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التعاريف
المادة ()1
فيييي تقبييييم أحهيييام ةييي الالئحييية ،يقصيييد بالهلميييات والعبيييارات التاليييية المعييياني المبينييية مقابييي هييي
منهيييا ،وتهيييوم للهلميييات والعبيييارات األخييير التيييي اسيييتخدمت وليييم تعيييرا ةنيييا المعييياني المنسيييوبة
إليهيييا فيييي الميييادة ( )1ميييم المرسيييوم بقيييانوم اتحييياد رقيييم ( )6لسييينة  ،2009فيييي يييتم االسيييتعماالت
السلمية للقاقة النووية (القانوم):
الجرعة الممتصة

الهمية األساسية  Dلقياس الجرعات ،وتعّرا هما يلي:
_

dE
D
dm
_

حيييي  d Eةيييو متوسيييق القاقييية التيييي ينقلهيييا اإل يييعا المييي يم إلييي
مادة في عنصر حجم ،و dmةي هتلة المادة في عنصر الحجم.
ظرررروف مؤديرررة لررر وقررروع خيييييروم عيييييم مسيييييار الت يييييًي العييييياد أه ييييير عن يييييا ميييييم الوقيييييائ
الت ييييًيلية المنتظييييرة ،بمييييا فييييي لييييا الحييييواد المتحييييوق لهييييا فييييي
حادث
التصميم والحواد العني ة.
وقائع تشغيلية منتظرة

عمليييية ت يييًي تخيييرم عيييم مسيييار الت يييًي العييياد يتوقييي أم تحيييد
مييييرة واحييييدة عليييي األقيييي خييييال العميييير الت ييييًيلي لمرفييييم نييييوو ،
ييييرر
لهنهيييا بييييالنظر إليييي تييييدابير التصيييميم المالئميييية ال تسييييبب أ
هبيييير للم يييردات ات األةميييية لألميييام أو تييي د إلييي ظيييروا موديييية
إل وقو حاد .

منطقة خاضعة للرقابة

منققييييية محيييييددة فيييييي مرفيييييم نيييييوو ي يييييترق ،أو قيييييد ي يييييترق ،أم
ت يييري فيهيييا تيييدابير وقايييية إ يييعاعية وترتيبيييات أميييام محيييددة ميييم
أجييييي (أ) اليييييتحهم فيييييي حييييياالت التعيييييري العييييياد  ،أو (ب) منييييي
انت يييار التلييييو فييييي ظييييروا العميييي العادييييية ،أو (م) منيييي حييييدو
حاالت التعري المحتملة أو الحد مم مد تلا الحاالت.

حرررررادث متحررررروط لررررر فررررري ظيييروا م ديييية إلييي وقيييو حييياد يهيييوم المرفيييم النيييوو مصيييمما
لمنييي وقوعييي وفقيييا لمعيييايير التصيييميم المتبعييية ،وييييتم إبقيييا ال يييرر
التصميم
الواقييي علييي الوقيييود النيييوو وانبعيييا الميييواد الم يييعة جرائهيييا فيييي
نقاق الحدود المت وم بها.
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قيد الجرعة

قيييييد مسييييتقبلي ومييييرتبق بمصييييدر إ ييييعاعي عليييي الجرعيييية ال ردييييية
التيييي ينقلهيييا مصيييدر إ يييعاعي ،ييييوفر مسيييتو أساسييييا ميييم الوقايييية
اإل يييعاعية لألفيييراد األه ييير تعر يييا ل يييعا المييي يم ميييم مصيييدر
إ يييعاعي ،ويعمييي هحيييد أعلييي للجرعييية فيييي التحسييييم األم ييي للوقايييية
اِإل يييعاعية لييي لا المصيييدر اإل يييعاعي .وبالنسيييبة لحييياالت التعيييري
المهنييي ،يهييوم قيييد الجرعيية قيميية للجرعيية ال ردييية المسييتخدمة للحييد
مييم مييد الخيييارات قيييد النظيير فييي عملييية تحقيييم التحسيييم األم يي .
بالنسيييييبة لتعيييييري الجمهيييييور ،يهيييييوم قييييييد الجرعييييية حيييييدا أعلييييي
للجرعيييات السييينوية التيييي قيييد يتلقاةيييا أفيييراد الجمهيييور ميييم الت يييًي
للرقابة.
المخقق ل أل مصدر إِ عاعي خا

حد الجرعة

قيميية الجرعيية ال عالييية أو الجرعيية المهافئييية التييي يتلقاةيييا األفييراد ميييم
حاالت التعري المخقق لها التي يتعيم عدم تجاوزةا.

الجرعة الفعّالة

الهميييييية  Eالمعّرفييييية بهونهيييييا حاصييييي جمييييي الجرعيييييات المهافئييييية
عامييي تيييرجيأل األنسيييجة
للنسييييم ،مييي
يييرب هييي واحيييد منهيييا فيييي م ِ
المالئييييم حييييي  HTةييييي الجرعيييية المهافئيييية فييييي النسيييييم  Tو wT
عام ترجيأل األنسجة للنسيم .T
ةو م ِ
E   wT .H T
T

عاميييي
ومييييم تعريييييا الجرعيييية المهافئيييية ،حييييي يهييييوم  wRةييييو م ِ
تيييييرجيأل اإل يييييعاعات بالنسيييييبة ل يييييعا  Rو  Dةيييييو متوسيييييق
الجرعة الممتصة في الع و أو النسيم

T ,R

E   wT  wR .DT , R
T

R

الجرعة المكافئة

H

الهميييية  T , Rوتعيييرا بيييتم  Dةيييي الجرعييية الممتصييية الصيييادرة
T ,R
عييييم نييييو اإل ييييعا  Rموزعيييية عليييي نسيييييم أو ع ييييو  Tوةييييو
عام ترجيأل اإل عاعات لنو اإل عا :R
م ِ
HT , R  wR .DT , R

أنييييوا مختل يييية مييييم اإل ييييعاعات ات قيييييم مختل يييية ليييي  wRتهييييوم
الجرعة المهافئة:
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H T   wR .DT , R
R

التعرض
ُّ

حاليييية (حيييياالت) التعييييري المهنييييي و/أو حاليييية (حيييياالت) تعييييري
الجمهور.

شرررررعاع تو انتقرررررال خطررررري إ ييعا و انتقييا خقييي مرت يي للقاقيية ،ي تييري عييادة أنيي يحتييو
علي بروتونيات ونيوترونيات وجسييمات أل يا (أو جسييمات
مرتفع للطاقة
أخر ات هتلة م ابهة أو أهبر).
التعرض الداخلي
ُّ

تعري ل

االنتقال الخطي للطاقة

متوسيييق معيييد ال قيييد الخقيييي لقاقييية جيييزئ م يييحوم باإل يييعا فيييي
وسييييق مييييا ،أ قاقيييية اإل ييييعا الم قييييودة لهيييي وحييييدة قييييو لمسييييار
عبير ميادة ميا .حاصي قسيمة  dEعلي  ،dlحيي  dEةيو متوسيق
القاقييييية الم قيييييودة بواسيييييقة جيييييز م يييييحوم بسيييييبب اصيييييقدام
بإلهترونات أ نا اجتياز مسافة  dlفي المادة.
𝐸𝑑
𝑙𝑑

عا الم يم مم مصدر إ عا داخ جسم فرد ما.

=𝐿

وحييدة االنتقييا الخقييي للقاقيية ةييي (جييو لهيي متيير) J.m-1غالبييا
تهوم هيلوالهتروم فولت له ميهرومتر)(keV.μm-1
شرررررعاع تو انتقرررررال خطررررري إ ييييعا و انتقييييا خقييييي ميييينخ ي للقاقيييية ،ي تييييري عييييادة أنيييي
يحتييييو عليييي فوتونييييات (بمييييا فييييي لييييا أ ييييعة سييييينية وإ ييييعاعات
منخفض للطاقة
جاما) وإلهترونات ،وبوزوترونات ،وميونات.
التشغيل العادي

يييييمم الظيييييروا والحيييييدود الت يييييًيلية المحيييييددة .بالنسيييييبة
ت يييييًي
لمرفيييييم نيييييوو  ،ي يييييم ليييييا بيييييد الت يييييًي  ،والت يييييًي  ،ووقيييييا
الت ًي  ،والصيانة ،واالختبار ،وإعادة تلقيم الوقود.

التحسين األمثل

عملييييية تحديييييد مسييييتويات الوقاييييية اإل ييييعاعية واألمييييام التييييي تجعيييي
حييياالت التعيييري ل يييعا المييي يم ،واحتمييياالت التعيييري الممهنييية
ل ييييعا الميييي يم وحجمهييييا ،عنييييد مسييييتو يه يييي بقييييا التعييييري
ل يييعاعات عنيييد أدنييي حيييد معقيييو ( )ALARAمييي أخييي العوامييي
االقتصيييادية واالجتماعيييية فيييي االعتبيييار علييي النحيييو المقليييوب فيييي
نظييييام الوقاييييية اإل ييييعاعية اليييي و ييييعت اللجنيييية الدولييييية للوقاييييية
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اإل يييعاعية  .يجيييب أم ييييتم ت سيييير يحسيييم و محسيييم و تحسييييم
وفقا ل لا.
حالة تعرض مخطط لها

حاليييية تعييييري إل ييييعا ميييي يم نيييياتم عييييم الت ييييًي المخقييييق ليييي
لمصيييادر إ يييعا أو ميييم ن ييياق مخقيييق لييي لمرفيييم نيييوو  ،بميييا فيييي
ليييييا إعيييييادة تتةيييييي األري المسيييييتخدمة سيييييابقا .تعيييييد الممارسيييييات
خال الت ًي حاالت تعري مخقق لها.

معامل ترجيح اإلشعاعات

عامييي ت يييرب فيييي الجرعييية الممتصييية فيييي نسييييم أو ع يييو بحيييي
م ِ
االنتقييييا الخقييييي
يعهييييس ال عالييييية البيولوجييييية األعليييي ل ييييعا
االنتقيييا الخقيييي المييينخ ي
المرت ييي للقاقييية مقارنييية باإل يييعا
للقاقييييية  .ويسيييييتخدم السيييييتخالص الجرعييييية المهافئييييية ميييييم الجرعييييية
الممتصة في المتوسق عل نسيأل أو ع و.

الشخص الممثّل

فييييرد يتلقيييي جرعيييية تعهييييس حجييييم الجرعييييات التييييي يتلقاةييييا األفييييراد
األعل تعر ا في الجمهور.

الحوادث العنيفة

ظييروا م دييية إليي وقييو حيياد أعنييا مييم الحيياد المتحييوق ليي
في التصميم وتنقو عل تدةور جوةر لقلب الم اع .

معامل ترجيح األنسجة

عامييي ت يييرب فيييي قيمييية الجرعييية المهافئييية فيييي نسييييم أو ع يييو،
م ِ
يسيييييتخدم ألغيييييراي الوقايييييية اإل يييييعاعية فيييييي تحدييييييد الحساسييييييات
المختل ييييييية لألنسيييييييجة أو األع يييييييا المختل ييييييية لحييييييي التيييييييت يرات
الع وائية ل عا .

العامل )العاملون(

أ يييخص يعمييي بيييدوام هامييي أو جزئيييي أو بصييي ة م قتييية لحسييياب
مييييرخ ص ليييي  ،وليييي حقييييوق وعلييييي واجبييييات فيمييييا يتعلييييم بالوقاييييية
اإل عاعية المهنية.
الهدف والنطاق
المادة ()2

تحييييدد ةيييي الالئحيييية حييييدود الجرعيييية ومتقلبييييات التحسيييييم األم يييي للوقاييييية اإل ييييعاعية ات الصييييلة
بمرفيييم نيييوو فيييي مراحييي التصيييميم ،والت يييييد ،واإلدخيييا فيييي الخدمييية ،والت يييًي العييياد  ،بميييا فيييي
لا الوقائ الت ًيلية المنتظرة واإلخرام مم الخدمة.
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التعرض المهني
حدود جرعة
ُّ
المادة ()3
يييمام عيييدم تجييياوز التعيييري المهنيييي للعيييامليم خيييال إدخيييا مرفيييم
 .1يتعييييم علييي الميييرخص لييي
نيييوو فيييي الخدمييية ،وت يييًيل  ،وإخراجييي ميييم الخدمييية ،لحيييدود الجرعييية المنصيييوص عليهيييا فيييي
الميييواد مييييم ( )3.2إليييي ( )3.5و( )3.10أدنيييا  ،وعليييي النحييييو الملخيييص فييييي الملحييييم  1بهيييي
الالئحييية؛ و ليييا ميييم خيييال التيييدابير المتخييي ة فيييي التصيييميم والت يييييد ،وفيييي إدارة اإلدخيييا فيييي
الخدميييية والت ييييًي العيييياد  ،بمييييا فييييي لييييا الوقييييائ الت ييييًيلية المنتظييييرة ،وعنييييد إخييييرام مرفييييم
نوو مم الخدمة.
 .2متوسييييق حييييد الجرعيييية ال عاليييية للعاميييي اليييي يتعييييري لحاليييية (حيييياالت) تعييييري مهنييييي خييييال
اإلدخييييا فييييي الخدميييية والت ييييًي العيييياد  ،بمييييا فييييي لييييا الوقييييائ الت ييييًيلية المنتظييييرة وإخييييرام
مرفيييم نيييوو ميييم الخدمييية ،ةيييو  20مليييي سيييي رت فيييي السييينة مقسيييمة علييي ميييد  5سييينوات
( 100ملي سي رت في  5سنوات) وبما ال يزيد عم  50ملي سي رت في أ سنة واحدة.
 .3متوسيييق حيييد الجرعييية المهافئييية فيييي عدسييية العييييم لعامييي  20مليييي سيييي رت فيييي السييينة مقسيييمة
عليييي مييييد  5سيييينوات ( 100ملييييي سييييي رت فييييي  5سيييينوات) وبمييييا ال يزيييييد عييييم  50ملييييي
سي رت في أ سنة واحدة.
 .4حييييد الجرعيييية المهافئيييية فييييي األقييييراا (أ  ،اله ّييييام والقييييدمام والسيييياعدام) لعاميييي فييييي مرفييييم
نوو  500ملي سي رت في السنة.
 .5حييد الجرعيية المهافئيية فييي الجلييد (أ متوسييق الجرعيية مقسييوم عليي  1سييم 2فييي المنققيية األه يير
تعر ييا ل ييعاعات عنييد أ نققيية مييم الجلييد) لعاميي فييي مرفييم نييوو  500ملييي سييي رت فييي
السنة.
 .6فيييي حيييا تعيييري عاملييية لحالييية (حييياالت) تعيييري مهنيييي خيييال اإلدخيييا فيييي الخدمييية والت يييًي
العييياد واإلخيييرام ميييم الخدمييية ،وأعلنيييت عيييم حملهيييا ،يتعييييم علييي الميييرخص لييي ترتييييب عملهيييا
بحيييي ييييتم تحسييييم الجرعييية المهافئييية للجنييييم ،وأال تتجييياوز 1مليييي سيييي رت خيييال ميييدة الحمييي
المتبقية.
 .7فيييي حيييا أبلًيييت عاملييية صييياحب العمييي بتنهيييا تر ِ ييي موليييودا ر ييياعة قبيعيييية ،يتعييييم علييي
صاحب العم التتهد مم عدم تهلي ها بعم يجعلها عر ة لخقر التعري الداخلي.
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 .8يتعيييم عليي المييرخص ليي
لتعري مهني.

يييمام عييدم تعييري األ ييخاص الييي يم تقيي أعمييارةم عييم  16سييينة

يييمام عيييدم السيييما لأل يييخاص الييي يم تتيييراو أعميييارةم بييييم 16
 .9يجيييب علييي الميييرخص لييي
و 18سييينة بالعمييي بيييدوم إ يييراا فيييي منققييية خا يييعة للرقابييية ،علييي أم يهيييوم ليييا بًيييري
التدريب فقق عل عم يتعلم بالتعري المهني ل عا الم يم.
 .10حييييدود الجرعيييية التييييي يتلقاةييييا أ ييييخاص تتييييراو أعمييييارةم بيييييم  16و 18سيييينة ويتييييدربوم
عل عم يتعلم بالتعري المهني ل عا الم يم يجب أم تهوم عل النحو التالي:
(أ) حد الجرعة ال عالة  6ملي سي رت في السنة.
(ب)

حد الجرعة المهافئة في عدسة العيم  20ملي سي رت في السنة.

(ج) حد الجرعة المهافئة في األقراا وفي الجلد  150ملي سي رت في السنة.
 .11إلثبااا التزامااا بحااا جر ة ااا التعيييري المهنااا المحااا ر فااا هااا الالئحااا  ،يتعييييم علييي
ييامالت الجرعييية التيييي ييييتم ن يييرةا فيييي أحيييد المقبوعيييات
الميييرخص لييي تقبييييم المنهجيييية ومعي ِ
الصييييادرة عييييم اللجنيييية الدولييييية للوقاييييية اإل ييييعاعية حييييو حيييياالت التعييييري المهنييييي الييييداخلي
والخارجي عل حد سوا  ،والتي تهوم سارية في الدولة عند بداية السنة التالية إلصدارةا.

حدود جرعة تعرض الجمهور
المادة ()4
يييمام عيييدم تجييياوز تعيييري الجمهيييور لحيييدود الجرعيييات المقيييدّرة
 .1يتعييييم علييي الميييرخص لييي
لل يييخص المم ّييي ِ المنصيييوص عليهيييا فيييي الميييواد ( )4.2و( )4.3و ( )4.4أدنيييا  ،وعلييي النحيييو
الملخيييص فيييي الملحيييم  2بهييي الالئحييية ،خيييال إدخيييا المرفيييم النيييوو فيييي الخدمييية وت يييًيل
وإخراجييي ميييم الخدمييية ،و ليييا ميييم خيييال التيييدابير المتخييي ة فيييي التصيييميم ،والت يييييد ،وفيييي إدارة
اإلدخييا فييي الخدمييية والت ييًي العييياد  ،بمييا فيييي لييا الوقيييائ الت ييًيلية المنتظيييرة وعنييد إخيييرام
مرفم نوو مم الخدمة.
 .2حد الجرعة ال عالة ل رد مم الجمهور  1ملي سي رت في السنة.
 .3حد الجرعة المهافئة لعدسة العيم ل رد مم الجمهور  15ملي سي رت في السنة.
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 .4حيييد الجرعييية المهافئييية للجليييد (أ متوسيييق الجرعييية علييي  1سيييم 2فيييي المنققييية األه ييير تعر يييا
ل عاعات عند أ نققة في الجلد) ل رد مم الجمهور  50ملي سي رت في السنة.
 .5إلثباااا التزاماااا بحاااا جر ة اااا ااااا ر الممهاااا المحاااا ر فاااا هاااا الالئحاااا  ،يتعيييييم عليييي
عيييامالت الجرعييية التيييي ييييتم ن يييرةا فيييي أحيييد المقبوعيييات
الميييرخص لييي تقبييييم منهجيييية وم ِ
الصييادرة عييم اللجنيية الدولييية للوقاييية اإل ييعاعية التييي تهييوم سييارية فييي الدوليية عنييد بداييية السيينة
التالية إلصدارةا.

التحسين األمثل للوقاية اإلشعاعية للعاملين
المادة ()5
يييمام مسيييتو وقايييية إ يييعاعية محسيييم للعيييامليم خيييال اإلدخيييا فيييي
 .1يتعييييم علييي الميييرخص لييي
الخدمييية والت يييًي العييياد  ،بميييا فيييي ليييا الوقيييائ الت يييًيلية المنتظيييرة ،وإخيييرام المرفيييم النيييوو
ميييم الخدمييية بحيييي ييييتم تحسييييم عيييدد العيييامليم المعر ييييم ل يييعا وحجيييم الجرعيييات ال رديييية
إلييي المسيييتو األم ييي  .وييييتم تحقييييم ةييي ا المسيييتو الم ّحسيييم ميييم الوقايييية اإل يييعاعية ميييم خيييال
تيييدابير التصيييميم ،والرقابييية علييي الت يييييد ،وإدارة اإلدخيييا فيييي الخدمييية والت يييًي العييياد  ،بميييا
في لا الوقائ الت ًيلية المنتظرة ،وإخرام المرفم النوو مم الخدمة.
 .2يتعييييم علييي الميييرخص لييي أم يحييي ِ ّدد قييييدا لجرعييية التعيييري المهنيييي للعيييامليم بميييا يتوافيييم مييي
اإل ييييعاعية إليييي
الممارسييييات الدولييييية الجيييييدة فييييي مرافييييم نووييييية مما ليييية ،وأم يح ِ ّ
سييييم الوقاييييية ِ
مسييتو أم يي دوم مسييتو قيييد الجرعيية المحييدد ،واليي يتعيييم أم يهييوم ةييدفا لتصييميم المرفييم
النوو وإدخال في الخدمة وت ًيل وإخراج مم الخدمة.
 .3يخ

قيد جرعة التعري المهني ،المحدد وفقا للمادة ( )5.2أعال  ،لموافقة الهيئة.

التحسين األمثل للوقاية اإلشعاعية للجمهور
المادة ()6
يييمام مسيييتو وقايييية إ يييعاعية محسيييم لل يييخص المم ّييي ِ للجمهيييور
 .1يتعييييم علييي الميييرخص لييي
خييييال اإلدخييييا فييييي الخدميييية والت ييييًي العيييياد  ،بمييييا فييييي لييييا الوقييييائ الت ييييًيلية المنتظييييرة،
وإخييرام المرفييم النييوو مييم الخدميية ،بحييي يييتم تحسيييم حجييم الجرعييات ال ردييية إليي مسييتو
أم ييي  .وييييتم تحقييييم ةييي ا المسيييتو ميييم الوقايييية اإل يييعاعية ميييم خيييال تيييدابير التصيييميم ،والرقابييية

9
FANR-REG-04 V.1
لالستخدام العام | Public

علييي الت يييييد ،وإدارة اإلدخيييا فيييي الخدمييية والت يييًي العييياد  ،بميييا فيييي ليييا الوقيييائ الت يييًيلية
المنتظرة ،وإخرام المرفم النوو مم الخدمة.
 .2يتعييييم علييي الميييرخص لييي أم يحييي ِ ّدد قييييدا لجرعييية تعيييري الجمهيييور لل يييخص المم ّييي ِ للجمهيييور
بميييا يتوا فيييم مييي الممارسيييات الدوليييية الجييييدة فيييي مرافيييم نوويييية مما لييية ،وأم ي يييمم مسيييتو
وقاييييية إ ييييعاعية محسييييم دوم مسييييتو قيييييد الجرعيييية المحييييدد ،واليييي يتعيييييم أم يهييييوم ةييييدفا
لتصميم المرفم النوو وإدخال في الخدمة وت ًيل وإخراج مم الخدمة.
 .3يخ

قيد جرعة تعري الجمهور ،المحدد وفقا للمادة ( )6.2أعال لموافقة الهيئة.
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التعرض المهني
الملحق ( – )1حدود جرعة
ُّ
ح جر الم

الفاّ ل
الشخص

المدة

عامل

حد الجرعة الف ّعالة

سن جاح (مت سط)
 5سن ا

 100مل سيف

سن جاح (ح أقصى)
شخخخخخص وحخخخخرابي عمخخخخر خخخخ
ب  18سنة
ح جر الم

سن جاح

16

مت سط  20مل سيف
 5سن ا

لى م ى

 50مل سيف
 6مل سيف

المك فئ

العضو أب النس ج
عدسة الع

المدة

الشخص
مل

سن جاح

مت سط  20مل سيف
م ى  5سن ا

 5سن ا

 100مل سيف

سن جاح
شخص يت اجح م
بين  16ج 18سن
أي نقطة في الجلد

مل
شخص يت اجح م
بين  16ج 18سن
مل

حد الجرعة المكافئة
لى

أقل من أج يس جي  50مل
سيف

سن جاح

 20مل سيف

سن جاح

 500مل سيف

سن جاح

 150مل سيف

سن جاح

 500مل سيف
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األطخخخخخخخخخخخخخرا (الكفّخخخخخخخخخخخخخا
بالقدما بالساعدا )

شخص يت اجح م
بين  16ج 18سن

الجن

مل ح مل

سن جاح
م الحمل المتبقي

 150مل سيف

 1مل سيف
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الملحق ( – )2حدود جرعة تعرض الجمهور
ح جر الم

الفا ل
الشخص

فرد م الجمهور

ح الم

المدة
سن جاح

حد الجرعة الف ّعالة
 1مل سيف

المك فئ
العضو أب النس ج

المدة

حد الجرعة المكافئة

عدسة الع

سن جاح

 15مل سيف

أي نقطة في الجلد

سن جاح

 50مل سيف
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