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أهو ٍلطخ الزؾبلف الوؤقزخ هقن ( ) 24
الِ٘ئخ العواق٘خ للَ٘طوح علٔ هٖبكه الٌْب ٛاألّعبعٖ
ثٌبء علٔ الٖالؽ٘بد الوقْلخ لٖ ثٖفتزٖ الوفلٗو األكاهٕ لَفلطخ األئفزالف الوؤقزفخ ّاًفب ق لًفْاً٘ي
ّاعفواف الؾفوة ّروبّفف٘ب ق هفر قفواهاد هغلففٌ األهفي الفلّلٖ ماد الٖففلخ اٍف٘وب الًففواه 5241
ّالًواه  5355لٌَخ .4001
رعيٗففياق للتًففوح  5هففي الًففواه  5241الزففٖ رٌبّففل الففلّا األعٚففبء ّالوٌعوففبد الوعٌ٘ففخ لوَففبعلح
الْعت العواقٖ اٖ كتبؽَ هي أعل أعوبه هؤٍَفبرَ ّأعفبكح ثٌفبء ثلفلٍ ّالوَفبُوخ ث ٗغفبك ظفوّف
ااٍزًواه ّااهي اٖ العواق.
ّأّبهح الٔ قواه هغلٌ األهي اللّلٖ  442لٌَخ  5995النٕ أّبه الٔ أى علٔ العواق الوْااًفخ
كّى ق٘ل أّ ّو ٛعلٔ أى اٗؾٖل أّ ٗطْه أٍلؾخ ًّْٗخ أّ هْاك رَزقلم اٖ األٍلؾخ الٌّْٗخ اّ
إ أعياء هٌتٖلخ أّهكًْبد أّ ثؾْس اّرطْٗو اّ كعن اّ هٌْ ح رٌٖ٘ر ماد ٕلخ ثبلوْْٙع ،
ّأّبهح الٔ قواه هغلٌ األهي اللّلٖ هقن  202لٌَخ  5995ثبلَفوبػ للعفواق ث ٍفزعوبا الٌعفبئو
الوْعخ لأل غواٗ الطج٘خ ّاليهاع٘خ ّالٌٖبع٘خ ،
ّكففنلا ااّففبهح الففٔ رجٌففٖ قففبًْى اكاهح اللّلففخ العواق٘ففخ للووؽلففخ األًزًبل٘ففخ الٖففبكه اففٖ  4آماه
،4002
ّرففنك٘و ث ًففَ اففٖ ٗففْم  4أٗلففْا ٕففبكق هغلففٌ هففلهاء الْكبلففخ اللّل٘ففخ للطبقففخ النهٗفخ علففٔ قْاعففل
الزعبهل الوزعلق ثؾوبٗخ ّأهي هٖبكه األّعبع . IAEA / CODEOC / 4002،
ّأكهاكب ق اى اٍزعوباد ااّعبع اٗٙفًْٖ رًفلم ابئفلح كج٘فوح افٖ هغفبا الطفت ّالٖفٌبعخ ّاليهاعفخ
ّالجؾفففْس ماد الٖفففلخ  ،غ٘فففو أى الزعفففوٗ لِفففنا ااّفففعبع ٗوكفففي أى ٗفففؤكٕ الفففٔ ًزفففبئظ هٚفففوح
ثبألّقبٓ ّالج٘ئخ ،
ّرٖو٘وب ق علٔ أًْبء الوٌعوخ الٌْ٘ٛخ للَ٘طوح علفٔ أٍفزقلام هٖفبكه األّفعبع ّالوفْاك الوْفعخ
األفوٓ لغوٗ ؽوبٗخ الٖؾخ العبهخ ّأهي األًَبى ٍّالهزَ أصٌبء ر كٗخ عول٘فخ اٍفزقلام األّفعبع
ا ًْٖٗٙألغواٗ ًباعخ ،
أعلي ثوْعت ملا إٔلاه هب ٗلٖ :
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الِ٘ئخ العواق٘خ للَ٘طوح علٔ هٖبكه الٌْب ٛاألّعبعٖ

 القسم  /1التأسيس
.5
.4
.1
.2
.3

رؤٍففٌ ثوْعففت ُففنا األهففو ُ٘ئففخ عواق٘ففخ للَفف٘طوح علففٔ هٖففبكه ااّففعبع ّرَففؤ ( الِ٘ئففخ
العواق٘خ لل٘طوح علٔ هٖبكه األّعبع )  ،ركْى ّكبلخ هَزًلخ .
للِ٘ئففخ ٕففالؽ٘خ رٌع ف٘ن هٖففبكه األّففعبع ّعو٘ففر الٌْففبٛبد الوزعلًففخ ثففبلزعوٗ أّ أهكبً٘ففخ
الزعوٗ لألّعبع ا ًْٖٗٙهي هٖبكه األّعبع ّالٌتبٗفبد الوْفعخ ث ٍفزضٌبء ًْفبٛبد هٖفبكه
األّعبع اّهٖبكه األّعبع الوَزضٌبح ثْكل فبٓ اٖ ُنا األهو .
ارزؾوفل الِ٘ئففخ هَفؤّل٘خ هواقجففخ األّففعبع الٌفّْٕ الطجففٖ الج٘ئففٖ أّ العول٘فخ الوزعلًففخ ثزطِ٘ففو
ّرٌع٘ف الج٘ئخ هي الزلْس األّعبعٖ .
ُّففٖ ثٖففلك اكاء ّاعجبرِففب  ،للِ٘ئففخ اى رزجففر ّ ،الففٔ الؾففل الووكففي  ،اهّففبكاد قْاعففل الزعبهففل
الٖففبكهح عففي الْكبلففخ اللّل٘ففخ للطبقففخ النهٗففخ ّرعففلٗالرِب ثقٖففْٓ ؽوبٗففخ ّأهففي هٖففبكه
األّعبع .
ااّبهاد للولٗو األكاهٕ لَلطخ األئزالف الوؤقزخ اٖ ُنا األهو ٍزْف٘و الفٔ هئفٌ٘ الؾكْهفخ
العواق٘خ ثعل اًٌزًبا الَلطخ الكبلولخ الٔ الؾكْهخ العواق٘خ الوؤقزخ .

 القسم /2الغزض
للِ٘ئفخ اى رٖفله األًعوففخ ّرفلفلِب ؽ٘ففي الزٌت٘فن كفٖ رَففوؼ ث ٍفزقلام هٖففبكه األّفعبع ألغففواٗ
ًباعفخ ّلزفْا٘و ؽوبٗفخ كبا٘فخ لألًَفبى ٙففل الزف ص٘واد الوٚفوح لألّفعبع اٗٙفًْٖ ّلٚفوبى ؽوبٗففخ
ّأهي هٖبكه األّعبع ّ .للِ٘ئخ اٗٚب ق الزؾًق هي الًٚبٗب الوزعلًخ ثفبلزقلٔ هفي الٌتبٗفبد الوْفعخ
ماد الوَزْٓ الوٌقت٘ .

 القسم  /3تعزيف مصدر األشعاع
ٗعوف هٖله األّعبع ث ًَ هْاك ماد ًْب ٛأّعبعٖ هؾكوخ الغلق ثغالف ثْكل كائن ّهزوبٍفكخ
ثًْح ّركْى علٔ ّكل هْاك ٕلجخ ّ .اغواٗ ُنا األهو ْٗ ،ول هٖطلؼ هٖله األّعبع اٗٚب ق
الٌعففبئو الوْففعخ الَففبئلخ الزغبهٗففخ ّْٗ .ففول الوٖففطلؼ اٗ ٚفب ق إ هففْاك اّففعبع٘خ هزَففوثخ اما كففبى
الوٖله األّعبعٖ الوؾكن األغالق اَ٘ صًت اّ كَو اّ اما كبى هبَٗكت هٌفَ ثؾبلفخ ًعفبئو هْفعخ
ٍبئلخ ّ .ألغواٗ ُنا األهو ،
ا رْففول الوٖففبكه األّففعبع٘خ الٌتبٗففبد الٌّْٗففخ الوْٙففْعخ اففٖ أغلتففخ لغففوٗ الففزقلٔ هٌِففب اّ
الوْاك الٌّْٗخ اللافلخ ٙوي ؽلًبد الْقْك الٌّْٕ الوزعلًخ ثبلجؾش اٙباخ الٔ هتبعالد الطبقخ .
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 القسم / 4الزئيس ومىظفى الدائزة
ٗ .5ع٘ي الولٗو األكاهٕ لَلطخ األئزالف ثعل الزْبّه هفر الؾكْهفخ العواق٘فخ األًزًبل٘فخ هئَ٘فب ق
للِ٘ئخ ثْٖهح اّل٘خ ّللّهح هؾلكح ثٌَز٘ي ّثعل ملا ٗع٘ي هئٌ٘ الؾكْهخ هؤٍبء آفوٗي
للّهاد هؾلكح ثقوٌ ٌٍْاد علٔ اى ٗكْى الوئٌ٘ هَؤّاق ثْكل عبم عي أكاهح ّعول
الِ٘ئخ ّكنلا عي هار رًوٗو هجبّو الٔ الولٗو األكاهٕ لَلطخ األئزالف .
ٗ .4كْى هي الٚوّهٕ ّالوالئن للِ٘ئخ اى رًَن الفٔ عفلح أقَفبم لزَفِ٘ل اكاء هِبهِفب  ،علفٔ
اى ٗزوأً كل قَن هلٗو َٗؤ هلٗو الًَن ًْٗ ،م ثوار رًوٗو الٔ الوئٌ٘ هجبّوح ّ .قجفل
رَففل٘ن الَففلطخ األكاهٗففخ الكبهلففخ الففٔ ؽكْهففخ اًزًبل٘ففخ عواق٘ففخ  ،للوففلٗو األكاهٕ لَففلطخ
األئزالف الوؤقزخ رع٘٘ي هلهاءااقَفبم ّ .ثعفل رَفل٘ن الَفلطخ األكاهٗفخ الكبهلفخ الفٔ ؽكْهفخ
عواق٘خ اًزًبل٘خ ًْٗ ،م هئٌ٘ الِ٘ئخ ثزع٘٘ي هلهاء األقَبم ّؽَت هبًٗز. َ٘ٚ

 القسم / 5الميزانية والتمىيل
 .5للِ٘ئخ اى رٌَق هر ّىاهح الوبل٘خ ثقْٖٓ ه٘ياً٘زِب .
 .4ثعففل رَففل٘ن الَففلطخ األكاهٗففخ كبهلففخ الففٔ ؽكْهففخ عواق٘ففخ اًزًبل٘ففخ  ،روففْا الِ٘ئففخ عفي ٛوٗففق
أعففواءاد هبل٘ففخ ٌّ٘ٛففخ رزعلففق ثزكففبل٘ف هٖففبكه هالكِففب الففْظ٘تٖ ّعول٘ففخ رففلهة هْظتِ٘ففب
اٙباخ الٔ اهزالك هوااق ّاعِيح للٖ٘بًخ ّالزتزِ٘ علٔ اى ٗعبك الٌعو ثِب كل عبم .

 القسم /6الزاتب وظزوف العمل
 .5للِ٘ئخ ٕالؽ٘خ رْغ٘ل ّرْظ٘ف ّاٖل العبهل٘ي اٍزٌبكاق الٔ الًبًْى الوعلا ث ّاهو ٍفلطخ
األئزالف الوؤقزخ ّاًعوزِب ّهنكوارِب علٔ اى ٌَٗغن هفر اهفو ٍفلطخ األئفزالف هقفن ّ 5إ
عول٘خ رٌت٘ن هقْلخ ثوًزٚبٍ .
 .4رزوبّففٔ اعففْه العففبهل٘ي اففٖ الِ٘ئففخ هففر ُ٘كففل اعففْه هففْظتٖ الؾكْهففخ الٌْ٘ٛففخ العواق٘ففخ
الوعوْا ثِب .

 القسم /7الصالحية والمهام
 .5الِ٘ئخ العواق٘خ هقْلخ ث رقبم هب ٗ رٖ :
أ .أعلاك الًْاً٘ي ّاألّاهو لغوٗ هٖبكقخ الوفلٗو األكاهٕ لَفلطخ األئفزالف الوؤقزفخ علِ٘فب
ّالقبٕخ ث كاهح هٖبكه األّعبع ّالٌْبٛبد الوزعلًخ ثِب اٙباخ الٔ عول٘خ الفزقلٔ هفي
الٌتبٗففبد الوْففعخ علففٔ اى ْٗففول ملففا رففْا٘و هَففزليهبد ؽوبٗففخ ّاهففي الوففْاك الوْففعخ اففٖ
عو٘ر الوٌبٛق علا رلا القبٙعخ لعول٘خ هواقجخ الزلْس األّعبعٖ الٌّْٕ الج٘ئفٖ الطْٗلفخ
األعل ّعول٘خ رٌع٘ف ّهعبلغخ الج٘ئخ .
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ة .إلاه األًعوخ الزٖ رزؾكن ث كاهح كّهح ؽ٘بح الوٖبكه الوْعخ الوطلْثفخ لٖفؾخ الوغزوفر
ّؽوبٗزَ ّاهٌَ .
د .رؾلٗل الوٖفبكه الوْفعخ الوَفزضٌبح هفي هَفزليهبد الزٌعف٘ن علفٔ أٍفبً ٕفعْثخ الَف٘طوح
علِ٘ب .
س .ارقبم ًّْو اعواءاد األٍزقلام ّإٔلاه اعفبىاد ( رقْٗفل هٍفوٖ ) لؾ٘فبىح ّاٍفزعوبا
الوٖففبكه الوْففعخ ّالوْااًففخ علففٔ األٍففزضٌبءاد اٙففباخ الففٔ األؽزتففبظ ثَففغالد رزعلففق
ثبألٍزقلام ّاألعبىح ّااٍزضٌبء .
ط .اثل هي رع٘٘ي األلزياهبد الوؾلكح اٖ األًعوخ ّالزواف٘ٔ كٖ رطجفق علفٔ اّلئفا الفنٗي
ٗؾْىّى الوٖبكه الوْعخ ّهٌِب علٔ ٍج٘ل الوضبا ّلٌ٘ الؾٖو :
أّاق  :األّٙبع الوبل٘خ ،
صبً٘ب ق  :هقبثخ الوقيّى ،
صبلضب ق ّٙ :ر عالهبد ّاٙؾخ علٔ ؽبّٗبد الوٖبكه الوْعخ ،
هاثعب ق  :الوقبثخ الغ٘لحعلٔ الزطجً٘بد العول٘خ لألّعبع الٌّْٕ ّهٌبٛق العول ،
فبهَبق :اٍزقلام عالهبد رعوٗت٘خ للوٖبكه الوْعخ ٗوكي رزجعِب ،
ػ .الً٘بم ثعول٘بد الزتزِ٘ الوعلي عٌِب ّالوجبغزفخ اٗٚفب ق لغفوٗ رً٘ف٘ن ظفوّف ؽوبٗفخ الوفْاك
الوْففعخ ّكففنلا األمعففبى لألًعوففخ الَففبهٗخ ّثففبقٖ الوَففزليهبد الوؾففلكح اففٖ رففواف٘ٔ
اٍزعوبا الوٖبكه الوْعخ .
ؿ .ارقففبم الزففلاث٘و الٚففوّهٗخ لزٌت٘ففن عول٘ففخ األمعففبى للوَففزليهبد الزٌع٘و٘ففخ ّالزففواف٘ٔ
ّكففنلا لؾوبٗففخ ٕففؾخ ٍّففالهخ العففبهل٘ي ّالوغزوففر ّاففوٗ عًْثففبد عففي إٔ هقبلتففبد
لوزطلجففبد الِ٘ئففخ ّالففٔ الؾففل األقٖففٔ ّالوًففوهح هففي الوففلٗو األكاهٕ لَففلطخ األئففٌالف
الوؤقزخ أّ ؽكْهخ العواق ثعل رَلن الَلطخ الكبهلخ .
ك .اوٗ هٍْم علٔ االزواف٘ٔ ّعول٘بد الزتزِ٘ علٔ اى رْكع كباخ أٗواكاد الوٍفْم افٖ
ؽَبة الِ٘ئخ العبم ،
م .اوٗ غواهبد علٔ األعوبا الوقبلتخ لألًعوخ الوعوْا ثِب ّالزفواف٘ٔ علفٔ اى رفْكع
أٗواكاد الغواهبد اٖ الؾَبة العبم لْىاهح الوبل٘خ.
ه .الوك علٔ الزًبهٗو الوزعلًخ ثبلوٖبكه األؽبكٗخ ّالوَبعلح اٖ الؾباد الطبهئفخ لألّفعبع
النهٕ.
ى .اثلاء الوْْهح للِ٘ئبد ّالوٌعوبد الؾكْه٘خ ؽْا الوْا٘ٙر الوزعلًخ ث فزٖبٓ الِ٘ئخ ،
ً .هار هَزْٓ الجؾْس الوزعلًخ ثًٚبٗب ؽوبٗخ الوْاك الوْعخ ّرٌع٘وِب ،
ُ .الزْإففل ثزجففبكا الوعلْهففبد ّالزعففبّى هففر الغِففبد الزٌع٘و٘ فخ لجففبقٖ الففلّا ّالوٌعوففبد
اللّل٘خ ماد الٖلخ ّفْٖٕب ق الْكبلخ اللّل٘خ للطبقخ النهٗخ ،
ٓ .رجٌٖ آل٘خ هٌبٍجخ لٚوبى هَبُوخ الوغزور األٍبٍ٘خ افٖ عول٘فخ رٌعف٘ن ّاعفالم الوغزوفر
ؽْا هو٘ياد ؽوبٗخ الوْاك الوْعخ الوزعلًخ ثبلزغبهة الزٌع٘و٘خ .

4
ٍلطخ األئزالف الوؤقزخ  /اهو  53ؽيٗواى 24 / 4002

الِ٘ئخ العواق٘خ للَ٘طوح علٔ هٖبكه الٌْب ٛاألّعبعٖ
 .4هْظتففْا الِ٘ئففخ ّّىاهح الج٘ئففخ الووفٖففْى ُففن اًفف ٜهففي َٗففوؼ لِففن الففلفْا الففٔ األثٌ٘ففخ
ّالوواافق الزففٔ رْعففل ثِففب الوٖبكهالوْففعخ لغفوٗ الؾٖففْا غلففٔ هعلْهففبد ؽففْا ؽبلففخ
ؽوبٗخ الوْاك الوْعخ ّالز كل هي األهزضبا للوزطلجبد الزٌع٘و٘خ .
 .1للِ٘ئخ ؽق اّواك الوَزْبهٗي للعول كقجواء هَزًل٘ي اّ ك عٚبء اٖ اللغٌخ األٍزْفبهٗخ
الزبثعخ لِب لألٍزتبكح هي فجوارِن اٖ ر كٗخ ّاعجبرِب .
 .2للِ٘ئخ ؽق األرٖبا ثبلِ٘ئبد الزبثعخ لَلطخ األئزالف الوؤقذ اّ ثلّائو الؾكْهخ العواق٘خ
ثعل اًزًبا الَ٘بكح الكبهلخ ثقْٖٓ الًٚبٗب العوّهٗخ لغوٗ رٌت٘ن هِبهِب ثْكل اعبا

 القسم  /8محظىرات
ثعل رَلن الَلطخ الكبهلخ للؾكْهخ العواق٘خ األًزًبل٘خ  ،اٗغْى رجٌٖ اّ رًلٗن اّ هْإلخ اّ اًًطبع
اّ رْقف ًْب ٛالوٖبكه الوْعخ ّاى ا ٗكْى ٌُبك رٖو٘ن اّ رٌٖ٘ر اّ ثٌبء اّ رغو٘ر اّ اهزالك
اّ اٍففز٘واك اّرٖففلٗو اّ رْىٗففر اّ ث٘ففر اّ اقففواٗ اّ اٍففزئغبه اّ ؽ٘ففبىح اّ اقبهففخ اّ رتففْٗ٘ اّ
اٍففزعوبا اّ رْففغ٘ل إّفف٘بًخ اّرٖففل٘ؼ اًًّففل اّرتك٘ففا اّرؾْٗففل اّفففيى اّالففزقلٔ هففي ًتبٗففبد
الوٖبكه الوْعخ علا الوٌَغوخ هر هزطلجبد الِ٘ئخ هب لن ٗكي الزعوٗ لنلا الٌْب ٛهَزضٌب ق هٌِب ،
اّ اى الٌْففب ٛاّ الوٖففله قففل اٍففزضٌزَ الِ٘ئففخ هففي هزطلجففبد األًعوففخ اٍفف٘وب هزطلجففبد األّففعبه
ّالزوف٘ٔ .

 القسم  /9العالقة مغ القىانين والنظم األخزي
 .4اٖ ؽبلخ ّعْك قْاً٘ي افوٓ رفٌعن الؾوبٗفخ ّاألهفي الوٌِفٖ ّالوغزوعفٖ ّالطجفٖ ّالج٘ئفٖ
رؾذ اّواف عِبد رٌع٘و٘خ افوٓ رْوف اٗٚب ق علٔ اٍزعوبا األّفعبع اٗٙفًْٖ ٗ،كفْى
هي الوَزؾَي للِ٘ئخ ّرلا الغِبد اى رجوم ارتبق٘بد للزعبّى ّالزٌَ٘ق ا٘وب ث٘فٌِن لغفوٗ
رغٌت التغْاد اّ الزلافل اٖ عول٘خ الوقبثخ الزٌع٘و٘خ اصٌبء ر كٗخ هب علِ٘ن هي هَؤّل٘بد
ّاى لفففن رٖفففل رلفففا األرتبق٘فففبد الفففٔ الوٙفففٔ الوزجفففبكا للْكفففباد الوٌعوفففخ  ،روافففر ُفففنٍ
األّكباد الٔ الولٗو األكاهٕ لَلطخ األئزالف الوؤقزخ لغوٗ رَْٗزِب .
 .1اهٍففبء آل٘ففبد كائو٘ففخ لغففوٗ رجففبكا الوعلْهففبد ّالزعففبّى ثفف٘ي الِ٘ئففخ ّّىاهح اللافل٘ففخ
ّهلٗوٗخ الوقبثخ علٔ الؾفلّك لٚفوبى الوقبثفخ الكبا٘فخ علفٔ الوٖفبكه الوْفعخ الزفٖ رفلفل
ّرقوط هي الجلل ّأعطبء رعوٗف هٌبٍت ّروف٘ٔ لألّقبٓ الوَزْهكٗي اّ الوَزلو٘ي
اّ الوٖلهٗي اّ الووٍل٘ي لزلا الوٖبكه الوْعخ .
 .2اهٍبء آل٘خ كائو٘خ لزجبكا الوعلْهبد ّالزًفبهٗو ّالزٌَف٘ق ثف٘ي الِ٘ئفخ ّالَفلطبد الوقزٖفخ
اٖ ّىاهح الج٘ئخ لٚوبى الزقط٘ ٜالْاٙؼ للٖفالؽ٘بد ّالوَفؤّل٘بد الوٌَفغوخ هفر ُفنا
األهو ّكنلا لٚفوبى الزفلاق الؾفو للوعلْهفبد ّرتع٘فل رٌعف٘ن ّرطج٘فق الوعفبٗ٘و للَف٘طوح
علٔ هٖبكه األّعبع علٔ اى ٗزن رٌت٘ن ُنٍ اٙل٘خ هي ففالا ارتبق٘فخ رؾوٗوٗفخ ْٗقعِفب كفل
هي هئٌ٘ الِ٘ئخ ّ ّىاهح الج٘ئخ .
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الِ٘ئخ العواق٘خ للَ٘طوح علٔ هٖبكه الٌْب ٛاألّعبعٖ

 القسم  /11الصالحيات التنظيمية
للِ٘ئخ اى رزقن هضل رلا األًعوخ الزٖ ارزتق ّالًبًْى العواقٖ اّ اّاهو ٍلطخ األئفزالف ّاًعوزِفب
اّهنكوارِب ٛبلوب كبًذ لنلا ٙوّهح ألكاء اُلااِب .

 القسم  /11التنفيذ
ٗلفل ُنا األهو ؽ٘ي الزٌت٘ن ّٖٗجؼ ٍبهٕ الوتعْا هي ربهٗـ الزْق٘ر علَ٘ .

أا  .ثْا ثوٗوو ،الولٗو األكاهٕ
ٍلطخ األئزالف الوؤقزخ
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