
 
 

 
FANR-REG-27   

                           Public | لالستخدام العام 

 

 

 

 

 الئحة

 

 

 

 الئحة التخلُّص من الوقود الُمستهلَك والنفايات المشعة 

(FANR-REG-27) 

 (2019مارس  26حيز النفاذ اعتباراً من  ت)دخل

 

 

 ( FANR) النوويةالهيئة االتحادية للرقابة 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 112021ص.ب 

regulation@fanr.gov.ae 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:regulation@fanr.gov.ae


 
FANR-REG-27   

                           Public | العام لالستخدام  

 

 المحتويات
 

 1 ................................................................................................................................... التعاريف
(1المادة ) .................................................................................................................................................... 1 

 5 ............................................................................................................................ الهدف والنطاق
(2المادة ) .................................................................................................................................................... 5 

 6 ........................................................................................................................ الترخيص المطلوب
(3المادة ) .................................................................................................................................................... 6 

 7 ..................................................................................................... أهداف األداء لمستودع نفايات مشعة
(4المادة ) .................................................................................................................................................... 7 

 8 ............................................................................................................................... تحديد الموقع
(5المادة ) .................................................................................................................................................... 8 

 8 ............................................................ متطلبات األمان لتصميم مستودع نفايات مشعة وتشييده وتشغيله وإغالقه
(6المادة ) .................................................................................................................................................... 8 

 10 ............................................................................................................................. ضمان األمان
(7المادة ) .................................................................................................................................................. 10 

 11 ..................................................................................................................... برامج الرصد البيئي
(8المادة ) .................................................................................................................................................. 11 

 12 ........................................................................................................ الوقاية اإلشعاعية خالل التشغيل
(9المادة ) .................................................................................................................................................. 12 

 12 .......................................................................................................... الوقاية اإلشعاعية بعد اإلغالق
(10المادة )  ............................................................................................................................................... 12 

 12 .............................................................................................................. ترتيبات التصدي للطوارئ
(11المادة )  ............................................................................................................................................... 12 

 12 ...................................................................................................... تعديالت مستودع النفايات المشعة
(12المادة )  ............................................................................................................................................... 12 

 13 .............................................................................................................. نقل مسؤولية المرخص له
(13المادة )  ............................................................................................................................................... 13 

 14 .......................................................................................................................... إنهاء الترخيص
(14المادة )  ............................................................................................................................................... 14 

 14 ...................................................................................................................... السجالت والتقارير
(15المادة )  ............................................................................................................................................... 14 

 

 

 



 
 

1 
FANR-REG-27   

                           Public | العام لالستخدام  

 

 

 التعاريف

 (1) المادة

ات والعبارات التي في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة مقابل كل منها، وتكون للكلم

ف هنا المعاني المنسوبة إليها في المادة استخدمت ولم  أن االستعماالت ، في ش2009لسنة  6من المرسوم بقانون اتحادي رقم  1تعرَّ

 السلمية للطاقة النووية )القانون(:

ودع يستخدمان لعزل النفايات المشعة في مست ،حاجزان أو أكثر، طبيعيان أو اصطناعيان  حواجز

 للنفايات المشعة ومنع نزوح النويدات المشعة منه.

 محيط حيوي

 

سطح الجزء من البيئة التي تسكنه عادة كائنات حية، ويؤخذ عادة على أنه يشمل الجو و 

العمق ى األرض، بما في ذلك التربة وكتل المياه السطحية والبحار والمحيطات ورواسبها عل

المحيط  الذي تؤثر فيه األنشطة البشرية األساسية، خاصة الزراعة. يتم التفريق عادة بين

 الحيوي والمحيط األرضي.

 صالتخلُّ يراقبها المرخص له وتقع تحت موقع  التخلُّصمنطقة العزل هي جزء من موقع    منطقة عزل

 وأي وحدة تخلص. التخلُّصموقع ل الداخلية الحدودوبين 

، وحيثما الدفاع المتدرج في مستودع نفايات مشعة يعني استعمال طبقات دفاع مستقلة متعددة  الدفاع المتدرج

ر عن أمكن، طبقات متكررة للدفاع بحيث ال يتم االعتماد فقط على طبقة مفردة بغض النظ

ل تحديد مدى متانتها. والدفاع المتدرج لمستودع نفايات مشعة يشمل وال يقتصر على استعما

يولوجية ل النفايات ومحتوى النويدة المشعة، والسمات المهندسة والسمات الجالموقع، أشكا

 مرونة هيكل ومكونات مستودع النفايات المشعة. لتقوية التخلُّصالطبيعية لموقع 

ت جزء من مستودع النفايات المشعة يستخدم للتخلص من النفايات المشعة ويتضمن وحدا  التخلُّصموقع 

 تخلص ومنطقة عزل.
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 ودوالبننظام خواص موقع مستودع النفايات المشعة وتصميم مستودع النفايات المشعة،    التخلُّصنظام 

م والبنى المادية، وإجراءات الرقابة، وخصائص النفايات المشعة، وعناصر أخرى تساه

 .صالتخلُّ بطرق مختلفة وعلى مدى فترات زمنية مختلفة في إنجاز وظائف األمان الخاصة ب

 .التخلُّصالذي توضع فيه النفايات المشعة بغرض  التخلُّصالجزء المنفصل من موقع   التخلُّصوحدة  

، قيد مستقبلي ومرتبط بمصدر إشعاعي على الجرعة الفردية التي ينقلها مصدر إشعاعي  قيد الجرعة 

ً لإلشعاع المؤ ً من الوقاية اإلشعاعية لألفراد األكثر تعرضا ين من يوفر مستوى أساسيا

لك مصدر إشعاعي، ويعمل كحد أعلى للجرعة في التحسين األمثل للوقاية اإِلشعاعية لذ

ستخدم المصدر اإلشعاعي. وبالنسبة للتعرض المهني، يكون قيد الجرعة قيمة جرعة فردية ت  

رض العام، للحد من مدى الخيارات قيد النظر في عملية تحقيق التحسين األمثل. بالنسبة للتع

التشغيل  ة حداً أعلى للجرعات السنوية التي قد يتلقاها أفراد الجمهور منيكون قيد الجرع

 المخطط له ألي مصدر إِشعاعي خاضع للرقابة.

َمرفَق جيولوجي للتََخلّص من 

 النفايات المشعة

على  مستودع نفايات مشعة للتََخلّص من النفايات المشعة يقع في المحيط األرضي )عادة 

األمتار أو أكثر تحت سطح األرض( داخل تكوين جيولوجي مستقر عمق عدة مئات من 

 ليوفر عزالً طويل األجل للنويدات المشعة عن المحيط الحيوي.

 أجزاء اليابسة التي ال تعتبر جزءاً من المحيط الحيوي وتتشكل من باطن األرض  محيط أرضي

 والصخور من التربة التي ال ت شكل جزءاً من المحيط الحيوي.

 نظام اإلداري المتكاملال

 

 .بأسلوب مخطط ومنهجي ألعمالادارة ومراقبة إجمع على نحو متسق متطلبات ي نظام 

دها قوانين ل المرخص له أو جهة أو مؤسسة تحدبَ الرقابة على موقع تََخلّص بعد إغالقه من قِ   الرقابة المؤسسية

 الدولة.

غير فعالة  عالجية( أوالعمال األمراقبة، الرصد، ال مثلويمكن لهذه الرقابة أن تكون فعالة )

 خلُّص.قابة على استخدام األرض(، كما يمكن أن تكون عامالً في تصميم موقع للتالر مثل)

 
 
 

  
ها فترة رقابة ألغراض هذه الالئحة، ي شار إلى فترة الرقابة المؤسسية الفعالة على اعتبار أن 

 ة غير الفعالة".بعد اإلغالق. وفيما يلي، "الرقابة المؤسسيّة" تشير فقط إلى "الرقابة المؤسسيّ 
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وجودة ف النويدات المشعة الممادة ال تحتوي على كميات كبيرة من النويدات المشعة بخال  مادة مشعة طبيعية المنشأ

 في البيئة الطبيعية.

َمرفَق قريب من سطح األرض 

 للتََخلّص من النفايات المشعة

األمتار  مستودع نفايات مشعة للتََخلّص من النفايات المشعة يقع على عمق أو مسافة عشرات 

 تحت سطح األرض.

ضعملية تحديد مستويات الوقاية اإلشعاعية واألمان التي تجعل حاالت   التحسين األمثل عاع لإلش التعرُّ

ضالمؤين، ومدى احتماالت   ضالتعرُّ الممكنة وحجمها، عند مستوى يكفل "بقاء  التعرُّ

بار" لإلشعاعات عند أدنى حد معقول مع أخذ العوامل االقتصادية واالجتماعية في االعت

(ALARA)نة مطلوب في "نظام الوقاية من اإلشعاعات" الذي وضعته "اللج، على النحو ال

 الدولية للوقاية من اإلشعاعات".

 يتعين تفسر كلمات محسَّن وتَحسين وفقا لذلك.

 هور.فرد يتلقى جرعة تعكس حجم الجرعات التي يتلقاها األفراد األعلى تعرضاً في الجم  ثِّّل الشخص المم

ض مخطط ق في حالة تعرُّ وذات صلة بالمصدر اإلشعاعي للمخاطر الفردية ت طبَّ قيمة محتملة   قيد المخاطر 

ة واألمان، له لإلشعاع المؤين باعتبارها معياراً لتحقيق التحسين األمثل للوقاية اإلشعاعي

خاطر هو ذ كحد مرجعي في تحديد مجموعة خيارات التحسين األمثل للوقاية. قيد الموت تَّخَ 

ً للوقاية اإلشعاعية لألفراد األقيمة ذات صلة بمصدر  كثر إشعاعي توفر مستوى أساسيا

ضعرضة لمخاطر  لإلشعاع المؤين. هذا الخطر هو احتمال لحدث غير مقصود  التعرُّ

ذلك ضرر بسبب الجرعة المتلقاة نتيجة ل وقوع واحتماليتسبب في تعرض لإلشعاع المؤين 

ض ضوتنطبق قيود المخاطر على حاالت  .التعرُّ  المحتملة لإلشعاع المؤين. التعرُّ

 وتأكيدان مجموعة من الح جج واألدلّة تدعم أمان َمرفَق أو نشاط، وتشمل نتائج تقييم األم  بيان حالة األمان

 هذه النتائج. صالحية

 

 مجمع أبنية أو منشآت متعددة تقع في مكان أو موقع واحد.  مصدر مفرد

ساس التصميم مناسب للَمرفَق، بما في ذلك التقييم والتحديد المالئمان ألعملية اختيار موقع   تحديد الموقع

 ذي الصلة.

 

نات َمرفَق أو نشاط  الهياكل والنُُظم والمكّوِّنات   في تساهم ،باستثناء العوامل البشرية ،مصطلح عام يشمل جميع مكّوِ

. والهياكل هي العناصر الخاملة مثل المباني واألوعية والتدريع. ويتكون واألمان الوقاية

نات من عدة مكونات مجمعة بحيث تؤدي وظيفة فاعلة  النظام ضمن الهياكل والن ظ م والمكّوِ
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نات هو أي عنصر منفصل من عناصر  ،محددة  نظاموالمكّوِن ضمن الهياكل والن ظ م والمكّوِ

 .ناتالهياكل والن ظ م والمكوِّ 

ل التغليف. النفايات المشعة في شكلها الفيزيائي والكيميائي بعد المعالجة و/أو التكييف قب  شكل النفايات

نات عبوة النفايات.   ويمثل شكل النفايات مكّوِن من مكّوِ

 مواد مثل داخليةناتج تكييف يشتمل على شكل النفايات وأي حاوية )حاويات( وحواجز   عبوة النفايات

لتخزين، االمتصاص والبطانات حسب إعدادها وفقاً لمتطلبات المناولة، و/أو النقل، و/أو ا

 .التخلُّصو/أو 
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 الهدف والنطاق

 (2) المادة

 تهدف هذه الالئحة إلى ما يلي: (1

موجب المادة ب ،تحديد األنشطة التالية بوصفها أنشطة خاضعة للرقابة تشتمل على َمرفق، بما في ذلك مستودع نفايات مشعة (أ

 ( من القانون:15)25

 اختيار موقع لتشييد َمرفق، 

 إعداد موقع لتشييد َمرفق، 

 تشييد َمرفق، 

  إدخال َمرفق في الخدمة، 

  تشغيل َمرفق، 

  إغالق أي َمرفق أو تغيير تاريخ إغالقه، 

 إخراج َمرفق من الخدمة. 

 
في  التخلُّص من هااستثناؤمن جميع أنواع النفايات المشعة فيما عدا النفايات المشعة التي تم  للتخلُّصب( وضع متطلبات األمان  

 مستودع نفايات مشعة؛

 
وتصميمه  من النفايات المشعة خالل تحديد موقع مستودع نفايات مشعة التخلُّصج( وضع المتطلبات التي يجب تلبيتها عند  

 .والرقابة المؤسسية عليه إغالقهرقابة بعد الوتشييده وتشغيله وإغالقه وفترة 

 
لبات هذه الالئحة يجب مراعاة متطو ،ك نفايات قوية اإلشعاع للتََخلّص منهاستهلَ ألغراض هذه الالئحة، ي عد الوقود النووي الم   (2

 وتطبيقها بالتوافق مع متطلبات اللوائح األخرى المعمول بها الصادرة عن الهيئة وفقاً للقانون.

لنقل اآلمن للمواد ا"الئحة  ،((FANR-REG-13متطلبات الئحة الهيئة لل النفايات المشعة إلى مستودع نفايات مشعة يخضع نق (3

 .المشعة"

فقاً للمتطلبات ويجب مراعاة جوانب الحماية المادية واألمن خالل التشغيل وفترة رقابة ما بعد إغالق مستودع النفايات المشعة  (4

-FANRوالئحة الهيئة ،رافق النووية"اية المادية للمواد النووية والمَ "الئحة الحم ،( (FANR-REG-08الواردة في الئحة الهيئة

REG-23) )، "الئحة أمن المصادر المشعة". 

"الئحة نظام  ،(FANR-REG-10)ك وأي مواد نووية أخرى محددة بموجب الئحة الهيئة ستهلَ من الوقود النووي الم   التخلُّص (5

ً للضمانات المطبقة وفقأن يكون خاضعاً  يجب ،النووية ومراقبتها وتطبيق البرتوكول اإلضافي"حساب المواد  التفاقية الموقعة ل ا

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار األسلحة 
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ـ "اتفاقية الضمانات"(شار إليها فيما بعد النووية )الم   -FANR) ومتطلبات الئحة الهيئة ،والبرتوكول اإلضافي التفاقية الضمانات ،ب

REG-10). 

َخلّص من النفايات ات المراد استخدامها للتَ م، والمعدّ ظ  ، والمباني، والهياكل، والن  على األرضيشتمل مستودع النفايات المشعة  (6

 المشعة.

الَمرافَق القريبة من رافق الجيولوجية للتخلص من النفايات المشعة وتتناولها هذه الالئحة هي المَ مستودعات النفايات المشعة التي  (7

م تتم اإلشارة لالمرفَقين ما  نيهذ علىمل تمن النفايات المشعة، وأي إشارة إلى مستودع نفايات مشعة ستشللتخلُّص سطح األرض 

 صراحة إلى أحدهما فقط.

 الترخيص المطلوب 

 (3) المادة

هذا بدون ترخيص من الهيئة يسمح بال يحق ألي شخص أو جهة البدء في نشاط خاضع للرقابة يتعلق بمستودع نفايات مشعة  (1

 النشاط الخاضع للرقابة.  

 فيما يلي األنشطة الخاضعة للرقابة المتعلقة بمستودع نفايات مشعة: (2

 ،تحديد موقع مستودع النفايات المشعة (أ)

 ،نفايات المشعة وتشييد مستودع النفايات المشعةإعداد موقع لمستودع ال  (ب)

 ،إدخال مستودع النفايات المشعة في الخدمة (ج)

 ،منها التخلُّصالنفايات المشعة وحيازتها وتسلُّم بما في ذلك  ،تشغيل مستودع النفايات المشعة  (د)

 المتابعة خالل اإلغالق ومرحلة ما بعد اإلغالق وصيانة مستودع النفايات المشعة. (ه)

نشطة الواردة في بناًء على السلطة التقديرية للهيئة، يجوز أن يسمح الترخيص بمزاولة نشاط واحد أو أكثر خاضع للرقابة من األ  (3

 من هذه الالئحة. )2(3المادة 

 من وادفي الم و مبيَّنيتألف طلب الترخيص من معلومات عامة، ومعلومات تقنية محددة، ومعلومات مؤسسية حسبما هأن  يجب (4

طلب الترخيص  األمان وعمليات تقييم األثر البيئي. ويجب أن يشتمل من هذه الالئحة بوصفها جزءاً من عمليات تقييم 11 إلى 4

 على خطة إلغالق مستودع النفايات المشعة.

 أن يتم تقديم طلب تعديل الترخيص إلى الهيئة ويجب أن يصف ويبرر على نحو كامل التعديالت المطلوبة. يجب (5

هاء لرخصة تشغيل أو تعليقها أو إلغائها أو التنازل عنها ال يعفي المرخص له من مسؤولية إغالق مستودع النفايات المشعة، أي انت (6

ونقل مسؤولية الرقابة المؤسسية إلى جهة أو مؤسسة تحددها قوانين  ،ومسؤولياته خالل فترة الرقابة في مرحلة ما بعد اإلغالق

 الدولة.

تمهيداً  يلالتشغ رخصةفايات المشعة، أو حسب توجيهات الهيئة، يجب على المرخص له تقديم طلب لتعديل قبل إغالق مستودع الن (7

 تشغيل.انتهاء رخصة ال قبل( على األقل 2إلغالق مستودع النفايات المشعة، ويجب أن يتم تقديم هذا الطلب قبل سنتين )
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رخصة تشغيل معدَّلة تسمح  بإصدار الهيئة تقومبعد مراجعة طلب تعديل رخصة التشغيل تمهيداً إلغالق مستودع النفايات المشعة،  (8

 من هذه الالئحة. 4بإغالق مستودع النفايات المشعة إذا توفر ضمان معقول بتحقيق أهداف األداء الواردة في المادة 

عدَّلة وإغالق بعد اإلغالق، يتعين على المرخص له تقديم طلب إلنهاء رخصة التشغيل الم عند نهاية فترة الرقابة في مرحلة ما (9

ؤسسة تحددها من المرخص له إلى جهة أو م التخلُّصمستودع النفايات المشعة تمهيداً لنقل مسؤولية الرقابة المؤسسية لموقع 

 من هذه الالئحة. 13م الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة تعديل للسماح بهذا النقل إذا ت قوانين الدولة، وعلى الهيئة إصدار

ققت المتطلبات يجب أن تقوم الهيئة بإنهاء رخصة التشغيل المعدَّلة عند تسلُّم طلب من المرخص له يطلب فيه إنهاءها إذا تح  (10

 من هذه الالئحة. 14الواردة في المادة 

للرقابة  يجوز للهيئة أن تدمج في أي ترخيص عند إصداره، أو عقب ذلك، أي متطلبات وشروط إضافية تتعلق بالنشاط الخاضع  (11

 ً لمخاطر على اأو للحد من  ةأو البيئ أو ضرورياً من أجل وقاية الصحة المرخص به من خالل الئحة مالئمة حسبما تراه مناسبا

 الحياة أو تلف الممتلكات.

ي حددها مجلس النفايات المشعة الناجمة عن معالجة مخلفات مادة مشعة طبيعية المنشأ خاضعة للتسليم إلى الجهة الت ال تكون  (12

 القانون. ( من2)41 الوزراء وفقاً للمادة

 أهداف األداء لمستودع نفايات مشعة

 (4) المادة

ضمان  يتوفر معه بحيثيجب تحديد موقع مستودع النفايات المشعة وتصميمه وتشغيله وإغالقه ومراقبته )حتى بعد إغالقه(  (1

ضمعقول بأن حاالت  ضالمهني و التعرُّ  ،(FANR-REG-04)الئحة الهيئة  العام ستكون ضمن الحدود المقررة في التعرُّ

الواردة في المادة  أهداف األداء وفي ،بالمرافق النووية" اإلشعاعات"الئحة حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسين األمثل للوقاية من 

 من هذه الالئحة.  4

احتمال  ،أي)يجب تصميم مستودع النفايات المشعة )باعتباره مصدراً مفرداً( بحيث ال تتجاوز الجرعة المحسوبة أو المخاطر   (2

سبب عمليات ب اإلغالق بعدل الذي قد يتعرض لإلشعاع المؤين ر األورام المميتة أو الوراثية الخطيرة( على الشخص الممثِّ آثا

في  5-01ملي سيفرت في السنة أو قيد مخاطر قدره  0.3طبيعية محتملة تؤثر على مستودع النفايات المشعة قيد جرعة قدره 

 السنة.

 تخلُّصاليجب أن يضمن تحديد موقع مستودع النفايات المشعة وتشييده وتشغيله وإغالقه منع أي شخص من التعدي على موقع  (3

 .المؤسسيةالرقابة  خاللأو شغله عن غير قصد أو مالمسة النفايات المشعة في أي وقت 

أي شخص اعية( )بما في ذلك الوقاية اإلشعحماية  يجب أن يضمن تحديد موقع مستودع النفايات المشعة وتشييده وتشغيله وإغالقه (4

 .المؤسسيةالرقابة  خاللأو يشغله عن غير قصد أو يالمس النفايات المشعة في أي وقت  التخلُّصيتعدى على موقع 

ض حاالت يجب أن يضمن تحديد موقع مستودع النفايات المشعة وتشييده وتشغيله وإغالقه تحسين (5  اقهاف  ؤين وتولإلشعاع الم التعرُّ

"الئحة الوقاية اإلشعاعية والتصرف  ،(FANR-REG-11)المنصوص عليها في الئحة الهيئة  اإلشعاعيةمع متطلبات الوقاية 

 رافق النووية".في النفايات المشعة تمهيداً للتََخلّص منها في المَ 
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 ةيجب تحديد موقع مستودع النفايات المشعة وتصميمه وتشييده وتشغيله وإغالقه الستبعاد الحاجة، بقدر اإلمكان، إلى صيان  (6

 عقب إغالقه بحيث ال يكون مطلوباً سوى المراقبة أو الرصد أو اإلشراف المحدود.  التخلُّصمستمرة نشطة لموقع 

نفايات  كل، أو ،يوجي للتََخلّص من النفايات المشعة على نحو يمكن معه استعادة أفي الَمرفَق الجيول التخلُّصيجب تصميم وحدة  (7

عتمد الهيئة تمالم  ،( عاماً بعد بدء عمليات طمر النفايات المشعة50مشعة مطمورة خالل مدة زمنية معقولة ال تتجاوز خمسين )

 إطاراً زمنياً مختلفاً أو تحدده. 

 تحديد الموقع 

 (5) المادة

 
ن، ووصفاً من النفايات المشعة تصميماً وتخطيطاً نظريَي  تخلُّص ق فيجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة لتحديد موقع َمر  (1

 . الموقع وتأكيد الختيار الموقع، ومسحاً للمنطقة، وخطة خصائص الموقع

وقع واختباره يجب أن يشتمل تحديد خصائص الموقع لَمرفَق جيولوجي للتََخلّص من النفايات المشعة على برنامج الستكشاف الم  (2

 في األعماق التي سيتم طمر النفايات المشعة فيها، مالم تقرر الهيئة خالف ذلك.

 على ما يلي:مل يجب أن تشتخطة تحديد خصائص الموقع لكي يصبح مستودعاً للنفايات المشعة   (3

راد تحديد خصائصه (أ)  ،خطة عامة ألنشطة تحديد خصائص الموقع يتم القيام بها في الموقع الم 

تودع النفايات وصف لشكل النفايات المحتمل وعبوة النفايات المحتملة بالنسبة للنفايات المشعة التي سيتم طمرها في مس  (ب)

ألنشطة التي كل النفايات وعبوة النفايات وبيئة الموقع، ووصف ل)بالقدر الممكن عملياً( للعالقة بين ش المشعة، ووصف

 ،م طلب الترخيص فيما يخص شكل النفايات المحتمل وعبوة النفايات أو العالقة بينهمايقوم بها مقدِّ 

 تصميم نظري لمنطقة عمليات مستودع النفايات المشعة يراعي المتطلبات المحتملة المتعلقة بالموقع. (ج)

فية ب الحصول على ترخيص لتحديد موقع مستودع النفايات المشعة وصفاً للخصائص الطبيعية والديموغرايجب أن يشمل طل (4

 وتحديد خصائصه. التخلُّصحسبما تحدده أنشطة اختيار موقع  التخلُّصلموقع 

 متطلبات األمان لتصميم مستودع نفايات مشعة وتشييده وتشغيله وإغالقه

 (6) المادة

 ،الخطوات يجب دعم كل خطوة من هذهوتصميم مستودع النفايات المشعة وتشييده وتشغيله وإغالقه في سلسلة من الخطوات.  يجب (1

 ،إغالقه وإدارتهوولخيارات تصميم مستودع النفايات المشعة وتشييده وتشغيله  ،بواسطة عمليات تقييم متكررة للموقع ،حسبما يلزم

الل وظائف المتوفر من خ المستودع أمانمستودع نفايات مشعة مسؤوالً عن بون المرخص له يكو. التخلُّصألداء وأمان نظام و

 .أمان متعددة

ً بتقييم لألمان يشتمل على عمليات تقييم لألثر البيئي، ويقوم  ممقدِّ يتعين على  (2 طلب الترخيص إعداد بيان لحالة األمان مدعوما

، في كل خطوة في مراحل تصميم مستودع النفايات المشعة وتشييده وإدخاله في الخدمة (يلزم حسبما)المرخص له بتحديثها 

ً بتقييم األمان إلى الهيئة والرقابة المؤسسية عليه بعد إغالقه والرقابةوتشغيله وإغالقه  . يجب تقديم بيان حالة األمان مدعوما



 
FANR-REG-27   

                           Public | العام لالستخدام  

 

لتوفير المدخالت التقنية كافية  بصورةعم مفّصلين وشاملين العتمادهما. يجب أن يكون بيان حالة األمان وتقييم األمان الدا

 الضرورية للهيئة.

ايات المشعة أن يصف بيان حالة أمان مستودع النفايات المشعة جميع جوانب األمان ذات الصلة الخاصة بموقع مستودع النف يجب (3

 ،قييم الداعمة لألمانيثبت بيان حالة األمان وعمليات التيتعين أن ووتصميمه وتشييده وتشغيله وإغالقه وتدابير الرقابة اإلدارية، 

ئة، وأن يضمن للهيئة للعاملين والجمهور والبي ةالوقاية اإلشعاعية المتوفر كاف من مستوى ،بما في ذلك عمليات تقييم األثر البيئي

 متطلبات األمان. لالمرخص له  تلبيةواألطراف المعنية 

ً بتقييم األمان لمستودع نفايات مشعة بمستوى من التفصيل والجودة يكفي ليجب توثيق بيان حالة األمان مدع (4 تعزيز ودعم وما

دمة وتشغيله وتشييده وإدخاله في الخ وتصميمه في مراحل تحديد موقع مستودع النفايات القرار الذي سيتم اتخاذه في كل خطوة

حالة األمان وتقييم  لبيانتقوم بها الهيئة وللسماح بإجراء مراجعة مستقلة عليه،  المؤسسية والرقابة إغالقه بعد والرقابةوإغالقه 

 األمان الداعم له.

ره الطبيعي خصائص الموقع وكيفية تطو من كليجب تمييز موقع مستودع النفايات المشعة بمستوى من التفصيل يكفي لتعزيز فهم  (5

ة المحتملة، لية، وتطوره الطبيعي المحتمل، واألحداث الطبيعيحالته الحاعلى  الموقع خصائصمل تشتمع مرور الوقت، ويجب أن 

توافق مع وكذلك التصرفات البشرية التي يمكن توقعها على نحو معقول خالل العمر الزمني لمستودع النفايات المشعة بما ي

ً على فهم محدد للتأثير على سمات األمان، واألح ت المرتبطة داث والعملياالممارسات الحالية في المنطقة، وأن يشتمل أيضا

 بالموقع ومستودع النفايات المشعة.

ن خالل وظائف ميجب اختيار البيئة الحاضنة وتصميم وتشغيل الحواجز المهندسة لمستودع النفايات المشعة لضمان توفير األمان   (6

ن يؤدي أإلى  التخلُّصيجب توفير االحتواء والعزل بمستودع النفايات المشعة بواسطة حواجز مادية لنظام وأمان متعددة. 

والضوابط  يجب إثبات قدرة الحواجزواالضمحالل اإلشعاعي إلى التقليل بقدر كبير من الخطر الذي تشكله النفايات المشعة. 

يجب أال ما ك ،في بيان حالة األمان المفصلى أداء وظائفها على النحو بصورة عامة عل التخلُّصالفردية وحواجز وضوابط نظام 

ع المتدرج من مان قدر كاف من الدفاض ويتعينعلى وظيفة أمان مفردة على نحو غير مبرر.  التخلُّصيعتمد األداء العام لنظام 

 خالل إثبات توفير األمان على المدى الطويل من خالل وظائف أمان متعددة.

والردم، لنفايات، ا وعبوةمادية مثل شكل النفايات،  أمورمن  التخلُّصالحواجز المهندسة والمادية التي تشكل نظام  تتكونيجب أن   (7

اهم في االحتواء يجوز توفير وظيفة أمان بوسائل خاصية مادية أو كيمائية أو عملية تسووالبيئة الحاضنة، والتشكيل الجيولوجي. 

لنويدات المشعة، وإعاقة المياه، ومحدودية التآكل، واإلسالة، ومعدل الترشيح والقابلية للذوبان، وحجز اعدم النفاذ إلى  والعزل مثل:

 تنقل النويدات المشعة.

هندسة، بما في ذلك شكل النفايات وعبوة النفايات، على نحو ي (8 مّكنها من احتواء يجب تصميم مستودع النفايات المشعة وحواجزه الم 

ً مخاطر المرتبطة بها ليصبح متوافقالنفايات المشعة وال ح، ولكي أو بيئة السطمادياً وكيميائياً مع التشكيل الجيولوجي الحاضن و/ ا

زل لمئات عيجب أن تهدف السمات إلى توفير . كما يوفر سمات أمان بعد اإلغالق مكملة للسمات التي توفرها البيئة الحاضنة

ذلك، عند القيام ب شعاع.السنين على األقل للنفايات المشعة المتوسطة والقوية اإل السنين للنفايات المشعة القصيرة العمر وآلالف

 واألحداث التي تسبب اضطراباً لمستودع النفايات المشعة. التخلُّصيجب مراعاة كل من التطور الطبيعي لنظام 

هندسة لتوفير األمان خالل عمر مستود (9 ع النفايات المشعة بحيث يتم ضمان يجب تصميم مستودع النفايات المشعة وحواجزه الم 

ً . يجب التخلُّصاألمان بالوسائل غير التفاعلية ألقصى حد ممكن، ووجود حاجة أقل التخاذ إجراءات بعد إغالق موقع  تطبيق  أيضا
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مستودع النفايات  إنجاز يمكنلحد الضروري بحيث ا فيمستوى مالئم من المراقبة والتحكم لوقاية سمات األمان واإلبقاء عليها 

 ي بيان حالة األمان من أجل األمان بعد اإلغالق.ف المخصصة وظائفللالمشعة وحواجزه المهندسة 

 يجب تشييدهو ؛عتمدينفي بيان حالة األمان وتقييم األمان الداعم الم المبيَّنيجب تشييد مستودع النفايات المشعة وفقاً للتصميم   (10

القيام بأنشطة  يجبو .ألمان بعد اإلغالقل أهميتهابيان حالة األمان  األمان التي أثبتوظائف( وظيفة ) على للحفاظعلى هذا النحو 

 ضمان األمان خالل الفترة التشغيلية. بهدفهذا النحو  علىالتشييد 

سب ح) المشعةت باستكمال برنامج اإلدخال في الخدمة وإثبات أن مستودع النفايامشروطاً  مستودع النفايات المشعة يكون تشغيل  (11

 .حسبما تم وصفها في بيان حالة األمان ، يتوافق مع التصميم ومتطلبات األمان)تشييده

على األمان  المحافظة بهدفيجب تشغيل مستودع النفايات المشعة وفقاً لشروط رخصة التشغيل والمتطلبات الرقابية ذات الصلة   (12

عد إغالق مستودع لألمان بذات أهمية  كونهافي بيان حالة األمان  المفصلةخالل الفترة التشغيلية، وعلى نحو يحفظ وظائف األمان 

 النفايات المشعة.

 مراعاتها تمت التياألمان  وظائفق من أن سمات األمان الهندسية التي توفر التحقُّ  بشرطيجب إغالق مستودع النفايات المشعة   (13

 بصورةإلغالق تحديد خطط ايجب أن يتم  كما. النحو الذي ص ممت بهعلى  تعمل اإلغالق بعد الرقابة لفترة األمان حالة بيان في

ية لكي تتم عمل ،التخلُّصموقع في ذلك  بما ،نشطة لمستودع النفايات المشعةال دارةاإلبما في ذلك االنتقال من واضحة وعملية، 

 اإلغالق على نحو آمن في وقت مناسب.

ويجب عليه أن  ،غالق مستودع النفايات المشعةإخالل الفترة التي يتم فيها  التخلُّصالمرخص له في مرحلة إغالق موقع  ي عتبر  (14

جاهزيته لنقل و التخلُّصمن استقرار موقع التأكد  بغرضلفتره الرقابة بعد اإلغالق للمتابعة والصيانة  التخلُّصيظل في موقع 

ً مسؤولية الرقابة المؤسسية   .الالئحة لهذه وفقا

لى إذن بنقل اإلغالق للحصول عو التشغيل رخصةلطلب تعديل بنهاية فترة الرقابة بعد اإلغالق عند له  رخصالم قدميجب أن يت  (15

من هذه  13لمادة المؤسسة التي تحددها قوانين الدولة وفقاً ل أوإلى الجهة  التخلُّصموقع على الرقابة المؤسسية  عن تهمسؤولي

 الالئحة.

 ضمان األمان

 (7) المادة

شعة مع معايير قبول في مستودع النفايات الم للطمر قبولها تم عبوات النفايات والنفايات المشعة غير المعبأة التييجب أن تتطابق  (1

 وفترة ،اإلغالقو ،يلالتشغعند لمستودع النفايات المشعة منه(  ة)ومستمدتماماً مع بيان حالة األمان  تتوافقالنفايات المشعة التي 

  ، وخالل الرقابة المؤسسية وما بعدها.اإلغالق بعد الرقابة

غالق، وتصميم يجب القيام ببرنامج )برامج( رصد قبل وخالل تشييد وتشغيل مستودع للنفايات المشعة وبعد فترة الرقابة بعد اإل (2

مات لضمان البرنامج )البرامج( لجمع وتحديث المعلومات الالزمة ألغراض الوقاية اإلشعاعية واألمان، والحصول على المعلو

القيام يجب أيضاً  كما ،وأفراد الجمهور وحماية البيئة خالل فترة تشغيل مستودع النفايات المشعةألمان العاملين  الالزمةالظروف 

نفايات أي ظروف تؤثر على أمان العاملين وأفراد الجمهور وحماية البيئة بعد إغالق مستودع الوجود  عدمبالرصد لضمان 

 المشعة.

هندسة لوحدات (3  .بما في ذلك عبوات النفايات التخلُّص يجب وضع وتنفيذ برنامج رصد للحواجز الم 
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لتشغيلي لمستودع االعمر  طوالنات الالزمة م والمكوِّ ظ  يجب تطبيق برامج إدارة التقادم لضمان تحقيق وظائف أمان الهياكل والن    (4

 النفايات المشعة.

مل كما يتعين ع مستودع النفايات المشعة،مرحلة ما بعد إغالق  فيللفترة التي تعقب الرقابة المؤسسية  للرقابةإعداد خطط  يجب (5

ً للحفاظ على توافر المعلومات مثل الهياكل الدائمة أو العالمات التحذيرية  الالزمةالترتيبات  ، وأن التخلُّصى موقع لتعدي علل منعا

هيئة إلغالق مستودع افقة الموأساساً تقوم عليه  ت عتبرتشكل جزءاً من بيان حالة األمان التي وتتوافق هذه الخطط مع سمات األمان 

 النفايات المشعة.

عاة ضمان مراتتم  أن يجبتصميم وتشغيل مستوع للنفايات المشعة خاضع التفاقيات بشأن حساب ومراقبة المواد النووية،  عند (6

-FANR)لهيئة افي الئحة عليها  المنصوصفي نظام حساب ومراقبة المواد النووية  الواردةلمتطلبات لوفقاً  عدم المساس باألمان

REG-10). 

 لنفايات المشعة.امن  التخلُّصتطبيق تدابير األمان وتدابير األمن النووي في  إزاءنهج متكامل  اتّباعيجب تطبيق تدابير لضمان  (7

اد وتشغيل نات خالل جميع خطوات إعدم والمكوِّ ظ  يجب تطبيق نظم إداري متكامل على جميع األنشطة المتعلقة باألمان والن   (8

 لكل عنصر مع أهميته بالنسبة لألمان. األمان ضمانمستودع للنفايات المشعة، وأن يتناسب مستوى 

 برامج الرصد البيئي

 (8) المادة

ة حول خصائص طلب الترخيص أن يكون قد أجرى برنامجاً للرصد قبل التشغيل لتوفير بيانات بيئية أساسي ممقدِّ يتعين على  (1

 ممقدِّ على وموقع مستودع النفايات المشعة عند تقديم طلباته للحصول على تراخيص لتشييد وتشغيل مستودع نفايات مشعة. 

لجيولوجية اوالمناخ وعلم المياه والجيولوجيا والكيمياء حول البيئة وحالة الطقس  معلوماتطلب الترخيص أن يحصل على 

لبيانات أن تغطي ا جبأما بالنسبة للخصائص التي تكون عرضة لتباين موسمي، فيالزلزالية ويقوم بتقديمها.  والخصائص

 شهراً على األقل.( 12)مدة اثني عشر 

اسات وإجراء قي ويجبتودع النفايات المشعة. خالل تشييد مساستمرار العمل به على المرخص له تطبيق برنامج رصد و (2

ت المشعة ومالحظات وتسجليها لتوفير بيانات لتقييم التأثير المحتمل على خصائص الموقع خالل تشييد مستودع النفايا

 تدابير تخفيفية. إلىطويلة األجل والحاجة الوللتمكن من تقييم التأثيرات 

رعات خالل تشغيل مستودع النفايات المشعة ليضمن بدرجة معقولة أن الجتنفيذه على المرخص له وضع برنامج رصد و  (3

المتطلبات تحقيق  قد تم همراقبة، وأنلل خاضعةالتي يتلقاها الجمهور خالل عمليات التشغيل العادي لمستودع النفايات المشعة 

"الئحة حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسين األمثل  ،(FANR-REG-04)الخاصة بحدود الجرعة الواردة في الئحة الهيئة 

ويدات مشعة نانبعاث بنذار مبكر إ إلصدار مجهزاً الرصد  نظام يكونأن . ويجب رافق النووية"للوقاية من اإلشعاعات بالمَ 

 .التخلُّصحدود موقع  من خروجهاقبل  التخلُّصمن موقع 

تحقيق  فيفشل احتمال ال إلىانتقال النويدات المشعة  أشارالمرخص له مسؤولية اتخاذ تدابير تصحيحية إذا  عاتق تقع على  (4

 من هذه الالئحة. 4أهداف األداء الواردة في المادة 

المرخص له نظام رصد يستند على تاريخ التشغيل واإلغالق فور إغالق مستودع النفايات المشعة، أن يكون لدى  يجب  (5

ضمان استقرار وجاهزية  بهدفبعد اإلغالق  في مرحلة ما ن يكون مسؤوالً عن فترة المتابعة والصيانة لفترة الرقابةأ يجبو
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انبعاث نويدات بإنذار مبكر  إلصدار مجهزاً أن يكون نظام الرصد  ويجب ،لنقل مسؤولية الرقابة المؤسسية التخلُّصموقع 

 .التخلُّصحدود موقع  من خروجهاقبل  التخلُّصمشعة من موقع 

 الوقاية اإلشعاعية خالل التشغيل

 (9) المادة

 ونعاملضمان مراقبة الجرعات التي يتلقاها ال بهدفشعاعية يتماشى مع المخاطر اإلشعاعية اإل للوقايةيجب وضع برنامج  (1

 لواردة في الئحةاالجرعة اإلشعاعية والجمهور أثناء التشغيل العادي لمستودع النفايات المشعة، ولضمان استيفاء متطلبات تحديد 

يجب بذل و ،رافق النوويةمثل للوقاية من اإلشعاعات بالمَ "حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسين األ ،(FANR-REG-04الهيئة )

 . (ALARA) لإلشعاعات عند أدنى حد معقول ضلتعرُّ االجهود المعقولة لإلبقاء على  كل

"الئحة الوقاية اإِلشعاعية والتصرف في النفايات  ،(FANR-REG-11)عية الئحة الهيئة أن يلتزم برنامج الوقاية اإلشعا يجب (2

 رافق النووية".للتََخلّص منها في المَ  المشعة تمهيداً 

 طلب رخصة التشييد ورخصة التشغيل تقديم برنامج الوقاية اإلشعاعية إلى الهيئة العتماده. ممقدِّ على  (3

 بعد اإلغالق اإلشعاعيةالوقاية 

 (10) المادة

 
اإلشعاعية بعد  لوقايةل األمثل تحسينالبحيث يتم  وإغالقهيهدف األمان إلى تحديد موقع مستودع النفايات المشعة وتشييده وتشغيله  

لمعنية بأن امراعاة العوامل االجتماعية واالقتصادية. وعلى المرخص له توفير ضمان مقبول للهيئة والجهات األخرى  مع ،إغالقه

ايير تصميم كمع المستخَدمةعلى المدى الطويل لن تتجاوز قيود الجرعة أو قيود المخاطر والمخاطر المتعلقة بها  الجمهورجرعات 

 من هذه الالئحة. 4استيفاء أهداف التصميم الواردة في المادة  بغرض

 ترتيبات التصدي للطوارئ

 (11) المادة

 
لمرخص له، ال بَ تتناسب مع المخاطر والمحافظة عليها من قِ  لهاتصدي الللطوارئ وتأهب للطلب الترخيص وضع ترتيبات  ممقدِّ على 

 رافق النووية".هب للطوارئ في المَ "الئحة التأ ،(FANR-REG-12)وإبالغ الهيئة عنها في حينه وفقاً لالئحة الهيئة 

 تعديالت مستودع النفايات المشعة

 (12) المادة

حتى إنهاء ات ( سنو5كل خمس )في تقرير دوري لتقييم األمان مان مستودع النفايات المشعة القائم ألوتوثيق  تقييم إجراء يجب (1

د التخطيط إلجراء أيضاً تقييم أمان مستودع النفايات المشعة عن خالل هذه الفترةويتعين أو حسبما تحدده الهيئة.  رخصة التشغيل

 يص.تعديل أو في حالة إجراء تغييرات تتعلق بشروط الترخ
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 التشغيلية جراءاتواإلالهندسية  التهيئةلضمان مواكبة مراجعة وتحديث تقييم األمان من خالل التقييم الدوري لألمان  إجراء يجب  (2

 ،التقادم رنامجوب ،ألمانالمهمة على االتعديالت على تقييم ( بدون حصرمل التقييم الدوري لألمان )ت. ويجب أن يشفيه ةالمتضمن

 الرخصة شروط على توالتغييرا دارية،والمسائل المؤسسية واإل ،والتطورات الفنية ،والمعايير الحالية السارية ،والخبرة التشغيلية

 خالل فترة الخمس سنوات. 

ألمان ا علىة لها آثار خطير تكونالمحتمل أن  من ،لهيئة قبل تطبيق تعديالتل مكتوبةالموافقة العلى المرخص له الحصول على  (3

 على ما يلي: ،أو األمن أو الضمانات

 ،أي نظام إداري وترتيبات مؤسسية (أ)

 ،نات مستودع النفايات المشعةم ومكّو  ظ  هياكل ون    (ب)

 مها المرخص له.أي من وثائق الطلب التي قدّ  (ج)

جراء إ)ب(  ،يجوز للمرخص له: )أ( إجراء تغييرات في منطقة عمليات مستودع النفايات المشعة المذكورة في طلب الترخيص (4

ى دون الحصول علب)ج( إجراء اختبارات لم ترد في طلب الترخيص  ،تغييرات في اإلجراءات المذكورة في طلب الترخيص

ً شريطة أال يتضمن التغيير أو االختبار أي ،موافقة مسبقة من الهيئة  عاله. أ( 3)12من التعديالت الواردة في المادة  ا

لقيام بها ا تملتغييرات في منطقة عمليات مستودع النفايات المشعة وفي اإلجراءات التي اعلى المرخص له االحتفاظ بسجالت  (5

و في اإلجراءات أتشكل فيه هذه التغييرات تغييراً في منطقة عمليات مستودع النفايات المشعة  الذيالحد  إلىبموجب هذه المادة 

يجب و ،الئحةمن هذه ال (3)12جراها المرخص له وفقاً للمادة االحتفاظ بسجالت االختبارات التي أو ،الواردة في طلب الترخيص

ديالت حسبما ورد أساساً إلثبات أن التغيير أو االختبار ال يتضمن أي تع يٌوفرمان لأل مكتوبأن تشتمل هذه السجالت على تقييم 

 من هذه الالئحة. 12في المادة 

 نقل مسؤولية المرخص له

 (13) المادة

جراء تعديل إلبطلب  اإلغالق بعد ما مرحلة فيعقب إغالق مستودع النفايات المشعة وعقب فترة الرقابة المرخص له أن يتقدم  على

م منح التعديل يتو ،للسماح بنقل مسؤولية الرقابة المؤسسية إلى جهة أو مؤسسة تحددها قوانين الدولة واإلغالق رخصة التشغيل على

 عندما تجد الهيئة أن:

ً لخطة إغالق المرخص له لمستودع النفايات المشعة  (أ) اعتمادها و بتعديالتهاإغالق مستودع النفايات المشعة قد تم وفقا

 ،من رخصة التشغيل اً باعتبارها جزء

 ،الرخصةر تعديل إصدا عندمن هذه الالئحة  4المادة  تحقيق أهداف األداء الواردة فيلم ضماناً معقوالً قدّ  قدالمرخص له   (ب)

طويل لا المدى علىاالستقرار يضمن، على نحو معقول، تحقيق  ما يوفربعد اإلغالق مرحلة ما  فيرصد فترة الرقابة  (ج)

إجراء صيانة نشطة لى إلى الحد الممكن عملياً، إ ،الحاجة وانتفاءمنها  صالتخلُّ  يتم التيوالنفايات المشعة  التخلُّصلموقع 

 ،التخلُّصمستمرة لموقع 
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جاهزة لتولي مسؤولية  التخلُّصموقع  علىالجهة أو المؤسسة التي تحددها قوانين الدولة لتولي مسؤولية الرقابة المؤسسية  (د)

من هذه الالئحة، والتي ماتزال سارية  7المتطلبات الواردة في المادة  تلبيةوضمان موقع التخلُّص  علىالرقابة المؤسسية 

 في مرحلة الرقابة المؤسسية.

 الترخيص إنهاء

 (14) المادة

 الالئحة. من هذه 13بطلب إلنهاء رخصة التشغيل عقب نقل مسؤولية الرقابة المؤسسية وفقاً للمادة أن يتقدم يجوز للمرخص  (1

 يتم إنهاء الترخيص فقط إذا وجدت الهيئة أن: (2

 ،من هذه الالئحة قد استوفيت 13متطلبات الرقابة المؤسسية الواردة في المادة  (أ)

 ،متطلبات إضافية ناجمة عن معلومات جديدة طرأت خالل فترة الرقابة بعد اإلغالق قد استوفيتأي   (ب)

 ،الهياكل الدائمة أو إشارات التحذير ضد التعدي قد تم تركيبها  (ج)

 علىن الدولة قواني تنصتم إرسالها إلى الجهة أو المؤسسة التي قد من هذه الالئحة  15السجالت المطلوبة بموجب المادة  (د)

 إنهاءبل نسخة منها إلى الهيئة على الفور ق إرسال، وقد تم التخلُّصمسؤولية الرقابة المؤسسية لموقع ب ضطالعهاا

 الترخيص.

 السجالت والتقارير

 (15) المادة

بموجب شروط الترخيص مطلوب  هوحسبما  ةأي سجالت ورفع أي تقارير تتعلق باألنشطة المرخص حفظعلى كل مرخص له  (1

 ضد العبث بالسجالت وفقدانها. كافيةأن تتوفر لدى المرخص له حماية  ويجبأو بموجب لوائح الهيئة. 

مل تقرير تيش يجب أنومنها. التخلُّص  تمي التيالنفايات المشعة الهيئة في شأن  إلىعلى المرخص له تقديم تقرير سنوي  يتعين (2

النويدة المشعة،  محتوىوعبوة النفايات، بشأن نوع النفايات في  المحددةبيانات العلى  منهاص التخلُّ  تمي التيالنفايات المشعة 

 .الالزمة خرىاأل بياناتالمن النفايات، و التخلُّصوحدة  داخل موقعالو

إلى تقريراً حة، ( من هذه الالئ1)12( سنوات أو حسبما تقرره الهيئة وفقاً للمادة 5) كل خمس ،ميتعين على المرخص له أن يقدِّ  (3

 بنتائج التقييم الدوري لألمان لمراجعته وقبوله.الهيئة 

ت التغيير السجالت المطلوبة بموجب لوائح الهيئة أو شروط الترخيص أو عمليات تقييم األمان الدورية وسجالب االحتفاظيجب  (4

إذا لم يتم ورخيص. ددة في شروط التحاالحتفاظ بها للمدة المو من هذه الالئحة 12النفايات المشعة المحددة في المادة في مستودع 

من هذه  (5)15دة لجهات الحكومية المحددة في الماا إلىاالحتفاظ بهذه السجالت ونقلها يجب  حتفاظ خالفاً لذلك،لاليد فترة دتح

 الالئحة كشرط إلنهاء الترخيص.

الطلب تسجيل موقع وكميات النفايات المشعة  ممقدِّ على  يتعينمن هذه الالئحة،  (4)15والمادة  (1)15بخالف ما ورد في المادة   (5

 عندالترخيص إلى الجهات الحكومية التي حددتها الهيئة  إنهاءالموجودة في مستودع النفايات المشعة ونقل هذه السجالت عند 

 الترخيص. إنهاء
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خرين وفقاً لهذه الالئحة تقديم تقارير آأشخاص يتم تسلُّمها من  التيمن النفايات المشعة  التخلُّصله ب صرحم لهعلى كل مرخص   (6

 بنهاية الربع األول من كل سنة عن السنة السابقة. الهيئة إلى التقارير تسليم يجبو ،سنوية إلى الهيئة

ً  ،على المرخص له تخزين يتعين 15 المادة في الواردةعالوة على المتطلبات أعاله  (7 نظام إلكتروني  في ،أو أن يكون قد خزن مسبقا

 .منها والتخلُّصالنفايات المشعة  بتسلُّمبياناً ومعلومات أخرى تتعلق لحفظ السجالت، 

 يتعين تطبيق نظام إداري متكامل على جميع السجالت والتقارير.  (8


