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 ملخصال

تدخل التقنيات النووية في عالم اليوم  في استخدامات عديدة ومتنوعة اليتسع المجال لذكرها ، وقد أدى ذلك  إلى قيام 

العديد من البرامج النووية في معظم دول العالم وأصبحت التطبيقات المختلفة لإلشعاع في مجاالت عديدة كالزراعة 

تلعب الحماية من اإلشعاع دورا كبيرا  .مي والقياسات منتشرة في معظم دول العالم اليوم والصناعة والطب والبحث العل

وفاعال في ظل التنامي الكبير والمستمر لالستخدامات العديدة والمتنوعة للطاقة الذرية ، ومن الضروري جدا وجود بنية 

 والزالت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للحماية من اإلشعاع وجهة رقابية مختصة تسن القوانين وتضع األنظمة ، 

والتقنية ممثلة في معهد بحوث الطاقة الذرية تتولى موضوع الحماية من اإلشعاع في المملكة العربية السعودية من 

الناحية الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة فيما يتعلق بفحص طلبات استيراد وتصدير المواد المشعة  

منشآت التي تتعامل مع المصادر المشعة ، وتستعرض هذه الورقة وضع الحماية من اإلشعاع في المملكة ، ومراقبة ال

وتطور استخدام المواد المشعة وطرق التخلص منها والمنشآت المستخدمة لها واألجهزة المحتوية على مصادر مشعة 

ية ، وضرورة وجود نظام للحماية من اإلشعاع على والتطبيقات المختلفة للمصادر المشعة في المملكة والحوادث اإلشعاع

مستوى المملكة والدور الذي من الممكن أن تقوم به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جنبا إلى جنب مع الجهات 

 .الحكومية األخرى في هذا اإلطار 

 ستيرادإشعاع ، حماية ، منشأه ، المملكة ، تقويم ، نظام ، مصادر ، ا  : كلمات دالة

ABSTRACT 

Nuclear techniques in today’s world have diverse applications that led to an establishment of many 
nuclear programs in most of world’s countries. The different applications of radiation in agriculture, 
industry, medicine, scientific research, and measurements are everywhere. Radiation protection plays 
an important and effective role due to the constant and large growing of different uses of atomic 
energy in all aspects of life. It is important to have structure for radiation protection and specialized 
monitoring authority to issue laws and regulations. Technically, the institute of atomic energy 
research (IAER) at King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) is in charge of radiation 
protection in Saudi Arabia along with other governmental sectors to examine the import and export 
orders of radioactive materials, to monitor plants dealing with radioactive materials. This paper 
discusses the status of radiation protection in Saudi Arabia beside development of usage of radioactive 
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materials, how to get red of them, plants that dealing with radioactive materials, instrumentation 
containing radioactive sources, different applications of radioactive sources in the Kingdom, radiation 
accidents, necessity of establishment constitution for radiation protection, and the role that KACST 
could play along with other governmental sectors in this regard. 

 

 

 مقدمة. ١ 

يعود تاريخ استغالل التقنية النووية في المملكة إلى أكثر من ثالثة عقود عندما كانت شركات البترول العاملة في المملكة                   

مال التنقيب والبترول ، وكانت إدارة الطاقة الذرية تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية ،              تستخدم مصادر مشعة في أع    

أوكل إلى المركـز الـوطني       بعد ذلك تم اقتراح إنشاء قرية ابن حيان إلرساء وتوطين التقنيات النووية في المملكة ، ثم               

االضطالع بمهام النشاط التقني في مجـال العلـوم         ) ة حاليا   مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقني    ( للعلوم والتكنولوجيا     

والتقنيات النووية باإلضافة إلى مسؤوليات الحماية من اإلشعاع لجميع العاملين في المملكة في مختلف الممارسات التـي                 

إلصـالح اإلداري   تتطلب استخدام اإلشعاع فيها سواء كانت صناعية أو طبية أو بحثية وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليـا ل                 

 هـ   ٩/١/١٤٠٩ هـ ، وصدرت الموافقة السامية على قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري ، وفي               ٨/١٣٩٩ /٥بتاريخ  

وافق رئيس مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري بإنشاء معهد لبحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك                  

وحرصا من الدولة وإدراكا ألهمية الحماية من اإلشـعاع         . دد القرار أهداف ومهام المعهد    عبد العزيز للعلوم والتقنية وح    

 هـ الداعي إلى قيام مدينة      ٢٨/٧/١٤١٧في المملكة وما يلزم من ضوابط ونظم فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ              

إلطار التنظيمي لقيـام مدينـة الملـك        الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باالشتراك مع عدد من الجهات الحكومية بوضع ا           

عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإعداد أهداف واستراتيجية بحوث وتطبيقات التقنية النووية في المملكة وما يلزم لـذلك مـن                  

سياسات وخطط وبرامج ومراقبة مع مراعاة الضوابط الالزمة لحماية اإلنسان والبيئة من مخاطر اإلشعاعات النووية ،                

 .للجان تمارس عملها حتى تاريخه والزالت ا

 

وتستعرض هذه الورقة بشيء من التفصيل الوضع العام للحماية من اإلشعاع في المملكة ، وتطـور اسـتخدام المـواد                    

المشعة ، والمنشآت التي تتعامل مع المواد المشعة نقال وتصديرا واستيرادا واستخداما ، إضافة إلى المصـادر المشـعة                   

 . ين فيها عالوة على بعض الصعوبات الموجودة حاليا والسبل الكفيلة بتقويمها المستخدمة والعامل

  الوضع الحالي للحماية من اإلشعاع في المملكة. ٢

تتعلق بالمواد المشعة في المملكة  فمدينة الملك عبـد العزيـز            ) مهام(هناك العديد من الجهات الحكومية تضطلع بمهمة        

حوث الطاقة الذرية تقوم في الوقت الحاضر وفقا لقرار رئيس مجلـس الـوزراء بتـاريخ                للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد ب    

 هـ  بتحمل المسؤوليات الفنية والتقنية لمراقبة االستخدام اآلمن للنظائر والمواد المشعة واألجهزة المصدرة               ٢/٢/١٤٠٩

سة جميع طلبات االستيراد والتصـدير    لإلشعاعات في المنشآت والمؤسسات التي تتداول هذه المواد وذلك من خالل  درا            

والتداول ، وإصدار شروط الفسح ، واالحتفاظ بقاعدة للمعلومات لجميع المصادر المشـعة ومواقعهـا والمسـتخدمين ،                  

ومتابعة الجرعات اإلشعاعية التي يتلقاها العاملون في مجال اإلشعاع ، وتأهيل العاملين في مجـال اإلشـعاع وتنظـيم                   

 للعاملين في حقل اإلشعاع ، والمراقبة والكشف الدوري للمستويات اإلشعاعية فـي المنشـآت حسـب                 اختبارات التأهيل 

اإلمكانيات المتاحة ، والتحقيق في الحوادث اإلشعاعية ومعالجتها ، واإلشراف على الشبكة الوطنية للرصد اإلشعاعي ،                



 PS  ٢مجلد  شعاع في المملكة العربية السعوديةاإل دراسة تقويمية لوضع الحماية من

ت اإلشعاعية البيئية وآثار اإلشـعاع علـى اإلنسـان    وإدارة النفايات المشعة ، وأخيرا البحث والتطوير في مجال القياسا 

والبيئة ، أما السلطة األمنية متمثلة باألمن العام فتقوم حاليا بإصدار فسح استيراد المواد المشعة أو رفضها  بنـاء علـى         

يقوم بإصـدار   توصيات  الدراسة الفنية ، كما أن إدارة األسلحة والمتفجرات لديها قسم خاص بالمواد المشعة والكيماوية                 

أما المديرية العامة للدفاع المدني فتقوم بجميع اإلجـراءات واألعمـال    . التراخيص والفسوحات الخاصة بالمواد المشعة      

تنظيم وسائل اإلنـذار   :الالزمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحوادث اإلشعاعية ومن ضمنها     

وإعداد المتطوعين للمشاركة في مواجهة الحوادث اإلشـعاعية ، وإحـداث وإعـداد             من أخطار الحوادث اإلشعاعية ،      

تشكيالت الدفاع المدني الخاصة  بمواجهة الحوادث اإلشعاعية ، وإنشاء وحدة في غرفة العمليات لتـوفير المعلومـات                  

لنسبة لرئاسة مصلحة األرصاد    وبا. المتعلقة باإلشعاع ، وإصدار الكتب والالفتات اإلرشادية عن الوقاية من اإلشعاعات            

الرصـد اإلشـعاعي    وضع المقاييس الضرورية لمراقبة التلوث وحماية البيئة وكذلك          وحماية البيئة فيرتكز دورها على    

أما دور وزارة التجارة فهو الكشف عن التلوث اإلشعاعي بالنسبة للسلع المستوردة من           البيئي في الماء والهواء والتربة ،       

أما الجامعات فـدورها فـي      . مواد الغذائية عن طريق مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابع للوزارة           الخارج خاصة ال  

أما وزارة الزراعة والمياه فيقتصر دورها على القيام بالكشـف والمتابعـة لمسـتويات              . االستشارات العلمية واألبحاث    

أما معالجة المصابين   . قة بالمشاريع الزراعية والحيوانية     النشاط اإلشعاعي في الماء والتربة الزراعية والمنتجات المتعل       

في الحوادث اإلشعاعية وتجهيز وحدات طوارئ متنقلة لمعالجة المصابين في المناطق النائية فمناطة بوزارة الصـحة ،                 

ـ      ف اإلشـعاعي  أما هيئة المواصفات والمقاييس فدورها وضع الحدود اإلشعاعية للمواد الغذائية والسلع المختلفة ، والكش

وقد يكون من المالئم مناقشة الجانب النظـري والجانـب      . على المنتجات المحلية للتأكد من مطابقتها للحدود اإلشعاعية         

 التطبيقي للحماية من اإلشعاع في المملكة العربية السعودية 

   الجانب النظري . ٣

الطاقة الذرية طوال العشرين سنة الماضية على وضع        عملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد بحوث          

األنظمة والقوانين التي تحكم استخدام المواد المشعة والعاملين في هذا الحقل الحيوي الهام ، وتوجت ذلك بإصدار نظـام           

زراء ،  الحماية من اإلشعاع في المملكة والذي ال يزال في طور التنقيح والمراجعة تمهيدا إلقراره من لدن مجلـس الـو                   

 :ويمكن أن نستعرض باختصار غير مخل بنود هذا النظام ومواده وأبوابه 

 

يحتوي نظام الحماية من اإلشعاع في المملكة على سبعة أبواب تحوي بين طياتها ثمانية عشر مادة ، فالباب األول يحوي 

في الحماية من اإلشعاع  ، أما اسم النظام وهدفه ومجال تطبيقه إضافة إلى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة 

الباب الثاني فيتكون من أربع مواد ، المادة األولى تتعلق بالهيئة الرقابية واللجنة الوطنية للحماية من اإلشعاع ، أما الهيئة 

الرقابية فهي الجهة المخولة باإلشراف على كافة شؤون الحماية من اإلشعاعات المؤينة  ومراقبة االلتزام بمعاييرها 

ومتطلباتها  في المملكة ووضع اللوائح والقواعد والتنظيمات والتعليمات و اإلرشادات الخاصة بالحماية من  اإلشعاعات 

المؤينة وأمان المصادر المشعة ، وتقويم طلبات الترخيص وإصدار التراخيص وإلغائها أو تعليقها ، والتفتيش على 

اعها بشكل دوري معلن أو مفاجئ ، ووضع الحدود الوطنية األعمال والممارسات والمصادر المشعة بكافة أنو

للتعرضات اإلشعاعية المختلفة ، وتنفيذ أعمال الرصد اإلشعاعي المستمر للبيئة ، واعتماد الهيئات التي تقدم خدمات  في 

 الرقابية من قبل أما المادة الثانية والثالثة فتنصان على تعيين رئيس للهيئة. مجال  الحماية  من اإلشعاعات المؤينة 

مجلس الوزراء ، وكذلك تشكيل لجنة للحماية من اإلشعاع مؤلفة من عدد من الوزارات إضافة إلى مدينة الملك 

ثالثة من ذوي االختصاص في أمور الحماية من اإلشعاع ، وتتولى اللجنة مهمة  عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية

ماية من اإلشعاعات المؤينة  ، ودراسة وإقرار التعديل أو اإلضافة أو اإللغاء اقتراح التعديالت على  النظام العام للح
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ألية مادة من مواد اللوائح التنفيذية  ، ودراسة الخطة الوطنية للطوارئ اإلشعاعية ، وإقرار تكوين اللجان العلمية والفنية 

 .الدائمة وفرق العمل وفرق الطوارئ 

 

مواد تتعلق بالمبادئ وااللتزامات األساسية ، والترخيص ومهام المرخص لـه ، أمـا              أما الباب الثالث فيتكون من ثالث       

االلتزامات األساسية فتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية أو الجهة المسؤولة عن الحماية من اإلشعاع في                 

ستعارة أو استخدام أو  تشـغيل أو        كل ما يتعلق بالمصادر المشعة من تصميم أو تصنيع أو بناء أو استالم أو إعارة أو ا                

صيانة أو تعديل أو نقل أو تصريف أو تخلص أو إدخال أو تنفيذ أو تشغيل أو إيقاف أو إنهاء تشغيل أيـة ممارسـة أو                         

عمل ، ومن االلتزامات األساسية التي نص عليها نظام الحماية المقترح أنه ال يجوز العمل كمسؤول حماية أو كخبيـر                    

ماية أو العالج باإلشعاع إال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية مع التركيز على ضرورة                مؤهل في أمور الح   

أما المرخص  . وجود مسؤول عن الحماية من اإلشعاع في أية منشأة تستخدم أو تتعامل مع أجهزة إشعاع أو مواد مشعة                 

جودة وخطة الطـوارئ اإلشـعاعية وتطبيـق        له فعليه مسؤوليات منها وضع سياسات وبرامج الحماية وبرامج توكيد ال          

اإلجراءات والترتيبات التنظيمية ، وتوفير االحتياجات الفنية الالزمة لتأكيـد الحمايـة واألمـان بالنسـبة للممارسـات                  

 .   والمصادر المرخص بها ، وتوفير الوسائل المناسبة للرقابة الطبية للعاملين 

 

السجالت ، أما التفتيش فتقوم الهيئة الرقابية بالتفتيش على كافة الممارسات يتكون الباب الرابع من مادتين التفتيش و

والمصادر المشعة واألجهزة المصدرة لإلشعاعات وعلى األطراف القائمة بالعمل ، وذلك بشكل دوري أو مفاجئ وعند 

خلص منها بالطرق رفض التفتيش يصبح الترخيص الغيا ، ويتم سحب جميع المصادر المشعة والتحفظ عليها أو الت

اآلمنة ، أما السجالت فعلى كل جهة تتعامل مع أو تحوز مواد مشعة أو أجهزة مصدرة لإلشعاع أن تحتفظ بجميع 

السجالت الواردة في التعليمات التنظيمية العامة للحماية من اإلشعاعات المؤينة في المملكة ، بما فيها سجالت جرعات 

 .و األجهزة ، وتزويد الجهة المختصة بصورة منها فور طلبها التعرض الشخصي للعاملين بالمواد أ

 

أما الموارد المالية فهي في الباب الخامس والذي يتكون من مادة واحدة تنص على أن الهيئة الرقابية تحصل رسوما 

د مالية مقابل إصدارها للتراخيص المختلفة سواء للجهات أو لألفراد ، ويجوز للهيئة الرقابية أن تحصل على موار

إضافية عن طريق  عوائد البحوث واالستشارات والخدمات التي تقوم بها زيادة على المبالغ السنوية التي  تخصص لها 

أولها مادة تنص على أنه عند : ويختص الباب السادس بالمخالفات والعقوبات ويتكون من ثالث مواد . من قبل الدولة 

لواردة في هذا النظام أو في لوائحه التنفيذية يجب على المرخص له إبالغ مخالفة أي من متطلبات الحماية واألمان ا

الهيئة الرقابية بذلك فورا ، يترتب على فشل المرخص له في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب تعليق أو 

يه ، وتحفظ في مخزن آمن وعندئذ يتم إيقاف العمل بجميع مصادر اإلشعاع الموجودة لد. إلغاء الترخيص الممنوح له 

حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنة على نفقة المرخص له وتحت إشراف الهيئة الرقابية في حالة إلغاء الترخيص ، 

وعند إلغاء الترخيص ال يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إال بعد إزالة جميع األسباب التي أدت إلى االنتهاك أو 

كافة المسؤوليات المترتبة عن األضرار التي تقع للغير بسبب الممارسات أو المصادر المخالفة  ، ويتحمل المرخص له 

لق بعقوبات مخالفات نظام المرخص له بها ،  بما في ذلك التعويضات عن هذه  األضرار ، والمادة الثانية تتع

ف بالسجن وبغرامة عن كل ، والمادة الثالثة  تتعلق بعقوبات لمخالفات أدت إلى ضرر بشري فيعاقب المخال الترخيص

أما . شخص توفى أو أصيب بعجز كلي نتيجة المخالفة فضال عن تحمله لكافة التعويضات وفقا للتشريعات الوطنية 

الباب السابع فأحكام نهائية تنص على أنه يسرى مفعول هذا النظام في المملكة العربية السعودية ويبدأ تطبيقه بعد ثالثة 

 . في الجريدة الرسمية أشهر من إقراره  ونشره

 



 PU  ٢مجلد  شعاع في المملكة العربية السعوديةاإل دراسة تقويمية لوضع الحماية من

   الجانب التطبيقي . ٤

 هـ بعد استطالع مرئيـــات عدد من الجهات الحكومية بإعداد تعليمات تنظيمية عامة             ١٤١٧قامت المدينة في عام     

د مؤقتة الستخدام اإلشعاعات المؤينة والنظائر المشعة في المملكة  تتناسب مع األنواع واألحجام المتداولة من هذه الموا                

في السنوات العشر األخيرة حدثت تطورات هائلة على المسـتوى العـالمي والـوطني فـي مجـال                  . في تلك الفترة    

فعلى المستوى العالمي تغيرت بعض المفـاهيم الخاصـة         .  االستخدامات السلمية للطاقة الذرية والحماية من أخطارها        

 المكتسبة على مدى عدة عقود من العمـل باإلشـعاعات           بالحماية من اإلشعاع  في ضوء االكتشافات العلمية والخبرات        

وعلى المسـتوى الـوطني  انتشـر اسـتخدام          . والمواد المشعة ،  باإلضافة إلى الحوادث اإلشعاعية والنووية الدولية           

 هـ زاد حتى بلغ     ١٤٠٥اإلشعاعات المؤينة والمصادر المشعة في المملكة فبعد أن كان اليتجاوز خمس منشآت في عام               

.. هـ ، أما الممارسات اإلشعاعية فزادت بدرجة كبيرة وسنتعرض لذلك فـي حينـه             ١٤٢٢ منشأة عام    ٢٤٠ر من   أكث

وزادت أنـواع    .  وأصبح  عدد المصادر المشعة المطلوبة في الطلب الواحد  يتجاوز في بعض األحيان عشرة مصادر                 

وجد في المملكة عدد كبير مـن المعجـالت          هـ ، وي   ١٤٢٢ نوعا في عام     ٦٥المصادر المشعة في المملكة حتى بلغت       

وأصبحت التقنيات القائمة على استخدام اإلشـعاعات       . النووية المستخدمة في كثير من المستشفيات الحكومية والخاصة         

والمواد المشعة في المجاالت الصناعية والطبية والبترولية والتعدينية والزراعية والبحثية وغيرها تلعب دورا رئيسا في               

وحاليا هناك ثالث جهات حكومية تتعامل مع المواد المشعة استيرادا ونقال           . المجاالت بحيث اليمكن االستغناء عنها      هذه  

، ) معهد بحوث الطاقة الذرية ( وتخزينا وفحصا وترخيصا وتخلصا ومراقبة وهذه الجهات هي مدينة الملك عبد العزيز            

، ) اإلدارة العامة للجمـارك     ( ، ووزارة المالية    )  األمن الجمركي  –ة   الشرط -إدارة األسلحة والمتفجرات  (واألمن العام   

ويتم االهتمام حاليا ببعض التنظيمات مثل توفر األماكن المناسبة لالستخدام والتخزين في المنشآت المستخدمة إلى جانب                

فتيش والمراقبة في ضوء    توفر مسؤول حماية مؤهل وإصدار أوامر فسح المواد المشعة وكذلك القيام ببعض زيارات الت             

 .اإلمكانات البشرية المتاحة وفي حاالت الضرورة القصوى 

  تطور استخدام المواد المشعة في المملكة . ٥

يتفاوت النشاط اإلشعاعي وكمية ا لمصادر المشعة المستخدمة في المملكة فبعض المنشآت تستخدم مصـادر اليتجـاوز                 

 من المللي كيوري في حين تستخدم بعض المنشآت مصادر يتجاوز نشاطها            النشاط اإلشعاعي للواحد منها بضع عشرات     

و تستخدم بعض المنشآت عددا محدودا من المصادر المشعة المختلفة في حين تسـتخدم              .  اإلشعاعي مائتي ألف كيوري   

شـعة  منشآت أخرى ما يزيد على مائة مصدر  بعضها متشابه وبعضها مختلف علما أن إجمالي أنـواع المصـادر الم                   

 هـ كان عدد المنشـآت      ١٤٠٥في عام    ف ١كما هو موضح في الشكل        و.  مصدرا   ٦٥المستخدمة في المملكة اليتجاوز     

المستخدمة أو المتعاملة مع مواد مشعة في المملكة اليتجاوز خمس منشآت ومع ازدياد استخدام المصادر المشـعة ازداد                  

كومي مسجلة رسميا ومصرح لها باستيراد أو استخدام مواد          منشأة مابين قطاع خاص وح     ٢٤٣عدد المنشآت حتى ناهز     

 طلبا بعد أن كانت  ال تتجاوز خمس طلبـات           ١٧٣٣ هـ     ١٤٢٢وبلغت طلبات  المصادر المشعة الجديدة عام        مشعة ،   

 مرة ناهيك عن العديد من طلبات استيراد المواد المشعة والتي ال تـتم     ٣٤٦ هـ  أي تضاعفت أكثر من        ١٤٠٥في عام   

وافقة عليها إما ألسباب فنية أو أسباب أمنية مما يؤكد أهمية وجود نظام للحماية من اإلشعاع للتعامل مع هـذا الكـم                      الم

 كلـد تنامى بشـي ، وقـا اإلشعاعـي ونشاطهـا النصفـا وعمرهـالف أنواعهـلى اختـادر عـن المصـم الكبير

 

 

 

 



 ، عبدالرحمن بن محمد العرفج عبداهللا بن صالح الخليوي QL  ٢مجلد 

  هـ١٤٢٠ – ١٤٠٥حجم طلبات استيراد المواد المشعة من ) ١(شكل 
 

كبير استخدام المصادر المشعة في المملكة وعاما بعد عام تزداد الممارسات اإلشعاعية وبالتالي تزداد طلبـات اسـتيراد          

عدد المصادر المشعة المستخدمة في المملكة في مختلف الممارسات علـى           ) ١(المواد المشعة ،  ويوضح الجدول رقم        

 الجدول أن معظم المصادر المستخدمة هي في مجال الطب النووي فقد بلغت             ويالحظ من . مدار العشرين سنة الماضية     

ويالحظ أن نسبة المصادر  .  مصدرا مشعا  بينما تناهز ألفي مصدر بالنسبة ألجهزة القياس النووية             ١٨٠ر٠٠٠أكثر من   

بالنسبة إلجمالي المصادر المستوردة ، وهناك مصادر مشعة        % ٢ر٥التي تعاد إلى بلد المنشأ قليلة جدا التتجاوز نسبتها          

مستوردة في المجال البحثي والعالج اإلشعاعي التعاد إلى بلد المنشأ ، بينما يالحظ أن المصادر المشعة المستخدمة فـي                   

خدمة في الطب   وذلك يعود تحديدا إلى أن معظم المصادر المست       %  ٦٧أجهزة القياس يعاد منها إلى بلد المنشأ  مانسبته          

النووي وفي المجال البحثي وفي العالج اإلشعاعي هي مصادر مفتوحة ومنخفضة عمر النصف وبعضها يعتبر نفايـات                 

منخفضة اإلشعاع ويمكن التخلص منها دونما حاجة إلى وضعها في مخازن خاصة كما هو الحـال بالنسـبة للمصـادر        

شعة المستخدمة في أجهزة القياس فغالبا ما تكون مصـادر مغلقـة            متوسطة وعالية النشاط اإلشعاعي ، أما المصادر الم       

ذات عمر نصفي  ونشاط بعضها اإلشعاعي مرتفع مما يستدعي إعادتها إلى بلد المنشأ وذلك لعدم توفر مقبـرة نفايـات                     

 ويختلف النشاط اإلشعاعي للمصدر باختالف الممارسة . مشعة في المملكة في الوقت الحاضر 

 

 

 هـ١٤٢٢ إلى ١٤٠٥مصادر المشعة المستخدمة في  المملكة من  عام  ال) ١(جدول 

 الموجود التصدير االستيراد اسم الممارسة 

 ٨٨٨ ١٨٣٧ 2725التصوير الصناعي 1

 ١٦٤٦ ٣٧٧ 2023 أجهزة القياس 2

 ٨٤٢٧ - 8427 العالج اإلشعاعي 3

 ١٧٧٣٣١ ٢٨٧٤ 180205 الطب النووي 4

 ١٢٦١٦ - 12616 بحثي 5

 ٧ - 7 ة تشعيعأجهز 6
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 QM  ٢مجلد  شعاع في المملكة العربية السعوديةاإل دراسة تقويمية لوضع الحماية من

وقد ازداد عدد الممارسات اإلشعاعية في فقد يستخدم مصدر في ممارستين  بنشاط إشعاعي يختلف في كل ممارسة ، 

 هـ كما هو ١٤٢٢المملكة وبالتالي عدد العاملين في مجال اإلشعاع حتى بلغ أكثر من ثمانية آالف عامل في عام 

والممارسة تختلف قليال عن المنشأة ، فقد تحتوي أحد الجهات أو الشركات عدة ممارسات تتفاوت . ٢ل موضح في جدو

وتتعدد حسب طبيعة الممارسات المنوطة بها ، فالمستشفيات على سبيل المثال قد تحوي عدة ممارسات في الطب النووي 

  .والتشخيص اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي

 

  

 ات النووية الموجودة في المملكةحجم التقني)   ٢(جدول 

 عدد العاملين عدد االممارسات انواع الممارسة 

 ٥٨٧٥ ٦٠٠ التشخيص الطبي باإلشعاع ١

 ٨٣٠ ٦٩ الطب النووي ٢

 ٢٣٧ ٩ العالج باإلشعاع ٣

 ٤٥ ٢ وحدات التشعيع الصناعي ٤

 ٤٢ ٤ وحدات التتشعيع البحثي ٥

 ٣٥ ٤ مصادر المياه ٦

 ١٧ ٢ التعقيم الطبي ٧

 ٦٧٠ ١٧ التصوير اإلشعاعي ٨

 ٤١٥ ٨٤ أجهزة المعايرة والقياس ٩

 ٤ ١ الكشف عن الجريمة ١٠

 ٣٥ ٥ بحوث العلوم النووية األساسية ١١

 ٢٥٠ ٢١ مختبرات البحث العلمي والمراكز التعليمية ١٢

 ٤٥ ٣ مقتفيات األثر ١٣

 ٢٨٠ ٦ سبر غور اآلبار ١٤

 ٢١ ٧  اإلشعاعالخدمات في مجال الحماية من ١٥

 ٤٢ ٢٧ النقل اآلمن للمواد المشعة ١٦

 ٨٨٤٣ ٨٦١ المجموع 

  

 تطبيقات المصادر المشعة في المملكة . ٦

يختلف الغرض من استخدام المواد أو المصادر المشعة طبقا لطبيعة المهمة التي تستخدم تلك المصادر من أجلها ، فهناك                 

عي ، و في الطب النووي ، والعالج اوالتعقـيم أو التشـخيص الطبـي ،     مصادر تستخدم في التصوير اإلشعاعي الصنا     

وأجهزة القياس النووية  ، والبحث والتعليم ، ومقتفيات األثر ، ومصادر المياه ، وسبر غور اآلبار ، والنقل ، كمـا أن                       

صناعية أو أغراض   هناك عددا من المنشآت التي تستخدم وحدات تشعيع عالية المصدر إما ألغراض بحثية أو أغراض                

، ) ٣( كيوري كما في الجدول رقـم        ١٥٠ر٠٠٠ إلى   ١٤ر٠٠٠طبية ، ويتراوح النشاط اإلشعاعي لتلك الوحدات مابين         

ويتطلب وجود هذا النوع من وحدات التشعيع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل معها نظـرا لنشـاطها                   

مسؤول في المنشأة المستخدمة لهذا النوع من الوحدات كامل المسؤولية في           اإلشعاعي المرتفع ، ويتحمل ضابط الحماية ال      

وتمتلك شركة الشفاء لصناعة الحقن     . مراقبة االستخدام اآلمن للوحدة ، وتقويم دوري للجرعات اإلشعاعية للعاملين فيها            

 في المستشفيات بـدال مـن        كيوري لتعقيم الحقن الطبية المستخدمة     ١٥٠ر٠٠٠الطبية مصادر مشعة يبلغ إجمالي شدتها       

 . الطرق التقليدية المعروفة



 ، عبدالرحمن بن محمد العرفج عبداهللا بن صالح الخليوي QN  ٢مجلد 

 المنشآت التي تحتوي على وحدات تشعيع عالية المصدر)  ٣(جدول 

 النشاطية بالكيوري النظير المشع اسم المنشأة 

 مدينة  /معهـد بحـوث الطاقة الذرية ١

 الملك عبد العزيــز للعلوم والتقنية

 ٢٤٠٠٠ ٦٠-الكوبالت

 ١٥٠٠٠٠ ٦٠-الكوبالت   لصناعة الحقن الطبيـةشركة الشفاء ٢

 ١٠٠٠٠٠ ٦٠-الكوبالت  مسـتشفى الملك فيصل التخصصي ٣

 ٢٤٠٠٠ ٦٠-الكوبالت   كلية العلوم–جامعة الملك سـعود  ٤

 ١٤٠٠٠ ٦٠-الكوبالت  شركة أرامكو / مركزالظهران الطبي ٥

 ١٧٠٠٠ ٦٠-الكوبالت   الدمـــام-مركـــز بنك الدم  ٦

 

نوع المصادر المشعة المستخدمة في المملكة بتنوع استخداماتها ، فهناك مصادر باعثة إلشعاعات جامـا ومصـادر                 وتت

 وهمـا   ٦٠- والكوبالت ١٣٧-لجسيمات بيتا أو ألفا ، وهناك مصادر تستخدم في أكثر من ممارسة أو تطبيق كالسيزيوم              

ادر يقتصر استخدامها علـى تطبيـق واحـد مثـل           مصدران من مصادر أشعة جاما عالية االختراق ، بينما يوجد مص          

، ويالحظ أن عدد المصادر المستخدمة في المجال البحثي يبلغ تسعة وخمسين مصدرا مشعا كما في                ٢٥٢-الكاليفورنيوم

، وسبعة وثالثين مصدرا مشعا في المجال الطب النووي ، ويقتصر العالج اإلشعاعي على استخدام أربعة                ٤الجدول رقم   

لجة األورام السرطانية والتي تتطلب مصدرا جاميا أو أشعة سينية للقضاء على الـورم السـرطاني سـواء             مصادر لمعا 

 . بتوجيه حزمة األشعة نحو الورم أوغرس المصدر المشع فيه 

 
 

 أنواع المصادر المشعة المستخدمة في المملكة وطبيعة استخداماتها)  ٤(جدول 

 نوع المصدر المشع نوع االستخدام

 192Ir, 137Cs, 60Co, 131I ج اإلشعاعيالعال

 192Ir, 226Ra, 137Cs, 60Co, 241Am, 55Fe, 109Cd, 88Y, 75Se, 57Co, 238Pu التصوير الصناعي

 ,57Co, 252Cf, 109Cd, 243Am, 241Am, 60Co, 137Cs, 55Fe, 3H, 125I, 192Ir, 85Kr, 147Pm أجهزة القياس
238Pu, 226Ra, 228Th, 238U, 232Th, 63Ni, 210Po 

 ,241Am, 198Au, 133Ba, 14C, 45Ca, 109Cd, 192Ir, 57Co, 58Co, 51Cr, 137Cs, 55Fe, 59Fe الطب النووي
67Ga, 148Gd, 153Gd, 3H, 203Hg, 123I, 125I, 131I, 111In, 85Kr, 22Na, 32P, 33P, 226Ra, 
35S, 75Se, 79Se, 89Sr, 90Sr, 99mTc, 201Ti, 204Ti, 133mXe, 88Y 

 ,241Am, 243Am, 133Ba, 207Bi, 14C, 45Ca, 109Cd, 252Cf,  192Ir, 36Ci, 57Co, 58Co مجال البحثيال
60Co, 51Cr, 137Cs, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 55Fe, 67Ga, 148Gd, 3H, 203Hg, 166Ho, 125I, 
131I, 192Ir, 28Mg, 54Mn,  22Na, 63Ni, 32P, 33P, 210Pb, 147Pm, 236Pu, 238Pu, 239Pu, 
241Pu, 242Pu,226Ra, 35S, 75Se, 113Sn,  90Sr, 182Ta, 99mTc, 228Th, 229Th, 230Th, 
201Ti, 204Ti, 234U, 238U, 240U, 185W,  133mXe, 88Y, 65Zn. 



 QO  ٢مجلد  شعاع في المملكة العربية السعوديةاإل دراسة تقويمية لوضع الحماية من

  الحوادث اإلشعاعية . ٧

ت العشـرين   رغم االستخدام المكثف للمصادر اإلشعاعية ووحدات التشعيع في المملكة العربية السعودية طوال السـنوا             

الماضية إال أنه لم يسجل أي حادث خطير على الرغم من الممارسات السلبية الموجودة في التعامل مع المصادر المشعة                   

في بعض المنشآت كعدم االلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ، وعدم االهتمام بمعـايرة أجهـزة القيـاس                   

وبالطبع .  وكذلك عدم االهتمام بإدارة النفايات المشعة على الوجه المطلوب           وصيانتها ن وعدم إدراك مخاطر اإلشعاع ،      

فليس عدم وقوع حوادث إشعاعية مبررا لعدم الحاجة إلى نظام متكامل للحماية من اإلشعاع فـي المملكـة ، فالحـادث                     

عرض زائـد لإلشـعاع     اإلشعاعي ال يعلن عن نفسه ، بل إن أي ممارسة خاطئة في التعامل مع المصدر قد يؤدي إلى ت                  

للعاملين وبالتالي إلى تطورات قد ال تحمد عقباها ، وجدير بالذكر أن حدود التعرض المهني السنوية للعاملين في حقـل                    

، وهو المعمول به في المملكة ، ولم يسجل أي حوادث إشعاعية فـي المملكـة                ) ١(اإلشعاع يبلغ عشرين مللي سيفرت      

 ١٩٢-م لجرعة زائدة من مصدر اإليرديـوم      ١٩٩٧ في التصوير اإلشعاعي عام      سوى حادثين تعرض في أحدهما عامل     

 ١٣٧- مللي سيفرت مما استدعى وقفه عن العمل حفاظا على حياته ، كما وقع حادث غرق لمصدر سيزيوم                 ١٠٧بلغت  

 . مللي كيوري وتم انتشاله في الحال والسيطرة على الوضع ومن ثم تصديره إلى بلد المنشأ ٨٠٠تبلغ شدته 

 

 دور مدينة الملك عبدالعزيز المأمول . ٨

قبل أن نتعرض للدور المأمول من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يحسن بنا أن نعرج على العقبات التي تكتنـف                    

 :طريق الحماية من اإلشعاع في المملكة والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية

 

 .ثر على أداء العمل في ظل غياب تعليمات معتمدة رسميا عدم صدور النظام بشكل رسمي مما يؤ )١

 .  عدم وجود سلطة تنظيمية مختصة في الدولة )٢

 .  تنوع الصالحيات بين جهات متعددة وعدم تحديد مهامها بدقة )٣

 . عدم وجود الوعي بالمخاطر في الكثير من المنشآت المستخدمة للمصادر المشعة )٤

 . أمور الحماية لدى المنشآت  عدم توفر القوى البشرية المدربة في  )٥

 عدم توفر جهاز فني متكامل في معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة لعمليات التفتيش والمراقبة علـى االمنشـآت                   )٦

 .المستخدمة لمواد مشعة

 

ال يوجد في الوقت الحاضر نظام عام للحماية من اإلشعاعات المؤينة في المملكة معتمد رسميا يحدد بالتفصـيل سـبل                    

لتعامل اآلمن مع المواد المشعة ومسؤوليات وواجبات األطراف المختلفة والجهة صـاحبة االختصـاص ومسـؤولياتها        ا

هــ تفتقـد إلـى التفصـيل        ١٤٠٧وصالحياتها حيث أن التعليمات التنظيمية المؤقتة  التي أصدرتها المدينة في عـام              

 أن يكون نظام الحماية معتمدا من أعلى سلطة         ومن الضروري . الضروري الذي يشمل جميع االستخدامات واألطراف       

كما ال يوجد كيان تنظيمي مستقل يشرف على جوانب الحماية المختلفة ،             . في الدولة كما هو الحال في العديد من الدول          

ـ . يجب أن يكون ذا شخصية اعتبارية مسـتقلة     وإذا قدر أن يكون هناك كيان تنظيمي ف       . التشريعية منها أو التنفيذية      د وق

تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مرشحة لذلك الدور بحكم تبنيها منذ ما يزيد عن عشرين عاما ألمور الحماية    

من اإلشعاع في المملكة كما ورد بيانه سابقا ، ويجب أن يتوفر لهذا الكيان التنظيمي الموارد المالية الكافيـة والكـوادر                     

زمة مثل أجهزة القياس والمعايرة وغيرها والتوظيف الذي هو عصب الحمايـة نظـرا              العلمية المؤهلة والتجهيزات الال   



 ، عبدالرحمن بن محمد العرفج عبداهللا بن صالح الخليوي QP  ٢مجلد 

لكثرة وتعدد الممارسات التي تتعامل مع المواد والمصادر المشعة في المملكة ، كما ينبغي ضمان سالمة هـذا الكيـان                    

راف على الحماية من اإلشعاع في      التنظيمي بمنع االزدواجية أو تضارب المصالح كما يحدث عند قيام العاملين فيه باإلش            

المنشآت المستخدمة لإلشعاع ، ويقوم هذا الكيان التنظيمي بدراسة واإلشراف على طلبات االستيراد والتصدير والفسـح                

والتراخيص من الناحية الفنية واإلدارية وإصدار الفسوحات والتراخيص الالزمة ، ويمكن التنسيق مع وزارة الداخليـة                

 الممارسات اإلشعاعية والمتعاملين معها ، وكذلك التنسيق مع إدارة الجمارك بخصوص المواد المشـعة               وإحاطتها بكافة 

والكيان التنظيمي أو الهيئة الرقابية أو الجهة المختصة له مهام تشريعية وأخرى تنفيذية ، فالمهام التشريعية                المستوردة ،   

ينة  والتعديالت عليه ، ووضـع التنظيمـات واللـوائح التنفيذيـة     اقتراح النظام العام للحماية من اإلشعاعات المؤ  تشمل  

والتعليمات واإلرشادات الخاصة بالحماية  من اإلشعاعات المؤينة والمـواد المشـعة ،  ووضـع المعـايير والحـدود                    

لترخيص والمستويات الوطنية الخاصة بكافة أنواع التعرضات اإلشعاعية ، ومهام تنفيذية تشمل  دراسة وتقويم طلبات ا               

بالممارسات التي تتضمن تعرضا إشعاعيا ، و إجراء التفتيش الدوري أو المفاجئ علـى كافـة الممارسـات ، وتقـويم               

تقــارير األمان الدورية في المنشآت التي تمارس أنشطة إشعاعية ، ومراقبة جودة القياسات اإلشعاعية المختلفة التـي                 

 المرخص لها بالتنظيمات واللوائح التنفيذية الوطنية ، ورصد المستويات          يجريها المرخص لهم ، ومراقبة التزام الجهات      

اإلشعاعية البيئية الطبيعية والصنعية في المملكة باستمرار ، وإجراء البحوث والدراسات التطويرية في مجال الحماية من             

 ووضـــع خطـة وطنيـة   اإلشعاع ، واإلشراف على التخلص من النفايات المشعة ووضع التنظيمات الالزمة لذلك ،       

للطوارئ اإلشعاعية  بالتعاون مع الهيئات الحكومية ، وتمثيل المملكة في المنظمات العالمية المعنية بأمور الحماية مـن                  

 . اإلشعاع

 

ال يتوفر العدد الكافي من القوى البشرية المتخصصة المتفرغة بمعهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيـز                    

 والتقنية وهي الجهة التي تتحمل المسؤولية من الناحية الفنية عن أمور الحماية من اإلشعاع حيث اليتجاوز عـدد                   للعلوم

العاملين في مجال الحماية في المعهد عشرة أشخاص مما يعيق المدينة عن  القيام بدورها  كامال السـيما فـي مجـال                       

ة التفتيش التمثل سوى نسبة بسيطة للغاية من حجم العمل الخاص           ويجب  التنويه كذلك إلى أن عملي      . التفتيش والمراقبة   

بالحماية من اإلشعاع ،  كما يتضح  من مراجعة مهام السلطة التنظيمية المختصة حيث تشمل مهام تشـريعية وأخـرى                     

ـ                . تنفيذية متعددة  ا لحجـم   ورغم أن أحجام وهياكل المراكز المعنية بالحماية من اإلشعاع في دول العـالم تتفـاوت تبع

إال أنه يكفي التدليل ببعض األمثلة عن بعض الدول التي      .  الممارسات واألعمال المرتبطة بالمواد المشعة في هذه الدول         

تمارس فيها أنشطة إشعاعية فمثال  في الجمهورية العربية السورية يوجد مركز وطني للحماية من اإلشعاع يضم أكثـر                   

اعية والحماية من اإلشعاع بخالف الجهاز اإلداري علما بأن حجم الممارسات           من خمسين متخصصا  في القياسات اإلشع      

وفي جمهورية مصر العربية يضم المركز القومي لألمان        . الموجودة في المملكة أكثر بكثير مما هو موجود في سوريا           

ما بأن حجم الممارسـات     عل. النووي والرقابة اإلشعاعية مايزيد على مائتي متخصص في كافة جوانب الحماية واألمان             

اإلشعاعية والنووية فيها اليزيد كثيرا عن حجم هذه الممارسات في المملكة بل أن كميـة المصـادر والمـواد المشـعة                     

 .المستخدمة حاليا في التطبيقات الصناعية والطبية في المملكة تزيد على مثيلتها في مصر

  

ع في المملكة مقارنة بالممارسات الموجودة ، وكما نعلـم هنـاك            هناك نقص كبير في أعداد مسئولي الحماية من اإلشعا         

 ممارسة في المملكة ، وتعقد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اختبارات لألشخاص الذين ترشـحهم جهـاتهم                  ٨٦١

كمسئولي حماية  ليكونوا مسئولي حماية في المنشآت التي يعملون بها ، والذين يجتازون االختبار يكونون مؤهلين للعمل                

  في منشآتهم حسب طبيعة الممارسة سواء فـي الطـب النـووي أو    Radiation Safety Officersأو ضباط حماية  

التصوير اإلشعاعي أو أجهزة القياس أو غير ذلك لمدة سنتين ، وقد بدأت المدينة بعقد اختبارات مسئولي الحمايـة منـذ             

  هـ١٤٢٢ إلى عام ١٤١٧ بلغ عدد المتقدمين لالختبارات من عام  ، وقد٢في الشكل  موضح هو  هـ كما١٤١٧عام 



 QQ  ٢مجلد  شعاع في المملكة العربية السعوديةاإل دراسة تقويمية لوضع الحماية من

 مجموع المتقدمين

  هـ١٤٢٢ – ١٤١٧الناجحون في اختبارات مسؤولي الحماية من عام ) ٢(شكل 

، وهذا قد يعود إلى ضعف التحصـيل  % ٢٥ فقط أي أن نسبة الناجحين لم تتجاوز ١٨٤ متقدما بلغ عدد الناجحين    ٧٤٧

مين في موضوع الحماية من اإلشعاع ، وأن كثيرا من الشركات ال تحرص على استقدام الكفاءات المؤهلة                 العلمي للمتقد 

في أمور اإلشعاع ، كما ينبغي تدريب مسئولي الحماية المؤهلين خاصة في المنشآت التـي تسـتخدم مصـادر عاليـة                     

 .   النشاطية اإلشعاعية وإلزام تلك المنشآت بإعادة تدريبهم

 

ك معظم إدارات المنشآت التي تستخدم اإلِشعاعات أو المواد المشعة لدور الحماية من اِإلشعاع وللمسـؤوليات                عدم إدرا 

المناطة به على الرغم من أن المدينة قد وزعت على كافة المنشآت التي تتعامل مع مواد مشعة تعليمات االستخدام اآلمن                    

المنشآت الخبرات البشرية المناسبة والمدربة على تنفيذ األعمـال         للمواد المشعة وسبل التعامل معها حيث يجب أن توفر          

المرتبطة باإلشعاعات ، وكذلك عدم وجود برامج للحماية في تلك المنشآت تحدد بدقة المتطلبـات الالزمـة للمكونـات                   

 :الرئيسة الستة لبرنامج الحماية وتتمثل في المبادئ التالية 

 

 .لحماية واألمانالتنظيم واإلدارة الملتزمة بمبادئ ا

 .اختيار األفراد الالئقين للعمل اإلشعاعي وتدريبهم تدريبا مناسبا 

 .المراقبة اإلشعاعية المهنية الفعالة

 .المراقبة اإلشعاعية الفعالة لتعرض الجمهور والبيئة

 .التخطيط الفعال للطوارئ واالستعداد لمواجهتها

 .اساتتطبيق برنامج لتوكيد جودة جميع الممارسات والقي

 

إضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لمواجهة الطوارئ اإلشعاعية ، وقد يكون من المناسب التأكيد على إلزام المنشآت                  

بإعداد برامج محددة للحماية من اإلشعاع فيها ، وعقد دورات تثقيفية لمديري المنشآت المتعاملة مع المواد أو المصـادر                   

 . المشعة
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 الخالصة

ي إصدار نظام عام للحماية من اإلشعاع في المملكة معتمد رسميا من أعلى سلطة فـي الدولـة ،                   من المهم المسارعة ف   

وقيام كيان تنظيمي أوجهة مسئولة لها شخصية اعتبارية مستقلة من الناحية المالية واإلدارية يناط بها مسئولية الحمايـة                  

بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نواة لهـذا        من اإلشعاع على مستوى المملكة وقد يكون قسم الحماية من اإلشعاع            

كما يلزم توفير القوى البشـرية      . الكيان نظرا للخبرة الكبيرة في التعامل مع المواد المشعة طوال العشرين سنة الماضية            

مارسـات  الالزمة لبرنامج الحماية في تلك الجهة بما يكفل إجراء عمليات المراقبة والتفتيش وخالفهـا علـى كافـة الم                  

اإلشعاعية ، وزيادة عدد مسئولي الحماية من اإلشعاع في كافة الممارسات ، وعدم الموافقة على اسـتيراد أي مـواد أو          

ومطالبة جميع الجهات بضـرورة تـوفر بـرامج         . حماية) مسئولي(مصادر مشعة أو وحدات تشعيع إال بتوفر مسئؤل         

 .ئ اإلشعاعيةمتكاملة للحماية من اإلشعاع وخططا لمواجهة الطوار
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