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 النطاق

 (1المادة )
الوكالة " الصادرة عنمعايير األمان سمسمة في  الواردعمى النحو ة، النقل اآلمن لممواد المشعّ متطّمبات هذه الالئحة تحدد  .1

، داخل الدولة ،دولية(ال الموائح( )1228لسنة  TS-R-1رقم  لممواد المشعة المأمونالنقل  الئحة" )الدولية لمطاقة الذرية
 :الوسائل التالية عبر وذلك

 ،الطرق البرية .أ 

 ،يةالحديد السكك .ب 

 .العربية المتحدة االمارات الممرات المائية الخاضعة لسمطة دولة .ج 

 .العالمي يخضع النقل الجوي لموائح الطيران المدني .2

 1223( لسنة 45)المرسوم رقم احكام بموجب  "وزارة الكهرباء والمياه" التي أصدرتهاتحل هذه الالئحة محل الالئحة  .3
 .1226مايو  12 بتاريخ المؤرخ

 الالئحة الدولية إقرار

 (2المادة )
في  الواردةمتوضيحات وتخضع ل، FANR-REG-13 باعتبارها الالئحة رقم (1)لجدول االدولية الواردة في  الالئحة اعتمادتم 

 أدناه.( 3( و)2) المادتين

  التوضيحات

 (3المادة )
 :ما يمي من تطبيق هذه الالئحة ستثنىي

 ،المحتوياتصفحة أي نص يرد قبل  .1

  األول،القسم من  122و 121و 121الفقرات  .2

 ،المنقولة جواً  لمطرودباعتبارها متطمبات إضافية  518-516والفقرات  464-462الفقرات  .3

 ،(134-128)صفحات  "لمراجعةوا"المساهمون في الصياغة   .4

 .(142 – 163الوكالة الدولية لمطاقة الذرية" )الصفحات  التي تضعهامعايير األمان  بإقرارالمختّصة هيئات ال" .5

 (4المادة )

 (.الهيئة) "الهيئة االتحادية لمرقابة النووية" د بهاقص  ي  الدولية  الالئحة ضمن ة"إشارة إلى "السمطة المختصّ  أي .1
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القانون االتحادي " تشير إلى ، (1) الجدولمن  112المشار إليها في الفقرة  ،الخطرة" البضائعنقل ذات الصمة بموائح ال" .2
 الخطرة المواد تداول، بشأن 1221لعام  26القرار الوزاري رقم وتنميتها، و في شأن حماية البيئة  "،1888لعام  13رقم 

 والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.

-FANR رقم الهيئة ئحةال في دعمى النحو المحدّ الة ، الجرعة الفعّ (1)الجدول من  448في الفقرة  يقصد بكممة "جرعة" .3

REG-24  بخالف الموجودة في  نمؤيّ الشعا  اإل التي يستخدم فيهامعايير األمان األساسية لممرافق واألنشطة في شأن
  .المرافق النووية

 :الكممات التاليةلتحل محّمهما (، 1) لجدولمن ا 416"الطرود والعبوات" في الجممة األولى من الفقرة  ال كممتستبد  ت   .4
 (أ)"الطرود أو العبوات" في الجممتين األولى والثانية في الفقرة الفرعية  يل كممتتبد  س"الطرود والعبوات وحاويات البضائع". ت  

ل كممة "العبوات" في الفقرة ستبد  حاويات البضائع". ت   وأ"الطرود والعبوات  :لكممات التاليةلتحل محّمهما ا 416من الفقرة 
 "العبوات و حاويات البضائع". :لكممات التاليةلتحل محّمها ا، 416من الفقرة  (هـ)الفرعية 

  هي: االلتزام بها" مةالجهات الم رس  عمى " نيتعيّ التي فإن األحكام األخرى  ،(1)باإلضافة الى ما ورد في الجدول  .5

 128 ،112، 221 ،225 ،228-214 ،321-324 ،421-412 ،412 ،413)448-414)ج(، -)أ ،
، 722-721، 626-621(، 518-516)فيما عدا  521-572، 461-461، 456-457، 452-454
 .714-713، 711، 712-714، 712-711، 712-728، 726-725)ج(، -)أ(724

 

  هي: بها االلتزام" الجهات الناقمةعمى " نيتعيّ التي فإن األحكام األخرى  ،(1)باإلضافة الى ما ورد في الجدول  .6

 128 ،112 ،221-225 ،228-214 ،422-411 ،412 ،417 ،412-411 ،416  ،)424)ج، د، هـ-
427 ،428-431 ،437-441 ،448-461 ،468 ،514-517. 

 

 هي االلتزام بها" ل إليهارس  الجهات الم  عمى " نيتعيّ التي فإن األحكام  األخرى  ،(1)باإلضافة الى ما ورد في الجدول  .7
 .228و 221

 

 (1) الجدول
  رقم لممواد المشعة  المأمونالنقل  الئحة" )الوكالة الدولية لمطاقة الذرية" الصادرة عنمعايير األمانTS-R-1 ، لسنة

1228). 

 


