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 تمھید

ص����درت ھذه الالئحة عن الھیئة االتحادیة للرقابة النوویة بموجب الص����الحیات الممنوحة لمجلس إداراتھا 
االستعماالت في شأن  2009) لسنة 6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1(38) والمادة 4(11وفقاً للمادة 

  السلمیة للطاقة النوویة (القانون).

 التعاریف

 )1المادة (

) من 1تكون للكلمات والعبارات التالیة المس���تخدمة في ھذه الالئحة المعاني المنس���وبة إلیھا في المادة ( )1
یاق النص بغیر ذلك: مالم یقض س������� قانون،  لھ،  ال عاع المؤین، الترخیص، المرّخص  ئة، اإلش������� الھی

 األمان، والدولة.الشخص، 

 عالوة على ذلك، تُس��تخدم التعاریف الواردة في القس��م الثاني من معاییر األمان الص��ادرة عن الوكالة  )2
 2018، متطلبات األمان المحدَّدة، "الئحة النقل المأمون للمواد المش������عة"، طبعة الدولیة للطاقة الذریة

 .ةالالئحلبات المبینة في ھذه ) لتطبیق المتطRev.1الصیغة المنق�حة  SSR-06(العدد 

  الھدف والنطاق

 )2المادة (

، والممتلكاتتحدد ھذه الالئحة المتطلبات الواجب اس����تیفاؤھا من أجل ض����مان األمان، وحمایة الناس،  )1
والبیئة من اآلثار الضارة لإلشعاع المؤین خالل نقل المواد المشعة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق 

 المناطق الخاصة أو كلیھما.الحرة للدولة أو 

تسري ھذه الالئحة على المرخص لھم، ومقدمي طلبات التراخیص، وأیة شخص أخر یشارك في نقل  )2
نقل المواد المش���عة بجمیع الوس���ائط براً أو بحراً أو جواً، بما في ذلك عملیات  وتتناول ،المواد المش���عة

ً  قل المواد المش���عةیخض���ع نو النقل التي تطرأ أثناء اس���تخدام المواد المش���عة. للقوانین واللوائح  أیض���ا
األخرى ذات الص����لة الص����ادرة في الدولة لتنظم وس����ائط النقل المعنیة، بما في ذلك اللوائح التي تنظم 

 الطیران المدني الصادرة عن الھیئة العامة للطیران المدني في الدولة.

 المتطلبات الواجبة التطبیق

 )3المادة (

طبیق على نقل المواد المش�������عة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة للدولة أو المتطلبات الواجبة الت
 SSR-06المناطق الخاص�������ة أو كلیھما، ھي تلك المتطلبات المبینة في متطلبات األمان المحدَّدة، العدد 
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) بھذه 1() الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، حسبما وردت في الجدول Rev.1(الصیغة المنق�حة 
 ) بھذه الالئحة.4الالئحة، ویجب تطبیقھا وفق التوضیحات الواردة في المادة (

 التوضیحات

 )4المادة (

) Rev.1(الصیغة المنق�حة  SSR-06ال تشكل األجزاء التالیة من متطلبات األمان المحدَّدة، العدد  )1
 الالئحة: هإطار ھذالصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، متطلبات في 

  أي نص ورد قبل "المحتویات"، .أ

 ،103، و102، و101القسم األول، الفقرات  .ب

  .صفحات "المساھمون في الصیاغة واالستعراض" .ج

من  110یجب أن تفس����ر اإلش����ارة إلى "لوائح نقل البض����ائع الخطرة ذات الص����لة" الواردة في الفقرة  )2
) الص������ادرة عن الوكالة الدولیة Rev.1(الص������یغة المنق�حة  SSR-06متطلبات األمان المحدَّدة، العدد 

في ش����أن  1999) لس����نة 24للطاقة الذریة على أنھا المتطلبات التي یقتض����یھا القانون االتحادي رقم (
الالئحة في ش�������أن  1999) لس�������نة 37حمایة البیئة وتنمیتھا، وتعدیالتھ، وقرار مجلس الوزراء رقم (

 .في شأن حمایة البیئة وتنمیتھا، وتعدیالتھ 1999) لسنة 24رقم (لقانون االتحادي التنفیذیة ل

 308" في الفقرة GSR Part 3 "لمعاییر األمان األس��اس��یة العدد االمتثالیجب أن تفس��ر اإلش��ارة إلى  )3
) على أنھا إش��ارة إلى اللوائح Rev.1(الص��یغة المنق�حة  SSR-06من متطلبات األمان المحدَّدة، العدد 

التحدید، "الئحة حدود الجرعة اإلش�����عاعیة  وجھالص�����ادرة عن الھیئة االتحادیة للرقابة النوویة، على 
، و"الئحة الوقایة (FANR-REG-04)والتحس���ین األمثل للوقایة من اإلش���عاعات بالمرافق النوویة" 
-FANRص منھا في المرافق النوویة" (اإلش������عاعیة والتص������رف في النفایات المش������عة تمھیداً للتخل

REG-11) و"الئحة معاییر األمان األس��اس��یة للمرافق واألنش��طة التي یس��تخدم فیھا اإلش��عاع المؤین ،
 ، وصیغھا المنق�حة.(FANR-REG-24)بخالف المعاییر المتبعّة في المرافق النوویة" 

 بدء النفاذ

 )5المادة (

 ) من تاریخ نشرھا.1ة وتدخل حیز النفاذ بعد شھر واحد (تُنشر ھذا الالئحة في الجریدة الرسمی
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 )1الجدول (

معاییر األمان الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، متطلبات األمان المحدَّدة، "الئحة النقل المأمون 
 )Rev.1الصیغة المنق�حة  SSR-06(العدد  2018للمواد المشعة"، طبعة 

 

   SSR-06متطلبات األمان المحدَّدة، العدد لإدراج نص ھنا 
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