الغاٌة األساسٌة من البرنامج الرقابً
تأمٌن مستوى مناسب من وقاٌة األشخاص وأمانهم
دون الحد غٌر الالز ممن فموا مد المممممارسما المتمً
تؤدي إلى تمرمرتما إشمرماومٌمة وتمممان حممم ماٌ مة
الراملٌن فً مجال استخدا المواد المممشمرمة وومممو
الناس والبٌ ة من األثار التارة لإلشراوا المؤٌنة

مؤسسة الطاقة الذرية

األهــــــداف

مكتب الرقابة النووية

 .1وضع وتنفيذ نظام رقابي متكامل وفعال لمتحكم
في جميع األنشطة والممارسات المنطوية عمى
مواد مشعة ،أو اجهزة باعثة لإلشعاع.
 .2التأكد من ضمان أمان وأمن المرافق النووية
واإلشعاعية ،والمواد المشعة ،ومصادر
اإلشعاعات المؤينة.
 .3تطوير وتحديث اإلطار القانوني والرقابي ،ووضع
الموائح الرقابية واإلرشادات.

المنفرة

االترار

برٌد الكترونً:
LibyanNRO@aee.gov.ly

 .4تعزيز األمان اإلشعاعي والوقاية من اإلشعاع،
واألمان واألمن النووي.
 .5التصرف المأمون في النفايات المشعة ،وسالمة
النقل.
 .6الحد من وقوع الحوادث النووية واإلشعاعية،
وتخفيف األضرار الناجمة عنها.
 .7نشر الثقافة االشعاعية عن طريق التوعية
االعالمية.

تلفون+218214870100 :
فاكس+218214870299 :

بتكاثف جهود وتراون جمٌع الجها ذا الرالقمة
ٌمكن ان ٌت استخدا المواد المشرة فً لٌبٌا بمما
ٌتمن سالمة االفراد والبٌ ة وٌمحم مم اممن مذ
المواد وفم المراٌٌر الدولٌة

مكتب الرقابة النووية
 هو السلطة الرقابية المسئولة عن تنفيذ وتطوير البببرنبامبالرقابي الوطني لكافة المنشآت والمرافق واألنشطة البنبوويبة
واإلشعاعية ،بما في ذلك اسبتباباامبات البمبلباار البمبشبعبة
واألجهزة الباعثة لإلشعاع في المجاالت الماتلفة.
 تنفيذ التزامات الاولة في اطار مهام المكتب والمتعلقةبالمعاهاات واالتفاقيات الاولية النافذة.

المهام والمسؤوليات
 تسجبيبا البمبرافبق البمبسبتبابامبة لبلبمبواا البمبشبعبةواالجهزة الباعثة لإلشعاع والقيام بالمراقبة والتبقبيبيبم
الالزمين لتبرير الممارسات ذات العالقة.
 فرض االمتثاا للمتطلبات الرقابية وفقا للتشريعباتالنافذة في الاولة.
 إلاار االذونات والتراايص ،وتعايلبهبا ووقبفبهباوإلغاإها ،ووضع الشروط الالزمة لذلك.
 متابعة حركة المواا النووية والملاار المشعة. وضع آلية بشان الملاار المفقواة او المبهبمبلبة اواليتيمة.
 القيام بعمليات التفتيش علب البمبنبشبآت والبمبرافبقواألنشطة للتؤكا من التزام المراص لهم بالمتطلببات
الرقابية وشروط التراايص.
 تحايا مباائ األمان ومعايير السالمة وتطويرها. وضببع الببلببوائ ب وإلبباار الببوثببائببق اإلرشبباايببةوالنلائ .

اإلطـار التشريعي
يستند المكتب في القيام بمهامه ومسؤولياته اسـاسـا
عمى التشريعات التالية:
 القانـون رقـم ( )2لسنة 2892م بشان تنظيم استخدخمام
االشعاعات المؤينة والوقاية من ادطارها.
 القانون رقم ( )4لسنة 2002م:
”بش خ ن االا خاخخام ال خدخخامخخة ب خن خ خخى ال خم خوام ال خد خطخخر ع خ خ
الطرقات العامة“
 الالئحة التنفيذية لمقانون رقم(.)2
 قـ ـرار رقـــم ( )90لســنـــــة 2020م فخخش شخخان ا خيخخا
الممامر المشعة واالجه الباعثة لإلشعاع.

 ااارة منظومة قاعاة بيانات مناسبة لتسجيا البمبوااالمشعة واألجهزة الباعثة لإلشعاع وبيانات العامبلبيبن
والمرافق المستاامة لهذه المواا واألجهزة.

اإلشعاع المؤين Ionizing Radiation
تشمل اإلشراوا المؤٌنة:
 -دقا م ألفا Alpha Particles
 دقا م بٌتا Beta Particles -أشرة جاما Gamma Rays

 األشرة السٌنٌة X- Ray -النٌوترونا

مجاالت استخدام المصادر االشعاعية
تستاام المواا المشعة واألجهزة الباعثة لإلشعاع
بشكا واسع في العايا من التطبيقات التي تمس
حياة الناس مثا :
* الطب في التشايص والعالج.
* الصناوة في التلوير اللناعي،
سبر اآلبار والمقاييس النووية.
* التفتٌش األمنً.
* الزراوة والبحث الرلمً وغيرها.
وجميع هذه التطبيقات يجب أن
تاضع إلجراءات وضوابط
رقابية لارمة حت ال تكون
سببا ً في أحاات أو حوااث إشعاعية
قا تكون بالغة الاطورة واألضرار.

Filtec x-ray can

