 Pr-142 100 Pt-193m 1000 

Te-123m 1 Pr-143 1000 Pt-197 1000 

Te-125m 1000 Nd-147 100 Pt-197m 100 

Te-127 1000 Nd-149 100 Au-198 10 

Te-127ma 10 Pm-147 1000 Au-199 100 

Te-129 100 Pm-149 1000 Hg-197 100 

Te-129ma 10 Sm-151 1000 Hg-197m 100 

Te-131 100 Sm-153 100 Hg-203 10 

Te-131ma 10 Eu-152 0.1 Tl-200 10 

Te-132a 1 Eu-152m 100 Tl-201 100 

Te-133 10 Eu-154 0.1 Tl-202 10 

Te-133m 10 Eu-155 1 Tl-204 1 

Te-134 10 Gd-153 10 Pb-203 10 

I-123 100 Gd-159 100 Bi-206 1 

I-125 100 Tb-160 1 Bi-207 0.1 

I-126 10 Dy-165 1000 Po-203 10 

I-129 0.01 Dy-166 100 Po-205 10 

I-130 10 Ho-166 100 Po-207 10 

I-131 10 Er-169 1000 At-211 1000 

I-132 10 Er-171 100 Ra-225 10 

I-133 10 Tm-170 100 Ra-227 100 

I-134 10 Tm-171 1000 Th-226 1000 

I-135 10 Yb-175 100 Th-229 0.1 

Cs-129 10 Lu-177 100 Pa-230 10 

Cs-131 1000 Hf-181 1 Pa-233 10 

Cs-132 10 Ta-182 0.1 U-230 10 

Cs-134 0.1 W-181 10 U-231a 100 

Cs-134m 1000 W-185 1000 U-232a 0.1 

Cs-135 100 W-187 10 U-233 1 

Cs-136 1 Re-186 1000 U-236 10 

Cs-137a 0.1 Re-188 100 U-237 100 
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Public | عام 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 
ةالمشع نويدةال  

 تركيز النشاط
(Bq/g) 

ةالمشع النويدة  
 تركيز النشاط

(Bq/g) 

U-239 100 Pu-244a 0.1 Cf-249 0.1 

U-240a 100 Am-241 0.1 Cf-250 1 

Np-237a 1 Am-242 1000 Cf-251 0.1 

Np-239 100 Am-242ma 0.1 Cf-252 1 

Np-240 10 Am-243a 0.1 Cf-253 100 

Pu-234 100 Cm-242 10 Cf-254 1 

Pu-235 100 Cm-243 1 Es-253 100 

Pu-236 1 Cm-244 1 Es-254a 0.1 

Pu-237 100 Cm-245 0.1 Es-254ma 10 

Pu-238 0.1 Cm-246 0.1 Fm-254 10 000 

Pu-239 0.1 Cm-247a 0.1 Fm-255 100 

Pu-240 0.1 Cm-248 0.1   

Pu-241 10 Bk-249 100   

Pu-242 0.1 Cf-246 1000   

Pu-243 1000 Cf-248 1   

 

 ثحياالعتبار عند حساب الجرعة )في  الجرعات الناتجة عنهاتم أخذ مساهمات  التي نواتجهاأ = النويدات المشعة األم، و
 المشعة األم(، مدرجة في الجدول التالي: ةلنويدى اإلعفاء لمستومراعاة تتطلب فقط 

Fe-52  Mn-52m  Sn-113  In-113m  

Zn-69m  Zn-69  Sb-125  Te-125m  

Sr-90  Y-90  Te-127m  Te-127  

Sr-91  Y-91m  Te-129m  Te-129  

Zr-95  Nb-95  Te-131m  Te-131  

Zr-97  Nb-97m, Nb-97  Te132  I-132  

Nb-97  Nb-97m  Cs-137  Ba-137m  

Mo-99  Tc-99m  Ce-144  Pr-144, Pr-144m  

Mo-101Ru-
103   Tc-101 Rh-103m  U-232sec  

Th-228, Ra-224, Rn-220, 
Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-
208  

Ru-105  Rh-105m  U-240  Np-240m, Np-240  

Ru-106  Rh-106  Np237  Pa-233  

Pd-103  Rh-103m  Pu-244  U-240, Np-240m, Np-240  

Pd-109 Ag-
110m Cd-
109 Cd-115  

Ag-109m Ag-110 Ag-109m 
In-115m  

Am-242mAm-243 Cm-247 
Es-254 

 Np-238 Np-239 Pu-243 Bk-
250  
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Public | عام 

Cd-115m  In-115m  Es-254m  Fm-254  

In-114m  In-114    
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Public | عام 

 طبيعية المنشأالمستويات رفع الرقابة عن المواد: تركيز نشاط النويدات المشعة  I-3 الجدول

 (Bq/g)تركيز النشاط  المشعة النويدة

K-40 11 

 1 كل نويدة مشعة في سالسل اضمحالل اليورانيوم والثوريوم

 

 

 


