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  تمهيد

) 4(11اً للمادة صدرت هذه الالئحة عن الهيئة االتحادية للرقابة النووية بموجب الصالحيات الممنوحة لمجلس إداراتها وفق

  ية (القانون).في شأن االستعماالت السلمية للطاقة النوو 2009) لسنة 6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1(38والمادة 

  التعاريف

  )1المادة (

من القانون ما لم  1 لكلمات والعبارات التالية المعاني المنسوبة إليها في المادةتكون ل في تطبيق أحكام هذه الالئحة، )1

يم، حالة حادث، الهيئة، اإلغالق، إدخال في الخدمة، تشييد، إخراج من الخدمة، تصم غير ذلك:النص بسياق يقض 

خص، رفق نووي، أمن نووي، التشغيل، الشالمرّخص له، مَ  الترخيص،طارئة (حالة طوارئ)، اإلشعاع المؤين، 

ابي، فتيش رقالوقاية من اإلشعاعات، مصدر إشعاعي، مواد مشعة، نفايات مشعة، األنشطة الخاضعة للرقابة، ت

   األمان.

 

 كون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه:تعالوة على ذلك،  )2

 

نيعها أو تجديدها أو تغييرها عن قصد لتقليد المنتجات لية  المنتجات التي يتم تص األص

  بدون إذن مصمم المنتج لتقدم على أنها أصلية.

 

 البنود المقلدة           

د الخداع.المنتجات  ة المنت التي تم تحريفها عمداً بقص وش مل البنود المغش جات تش

 المزودة بتعريف غير صحيح أو شهادة مزورة أو غير دقيقة.
 البنود المغشوشة

  تكون أصلية. تقييم المنتجات و/أو أدائها الذي يؤدي إلى داللة أو ُشبَهة في أنها قد ال
  البنود المشبوهة

ة  خص أو مجموع ة الش ه منظم ذين يقومون بتوجي ة ال خاص داخل المنظم األش

لتنفيذي ، بما في ذلك الرئيس اتقنيص له ومراقبتها وتقييمها على أعلى مستوى المرخّ 

  ومدير العمليات النووية.

  اإلدارة العليا
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خص إلعطاء توجيهات إلى أفراد ومجموعات أفراد،  تخدام قدرات وكفاءات ش اس

أثير على التزامهم  ان والت ادئ األم ي وتطبيق "مب اس ان األس دف األم بتحقيق ه

  األساسية" عن طريق غايات وقيم وسلوكيات مشتركة.

  ادةــالقي

  

تثناء الهيئة) أو الجهات أو األفراد الذين ة (باس ات العامة أو الخاص س لديهم  المؤس

  حصة أو مصلحة في نشاط معين خاضع للرقابة.
  األطراف المعنية

ات مجموعة من األدوار ياس ع س ر المترابطة والمتفاعلة فيما بينها لوض  والعناص

و وغايات واستراتيجيات وخطط وأهداف منظمة المرّخص له وتمكين تحقيقها على نح

مل الهيكل التنظيمي للمرخّ  م بالكفاءة. وتش نظيمية. ص له والموارد والعمليات التيتس

  ساسي.ويدعم النظام اإلداري تحقيق المرّخص له لهدف األمان األ

  النظام اإلداري

ائل  ائص في منظمة المرّخص له وفي مواقف األفراد تثبت أن مس مجموعة خص

لوية قصوى.الوقاية واألمان تلقى ما تستحقه من عناية بسبب أهميتها باعتبار أن لها أو
 ثقافة األمان

ائل األمن النووي ائص في منظمة المرّخص له وفي مواقف األفراد تثبت أن مس  خص

 قى ما تستحقه من عناية بسبب أهميتها باعتبار أن لها أولوية قصوى.تل

 ثقافة األمن

رائها وتوزي اركون في إنتاج المنتجات أو الخدمات وش خاص المش عها العمليات واألش

 فما يخص مقدم طلب الحصول على ترخيص أو المرّخص له.

 سلسلة التوريد

ول على  ع العامل/العاملون لدى مقدم طلب الحص اط خاض ة نش ترخيص لممارس

ارين أو الوكللرقابة يتعلق بَمرفق نووي، أو لدى المرخّ  تش الء أو ص له أو لدى المس

  المقاولين الذين يقدمون خدمات لمقدم طلب الحصول على ترخيص أو للمرّخص له.

 

 فرد/أفراد

طلع به اإلدارة العليا يتناول مدى مالءمة النظام  اري اإلدتقييم دوري ومنهجي تض

ات للمرخّ  اب ات وتحقيق غ اس ي ذ الس ه في تنفي اءت ه وكف اعليت ه وف ايت ه وكف ص ل

 واستراتيجيات وخطط وأهداف المنظمة.

 مراجعة النظام اإلداري

طية، مصطلح يستخدم بدالً عن أي مما يلي: تجميع، أو مكون، أو معدات، أو وحدة نم

ر  رفق لمفردة أو معدات متعلقة بمَ أو تجميع فرعي، أو نظام فرعي، أو نظام أو عنص

 نووي بما قد يؤثر على األمان.

 منتج
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ح ف عاع المؤين، كما هو موض ارة لإلش ي هدف حماية الناس والبيئة من اآلثار الض

سيات األمان معايير أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مبادئ األمان األساسية" (أسا

  ).2006، طبعة SF-1)(رقم 

 األساسيهدف األمان 

  الهدف والنطاق

  )2المادة (

ووضع نظام  ا باستمرار ألغراض األمانما وتحسينهمتحدد هذه الالئحة متطلبات تأسيس القيادة واإلدارة واستدامته )1

ألمان اوثقافة أمن قوية من أجل ضمان تحقيق هدف  أمان قوية ثقافةويعزز  يدعم رفق نوويمَ داخل  اعلإداري ف

  األساسي.

 

 قه وإخراجهرفق نووي وتصميمه وتشييده وإدخاله في الخدمة، وتشغيله وإغالمَ بق هذه الالئحة على تحديد موقع تُط )2

وعلى  ووينرفق كما تُطبق على جميع األحوال التشغيلية لمَ  من الخدمة، وكذلك على أي فترة رقابة مؤسسية الحقة.

   رفق نووي.وية أو إشعاعية في مَ نو طوارئحالة وقوع على الظروف المؤدية إلى وقوع حوادث و

 

يجب ذ إ، رفق نوويعلى مقدم طلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط خاضع للرقابة يتعلق بمَ  تُطبق هذه الالئحة )3

ضمن تطبيق يأن يتعين عليه أو على المرخص له الذي ، عليه إثبات تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

  .حسبما يلزم ،أو على كليهما عليها في هذه الالئحةالمتطلبات المنصوص 

   الفصل األول

  األمان والقيادة ألغراض األمانعن المسؤولية 

  األمانعن  المسؤولية

   )3المادة (

  هدف األمان األساسي. ضمان تحقيقص له يجب على المرخّ  )1

  يجب على اإلدارة العليا ضمان ما يلي: )2
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 يله وإخراجه من الخدمة أو إغالقهوتشييده وإدخاله في الخدمة وتشغنووي وتصميمه الرفق مَ التحديد موقع   )أ(

  ،آمنعلى نحو 

ألمان والجودة لمعايير افيه تم ممارستها تواألنشطة التي  رفق النووياستيفاء المنتجات المستخدمة في المَ   )ب(

  واإلدارة،

عالجتها أو إنتاجها أو م في جميع المواد المشعة والمصادر اإلشعاعية التي يتماآلمن التصرف والتحكم    )ج(

   استخدامها أو مناولتها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها،

 هاوعواقب فهم للمخاطر اإلشعاعيةعلى بلورة  منظمةقيام المديرين واألفراد على جميع المستويات في ال  )د(

  ،ا الفهموالعمل على استمرار هذ ولكيفية إدارة المخاطر اإلشعاعية ذات الصلة بمسؤولياتهم المحتملة

خلص والتالنفايات المشعة التصرف في موارد وتمويل لضمان األمان، بما في ذلك ما يكفي من توفير   )ه(

لواجب ااالهتمام من الخدمة (أو إغالقه) مع نووي الرفق مَ الوإخراج  وكذلك على المدى الطويلمنها 

  ،المستقبلحماية أجيال ب

 ةإشعاعي أو ةنووي حالة طوارئللتأهب والتصدي لالالزمة الترتيبات وتطبيق  خاذتوفير موارد كافية وات  )و(

  ومراجعتها بانتظام عند االقتضاء.

   ص لهمسؤوليات مجلس إدارة المرخّ 

  )4المادة (

 منظمةفي  علة لألمان وتعزيز ودعم ثقافة أمان وثقافة أمن قويتيناقيادة قوية وف إظهارمجلس اإلدارة على يجب  )1

   ص له.المرخّ 

ً هدف األمان األساسي  وبلوغر األمان يجب على مجلس اإلدارة عند اتخاذ قراراته ضمان عدم تأثُّ  )2    أولويات أخرى.ب سلبا

ة في كفاءات مناسبة وموارد كافيص له المرخّ  يوفرمن أجل أن العتمادات ا رصد اإلدارة ضمانيجب على مجلس  )3

   .على نحو آمنأنشطته ممارسة ل منظمته

ت الالزمة لتحقيق من خالل اإلدارة العليا واتخاذ اإلجراءا منظمةعلى مجلس اإلدارة مراقبة أداء األمان العام لليجب  )4

   .والتعهد به منظمةأعلى مستوى من األمان داخل ال
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   قيادة اإلدارة ألغراض األمان

  )5المادة (

  األمان من خالل:ألغراض  لقيادةايجب على اإلدارة العليا إثبات  )1

ع نهج   )أ( ي وض س ائل المتعلقة باألمان تجد العنايةينص على ودعمه وااللتزام به لألمان مؤس التي  أن المس

  كأولوية،أهميتها  تقتضيها

  ص له،المرخّ  منظمةوالتكنولوجيا واألفراد بين  اإلقرار بأن األمان يشمل التفاعل  )ب(

  ن،يوضع توقعات سلوكية تدعم ثقافة أمان وثقافة أمن قويت  )ج(

يخ  )د( ائلةقبول مبدأ  ترس ية فيما يتعلق باألمان من جانب جميع األفراد في  المس خص ص له، المرخّ  منظمةالش

اءلة المت تويات تراعي أولويات وإجراءات المس يخ أن القرارات المتخذة على جميع المس علقة وكذلك ترس

  باألمان.

على دتهم قياأن تشتمل ضمان  منظمةي اليجب على المديرين على جميع المستويات ف مع أخذ واجباتهم في االعتبار، )2

  ما يلي:

لى عوالسعي بفاعلية للحصول  له،المرّخص  منظمةاألمان الخاصة بلألمان تنسجم مع سياسة  غاياتوضع   )أ(

  معلومات حول أداء األمان ضمن مجال مسؤوليتهم وإظهار االلتزام بتحسين أداء األمان،

من خالل قراراتهم وتصريحاتهم  منظمةقيم وتوقعات فردية ومؤسسية لألمان في جميع أنحاء ال وضع  )ب(

  وإجراءاتهم،

ل والتعلُّم التساؤنهج ضمان أن تعمل إجراءاتهم على تشجيع اإلبالغ عن المشاكل المتعلقة باألمان، وتطوير    )ج(

  أو الظروف الضارة باألمان.فعال وتصحيح األ

  القيام بما يلي: منظمةبجميع المستويات في اليجب على المديرين   )3

  ،آمن تشجيع ودعم جميع األفراد لتحقيق أهداف األمان وتأدية مهامهم على نحو  )أ(

  إشراك جميع األفراد لتحسين أداء األمان،  )ب(

  اإلبالغ بوضوح عن أساس القرار المتعلق باألمان.  )ج(
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  الفصل الثاني

  األمانألغراض اإلدارة 

  المتطلبات العامة

  )6المادة (

ع النظام اإلداري ل )1 ؤولة عن وض وإثبات  والحفاظ عليهص له وتطبيقه المرخّ  منظمةيجب أن تكون اإلدارة العليا مس

  االلتزام بتطبيقه وتحسينه باستمرار لضمان األمان.

والتعهد تطبيقه وضع النظام اإلداري وبمسؤولية أفراد تكليف عن النظام اإلداري حتى عند مسؤولة  تظل اإلدارة العليا) 2

   .به

  تضمن: وأن يجب أن تضع اإلدارة العليا سياسة أمان) 3

يتم  ص له مع سياسة األمان وتطويرها بحيث الالمرخّ  منظمةواستراتيجيات وخطط وأهداف  غاياتتوافق (أ) 

  تقويض األمان بسبب أولويات أخرى،

  دعم تطبيق النظام اإلداري،(ب) 

  العمل كنموذج يحتذى به في تطبيق القيم والتوقعات الواردة في سياسة األمان،(ج) 

   نظام اإلداري،إبالغ األفراد بااللتزام بتبني هذه القيم والتوقعات السلوكية من أجل االمتثال لمتطلبات ال(د) 

  ،منظمةوالتحسين المتواصل للنظام اإلداري لل التطبيقفرض مشاركة األفراد في (هـ) 

يات في أمان قابلة للقياس تتماشى مع االستراتيجيات والخطط واألهداف على مختلف المستو غاياتإرساء (و)   

  ، وتحدد بوضوح متى وكيف ومن الذي يتخذ القرارات ضمن النظام اإلداري،منظمةال

ن، وتمكين ومقارناتها بأهداف األما منظمةدورية لغايات واستراتيجيات وأهداف وخطط الالتمكين المراجعة (ز) 

  .انحراف عن اإلجراءاتالتي يتعين اتخاذها لمعالجة أي الخطوات 

هذه  عزيز رضاتمراعاة اإلدارة العليا لتوقعات األطراف المعنية بشأن أنشطة وتفاعالت عمليات النظام اإلداري بهدف ) 4

  مع ضمان عدم المساس باألمان واألمن النووي.األطراف 
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ويجب أن يتمتع الفرد المؤهل  اإلدارة العليا، أماممباشرة يكون مسؤوالً يجب على اإلدارة العليا تعيين فرد مؤهل ) 5

  بالصالحية والمسؤولية للقيام باآلتي:

  تنسيق إعداد النظام اإلداري وتطبيقه،  )أ(

النووي وثقافة  األمان واألمنرفع التقارير عن أداء النظام اإلداري، بما في ذلك تأثير النظام اإلداري على   )ب(

   األمان وثقافة األمن وأي ضرورة للتحسين،

   حل أوجه التعارض المتعلقة بمتطلبات وعمليات النظام اإلداري.  )ج(

 رفق نووي، وللمرخص له تفويضممارسة نشاط خاضع للرقابة يتعلق بمَ ليجوز لمقدم طلب الحصول على ترخيص ) 6

المسؤولية األساسية ه، مع االحتفاظ بيإلى آخرين، مثل مقاوليه أو وكالءه أو استشاري أعمال وضع النظام اإلداري وتطبيقه

   لنظام اإلداري.عن ا

  النظام اإلداري

  )7المادة (

أن ورفق نووي وضع نظام إداري يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط خاضع للرقابة يتعلق بمَ  )1

استراتيجيات و وغاياتبما يتماشى مع سياسات على نحو متواصل تطبيقه وتقييمه وتحسينه بالتعهد به ويقوم المرّخص له 

   ويساهم في تحقيقها. منظمةوخطط ال وأهداف

لمرّخص له وعلى ا واستيفاء المتطلبات الواجبة التطبيقفاعل تطبيق نظام إداري اثبات يجب على مقدم طلب الترخيص  )2

   إطار التفتيش الرقابي أو أي طلب آخر من الهيئة. وضمنا جزءا من طلب الترخيص م، بوصفهأن يضمن ذلك

  :من خالليجب أن تكون األهداف الرئيسية للنظام اإلداري هي تعزيز األمان ودعم ثقافة أمان قوية  )3

  ،آمنعلى نحو المرّخص له  منظمةالجمع بين جميع المتطلبات بطريقة متماسكة بغرض إدارة أنشطة   )أ(

نشطة باستيفاء جميع المتطلبات إلدارة أ فِ اإلجراءات المخططة والمنهجية الالزمة لتوفير ضمان كا وصف  )ب(

  ،آمن المرّخص على نحو منظمة

االعتبارات وضمان عدم النظر في العوامل الصحية والبيئية واألمنية والجودة والبشرية والمؤسسية والمتطلبات   )ج(

  مان،متطلبات األمان وذلك لمنع تأثيرها السلبي المحتمل على األاالقتصادية والمالية بشكل منفصل عن 
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  جميع االعتبارات األخرى.متجاوزاً  ضمان أن األمان له أهمية قصوى داخل النظام اإلداري  )د(

خاضعة للرقابة يجب أن يحدد النظام اإلداري ويدمج جميع المتطلبات التشريعية والرقابية التي تنطبق على األنشطة ال )4

  رافق النووية للمرّخص له.والمَ 

صياغة التوصيات يجب اتخاذ ترتيبات في النظام اإلداري إلنشاء لجنة مراجعة مستقلة لتقييم القرارات المهمة لألمان و )5

   ، حسب االقتضاء.منظمةلإلدارة العليا ومجلس إدارة ال

  يجب تحديد ما يلي في النظام اإلداري فيما يتعلق بلجنة المراجعة: )6

  الطبيعة المستقلة للجنة المراجعة،متطلبات   )أ(

  الكفاءات الالزمة إلجراء المراجعة،  )ب(

  المشاركة مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للتوصية بالقرارات المهمة لألمان، حسب االقتضاء.  )ج(

ار خاذ القريجب أن يشتمل النظام اإلداري على ترتيبات لدعم عملية واضحة ومنهجية وفي الوقت المناسب وشفافة الت )7

لمدخالت اعلى  -أخرى من بين أمور -يجب أن تعتمد عملية صنع القرار هذه  المرّخص له. منظمةعلى جميع مستويات 

  والنوعية. التقنية

حديد وحل تبما في ذلك  يجب وضع ترتيبات في النظام اإلداري لتحديد وحل أي تعارض ينشأ في عملية اتخاذ القرار، )8

ض األمان.بين تدابير األ التعارض المحتمل   من النووي وتدابير األمان بطريقة ال تُقوَّ

مان بشكل مناسب، يجب اتخاذ ترتيبات في النظام اإلداري لتحديد وتحليل التأثير الفعلي والمحتمل ألي تغييرات على األ )9

اكمية آلثار التروا بما في ذلك التغييرات التنظيمية والتغييرات في هيكل الحوكمة المؤسسية أو الترتيبات المتعلقة بها،

   للتغييرات الطفيفة.

  النهج المتدرج

  )8المادة (

ام اإلداري مع يجب وضع النظام اإلداري وتنفيذه باستخدام نهج متدرج يعتمد على المعايير التي يجب توثيقها في النظ )1

  :اآلتيمراعاة 

  :المعقد لآلتيالطابع أهمية األمان و  )أ(
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   ص له،المرخّ  منظمة .1

   نووي،رفق مَ الأو تشغيل  .2

  خاضع للرقابة.النشاط الأو ممارسة  .3

ة من المخاطر وحجم األخطار المحتملة المرتبطة بعناصر األمان واألمن النووي، والضمانات، والوقاي  )ب(

  رفق نووي،اإلشعاعات وعناصر البيئة والجودة واالقتصاد لمَ 

ير كاِف غتم التخطيط بشكل العواقب المحتملة على األمان في حالة حدوث عطل أو حدث غير متوقع أو إذا    )ج(

  لنشاط أو تنفيذه بشكل غير صحيح.

  .منظمةاخل اليجب أيضاً اتباع النهج المتدرج لتطبيق متطلبات النظام اإلداري على المنتجات واألنشطة لكل عملية د )2

   الوثائق

  )9المادة (

تخدام  يجب توثيق النظام اإلداري، )1 الحة لالس وحوأن تكون وثائقه كاملة ومراقبة وص ومتاحة  ومقروءة ومحددة بوض

  بسهولة.

  يجب أن تتضمن وثائق النظام اإلداري، كحد أدنى، وصفاً لما يلي: )2

   سياسات المرّخص له بشأن القيم والتوقعات السلوكية،  )أ(

   هدف األمان األساسي،  )ب(

   ص له، بما في ذلك حوكمتها وهيكلها،المرخّ  منظمة  )ج(

   ص له،المرخّ  منظمةاإلداري والمسؤوليات والمساءلة داخل كل من النظام   )د(

   لعمليات،اكافة ووأداء وتقييم العمل بإدارة الذين يقومون كافة تعامالت ، بما في ذلك الصالحيةمستويات   )ه(

   المرّخص له، منظمةوالرقابية المطبقة على  للمتطلبات التشريعيةامتثال النظام اإلداري   )و(

  المعنية.التفاعالت مع المنظمات الخارجية واألطراف   )ز(



13

 
 

   
   

FANR‐REG‐01 V1 

 

 
 

Public | عام 

يجب أن يكون جميع األفراد المسؤولين عن إعداد وثائق النظام اإلداري ومراجعته وتنقيحه والموافقة عليها مؤهلين  )3

ألداء المهام، ويجب منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة التي يؤسسون عليها عملهم أو مدخالتهم أو 

  قراراتهم.

  إدارة الموارد

  )10المادة (

ناول الحاجة إلى وأن تت ،آمنعلى نحو  منظمةأن تحدد اإلدارة العليا الكفاءات والموارد الالزمة لممارسة أنشطة اليجب  )1

   ص له.عدد كاِف من األفراد المؤهلين وذوي الخبرة ألداء أنشطة المرخّ 

  يجب على اإلدارة العليا ضمان ما يلي: )2

  ،تحديد متطلبات الكفاءة لألفراد على جميع المستويات  )أ(

  ليه،توفير التدريب أو اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق مستوى الكفاءة المطلوب من األفراد والحفاظ ع  )ب(

ألفراد لعلية اإلجراءات المتخذة لضمان تحقيق مستوى الكفاءة المطلوب امنتظمة لف عمليات تقييمإجراء    )ج(

  والمحافظة عليه.

ً المرخّ  منظمةيجب على اإلدارة العليا اتخاذ ترتيبات لضمان ملكية  )3 لكفاءات والموارد ا الكاملة من مجموعةلل ص له داخليا

وي وتصميمه رفق النوالالزمة من أجل القيام بأنشطتها واالضطالع بمسؤولياتها لضمان األمان خالل تحديد موقع المَ 

لمؤسسية أو ارقابة وكذلك خالل أي فترة الحقة لل ،وإدخاله في الخدمة وتشغيله وإغالقه وإخراجه من الخدمة وتشييده

   .أو احتفاظها بإمكانية الوصول إلى تلك الكفاءات والمواردإشعاعية، خالل وقوع حالة طوارئ نووية أو 

نميتها داخلياً، تص له االحتفاظ بها أو المرخّ  منظمةيجب على اإلدارة العليا تحديد الكفاءات والموارد التي يجب على  )4

  الحصول عليها خارجيا لضمان األمان.والكفاءات والموارد التي يمكن 

  .همتبدُّلوتجنب ارتفاع معدل في المنظمة  العاملينالستبقاء  والتعهد بهايجب وضع الترتيبات  )5

على كافة  على كفاءات في مجال اإلدارة منظمةتشتمل الكفاءات الداخلية في ال يجب على اإلدارة العليا ضمان أن ) 6

 والتنظيميةالبشرية و التقنيةالمستويات وكفاءات لدعم واستدامة ثقافة أمان فاعلة وثقافة أمن فاعلة وخبرة لفهم الجوانب 

  نووي بهدف ضمان األمان. الرفق مَ الالمتعلقة ب
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ن، يتمتعون بالكفاءة والخبرة ألداء وفي ذلك المدير نبم يجب على اإلدارة العليا ضمان أن األفراد على جميع المستويات، ) 7

   مهامهم.استكمال عل وفهم المعايير المتوقع منهم تطبيقها في اوفآمن  المهام الموكلة إليهم والعمل على نحو

تدريب  ويجب إجراء ص له على المتطلبات ذات الصلة بالنظام اإلداري،المرخّ  منظمةيجب تدريب جميع األفراد في ) 8

تراتيجيتها المرّخص له واس منظمة غاياتتحقيق  هم في ضمان أمانتأنشطمساهمة لضمان معرفة األفراد بجدوى وأهمية 

  .وأهدافهاوخططها 

  إدارة المعرفة

  )11المادة (

  د من خالل:كمورِ  منظمةالمعرفة ومعلومات تتم إدارة  يجب أن )1

  ص له،المرخّ  منظمةداخل المهمة تحديد المعلومات والمعارف والخبرات   )أ(

  بها ونقلها. واالحتفاظ منظمةالاإلدارة المناسبة للمعلومات والمعارف والخبرات ذات األهمية المحددة داخل   )ب(

أجل الحفاظ على  يجب على اإلدارة العليا تحديد وتوفير وصيانة وإعادة تقييم البنية التحتية وبيئة العمل الالزمة من )2

  المعرفة.

  العملياتتطبيق 

  )12المادة (

وهدف  ص له واستراتيجياتها وخططهاالمرخّ  منظمة غاياتيجب أن توفر عمليات النظام اإلداري الالزمة لتحقيق  )1

وتحسينها  منظمةويجب تخطيط وتطبيق وتقييم أنشطة ال. وسائل لتلبية جميع المتطلبات المعمول بهااألساسي األمان 

خراجه من رفق نووي وتصميمه وتشييده وإدخاله في الخدمة، وتشغيله وإغالقه وإخالل تحديد موقع مَ بصورة مستمرة 

  أي فترة الحقة.خالل الخدمة، وكذلك 

  .واضحة بصورة اإلدارييجب تحديد تسلسل وتفاعالت عمليات النظام  )2

  علية تطبيق ومراقبة عمليات النظام اإلداري.ايجب تحديد وتطبيق األساليب الالزمة لضمان ف )3

  يضمن إعداد كل عملية في النظام اإلداري تحقيق ما يلي:يجب أن  )4

األمان والوقاية متطلبات والمعمول بها تحديد وتناول متطلبات العملية، مثل المتطلبات التشريعية والرقابية   )أ(

  األمن النووي والضمانات والجودة والمتطلبات االقتصادية،متطلبات من اإلشعاعات والمتطلبات البيئية و



15

 
 

   
   

FANR‐REG‐01 V1 

 

 
 

Public | عام 

  أي إجراءات تخفيف ضرورية،إلى جانب خطار والمخاطر تحديد األ  )ب(

  تحديد التفاعالت مع العمليات البينية،  )ج(

  تحديد مدخالت العملية،  )د(

  وصف مجرى العملية،  )ه(

   تحديد مخرجات العملية،  )و(

  وضع معايير قياس العملية.  )ز(

لنظام اإلداري اعملية واحدة في كة في ق المشارِ رَ يجب تخطيط األنشطة والعالقات البينية بين مختلف األفراد أو الفِ  )5

  الواضح للمسؤوليات.حديد عل والتاومراقبتها وإدارتها بطريقة تضمن التواصل الف

  إدارة العمليات

  )13المادة (

ف األمان واستراتيجياتها وخططها وهد منظمةال غاياتعل لتحقيق االعمليات واألنشطة وإدارتها بشكل فإعداد يجب  )1

   األساسي.

  مؤهل لكل عملية لديه السلطة والمسؤولية ذات الصلة للقيام بما يلي: فردتكليف يجب  )2

  الوثائق الداعمة الالزمة،وحفظ  إعداد العملية وتوثيقها  )أ(

  بين العمليات البينية،النشط ضمان التفاعل   )ب(

  ،منظمةلتخص االعملية مع أي وثائق حالية توافُق توثيق ضمان   )ج(

  العملية،توثيق تم تحديدها في قد ائج العملية ضمان أن السجالت المطلوبة إلثبات تحقيق نت  )د(

  رصد أداء العملية ورفع تقرير بذلك،  )ه(

  تعزيز التحسينات في العملية،  )و(
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وهدف األمان األساسي، بما في ذلك  منظمةضمان أن العملية تتماشى مع أهداف واستراتيجيات وخطط ال  )ز(

  أي تغييرات الحقة عليها.

 لقيام بهذه األنشطةوالمسؤوليات ل قبولالت، وكذلك معايير واالختبار والتحقق والتثُّبُّ يجب تحديد جميع أنشطة التفتيش  )3

ق بخالف الذين رَ أو فِ محددين ل أفراد بَ ويجب أن تحدد كل عملية ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه األنشطة من قِ  .لكل عملية

ق التحقُّ وختبار مراحل إجراء التفتيش المستقل واالزمن وويجب أن تحدد العملية  .زمن تنفيذهاقاموا بالعمل في األصل و

  والتثُّبت،

  عليتها.ايجب تقييم كل عملية بشكل دوري لضمان استمرار ف )4

إجراءات وتعليمات  على األمان وفقاً ألحدث كون له تأثيرقد يفي كل عملية أو نشاط الذي تم القيام به يجب إجراء العمل  )5

جانب  منقبل استخدامها األول صحة هذه اإلجراءات والتعليمات والرسومات ق من ويجب التحقُّ  ورسومات معتمدة.

قارنة ميجب ، وعليتهااكفايتها وفة لضمان دوريبصورة  مراجعتهاأن تتم يجب ، كما العمليةصاحب  المحدد الشخص

  نتائج المراجعات الدورية بالقيم المتوقعة.

ضمن  المهام إليهايتم تعهيد الخدمات أو األطراف األخرى التي ل بَ تحديد مراقبة العمليات التي يتم تطبيقها من قِ يجب  )6

   األطراف. ذهه عن العمليات التي يتم تطبيقها من جانبالرئيسية  ةيمسؤولالص المرخّ  منظمةتكون لو النظام اإلداري.

بين العمليات شط النويجب ضمان التفاعل  ال يتم المساس باألمان،حتى يجب تحديد تسلسل العملية والتفاعل بين العمليات  )7

تلك و منظمةاخل الدالتي يتم تنفيذها بين العمليات النشط  التفاعلضمان استمرار يجب أيضاً ، كما منظمةالبينية داخل ال

  م خدمة خارجي.مقدِّ يقوم بها التي 

دها وتطبيقها على على العمليات الحالية والتحقُّق منها واعتماتعديالت إجراء  أوالجديدة  العملياتتصميم يتم  يجب أن )8

  األمان.نحو ال يشكل خطراً على 

  مراقبة الوثائق والسجالت

  )14المادة (

ت والمواصفات الوثائق في النظام اإلداري، بما في ذلك السياسات والعمليات واإلجراءات والتعليما مراقبة جميعيجب  )1

لبات أو وسائط أخرى) ومواد التدريب وأي وثائق أخرى تصف العمليات أو تحدد المتط والرسومات (أو البيانات في

  استخدامها.ويجب أن يكون مستخدمو الوثائق على دراية تامة بالوثائق الصحيحة والمناسبة و تحدد مواصفات المنتج.
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  الموافقة مثل الوثائق المبدئية.لنفس مستوى إخضاعها و مراجعة التغييرات على الوثائق وتسجيلها أن تتم يجب )2

بة الوثائق يجب وضع السياسات والعمليات واإلجراءات والتعليمات لتصنيف وحماية المعلومات المدرجة في نظام مراق )3

   أمن البيانات.في المعمول بها ذات الصلة المتطلبات التزاماً بكافة بشكل مناسب 

  بسهولة. ب أن تكون مقروءة وكاملة ويمكن تمييزها واسترجاعها، ويجومراقبتها اإلدارييجب تحديد سجالت النظام  )4

ً األنشطة التي قد تؤثر على الجودة واألمان القيام بيجب التعّهد بالسجالت إلثبات  )5   لمواصفات المقررة.إلجراءات وال وفقا

لتشريعية وقت حفظ جميع الوثائق والسجالت ومواد وعينات االختبار المرتبطة بها مع المتطلبات ايتوافق يجب أن  )6

   ص له.بالمرخّ  المعرفة الخاصةوالرقابية ووفقاً إلجراءات إدارة 

ددة لكل فترات الحفظ المح يمكن قراءتها طوال أن السجالتص له يجب أن تضمن الوسائط المستخدمة لسجالت المرخّ  )7

  ل.جِ سِ 

  المنتجات والخدمات مراقبة

  )15المادة (

ة عمالً بالمتطلبات، لمواصفات المحدداستيفائها لالتي قد تؤثر على األمان لضمان المّوردة يجب تقييم المنتجات والخدمات  )1

بعضها تتفاعل مع  ويجب تحديد المنتجات والخدمات التي بينها عالقة بينية أو بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالجودة.

ً بعض   ومراقبتها. ا

ص له قبل قبول المرخّ  منظمةت من المنتجات والخدمات في ق والتثُّبُّ كمال أنشطة التفتيش واالختبار والتحقُّ استيجب  )2

لمستخدمة لفحص اويجب أن تكون األدوات والمعدات  المنتجات والخدمات أو تنفيذها أو تركيبها أو استخدامها التشغيلي.

  دقة.النوع والضبط والونطاق مالئمة من حيث المنها والتحقُّق والتثُّبُّت المنتجات والخدمات واختبارها 

ً  يجب أن تفي المنتجات بالمتطلبات المحددة، بما في ذلك متطلبات الجودة، ويجب أن )3   في الخدمة. يكون أداؤها مناسبا

  والخدمة. ق من االمتثال لمتطلبات التصميم والجودةالتحقُّ على نحو يمكن من خالله تقديم المنتجات يتم أن يجب  )4

ليه في ق المطلوبة على النحو المنصوص عيجب تطبيق ضوابط لضمان عدم تجاوز المنتجات والخدمات أنشطة التحقُّ  )5

  من هذه المادة. 2الفقرة 
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، يجب على وبةتكون إمكانية تتبع المنتج مطلعندما لضمان االستخدام السليم، ويجب أن تكون المنتجات قابلة للتحديد  )6

  ص له مراقبة التعريف المميز للمنتج وتسجيله.المرخّ 

ً للمواصفات أن تتم يجب  )7 ً لمناولة كل منتج ونقله وتخزينه وصيانته وتشغيله وفقا أو التدهور أو  انلتلف أو الفقدمنعا

   االستخدام عن غير قصد.

  راءالش

  )16المادة (

ترتيبات لشراء المنتجات والخدمات التي قد تؤثر على األمان، يجب أن يشتمل النظام اإلداري على إجراءات و )1

ييم أدائهم، دين واختيارهم وتقأنشطة الشراء، بما في ذلك اإلجراءات والترتيبات الخاصة بتأهيل المورِّ خاصة ب

  واإلشراف الداخلي لسلسلة التوريد.

  اختيار موردي المنتجات والخدمات بناًء على معايير محددة ذات صلة، ويجب تقييم أدائهم.يجب  )2

   يجب وضع وتحديد متطلبات الخدمات والمنتجات في وثائق الشراء. )3

مدى ثم تقييم  ص له الحفاظ على الكفاءة الالزمة لتحديد نطاق ومعيار المنتج أو الخدمة المطلوبةيجب على المرخّ  )4

  متطلبات األمان المعمول بها.لنتج أو الخدمة المقدمة الماستيفاء 

ت عدم مطابقة والتقييم والحل والتسجيل واإلبالغ عن حاالمتطلبات اإلبالغ تتضمن وثائق الشراء تحديداً ل أن يجب )5

وتسجيلها بت فيها عن البنود المقلدة والمغشوشة والمشبوهة وتقييمها وال، بما في ذلك اإلبالغ المنتجات أو الخدمات

   في وثائق الشراء.

لك عمليات ، بما في ذالتي يتلقاهايجب أن يحتفظ المرّخص له بالمسؤولية عن األمان لجميع المنتجات والخدمات  )6

  األخرى.المؤسسات  الشراء التي تقوم بها

دين ورِّ لإلشراف على المقاولين والموبرامج في موضع التنفيذ يجب أن يكون لدى المرّخص له ضوابط وعمليات  )7

  .هاومنع الكتشاف البنود المقلدة والمغشوشة والمشبوهة

  التواصل

  )17المادة (

  على المستوى الداخلي، يجب على اإلدارة العليا إبالغ األفراد والتأكد من فهمهم وتطبيقهم لما يلي:) 1
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  المتطلبات المتعلقة باألمان واألمن النووي،  )أ(

   ودة.وعملياته الخاصة باألمان واألمن والج وأهدافهواستراتيجياته وخططه  وغاياتهص له سياسات المرخّ   )ب(

ها للتفاعل مع األطراف االستراتيجية الواجب تطبيقوإعداد  منظمةلبالنسبة ليجب على اإلدارة العليا تحديد األطراف المعنية ) 2

  .للموافقة عليهامجلس اإلدارة  المعنية والجمهور وعرضها على

  :اآلتيعن االستراتيجية الناتجة  العمليات والخطط تمكنيجب أن ) 3

ة بتشغيل علة مع األطراف المعنية والجمهور بشأن مخاطر اإلشعاع المرتبطافعلى نحو منتظم وبصورة لتواصل ا  )أ(

  رفق النووي وبممارسة األنشطة ذات الصلة،المَ 

انت كتغيرت أو التي ظروف العلة مع األطراف المعنية والجمهور في افصورة بفي الوقت المناسب و لتواصلا  )ب(

  غير متوقعة،

  تعميم المعلومات الضرورية ذات الصلة باألمان على األطراف المعنية والجمهور،  )ج(

  األمان في عمليات اتخاذ القرار،ب المتعلقةلمراعاة مخاوف وتوقعات األطراف المعنية  ترتيبات  )د(

 ات الصلةوالغايات ذ، واألمن النووي، وسياسات الجودة، منظمةالب بشأن األمانتعريف جميع األطراف المعنية   )ه(

  لتوقعات والمتطلبات وفهمها.لهذه األطراف  إدراكلضمان  والخطط واألهدافواالستراتيجيات 

  التغييرات التنظيمية

  )18المادة (

  :لما يليكمة، ص له وترتيبات الحوذلك تلك المتعلقة بهيكل حوكمة المرخّ التغييرات التنظيمية، بما في تخضع يجب أن   )1

التغييرات اف أهدتحديد مع  يبررهتغيير ما  كلعلى أن يكون لواألمن، تصنيف حسب أهميتها لألمان التقييم وال  )أ(

  التنظيمية،

  تسجيلها لضمان عدم المساس باألمان،أن يتم ع وتتبُّ الرصد والوة مراقبالالتخطيط و  )ب(

  الهيئة.ما تطلبه وفقاً للمتطلبات الرقابية وشروط الترخيص، أو حسب  بها لهيئةا إبالغ  )ج(

التي تكون نظمة في الممناصب األمان الرئيسية ب المتعلقة تغييراتالوبصرف النظر عما ورد أعاله، يجب إبالغ الهيئة ب  )2

   ، إن وجدت.) على األقل من أجل المراجعة وإبداء المالحظات1أمام اإلدارة العليا قبل شهر واحد ( مباشرةمسؤولة 
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  الفصل الثالث 

  ثقافة األمان وثقافة األمن

   )19المادة (

  ص له.المرخّ  منظمةداخل عليهما  فاظوالحيجب استخدام النظام اإلداري لتعزيز ثقافة أمان وثقافة أمن قويتين  )1

   .والحفاظ عليهما المساهمة في تعزيز ثقافة أمان وثقافة أمن قويتين منظمةجميع األفراد في اليجب على  )2

  المديرين تعزيز ودعم ما يلي:سائر يجب على اإلدارة العليا و )3

  ما يلي:م بالقيامن خالل  منظمةفهم مشترك للجوانب الرئيسية لألمان وثقافة األمان وثقافة األمن داخل ال (أ)

ل وبيئة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعماشعاع المؤين ومخاطر األمان وفهمبمخاطر اإلالتوعية  .1

  العمل،

  .منظمةرق داخل الضمان االلتزام الجماعي باألمان من جانب األفراد والفِ  .2

  :ما يليالقيام ب المديرينسائر على اإلدارة العليا ويتعين عالوة على ذلك،  )4

  تجاه االلتزام بثقافة األمان وثقافة األمن،قبول األفراد للمساءلة الشخصية   )أ(

ونجاح مع مراعاة  ق لتأدية مهامهم بأمانرَ إلى دعم األفراد والفِ  منظمةالمن خاللها توفير الوسائل التي تسعى   )ب(

  والتنظيمية، والتقنيةالتفاعل بين العوامل البشرية 

   وعدم تشجيع التغاضي عن األمان، منظمةالتساؤل والتعلُّم على جميع مستويات النهج تعزيز   )ج(

  تدعم وتشجع الثقة والتعاون والتشاور والتواصل،مؤسسية ترسيخ ثقافة   )د(

ع التعرض باألمان واألمن ومنالمتعلقة وضع آليات تدعم حقوق الفرد ومسؤولياته ومساءلته لطرح المخاوف   )ه(

  أو التمييز عند إثارة هذه المخاوف،للمعاقبة 

   ة األمن،باستمرار إلى تطوير وتحسين ثقافة األمان وثقاف منظمةالمن خاللها ى توفير الوسائل التي تسع  )و(

ألمن مع اوتحليل المتطلبات المحتمل تعارضها ، األمان بأهدافتدابير األمن النووي عدم إضرار ضمان   )ز(

  األمان أولوية قصوى وعدم تعريضه للخطر،بقاء ضمان صورة دقيقة بهدف واألمان بالنووي 

  من أجل:وضع آليات   )ح(

  ،امل البشرية والتقنية والتنظيميةعن المشاكل المتعلقة بالعوداخل المنظمة اإلبالغ  .1

ةاإلبالغ داخل ال .2 دهور  منظم ب ت ات لتجن ل والنظم والمكون اك ور في الهي ه قص عن أي أوج

   األمان،
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حيحية  منظمةواإلبالغ داخل الاإلقرار  .3 ب باإلجراءات التص  التي تم اتخاذهافي الوقت المناس

ائل التي تم اإلبالغ عنهالمعالجة  هذه من ) 2((ح))4(19المادة و )1()ح)(4(19ة في الماد المس

  .الالئحة

  الفصل الرابع

  القياس والتقييم والتحسين المتواصل

  متطلبات عامة

  )20المادة (

 منظمةخرى في الالمستويات األجانب اإلدارة العليا واإلدارة على جميع من  علية النظام اإلداريافمراقبة وقياس  يجب )1

ي ذلك تقليل فص له على تحقيق النتائج المرجوة وتحديد فرص تحسين النظام اإلداري، بما المرخّ  منظمةلتأكيد قدرة 

ألمن وثقافة األمان اثقافة تقييم األمان وألغراض لقيادة ا تقييمعمليات كما يجب إجراء  باألمان.المتعلقة مشاكل الوقوع 

  ص له.لمرخّ ا منظمةفي 

ئة، ونُذر الحوادث، يجب إنشاء عمليات لإلفادة بالرأي والمالحظات وتحليل الخبرة التشغيلية، بما في ذلك األحداث الباد )2

تها بحيث يمكن التعلم من الدروس المستفادة ومشارك ،والحوادث الوشيكة، والحوادث، وأحداث األمن النووي

  والتصرف بناًء عليها.

مخطط زمنية  فتراتفي من هذه الالئحة  21والمادة  20دورية على النحو المحدد في المادة  تقييمعمليات يجب إجراء  )3

  .ماعليتهافو مااألمان وضمان استمرار مالءمته ألغراضدعم التحسين المتواصل للنظام اإلداري والقيادة بهدف  لها

الضمانات والوقاية وتطلبات األمان واألمن النووي يجب تحديد المقاييس والمعايير المستندة إلى األداء وتنفيذها لرصد م )4

دمة أو إخراجه رفق نووي أو تصميمه أو تشييده أو إدخاله في الخمَ المن اإلشعاعات وضمان تلبيتها خالل تحديد موقع 

  من الخدمة أو إغالقه.

 ألغراضري والقيادة علية ومالءمة النظام اإلدااالتوصل إليها حول فالتي تم والنتائج  التقييمعمليات يجب تحليل نتائج  )5

الحفاظ عليهما وص له المرخّ  منظمةتعلّم داخل ونهج  األمان والعمل على أساسها، بما في ذلك تعزيز ثقافة أمان قوية

لك مجلس ذ، بما في بهذه النتائج ص لهالمرخّ  منظمةجميع المستويات في  إبالغو األمان،ألغراض وتحسين القيادة 

  اإلدارة.
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  التقييم الذاتي

  )21المادة (

ية دورية لتقييم ذات تقييمعمليات ص له إجراء المرخّ  منظمةيجب على اإلدارة العليا واإلدارة على جميع المستويات في  )1

  علية النظام اإلداري.اوتحسين ف

ً يتضمن تقييمعلى أن يجب إجراء التقييم الذاتي للقيادة فيما يتعلق بثقافة األمان وثقافة األمن  )2 لى جميع المستويات ع ا

ً ويجب  .منظمةالتنظيمية ولجميع الوظائف في ال ذاتي بمشاركة التقييم العملية أن تضمن اإلدارة العليا إجراء أيضا

  ص له.المرخّ  منظمةتقييم ثقافة األمان وثقافة األمن داخل مجال خبراء معترف بهم في 

) من هذه 1ي الفقرة (التقييم الذاتي الدورية المشار إليها فعمليات يجب تحليل النتائج و/أو أي تغييرات مهمة ناتجة عن  )3

  من حيث تأثيرها على األمان.المادة 

  التقييم المستقل

  )22المادة (

  ن اإلدارة العليا.عنيابة دورية مستقلة  عمليات تقييمالصالحية الالزمة إلجراء ومنحها يجب إنشاء وحدة تنظيمية داخلية  ) 1

  :لتحقيق ما يلي التقييم المستقلة الدوريةعلميات يجب إجراء ) 2

إلشعاعات علية النظام اإلداري في ضمان األمان واألمن النووي والضمانات والوقاية من ااتقييم وتحسين ف  )أ(

  ثقافة أمان وثقافة أمن قويتين،ضمان و

  المرخص له، منظمة وأهدافواستراتيجيات وخطط  غاياتعلية العمليات في تلبية وتحقيق اتقييم ف  )ب(

  ثقافة األمان وثقافة األمن،ألغراض علية أداء العمل والقيادة اتحديد كفاية وف  )ج(

  رصد جودة المنتجات والخدمات وامتثالها ومطابقتها،   )د(

   تحديد فرص التحسين،  )ه(

وهة ومنعها وبرامجها للكشف عن البنود المقلدة والمغشوشة والمشب منظمةعمليات ال وتطبيقتحديد مدى كفاية   )و(

   والموردين.اإلشراف على المقاولين  واستبعادها، بما في ذلك

تاح لهم ب أن يُ ويج ،التقييم المستقلة صالحية كافية لالضطالع بمسؤولياتهمعمليات يجب منح األفراد المكلفين بإجراء ) 3

  وال يجوز لهؤالء األفراد تقييم اآلتي: ،دارة العلياالوصول المباشر إلى اإل
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   هم،الخاص ب عملال  )أ(

  لها مباشرة.التي يتبعون تحت مسؤولية اإلدارة التي تقع  المجاالت  )ب(

) من 4(20بالمادة  الً األداء المحددة عم المستندة إلىالتقييم المستقلة استخدام المقاييس والمعايير عمليات يجب أن تشمل  )4

   هذه الالئحة.

  مراجعة النظام اإلداري

  )23المادة (

 تهعلياوف تهضمان استمرار مالءمبهدف  مخطط لهازمنية يجب على اإلدارة العليا مراجعة النظام اإلداري على فترات  )1

راعاة ممع  ،وغاياتها واستراتيجياتها وخططها ص لهالمرخّ  منظمةأهداف  تحقيقمن تمكين القدرته على و تهوكفاء

  ص له.المرخّ  منظمةالمتطلبات والتغييرات الجديدة في 

  يجب أن تشمل مراجعة النظام اإلداري، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: )2

  أشكال التقييم، من جميع مخرجاتال  )أ(

  ،منظمةالتي حققتها ال ألهدافواواالستراتيجيات والخطط  الغاياتالنتائج التي تم تحقيقها وكذلك   )ب(

  العمليات،  )ج(

   ،ذهاالتي تم اتخاعدم المطابقة التي تم تحديدها، واإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية  حاالت  )د(

دروس ص له والالمرخّ  منظمةداخل وخارج وقعت الدروس المستفادة من الخبرة المكتسبة ومن األحداث التي   )ه(

  األحداث،المستفادة من تحديد أسباب 

  فرص التحسين،  )و(

  ونتائج البحث والتطوير. التقنيأوجه التقدم   )ز(

  يجب تحديد نقاط الضعف والعوائق في النظام اإلداري وتقييمها ومعالجتها في الوقت المناسب. )3

لسياسات يجب أن تحدد مراجعة النظام اإلداري ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء تغييرات أو إدخال تحسينات على ا )4

  لتوظيف.ابما في ذلك  ،المرخص له الهيئة منظمةوالعمليات الخاصة ب واألهدافواالستراتيجيات والخطط  اتوالغاي
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  عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية

  )24المادة (

 مطابقة، حسبيجب أن يتضمن النظام اإلداري آليات لتحديد وتقييم وتصحيح العمليات أو المنتجات أو الخدمات غير ال )1

   االقتضاء.

لى مخاطر إيجب تحديد وتقييم أسباب وتأثير عدم المطابقة وأسباب األحداث المتعلقة باألمان التي يمكن أن تؤدي  )2

ية ومنع ويجب اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب إلدارة وتخفيف أي عواقب محتملة أو فعل إشعاعية،

   تكرارها.

  طابقة وكذلك اإلجراءات التصحيحية والوقائية على الفور.يجب توثيق وتسجيل حاالت عدم الم )3

، واإلبالغ عنها يجب تحديد المنتجات والعمليات التي ال تتطابق مع المتطلبات المحددة، وفصلها، ومراقبتها، وتسجيلها )4

لمنتجات أو اأما . عدم المطابقةحاالت تقييم تأثير ، وخالل فترة زمنية محددة منظمةمستوى إداري مناسب في اللدى 

أو  ،خلص منهاأو رفضها والت ،أو تصحيحها ،إما قبولها أو إعادة صياغتهايجب ف ،الخدمات أو العمليات غير المطابقة

  إتالفها لمنع استخدامها عن غير قصد.

تحديد والتعرف على حاالت عدم المطابقة والتعامل معها بغرض تحسين يجب على اإلدارة العليا تعزيز جو منفتح  )5

   ين.يجب تطبيق اإلجراءات التي تحدد عملية معالجة حاالت عدم المطابقة ومقترحات التحس، كما التحسين فرص

هذه باشر بميجب إجراء تقييم لحاالت عدم المطابقة من قبل األفراد الذين ال ترتبط واجباتهم بشكل مباشر أو غير  )6

  فية إلجراء التقييم.كا تقنيةأن يتمتع هؤالء األفراد بخبرة ومعرفة على  حاالت،ال

 ص له.تخضع االمتيازات الممنوحة للسماح بقبول منتج أو خدمة أو عملية غير مطابقة للمصادقة من جانب المرخّ  )7

مطابقتها  ويجب أن تخضع المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعاد صياغتها أو تصحيحها للتفتيش الداخلي إلثبات

   للمتطلبات أو النتائج المتوقعة.

توى مناسب في علية جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية وتقييمها وإبالغ اإلدارة بها على مسايجب مراقبة حالة وف )8

  .منظمةال

، كما ناتيجب منح كل فرد الفرصة لتحديد حاالت عدم المطابقة في العمليات والمنتجات والخدمات واقتراح التحسي )9

  طابقة المحددة.يجب إبالغ األفراد بشأن حل حاالت عدم الم
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  بدء النفاذ

  )25المادة (

  ر من تاريخ نشرها.وشه )6( تُنشر هذا الالئحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز النفاذ بعد ستة


