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املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عٔ ناف ١سضن ١املقارص املؾع١
 ٚاملُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايقارص ٠مبٛدب٘ عُال ً
بإسهاّ املار/5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْقت (ٜؤعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقاٜـــ َٔ ١االؽعــاع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ
دلًػ محا ٚ ١ٜحتغني ايبٚ / ١٦ٝطٜض ايقش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً) .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خربَ ٠رتانُ ١يف دلاٍ ايضقاب١
عً ٢ايتقضف باملقارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايرتاخٝك يهاف ١ايفعايٝات َٓش
إ نإ ايعضام يف اٚعع اعتدزاَات٘ ايغًُ ١ٝيًطاق ١ايشص ٚ ١ٜميتًو ايػطا ٤ايكاْْٞٛ
ايهايف مبٛدب ايكاْ.ٕٛ
عًُاً إ ٖٓاى َؾضٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًضقاب ١ايٓ ٚ ١ٜٚٛاالؽعاع ١ٝسايٝاً قٝز
ايتؾضٜع يف دلًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص دلًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت
قضا٥ت٘ قضا ٠٤اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتنُٓ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
ٚعُالً باسهاّ املار/14( ٠اٚالً) َٔ ايفقٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت ٚطاص٠
ايبَٗٚ ١٦ٝاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْقت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
بايٛطٜض ٜ ٚتٛىل َضاقب ١اعتعُاٍ َقارص االؽعاع يالعتدزاَات ايغًُ ١ٝناف ٚ ١مُإ
ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض هلا ا ٚايتًٛخ بٗا) .

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضنَ ١قارص االؽعاع راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايرتاخٝك اخلاف١
ظُٝع ايتقضفات اخلاف ١مبقارص االؽعاع ناالعتريار ٚايتقزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايؾضاٚ ٤اخلظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚحتزٜز اينٛابط يًعٌُ عًَ ٢قارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜهلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام
َٔ خالٍ قغِ ايضقاب ١اإلؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َزٜضٜات ايب١٦ٝ
باحملافعات ناف.١
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َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع َٔ خالٍ قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞهلِ
رٚصٜاً عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأفالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع خاف ١بشيو
نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثريات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع هلِ َٔ خالٍ فشٛفاتِٗ ايطب١ٝ
ايزٚص. ١ٜ
 .4حتزٜز َقارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١مُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملقارص االؽعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تؾػ ٌٝاالؽدال يف سك ٍٛاالؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
ايُٓاسز ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف
احملافعات ٚؽعب ١املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايفشٛفات
ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايقالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر٠
( غشا , ١ٝ٥غري غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اخلً َٔ ٛاملًٛثات
االؽعاع ١ٝيًُٛار املقزص ٠اىل خاصز ايعضام .
 .9بٓا ٤قٛاعز َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاف ١مبٗاّ املضنظ ٚاراَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعز ٠بٝاْات تعط ٞفٛصٚ ٠امش ١عٔ ايتًٛخ االؽعاع ٞيب ١٦ٝايعضام ميهٔ
ايضدٛع ايٗٝا عٓز املضاقب. ١
ٚ .11مع ٚحتزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املقارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايقًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاجلػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايرتب ١اجلٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتقار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اجلٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛامٝع االؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ .عرتاتٝذ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓفاٜات املؾع.١
ب .ايغهضاب ٚسزٜز اخلضر ٠املًٛخ.
ز .ايغٝطض ٠عً ٢املٓافش احلزٚر. ١ٜ
رْ .ظع اعًش ١ايزَاص ايؾاٌَ .
 .ٙتفهٝو املٓؾأت ايٓ. ١ٜٚٛ
 .ٚايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝيًٓفاٜات املؾع ١ايطبٝع ١ٝاملٓؾأ . NORM
ط .اهل ١٦ٝاالعتؾاص ١ٜيالغش. ١ٜ
ح .خط ١ايطٛاصئ االؽعاع١ٝ
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ٚإ اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايربْاَر احله( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛمح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايرباَر اخلاف ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًنٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صمسٝاً ٚاييت تتُاؽَ ٢ع مٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أٚال"  -:ادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞملٛاقع ْقب َقارص َٛٚيزات االؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:
مت ادضاَ ٤غح ؽعاع ٞيًُؤعغات ايقش ١ٝارْــا-:ٙ
َ .1غتؾف ٢فاطُ ١ايظٖضا( ٤ع) يًٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ(ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 .2عٝار ٠املباصى يالؽع / ١ايبٓٛى (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 .3عٝار ٠ايزنتٛص عً ٞطايب داعِ  /بػزار اجلزٜز(٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض)٠
 .4عٝار ٠ايزنتٛص ٠اعضا ٤فُقاّ دٛار  /ايؾعً( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 .5عٝار ٠نضعتاٍ يالعٓإ  /االععُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملقارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َضنظ فش ٞاالععُ ١ٝايجايح(ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َغتؾف ٢ايعامل ٞيًذضاسات ايتدقق / ١ٝاملغتٓقض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض)٠
َضنظ ايؾٗٝز ْٛاص َٛع ٢دلٝز ايتدقق ٞيطب االعٓإ  /ايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا١ٜ
َٔ االؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠ايغالّ  /ايطٛظ( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
املضنظ ايعضاق ٞاالملاْ ٞيًتؾدٝقات ايٛظٝف / ١ٝاحلاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض)٠
َضنظ بضاثا يالؽع / ١ايعطٝف( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
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ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملقارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف
بػزار.
 .1عٝار ٠ايؾعب يالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .2عٝار ٠ايفضح يالؽع / ١بػزار اجلزٜز(٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .3ضنظ فش ٞايتاد ٞايجاْ( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

صابعا " :ادضا ٤قٝاعات مُإ اجلٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع١
ايغ ١ٝٓٝاملغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
 َغتؾف ٢فاطُ ١ايظٖضا ٤يًٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ  /احلبٝب: ١ٝ .1دٗاط عُ ّٛاجلغِ (ٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط ) .
 .2دٗاط عُ ّٛاجلغِ (الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط ) .
 .3دٗاط اؽع ١اعٓإ (ٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط ) .

خاَغا" َ:تابع ١تٓفٝش ايتٛفٝات.
.1
.2
.3
.4

َغتؾف ٢ايطفٌ املضنظ ٟايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠بابٌ ايٓقض  /ؽاصع ايغعز( ٕٚؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢ايفضات ايعاّ  /س ٞاجلٗار (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع) .
َغتؾف ٢ايكزٜػ صافا ٌٝ٥االًٖ( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

عارعا"  :ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(احلهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
.1
.2
.3
.4
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 .5تك ِٝٝب ٞ٦ٝاؽعاع ٞملٛقع اخلباط ١ايهْٛهضٜت ١ٝاملضنظ / ١ٜؽضن ١ععز
ايعاَٚ / ١طاص ٠االعُاص ٚاالعهإ ٚايبًزٜات (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .6غح اؽعاع ٞملٛار ٜاباْ ١ٝاملٓؾا تابع ١يًؾضن ١ايعاَ ١يتغٜٛل االر١ٜٚ
ٚاملغتًظَات ايطب ١ٝنُٝارٜا /رلاطٕ ايزباـ (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع. )ٞ
 .7عهضاب عا٥ز يٛطاص ٠ايزاخًٚ / ١ٝناي ١ايٛطاص ٠يؾؤ ٕٚاالَٔ االحتارَ / ٟزٜض١ٜ
ؽضط ١ايطاقَ / ١زٜض ١ٜؽضط ١ايهٗضبا / ٤قغِ نٗضبا ٤ايٛعط  /املزا( ٔ٥الٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
 .8تك ِٝٝاؽعاع ٞيٛطاص ٠ايجكاف / ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يالثاص ٚايرتاخ (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر
تًٛخ اؽعاع. )ٞ
 .9عهضاب تابع جلاَع ١بػزار  /نً ١ٝايقٝزي( ١الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع. )ٞ
 .10عهضاب تابع جملُٛع ١ايضباط يًُكاٚالت ٚايتذاص ٠ايعاَٚ ١ايٓكٌ ٚاخلزَات
ايٓفط / ١ٝايتادٚ( ٞدٛر قطع عغهض. )١ٜ
 .11عهضاب تابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١املؾاصٜع ايٓفطَ ١٦ٖٝ / ١ٝؾاصٜع بػزار
(الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
 .12ايٝات تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠فضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /يٛا ٤ايتزخٌ ايغضٜع
ايجايح (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
 .13عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االحتارَ / ١ٜزٜض ١ٜاالراص٠
ٚاملري( ٠الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
 .14عهضاب تابع يٛطاص ٠ايزاخًٚ / ١ٝناي ١ايٛطاص ٠يًؾؤ ٕٚاالراصٚ ١ٜاملايَ / ١ٝزٜض١ٜ
ايبٓ ٢ايتشت / ١ٝاب ٞغضٜب (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات بفضـ ايغهضاب ) .

عابعا ً َٓ :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات احلزٜز (ايغهضاب)
اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
مل تضر طًبات يؾٗض ناْ ٕٛاال. 2018 ٍٚ
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ثآَا ً َٓ :ح تضاخٝك االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املقارص املؾع ١يف املؤعغات
ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
َ .1غتؾف ٢فاطُ ١ايظٖضا( ٤ع)  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ صقِ االداط 6181 ( ٠يف
 ) 2018/11/19بػزار .
َ .2غتؾف ٢ايبقض ٠يًٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ  /ايبقض٠
أ .اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ صقِ االداط 6373 ( ٠يف . ) 2018/12/2
ب .ايطٛاصئ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6374يف .) 2018/12/2
ز .اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6314يف . ) 2018/12/2
ر .قغِ اخلزز  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6315يف . ) 2018/12/2
 .ٙاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6380يف . ) 2018/12/2
 .ٚاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6377يف . ) 2018/12/2
ط .اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6375يف . ) 2018/12/2
َ .3ضنظ فش ٞايباقض  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6332يف  ) 2018/12/2بابٌ .
َ .4ضنظ فش ٞاملضار / ١ٜاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6329يف  ) 2018/12/2رٜاىل .
َ .5غتؾف ٢ايؾٗٝز غاط ٟاحلضٜض / ٟاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6356يف )2018/12/2
بػزار .
َ .6ضنظ فش ٞايظٖضا / ٤اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6328يف . ٣ْٛٓٝ ) 2018/12/2
َ .7غتؾف ٢بػزار ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6376يف  ) 2018/12/2بػزار .
َ .8ضنظ ايؾٗٝز ايزنتٛص ْٛاص َٛع ٢دلٝز /بػزار
أ .اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 6721يف . ) 2018/12/12
ب .اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6722يف . ) 2018/12/12
ز .اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6691يف . ) 2018/12/12
َ .9ضنظ فش ٞايعًِ ايضٝ٥غ / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6712يف  ) 2018/12/12فالح
ايزٜٔ
َ .10ضنظ فش 17 ٞمتٛط  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6714يف . ٣ْٛٓٝ ) 2018/12/12
 .11عٝار ٠ايهٓز ٟاالًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6183يف  ) 2018/11/19س ٟقاص .
 .12عٝار ٠ايزنتٛص عً ٞطايب اخلفاد ٞيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6213يف ) 2018/11/21
بػزار
 .13املغتؾف ٢ايعامل ٞيًذضاسات ايتدقق / ١ٝاداط ٠عٌُ (  6243يف  ) 2018/11/26بػزار
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 .14عٝار ٠ايغالّ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6349يف  ) 2018/12/2بػزار .
َ .15غتؾف ٢ايكُ ١اجلضاس / ٞاداط ٠عٌُ (  6348يف  ) 2018/12/2بػزار .
 .16عٝار ٠املباصى يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6350يف  ) 2018/12/2بػزار .
 .17عٝار ٠ايزنتٛص بزٜع امساع ٌٝايفضم / ٞاداط ٠عٌُ (  6351يف  ) 2018/12/2بػزار
 .18نً ١ٝايريَٛى اجلاَع / ١اداط ٠عٌُ (  6411يف  ) 2018/12/2بػزار .
 .19عٝار ٠ايؾضٚم االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6405يف  ) 2018/12/2س ٟقاص .
َ .20ضنظ ايػزٜض يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  6333يف  ) 2018/12/2بابٌ .
َ .21ضنظ بضاثا يالؽع ١ايتؾدٝق / ١ٝاداط ٠عٌُ (  6765يف  ٚ ) 2018/12/16اداط٠
عٌُ (  6766يف  ) 2018/12/16بػزار .
 .22عٝار ٠ايفضز ايتؾدٝق ١ٝيًفشٛفات االؽعاع / ١ٝاداط ٠عٌُ (  6697يف
 ) 2018/12/12بػزار .
 .23عٝار ٠احلغٔ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6708يف  ) 2018/12/12بػزار .
 .24املضنظ ايعضاق ٞايتؾدٝق ٞيًفشٛفات االؽعاعٚ ١ٝفشٛفات ايكًب  /اداط ٠عٌُ
(  6723يف  ) 2018/12/12بػزار .
 .25عٝار ٠املؾتٌ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6705يف  ) 2018/12/12بػزار .

تاععا ً :تضاخٝك ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاجل ١بعز املقارق َٔ ١اجلٗ١
ايضقاب١ٝ
 مت تؾه ٌٝجلٓ ١تزقٝك ١ٝيتكَٚ ِٝٝضادع ١االدضا٤ات اخلاف ١بتقفَ ١ٝفاعٌ 14متٛط َتنَُٓ ١السعات ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشصٚ ١ٜاالدابات املعز ٠هلا َٔ قبٌ
ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜض ١ٜتقف ١ٝاملٓؾات ٚاملٛاقع ايٓ ١ٜٚٛاملزَض٠
ٚبعن ١ٜٛاعتؾاص ٟاملضنظ يتٛمٝح اعُاٍ ايتقف ١ٝملفاعٌ  14متٛط املضخقٚ ١غري
املضخق َٔ ١قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .

عاؽضاً  :اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض ناْ ٕٛاال2018 ٍٚ

اسز ٣عؾض َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملقارص االؽعاع.
 .1ؽضن ١االعاؼ يًدزَات اهلٓزعٚ / ١ٝاعط .
 .2ؽضن ١ايٛاس ١الْتاز املؾضٚبات ايػاط / ١ٜنضبال. ٤
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اثٓا عؾض  -:حتزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اخلاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ٠
احملُٛي١
.1
.2
.3
.4
.5

َغتؾف ٢فاطُ ١ايظٖضا( ٤ع) يًٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ .
عٝار ٠املباصى يالؽع / ١ايبٓٛى .
عٝار ٠ايزنتٛص عً ٞطايب داعِ  /بػزار اجلزٜز. ٠
عٝار ٠ايزنتٛص ٠اعضا ٤فُقاّ دٛار  /ايؾعً. ١
عٝار ٠نضعتاٍ يالعٓإ  /االععُ. ١ٝ

ثالث ١عؾض  -:فشك َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( فزاص ٟصفافٚ , ١ٝاقٝات
صقب) ١
مل تضر طًبات يؾٗض ناْ ٕٛاال2018 ٍٚ

اصبع ١عؾض -:تكٚ ِٝٝفشك ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع١
يًُؤعغات(ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض ناْ ٕٛاال2018 ٍٚ
ايضقاب ١االؽعاع١ٝ
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مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يًعاًَني اجلزريف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )62اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )10اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝبػزار  -ايضفاف. ١
َٓ .2ح ( )3اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝبػزار  -ايهضخ .
َٓ .3ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝنضبال. ٤
َٓ .4ح ( )16اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝبابٌ.
َٓ .5ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝس ٟقاص.
َٓ .6ح ( )9اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝرٜاىل.
َٓ .7ح ( )7اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقشٚ / ١ٝاعط.
َٓ .8ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝايٓذف.
َٓ .9ح ( )3اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات االًٖ ١ٝيعُ ّٛايعضام.
َٓ .10ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
َٓ .11ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف ٚطاص ٠ايزاخً. ١ٝ

عت ١عؾض َٓ -:ح االفالّ  ٚاحلاَالت يًعاًَني اجلزر  ٚبزٍ ايتايف يًُغتُضٜٔ
باخلزَ.١

مت تظٜٚز ( )14ساًَ )25(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اجلزر ٚبزٍ تايف
يًُغتُض ٜٔباخلزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( ) 6ساًَ )7(ٚ ١فًِ ملؤعغات فش ١ٝيف بػزار /ايضفاف. ١
 .2تظٜٚز ( ) 1ساًَ )6(ٚ ١فًِ ملؤعغات فش ١ٝيف بػزار /ايهضخ .
 .3تظٜٚز ( )2ساًَ )6( ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايقٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف بػزار .
 .4تظٜٚز ( )5ساًَ )5( ٚ ١فًِ ملؤعغات ٚعٝارات اًٖ ١ٝيعُ ّٛايعضام.
 .5تظٜٚز ( )-ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات فش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بابٌ .

عبع ١عؾض - :اصعاٍ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر
بقٛص ٠رٚص.١ٜ

مت يف ؽٗض متٛط املام ٞاصعاٍ ايٛدب ١احلار ١ٜعؾض ( َٔ )11افالّ قٝاؼ َغت٣ٛ
االؽعاع ايبايػ ) 4986 ( ١جلُٝع ايعاًَني يف املؤعغات ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج١ٝ
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يف عُ ّٛايعضام يػضض اعتدزاَٗا خالٍ االؽٗض ايتاي َٔ ١ٝعاّ َ 2018تنُٓ ١اعزار
االعتُاصات اخلاف ١باصعاٍ ٚتضق ِٝاالفالّ ٚاعزار ايهتب اخلاف ١بإصعاهلا .

ثـُاْ ١ٝعؾض  - :قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع.
مت يف ؽٗض تؾض ٜٔاال ٍٚاملام ٞحتُٝض (  ) 5273فًِ ٚقضا ٠٤اجلضع االؽعاع ١ٝيتًو
االفالّ ٚتغذًٗٝا يف عذالت ايكغِ  َٔٚثِ فضط اجلضع اييت تظٜز قُٗٝا عٔ احلزٚر
املضدع ١ٝالدضا ٤ايتشكل ٚايتشض ٟعٔ اعباب ايتعضض .

تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.
مت ادضا ٤حتض ٟعٔ عبب تعضض فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يف املؤعغات ايتاي: ١ٝ
َ .1غتؾف ٢نُاٍ ايغاَضاَ )1( ٞ٥تعضض غري فعً. ٞ
َ .2غتؾف ٢محا ١ٜاالطفاٍ (َ )1تعضض غري فعً. ٞ
َ .3غتؾف ٢ابٔ ايبٝطاص (َ )8تعضض فعًَ )2( , ٞتعضض غري فعً. ٞ
َ .4عٗز االؽعَ )1( ١تعضض غري فعً. ٞ

عؾض - :ٕٚجتزٜز ْتا٥ر ايفشك ايطيب ايزٚص ٟيعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )184تٝذ ١فشك طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )20ساي ١متت ايتٛف ١ٝباعارتٗا بعز فرت ٠طَٓ ١ٝذلزرٚ ٠قز متت َتابع١
ايفشٛفات ايطب ١ٝيًعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )16( .1فشك ملؤعغات فش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ .
 )23( .2فشك ملؤعغات فش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بػزار  /ايضفاف. ١
 )8( .3فشك يعٝارات َٚؤعغات اًٖ. ١ٝ
 )20( .4فشك ملؤعغات ايبقض ٠ايقش.١ٝ
 )9( .5فشك ملؤعغات ايٓذف ايقش. ١ٝ
 )15( .6فشك ملؤعغات ٚاعط ايقش. ١ٝ
 )13( .7فشك ملؤعغات ايكارع ١ٝايقش. ١ٝ
 )37( .8فشك ملؤعغات بابٌ ايقش. ١ٝ
 )10( .9فشك ملؤعغات نضبال ٤ايقش. ١ٝ
 )12( .10فشك ملؤعغات س ٟقاص ايقش. ١ٝ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

 )9( .11فشك ملؤعغات رٜاىل ايقش. ١ٝ
 )7( .12فشك ملؤعغات املجٓ ٢ايقش. ١ٝ
 )4( .13فشك َٔ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
 )1( .14فشك َٔ ٚطاص ٠ايزاخً. ١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشك ( )8ساي ١تػريات طفٝف ١يف فشٛفات ايزّ متت
ايتٛفَ ١ٝغبكا باعارتٗا يف (َ )2ؤعغ . ١عًُا إ سق ٍٛايتػريات يف فشٛفات ايزّ ٖٞ
ساي ١عاَ ١حتزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١حلاالت َضمَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػريات يف
فشٛفات ايزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع اسز اعبابٗا
َجٌ Anemia - neutropenia - lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػريات باعار٠
ايفشك ايطيب بعز فرتَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػريات ٚيف ساي ١تهضاصٖا
تعضض عً ٢طبٝب اعتؾاص ٟبٗشا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابزا ٤ايتٛفٝات املال ١ُ٥بؾاْٗا يًشز
ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜنُٔ عالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥فالس ١ٝيالعتُضاص يف ايعٌُ يف
سكٌ االؽعاع املؤ ٜٔاعتٓارا اىل فشٛفاتِٗ ايطب ١ٝاملضعً ١اىل املضنظ مُٔ تكضٜض طيب .

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛفات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع
 ٚعُ ّٛايٓاؼ يف رلترب ايتاثري ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشك ( )70منٛسز رّ يف ٖشا ايؾٗض يف رلترب ايتأثري ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعزا احلاالت ايتاي: ١ٝ
High ESR
)(3
)Thrombocytosis (1
Neutrophilia
)(3
Polycythemia
)(4
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشك ايطيب يف رلترب ايتاثري
ايباٜٛيٛدَ ٞع امسا ٤املؤعغات ايقش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا:
 )24( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 )19( .2عاٌَ َٔ َؤعغات ايهضخ ايقش.١ٝ
 )27( .3عاٌَ َٔ َؤعغات ايضفاف ١ايقش. ١ٝ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

184

70

62
14

13
ادضا٤
ايفشٛفات
ايطب١ٝ
يًعاًَني

جتزٜز ايفشك ايتشض ٟعٔ
ايطيب ايزٚص ٟعبب ايتعضض

َٓح ساَالت

25

َٓح افالّ

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

َٓح اداط٠
عٌُ يًعاًَني
اجلزر

اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝمُٔ اخلط ١ايٓقف عٓ ١ٜٛملز١ٜٓ
بػزار ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات
ايكارع١ٝ
املجٓ٢
ايبقض٠

املدطط
 4تضب١
َ 4ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤
 6تضب١
َ 5ا٤

املٓفش
 4تضب١
َ 4ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤
 6تضب١
َ 5ا٤

ْغب ١االزلاط

املالسعات

%100
%100
%100

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

ثالث ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ دضع اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف اهلٛا٤
(  150قضا )٠٤ناْت قٝاعات دضع اخلًف ١ٝاالؽعاعَ ١ٝكبٛيَٚ ١كاصب ١اىل املزٜات
املكاعٚ ١اقٌ َٔ سزٚر ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص١ٜ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

اصبع ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايػشاٚ ١ٝ٥سغب َاٜضر.
َفضرات
اخلط١
مناسز
رلتًف١
ٚاصرَٔ ٠
رلتًف
اجلٗات
ٚسغب
َتطًبات
ايعٌُ

اخلطٛات ايتٓفٝش ١ٜاملدطط

أ ( -اعتالّ  ,حتنري
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز
ب -تٛثٝل ايٓتا٥ر
باعتُاصات خاف١

املالسعات

املٓذظ

 قٝاؼ (  )717منٛسز َٔ را٥ض ٠فش ١بػزار . قٝاؼ ( )1منٛسز َٔ ٚطاص ٠ايظصاع.١سغب
َاٜضر

718

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل فالس ١ٝايُٓاسز يالعتٗالى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝفكط

مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز مُٔ اخلط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفق) ٍٛ
ْٛع االزلاط
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيًُٝاٙ
املتدًف ١عٔ َغتؾفٝات ايطب ايٟٓٚٛ
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝاٙ
ايؾضب يف َز ١ٜٓبػزار (تؾض ٜٔايجاْ,ٞ
ْٝغإ  ,متٛط  ,تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف احلًٝب
َٚؾتكاتِ٘ (ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾضٜٔ
ايجاْ)ٞ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝا ٙاالباص
(ناْ ٕٛايجاْْٝ , ٞغإ  ,متٛط  ,تؾضٜٔ
اال) ٍٚ
قٝاؼ اهلباب ايشص ٟملٓاطل رلتًفَٔ ١
بػزار يتشزٜز تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛنإْٛ
اال)ٍٚرر
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ايفقٌ ايضابع
املدطط املٓفش

8

8

ْغب١
االزلاط

%100

ايٓتا٥ر
اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدترب١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايكضا٤ات اىل عزّ
ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ
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املالسعات

يٝغت مُٔ
خط ١ؽٗضنإْٛ
االٍٚ
يٝغت مُٔ
خط ١ؽٗضنإْٛ
االٍٚ
يٝغت مُٔ
خط ١ؽٗضنإْٛ
االٍٚ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

عتٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز االٖٛاص.

مت االعتشاص عٔ دًب مناسز االٖٛاص مبٛدب نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜحتغني ايب ١٦ٝيف
املٓطك ١اجلٓٛب ١ٝس ٟايعزر ر ز  1152/4 /يف 2016/5/11

عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اخلط ١ايٓقف عٓٚ ١ٜٛسغب
َاٜضر
اخلطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

َفضرات
اخلط١
مناسز
أ ( -اعتالّ ,
رلتًفٚ ١اصر٠
حتنري  ,قٝاؼ
َٔ رلتًف
) ايُٓاسز
اجلٗات
ٚسغب
ب -تٛثٝل ايٓتا٥ر
َتطًبات
بإعتُاصات
ايعٌُ
خاف١

املدطط

املٓذظ

سغب
َاٜضر

113

املالسعات

-1

قٝاؼ ( 18مسار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن١
ايعاَ ١يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ (  3تضب )١ؽضن ١نُٝارٜا  /املجٓ. ٢
قٝاؼ (َ 1اٚ ) ٤طاص ٠ايب / ١٦ٝايزا٥ض ٠ايفٓ. ١ٝ
قٝاؼ ( )91منٛسز َٔ ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاي/ ٞ
داَعٚ ١اعط ٚ /اعط

-2
-3
-4

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛف َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝاالؽعاع ٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
املدطط

املٓفش

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠
µSv/h

ب١٦ٝ

50

50

0.1009

ب١٦ٝ

50

50

0.0968

ب١٦ٝ

50

50

0.1187

ب١٦ٝ

50

احملافعات
َزٜض١ٜ
بػزار
َزٜض١ٜ
ايبقض٠
َزٜض١ٜ
ايكارع١ٝ
َزٜض١ٜ
ْ٣ٛٓٝ
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مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
ٚسغب نتاب را٥ض ٠محا١ٜ
ٚحتغني ايب / ١٦ٝاملٓطك- ١
ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف 2758 /
يف 2014/9/22
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املالسعات
نإ َعزٍ ق ِٝدضع
اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝاملكاع١
( )0.1187-0.096بٛسز٠
 µSv/hسٝح نإ اٚطأ
َعزٍ يف ذلافع ١ايبقض٠
ٚاعًَ ٢عزٍ يف ذلافع١
ايكارع ٖٞٚ ١ٝمُٔ سزٚر
االؽعاع١ٝ
اخلًف١ٝ
ايطبٝع.١ٝ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايفشك االؽعاع ٞيف َٓافش ايبقض ٠احلزٚر ١ٜيؾٗض
(ناْ ٕٛاال)ٍٚ
مل تضر بٝاْات خبقٛل ٖش ٙايفكض ٠هلشا ايؾٗض .

ثالث( -: ٕٛأ) َتابعَٓ ١ع ١َٛاالْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات.
احملافع١

املدطط

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املضنظ
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبقض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
نضبال٤

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
اصبٌٝ
ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباص
ايكاِ٥
فالح ايزٜٔ

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

عزر
ايكضا٤ات

مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ ذلطات َٓٚعَٛات
ايضفز ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٚ ٞاالْشاص املبهض يًفرت٠
َٔ  2018 / 11 / 23اىل 2018 / 12 /20

96
92
92
92
92
92
92
92
91
91
92
92
-

عطٌ املٓعَ٘ٛ
مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر

92
91

مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات املٓقب بٗا بضْاَر
املضاقب ١االؽعاع١ٝ

احملافع١

ت

َعزٍ اخلًف١ٝاالؽعاع١ٝ
(ناَا))( dose rate
))µsv/h

1

بػزار

0.138

2

رٜاىل

0.129

3

بابٌ

0.115

4

س ٟقاص

0.131

5

ؽط ايعضب

0.155

6

ٚاعط

0.146

7

َٝغإ

0.151

8

ايكارع١ٝ

0.127

9

املجٓ٢

0.128

10

ايبقض٠

0.147

11

عفٛإ

0.149

12

نضبال٤

0.112

13

ايٓذف

0.134

14

فالح ايزٜٔ

0.111

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

17 of 22

RPC-P-006

َالسعات

ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
( 0.111 – 0.155 ( µsv/h
سٝح ناْت اعً ٢ق ١ُٝيف ذلافع١
ايبقض ٠يف قنا ٤ؽط ايعضب  ٚأٚطأ
ق ١ُٝيف ذلافعيت فالح ايزٖٞٚ ٜٔ
مُٔ سزٚر اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
ايطبٝع١ٝ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

َعزٍ قضا٤ات ذلطات ايضفز ايب ٞ٦ٝيًفرتٚ 2018/11/23 َٔ ٠يػا2018/12/20 ١ٜ

ت

احملافع١

1
2

رٜاىل

3
4

تضانٝظ
دغُٝات ايفا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ
دغُٝات بٝتا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
ايضارٕٚ
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
ايجٛصٕٚ
concetration
( )Bq/m3

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
( ناَا ) dose rate
) ) µSv/h

0.04
0.11

64.4
11.2

6.6
16.7

0.01
0.0

0.07
0.008

بقض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ

Weather Station
رٜاىل

ايبقض٠

Temp.: 16 C
Real humidity: 58 %
Atm pressure: 990 mBar
Wind speed: 1.4 m/s
Wind direction: 65
Rain: 0 mm

Temp.: 17 C
Real humidity: 50 %
Atm pressure: 997.3 mBar
Wind speed: 1.1 m/s
Wind direction: 59
Rain: 0 mm

حتًٚ ٌٝرصاع ١ايٓتا٥ر:
ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
ْٛع ايكٝاؼ

املٓاطل

عزر ايكٝاعات

االععُ١ٝ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

االععُ١ٝ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

االععُ١ٝ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

ايتادٞ

8

ٖٛا ٤راخًٞ

املضانظ ايقش١ٝ

َضنظ فش ٞايهضٜعات
ايجاْٞ
َضنظ فش ٞايهضٜعات
مُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ
االٍٚ
َضنظ فش ٞايقًٝذ
مُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ
ايجاْٞ
ٚطاص ٠ايقٓاعٚ ١املعارٕ /
ايؾضن ١ايعاَ ١يًقٓاعات مُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ
ايتعز١ٜٝٓ
مُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
18 of 22

املالسعات

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
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اثٓإ ٚثالث -: ٕٛبٓا ٤ايكزصات
 .1اقاَــ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝملٓتغيب (ؽضنــْ ١فط ايبقض , ٠ؽضنْ ١فط َٝغإ ,
َغتؾف ٢ايفضات االٚعط َ ,ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) بٛاقــع (َ )20ؾــاصى
بعٓٛإ ( اعاعٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤٚ ٜٔدلاالت عًُ٘ ٚطضم ايٛقا) َ٘ٓ ١ٜ
يًفرت. 2018 / 12 / 27 - 23 َٔ ٠

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ
 -1مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف االَٛص اخلاف ١باملضنظ َع اجلٗات املعٓ ١ٝيف
ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك ١ٝاالقغاّ ٚاجلٗات سات
ايعالقٚ ١بٛاقع عزر (. )30
 -2مت تٛد ٘ٝاْشاص عزر ( َٔ )10قبٌ املضنظ اىل ايعٝارات ٚاالْؾط ١املدايفٚ ١سيو
ملدايفتٗا اسهاّ قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜحتغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غري
سافً ١عً ٢اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ .
 -3تٓفٝش اَض ( اٜكاف عٌُ ) ٚمع ايٝز عً ٢ايٓؾاطات املدايف ١اييت تعٌُ بزٕٚ
تضخٝك ٚبٛاقع (. )1

اصبع ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اخلط١
 .1املؾاصن ١مُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض١ٜ
ايزفاع املزْ َٔ ٞخالٍ املؾاصن ١مُٔ فضٜل ايتقزٚ ٟاالعتذاب. )CBRN( ١
 .2إعتٓارا اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ ( )99يغٓٚ 1980 ١بٓا٤ا عً ٢عٝاقات
ايتفتٝؿ اخلاف ١مبٛيزات االؽعاع ٚاملقارص املؾع ٚ ١ايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓا/
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل
َقارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚجتٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ ١يالؽعاع ,قاَت
فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاص ٠اىل ذلافع ١ايغًُٝاْ / ١ٝاقً ِٝنٛصرعتإ الدضا٤
ايهؾف املٛقعٚ ٞاملغح االؽعاع ٞملٛيزات االؽعٚ ١املقارص املؾع ١املٛدٛر ٠يف
احملافعٚ ١مت االطالع اٜنا عً ٢خط ١ايطٛاص ٤٣اخلاف ١باملؤعغات ٚتكُٗٝٝا ٚابزا٤
املالسعات مبا ٜٓغذِ َع َتطًبات ايغالَٚ ١االَإ االؽعاع ٞايقارص َٔ ٠ايٛناي١
ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشصَٚ ١ٜتطًبات تضخٝك ايعاًَني ٚ ,متت طٜاص ٠املؤعغات ٚنُا
َزصز يف ارْا-: ٙ
 َعٌُ امسٓت باطٜإ19 of 22
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 َعٌُ امسٓت املاؼ َعٌُ امسٓت ريتا.3

.4

.5

.6

اعتٓارا اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ ( )99يغٓٚ 1980 ١بٓا٤ا عً ٢مٛابط
غضف االؽع ١ايغٚ ١ٝٓٝعٝاقات ايتفتٝؿ اخلاف ١باالدٗظ ٠االؽعاع ١ٝايتؾدٝق١ٝ
ٚايعالد ٚ ١ٝايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا١ٜ
االفضار ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َقارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚجتٓب
االثاص ٚاملداطض ايهآَ ١يالؽعاع ,قاَت فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاص ٠اىل ذلافع١
( ايٓذف االؽضف ) يالطالع عً ٢املغت ٣ٛايضقاب ٞيف احملافعٚ ١ايٛقٛف عً ٢اخض
املغتذزات يف دلاٍ ايرتخٝك ٚايتفتٝؿ ٚفل ايغٝاقات ايزٚيَٚ ١ٝعاٜري ايٛناي١
ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜيػضض َٛانب ١ايتطٛصاتٚ ,ايًكاَ ٤ع اجلٗ ١املغتفٝز (را٥ض٠
فش ١ايٓذف االؽضف) يًٛقٛف عًَ ٢عٛقات ايعٌُ ٚاطالعِٗ عً ٢اَهاْٝات
املضنظ يًٓٗٛض بايٛاقع ايقش ٞيف احملافع ١اعال ,ٙسٝح قاّ فضٜل ايتفتٝؿ ايفين
َٔ املضنظ بادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞعً ٢بٓا ١ٜدٗاط ايغاٜهرتَٛٚ ٕٚقع دٗاط
 PET-SCANيف َغتؾف ٢اَري املؤَٓني (ع)  َٔٚخالٍ ايهؾف يٛسغ إ
ايبٓاَ ١ٜالٚ ١ُ٥فل َتطًبات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع هلهشا ْؾاط .
مُٔ اعُاٍ ايًذٓ ١ايٛطاص ١ٜصقِ (ٚ )10اخلاف ١بتشزٜز استٝادات ٚاْٛاع َٓعَٛات
ايهؾف باالؽع ١ايغ ١ٝٓٝاملتٛادز ٠يف ايغٝطضات بض٥اع ( ١ايًٛا ٤ايضنٔ ؽانض
يفت٘ االعزَ ) ٟزٜض عًُٝات ٚطاص ٠ايزاخًٚ ١ٝعن ١ٜٛنٌ َٔ َضنظ ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َٚزٜضَ ١ٜهافش ١املتفذضات َٚزٜض ١ٜؽؤ ٕٚايغٝطضات  .مت عكز
االدتُاع ايجاْ ٞيتشزٜز االستٝادات يًغٝطضات َٔ َٓعَٛات ايهؾف
 ٚاعتعضاض ايتاثريات ايب ١ٝ٦ٝهلا عً ٢االْغإ ٚايبٚ ١٦ٝفل ايزصاع ١املعز َٔ ٠قبٌ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚبٝإ ايؾضٚط ٚايتٛفٝات ايٛاصر ٠بؾاْٗا.
قاّ فضٜل فين َٔ املضنظ بادضا ٤طٜاص ٠حملافع ١املجٓ ٢الدضا ٤ايتك ِٝٝايبٚ ٞ٦ٝاملغح
االؽعاع ٞعً ٢املدًفات احلضب ١ٝاملٛدٛر ٠يف ايكطع ١املضقُ 6ّ 2698/7 ١اب ٛذلاص
اجملاٚص ٠ملدظٕ املجٓ ٢ايتغٜٛك ٞايتابع يٛطاص ٠ايقش / ١ايؾضن ١ايعاَ ١يتغٜٛل
االرٚ ١ٜٚاملغتًظَات ايطب ١ٝنُٝارٜا سٝح اؽاصت ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٚ ٞإ مجٝع ايكٝاعات مُٔ احلزٚر اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝايطبٝع. ١ٝ
حتزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني فــ ٞسكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظٌٜ
بٝاْــات ( )184عاٌَ َتنُٓ ١امساؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,دلاٍ
عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ َٓح اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشك ايطيب ايزٚص ٟهلِ .
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 .7تظٜٚز طًب ١ايزصاعات ايعًٝا عزر ( )15يف َغتؾف ٢ايقزص ايتعً ُٞٝيف ايٓذف
االؽضف ٚيف ؽضن ١خريات االباص ايعضاق ١ٝيف املجٓ ٢عزر(ٚ )3يف َعٗز االؽع١
عزر ( )1بافالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع الدٌ املضاقب ١ايؾدق ١ٝفكط رَٓ ٕٚح
اداط ٠عٌُ .
 .8ععَ ٢ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاإلؽعاع يف اتباع املعاٜري ايزٚي ١ٝؽاصى املضنظ مُٔ
َؾضٚع ايتعا ٕٚايتكين  RAS9080يًٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜاملتنُٓ١
بضْاَر ايضبط ايؾبه ٞيغذٌ اجلضع ايٛطين يف ايعضام (Radiation
)ٚ Protection Occupation/RPO networkايربْاَر عٛف ٜهَ ٕٛتاح
يهاف ١املؤعغات ايقشٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝايقٓاع ١ٝباالماف ١اىل ٚطاصت ٞايزاخً١ٝ
ٚايزفاع يًعاًَني املغذًني يز ٣املضنظ ٚفكا يًنٛابط عٔ طضٜل ايعٓٛإ ايربٜزٟ
ايضمس ٞيتًو املؤعغات العتالّ ْتا٥ر دضعِٗ االؽعاع ١ٝبؾهٌ رٚصٟ
ٚبايهُٝات ).hp(10) hp(0.07
 .9احلق ٍٛعً ٢ؽٗار ٠إعتُار رٚي َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜيف قٝاعات
اجلضع االؽعاع ١ٝيف دلاٍ ايفٛت( ٕٛاؽع ١ناَا ٚاالؽع ١ايغ )١ٝٓٝبإعتدزاّ اي١ٝ
ايفًِ باز
ْ .10عاّ إراص ٠اجلٛر: ٠
 خبقٛل ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠ملدترب ناَا : ISO/IEC 17025:2005 االعتُضاص بافزاص َٚقارق ١نافْ ١تا٥ر ايفشٛفات املدترب( ١ٜملدترب ناَا)
املعتُز. ٠
 ايتٛافٌ املغتُض َع اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع١٦ٖٝ / ١ٝ
االعتُار ايٛطين يػضض حتزٜح ايبٝاْات ٚاملتطًبات االعاعٚ ١ٝبؾهٌ رٚص. ٟ
 ادضا ٤تعزٜالت عً ٢منٛسز تكضٜض ايفشك ملدترب ناَا
 تك ِٝٝاعتُاصات ايتزصٜب يًذاْب ايفين (احملٛص ايجايح) .
 خبقٛل ْعاّ اراص ٠اجلٛر " ISO 9001:2015 ٠االفزاص اخلاَػ " :َ تابع ١تٓفٝش اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيؾعب ١اراص ٠اجلٛرٚ ٠سغب ايتٛفٝات املكرتس. ١
 اعزار ٚتٓكٝح ٚافزاص ٚاقضاص :
 )1ادضا ٤ايتزقٝل ايزاخً( ٞايعاّ) .
 )2ادضا ٤اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيًتزقٝل ايزاخً. ٞ
 )3ادضا ٤ايتكضٜض ايٓٗا ٞ٥يًتزقٝل ايزاخً. ٞ
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 )4ادتُاع َٚضادع ١االراص ٠ايعًٝا .
 )5ادضا ٤تكضٜض عزّ املطابك )NCR( ١االدضا ٤ايتقشٝش. ٞ
 )6ادضا ٤ايتٛثٝل .
 .11مت تظٜٚز املؤعغات ايقشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايعالق ١باملٓؾٛصات ايتششٜضٚ ١ٜبعزر
(َٓ )15ؾٛص.
 .12اصعاٍ ( )21خرب اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عرب َٓافشٖا االعالَ. ١ٝ
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