المملكة المغربٌة
-----------

وقعه بالعطف

مشروع مرسوم رقم  2.20.131صادر فً ٌ.....................تعلق بنظامً
الترخٌص والتصرٌح باألنشطة والمنشآت ومصادر اإلشعاعات المؤٌنة المرتبطة
بهما المنتمٌة للفئة الثانٌة

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  411241المتعلق باألمن والسالمة فً المجالٌن
النووي واإلشعاعً وبإحداث الوكالة المؽربٌة لألمن والسالمة فً المجالٌن النووي
واإلشعاعً ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  42412416بتارٌخ  12من شوال
 11( 4142أؼسطس  ،)1141وال سٌما المواد ( 1الفقرة األولى والثانٌة) و4
و 12الى  22و 441منه؛

وبعد المداولة في مجمس الحكومة المنعقد بتاريخ................

رسم ما ٌلً
الباب األول
تعارٌف
المادة األولى
ٌقصد فً مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالٌة ما ٌلً:
طائرة بضائع :أي طائرة ،ؼٌر طائرة الركاب ،تنقل بضائع أو ممتلكات.
الوكالة :الوكالة المؽربٌة لألمن والسالمة فً المجالٌن النووي
واإلشعاعً ،المحدثة بموجب القسم الثالث من القانون رقم 142.12
المتعلق باألمن والسالمة فً المجالٌن النووي واإلشعاعً وإحداث
الوكالة المؽربٌة لألمن والسالمة فً المجالٌن النووي واإلشعاعً.
نهج متدرج :عملٌة أو أسلوب تكون فٌها أو فٌه صرامة تدابٌر وشروط
التحكم الواجب تطبٌقها متناسبة ،بالقدر الممكن عملٌا ،مع احتمال فقدان
السٌطرة والعواقب التً ٌمكن أن تنتج عنه ومستوى الخطر المرتبط به.
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بكرٌل :وحدة قٌاس النشاط االشعاعً لمادة نووٌة فً النظام الدولً ،واحد بكرٌل ٌعادل
نشاط كمٌة المواد المشعة (تحول واحد فً الثانٌة).
تحدٌد الخصائص :تحدٌد طبٌعة ونشاط النوٌدات المشعة الموجودة فً مكان بعٌنه.
تركٌز النشاط :مادة مشعة تنطبق علٌها حدود تقدٌرات النشاط النوعً المتوسط .وال تإخذ
فً االعتبار ،عند تحدٌد تقدٌرات النشاط النوعً المتوسط ،مواد التدرٌع الخارجٌة المحٌطة
بالمادة ذات النشاط النوعً الضعٌؾ.
معدل الجرعةٌ :حدد معدل الجرعة المشعة مستوى التشعٌع (الطاقة التً تمتصها المادة لكل
وحدة كتلة ووقت) .وتقاس بالؽراي فً الثانٌة فً النظام الدولً.
إزالة :اجالء النفاٌات المشعة الصلبة ذات مستوى من النشاط اإلشعاعً أقل من مستوى
رفع الرقابة فً البٌئة.
تقٌٌم األداء :تقٌٌم أداء نظام أو نظام فرعً وآثاره على الوقاٌة واألمان فً مرفق مؤذون
به.
تقٌٌم األمان :تقٌٌم جمٌع الجوانب التً تخص نشاطا أو منشؤة أو المرتبطة بها ،ذات صلة
بالوقاٌة واألمان .وبالنسبة للمرفق المؤذون بهٌ ،شمل دلك تحدٌد موقع المرفق ،تصمٌمه،
تشؽٌله وتفكٌكه.
مورد مصادر اشعاعات مؤٌنة :كل شخص أو كل هٌئة مرخص لها فً المؽرب أو فً
بلدها األصلً بتصمٌم ،تصنٌع ،إنتاج ،بناء ،تجمٌع ،تركٌب ،توزٌع ،بٌع ،استٌراد أو
تصدٌر مصدر لإلشعاعات المإٌنة التً ٌعهد إلٌه حامل الترخٌص باستخدام المصدر
المذكور كلٌا أو جزئٌا فً األنشطة المشار الٌها.
 : Numéro UNرقم الهوٌة مكون من  1أرقام مسبوقة بؤحرؾ "األمم المتحدة" التً تم
تعٌٌنها لكل مادة خطرة بموجب االتفاقٌات والقوانٌن الدولٌة السارٌة التً تنظم نقل البضائع
الخطرة
خطة اإلخراج من الخدمة :وثٌقة تحتوي على معلومات تفصٌلٌة عما هو مقترح من اخراج
مرفق من الخدمة ؼٌر مرافق التخزٌن النهائً للنفاٌات المشعة.
برنامج وقاٌة من االشعاعات :التدابٌر اإلدارٌة ،التنظٌمٌة والتقنٌة الموضوعة من قبل
المستؽل أو تحت مسإولٌته لضمان الحماٌة اإلشعاعٌة المناسبة للعمال والجمهور والبٌئة.
مصدر مهمل :مصدر مشع لم ٌعد ٌستخدم.
نظام تدبٌر :مجموعة مكونات مترابطة أو متفاعلة فٌما بٌنها لوضع سٌاسات األمن والوقاٌة
من االشعاعات ،واألهذاؾ وللتمكٌن من تحقٌق األهذاؾ بطرٌقة تتسم بالكفاءة والفعالٌة.
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حد اإلفالت :كمٌة المواد المنطلقة أو المفترض انطالقها من مرفق ،والتركٌب النظٌري لتلك
المواد.
النقل المتعدد الوسائل :النقل المعتمد على اثنٌن من وسائل النقل المختلفة على األراضً
المؽربٌة ،بالنسبة للنقل البحري أو الجويٌ ،تم تضمٌن تؽٌٌر وسائل النقل باعتماد نفس
الوسٌلة.
الباب الثانً
تصنٌف المنشآت واألنشطة المنتمٌة للفئة الثانٌة
المادة 2
تطبٌقا لألحكام الواردة فً المادة ( 1الفقرة  )4من القانون رقم  411241المشار إلٌه أعاله،
تصنؾ المنشآت واألنشطة المنتمٌة الى الفئة  1الى خمسة أقسام حسب مستوى الخطر
االشعاعً المحتمل وفقا لنشاط المصدر االشعاعً وفرق الجهد بالنسبة لألجهزة المنبعثة
منها اشعاعات مإٌنة .تحدد بنص تنظٌمً أو من طرؾ الوكالة األقسام المرتبطة بالمنشآت
واألنشطة التً تستخدم فٌها مصادر اشعاعات مإٌنة.
المادة 3
تطبٌقا لألحكام الواردة فً المادة  4من القانون المشار الٌه أعاله وبالنظر الى النهج
المتدرج للمخاطر االشعاعٌة المرتبطة بالمنشآت واألنشطة المنتمٌة الى األقسام  4و 1و4
و 1وكذا مصادر االشعاعات المإٌنة المرتبطة بها ،تخضع هاته األخٌرة الى رخصة تسلمها
الوكالة طبقا ألحكام هذا المرسوم.
تخضع المنشآت واألنشطة المنتمٌة الى القسم  2ومصادر االشعاعات المإٌنة المرتبطة بها
الى تصرٌح مسبق لدى الوكالة طبقا ألحكام الباب  5من هذا المرسوم.
المادة 4
تستثنى من نظامً الرخصة والتصرٌح المنصوص علٌهما فً هذا المرسوم المنشآت
واألنشطة التً تستخدم فٌها مصادر اشعاعات مإٌنة والتً ٌكون فٌها النشاط االشعاعً
للنوٌدات ،التركٌز ،معدل الجرعة ،الطاقة االشعاعٌة أقل من مستوٌات االعفاء المشار الٌها
فً المادة  4من القانون المشار الٌه أعاله والمحددة بقرار.
الباب الثالث
ترخٌص المنشآت واألنشطة المنتمٌة الى األقسام  3،2،1و4
الفرع األول :أحكام عامة
المادة 5
تخضع األنشطة ،المنشآت التً تستخدم فٌها مصادر اشعاعات مإٌنة ؼٌر المواد النووٌة،
مسرع الجزٌئات واألجهزة المنبعثة منها اشعاعات مإٌنة لرخصة تسلمها الوكالة .وٌتعلق
األمر ب:
3

 تصمٌم وبناء المنشآت التً تؤوي مصادر االشعاعات المإٌنة المذكورة؛ التصنٌع ،اإلنتاج والتوزٌع؛ التفوٌت بعوض أو بؽٌر عوض؛ االستٌراد والتصدٌر؛ عند االقتضاء ،عملٌات تجارب التشؽٌل والصٌانة؛ النقل؛ االقتناء ،الحٌازة ،االستعمال واالستؽالل؛ التدوٌر واعادة االستعمال؛ وقؾ النشاط والتخلص من النفاٌات المشعة أو األجهزة الموقوفة عن الخدمة؛ التخزٌن.المادة 6
تطبٌقا لألحكام الواردة فً المادتٌن  23و 25من القانون رقم  411241المشار الٌه أعاله،
تسلم التراخٌص المتعلقة بؤنشطة نقل وعبور المواد المشعة من طرؾ الوكالة طبقا ألحكام
الباب  1من هذا المرسوم.
المادة 7
تسلم تراخٌص األنشطة المنصوص علٌها فً المادتٌن  34و 31من القانون رقم 411241
المشار الٌه أعاله من طرؾ الوكالة طبقا ألحكام الباب  2من هذا المرسوم.
المادة 8
تسلم تراخٌص األنشطة المنصوص علٌها فً المواد  45و 46و 54من القانون رقم
 411241المشار الٌه أعاله والمتعلقة بالنفاٌات المشعة من طرؾ الوكالة طبقا ألحكام الباب
 3من هذا المرسوم.
المادة 9
تطبٌقا للمادة  24من القانون رقم  411241المشار الٌه أعاله ال ٌتم تفوٌت أو تؤجٌر
التراخٌص المنصوص علٌها فً هذا المرسوم.
الفرع الثانً :طلب الرخصة
الجزء الفرعً األول :أحكام مشتركة
المادة 11
ٌقدم طلب الرخصة:
 عندما ٌتعلق األمر بمصلحة عمومٌة تابعة للدولة ،من طرؾ السلطة الحكومٌة التً ٌدخلالنشاط المعنً فً مجال اختصاصاتها او الشخص المفوض من طرفها؛
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 عندما ٌتعلق األمر بشخص اعتباري خاضع للقانون العام ،من طرؾ المسإول عن هذاالشخص؛
 عندما ٌتعلق األمر بالقطاع الخاص ،من طرؾ الشخص الذاتً الدي ٌمارس نشاطه بشكلخاص أو ،فً حالة شركة ،المسإولٌن عن التسٌٌر أو اإلدارة داخل مإسسة معنٌة.
المادة 11
ٌوجه طلب الرخصة للوكالة عن طرٌق البرٌد المسجل مع إشعار االستالم أو اٌداعه مقابل
وصل استالم لدى هاته األخٌرة أو ،عبر الوسائل االلكترونٌة.
ٌجب أن ٌكون هذا الطلب موافقا للنموذج المحدد بالقرار الذي تعده الوكالة والّذي ٌحدد
المعلومات التً ٌجب تقدٌمها والسٌما:
 اسم وعنوان المإسسة ،وعند االقتضاء عنوانها التجاري؛هوٌة مقدم الطلب ومنصبه؛ موضوع الطلب وطبٌعة النشاط المعنً؛ هوٌة الموقع على الطلب؛ هوٌة الشخص المسإول عن النشاط المعنً داخل المإسسة؛ هوٌة الشخص المختص فً الحماٌة اإلشعاعٌة داخل المإسسة ،عند االقتضاء ،هوٌةالخبٌر فً الحماٌة اإلشعاعٌة.
ٌرفق طلب الرخصة بملؾ ٌحتوي على الوثائق والمستندات التالٌة:
أ .مذكرة توضح العناصر التً تبٌن على أن النشاط المزمع ٌستجٌب لمبدأ التبرٌر المشار
إلٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة  62من القانون رقم  411241المشار الٌه أعاله ،مصحوبة
بجمٌع المعلومات المتعلقة بالتبرٌر المذكور؛
ب .اتفاقٌة ،عقد توظٌؾ ٌحدد األدوار والمسإولٌات فً مجال الحماٌة اإلشعاعٌة؛
ت .مخطط عام ومخطط مفصل للمإسسة ٌحددان محٌطها والمبانً ومداخلها وكذلك
المرافق المعنٌة بحٌازة واستعمال مصادر اإلشعاعات المإٌنة؛
ث .الخصائص التقنٌة لمصادر اإلشعاعات المإٌنة؛
ج .الوثائق التً تثبت مطابقة مصادر اإلشعاعات المإٌنة ،موضوع طلب الترخٌص،
لمعاٌٌر التصمٌم والصنع الالزمة لإلشهاد بالمطابقة للمعاٌٌر الوطنٌة والدولٌة ،المسلمة من
طرؾ هٌئة معتمدة فً بلد المنشؤ؛
ح .المإهالت فً مجال الحماٌة اإلشعاعٌة التً ٌتوفر علٌها المستخدمون المكلفون بمناولة
مصادر اإلشعاعات المإٌنة موضوع الطلب ،و/او مإهالت الشخص (األشخاص) المختص
(المختصون) فً الحماٌة اإلشعاعٌة وكدلك الوثٌقة التً تربطه بالمإسسة؛
خ .مإهالت خبٌر الحماٌة اإلشعاعٌة وكدلك الوثٌقة التً تربطه بالمإسسة؛
د .تقرٌر تحلٌلً عن أمن المنشؤة ،النشاط ومصادر اإلشعاعات المإٌنة المرتبطة بها؛ ٌجب
أن ٌعالج هذا التحلٌل المخاطر اإلشعاعٌة المرتبطة بالمصدر أو النشاط ،تدابٌر الوقاٌة
والحماٌة المتعلقة بها وكدلك إجراءات التدخل فً حالة وقوع حادث أو عارض .تشمل هذه
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التدابٌر على وجه الخصوص تقدٌر ،مراقبة وتقٌٌم دوري لكمٌات اإلشعاعات المنبعثة أو
الجرعات الممتصة؛
ذ .دفتر تحمالت ٌصؾ تصمٌم المحال المعدة الستقبال مصادر اإلشعاعات المإٌنة
وتجهٌزها ،مرفقة بالتزام صاحب الطلب بضمان مطابقتها من حٌث الحماٌة اإلشعاعٌة،
معاٌٌر التصمٌم ،االعداد والتجهٌز .تحدد هاته المعاٌٌر بقرار من السلطة الحكومٌة التً
ٌدخل النشاط المعنً فً اختصاصاتها؛
ر .ورقة تقدٌم معدات كشؾ وقٌاس اإلشعاعات المإٌنة وكدا الوسائل المقررة لصٌانتها
ومعاٌرتها؛
ز .برنامج الحراسة الطبٌة للعمال المعرضٌن لإلشعاعات؛
س .عدد األشخاص الدٌن من شؤنهم التعرض المهنً لمصادر االشعاعات المإٌنة وكدا
برنامج الحراسة المتعلقة بمراقبة كمٌات الجرعات عند هإالء العمال ،بما فً دلك ،عند
االقتضاء ،المستخدمون المعرضون لإلشعاعات من المقاوالت الخارجٌة؛
ش .وثٌقة تثبت التزام صاحب الطلب بعدم تسلٌم مصادر اإلشعاعات المإٌنة اال للمستؽلٌن
المرخص لهم لهذا الؽرض؛
ص .وثٌقة تثبت االلتزام بإبرام تؤمٌن عن المسإولٌة المدنٌة التً قد تترتب على ممارسة
النشاط موضوع طلب الرخصة ،فٌما ٌتعلق باألنشطة والمنشآت المنتمٌة لألقسام 4و  .1اال
أنهٌ ،جوز للوكالة ،أن تطلب هاته الوثٌقة من مستؽلً المنشآت واألنشطة التابعة للقسم 4
حسب تقدٌرها لمستوى الخطر االشعاعً الناتج عن هاته المنشآت واألنشطة؛
ض .شهادة بمطابقة المنشآت لقواعد السالمة ضد أخطار الحرائق والذعر.
ط .عند االقتضاء ،مدكرة تفصل كٌفٌات التخلص من األجهزة المنبعثة منها اشعاعات مإٌنة
خارجة عن الخدمة.
المادة 12
باإلضافة الى الوثائق المنصوص علٌها فً المادة  44أعالهٌ ،قدم المستؽل ،حسب قسم
الخطر االشعاعً الناجم عن النشاط المعنً ،المستندات التالٌة:
أ .تقرٌر عن دراسة التؤثٌر على البٌئة بالنسبة للمشارٌع الخاضعة للنصوص التشرٌعٌة
والتنظٌمٌة؛
ب .تقرٌر عن دراسة التؤثٌر على البٌئة بالنسبة للمشارٌع الخاضعة للنصوص التشرٌعٌة
والتنظٌمٌة؛
ت .مخطط طوارئ داخلً ٌحدد التدابٌر المتخذة فً حالة وقوع طارئ اشعاعً بالنسبة
للمنشآت التً تستخدم فٌها مصادر اشعاعات مإٌنة؛
ث .ورقة تعرض التدابٌر والكٌفٌات المتخذة ل:
 الحماٌة المادٌة للمنشآت التً تستخدم فٌها مصادر اشعاعات مإٌنة؛ تنفٌذ اتفاق الضمان؛6

 نقل المادة المشعة موضوع الطلب؛ج .مخطط اإلخراج من الخدمة وتفكٌك المنشؤة التً تستخدم فٌها مصادر اشعاعات مإٌنة
فً حالة وقؾ النشاط؛
وثٌقة تبٌن التزام المورد باسترجاع المصادر المشعة عند تقادمها؛
ح .وثٌقة تبٌن الضمانات المالٌة التً تؽطً تكلفة استرجاع المصادر المشعة عند تقادمها
وكدلك تفكٌك المنشؤة وإعادة الموقع لحالته األصلٌة عند وقؾ النشاط.
خٌ .مكن للوكالة ،طبقا لألحكام الواردة فً المادة رقم  15من القانون رقم  411241المشار
الٌه أعاله ،أن تفرض وثائق اضافٌة تستجٌب لشروط خاصة متعلقة باألمن والسالمة
االشعاعٌة.
الجزء الفرعً الثانً :أحكام خاصة ببعض المنشآت واألنشطة
المادة 13
عندما ٌتعلق الطلب باستعمال االشعاعات المإٌنة ألؼراض طبٌة أو بٌطرٌةٌ ،تكون ملؾ
طلب الرخصة ،باإلضافة الى الوثائق والمستندات المذكورة فً المواد 44و  41أعاله ،من:
أ .بطاقة تصؾ مإهالت الممارسٌن والموظفٌن ،وعند االقتضاء ،الفٌزٌائٌٌن فً األشعة
الطبٌة ،مصحوبة بمستندات تثبت كفاءتهم؛
ب .نسخة مطابقة لألصل للعقود المبرمة مع الممارسٌن أو الفٌزٌائٌٌن فً األشعة الطبٌة؛
ت .ورقة تصؾ خصائص معدات الوقاٌة التً ٌتم تفعٌلها أثناء استخدام األجهزة المحمولة
أو األجهزة الكهربائٌة التً تولد األشعة السٌنٌة؛
ث .شهادة تسجٌل المستلزمات الطبٌة المعنٌة بطلب الترخٌص والمنصوص علٌها فً المادة
 41من القانون  41-51المتعلق بالمستلزمات الطبٌة؛
ج .االذن النهائً باالستؽالل عندما ٌتعلق األمر بمصحة أو بمإسسة مماثلة أثناء االشتؽال
أو ،عند االقتضاء ،االدن المسبق بإنشاء مصحة أو مإسسة مماثلة أو توسٌع؛
ح .بالنسبة للعٌادات الطبٌة ،طب األسنان والبٌطرة ،شهادة تقٌٌد الممارس فً هٌئة األطباء
المعنً بها.
المادة 14
بالنسبة لتصنٌع وتوزٌع واستٌراد األدوٌة الصٌدلٌة المشعة بهدؾ توزٌعهاٌ ،تكون ملؾ
طلب الرخصة ،باإلضافة الى الوثائق والمستندات المذكورة فً المواد 44و  41أعاله ،من:
 وثٌقة تثبت إٌداع ادن احداث مإسسة صٌدلٌة لدى األمانة العامة للحكومة أو ،عنداالقتضاء ،اإلذن المسبق أو النهائً الصادر عن اإلدارة المذكورة والمنصوص علٌهما فً
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المادتٌن  11و 21من المرسوم رقم  121424131المتعلق بمزاولة الصٌدلة ،وإحداث
الصٌدلٌات والمإسسات الصٌدلٌة وفتحها؛
 نسخة مطابقة لألصل الدن العرض فً السوق لألدوٌة الصٌدلٌة المشعة المنصوص علٌهافً المادة  4من القانون رقم  44211بمثابة مدونة األدوٌة والصٌدلة.
المادة 15
بالنسبة الستعمال مصادر اإلشعاعات المإٌنة ألؼراض ؼٌر طبٌة ،والسٌما األؼراض
الصناعٌة ،البحث ،المراقبة األمنٌة ،عندما ٌتعلق الطلب بتوزٌع ،استٌراد أو تصدٌر
المصادر االشعاعٌة ،المنتجات أو المعدات التً تحتوٌها واألجهزة الكهربائٌة المنبعثة منها
اشعاعات مإٌنةٌ ،تكون ملؾ طلب الرخصة ،باإلضافة الى الوثائق والمستندات المذكورة
فً المادتٌن 44و  41أعاله ،من:
أ .بطاقة معلومات عن المصنع ،وعند االقتضاء وكٌله القانونً وموردٌه؛
ب .دالئل وكتٌبات االستعمال والصٌانة؛
ت .نتائج التجارب التً أجرٌت لتقٌٌم أداء مصادر االشعاعات المإٌنة موضوع طلب
الترخٌص وأمنها؛
ث .مستند ٌصؾ شروط استخدام وتخزٌن مصادر االشعاعات المإٌنة المتنقلة ،المنتجات
والمعدات التً تحتوٌها أثناء استعمالها خارج المإسسة.
المادة 16
دون االخالل بؤحكام المادة  45من القانون رقم  411241المشار الٌه أعالهٌ ،جب على
مستؽل منشؤة أو أنشطة مولدة للنفاٌات المشعة فً البٌئة ،طبقا لألحكام الواردة فً المواد
رقم  15و 16من القانون المذكور ،االدالء لدعم طلبه ،باإلضافة الى الوثائق والمستندات
المذكورة فً المادتٌن 44و  41أعاله ،بملؾ تقنً ٌتكون من:
 مخطط تدبٌر النفاٌات المشعة؛ وصؾ ألنظمة االلقاء؛ تحدٌد مصطلح المصدر؛ التدابٌر المتخذة لمراقبة المقذوفات والبٌئة.المادة 17
ٌقدم طلب تصدٌر مصدر مشع مختوم من قبل مصنع هذا المصدر أو من قبل المستؽل فً
حالة مصدر متقادم.
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إضافة الى عناصر المعلومات المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة  41أعاله،
ٌتكون ملؾ طلب رخصة تصدٌر المصادر االشعاعٌة أو المصادر المتقادمة من الوثائق
التالٌة:
أ .نسخة من رخصة استٌراد المصادر المشعة من الفئة  4و/أو  1مسلمة للمرسل الٌه من
طرؾ الهٌئة التنظٌمٌة للبلد المستقبل أوفً حالة عدم وجودها المصلحة العمومٌة المعنٌة؛
ب .االسم والوضع االجتماعً للمرسل إلٌهم الوسطاء األجانب؛
ت .تارٌخ أو توارٌخ الشحنات المختلفة المجدولة للتصدٌر أو ،فً حالة عدم الٌقٌن فٌما
ٌتعلق بتوارٌخ االرسال ،توارٌخ بدء وانتهاء التصدٌر التً تم تقدٌم طلب الترخٌص ألجلها؛
ث .وصؾ للممٌزات التقنٌة للمصادر االشعاعٌة المراد تصدٌرها؛
ج .وصؾ لالستعمال المنتظر لكل مصدر اشعاعً ٌراد تصدٌره؛
ح .الشروط التعاقدٌة المتعلقة بكٌفٌات العودة المحتملة للمصدر.
إضافة الى دلكٌ ،جب على المصدر أن ٌلتزم بؤحكام الباب الرابع من المرسوم المتعلق بنقل
المواد المشعة.
ٌمكن للوكالة أن تطلب أي معلومات أو مستندات أخرى تراها مفٌدة لدراسة الملؾ وتحدٌدا
فٌما ٌتعلق بتصدٌر مصدر من الفئة األولى ،الموافقة المسبقة للهٌئة التنظٌمٌة للبلد المستقبل
أوفً حالة عدم وجودها المصلحة العمومٌة المعنٌة.
المادة 18
ٌجب على المصدر المرخص له بتصدٌر مصدر اشعاعً من الفئة  4أو  1اشعار الوكالة
بالتارٌخ الفعلً لوصول المصدر لوجهته فً ؼضون ٌ 42وما كحد أقصى ٌحتسب ابتداء
من التارٌخ المذكور سالفا مع اإلشارة إلى آخر مكتب جمركً تم خالله نقل المصدر.
ٌتم تؤكٌد هذا اإلشعار بشهادة من المرسل إلٌه تفٌد بؤن المصدر (المصادر) المشع قد وصل
إلى الوجهة المقصودة مع تحدٌد المكتب الجمركً للبلد المستقبل لهذا المصدر (المصادر)
المشع.
الفرع الثالث :منح الرخصة
المادة 19
ٌقدم المشؽل طلبه إلى الوكالة مقابل وصل استالم.
فً حالة عدم اكتمال ملؾ طلب الرخصة ،تطلب الوكالة من المستؽل تقدٌم معلومات أو
مستندات إضافٌة فً ؼضون ٌ 31وما كحد أقصى .إذا فشل المشؽل فً الرد خالل المهلة
المحددة ،تقوم الوكالة بإرجاع الطلب مرفقا بالملؾ األولً.
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المادة 21
تسلم الوكالة الرخص ،وفقا للفئة التً تنتمً إلٌها المنشآت ،األنشطة والمصادر المشعة
المرتبطة بها المنتمٌة الى الفئة  1فً اآلجال القصوى التالٌة:
 ستة ( )13أشهر بالنسبة للفئة األولى؛ أربعة ( )11أشهر للفئة الثانٌة؛ شهرٌن ( )11للفئتٌن الثالثة والرابعة.تحسب هاته اآلجال النهائٌة من تارٌخ استالم الوكالة للملؾ كامال ،أو عند االقتضاء ابتداء
من توفٌر المعلومات والمستندات اإلضافٌة التً تطلبها الوكالة.
المادة 21
ٌتعٌن إبداء أسباب رفض الترخٌص وإخطار مقدم الطلب كتابٌا مع اإلقرار باالستالم.
ٌحق لمقدم الطلب ،عند االقتضاء ،تقدٌم استئناؾ إلى مدٌر الوكالة فً ؼضون شهر واحد
من إخطار قرار الرفض.
االستئناؾ ال ٌعلق قرار الوكالة.
المادة 22
تمنح الوكالة رخصة استعمال مصادر اإلشعاعات المإٌنة بعد تقدٌم المستؽل لتقرٌر االستالم
الذي وضعته الهٌئات المعتمدة المنصوص علٌها فً المادة  414من القانون رقم 41- 411
المذكور أعاله إلثبات مطابقة المحال للمعاٌٌر السارٌة واألداء الفعال للمصادر المذكورة.
اال أنه ال تمنح رخصة استعمال المنشآت المنتمٌة الى الفئتٌن 4و 1وكذلك المنشآت
واألنشطة المولدة للنفاٌات المشعة اال بعد تفتٌشها من قبل مفتشً الوكالة
المادة 23
تحدد الرخصة على وجه الخصوص:
أ .هوٌة المستؽل ونشاطه؛
ب .موضوع الرخصة ،وعند االقتضاء ،أؼراض االستعمال؛
ت .طبٌعة ،كمٌة ،مورد ،بلد المنشؤ والخصائص التقنٌة لمصادر اإلشعاعات المإٌنة؛
ث .الشروط الخاصة لألمن والسالمة اإلشعاعٌة الخاصة بنوع المنشؤة أو النشاط المعنً؛
ج .اإلطار الزمنً لتنفٌذ النشاط طبقا ألحكام المادة  41من هذا المرسوم؛
ح .فترة صالحٌة الرخصة؛
خ .فترة إخطار الوكالة بوقؾ النشاط ووقؾ استعمال مصادر اإلشعاعات المإٌنة؛
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د .عند االقتضاء ،أقصى نشاط للنوٌدات المشعة التً ٌُحتمل أن ُتحجز أو تستخدم فً لحظة
معٌنة ،فً المصادر المختومة أو المصادر ؼٌر المختومة ،وكذلك كٌفٌات الصٌانة وخطة
الطوارئ الداخلٌة؛
ذ .عند االقتضاء ،المحال التً ٌجب استالم ،تخزٌن واستعمال النوٌدات المشعة فٌها أو
المنتجات أو األجهزة التً تحتوي علٌها ،وكذلك المحال التً ٌجب أن تستخدم فٌها األجهزة
التً تستخدم اإلشعاعات المإٌنة؛
ر .فً حالة األجهزة المحمولة ،التزام صاحب الرخصة بشكل دوري باإلعالن للوكالة عن
أماكن االستخدام المستقبلٌة.
المادة 24
تطبٌقا للمادة  15من القانون رقم  411241المذكور أعالهٌ ،مكن أن تكون كل رخصة
مصحوبة بشروط خاصة تتعلق باألمن والسالمة اإلشعاعٌة ترى الوكالة أنه من المناسب أن
تفرضها.
قد ٌتم تعدٌل هاته الشروط ،استكمالها أو حذفها من قبل الوكالة ،السٌما بعد مراقبة أو
عارض ٌإثر على النشاط أو بسبب تحدٌث النصوص التنظٌمٌة المتعلقة باألمن والسالمة
اإلشعاعٌة أو تطور الظروؾ التكنولوجٌة أو المعاٌٌر واألنظمة الدولٌة المتعلقة بها.
المادة 25
فً إطار ممارستها لمهمتها بالحرص على الحماٌة اإلشعاعٌةٌ ،مكن للوكالة ،وفقا ألحكام
المادة  21من القانون رقم  411241المذكور أعاله ،أن تعٌد فحص تبرٌر األنشطة
المرخص لها كلما ظهرت عناصر جدٌدة ،مهمة ومقنعة على فعالٌة هاته األنشطة أو
مخاطر األمن أو السالمة المحتملة التً تشكلها على الصحة أو البٌئة.
المادة 26
تحدد رخصة المقذوفات المشعة المسلمة إلى مإسسات األقسام  1، 4و 4التً تستخدم
مصادر إشعاعٌة ؼٌر مختومة:
أ .المواصفات التقنٌة المطبقة على النفاٌات والمقذوفات المنتجة للتخلص منها؛
ب .إذا لزم األمر ،مدى التواتر الذي ٌتم به تقدٌر الجرعات التً ٌتعرض لها السكان؛
ت .قٌود الجرعة التً ٌتعٌن على المستؽل احترامها لتعرض الجمهور ،بما فً ذلك
األطفال.
المادة 27
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ٌحٌن المستؽل ،بؽض النظر عن مدة رخصة التخلص ،جرد المقذوفات والنفاٌات التً تم
التخلص منها ،مع تحدٌد المنافذ المتخذةٌ .تاح هذا الجرد للوكالة فً جمٌع األوقات وخاصة
أثناء زٌارات التفتٌش.
المادة 28
وفقا ألحكام المادة  15من القانون رقم  411241المذكور أعالهٌ ،حتفظ المستؽل بسجل
لألجهزة التً تستخدم اإلشعاعات المإٌنة وجمٌع المصادر المشعة المختومة وؼٌر
المختومة تحت مسإولٌته وكذلك موقعهم ،وعند االقتضاء ،مكان نقلهم.

المادة 29
ٌجب على مستؽل نشاط أو منشؤة تستخدم مصدرا مشعا إبالغ الوكالة على الفور فً حالة
فقدان ،سرقة أو استعمال ؼٌر مصرح به لهذا المصدر .أو أي عارض ٌتعلق بؤمن وسالمة
ذلك المصدر.
المادة 31
وفقا ألحكام المادة  21من القانون رقم  411241المذكور أعالهٌ ،جب تنفٌذ كل نشاط
مرخص به خالل فترة ال تتجاوز سنة واحدة للفئتٌن  4و 1وستة أشهر للفئتٌن  4و 1من
تارٌخ االخطار بالرخصة .خالؾ ذلك ٌتوقؾ سرٌان الرخصة.
ٌجب على المستؽل إخطار الوكالة بالتارٌخ الفعلً لتشؽٌل النشاط.
المادة 31
تسلم رخص اقتناء ،حٌازة ،انتاج ،استعمال أو استؽالل مصادر اشعاعات مإٌنة لمدة 2
سنوات قابلة للتجدٌد بناء على طلب المستؽل وفقا لألحكام المنصوص علٌها فً الفرع
الخامس.
الفرع الرابع :التغٌٌرات
المادة 32
ٌجب على المستؽل أن ٌبعث للوكالة طلب رخصة جدٌدا قبل إجراء أي تؽٌٌر أو تعدٌل أو
توسٌع للمجال الذي تشمله الرخصة األولى كما هو منصوص علٌه فً المادة  24من
القانون رقم  411241المذكور أعاله .تخضع كٌفٌات طلب ومنح هاته الرخصة لألحكام
المنصوص علٌها فً الفرعٌن  1و 4من هذا الباب.
اال أنه ،فً حالة تؽٌٌر المستؽلٌ ،جب أن ٌصل الطلب المذكور إلى الوكالة خالل  5أٌام
على أكثر تقدٌر بعد هذا التؽٌٌر.
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المادة 33
ٌجب أن ٌشٌر طلب الرخصة الجدٌد إلى رقم وتارٌخ الرخصة األولٌة .كما ٌشٌر إلى طبٌعة
التؽٌٌرات ،التعدٌالت أو التوسٌع موضوع طلب الرخصة.
فً حالة حدوث تؽٌٌر فً األجهزة المنبعثة منها اشعاعات مإٌنة أو مصادر مشعةٌ ،جب أن
ٌحدد الطلب اسم وعنوان المإسسة التً استرجعت المصدر المشع األول أو قامت بوقؾ
احدى اآلالت المنبعثة منها اشعاعات مإٌنة.
ٌجب أن ٌكون هذا الطلب مصحوبا بوثائق تتعلق بالتؽٌٌرات أو التعدٌالت أو التوسع.
باإلضافة إلى شهادة على شرؾ المستؽل تثبت عدم وجود تؽٌٌر قد ٌإثر على الوثائق
والمعلومات األخرى المقدمة فً الملؾ المتعلق بالرخصة األولٌة.
تخطر الوكالة مقدم الطلب بمباشرة منح رخصة جدٌدة له .تنتهً صالحٌة هاته الرخصة فً
السنوات الخمس التالٌة لتارٌخ اصدارها.
الفرع الخامس :تجدٌد الرخصة
المادة 34
ٌجب تقدٌم أي طلب تجدٌد رخصة منتهً الصالحٌة إلى الوكالة قبل تارٌخ انتهاء
صالحٌتها ،على أبعد تقدٌر:
  13أشهر بالنسبة للقسم 4؛ 11أشهر بالنسبة للقسم 1؛شهرٌن بالنسبة للقسمٌن 4و.1دون االخالل بؤحكام المادة  22من القانون رقم  411241المشار الٌه أعاله ،إذا لم ٌقدم
الحاصل على الرخصة طلب التجدٌد عند انتهاء مدة الرخصة الجارٌة ،فمن المفترض أن
ٌكون قد توقؾ عن النشاط.
المادة 35
ٌجب أن ٌكون طلب تجدٌد الرخصة موافقا للنموذج المبٌن فً المادة  44من هذا المرسوم
مع تحدٌد المعلومات المنصوص علٌها فً هذه المادة مصحوبة بملؾ تقنً ٌتضمن
المستندات والوثائق التالٌة:
 نسخة من الرخصة الحالٌة؛ شهادة على شرؾ المستؽل تثبت عدم تؤثٌر أي تؽٌٌر على المستندات والمعلومات المقدمةفً الملؾ المتعلق بالرخصة الجارٌة .فً حالة حدوث تؽٌٌرات ،بخالؾ تلك المنصوص
علٌها فً المادة  24من القانون رقم  411241المذكور أعالهٌ ،جب على مقدم الطلب تقدٌم
المستندات الداعمة لهاته التؽٌٌرات؛

13

 تقارٌر عملٌات المراقبة ،المنصوص علٌها فً المادة  414من القانون رقم 411241المذكور أعاله ،بشؤن التركٌب ومصادر اإلشعاعات المإٌنة أو المحددة فً الرخصة
الحالٌة.
المادة 36
تقوم الوكالة بإخطار مقدم الطلب بقرار منح الرخصة أو رفضها قبل تارٌخ انتهاء الرخصة
الجارٌة وفقا ألحكام الفرع  4من هذا البابٌ .مكن للرخصة الجدٌدة أن تكون مصحوبة
بشروط جدٌدة وفقا ألحكام المادة  15من القانون رقم  411241المذكور أعاله.
الباب الرابع
ترخٌص نقل وعبور المواد اإلشعاعٌة غٌر المواد النووٌة
الفرع األول :طلب الرخصة
المادة 37
تسلم الوكالة رخصة النقل بناء على طلب الناقل وفقا ألحكام المواد  23و 25و 26و 31من
القانون رقم  411241المذكور أعاله.
ٌجب أن ٌتوافق طلب الرخصة مع النماذج المحددة بقرار.
باإلضافة إلى المعلومات المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة من المادة  44أعالهٌ ،جب أن
ٌكون الطلب مصحوبا بملؾ ٌحتوي على الوثائق المتعلقة بالمعلومات التالٌة:
أ .معلومات حول المصادر المنقولة:
 خصائص المواد المشعة المنقولة ،خاصة كمٌتها وحالتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وطبٌعتهاالمختومة أو ؼٌر المختومة ،وتوضٌبها ،وطبٌعة وشدة اإلشعاعات المإٌنة المنبعثة؛
 نوع الطرد الدي سٌتم نقله.ب .معلومات متعلقة بمركبة النقل:
 نوع مركبة النقل أو الطائرة المرتبة ،الوجهة او الوجهات المحتملة ،التوارٌخ المفترضةلبدء وانتهاء الشحنة و  /أو ترددها؛
 شهادة الموافقة على مركبة النقل المنصوص علٌها فً التشرٌعات والنصوص التنظٌمٌةالجاري بها العمل فٌما ٌتعلق بنقل البضائع الخطرة عن طرٌق البر؛
 االرساء؛ درع الحماٌة؛ التؤشٌر؛ إجراء الطوارئ الداخلً ،إذا اقتضى األمر ،تحلٌل المخاطر المتعلق بؤي إٌداع فًمستودع ممكن عند العبور.
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ت .معلومات حول التدابٌر االحتٌاطٌة المتعلقة بالمناولة والوضع فً مستودع وفقا لألحكام
المنصوص علٌها فً النظام التقنً للوكالة.
ث .معلومات متعلقة بالموظفٌن وفقا ألحكام النظام التقنً للوكالة:
 مإهالت الموظفٌن المكلفٌن بالنقل والتحمٌل وشهادة تكوٌن سائق المركبة ،المنصوصعلٌها فً التشرٌعات والنصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل فٌما ٌتعلق بنقل البضائع
الخطرة عن طرٌق البر؛
 تكوٌن الموظفٌن على التدابٌر المتخذة فً حالة وقوع الحوادث.ج .معلومات متعلقة بتنظٌم الرقابة التقنٌة للمواد المشعة المنقولة ،خاصة تدابٌر االمن ،وعند
االقتضاء ،سالمتها ،وفقا لألحكام المنصوص علٌها فً النظام التقنً للوكالة.
ح .برنامج الحماٌة من اإلشعاع ٌتضمن ،عند االقتضاء ،عملٌة الوضع فً مستودع عند
العبور.
خ .نسخة من وثائق التؤمٌن الملتزم بها لتؽطٌة عواقب أي عارض أو حادث ناتج عن المواد
المشعة المنقولة.
د .مذكرة تصؾ نظام التدبٌر وفقا للتشرٌعات والنصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل بهذا
الشؤن واالتفاقٌة األوروبٌة المتعلقة بالنقل الدولً للبضائع الخطرة عن طرٌق البر
والمنشورة فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 38
فً حالة النقل المتعدد الوسائطٌ ،جب على كل شركة نقل تقدٌم طلب الرخصةٌ ،حتوي
باإلضافة إلى الوثائق والمعلومات المنصوص علٌها فً المادة  45أعاله ،المستندات التً
تثبت أن نظام التدبٌر ٌتوافق واالتفاقٌات الدولٌة ،المصادق علٌها والمنشورة فً الجرٌدة
الرسمٌة والتً تنظم نقل البضائع الخطرة.
باإلضافة إلى ذلكٌ ،جب أن ٌشٌر كل ناقل فً طلبه إلى :
 تدابٌر التنسٌق مع شركائهم فً النقل لتنظٌم المراسالت الفورٌة لوسائل النقل. المكان المناسب للوضع فً مستودع عند العبور.المادة 39
أي عبور للمواد المشعة ،سواء كان ذلك عن طرٌق البر أو الجو أو البحر أو السكك
الحدٌدٌةٌ ،خضع لرخصة تسلم مسبقا من الوكالة.
من أجل الحصول على رخصة لنقل المواد المشعةٌ ،جب أن ٌتوفر الناقل على رخصة نقل
المواد المشعة فً المؽرب وفقا ألحكام هذا الباب.
المادة 41
15

ٌجب أن ٌكون طلب رخصة عبور مصحوبا بالوثائق التالٌة :
أ .نسخة من رسالة النقل الجوي؛
ب .وعند االقتضاء ،نسخة من التصرٌح بالبضائع الخطرة؛
ت .التسمٌة التجارٌة للشاحن؛
ث .نسخة من رخصة التصدٌر المسلمة إلى المرسل من قبل السلطة المختصة فً بلد
اإلرسال؛
ج .كمٌة المواد المشعة المنقولة؛
ح .خصائص المواد المشعة المنقولة ،خاصة كمٌتها وحالتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وطبٌعتها
المختومة أو ؼٌر المختومة ،وتوضٌبها ،وطبٌعة وشدة اإلشعاعات المإٌنة المنبعثة؛
خ .تارٌخ الوصول إلى المؽرب وتارٌخ الخروج؛
د .المكان والبلد المقصود؛
ذ .نسخة من رخصة التصدٌر المسلمة إلى المرسل إلٌه من قبل السلطة المختصة بالبلد
المقصود.
المادة 41
باإلضافة إلى المستندات المنصوص علٌها فً المواد  44و 45و 11أعالهٌ ،حق للوكالة أن
تطلب أي مستندات أخرى أو معلومات إضافٌة حسب المجموعة أو المجموعات التً ٌُطلب
لها الرخصة وطرٌقة النقل.
الفرع الثانً :منح الرخصة
المادة 42
ٌتم فحص طلب الرخصة وفقا ألحكام المادة  46من هذا المرسوم.
وتبت فً الطلب المذكور فً ؼضون ثالثة أشهر بالنسبة للرخصة العامة وشهرٌن للرخصة
الخاصة.
إذا كان التحلٌل التقنً لملؾ الطلب ٌتطلب فترة أطول ،فٌجب أال تتجاوز هذه الفترة بؤي
حال من األحوال  1أشهر بالنسبة للرخصة العامة وشهر واحد للرخصة الخاصة .تقوم
الوكالة بإبالغ مقدم الطلب قبل انتهاء الفترة األولى.
المادة 43
تسلم رخصة عامة أو خاصة لنقل المواد المشعة إلى شركة النقل .هده الرخصة ؼٌر قابل
للتحوٌل.
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تسلم الرخصة العامة لمدة أقصاها خمس سنوات .تسلم الرخصة الخاصة للمدة المتوقعة
لعملٌة النقل بصفة عرضٌة.
قد تكون الرخصة العامة محصورة على جزء من المصادر المشعة التً تم طلب الرخصة
من أجلها.
فً حالة رفض الرخصة ،تطبق أحكام المادة  14أعاله.
المادة 44
ٌجوز للوكالة أن تحدد فً الرخصة العامة أو الخاصة الشروط المتعلقة بؤمن وسالمة نقل
المواد المشعة والسٌما:
 مسإولٌات حائزي الرخصة فً مجالً األمن وسالمة المواد المشعة المنقولة؛ الحد األدنى لمإهالت الموظفٌن؛ القٌود المفروضة على أنواع والعدد االقصى للطرود التً سٌتم نقلها؛ القٌود المفروضة على األنشطة القصوى ومعدالت الجرعة؛ مساطر وقنوات االتصال فً حالة الطوارئ؛ برنامج الحماٌة اإلشعاعٌة وقٌود الجرعة للجمهور؛ نظام إدارة الجودة الدي ٌحرس على الجودة فً جمٌع العملٌات المتعلقة بنقل الموادالمشعة؛
 التزام الناقل باإلعالن ،وفقا ألحكام المادة  26من القانون  41-411المشار الٌه أعاله،عن اي خطر ٌهدد سالمة السكان للوكالة وللسلطة المحلٌة داخل الوالٌة اإلقلٌمٌة التً تتنقل
فٌها السٌارة أو الطائرة أو ،عند االقتضاء ،أقرب خدمة إلى الدرك الملكً وكدلك األطراؾ
األخرى المشاركة فً وضع النقل المعنً؛
 عند االقتضاء ،الوضع فً مستودع عند العبور؛ عند االقتضاء ،حاالت وشروط تعدٌل الرخصة؛ عند االقتضاء ،كٌفٌات إرسال التقرٌر الشهري المنصوص علٌه فً المادة  25من القانونالمشار الٌها أعاله؛
قد تختلؾ الشروط التً تفرضها الوكالة فً الرخصة وفقا لمجموعة أو مجموعات وكٌفٌة
النقل التً سلمت ألجلها الرخصة المذكورة ،وعند االقتضاء ،المكان والمحٌط التً ستنفذ
فٌها عملٌات مناولة طرود النقل.
المادة 45
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ال ٌمكن إجراء أي تعدٌل ،والذي من شانه أن ٌعدل جهاز الترخٌص العام ،دون استطالع
راي موافقة الوكالة.
الفرع  :4تجدٌد الرخصة العامة
المادة 46
ٌجب تقدٌم طلب تجدٌد الرخصة العامة للوكالة فً موعد ال ٌتجاوز ستة أشهر قبل تارٌخ
انتهاء الرخصة الحالٌة.
ٌجب تقدٌم هذا الطلب من قبل صاحب الرخصة مصحوبا بالوثائق والمستندات المنصوص
علٌها فً المادتٌن  44و  /أو  45أعاله ،المحدثة حسب القانون .فً حالة عدم تعدٌل
المستندات المذكورةٌ ،جب على الناقل أن ٌقدم داعما لطلبه شهادة شرؾ تفٌد بؤن المعلومات
المقدمة عند الحصول على الترخٌص األولً لم تتؽٌر.
إذا لم ٌقدم صاحب الرخصة ،فً نهاٌة مدة الترخٌص ،طلبا للتجدٌد ،فمن المفترض أن
ٌكون قد توقؾ عن النشاط .فً هذه الحالة ،تسري علٌها أحكام المادة  22من القانون رقم
 411241المذكور أعاله.
 47المادة
تتخذ الوكالة قرارها خالل ثالثة أشهر من تارٌخ استالم طلب التجدٌد .ومع ذلك ،قد ٌطلب
من الناقل تقدٌم مستندات أو معلومات إضافٌة .فً هذه الحالةٌ ،تم اٌقاؾ فترة الثالثة أشهر
حتى ٌتم تلقً مزٌد من المعلومات إضافٌة.
ٌُمنح تجدٌد الرخصة العامة لنفس المدة الممنوحة للرخصة األولٌة.
الباب الخامس
ترخٌص أنشطة استخراج ومعالجة المعادن التً تحتوي على نوٌدات مشعة طبٌعٌا بتركٌز
كبٌر
المادة 48
وفقا ألحكام المادة  34من القانون المذكور رقم  ،411241ترخص الوكالة أنشطة استخراج
ومعالجة المعادن التً تحتوي على نوٌدات مشعة من سلسلة الٌورانٌوم والثورٌوم بكمٌات
أو بتركٌزات أعلى من مستوى اإلعفاء المنصوص علٌه فً المادة  1أعاله.
ٌتم تحدٌد قائمة األنشطة أو فئات األنشطة المنصوص علٌها فً الفقرة أعاله بؤمر مشترك
من السلطة الحكومٌة المسإولة عن المناجم والسلطة الحكومٌة المسإولة عن التنمٌة
المستدامة.
المادة 49
ٌجب على مستؽل أحد األنشطة المشار إلٌها فً المادة  15أعاله ان ٌقوم بتحدٌد الخصائص
اإلشعاعٌة للمواد الخام ،المنتجات ،المخلفات أو النفاٌات التً ٌحتمل أن تحتوي على نوٌدات
مشعة من سلسلة الٌورانٌوم أو الثورٌوم من قبل هٌئة معتمدة من قبل الوكالة لهذا الؽرض
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من أجل تحدٌد النظام اإلداري المطبق على قسم النشاط المقابل .تحدد الوكالة المقتضٌات
التقنٌة للخصائص اإلشعاعٌة.
المادة 51
ٌجب تقدٌم طلب الرخصة فً أحد االستمارات المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من المادة
 44أعاله وٌجب أن ٌكون مرفقا بملؾ ٌحتوي ،باإلضافة إلى المستندات المنصوص علٌها
فً الفقرة الثانٌة من هذه المادة ،على المستندات التً تحدد المعلومات التالٌة:
أ .نوع النوٌدات المشعة الطبٌعٌة الموجودة فً المعادن وخصائصها؛
ب .وصؾ العملٌات التً تإدي إلى التعدٌل المحتمل لتركٌز النوٌدات المشعة الموجودة؛
ت .عدد المستخدمٌن المحتمل تعرضهم للمخاطر اإلشعاعٌة فً مناطق مختلفة من المنشؤة؛
ث .تدابٌر الحماٌة اإلشعاعٌة المنفذة أو الموصى بها؛
ج .إشارة الى األماكن أو المناطق التً تحتجز فٌها تستؽل توضع فً مستودع او تخزن
المخلفات التً تحتوي على نوٌدات مشعة طبٌعٌة مركزة ،وعند االقتضاء ،وجهتها؛
ح .اإلجراءات المتخذة بشؤن تحدٌد خصائص المخلفات ،معالجتها ،وضعها فً مخزن،
والتخلص منها.
المادة 51
فً حالة عدم كفاٌة المعلومات الواردة فً المستندات المقدمةٌ ،جوز للوكالة دعوة المستؽل
لتقدٌم مزٌد من المعلومات بخصوص تحدٌد خصائص النوٌدات المشعة.
عندما تبرر نتائج تحدٌد الخصائص المذكورة أعاله ذلكٌ ،جب أن تشمل دراسة تؤثٌر على
البٌئة المنصوص علٌه فً قانون دراسة تؤثٌر على البٌئة رقم  14-41تقٌٌما لألثر
اإلشعاعً.
المادة 52
تمنح الوكالة الرخصة وفقا للمواد  46و 11و 14و 14و 11و 13من هذا المرسوم.
الباب السادس
رخص منشآت التدبٌر المركزي للنفاٌات المشعة ألغراض اإلٌداع فً مستودع
المادة 53
تطبٌقا ألحكام المادة  46من القانون المشار الٌه أعاله رقم  411241باإلضافة إلى الرخص
الممنوحة لمنتجً النفاٌات المتعلقة بالتدبٌر المحلً لهذه النفاٌات ،تسلم من طرؾ الوكالة
وفقا ألحكام هذا الباب رخصة األنشطة ومنشآت التدبٌر المركزي ألؼراض االٌداع فً
مستودع النفاٌات ،ؼٌر الوقود المستهلك.
المادة 54
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ألؼراض هذا الباب ،تتعلق أنشطة إدارة النفاٌات المشعة الخاضعة لرخصة مسلمة من
طرؾ الوكالة بجمع النفاٌات ومناولتها ،ومعالجتها االولٌة ،ومعالجتها وتوضٌبها ونقلها
ووضعها فً مستودع النفاٌات المشعة باستثناء التخزٌن النهائً لهذه النفاٌات .تشمل
الرخصة أٌضا القاء النفاٌات الناتجة عن هذه األنشطة.
المادة 55
تتعلق رخصة المنشآت بالتصمٌم وتجهٌز المعدات وتجارب تشؽٌلها واستؽاللها وعند
االقتضاء تفكٌك المنشاة.
تشمل الرخصة كل من المنشآت واألنشطة التً سٌتم تنفٌذها هناك.
المادة 56
ٌجب تقدٌم طلب الرخصة لتدبٌر النفاٌات المشعة لؽرض وضعها فً مخزن وفقا ألحد
النماذج المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من المادة  44أعاله وٌجب أن ٌكون مصحوبا
بملؾ ٌحتوي باإلضافة الى المستندات المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من هذه المادة
على الوثائق التالٌة:
أ .نسخة من بٌان دراسة التؤثٌر على البٌئة مطابقة لشهادة الموافقة البٌئٌة؛
ب .عند االقتضاء ،فإن أي وثٌقة بحث عمومً ،منصوص علٌها فً المادة  6من القانون
رقم  41-14المذكور أعاله ،والدي من المحتمل القٌام به من طرؾ السلطة المحلٌة التً
سٌتم انشاء المنشاة داخل نطاقها الترابً؛
ت .مذكرة مظاهرة السالمة والتً تشمل انشاء استؽالل وتفكٌك المنشاة ٌجب أن تشمل
مظاهرة السالمة تدابٌر السالمة الالزمة للتشؽٌل العادي للمنشاة والنشاط وتلك الموصى بها
لمواجهة أي حوادث أو عوارض محتملة بهدؾ تقلٌل احتمال حدوثها وفً حالة وقوعها
التخفٌؾ من العواقب؛
ث .الوثائق المنصوص علٌها فً الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة  44من هذا
المرسوم؛
ج .وصؾ للنفاٌات المراد قبولها ألؼراض التدبٌر واالٌداع فً مخزن وأصلها؛
ح .مذكرة تصؾ الطرائق والعملٌات والمعدات المستخدمة فً المعالجة االولٌة ومعالجة
وتوضٌب كل نوع من النفاٌات وفقا للمقتضٌات التقنٌة المحرزة فً هذا الصدد من طرؾ
الوكالة؛
خ .المخططات التً تشٌر إلى الموقع ،المحٌط ،ومساحات األشؽال وكذلك األنظمة المتعلقة
بمختلؾ العملٌات ألنشطة المنشاة؛
د .مإهالت الموظفٌن الذٌن ٌشؽلون مناصب رئٌسٌة فً تدبٌر النفاٌات؛
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ذ .المستند الذي ٌثبت الضمانات المالٌة لتؽطٌة تكلفة التدبٌر المركزي للنفاٌات وكذلك تفكٌك
المنشؤة واعادة الموقع إلى حالته األولٌة بعد توقؾ النشاط طبقا للنصوص التنظٌمٌة الجاري
بها؛
ر .وثٌقة تثبت االلتزام بإصدار وثٌقة تؤمٌن تؽطً المسإولٌة المدنٌة التً قد تنجم عن نشاط
تدبٌر النفاٌات؛
ز .شهادة مطابقة المنشؤة لقواعد السالمة ضد مخاطر الحرٌق والذعر الصادرة عن اجهزة
الدولة المختصة؛
س .مذكرة تصؾ نظام التدبٌر المتكامل الذي ٌوضح األولوٌة المعطاة لألمن فً تدبٌر
النفاٌات المشعة.
المادة 57
تقرر الوكالة اكتمال الملؾ وفقا ألحكام المادة  46من هذا المرسوم وتدعو المستؽل إلى
تقدٌم ،بمجرد اكتمال العمل ،تقرٌر قبول المنشاة المعد من طرؾ هٌئة معتمدة لهذا الؽرض.
قد تطلب معلومات إضافٌة ،حسب خصائص النفاٌات المشعة والمخاطر التً تشكلها من
حٌث التعرض لإلشعاعات المإٌنة.
المادة 58
خالل الستة أشهر الموالٌة لتقدٌم ملؾ طلب الرخصة ،تتخذ الوكالة قرارا فً ضوء نتائج
البحث العمومً ،ونتائج فحص وتقٌٌم الملؾ ،وتقرٌر استالم المنشاة .ونتائج زٌارة مراقبة
االمتثال للمنشاة.
فً حالة رفض الرخصة ،تطبق أحكام المادة  14أعاله.
المادة 59
تحدد الرخصة:
أ .المحٌط المعنً بالرخصة فً نطاق المنشاة وخصائصها الرئٌسٌة؛
ب .التدابٌر المتخذة لضمان سالمة األشخاص وسالمة الممتلكات التً ٌحتمل أن تتؤثر
بوجود هذا المنشاة المركزٌة؛
ت .شروط ارجاع حالة الموقع الى ما كانت علٌه ،إذا لم ٌتم االحتفاظ به الحقا للتخزٌن
النهائً.
المادة 61
قد تكون الرخصة مصحوبة بشروط خاصة لألمن والسالمة اإلشعاعٌٌن ،وخاصة ضرورة.
أ .تقدٌم تقرٌر للوكالة ،قبل  44مارس من كل عامٌ ،تضمن معلومات عن المقذوفات
والتخلص من النفاٌات خالل العام الماضً وكذلك ملخص لنتائج الرصد اإلشعاعً للبٌئة؛
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ب .إبالغ الوكالة بوقؾ األنشطة التً تشملها الرخصة فً أقرب اجل ممكن وقبل  3أشهر
على األقل.
كما ٌشٌر إلى التزام المعنً باألمر بإبرام عقد قبول مع المنتج أو صاحب النفاٌات قبل نقلها
ألؼراض التدبٌر واالٌداع فً مستودع.
المادة 61
ومع ذلك ،إذا كان موقع المستودع ؼٌر مرخص له الحقا للتخلص النهائً ،فٌجب على
المستؽل إبرام اتفاقٌة تخزٌن نهائً لجمٌع النفاٌات الموضوعة فً مستودع أو الناتجة عن
منشؤته مع الهٌئة المسإولة عن التخلص النهائً للنفاٌات والمرخص لها لهذا الؽرض من
قبل اإلدارة وفقا ألحكام المرسوم المتعلق بتراخٌص المنشآت واألنشطة المنتمٌة للفئة
األولى.
المادة 62
ٌخضع تمدٌد محٌط موقع منشاة التدبٌر المركزي للنفاٌات لرخصة وفقا ألحكام هذا الباب.

الباب السابع
توقٌف وسحب الرخصة
المادة 63
ٌتم إشعار توقٌؾ وسحب الرخصة من قبل الوكالة دون تؤخٌر إلى المستؽل والوزٌر الذي
ٌقع النشاط المعنً ضمن اختصاصه.
الباب الثامن
التصرٌح عن المنشاة واألنشطة المنتمٌة للفئة الخامسة
المادة 64
ٌتم تقدٌم تصرٌح المنشاة واألنشطة المشار إلٌها فً المادة ( 4الفقرة الثانٌة) أعاله من قِبل
مستؽل المنشاة أو النشاط المعنً ،مدعومة بالوثائق المشار إلٌها فً المادة  44أعاله،
باستثناء تلك المنصوص علٌها فً النقاط ه ،و ،ن.
باإلضافة إلى هذه المستنداتٌ ،قدم المستؽل:
 مذكرة تصؾ السلوك الواجب نهجه فً حالة وقوع عارض أو حادث؛ إذا اقتضى االمر ،فإن التزام المورد باستعادة المصدر المشع عندما ٌصبح مختوما ،أو،فً حالة عدم وجوده ،النسخة المعتمدة من اتفاق نقله إلى الهٌئة المكلفة بموجب المادة 54
من القانون رقم  411241المذكور أعاله والمتعلقة بالتدبٌر المركزي للنفاٌات المشعة.
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قد تطلب الوكالة أي معلومات إضافٌة .فً حالة عدم وجود اعتراض ،تقوم بتسلٌم شهادة
للمصرح فً ؼضون ٌ 42وما من استالم الملؾ الكامل.
المادة 65
ٌجب إبالغ الوكالة من طرؾ المستؽل دون تؤخٌر بؤي تعدٌالت مهمة ٌكون ؼرضها
بالخصوص تؽٌٌر أو إضافة مصدر لإلشعاعات المإٌنة ،نقل أو تعدٌل جوهري للمحل أو
تؽٌٌر المستؽل،
ٌجوز للوكالة إجراء أي تحقق بعد التصرٌح فً ضوء المعلومات المقدمة أو خصائص
مصادر اإلشعاعات المإٌنة
الباب التاسع
وقف نشاط ٌستخدم فٌه مصادر اإلشعاعات المؤٌنة
المادة 66
ٌتم إشعار الوكالة بالوقؾ النهائً للنشاط الخاضع للرخصة أربعة أشهر على األقل قبل
الموعد المحدد لذلك الوقؾ .تم تحدٌد هذه الفترة فً شهر واحد فً حالة وجود نشاط خاضع
للتصرٌح.
المادة 67
تبلػ الوكالة حامل الرخصة أو المصرح بالتدابٌر الواجب تنفٌذها قبل الوقؾ النهائً للنشاط.
قد تشمل هذه التدابٌر استرجاع المصادر المشعة المختومة ،والتحقق من عدم وجود تلوث
إشعاعً ،والتخلص من أي نفاٌات مشعة ،وتنفٌذ ،إذا اقتضى األمر ،أعمال تهدؾ إلى إعادة
تخصٌص المحالت التً تمارس فٌها أنشطة إشعاعٌة ألؼراض اخرى.
المادة 68
تسلم الوكالة شهادة وقؾ النشاط لصاحب الرخصة أو للمصرح فقط إذا قدم أدلة على إزالة
النوٌدات المشعة أو المنتجات أو األجهزة التً تحتوٌها من المحالت وأنه قد أكمل جمٌع
االلتزامات التً تم إبالؼه بها بموجب المادة  41أعاله.
الباب العاشر
أحكام انتقالٌة وختامٌة
المادة 69
ٌقصد بمصطلح "اإلدارة" المذكور فً المادة  411من القانون المذكور رقم ،411241
وزارة الداخلٌة.
ٌقصد بمصطلح "اإلدارة" المذكور فً المادة  444من القانون المذكور أعاله رقم
 ،411241فٌما ٌتعلق بالمقتضٌات التقنٌة المتعلقة بالمنشاة واألنشطة الطبٌة التً تستخدم
مصادر إشعاعات مإٌنة ،السلطة الحكومٌة المكلفة بالصحة.
المادة 71
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تمنح لمستؽلً األنشطة المرخص لها فً تارٌخ نشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة ،مدة
سنة واحدة لتقدٌم طلب جدٌد للرخصة وفقا ألحكام هذا المرسوم
المادة 71
ابتداء من نفس التارٌخ ،تلؽى جمٌع األحكام المخالفة.
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