
     ) ٢٠٠٢(   لسنة     ) ٣١(   قانون رقم 
  بشأن الوقاية من اإلشعاع 

  
  

  نحن حمد بن خليفة آل ثاني                أمير دولة قطر  
  

واد                  دل وبخاصة الم ام األساسي المؤقت المع ى النظ ) ٢٣،٢٧،٣٤(بعد اإلطالع عل
  منه،

م  انون رق ى المرسوم بق سنة  ) ١١( وعل شاء المجلس األ٢٠٠٠ل ة  بإن ى للبيئ عل
  والمحميات الطبيعية ،
م  ى المرسوم رق سنة  ) ٣٨( وعل ى ١٩٨٩ل ة قطر إل ضمام دول ى ان ة عل  بالموافق

  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،
نقح      ١٩٩٢لسنة  ) ٥٤( وعلى المرسوم رقم     ي الم اق التكميل ى االتف  بالتصديق عل

ة الذرية إلى حكومة قطر ، بشأن تقديم مساعدة تقنية من الوآالة الدولية للطاق
وعلى اقتراح رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
  

  :قررنا القانون األتي 
  

   ) ١ ( مادة 
اني الموضحة                    ة ، المع ارات التالي في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعب

  :ا ، ما لم يقتض السياق معنى آخر قرين آل منه
  .المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية : المجلس 

  .األمين العام للمجلس : األمين العام 
  .األمانة العامة للمجلس : األمانة العامة 

  .لجنة الوقاية من اإلشعاع : اللجنة 
  .اإلشعاعات المؤينة أو غير المؤينة : اإلشعاعات 

عاعات ال ة اإلش عة : مؤين ة أو األش شحونة أو المتعادل سيمات الم ع الج جمي
د                 ر مباشرة عن ة مباشرة أو غي ادة بطريق أبين الم ى ت ؤدي إل الكهرومغناطيسية التي ت
سقوطها عليها ، وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات واإللكترونات وإشعاعات           

  .جاما واألشعة السينية 
ة             جميع  : اإلشعاعات غير المؤينة     ادة بطريق أبين الم ى ت أنواع األشعة التي ال تؤدي إل

  .مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها آأشعة الليزر 
ا                 : المادة المشعة    ل جسيمات ألف ة مث ا إشعاعات مؤين ق منه المادة التي يمكن أن تنطل

  .وبيتا أو إشعاعات جاما أو النيوترونات 



حدث تعرضًا إشعاعيًا بسبب إصداره لنوع      أي آيان مادي يمكن أن ي     : المصدر المشع   
سربها                     واد المشعة أو ت سبب انطالق الم من اإلشعاعات المؤينة أو غير المؤينة ، أو ب

  .منه 
ات                   : جهاز مصدر لإلشعاع     ه عملي تم في ا ت ادة مشعة وإنم ى أي م وي عل جهاز ال يحت

  .للحصول على إشعاعات مؤينة أو غير مؤينة 
  

   ) ٢( مادة 
واد والمصادر المشعة             يتولى المجل  س سلطة اإلشراف على تنظيم ورقابة استخدام الم

  :والوقاية من أخطارها ، ويقوم في سبيل تحقيق ذلك على األخص بما يلي 
ة من      .١ وضع اللوائح والتنظيمات والتعليمات واإلرشادات الفنية الخاصة بالوقاي

ذ ج      د تنفي ة عن ات الوقاي ايير ومتطلب ع مع عاعات ووض ار اإلش ع أخط مي
صدرة        زة الم شعة واألجه المواد الم ة ب ال المرتبط ات واألعم الممارس

  .لإلشعاعات 
د       .٢ عاعية وتحدي ات اإلش ع التعرض ة لجمي ايير الوطني دود والمع ع الح وض

ذاء          اء والغ واء والم ي اله عاعي ف وث اإلش دود التل ة وح ستويات المختلف الم
 .والتربة وفي جميع المنتجات المتداولة لألغراض المختلفة 

واد        .٣ ستخدمو الم ذها م ي ينف عاعية الت ات اإلش ويم القياس دقيق وتق ة وت مراجع
ذه      ودة ه د ج عاعات ، وتأآي صدرة لإلش زة الم شعة واألجه صادر الم والم
وطني ،              القياسات ، وإجراء جميع القياسات اإلشعاعية البيئية على المستوى ال

ة الناتجة       بمعايير الوقاية والكشف عن التهديدات لإل      االلتزاملتأآيد   سان والبيئ ن
 .عن مواد ومصادر مشعة موجودة داخل الدولة وخارجها 

ادة               .٤ ا في الم دراسة طلبات الترخيص باألعمال والممارسات المنصوص عليه
 .من هذا القانون وإصداره التراخيص الالزمة لها  ) ٦(
ا               .٥ واد المشعة ونفاياته مراقبة تصريف النفايات المشعة ، إدارة التخلص من الم

ات  ات والتعليم وائح والتنظيم ع الل ة ، ووضع جمي صورة مرآزي ة ب ي الدول ف
د            ا ، والتأآ تخلص منه ات المشعة وقواعد ال واإلرشادات الفنية الخاصة بالنفاي

 .من عدم تجاوز الحدود المسموح بها من حيث الترآيز والجرعات 
تضمن  التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت واألعمال والممارسات التي ت      .٦

زة       صادر واألجه ى الم عاعات ، وعل صدرًا لإلش ازًا م شعًا أو جه صدرًا م م
 .واألماآن التي تؤثر على هذه المصادر 

ع  .٧ ة بجمي ستمر والقياسات اإلشعاعية البيئي ال الرصد اإلشعاعي الم ذ أعم تنفي
ن   ة ع ة أو الناتج عاعية الداخلي اطر اإلش ر بالمخ ذار المبك ا ، واإلن مكوناته

 .لبالد حوادث خارج ا
عاعات     .٨ ال اإلش ي مج املين ف ة للع ة التأهيلي دورات التدريبي وى ال اد محت اعتم

ان              ة من اإلشعاع األم المؤينة ، ونشر الثقافة والوعي العلمي في مجال الحماي
ؤتمرات  دوات والم يم الن شجيع إجراء البحوث والدراسات وتنظ ووي ، وت الن



ة من اإلشعاعا            ى المستوى       التي تسهم في تطوير مستوى الوقاي ة عل ت المؤين
 .المحلي واإلقليمي والدولي 

  

   )٣( مادة 
ة       رخيص لممارس نح الت اق صالحياتها بم ي نط ة ف صحة العام تص وزارة ال تخ
ا                 سيق مع المجلس فيم ك بالتن األنشطة المتعلقة بالتطبيقات اإلشعاعية الطبية ، وذل

  .يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص 
  

   ) ٤( مادة 
ة فن شكل لجن سمى  ت صاصات ت ن ذوي االخت ة م عاع  " ي ن اإلش ة م ة الوقاي " لجن

  :برئاسة األمين العام ، وعضوية ممثل عن آل من 
  .وزارة الدفاع  .١
 .وزارة الداخلية  .٢
 .وزارة الطاقة والصناعة  .٣
 .وزارة الصحة العامة  .٤
 .وزارة الشؤون البلدية والزراعة  .٥
 .المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  .٦
 .مد الطبية مؤسسة ح .٧
 .جامعة قطر  .٨
 .قطر للبترول  .٩
  .الهيئة العامة للجمارك والموانئ .١٠
  .الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس .١١
  عضوًا ومقررًا         .األمانة العامة للمجلس .١٢

  
رار           ا ق وترشح آل جهة ممثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية أعضائها ونظام عمله

  .من رئيس المجلس 
ا             ول ام بأعماله لجنة االستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين لمساعدتها في القي

  .، ويكون لهم حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت 
  

   ) ٥( مادة 
  :تختص اللجنة بما يلي 

ام                    .١ د المه ة ، وتحدي إعداد الخطة العامة للحماية من مخاطر اإلشعاع في الدول
انون    والمسؤوليات الخا  ذا الق ام ه صة بكل سلطة مختصة فيما يخص تنفيذ أحك

صلة        ة ذات ال ات اإلداري س والجه ين المجل ود ب سيق الجه ة تن راح آلي ، واقت



ة للخطة واإلشراف               رامج التنفيذي بالوقاية من اإلشعاعات المؤينة ، ووضع الب
  .على متابعة تنفيذها 

ز    ى المسموح به للتعرض اإلشعاعي ، و      صالحد األق تحديد   .٢ الحد األقصى لترآي
ك في ضوء الدراسات                  ة ، وذل المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والترب

 .الفنية والمعدالت العالمية في هذا المجال 
إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يحال إليها من أمور ومشكالت تتعلق بالوقاية         .٣

 .من اإلشعاع 
 .ن النفايات المشعة وضع الشروط واإلجراءات الالزمة للتخلص م .٤
سرب     .٥ ن الت ة ع ي الناتج وث البيئ عاعية أو التل ابات اإلش االت اإلص ة ح دراس

ة ذات      ات المعني ع الجه ك م ي ذل اون ف بابها ، والتع صي أس عاعي ، وتق اإلش
 .العالقة لمنع وقوعها أو الحد منها أو معالجتها 

ع  .٦ وادث اإلش ة الح تعداد لمواجه عاعية واالس وارئ اإلش اعية وضع خطط الط
والنووية على المستوى الوطني ومراجعة واعتماد خطط الطوارئ اإلشعاعية          
ة   ات اإلداري ع الجه سيق م ك بالتن شعة ، وذل صادر الم ستخدمي الم دى م ل

 .المختصة 
  

   ) ٦(مادة 
  : بغير ترخيص من المجلس إجراء أي من األعمال والممارسات التالية ال يجوز
  .استيراد أو تصدير أو حيازة أو تداول أو نقل المواد المشعة  .١
ال أو ممارسات         .٢ اء أي أعم تطبيق أو إدخال أو إجراء أو تعديل أو وقف أو إنه

 .تتضمن مواد أو مصادر مشعة أو أجهزة إشعاعية 
 أو حيازة أو امتالك أو استيراد أو تصدير أو شراء   إنتاجتصميم أو صناعة أو      .٣

سلي ع أو ت صريف أو  أو بي شغيل أو ت تعارة أو ت ارة أو اس تالم أو إع م أو اس
 .التخلص من أي مواد أو مصادر مشعة أو أجهزة مصدرة لإلشعاعات 

ادة أ             .٤ ازًا        اختيار أي موقع لممارسة أي عمل يتضمن م شعًا أو جه و مصدرًا م
ل ، أو     ة أو العم ذه الممارس ة به ان خاص شاء أي مب عاعات ، أو إن صدر إش ي

 .يالت على األماآن أو المباني المشار إليها إدخال أي تعد
رة          .٥ ال الخب ال أعم ي مج ة ، أو ف ر المؤين ة أو غي عاعات المؤين ل باإلش العم

 .والمسئولية عن الوقاية من اإلشعاع 
  

ة                   ات اإلشعاعية الطبي ة بالتطبيق شطة المتعلق رخيص ممارسة األن آما ال يجوز بغير ت
  .ون من هذا القان ) ٣( وفقًا لحكم المادة 

  

   ) ٧( مادة 
  :يتولى المجلس في مجال الوقاية من اإلشعاع إصدار التراخيص التالية 

  .الترخيص الشخصي لألفراد لممارسة العمل في مجاالت اإلشعاع   المختلفة  .١



 .الترخيص المؤسسي شامًال ترخيص الموقع والمنشأة والممارسة  .٢
  

راخيص واشتراطا           واع الت ة أن ددها وشروط وإجراءات       وتحدد الالئحة التنفيذي تها وم
  .منحها وأحوال تجديدها ووقفها أو إلغائها وحقوق العاملين في مجال اإلشعاع 

  

   ) ٨( مادة 
  :يلتزم المرخص له في تطبيق أحكام هذا القانون بما يلي 

عاع    .١ املين باإلش راد والع المة األف ضمان س ة ل ات الالزم اة االحتياط مراع
د بالتعليمات         وحماية البيئة من المخاطر ال     ناتجة عن التعرض لإلشعاع ، والتقي

  .التي يقررها المجلس 
ا            .٢ واد المرخص به وضع خطة تفصيلية وقواعد داخلية للوقاية من اإلشعاع للم

ا ، وال تكون           ع منه د يق ا ق ة م وع الحوادث واألضرار ، ومواجه ، لتالفي وق
 .هذه الخطة أو القواعد نافذة إال بعد اعتمادها من المجلس 

ة لل     .٣ ة الالزم دات الفني ع المع وفير جمي ات    رت اس الجرع عاعي وقي د اإلش ص
 .والمعدات الشخصية الواقية ، بما يتناسب مع طبيعة العمل 

ور ،         .٤ املين والجمه ة الع ة لحماي صحية الالزم ة وال دمات الفني وفير الخ ت
ة       ات اإلداري ع الجه سيق م س بالتن ددها المجل ي يح سجالت الت اظ بال واالحتف

 .المختصة 
ة                .٥ تعيين مسئول عن الوقاية من اإلشعاع ، يلتزم بتنفيذ قواعد وإجراءات الوقاي

ة   املين أو البيئ رض الع ى تع ؤدي إل ادث ي وع أي ح د وق عاع عن ن اإلش م
 .لمخاطر اإلشعاع 

تضمين عقود استيراد المواد أو المصادر المشعة نصًا يقضي بإعادة المواد أو             .٦
وردة         ة الم واد أو        المصادر المشعة إلى الجه ذه الم ى ه دما تنتهي الحاجة إل عن

 .المصادر 
  

   )٩( مادة 
ذاء أو                  واد المشعة بالغ زات الم ال يجوز أن يتجاوز مستوى النشاط اإلشعاعي أو ترآي

  .الماء أو الهواء أو التربة وغيرها الحدود المسموح بها 
ادًا بالحدود و              وث اإلشعاعي استرش ستويات التل ة م ستويات  وتحدد الالئحة التنفيذي الم

ة    الواردة في معايير الوقاية اإلشعاعية التي تصدرها الهيئات والوآاالت الدولية المعني
  .بذلك ، وبخاصة الوآالة الدولية للطاقة الذرية 

  



   )١٠( مادة 
انون آخر ،   ات أو أي ق انون العقوب ا ق نص عليه د ي ة أش أي عقوب دم اإلخالل ب ع ع م

نة   ى س د عل دة ال تزي الحبس م ال أو  يعاقب ب ة ألف ري اوز مائ ي ال تج ة الت وبالغرام
  .من هذا القانون  ) ٨( بإحدى هاتين العقوبتين آل من يخالف حكم المادة 

ائتي                   ة التي ال تجاوز م آما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات ، وبالغرام
من  ) ٩(،   ) ٦(ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يخالف أحكام المادتين             

  .هذا القانون 
وتضاعف العقوبة في حالة العود ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد              

  .المشار إليها متماثلة ) ٩(، ) ٨(، ) ٦(
أي مرض أو                 ة إصابة شخص ب ى ارتكاب الجريم آما تضاعف العقوبة إذا ترتب عل

  .عاهة أو عجز آلي أو جزئي ناتج عن التعرض لإلشعاع 
  

   ) ١١( مادة 
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب                
ل عن                     بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ، وبالغرامة التي ال تق
وبتين ، آل                      اتين العق ال ، أو بإحدى ه خمسين ألف ريال وال تزيد على مائتي ألف ري

آاذبة ، أو بيانًا أو تقريرًا غير صحيح ، في مجال تطبيق أو                من أعطى أو قدم شهادة      
  .تنفيذ أحكام هذا القانون 

  

   ) ١٢( مادة 
في حالة استيراد أو حيازة أو تداول المواد أو المصادر المشعة أو األجهزة اإلشعاعية              
داعها في مخازن        دون ترخيص ، يقوم المجلس بالتحفظ إداريًا على هذه المصادر وإي

ستوردة                  الجهة ادة الم المعنية أو في أي مكان آخر يراه مناسبًا ، وله أن يقرر إعادة الم
ى                  ه إل ى حساب المخالف وإحالت إلى منشئها مع اتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة عل

  .الجهات المختصة طبقًا ألحكام القانون 
  

   )١٣( مادة 
ان                ذا الق ا في ه ات المنصوص عليه ون ، يجوز للمجلس في        مع عدم اإلخالل بالعقوب

اذ        وم باتخ ة من اإلشعاع أن يق حالة عدم قيام المرخص له باالحتياطات الالزمة للوقاي
  .اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن على نفقة المرخص له 

  

   ) ١٤( مادة 
  



ب        وي ، عوق خص معن صالحه ش مه أو ل ة باس ة أو المرتكب ب الجريم ان مرتك إذا آ
ذا               ممثله القانوني بوصفه شريكاً      ا في ه ات المنصوص عليه  للفاعل األصلي بالعقوب

  .القانون 
ه أو                 دون علم ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت ب

د         ان ق اب رغماً  عنه أو إضرارًا به ، أو آ ره في ممارسة اختصاصاته أو      أن ه غي  عن
  .بذل جهدًا معقوًال لتفادي حصولها دون جدوى 

  

   ) ١٥( مادة 
اريخ العمل                  على المنشآت القائمة وآذلك العاملين في مجاالت العمل اإلشعاعي في ت
اريخ العمل   تة أشهر من ت ه ، خالل س ًا ألحكام ق أوضاعهم وفق انون ، توفي ذا الق به

  .بالالئحة التنفيذية له 
  

   )١٦( مادة 
س     يس المجل ن رئ رار م دبهم ق صدر بن ذين ي ة ال ة العام وظفي األمان ون لم فة يك  ص

ة األخرى        مأموري الضبط القضائي ، آما تكون هذه الصفة لموظفي الجهات اإلداري
ة            الذين   ع بالمخالف ات الجرائم التي تق يندبون إلى المجلس لهذا الغرض ، وذلك في إثب

يش     يو. ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له          كون لهم سلطة التفت
م             على جميع األماآن ا    لتي تمارس نشاطًا في مجاالت العمل اإلشعاعي ، آما يكون له

ر محاضر              ات ، وتحري ا المخالف ع فيه في أي وقت ، حق دخول جميع األماآن التي تق
  .الضبط ، واتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة بشأنها 

  

   )١٧( مادة 
صة ، ال       ة المخت ات اإلداري ع الجه سيق م د التن س ، بع يس المجل صدر رئ رارات ي ق

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، آما يصدر الالئحة التنفيذية في مدة ال تتجاوز ستة                 
  .أشهر من تاريخ العمل به 

  

   ) ١٨( مادة 
  .يلغى آل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

  

   ) ١٩*( مادة 
انون       ذا الق ذ ه صه ، تنفي ا يخ ل فيم صة ، آ ات المخت ع الجه ى جمي ي  . عل شر ف وين

  .يدة الرسمية الجر
  



  
  حمد بن خليفة آل ثاني 

  أمير دولة قطر 
  

  هـ٢٢/٧/١٤٢٣: صدر في الديوان األميري بتاريخ 
  م٢٩/٩/٢٠٠٢:                           الموافق 
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