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 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

قض��ايا األم��ن الن��ووي المتعلق��ة بمن��ع وكش��ف   سلس��لة األم��ن الن��ووي الص��ادرة ع��ن الوكال��ةتع��ال�  
األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون بھا المنطوية على مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى أو م�ا ي�رتبط 

وتتس�ق ھ�ذه المنش�ورات م�ع الص�كوك . بذلك من مرافق أو أنشطة، أو المستھدفة لھ�ا، والتص�دي لتل�ك األفع�ال
لھا، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلھا، واالتفاقية الدولي�ة الدولية المتعلقة باألم ن النووي، وتكمِّ

، ومدونة قواع�د ١٥٤٠و ١٣٧٣لقمع أعمال اإلرھاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
  .السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا

  درة عن الوكالةفئات سلسلة األمن النووي الصا
  : تصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية  

 الت��ي تح��دد ھ��دف نظ��ام أم��ن ن��ووي لدول��ة م��ا والعناص��ر األساس��ية  أساس��يات األم��ن الن��ووي
  .وتوفر األساس لتوصيات األمن النووي. لنظام من ذلك القبيل

 ر الت��ي ينبغ��ي أن تتخ��ذھا ال��دول م��ن أج��ل تحقي��ق الت��ي تح��دد الت��دابي توص��يات األم��ن الن��ووي
  .وتعّھد نظام أمن نووي وطني فّعال يّتسق مع أساسيات األمن النووي

 التي تقدم إرش�ادات ع�ن الوس�ائل الت�ي يمك�ن لل�دول أن تنف�ذ م�ن خاللھ�ا الت�دابير  أدلة التنفيذ
�ز عل�ى كيفي�ة العم�ل . المحدّدة ف�ي توص�يات األم�ن الن�ووي بالتوص�يات المتعلق�ة وبھ�ذا، تركِّ

  . بمجاالت واسعة لألمن النووي
 تقّدم إرشادات عن مواضيع تقنية محّددة الستكمال اإلرشادات المحدّدة في  اإلرشادات التقنية

  .وھي تركِّز على تفاصيل كيفية تنفيذ التدابير الضرورية. أدلة التنفيذ

  الصياغة واالستعراض
الن�ووي واستعراض�ھا أمان�ة الوكال�ة، وخب�راء م�ن ال�دول عداد منشورات سلسلة األم�ن إيشارك في   
ولجن�ة إرش�ادات األم�ن الن�ووي، الت�ي تس�تعرض ) الذين يس�اعدون األمان�ة ف�ي ص�ياغة المنش�ورات(األعضاء 

ً . وتعتم��د مس��وّدة المنش��ورات اجتماع��ات تقني��ة مفتوح��ة العض��وية خ��الل عملي��ة  وعن��د االقتض��اء، ُتعق��د أيض��ا
فرص��ة لألخص��ائيين م��ن ال��دول األعض��اء والمنظم��ات الدولي��ة المعني��ة الس��تعراض تاح��ة الإالص��ياغة م��ن أج��ل 

وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من االستعراض وتوافق اآلراء على الص�عيد . ومناقشة مسوّدة النص
يوم��اً لك��ي تستعرض��ھا  ١٢٠ال��دولي، تع��رض األمان��ة مس��وّدات النص��وص عل��ى جمي��ع ال��دول األعض��اء لفت��رة 

  .ا رسمًيااستعراضً 

د األمانة لكل منشور الخطوات التالية، التي توافق عليھا لجنة إرشادات األمن النووي على مراح�ل متتالي�ة  وُتعِّ
  :ضمن عملية اإلعداد واالستعراض

  عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور المتوخى الجديد أو المنّقح، وغرضه المستھدف ونطاقه
  ومحتواه؛

 يوًم���ا  ١٢٠لعرض���ھا عل���ى ال���دول األعض���اء للتعلي���ق عليھ���ا خ���الل فت���رة  مس���وّدة منش���ور
  االستشارية؛ 

 صيغة نھائية لمسوّدة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.  

وُتراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة   
الن��ووي يتص��ل اتص��االً متالزم��اً بش��واغل األم��ن ال��وطني العام��ة اعتب��ارات الس��رية، ويس��لم فيھ��ا ب��أن األم��ن 

  .والمحددة

وأحد االعتبارات المستند إليھا ھو أن معايير أمان الوكالة وأنشطتھا الرقابي�ة ذات الص�لة ينبغ�ي أن   
ان التحديد، تقوم اللج�ان المعني�ة بمع�ايير األم� هوعلى وج. توضع في االعتبار في المضمون التقني للمنشورات

ذات الصلة ولجنة إرشادات األمن النووي باس�تعراض منش�ورات سلس�لة األم�ن الن�ووي الت�ي تع�ال� المج�االت 
  .التي يوجد فيھا ترابط مع األمان المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحدّدة أعاله
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الرئیسي لألمم قد في المقرِّ وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي عُ 
في ، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه ۱۹٥٦تشرین األول/أكتوبر ۲۳المتحدة في نیویورك، في 

ل ھدف الوكالة الرئیسي في "تعجیل ي للوكالة في فیینا. ویتمثَّ سالرئی. ویقع المقرُّ ۱۹٥۷تموز/یولیھ ۲۹
وتوسیع مساھمة الطاقة الذریة في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
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تصدیر

بقلم یوكیا أمانو
المدیر العام

وتوسیع تعجیلل ھدف الوكالة الرئیسي بموجب نظامھا األساسي في "یتمثَّ 
مساھمة الطاقة الذریة في السالم والصحة والرفاھیة في العالم أجمع". وعملنا یشمل 

ین إتاحة التكنولوجیا النوویة الستخدامھا في منع انتشار األسلحة النوویة وتأم
األغراض السلمیة في مجاالت مثل الصحة والزراعة. فمن الضروري تحقیق إدارة 

األخرى، وللمرافق التي توجد فیھا، مشعَّةمأمونة لجمیع المواد النوویة والمواد ال
ص بھا.وحمایتھا من األعمال اإلجرامیة واألفعال غیر المرخَّ 

دولة منفردة، ولكن التعاون سؤولیة عن األمن النووي على عاتق كلِّ وتقع الم
الة لألمن النووي وصونھا. ودور الدول في إنشاء نُُظم فعَّ عدة الدولي حیوي لمسا

ى باعتراف للدول یحظعدةالوكالة المركزي في تیسیر ھذا التعاون وتقدیم المسا
وخبرتھا الفریدة وتجربتھا الطویلة ن عضویتھا الواسعة ووالیتھا ر عمرموق. وھو یعبِّ 

صة للدول األعضاء.في مجال توفیر مساعداتھا الفنیة وإرشاداتھا العملیة المتخّصِ 

، دأبت الوكالة على إصدار منشورات سلسلة األمن النووي ۲۰۰٦ومنذ عام 
الة لألمن النووي. وھذه المنشورات الدول على إنشاء نُُظم وطنیة فعَّ عدةمن أجل مسا

تكِمل الصكوك القانونیة الدولیة بشأن األمن النووي، مثل اتفاقیة الحمایة المادیة ستَ 
للمواد النوویة وتعدیلھا، واالتفاقیة الدولیة لكبح أعمال اإلرھاب النووي، والقرارین 

الصادرین عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ومدونة السلوك ۱٥٤۰و۱۳۷۳
وأمنھا.مشعَّةبشأن أمان المصادر ال

ویجري إعداد األدلة اإلرشادیة بالمساھمة النشطة من خبراء الدول األعضاء، 
دة في مجال األمن األمر الذي یضمن أنھا تعبِّر عن توافق اآلراء بصدد الممارسات الجیِّ 

ً بأن اللجنة التوجیھیة المعنیة باألمن النووي، التي أنشأتھا الوكالة في  النووي، ِعلما
لین من الدول األعضاء، تقوم باستعراض منشورات بعضویة ممثِّ ۲۰۱۲آذار/ مارس 

الموافقة علیھا.تتمُّ إعدادھا، ثمَّ سلسلة األمن النووي بشكل منتظم حالما یتمُّ 

وستواصل الوكالة العمل مع الدول األعضاء لتأمین إتاحة فوائد التكنولوجیا 
للناس في العالم أجمع.زدھار واالالنوویة السلمیة من أجل تحسین الصحة والرفاھیة 



      

ملحوظة تحریریة
مة اإلرشادات الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ھي إرشادات غیر ُملزِ 

للدول، ولكن یجوز أن تَستخِدم الدول اإلرشادات لكي تساعدھا على الوفاء بالتزاماتھا بمقتضى الصكوك 
طالع بمسؤولیاتھا المتصلة باألمن النووي داخل الدولة. وتھدف اإلرشادات القانونیة الدولیة وعلى االض

دة واإلشارة إلى إجماع دولي إلى عرض الممارسات الدولیة الجیِّ ʻینبغيʼمل تبدأ بالفعل المعبَّر عنھا بجُ 
خذ الدول اإلجراءات الموصى بھا أو ما یعادل ذلك من تدابیر بدیلة.بأنَّ من الضروري أن تتَّ 

جب أن تُفَھم المصطلحات ذات الصلة باألمن حسب تعریفھا الوارد في المنشور الذي ترد فیھ، وی
أو في اإلرشادات األعلى درجة التي یدعمھا المنشور. وفي غیر ذلك من الحاالت، فإنَّ الكلمات تُستَخَدم 

بمعانیھا المتعارف علیھا.
تذییل نفس صفة المتن. ن للمواد الواردة في أّيِ أ من المنشور. ویكوویُعتبَر التذییل جزًءا ال یتجزَّ 

أ من ر المرفقات أجزاًء ال تتجزَّ م المرفقات لتوفیر معلومات أو تفسیرات إضافیة. وال تُعتبَ خدَ توتُس
الرئیسي.النص

ي قدر كبیر من الحرص للحفاظ على دقة المعلومات الواردة في ھذا وعلى الرغم من توخِّ 
مسؤولیة عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام وكالة وال دولھا األعضاء أيَّ ل الالمنشور، ال تتحمَّ 

تلك المعلومات.
حكم من جانب الناشر، أيْ واستخدام تسمیات معیَّنة لبلدان أو أقالیم ال یعني ضمنًا إصدار أّيِ 

عیین حدودھا.الوكالة، بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقالیم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو ت
لة أو دون تلك اإلشارة) أسماء شركاٍت أو منتجاٍت معیَّنة (سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجَّ كرُ وذِ 

ة النتھاك حقوق الملكیة، كما ال ینبغي أن یُفسَّر على أنھ تأیید أو توصیة من نیَّ ال یعني ضمنًا وجود أّيِ 
جانب الوكالة.
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۱

مةمقدِّ -۱

الخلفیة

نووي یمكن أن تشمل المجرمین الذین توجد في د األمن الالمخاطر التي تھدِّ -۱-۱
إلیذاء الناس أو مشعَّةرات أو مواد یستخدمونھا لصنع متفجِّ حیازتھم مواد نوویة، ثُمَّ 

اإلضرار بالبیئة عن طریق تركیب أجھزة لنشر اإلشعاعات بقصد تعریض الناس والبیئة 
ً نشر المواد ال عن طریق تخریب ةمشعَّ لخطرھا. ویمكن أن تشمل ھذه المخاطر أیضا

تمھیداً الستخدامھا أو خزنھا، أو خالل نقلھا. ویمكن مشعَّةمرافق توجد فیھا تلك المواد ال
یر إلى عواقب رِّ على ھذا النحو الشِّ مشعَّةي إساءة استخدام المواد النوویة والأن تؤدِّ 

رما في حالة السیَّ وخیمة، ال ات النوویة.متفّجِ

، التي تقوم الوكالة ]۱[ (CPPNM)ة المادیة للمواد النوویةر اتفاقیة الحمایوتوفِّ -۱-۲
للمواد النوویة المستخدمة في )۱(لتأمین الحمایة المادیةعالمی�ا إطاراً بدور الودیع لھا،

نة، على وتنطبق االتفاقیة أیضاً، باستثناءات معیَّ .األغراض السلمیة، خالل نقلھا الدولي
لِزم كل دولة المنزلي وأثناء خزنھا وخالل نقلھا. وھي تُ المواد النوویة خالل استخدامھا

ة إجراءات منھا ما یلي:خاذ عدَّ طرف باتِّ 

خذ خطوات مناسبة تكفل حمایة المواد النوویة خالل نقلھا الدولي، داخل أن تتَّ (أ)
أراضیھا أو على متن سفینة أو طائرة خاضعة لوالیتھا القضائیة، ما دامت 

النقل إلیھا أو منھا؛مشاركة في عملیاتالسفینة أو الطائرة
أن تتعاون على تنفیذ عملیات استعادة المواد النوویة وحمایتھا في حالة السرقة (ب)

على احتمال استیالء غیر قانوني علیھا، أو تھدید واضح یدلُّ أو النھب أو أّيِ 
یرة؛رِّ الشِّ من ھذه األفعالحدوث أّيٍ 

__________
ا، كان مصطلح الحمایة المادیة یُستخدم لوصف ما یُعرف اآلن باألمن النووي للمواد تاریخی� ) ۱(

 INFCIRC/225/Revision 5, IAEA Nuclear Securityستخدم التوصیات فيالنوویة والمرافق النوویة. وتُ 

Series No. 13]۲ [نوویة والمرافق النوویة مصطلح الحمایة المادیة (بما بشأن الحمایة المادیة للمواد ال
للتعبیر عن جوانب نظام األمن النووي المتعلقة بسرقة المواد في ذلك مصطلح نظام الحمایة المادیة 

، یُستخدم ]۲[النوویة وتخریب المرافق النوویة). وتیسیراً لفھم ھذا المنشور كدلیل تنفیذي للمرجع 
من أجل اإلشارة إلى جوانب األمن النووي المتعلقة بتدابیر الحمایة ضد سرقة ‘الحمایة المادیة’مصطلح 

سبیل المثال، فإن نظام الحمایة المادیة في الدولة یشمل المواد النوویة أو تخریب المرافق النوویة. وعلى
أجزاء نظام األمن النووي المتصلة بتلك التدابیر.



۲

ل سرقة المواد النوویة أو نھبھا، ضمن األفعال أن تدرج بعض األفعال، مث(ج)
ق علیھا عقوبة مناسبة تأخذ في الحسبان طبیعتھا الخطرة. الواجب أن تُطبَّ 

ر الحمایة التامة للمواد النوویة في استخداماتھا المنزلیة بید أن نطاق االتفاقیة ال یوفِّ 
ن تعدیل االتفاقیة في وخالل خزنھا ونقلھا، كما ال یشمل المرافق النوویة. ولذا فإ

ً للمرافق النوویة والمواد ۲۰۰٥عام استھدف توسیع نطاقھا لتوفیر الحمایة أیضا
النوویة في استخداماتھا المنزلیة، وخالل خزنھا ونقلھا، من أجل األغراض السلمیة، 
وحمایة المرافق ضد التخریب. وبموجب التعدیل، أصبحت الدول األطراف في االتفاقیة 

:]۳[ما یلي ة أمور، منھاخاذ خطوات تشمل عدَّ باتِّ مة لزَ مُ 

ذه وتصونھ، مع إمكانیة تطبیقھ على المواد أن تنشئ نظاماً للحمایة المادیة وتنفِّ ‘۱‘
الخاضعة لوالیتھا القضائیة، بما في ذلك إنشاء إطار تشریعي والمرافق النوویة

نفیذه؛ وتدابیر ورقابي مناسب للحمایة المادیة؛ وسلطة مختصة مسؤولة عن ت
؛)والمرافق(إداریة أخرى ضروریة من أجل الحمایة المادیة للمواد 

أن تتشاور وتتعاون مع الدول األطراف األخرى والمنظمات ذات الصلة من ‘۲‘
أجل الحصول على إرشاد بخصوص تصمیم وصیانة وتحسین النُُّظم الوطنیة 

ي؛للحمایة المادیة للمواد النوویة خالل نقلھا الدول
رة بموجب القانون للنقلخذ الخطوات المناسبة التي تكفل الحمایة المقرَّ أن تتَّ ‘۳‘

الدولي للمواد النوویة الخاضعة لوالیتھا القضائیة.

ي في تطبیق االتفاقیة ونصوصھا والمتلقِّ الناقلوتیسیراً لمھمة الدولة والشاحن و-۱-۳
األمن النووي بشأن الحمایة صِدرت من ِضمن توصیات أُ لة، ُوِضعت توصیات والمعدَّ 

 ,(INFCIRC/225/Revision 5)المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة، وذلك في الوثیقة
IAEA Nuclear Security Series No. 13]۲] د المرجع األساسیة المبادئ] ۲]. ویحّدِ

دولة بالشكل والمتطلبات الموصى بھا لتوفیر العناصر الجوھریة لنظام األمن النووي في ال
بشأن ]) ٤[Nuclear Security Fundamentals(ف في وثیقة أساسیات األمن النووي المعرَّ 

یوفِّر ]۲[الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة. وعلى الرغم من أن المرجع
الَّ إللحمایة المادیة للمواد النوویة خالل خزنھا واستخدامھا ونقلھا، التوصیات الضروریة

م إرشادات تفصیلیة لمسؤولیات التنفیذ واالمتثال بصدد نقل المواد النوویة. لذلك، أنھ ال یقّدِ
السلطات المختصة في الدول ومنظمات عدةیھدف ھذا الدلیل التنفیذي اإلرشادي إلى مسا

الشحن والنقل على تنفیذ مسؤولیاتھا الخاصة بالحمایة المادیة في نقل المواد النوویة. 
م في ھذا الدلیل یشیر إلى (الشاحن أو الناقل)، المستخدَ ‘منظمة الشحن أو النقل’طلح ومص

النقل.دة بشأن الحمایة المادیة في إطارمسؤولیة محدَّ الكیان الذي تُسند إلیھ أيُّ 



۳

ھدف الدلیل

یھدف ھذا الدلیل إلى توفیر إرشادات للدول وسلطاتھا المختصة بصدد -٤-۱
ة المادیة لنقل المواد النوویة وصیانتھ. وقد یكون مفیداً أیضاً طریقة تنفیذ نظام الحمای

لمنظمات الشحن والنقل في تصمیم وتنفیذ نُظُمھا للحمایة المادیة. ویستند الدلیل إلى 
، ویوفِّر إرشادات إضافیة بشأن طریقة تنفیذ ]۲[التوصیات الواردة في المرجع
التوصیات في الممارسة العملیة.

النطاق

ر الدلیل على الحمایة المادیة للمواد النوویة خالل نقلھا، ویوفِّ ینطبق -٥-۱
یرة:رِّ إرشادات من أجل الحمایة ضد ثالثة أنواع من األعمال الشِّ 

؛رات نوویةبقصد تركیب أجھزة متفجِّ سرقة المواد(أ)
ي إلى نثرھاسرقة المواد التي یمكن (ب) الحقاً؛أن تؤّدِ
تخریب المرافق النوویة.(ج)

یھدف ھذا الدلیل إلى توفیر إرشادات من أجل األمن النووي خالل نقل و-٦-۱
خارج الموقع). ولكن، یجوز تطبیق المواد النوویة من مرفق إلى مرفق آخر (أيْ 

ا.التوصیات على النقل داخل الموقع وفقاً لما تراه الدولة ضروری� 

یة ویوِصف الدلیل تدابیر لألمن النووي لتحدید مكان المواد النوو-۱-۷
ھا فوراً، وقبل اإلفادة عن أنھا فُِقدت أو سُِرقت. ویمكن انواستردادھا بعد إدراك فقد

الرجوع إلى إرشادات تفصیلیة بشأن ھذا الجانب في سلسلة وثائق الوكالة بصدد 
الخارجة عن سیطرة مشعَّةالتوصیات المتعلقة بالمواد النوویة وغیرھا من المواد ال

بید أن ھذا .]٥[Nuclear Security Series No. 15لوثیقة اانظر الوكالة الرقابیة. 
ي والتأھُّبالدلیل التنفیذي ال یتناول جوانب مسألة  للطوارئ المتعلقة بحدث التصّدِ

ت معالجتھا في مرتبط باألمن النووي للمواد النوویة في حالة نقلھا. فھذه جوانب تمَّ 
.]٦-۸[منشورات أخرى أصدرتھا الوكالة 

، مشعَّةیل تنفیذي آخر صدر عن الوكالة بشأن األمن في نقل المواد الویوجد دل-۱-۸
د "مستویات األمن لحمایة المواد یتناول ھذا الموضوع ویحدِّ في وثیقة في السلسلة،

.Nuclear Security Series No،مشعَّةال خالل نقلھا وتدابیر األمن المناسبة ،]۹[9
یر رِّ ي إلیھا االستخدام الشِّ محتملة، التي یمكن أن یؤدِّ والمتكافئة مع التأثیرات اإلشعاعیة ال



٤

على "نقل جمیع الطرود المحتویة على مواد نوویة ]۹[". وینطبق المرجع مشعَّةللمواد ال
ل خطورةأن یمكن مشعَّةومواد  كبیرة لألفراد والمجتمع والبیئة نتیجة إشعاعیةتشّكِ
ل المتصلة بالعواقب اإلشعاعیة المحتملة في یر". ولذلك یكتفي بمعالجة الشواغرِّ لعمل شِ 

أخرى في جھاز نشر إشعاعي. وھو ال یتناول مشعَّةحالة استخدام مواد نوویة أو مواد 
ر نووي. وبالتالي، فإن  الشواغل المتصلة باستخدام المواد النوویة في جھاز متفّجِ

لة لإلرشادات الواردة في ]۹[اإلرشادات الواردة في المرجع  ھذا الدلیل التنفیذي مكّمِ
بشأن األمن النووي الالزم لنقل المواد النوویة.

ن من أجل نقل المواد یویوجد اعتراف بأن اعتبارات األمن واألمان النووی-۱-۹
النوویة ینبغي أن تعمل بتناُغم وانسجام لتیسیر االمتثال لالئحة النقل الصادرة عن الوكالة 

مشعَّةبشأن الئحة أمان نقل المواد الSSR-6في سلسلة معاییر األمان في العدد 
(2012 Edition)]۱۰[، وكذلك االمتثال لاللتزامات الدولیة بصدد األمن النووي للمواد

النوویة وغیر ذلك من معاییر األمان وإرشادات األمن النووي. ویجوز أن تنطبق أیضاً 
أجل أغراض األمان، ت من اللوائح والمعاییر والمدونات واألدلة األخرى التي أُِعدَّ 

ر على تصمیم وتنفیذ تدابیر منظمات الشحن والنقل المتعلقة بالنقل. ویمكن أن تؤثِّ 
وبالتالي، فإن الدولة ینبغي أن تدرس تلك المعاییر واللوائح والمدونات واألدلة لتأمین 

مستویات وافیة لألمن النووي.

البنیة التنظیمیة

ص القسم . وی]۲[نمط المرجع ھذا الدلیل یتبع-۱-۱۰ األھداف الناشئة من ۲لّخِ
المرجع، التي تتعلق بدولة عاكفة على إعداد عناصر النقل في نظامھا الخاص بالحمایة 

مسؤولیات الدولة في إنشاء وصیانة نظام الحمایة المادیة الذي ۳المادیة. ویعالج القسم 
٤ع القسم ء نقلھا. ویتوسَّ یشمل العناصر الالزمة لتأمین الحمایة المادیة للمواد النوویة أثنا

اء نقلھا. ویھتم نفي تفاصیل تصنیف فئات المواد النوویة من أجل تطبیق األمن النووي أث
بتفاصیل مسؤولیات منظمة الشحن أو النقل في إعداد وتنفیذ نظام للحمایة ٥القسم

لتلك دة للمواد النوویة وفي إنشاء نظام حمایة مادیة المادیة خاص بعملیات شحن محدَّ 
وتطبیقھا. (TSPs)العملیات وتنفیذه وصیانتھ، مع التركیز على إعداد ُخطط أمن النقل 

تِّخاذُھا لتوفیر الحمایة ضد سرقة المواد النوویة ابتوسُّع التدابیر الالزم ٦ویتناول القسم
دة من أجل تطبیق النھج التوجیھي أثناء نقلھا، وذلك بوضع قائمة إرشادات أساسیة محدَّ 

جی� إلع ا وفقاً لتصنیف داد نظام للحمایة المادیة. وتتبع ھذه اإلرشادات األساسیة نھجاً تدرُّ
داً ترتیبات مستقلة عن الشكل وترتیبات متصلة بالشكل  فئات المواد النوویة، ُمحّدِ



٥

تفاصیل التدابیر الالزمة لتحدید مكان المواد النوویة ۷وترتیبات دولیة. ویتناول القسم 
تدابیر الحمایة المادیة للمواد النوویة ۸المسروقة أثناء النقل. ویعالج القسم المفقودة أو

ً ضد التخریب  التدابیر الالزمة للتخفیف أو اإلقالل ۹یعالج القسم ،خالل النقل. وختاما
د التذییل األول البنیة التنظیمیة لنموذج خطة من عواقب التخریب خالل النقل. ویحدِّ 

ض للتھدید.صالتذییل الثاني على ملخَّ ألمن النقل. ویحتوي  لتقییم إمكانیة التعرُّ

للحمایة المادیة أھداف منظومة الدولة-۲
أثناء نقلھاللمواد النوویة

على ما یلي:]۲[المرجع من۱-۲تنص الفقرة -۲-۱

الھدف العام لمنظومة األمن النووي لدولة ما ھو حمایة األشخاص "
یرة المنطویة على مواد رِّ من األعمال الشِّ والممتلكات والمجتمع والبیئة 

أخرى. وینبغي أن تكون أھداف منظومة الحمایة مشعَّةنوویة ومواد 
ا من عناصر منظومة ل عنصراً جوھری� المادیة الخاصة بالدولة، والتي تشكِّ 

األمن النووي الخاصة بالدولة، كما یلي:

واد النوویة الحمایة من سرقة الم. إذنالسحب دونالحمایة من—
 ِ شكل آخر من أشكال االستیالء غیر القانوني علیھا.وأّي

ضمان تنفیذ تحدید مكان المواد النوویة المفقودة واستعادتھا. —
تدابیر سریعة وشاملة لتحدید مكان المواد النوویة المفقودة أو 

المسروقة، واستعادتھا عند االقتضاء.
نوویة والمرافق النوویة من حمایة المواد الالحمایة من التخریب. —

.التخریب
تخفیف العواقب التخفیف من عواقب التخریب أو تدنیتھا. —

".اإلشعاعیة للتخریب أو تدنیتھا

المرجع ذاتھ على ما یلي:من۲-۲وتنص الفقرة -۲-۲

لى تحقیق ھذه ینبغي أن تسعى منظومة الحمایة المادیة الخاصة بالدولة إ"
یلي:األھداف من خالل ما

ِ نع ارتكابم— وحمایة ھعن طریق ردع، وذلكیررِّ عمل شِ أّي
اسة؛المعلومات الحسَّ 



٦

— ِ ي و،یررِّ عمل شِ رتكابالمحاولة مواجھة أّي لھ إذا ارتُِكبالتصّدِ
یررِّ العمل الشِّ كشفیكفل متكاملنظام بباالستعانةفعالً، وذلك 

ي وتھوعرقل ؛ لھالتصّدِ
".یررِّ الشِّ التخفیف من عواقب العمل —

في المرجع ذاتھ على ما یلي:۳-۲وتنص الفقرة -۲-۳

ً بأسلوب متكامل ومنسَّ " ق یراعي ینبغي تناول األھداف المشار إلیھا آنفا
".مختلف المخاطر التي یشملھا األمن النووي

ھدف من ھذه األھداف على الحمایة المادیة للمواد النوویة أثناء ینطبق كلُّ -٤-۲
خاذُھا لتلبیة ھذه األھداف خالل النقل.تِّ ااإلجراءات التي یمكن نقلھا. ویتناول ھذا الدلیل

بالدولةالخاصة عناصر منظومة الحمایة المادیة-۳
أثناء نقلھالحمایة المواد النوویة 

ح ھذا القسم اإلرشادات التي ستساعد الدولة وسلطاتھا المختصة على -۳-۱ یوّضِ
ل تطبیقھ على نقل المواد النوویة، ِعلماً إنشاء نظام الحمایة المادیة وصیانتھ بشكل یكف

أن ھذا القسم: 

ن العناصر الرئیسیة األخرى لمنظومة األمن یبیِّن كل مبدأ أساسي كما یبیِّ (أ)
]؛۲في المرجع [مة الخاصة بالدولة، المقدَّ النووي

ینظر في تنفیذ كل مبدأ على نحو تطبیقھ على أنشطة النقل.(ب)

مسؤولیة الدولة

األساسي ألف: مسؤولیة الدولةالمبدأ

وصونھاھاوتنفیذتقع المسؤولیة الكاملة عن إنشاء منظومة للحمایة المادیة"
.]۲[ذاتھا"الدولةعاتقداخل دولة ما على 

الة دولة خطوات مناسبة لتأمین وجود منظومة فعَّ لخذ كوینبغي أن تتَّ -۳-۲
بالحمایة المادیة للمواد للحمایة المادیة داخلھا، تشمل عناصر المنظومة الخاصة

). ]۲[المرجعمن۱-۳النوویة أثناء نقلھا (الفقرة 



۷

وتقع، على عاتق كل دولة، المسؤولیة عن تنظیم الحمایة المادیة للمواد -۳-۳
النوویة أثناء نقلھا من أجل حمایة تلك المواد من السرقة وحمایة صحة عامة الناس 

ي إلیھا تخریب المواد أثناء نقلھا، أن یؤدِّ وسالمتھم من العواقب االشعاعیة التي یمكن 
ً بأنھ تقع على الدولة كل المسؤولیة عن تأمین أن منظومة الحمایة المادیة فیھا  ِعلما

الة للمواد الخاضعة لسلطتھا التشریعیة إلى حین نقل المسؤولیة بشكل توفِّر حمایة فعَّ 
ة.المتلقِّیمناسب إلى دولة العبور أو الدولة 

صر النقل في منظومة الحمایة المادیةتحدید عنا

ینبغي أن تكفل الدولة إرساء منظومة شاملة للحمایة المادیة وتنفیذھا-٤-۳
وصونھا، بحیث تشمل ما یلي:

ِّ (أ) ر على الحمایة المادیة للمواد النوویة اإلطار التشریعي والتنظیمي الذي یؤث
أثناء نقلھا؛

دولة عن تأمین تنفیذ اإلطار المؤسسات والمنظمات، المسؤولة داخل الب)(
التشریعي والتنظیمي بشأن نقل المواد النوویة؛

نُُظم الحمایة المادیة الخاصة بالنقل على وجھ التحدید. (ج)

ل  أ الحمایة المادیة خالل النقل جزءاً ال ویجب أن تشّكِ من منظومة الحمایة المادیة یتجزَّ
).]۲[المرجعمن۱-۳لنوویة في الدولة (الفقرة االشاملة للمواد 

تشریعیة كافیة وداعمة ومنظمة حكومیة عدةكما یجب أن تكون للدولة قا-٥-۳
ك تشمل سلطات مختصة تعیِّنھا الدولة وتسند إلیھا المسؤولیة عن إنفاذ متطلباتھا، وكذل

ھیئة تنظیمیة لألمن النووي.

ن على السلطات المختصة أن تقوم باستعراض عناصر منظومة ویتعیَّ -٦-۳
ة للحمایة المادیة أثناء نقل المواد النوویة وتحدیثھا بحیث تعبِّر عن تغیُّرات الدول

التھدیدات وتعبِّر أیضاً عن التقدُّم المحرز في نُُھج الحمایة المادیة وتكنولوجیاتھا. 

ویجب على الدولة أن تضمن للسلطات المختصة، ومن بینھا الھیئة الرقابیة، أن -۳-۷
ً عن أّيِ  ج أو تستخدم تكنولوجیا نوویة. وھذا یعني أن تكون مستقلة تماما منظمات ترّوِ

تكون الوحدات التنظیمیة المسؤولة عن األنشطة المتعلقة بالترخیص واإلشراف محمیة 
تأثیر غیر مناسب على تنفیذ مھامھا من جانب وحدات بوسائل رقابیة أو تنظیمیة من أّيِ 

بالنقل في منظومة الحمایة المادیة أو ھیئات أخرى. وفي حالة تقسیم العناصر الخاصة



۸

ترتیبات من أجل تنسیق عام. ویجب اتِّخاذ التابعة للدولة بین سلطتین أو أكثر، ینبغي 
تحدید وتسجیل خطوط واضحة بین الكیانات المعنیة لتأمین حمایة متواصلة للمواد.

النقل الدولي

المبدأ األساسي باء: المسؤولیات أثناء النقل الدولي

سؤولیة الدولة عن تأمین حمایة كافیة للمواد النوویة تشمل حمایتھا أثناء "إن م
حسب النقل الدولي إلى حین تحویل تلك المسؤولیة بشكل مناسب إلى دولة أخرى 

.]۲[االقتضاء" 

ینبغي أن تكفل منظومة الحمایة المادیة الخاصة بالدولة حمایة مادیة كافیة -۳-۸
ً في السفن والطائرات للمواد النوویة، لیس فقط داخل حدو دھا وحدھا بل أیضا

لة باسمھا ومنخرطة في نقل المواد إلیھا أو منھا خالل وجودھا في میاه أو المسجَّ 
من۳-۳أجواء دولیة، وإلى حین تحویل المسؤولیة إلى دولة أخرى (الفقرة 

).]۲[المرجع

إسناد الدولة المسؤولیات عن النقل الدولي للمواد النوویة

ً حاجة إلى تعاون دولي في حالة-۳-۹ النقل الدولي للمواد النوویة، توجد أیضا
تحویل المسؤولیة إلى ال، یشمل التنسیق مع المنظمات الدولیة المعنیة إلى أن یتمَّ فعَّ 

بضمان استمرار مسؤولیات دولة أخرى. وال یمكن لدولة تنفیذ ھذا المبدأ إالَّ 
).]۲[المرجع من٤-۳و ۳-۳ن الحمایة المادیة طوال عملیة النقل (الفقرتا

ویجب أن تضمن الدول المشاِركة في النقل الدولي تنفیذ التنسیق مع دول العبور -۳-۱۰
یة من أجل توفیر حمایة مستمرة وكافیة للمواد خالل تحویل المسؤولیة عن أو الدول المتلقِّ 

).]۲[المرجعمن٤-۳و۳-۳المواد النوویة من دولة إلى دولة أخرى (الفقرتان 

ي بالطرق أو البرید، والنقل على -۳-۱۱ وقد تشمل عملیات الشحن الدولیة النقل البّرِ
متن طائرة أو سفینة، وعملیات تحویل فیما بین مختلف أشكال النقل، والعبور عن طریق 

د السلطات المختصة دة والخزن أثناء العبور. وفي جمیع الحاالت، ینبغي أن تتأكَّ دول متعدِّ 
مادیة للمواد النوویة طوال عملیة الشحن، ومن تحدید نقطة تحویل من تأمین الحمایة ال

یة، یتمُّ  تحدید المسؤولیات إلى دولة أخرى تحدیداً واضحاً. وفي حالة عملیات النقل البّرِ
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نقطة تحویل المسؤولیات إلى دولة أخرى بالحدود بین الدول المعنیة. وفي حالة عملیات 
یة تحدیداً واضحاً. تحویل المسؤولیة إلى الدولة المتلقِّ النقل البحریة، ینبغي تحدید نقطة 

وفي حالة عبور السفینة الناقلة للمواد النوویة عن طریق میاه إقلیمیة لدول أخرى، ینبغي 
تحدید المسؤولیات عن الحمایة المادیة تحدیداً واضحاً إلى أن تواصل السفینة مسیرتھا في 

النظر عن َعلَِم الدولة المرسوِم على ي، وبغّضِ وفي حالة النقل الجوِّ .المیاه الدولیة
الطائرة، فإن نقطة تحویل المسؤولیة ستكون عادة النقطة التي یجري فیھا تحمیل المواد 

أو تفریغھا. ویتوقّف ذلك على االتفاق بین الدولتین المعنیتین.

وینبغي أن تضمن الدولة الشاحنة استعداد جمیع الدول المشتركة في العملیة -۳-۱۲
عدَّة على ]۲[أن تقبل ھذه المسؤولیات قبل اإلذن بعملیة الشحن. ویحتوي المرجع 

من شأنھا تمكین الدولة من ضمان استعداد الدول المعنیة، بما فیھا دول العبور، طرق
لقبول ھذه المسؤولیات، كما یلي:

للمواد ق من أن جمیع الدول المعنیة أطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة التحقُّ (أ) 
النوویة؛

رسمیة تكفل تنفیذ الحمایة المادیة وفقاً التفاقات دولیة؛اتفاقاتإبرام (ب) 
ً لمبادئ توجیھیة إحراز إعالنات رسمیة بأنھ سیتمُّ (ج) توفیر الحمایة المادیة وفقا

ا؛مقبولة دولی� 
تأمین أن تكون قد أُصِدرت ُرَخص أو تفویضات محتویة على ترتیبات (د)

).]۲[المرجع من۷-۳و ٥-۳اسبة للحمایة المادیة (الفقرتان من

وینبغي، في النقل الدولي للمواد النوویة في الفئة األولى، أن تكون مسؤولیة -۳-۱۳
التفاقات مكتوبة مبرمة بین الدول المعنیة. ویجوز تدابیر الحمایة المادیة خاضعة

ل إلى  یة فیما یتعلق بالمواد النوویة في مماثلة بشأن عملیات النقل الدولاتفاقاتالتوصُّ
الفئتین الثانیة والثالثة.

یُضاف إلى ذلك، أنھ عندما ینبغي للعملیات الدولیة لشحن المواد النوویة أن تمر -۳-۱٤
ن على الدولة الشاحنة ة، یتعیَّ المتلقِّیعبر أراضي دول أخرى غیر الدولة الشاحنة والدولة 

ً الدول األخرى التي یشمل ھا العبور وتحصل على تعاونھا ومساعداتھا أن تخطر مسبقا
لضمان تدابیر وافیة للحمایة المادیة وإجراءات لالستجابة في أراضي تلك الدول في حالة 

محاولة لسرقة أو تخریب مواد من الشحن الدولي. وھذه الترتیبات الھادفة إلى حدوث أّيِ 
ر على ن ینبغي أن ال تؤثِّ تبادل اإلشعار المسبق فیما بین الدول المعنیة بعملیة الشح

یة المنصوص علیھا في ممارسة الحقوق والحریات المتصلة بالمالحة البحریة والجوِّ 
). ]۲[من المرجع٦-۳الفقرة من ۳حاشیة الو۷-۳و٦-۳القانون الدولي (الفقرتان 
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عادة المدرجة في الفئة الثالثة تتمُّ والعملیات الدولیة لشحن المواد النوویة-۳-۱٥
د الشاحن أو الناقل ما إذا كانت شركات نقل تجاریة عادیة. وینبغي أن یحدِّ بواسطة

ة قد حصلت على اإلشعار أو المتطلبات األخرى المنطبقة المتلقِّیدول العبور والدولة 
على العبور أو االستالم، في حالة المواد النوویة المدرجة في الفئة الثالثة، وأعربت 

.لتلك المتطلباتامتثالھاعن 

ا بالنسبة إلى عملیات الشحن الدولیة للمواد النوویة في الفئتین األولى أمَّ -۳-۱٦
دة الالزمة یة التدابیر المحدَّ والثانیة، فینبغي أن تضع الدولة الشاحنة والدولة المتلقِّ 

لضمان المحافظة على االتصاالت المتعلقة بسالمة الشحن المستمرة مع تحدید 
ي.وقدرات التصدِّ وضمان المسؤولیة عن تنفیذ خطط

حون لحمایة عملیة الشحن، تنشأ أھمیة خاصة اس مسلَّ وعندما یُستخدم ُحرَّ -۳-۱۷
مكتوبة تحظى بقبول جمیع الدول المعنیة قبل عملیة الشحن. وقد اتفاقاتإلبرام 

اسالعلى مستوى الدول إبرام ھذه االتفاقات المتعلقة بیستدعي األمر أن یتمَّ  ُحرَّ
ح أن تكون قادرة على ت، ألن المنظمات التجاریة لیس من المرجَّ حین واالتصاالالمسلَّ 

من ھذا القبیل. وینبغي لمؤسسات الشحن والدول تأمین وقت كاف اتفاقاتإبرام 
لالتفاقات فیما بین الدول من أجل تنفیذ عملیات الشحن.

د في ھذه االتفاقات بوضوح المسؤولیة عن خطط االستجابة وینبغي أن تُحدَّ -۳-۱۸
الالزمة لعملیات الشحن. وبالنظر إلى أن المعلومات الخاصة بھذه التصّدِي ت وقدرا

اسة للغایة، فإن جمیع الدول المعنیة ینبغي أن تكفل حمایة تلك المعلومات.الترتیبات حسَّ 

إن ترتیبات الشحن، بما فیھا تحدید النقاط التي یجري فیھا نقل المسؤولیة من -۳-۱۹
االتفاق علیھا بوضوح قبل الشحن بوقت كاف بما یتمَّ دولة إلى دولة أخرى، ینبغي أن 
۷-۳ن من إكمال ترتیباتھا بشأن الحمایة المادیة (الفقرة یكفل لجمیع الدول المعنیة أن تتمكَّ 

).]۲[المرجع من

اسة، وإذا كانت االتفاقات والترتیبات تنطوي على تبادل معلومات حسَّ -۳-۲۰
ِّخاذ ینبغي  ذه العملیة مع حمایة المعلومات بشكل إلنجاز ھاحتیاطیةترتیبات ات

ة.المتلقِّیمناسب. وقد تشمل ھذه العملیة الدولة الشاحنة ودول العبور والدولة 

إسناد مسؤولیات الحمایة المادیة

ینبغي لنظام الحمایة المادیة في الدولة إسناد جمیع المسؤولیات الالزمة -۳-۲۱
ي، على جمیع المستویات ات التصدِّ الخاصة بقولیاتللحمایة المادیة، بما فیھا المسؤو

).]۲[المرجع من۸-۳الحكومیة (الفقرة 
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وینبغي أن تضمن الدولة أن تُسند بوضوح جمیع مسؤولیات الحمایة -۳-۲۲
أو المتلقِّيالمادیة خالل وطوال عملیة نقل المواد النوویة إلى الشاحن أو الناقل أو 

 ِ .)]۲[المرجع من۸-۳كیان آخر ذي صلة (الفقرة أّي

ویجوز أن تضع الدول على عاتق الشاحن المسؤولیة عن الحمایة المادیة -۳-۲۳
ا أن یقوم بنفسھ بعملیة النقل أو أن خالل النقل، وفي ھذه الحالة ستطلب منھ إمَّ 

ذ تدابیر الحمایة المادیة تحت توجیھاتھ. والبدیل ھو أنھ یجوز أن یستخدم ناقالً ینفِّ 
دیة لمنظمات نقل لدیھا ترخیص؛ وسیعتمد تسند الدولة مسؤولیات الحمایة الما

من۸-۳ل أو الشاحن على نظام الناقل الخاص بالحمایة المادیة (الفقرة المشغِّ 
). ]۲[المرجع 

ي وینبغي أن یسند نظام الحمایة المادیة في الدولة مسؤولیة -۳-۲٤ ِ التصّدِ ألّي
ة أحداث متعلقة باألمن النووي خالل النقل یمكن أن تشمل  ت حكومیة. مستویاعدَّ

ي، بما فیھا مسؤولیات د النظام بوضوح المسؤولیات عن التصدِّ وینبغي أن یحدِّ 
الشاحن و/ أو الناقل خالل عملیات النقل، بالنسبة لكل فئة من فئات المواد النوویة 

).]۲[المرجع من۸-۳(الفقرة 

اإلطار التشریعي والرقابي 

بي المبدأ األساسي جیم: اإلطار التشریعي والرقا

الدولة مسؤولة عن إنشاء وصیانة إطار تشریعي ورقابي یحكم الحمایة "
. وینبغي أن یتیح ھذا اإلطار وضع متطلَّبات الحمایة المادیة المنطبقة المادیة

ً للتقییم ومنح التراخیص أو غیر ذلك من إجراءات منح  ن نظاما وأن یتضمَّ
ن نظاما للتف تیش على المرافق النوویة األذون. وینبغي لھذا اإلطار أن یتضمَّ

وعلى نقل المواد النوویة للتأكُّد من االمتثال للمتطلَّبات والشروط المنطبقة 
مستند آخر لمنح اإلذن، ولتحدید وسائل إنفاذ المتطلَّبات بالنسبة للرخصة أو أّيِ 

. ]۲[" الةوالشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعَّ 

د بالسلطة اء إطار تشریعي ورقابي شامل مزوَّ وینبغي أن تقوم الدولة بإنش-۳-۲٥
القضائیة والمسؤولیة الالزمة لتأمین الحمایة المادیة لعملیات شحن المواد النوویة. 

أل جزءاً ال فاالطار التشریعي والرقابي للحمایة المادیة خالل النقل ینبغي أن یشكِّ  یتجزَّ
).]۲[المرجع من۹-۳من نظام الدولة العام للحمایة المادیة (الفقرة 
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وینبغي أن یشمل اإلطار التشریعي والرقابي لنقل المواد النوویة تعیین سلطة -۳-۲٦
عة بالكفاءات والموارد المالیة والبشریة الضروریة مختصة من أجل أمن النقل تكون متمتِّ 

للنھوض بمسؤولیاتھا بحیث تكون متطلبات الدولة للحمایة المادیة خالل نقل المواد النوویة 
ومة وتلتزم بھا منظمات الشحن والنقل بموجب الوالیة القضائیة للدولة.مفھ

ا من نظام الدولة للحمایة ل إنفاذ قواعد الئحة الحمایة المادیة جزءاً ضروری� ویمثِّ -۳-۲۷
ن الدولة، من أجل نقل المواد النوویة، السلطة الضروریة المادیة. ولذا ینبغي أن تعیِّ 

ً بأن العقوبات یمكن الستھالل اإلجراءات القانونیة  ً للقانون، علما أو فرض العقوبات، وفقا
خص و/أو عقوبات أخرى (الفقرة  من۱٥-۳أن تشمل عقوبة تنطوي على تعلیق الرُّ

).]۲[المرجع 

المبدأ األساسي دال: السلطة المختصة

ینبغي أن تنشئ الدولة أو تعیِّن سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفیذ اإلطار "
الرقابي، ومتمتِّعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالیة والبشریة الكافیة التشریعي و

للوفاء بالمسؤولیات المسندة إلیھا. وینبغي أن تتَّخذ الدولة الخطوات الكفیلة بضمان 
أجھزة ال بین وظائف السلطة المختصة في الدولة وبین وظائف أّيِ استقالل فعَّ 

.]۲[" ة أو استخدامھاأخرى مسؤولة عن ترویج الطاقة النووی

إن الوظائف المسندة للسلطات المختصة من أجل أمن النقل ینبغي أن تشتمل -۳-۲۸
على ما یلي:

منح منظمات الشحن والنقل الترخیص والتخویل الالزمین لنقل المواد النوویة.(أ)
متثاالً االقیام بتفتیش عملیات نقل المواد النوویة للتأكُّد من أن الشحن یمتثل (ب)

ا للمتطلبات والشروط التي اشترعتھا السلطات المختصة.ام� ت
الحمایة المادیة للمواد النوویة أثناء نقلھا، استناداً أو أھدافتحدید متطلبات(ج)

. وھذه المتطلبات أو إلى تقییم التھدید أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم
المادیة ضد سرقة األھداف ینبغي أن تأخذ في الحسبان الحاجة إلى الحمایة

المواد النوویة أو سحبھا وضد التخریب، كما ینبغي أن تكفل السلطات 
.األكثر صرامةأو األھدافمتطلباتالمختصة تطبیق ال

تحدید متطلبات خطط أمن النقل، والموافقة علیھا إذا استدعى األمر ذلك.(د)
وینبغي استعراضھا نشر الئحة قواعد من أجل الحمایة المادیة أثناء النقل.)ـ(ھ

ا للتأكُّد من كونھا وافیة.دوری� 
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جي یشمل تمارین مناسبة، وذلك تأمین القیام بتقییمات في اتِّ (و) ساق مع نھج تدرُّ
اس الختبار نُُظم الحمایة المادیة من أجل النقل، وكفالة تدریب واستعداد الُحرَّ 

ي.و/أو قوات التصدِّ 
اسة، وتأمین ة بالنقل التي یمكن اعتبارھا حسَّ تحدید ما ھي المعلومات المتصل(ز)

حمایتھا وفقاً لذلك.
جي ینطبق على جمیع (ح) ضمان أحكام للجدارة بالثقة باستخدام نھج تدرُّ

الموظفین الذین یضطلعون بمسؤولیات الحمایة المادیة خالل النقل، أو یمكنھم 
اسة.الوصول إلى معلومات حسَّ 

۱٤-۳إلى ۱۰-۳طلبات والشروط المنطبقة (الفقرات إرساء وسائل إلنفاذ المت(ط)
).]۲[المرجع من

د وینبغي أن یكون لدى السلطات المختصة في الدولة وضع قانوني محدَّ -۳-۲۹
ِّ بوضوح ومستقل عن المشغِّ  ع بالسلطة القانونیة لین ومنظمات الشحن والنقل، ومتمت

من۱۸-۳فقرة والقدرات الضروریة ألداء المسؤولیات والوظائف بفعالیة (ال
).]۲[المرجع

دور السلطات المختصة في طلب خطط أمن نقل المواد النوویة 

ن على السلطات المختصة أن تنقل إلى منظمات الشحن أو منظمات یتعیَّ -۳-۳۰
ال المتطلبات التي یجب علیھا تلبیتھا لتصمیم وتنفیذ منظومة الحمایة النقل بشكل فعَّ 

نظام الدولة الخاص بالحمایة المادیة. ومن المادیة التي ستكون مقبولة بموجب 
العناصر المھمة تصمیم خطة أمن النقل المناسبة لفئة المواد النوویة المعنیة 
واالمتثال لھا. وینبغي أن تُصِدر السلطات المختصة توجیھات لمنظمات الشحن 

د فیھا المتطلبات لضمان تلبیة جمیع متطلبات الخطة وشروط الحمایة والنقل تحدِّ 
المادیة في الدولة. 

وینبغي أن تكفل السلطات المختصة وجود مسؤولیة واضحة عن خطة أمن -۳-۳۱
النقل وملكیتھا، علماً بأن الخطة ینبغي أن تعالج، في حالة نقل المواد النوویة في الفئتین 
األولى والثانیة، مسار عملیة الشحن ومحطات توقُّفھا وترتیبات تسلیمھا في المكان 

ي ید ھویة األشخاص المأذون لھم باستالم المواد، وإجراءات المقصود وتحد التصّدِ
الالزمة في حالة وقوع حوادث، واإلجراءات الروتینیة، وإجراءات التبلیغ عن وقوع 

عة، بما في ذلك تنسیق الخطة مع ُخطط إجراءات الطوارئ. ویجوز حادثات غیر متوقَّ 
ً إخضاع عملیات ش حن مواد الفئة الثالثة واألقل أن تطلب السلطات المختصة أیضا
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ل، بحسب متطلبات الدولة أو بحسب تقدیر التھدید منھا، إلى إجراء مماثل أو معدَّ 
المحتمل. مثالً، یجوز أن تطلب السلطات المختصة أن تجري عملیات شحن مواد في 

ً لخطط، ولكن تلك الخطط یجوز أن تكون عامة وشاملة وُمعبِّ  رة عن فئات أدنى وفقا
ت الموافقة علیھا سابقاً.ر تمَّ تدابی

والمعلومات المطلوبة في خطة أمن النقل بموجب ھذه األحكام یجوز دمجھا -۳-۳۲
ة الستخدامھا في في ُخطط موضوعة من أجل أغراض أخرى، مثالً في خطط ُمعدَّ 

حاالت الطوارئ. بید أن الخطط الخاصة بأمن النقل تحتوي في كثیر من األحیان على 
ینبغي أن تُقتصر معرفتھا على األشخاص الذین یحتاجون إلى تلك اسةمعلومات حسَّ 

ة ألغراض عدم إدراجھا في خطط ُمعدَّ ینبغيالمعرفة من أجل أداء واجباتھم. ولذا 
ي إلى نشرھا على نطاق أوسع.أخرى، إذا كان ھذا من شأنھ أن یؤدِّ 

الشحن د خطة أمن النقل الطریقة التي ستستخدمھا منظماتوینبغي أن تُحدَّ -۳-۳۳
والنقل إلبالغ السلطات المختصة عن أحداث األمن النووي وغیرھا من المعلومات 

ر على أداء الخطط. وتشمل األمثلة بشأن المعلومات التي ینبغي التي یمكن أن تؤثِّ 
اإلبالغ عنھا ما یلي:

السلوك الُمشتبھ في أنھ یمكن أن یشیر إلى احتمال وجود تحضیرات لتنفیذ (أ)
تصویر فیلم عن عملیات النقل (أو صور ثابتة أوالتقاطیر، مثالً رِّ عمل شِ 

الناقالت) والبرامیل الخشبیة؛
النقل؛طرقوجود مظاھرات على امتداد (ب)
.النقلطرقكبیرة على امتداد طرقوجود أعمال بناء أو إصالحات (ج)

دور السلطات المختصة في إرساء نظام للتفتیش

الدولة مسؤولة عن التحقُّق، بعملیات تفتیش إن السلطات المختصة في -۳-۳٤
خصة المنطبقة طوال  منتظمة، من االمتثال لالئحة قواعد الحمایة المادیة وشروط الرُّ

إجراءات تصحیحیة عند الحاجة إلیھا.اتِّخاذ مدة نقل المواد النوویة، وعن تأمین 

عة ل ھدف نظام التفتیش في التحقق من امتثال التدابیر الموضوویتمثِّ -۳-۳٥
للمتطلبات الرقابیة ولشروط الرخصة المنطبقة، بما في ذلك االمتثال لخطة أمن النقل.

بون بشكل مناسب، لون وُمدرَّ وینبغي أن یقوم بعملیات التفتیش موظفون مؤھَّ -۳-۳٦
نھم الدولة، كما ینبغي أن تشمل عملیات تفتیش ُمعلنة وغیر ُمعلنة. ویجوز أن تُعیِّ 
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د الدولة المتطلبات ال ر في المفتشین، مثل المؤھالت الضروریة تي یجب أن تتوفَّ تحّدِ
التدریب الالزم. وینبغي القیام بعملیات تفتیش أثناء النقل وفي مباني منظمات أو

الشحن والنقل. فھذا من شأنھ أن یضمن استعراض تدابیر الحمایة المادیة وتقییمھا، 
ب مراعاة أن التفتیش خالل بما فیھا التدابیر التقنیة واإلجرائیة واإلداریة. ویج

ر على العملیة.عملیات النقل لن یعرقل تقدُّم السیر العادي لعملیة الشحن ولن یؤثِّ 

ً بأن وقد تتطلَّ -۳-۳۷ ب عملیات التفتیش غیر المعلنة أن تُدرس بحذر خاص، ِعلما
حون أو قوات معنیة اس مسلَّ تنفیذھا، مثالً أثناء عملیات نقل یشارك فیھا ُحرَّ 

ً على مسیرة النقل. وفي مثل ھذه اعتبارهي إلى خطأ ، قد یؤدِّ يبالتصدِّ  ھجوما
ل استخدام عملیة تفتیش ُمعلنة أو االحتیاط لممارسة القوة.الحاالت، یُستحسن ویُفضَّ 

أو ما إلى ذلك، امتثالعلى عدم وإذا كشفت عملیات التفتیش عن مسائل تدلُّ -۳-۳۸
التصرف إزاءھا بما ھا المحتملة، ثُمَّ ستناداً إلى عواقباینبغي ترتیب نتائج البحث 

د المفتشون، بالتشاور مع منظمات الشحن  یتناسب مع ھذا الترتیب. وینبغي أن یُحّدِ
م والنقل، مواعید أخیرة إلنجاز اإلجراءات التصحیحیة، وأن یقوموا برصد التقدُّ 

والمتابعة للتأكُّد من إنجازھا على النحو المطلوب.

یعة عملیات التفتیش الواجب تنفیذھا بحسب فئة وینبغي تحدید عدد وطب-۳-۳۹
المواد النوویة، وجاذبیتھا النسبیة للجھات المعادیة المحتملة وعدد عملیات الشحن 

ِ التي أنجزتھا منظمات الشحن أو النقل والمستوى العام لالمتثال وتقدیر التھدیدات وأّي
نظمات الشحن والنقل عوامل أخرى ذات صلة. بید أنھ ینبغي القیام بتفتیش جمیع م

المعنیة على فترات مناسبة لتأمین استمرار االمتثال.

المبدأ األساسي ھاء: مسؤولیة حاملي الرُّخص

تنفیذ مختلف عناصر الحمایة المادیة عنمسؤولیاتالینبغي أن تُحدَّد بوضوح "
مایة د الدولة من أن المسؤولیة الرئیسیة عن تنفیذ الحتتأكَّ في الدولة. وینبغي أن

ذات صلة ُرخصحاملي عاتقتقع علىلمرافق النوویةلالمادیة للمواد النوویة أو 
.]۲[)"المعنیین بالشحنلین أو مشغِّ المثلأخرى (تفویضأو حاملي مستندات 

أن تُسند لمنظمات الشحن أو لمنظمات النقل د الدولة منینبغي أن تتأكَّ -٤۰-۳
للحمایة المادیة من أجل نقل المواد النوویة. ال المسؤولیة الرئیسیة عن تنفیذ نظام فعَّ 

وفي تنفیذ ھذه المسؤولیة، یجب على منظمات الشحن أو منظمات النقل أن تمتثل 
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من۲٤-۳ا لالئحة القواعد والمتطلبات األخرى الصادرة عن الدولة (الفقرة متثاالً تام� ا
).]۲[المرجع

ن ضمان أن مختلف یجوز أن تكون لمنظمة الشحن المسؤولیة الرئیسیة ع-٤۱-۳
ذة بشكل مناسب. فَّ ة وُمنَ دَّ عناصر نظام الحمایة المادیة من أجل نقل المواد النوویة ُمعَ 

وعلى وجھ التحدید، فإن المسؤولیة عن تخطیط أمن عملیات الشحن تقع على عاتق 
ِ الشاحن الذي یعمل سویة مع أّيِ  ناقل یُراد العمل معھ، وكذلك مرفق شحن ومع أّي

ي. ومدى اعتماد الشاحن على الناقل من أجل تأدیة وظائف األمن النووي قِّ مع المتل
سیتفاوت وفقاً لطبیعة الترتیب المنصوص علیھ في العقد المبرم بینھما والئحة القواعد 
الوطنیة. ویجوز للدولة أن تختار، كبدیل، ترخیص وفرض شروط رقابیة على ناقلي 

ي، بإذن الدولة، أن ا رخصة. ویجوز للمتلقِّ المواد النوویة خارج مرافق نوویة لدیھ
ذ بعض أدوار الشاحن.ینفِّ 

وإذا اكتُِشفت عیوب أو نواقص في منظومة الحمایة المادیة من شأنھا أن -٤۲-۳
تحول دون توفیر المنظومة مستوى الحمایة المطلوب، ستقع على عاتق الشاحن أو 

 بتوفیر حراسة وحواجز تدابیر تعویضیة فوریة، مثالً اتِّخاذ الناقل المسؤولیة عن 
ومراقبة إضافیة لتأمین حمایة مناسبة للشحن. وینبغي تنسیق ھذه التدابیر بشكل وثیق 

ینبغي أن ي. ثمَّ مع الكیانات األخرى المعنیة مثل السلطات المختصة وقوات التصدِّ 
ذ الشاحن أو الناقل إجراءات تصحیحیة ویلتمس موافقة السلطات المختصة علیھا ینفِّ 
).]۲[المرجع من۳۰-۳لفقرة (ا

تحدید التھدیدات وتقییمھا

: التھدیدزايالمبدأ األساسي 

"ینبغي أن تكون الحمایة المادیة في الدولة قائمة على أساس تقییم الدولة 
.]۲[الراھن للتھدید" 

عة، المتعلقة بنقل ینبغي أن تقوم الدولة بتقدیر التھدیدات الحالیة والمتوقَّ -٤۳-۳
ا. وینبغي أیضاً أن یشمل تقدیر التقییم وافیاً وحالی� یة، وأن تضمن أن یظلَّ المواد النوو

ا الدولة للتھدیدات جمیع العوامل الوثیقة الصلة المتعلقة بالتھدیدات القائمة حالی� 
یر. ویجوز أن تخِطر عة، التي یمكن أن تنطوي على محاولة للقیام بفعل ِشرِّ والمتوقَّ 

بنتائج تقدیر التھدیدات كأساس لتصمیم منظومة الحمایة الدولة الشاحن أو الناقل
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المادیة وتدابیرھا. وكبدیل لذلك یجوز أن تبني الدولة إطارھا الرقابي على أساس 
ي دة مناسبة للحمایة المادیة من أجل ب تدابیر محدَّ تقییمھا للتھدید وتتطلَّ  للتھدید. التصّدِ

یم المحتاط فیھ للتھدید من أجل عملیة كما یجوز أن تختار الدولة اللجوء إلى التصم
من أجل منع سرقة مواد الفئة األولى النوویة.ماالنقل، وال سیَّ 

النُُّھج الضروریة لتحدید أحكام الحمایة المادیة المطلوبة:
تطبیق المبدأ األساسي زاي

د المبدأ األساسي زاي أنھ ینبغي أن تبني الدولة نظامھا للحمایة المادیة یحدِّ -٤٤-۳
أساس تقییم حالي للتھدید. وستكون لدى الدول المختلفة إمكانیات مختلفة لتحدید على

رة من حیث األمن واالستخبارات التھدیدات وتقییمھا. فبعض الدول تمتلك قدرات متطوِّ 
ومن شأنھا أن تساعد السلطات المختصة على فھم طبیعة ومدى التھدیدات، بما فیھا تلك 

لمواد النوویة أثناء نقلھا. وفي حاالت أخرى، سیستدعي ھة ضد االتي قد تكون موجَّ 
األمر فھم وتقییم معلومات عامة عن التھدید المحلي على مستوى الوطن (مثل مناطق 
وطبیعة االضطرابات المدنیة أو األنشطة اإلجرامیة) من أجل تحدید التھدیدات المحتملة 

المھام عن طریق التعاون فیما بین ھذه داخل الدولة. وفي جمیع الحاالت، ینبغي أن تتمَّ 
ي وكاالت الدولة التي تقع على عاتقھا المسؤولیات المتعلقة بفھم التھدیدات و لھا التصّدِ

(بما في ذلك، حسب االقتضاء، االستخبارات والشرطة والسلطات العسكریة). واستناداً 
ات بشأن الطریقة رخذ مقرَّ إلى ھذا التقییم للتھدید، تستطیع السلطات المختصة أن تتَّ 

الكفیلة بمواجھة التھدید بفعالیة وتوفیر الحمایة المادیة للمواد النوویة أثناء نقلھا 
).]۲[المرجع من۳٥-۳و ۳٤-۳(الفقرتان 

ثالثة نُُھج مختلفة لتحدید متطلبات معالجة التھدید ٥وتوصف في القسم -٤٥-۳
على األداء ونھج العملیات ل في النھج المألوف والنھج القائم ر. وھي تتمثَّ الُمقدَّ 

قة على كل فئة من المواد النوویة المراد شحنھا المشتركة. وتدابیر الحمایة المادیة المطبَّ 
دة في إطار الدولة الرقابي (إذا ینبغي أن تكون ممتثلة للمتطلبات اإلداریة والتقنیة المحدَّ 

عملیات المشتركة) أو ینبغي من نھج النةً استخدمت الدولة النھج المألوف أو أنواعاً معیَّ 
تقییمھ بالمقارنة بالتھدید السائد أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم في الدولة باستخدام 
ض للتھدید المحتاط لھ في التصمیم (إذا كانت الدولة تستخدم النھج  تقدیر مناسب للتعرُّ

من نھج العملیات المشتركة).نةً القائم على األداء أو أنواعاً معیَّ 

جي، یجوز أن تختار الدولة-٤٦-۳ تطبیق واحد من ھذه النُُّھج على وباستخدام نھج تدرُّ
د استخدام نُُھج مختلفة لفئات مواد مختلفة أو  جمیع الفئات الثالث من المواد النوویة، وتحّدِ

نة من المواد النوویة. وعلى سبیل المثال، تسمح باستخدام أكثر من نھج واحد لفئة معیَّ 
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لجمیع عملیات شحن المواد د استخدام النھج المألوف أن تحدِّ ار الدولة یجوز أن تخت
النوویة. وفي ھذه الحالة، ینبغي أن تضمن الدولة كون تدابیر الحمایة المادیة الموصوفة 

ر أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم. والبدیل ھو أن تختار للتھدید الُمقدَّ للتصّدِي كافیة 
لي:ید ماالدولة أن تحدِّ 

أن یستخدم النھج المألوف لعملیات شحن المواد النوویة في الفئة الثالثة؛(أ)
أن یستخدم النھج المألوف أو النھج المشترك لعملیات شحن المواد النوویة في (ب)

الثانیة؛الفئة
أن یستخدم النھج القائم على األداء وحده لعملیات شحن المواد النوویة في (ج)

.الفئة األولى

تعراض التھدیداس

باستمرار على استعراض التھدیدات وتقییم تأثیرات أّيِ ینبغي أن تحرص الدولة-٤۷-۳
خذ السلطات المختصة تغییرات یمكن أن تكون الزمة في تقدیر التھدیدات. وینبغي أن تتَّ 

خطوات لتأمین التعبیر بصورة مناسبة في إطارھا الرقابي وفي تدابیر الحمایة المادیة 
تغییر الزم. وبالنظر إلى أن تنقیح التصمیم المحتاط احن أو الناقل عن أّيِ الخاصة بالش

ا في ھذه العملیة، ینبغي تنفیذ تدابیر تعویضیة للحمایة فیھ للتھدید قد یستدعي وقتاً إضافی� 
ً تقییم فعالیة ھذه المادیة ألجَ  ل قصیر على أساس التقدیر الراھن للتھدید. وینبغي أیضا

ي التالتدابیر في  للتھدید الراھن. ویجب بعد ذلك استعراض التصمیم المحتاط فیھ صّدِ
).]۲[المرجع من۳۹-۳لفقرة اللتھدید في ضوء مراجعة تقدیر التھدید (

د للمواد النوویة على تھدید محدَّ وفي حالة حدوث تغییر في التھدید یدلُّ -٤۸-۳
ورة توجیھ خالل نقلھا، یجب على السلطات المختصة في الدولة أن تنظر في ضر

لتأجیل عملیة الشحن أو إلغائھا.الناقلالشاحن أو 

من أجل تصمیم منظومة الحمایة المادیة)۲(ھج القائم على أساس إدراك التھدیدالنَّ 

ي ینبغي أن تستخدم الدولة نھج التصرف إزاء التھدید -٤۹-۳ لھ من أجل للتصّدِ
مقبول وتحول دون ضمان أن منظومتھا للحمایة المادیة تحافظ على مستوى حمایة 

إمكانیة تحریك المواد النوویة غیر المأذون بھ أو إمكانیة التخریب خالل نقلھا. وتشمل 
__________

]. ٤ساق مع أساسیات األمن النووي [دراك التھدید" لالتِّ ذا المنشور، یُستخدم مصطلح "إـفي ھ) ۲(
] من أجل المفھوم ذاتھ.۲في المرجع [‘القائم على أساس التھدید’لح النھج ـتخدم مصطـكما یُس
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التدابیر اتِّخاذ ھذه العملیة تقدیر التھدید والعواقب المحتملة لتلك األفعال، مع ضمان 
یر من ھنجاح أّيِ احتمالالمناسبة للحمایة المادیة من أجل منع أو خفض  ذا عمل ِشّرِ

).]۲[المرجع من٤۱-۳القبیل (الفقرة 

ا. ویشمل ا أو نوعی� ف إزاء التھدید تقدیراً لھ قد یكون كمی� ویراعي نھج التصرُّ -٥۰-۳
وقوع حدث ومضاعفتھ بعواقب الحدث المحتملة. فمن احتمالي تحدید التقدیر الكمِّ 
یر أو محاولة القیام بعمل مناحتمالتكمیةا العسیر جد�  ھذا القبیل. وقوع حدث شّرِ

ف النوعي فیشمل ا نھج التصرُّ ولذا، یُفترض أن یكون واحداً في بعض الحاالت. أمَّ 
تداُرس التھدید وعواقبھ المحتملة لتحدید تولیفات التھدیدات الخطیرة (مثالً التھدید 
المحتمل بشكل موثوق للغایة وعواقبھ الخطیرة)، حیث ینبغي تركیز الجھود لخفض 

حتمل. ومن جانب آخر، یجوز تحدید تولیفات تھدیدات منخفضة خطورة الحدث الم
تدابیر صارمة للحمایة المادیةجي، وقد ال تستدعيق علیھا نھج تدرُّ الخطورة یُطبَّ 

).]۲[المرجع من٤۱-۳(الفقرة 

َّ ویحدِّ -٥۱-۳ خذ فیھا تدابیر إضافیة د تقدیر المخاطر المجاالت التي ینبغي أن تُت
دع (بتعزیز كن تحقیق ذلك مثالً عن طریق الرَّ لتخفیض تلك المخاطر. ویم

وتطبیق تدابیر الحمایة المادیة القویة)، وأمن المعلومات (بتقلیل المعلومات 
المتاحة عن طبیعة ومسیرة عملیة الشحن)، وتقویة تدابیر الحمایة المادیة (بإضافة 

على الدفاع العمیق، وزیادة مقاومة الھجوم في مرحلة التفریغ و/أو الھجوم 
الطرود)، وتخفیض العواقب المحتملة (بمراقبة الشكل الكیمیائي أو الفیزیائي 

).]۲[المرجع من٤۲-۳للمواد الجاري نقلھا) (الفقرة 

ج المبدأ األساسي حاء: النھج المتدّرِ

ج مع مراعاة " ینبغي وضع متطلَّبات الحمایة المادیة على أساس نھج متدّرِ
اذبیة النسبیة للمواد النوویة وطبیعتھا التقییم الراھن للتھدید والج

والعواقب المحتملة المترتِّبة على السحب دون إذن للمواد النوویة وعلى 
.]۲[" تخریب مواد نوویة أو مرافق نوویة

ینبغي وضع الھیكل الشكلي لتطویر منظومة الحمایة المادیة في الدولة -٥۲-۳
ج لتحقیق مستویات حمایة أعلى ل ِ على أساس نھج متدّرِ أحداث یمكن أن مواجھة أّي

ر ما ھو ي إلى عواقب أخطر. وینبغي للدولة، من أجل القیام بذلك، أن تقرِّ تؤدِّ 
ي مستوى الخطر المقبول وما ھو مستوى الحمایة، التي یجب توفیرھا  للتھدید للتصّدِ

).]۲[المرجع من٤۳-۳(الفقرة 
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دامھا في جھاز الحمایة ضد سحب المواد النوویة دون إذن الستخمن أجل-٥۳-۳
)٤القسم انظر (۱تفجیري نووي، فإن فئة المواد النوویة الوارد تعریفھا في الجدول 

ً للنھج  تُبیِّن الصعوبة النسبیة لتحقیق العواقب من بناء جھاز تفجیري نووي. لذا، وفقا
ج، فإن المواد النوویة في الفئة األولى یجب حمایتھا بأعلى مستویات الحمایة  المتدّرِ

مادیة صرامة، في حین أن المواد في الفئات األدنى من الفئة الثالثة یمكن حمایتھا فقط ال
].۹المرجع [منبالممارسات اإلداریة الحصیفة على النحو المذكور 

وتحتاج الدولة، من أجل الحمایة ضد التخریب وضد سحب المواد دون إذن -٥٤-۳
لة نتیجة للتخریب أو السحب، الحقاً، إلى تداُرس العواقب اإلشعاعیة المحتملنثرھا

جة على ھذا األساس. وینبغي أن تنظر الدولة  وبالتالي تحتاج إلى تحدید تدابیر حمایة متدّرِ
في كیفیة حمایة المواد النوویة، آخذة في االعتبار احتمال إحداثھا عواقب إشعاعیة غیر 

ضد حدوث مثل تلك مقبولة، وأن تضمن إزاء تلك المواد توفیر التدابیر الالزمة للحمایة
العواقب. فالمواد النوویة التي یحتمل أن تسبِّب عواقب إشعاعیة غیر مقبولة یجب حمایتھا 

، بشأن األمن في نقل ]۹بتدابیر حمایة مادیة متكافئة مع تلك العواقب، علماً بأن المرجع [
).]۲[المرجع من٤٤-۳ر إرشادات في ھذا الصدد (الفقرة یوفِّ مشعَّةالمواد ال

ج لتحدید مستویات -٥٥-۳ وینبغي أن تنظر الدول في استخدام مفھوم النھج المتدّرِ
)، ٦۷-۳إلى ٦۳-۳الفقرات من انظر تدابیر أمنیة إداریة مثل أمن المعلومات (

ي جدارة األفراد بالثقة. وتقّصِ

المبدأ األساسي طاء: الدفاع في العمق

د متطلَّبات الحمایة  ً یقوم على عدَّ في الالمادیة"ینبغي أن تجّسِ ة دولة مفھوما
مستویات وأسالیب للحمایة (ھیكلیة وتقنیة وخاصة بالموظفین وتنظیمیة 
أخرى) یتعیَّن على الخصم أن یتغلَّب أو یتحایل علیھا من أجل تحقیق 

.]۲[أھدافھ"

ینبغي أن تدرج الدولة مفھوم الدفاع في العمق ضمن تدابیر المنع والحمایة -٥٦-۳
ویتطلب الدفاع في العمقن أجل حمایة المواد النوویة خالل نقلھا.التي تحتاج إلیھا م

ات األمن واإلجراءات والتدابیر اإلداریة (بما فیھا تنظیم مة من معدَّ تولیفة مصمَّ 
اسال حموالت (بما فیھا وسیلة التفریغ، وأيُّ ات النقلواجباتھم) وسمات معدَّ وأداءُحرَّ

أنھا أن تدعم األمن. وینبغي إدراج نھج الدفاع في زائدة وطرود لتوفیر الحمایة) من ش
العمق ِضمن تصمیم منظومة الحمایة المادیة لتوفیر وظائف الكشف والتأخیر 

ن تعطُّل تدبیر إدة بحیث ي. وینبغي توفیر كل وظیفة بتدابیر مستقلة متعدِّ والتصدِّ 
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ة الكشف على قیام ي إلى فقدان تلك الوظیفة. مثالً، یجوز أن تعتمد وظیفواحد ال یؤدِّ 
حجیرة حمولة اقتحاموكذلك على استخدام تدابیر إلكترونیة لكشف الموظفین بالمراقبة

دة مثل غالف البضائع، كما یمكن كشف التأخیر عن طریق حواجز مادیة مستقلة متعدِّ 
الوقائیة.وسیلة التفریغ والحموالت الزائدة والطرود

استدامة منظومة الحمایة المادیة

أ األساسي واو: ثقافة األمنالمبد

ینبغي لجمیع المنظمات المعنیة بتنفیذ الحمایة المادیة أن تولي األولویة "
الواجبة لثقافة األمن ولتطویرھا وصیانتھا بما یكفل تنفیذھا بفعالیة في 

.]۲[" المنظمة بكاملھا

ا في المحافظة المستمرة على یقظةي ثقافة األمن النووي دوراً مھم� تؤدِّ -٥۷-۳
خاذ تدابیر مستدیمة لمنع التخریب وسحب المواد األفراد والمنظمات والمؤسسات واتِّ 

ي أحداث متصلة بالمواد النوویة والنوویة دون إذن، وكشف أّيِ  لھا. وتشمل التصّدِ
منظومة األمن النووي طائفة عناصر وأنشطة منھا ما یلي:

التشریعات واإلجراءات التنظیمیة؛—
االستخباریة؛جمع المعلومات —
د المواد النوویة والمرافق النوویة؛تقدیر المخاطر التي تھدِّ —
النُُّظم اإلداریة؛—
نُُظم األمن التقنیة المختلفة؛—
ي؛قُدرات التصدِّ —
أنشطة تلطیف العواقب.—

الة تعتمد على تعلیم األشخاص الذین یقومون بتخطیط نُُظم إن ثقافة األمن النووي الفعَّ 
یة المادیة وتنفیذھا وصیانتھا، وعلى تدریب ھؤالء األشخاص المعنیین الحما

فإن فعالیتھ یمكن أن تتدھور إذا وتوعیتھم، علماً بأنھ مھما بلغت جودة تصمیم النظام
كانت اإلجراءات الالزمة لتشغیلھ وصیانتھ ضعیفة، أو إذا عجز الشاحن أو الناقل عن 

ِّباع اإلجراءات. وفي النھایة، فإنا لى األشخاص نظام الحمایة المادیة یعتمد عت
ك ینبغي االھتمام بھذا العامل البشري في الجھود المبذولة المعنیین بھ ورؤسائھم، ولذل
لتعزیز ثقافة األمن النووي.
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عندما تجري عملیة النقل في المجال العام، أن یدرك جمیع المعنیین ومن المھم،-٥۸-۳
نة ثقافة أمن قویة. ویجوز أن تختار بعض الدول بعملیات النقل الحاجة إلى إنشاء وصیا
باألحرى بدالً عن شروط تعاقد الشاحن؛ وفي مثل إصدار ترخیص لناقلي المواد النوویة

ھذه الحاالت، ینبغي أن تنظر السلطات المختصة في كیفیة معالجة وتشجیع ثقافة األمن 
تحقیق ذلك بإعطائھم تعلیمات بین الموظفین الذین قد ال تكون لدیھم خلفیة نوویة. ویمكن 

بشأن التھدیدات الراھنة لترقیة مستوى إدراكھم باإلضافة إلى فرض أساسیة منتظمة
عام.لمة لتحسین سیاسة األمن للشركة بشكمصمَّ تراخیصشروط

ً في عملیات النقل. فثقافة األمن القویة تشمل -٥۹-۳ وثقافة األمن مھمة أیضا
بالمعلومات. وبالتالي توجد حاجة إلى المحافظة عناصر انفتاح وشفافیة فیما یتعلق

یعلى توازن حیال ضرورة  ِّ ة المعلومات الحسَّ سّرِ ا في ل عنصراً مھم� اسة، التي تمث
بطریقة متكاملة لتیسیر إدارة ثقافة األمن. وینبغي بناء وصیانة السالمة وثقافة األمن

الحدود المشتركة بین السالمة واألمن.

ء: توكید الجودةالمبدأ األساسي یا

ینبغي وضع سیاسة لتوكید الجودة وبرامج لتوكید الجودة وتنفیذھا "
إلرساء الثقة بأن المتطلَّبات المحدَّدة لكل األنشطة المھمة بالنسبة للحمایة 

.]۲[" الوفاء بھاقد تمَّ المادیة

بإنشاء الناقلینبغي للدولة، ِضمن إطارھا الرقابي، أن تطالب الشاحن أو -٦۰-۳
صیانة نظام تشغیل أوتنفیذ أویذ سیاسة وبرنامج لضمان أنھ عند تصمیم أووتنف

ً لمعیار كفیل بتحقیق فعالیة كافیة للحمایة المادیة ینبغي أن یتمَّ  ي ذلك وفقا للتصّدِ
دھا تقدیر التھدید أو التصمیم المحتاط فیھ للتھدید مع تلبیة للمخاطر التي یحدِّ 

الدولة.قواعد

برنامج توكید الجودة على جمیع األنشطة المتصلة وینبغي أن ینطبق-٦۱-۳
بالحمایة المادیة (التقنیة واإلجرائیة واإلداریة)، وأن یجري استعراضھ على أساس 
دوري. ومن أجل نقل المواد النوویة في الفئة األولى، ینبغي أن یضمن الشاحن أو 

ظام االقتفاء أن جمیع تدابیر الحمایة المادیة ذات الصلة (مثل أجھزة نالناقل
تأكید ذلك للسلطات المختصة في الدولة واالتصاالت) تعمل بشكل صحیح، وأن یتمَّ 

قبل بدء عملیة النقل. 
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ر بمفاھیم االنفتاح والشفافیة، في وبرامج توكید الجودة من أجل السالمة تتأثَّ -٦۲-۳
حین أن برامج توكید الجودة من أجل الحمایة المادیة ستقوم على أساس مفاھیم 

یاثلة، والحاجة إلى حمایة مم االعتبار. ة یجب أخذھا بعینحسَّاسلمعلومات الة اسّرِ
وینبغي إدراج توكید الجودة وثقافة السالمة واألمن ِضمن نظام إدارة المنظمة لضمان 

إدارة الحدود المشتركة بین السالمة واألمن.

یة المبدأ األساسي الم: السّرِ

یلحمایة بات ینبغي أن تضع الدولة متطلَّ " ي ة المعلومات التي قد یؤدِّ سّرِ
إفشاؤھا دون إذن الى تقویض الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق 

].۲" [النوویة

یینبغي أن تضع كل دولة متطلبات لحمایة -٦۳-۳ ة المعلومات المتصلة بنقل سّرِ
المواد النوویة. وھذه المعلومات تشمل ما یلي:

صمیم؛التھدید المحتاط لھ في الت—
ي؛عموم قدرات قوات التصدِّ —
؛لالخطط المتعلقة بسالمة النق—
تفاصیل طبیعة المواد النوویة المطلوب حمایتھا وخصائصھا وكمیاتھا؛—
تصمیم وتشغیل نظام الحمایة المادیة من أجل النقل (مثالً، الصور —

ِّ المرسومة، أو األشكال م، ل سمات التصمیالبیانیة والمخططات التي تمث
أو إجراءات الحراسة)؛

نة (مثالً، توقیت الرحلة وجدول شحن معیَّ ةدة عن عملیالمعلومات المحدَّ —
سیرھا ومواعید توقُّفھا ومحطاتھا وخططھا للطوارئ).

یج، والمعلومات الإن استخدام النھج المتدرِّ  ة المتصلة بعملیات النقل، بما فیھا سّرِ
یر الشاحنة، ینبغي أن یقتصر نشرھا على المعلومات التفصیلیة عن جدول وخط س

).]۲[المرجع من٥۳-۳األفراد الذین یحتاجون إلى معرفة تلك المعلومات (الفقرة 

خذ الدولة خطوات متِّسقة مع المتطلبات واإلجراءات الوطنیة وینبغي أن تتَّ -٦٤-۳
إفشاؤھا يلتأمین حمایة مناسبة للمعلومات المتعلِّقة بعملیة النقل والتي یمكن أن یؤدِّ 

ض الحمایة المادیة للمواد النوویة إلى الخطر. وتشمل المتطلبات  دون إذن إلى تعرُّ
واإلجراءات تحدید ما ھي المعلومات التي تحتاج إلى حمایة، وما ھو مستوى الحمایة 

ج ( ). وتحتاج ٥٥-۳إلى ٥۲-۳الفقرات انظر المطلوب، وذلك باستخدام نھج متدّرِ
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خطوات بنفس اتِّخاذ ل الدولي، إلى قیام جمیع الدول المعنیة بالدولة، في عملیات النق
المستوى لتأمین حمایة المعلومات.

د الدولة في إطارھا الرقابي األحكام التي یجب أن یلتزم بھا وینبغي أن تحدِّ -٦٥-۳
یلتأمین الناقلالشاحن أو  ة المعلومات المتصلة بنُُظم الحمایة المادیة. وینبغي أن سّرِ

ة على حسَّاسنُُظم الحمایة المادیة أمكانیة الوصول إلى المعلومات التقتصر إدارة
أولئك األشخاص الذین یحتاجون إلى معرفتھا ألداء واجباتھم. ومن المھم بشكل خاص 
ض المحتملة في نُُظم الحمایة المادیة، ألن  حمایة المعلومات المتعلقة بخاالت التّعرُّ

رِّ كشفھا یمكن أن یساعد الخصم في التخط انظر یرة أو تنفیذھا (یط لألفعال الّشِ
).]۲[المرجعمن٥٤-۳و٥۳-۳الفقرتین 

قد یقتضي األمر أحیاناً، خاصة بالنسبة لنقل المواد النوویة في الفئة الثالثة -٦٦-۳
والفئتین األدنى، إتاحة المعلومات لمختلف األشخاص ألغراض تشغیلیة (مثل 

ذه األنواع من المواد تقوم بنقلھا شركات متطلبات حجز شبكات النقل للعبور)، ألن ھ
تجاریة بموجب شروط استخدام غیر مقصورة. وینبغي أن تكون حمایة ھذه 

المعلومات متناسبة مع الخطر المرتبط بمثل ھذه المواد.

ل العقوبات ضد األشخاص الذین یُضِعفون -٦۷-۳ یوینبغي أن تشّكِ ة المعلومات سّرِ
تشریعي أو الرقابي، وأن تكون قاسیة بقدر كاف ة جزءاً من نظام الدولة الحسَّاسال

لردع تلك األفعال. فینبغي أن تُخِضع الدول مثل ھذه الجرائم لعقوبات مناسبة تأخذ في 
).]۲[المرجع من٥٥-۳الحسبان طبیعتھا الخطیرة المحتملة (الفقرة 

برنامج االستدامة

ن أجل كفالة أن استدامة فعالیة نظام الحمایة المادیة للدولة أمر ضروري م-٦۸-۳
ً لالستدامة االً على األجل الطویل. والنظام فعَّ یظلَّ  ینبغي أن تضع الدولة برنامجا

لتلك الجھود، بما في ذلك عن طریق تخصیص الموارد الالزمةبااللتزاملضمان 
.])۲المرجع [من٥٦-۳الجھات الشاحنة والجھات الناقلة (الفقرة 

نون والناقلون برامج الستدامة نظامھم لون والشاحوینبغي أن یضع المشغِّ -٦۹-۳
للحمایة المادیة. وینبغي أن تشمل برامج االستدامة ما یلي:

إجراءات (تعلیمات) التشغیل.(أ)
إدارة الموارد البشریة والتدریب.(ب)

تحدیث المعدات وصیانتھا وإصالحھا ومعایرتھا.(ج)  
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ختبار األداء والرصد التشغیلي.ا(د)  
كفالة أن تكون نظم الحمایة المادیة (بما في ذلك النظم بُغیةة النسق، إدارـ)(ھ

د منھا مة ومتأكَّ الحاسوبیة) بنسق وفقاً لتصمیماتھا وأن تكون أیة تغییرات مصمَّ 
.ومنفّذة على نحو سلیم

٥۷-۳لضمان الفعالیة المتواصلة لنظام الحمایة المادیة (الفقرة تخصیص الموارد (و)  
).]۲[المرجع من

ي ب والتخطیط ألحداث األمن النووي والتأھُّ  لھاالتصّدِ

المبدأ األساسي كاف: ُخطط الطوارئ

ي ینبغي إعداد خطط طوارئ من أجل " لسحب المواد النوویة دون التصّدِ
النوویة أو المواد النوویة، أو محاولة القیام بذلك، إذن أو تخریب المرافق

ھذه الخطط التراخیص والسلطات المعنیةجمیع حامليأن یُطبِّق كما ینبغي 
.]۲[" على نحو مالئم

وجمیع الناقلینبغي أن تكفل الدولة أن تكون السلطات المحلیة والشاحن و-۳-۷۰
ي ین بین ومستعدِّ المعنیین بعملیة الشحن مدرَّ  یر للتصّدِ في حالة حدوث عمل ِشّرِ

طوارئ الذي ینبغي ضد عملیة شحن المواد النوویة. وینبغي تحقیق ذلك بتخطیط ال
تلك الخطط وإجراء تمارین علیھا قبل تنفیذ عملیات الشحن.اختبارأن یشمل 

وینبغي أن تقوم الدولة بإعداد خطط الطوارئ بشكل مشترك مع السلطات -۳-۷۱
المحلیة ومنظمات الشحن والنّقل. وینبغي تنسیقھا مع خطط الطوارئ الخاصة 

ي ب ا مع النھج وویة أو اإلشعاعیة تمشی� ارئ النللطوارئ المتعلقة بالطوالتصّدِ
د إطار الدولة الرقابي ]. وبالتالي، ینبغي أن یحدِّ ۸،۱۱الخاص بجمیع المخاطر [

بوضوح المتطلبات من أجل تخطیط الطوارئ: مثالً ما ھي القدرات المطلوبة 
ي  ن على القطاع الخاص توفیرھا، وتحدید الطریقة التي للطوارئ، التي یتعیَّ للتصّدِ

كن استخدامھا لتنسیق القدرات الالزمة.یم

ي ویھدف تخطیط الطوارئ إلى تأمین -۳-۷۲ ال في حینھ على جمیع الفعَّ التصّدِ
المستویات في حالة وقوع حدث متعلق باألمن النووي وبعملیة نقل المواد النوویة. 

ِّخاذ ومن الضروري  رات الصحیحة في الوقت المناسب اإلجراءات والمقرَّ ات
ي  افي وحسم الحالة. وینبغي إعداد ترتیبات لضمان استمرار فعالیة نظام الوللتصّدِ
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 ِ حدث طارئ، وذلك عن طریق قیام الدولة والشاحن الحمایة المادیة في أثناء أّي
).]۲[المرجع من٦۱-۳بالتخطیط الدقیق والمتكامل (الفقرة الناقلو

مسؤولیات الدولة

س الدولة خطة طوارئ -۳-۷۳ ألحداث األمن النووي أثناء ي للتصدِّ ینبغي أن تؤسِّ
ِّخاذھا في حالة ان نقل المواد النوویة. كما ینبغي أن تشمل الخطة إجراءات یتعیَّ  ت

أثناء نقلھا ولكنھما یُعتبران خارج سیطرة الشاحن أو سرقة أو تخریب لمواد نوویة
ا. ا ودولی� ، أو قدراتھما. وھذه الخطط ینبغي أن تشمل نقل مواد نوویة محلی� الناقل

ي وفضالً عن ذلك، ینبغي الحرص على انسجام خطط الطوارئ مع خطة  التصّدِ
.]٥[الوطنیة ألحداث األمن النووي 

الناقلمسؤولیات الشاحن أو 

ً إلطار الدولة الرقابي، ینبغي للشاحن أو -۳-۷٤ وضع خطط طوارئ الناقلوفقا
طط أن تشمل وتنفیذھا وممارستھا من أجل نقل المواد النوویة. وینبغي لھذه الخ

ي  لسلسلة سیناریوات، وأن توافق علیھا السلطات المختصة في الدولة.التصّدِ

ي وینبغي إرساء سلسلة أوامر واضحة -۳-۷٥ ِ للتصّدِ حدث متعلق باألمن ألّي
مناسبة.اتصالالنووي خالل النقل، مع خطوط 

بشكل منتظم التنسیق بین أفراد الحراسة، الذین یمكن أن وینبغي أن یتمَّ -۳-۷٦
ي. وینبغي تدریب موظفي النقل وتأمین یرا فقوا عملیات الشحن، وقوات التصّدِ

ي استعدادھم  ي بالتنسیق الكامل مع أفراد الحراسة وقوات للتصّدِ وفِرق التصّدِ
ي  ).]۲[المرجع من٦۰-۳األخرى وفقاً لخطة الطوارئ (الفقرة التصّدِ

یر، ینبغي أن یستھلَّ ومتى ما یتمُّ -۳-۷۷ فوراً الناقلحن أو الشاكشف عمل ِشّرِ
).]۲[المرجع من٦۲-۳خطتھ للطوارئ (الفقرة 
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المواد النوویةوصف ممیِّزات-٤
تطبیق األمن الالزم لعملیة نقلھاأجلمن

زات المواد النوویة من أجل تحدید متطلبات الحمایة یجب وصف ممیِّ -۱-٤
یلي:عملیة نقلھا، وذلك على أساس ماالمادیة المناسبة لمنع سرقتھا خالل

تفجیري نووي؛إمكانیة استخدامھا في بناء جھاز (أ)
ً تشتیتھا أو استخدامھا من أجل (ب) العواقب اإلشعاعیة المحتملة إذا جرى الحقا

یرة أخرى. أغراض ِشّرِ

وینبغي، باإلضافة إلى ذلك، أن تؤخذ في الحسبان العواقب اإلشعاعیة -۲-٤
ق تدابیر حمایة إضافیة في ن تُطبَّ المحتملة نتیجة لتخریب شحن المواد النوویة، وأ

).]۲[المرجع من۳-٦الحاالت التي تستلزم الحمایة ضد التخریب (الفقرة 

رئیسیة یمكن أن تُستخدم بھا المواد النوویة طرقإن ھذا النھج یُبیِّن ثالث -۳-٤
یر. ویجري تناُول ھذه األنواع الثالثة بمزید من التفاصیل في  الرتكاب فِعل ِشّرِ

ستناداً اتدابیر الحمایة المادیة صرامة التالیة. وینبغي تحدید وتطبیق أشدِّ األقسام 
إلى تداُرس تدابیر األمن النووي الالزمة لحمایة المواد النوویة من أنواع الفعل 

رِّ  یر المحتمل الثالثة.الّشِ

زات المواد النوویة وتجمیعھاممیِّ وصف

زات المواد النوویةوصف ممیِّ 

یسي في تحدید تدابیر الحمایة المادیة الالزمة ضد سرقة إن العامل الرئ-٤-٤
ل في إمكانیة استخدام تلك المواد في جھاز تفجیري نووي. ویُبیِّن المواد النوویة یتمثَّ 

فئات المواد النوویة بحسب عناصرھا ونظائرھا وكمیاتھا وإشعاعاتھا ۱الجدول
 ً لتحدید تدابیر الحمایة المادیة (إذا ُوِجدت أصالً). ویوفِّر تمییز تلك الفئات أساسا

ابة المناسبة ضد السرقة. ولكن توجد جوانب أخرى للمواد النوویة تجعلھا جذَّ 
للخصم، بھذا القدر أو ذاك، بما في ذلك شكلھا الفیزیائي والكیمیائي، ودرجة تخفیف 

ف الدولة بشكل ]۲[رجع الممن٦-٤و٥-٤رتان محلولھا (الفق ). ویجوز أن تُعّرِ
دة للحمایة المادیة لكّلِ فئة من فئات المواد النوویة، وذلك بتعدیل ال تدابیر محدَّ فعَّ 

في نةأو بتقسیمھا إلى أجزاء أصغر، أو بإدراج مواد معیَّ ۱الفئات في الجدول 
واضح.الفئات بشكل
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خیار تخفیض فئة المواد النوویة للوقود ۱وتتیح الحاشیة واو في الجدول -٥-٤
دة، ولكن ینبغي أن تدرس الدول بعنایة ما إذا كانت ستفعل ذلك أم ع بفئة واحالُمشعَّ 

ع ال. ویستند الحكم إلى منطلق أن مستویات اإلشعاع التي تُعزى إلى الوقود الُمشعَّ 
 ِ یر، ولكن توجد سیناریوات كافیة لتعجیز أّي ّرِ خصم قبل إنجاز تنفیذ الفعل الّشِ

وموارد أساسیة أن یعتمد علیھا في یستطیع الخصم المتمتّع بمعارفجد�امحتملة 
یر قبل تعجیزه بالجرعة اإلشعاعیة (الفقرة  ).]۲[المرجع من٦-٤إنجاز فعل ِشّرِ

تجمیع المواد النوویة

یجوز أثناء عملیة النّقل، أن توجد في وسیلة النقل ذاتھا، مواد مختلفة -٦-٤
). وكمیة ۲۳۳، بكمیات إثراء مختلفة، ویورانیوم۲۳٥(بلوتونیوم، ویورانیوم

المواد النوویة اإلجمالیة في وسیلة نقل وحیدة ینبغي استخدامھا في تحدید فئة وسیلة 
النقل، وبالتالي یمكن استخدامھا في تحدید تدابیر الحمایة المادیة المناسبة لوسیلة 

ة نُُھج مستندة إلى علم الریاضیات لحساب الفئة المجّمعة للمواد النقل. وتوجد عدَّ 
من٥-٦ر الدولة ما ھو النھج الذي ستستخدمھ (الفقرة ینبغي أن تقرِّ النوویة؛ و

ً للممارسة ھج، فال بدَّ ا كان النَّ ). وأی� ]۲[المرجع  من حمایة المواد النوویة وفقا
إذا ُوِجدت في شكل لم یعُد یسمح ، حتىداریة الحصیفة ویلزم عدم تجمیعھااإل

 ِ ، إمكانیة تشتیتھا ل، إلى أدنى حدٍّ ا یُقلِّ منشاط نووي وإنَّ باستخدامھا من أجل أّي
  ).]۲[المرجع من۷-٤ا غیر قابلة االسترجاع (الفقرة ویجعلھا عملی� 
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ةتحدید فئة المواد النووی-۱جدول ال

(أ)الفئة الثالثةالفئة الثانیةالفئة األولىالشكلالمادة

كغم ۲أقل من كغم أو أكثر۲(ج)عُمشعَّ غیر (ب)البلوتونیوم-۱
من ولكن أكثر

غم٥۰۰

غم أو أقل ٥۰۰
ولكن أكثر

غم۱٥من

(ج)ع غیر ُمشعَّ ۲۳٥الیورانیوم -۲

یورانیوم ُمثرى إلى −
الیورانیوم % من۲۰نسبة 
أو أكثر۲۳٥

كغم ٥أقل من كغم أو أكثر٥
۱من ولكن أكثر

كغم

كغم أو أقل ۱
من ولكن أكثر 

غم۱٥

یورانیوم ُمثرى إلى −
الیورانیوم% من۱۰نسبة 
ب أقل ولكن إلى نس۲۳٥

% من ۲۰من نسبة 
۲۳٥الیورانیوم

كغم ۱۰أقل من كغم أو أكثر۱۰(د)غیر منطبق
ولكن أكثر من

كغم واحد

یورانیوم ُمثرى إلى −
الطبیعي نسبة أعلى من

% ۱۰ولكن أقل من نسبة 
۲۳٥من الیورانیوم

كغم أو أكثر۱۰(د)غیر منطبق(د)غیر منطبق

كغم ۲أقل من كغم أو أكثر۲(ج)عغیر ُمشعَّ ۲۳۳الیورانیوم -۳
من ولكن أكثر

غم٥۰۰

غم أو أقل ٥۰۰
أكثر ولكن 

غم۱٥من

عوقود ُمشعَّ -٤
ھذا الجدول في ع(یستند تحدید فئة الوقود غیر المشعَّ 

د الدولة ویجوز أن تحدِّ الدولي. إلى اعتبارات النقل
االستخدام المحلي والتخزین أجل من فئة مختلفة 

مراعاة جمیع العوامل ذات الصلة)مع والنقل،

أو یورانیوم مستنفد
طبیعي، ثوریوم أو 

وقود ضعیف اإلثراء 
(مستوى المحتوى 

إلنشطاري أقل ا
(و)،)ھـ(%)۱۰من

.]۲[في المرجع ۱الجدول : المصدر
و الیورانیوم الطبیعي، أو الیورانیوم المستنفد، أو الثوریوم، ینبغي حمایتھا على األقل وفقاً الكمیات التي ال تقع ِضمن الفئة الثالثة، أ)(أ

لالئحة الُمعتمدة لذلك.
.۲۳۸% في البلوتونیوم۸۰كل البلوتونیوم باستثناء الذي یتجاوز تركیزه النظیري (ب)
راد ۱۰۰غراي واحد في الساعة (ستوى إشعاعي یعادل (أو یقل عن)مفاعل ولكن بمعة فيعة في مفاعل أو المشعَّ المادة غیر المشعَّ (ج)

في الساعة) من دون تدریع. 
یر منطبق.غ(د)
على الرغم من أن ھذا المستوى للحمایة مستصوب، فإن األمر متروك للدول لتعیین فئة مختلفة للحمایة المادیة وفقاً لتقدیر الظروف.)ـ(ھ

الفئة األولى أو الثانیة بحكم محتواه األصلي من المادة اإلنشطاریة قبل التشعیع یجوز تخفیضھ إلى فئة واحدة ف في وقود آخر مصنَّ (و)
راد في الساعة) من دون تدریع.۱۰۰غراي في الساعة (۱أدنى، في حین أن مستوى اإلشعاع من الوقود یتجاوز 
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أعاله بشأن ۱ل نھج للتجمیع في مجموعة معادالت مشتقة من الجدویتمثّل-۷-٤
ً تحدید فئة المواد النوویة. وتجمیع موا لھذا النھج، د مختلفة في الودیعة نفسھا وفقا

:ینبغي تصنیفھ على النحو التالي

 
أو الثوریومالیورانیوم المستنفد ،لیورانیوم الطبیعيأو، إذا كانت المادة تحتوي فقط على ا

یُعتبرحیث
في كل البلوتونیوم باستثناء رامات غالكتلة بالالبلوتونیوم

% في ۸۰تركیبھ البلوتونیوم الذي یتجاوز
؛۲۳۸البلوتونیوم

؛۲۳۳في الیورانیومبالغراماتالكتلة ۲۳۳الیورانیوم

):۱المعادلة (،الفئة األولى(أ) 

):۲المعادلة (،(ب) الفئة الثانیة

:)۳المعادلة (،الثالثة(ج) الفئة
 

:)٤(د) الفئات األقل من الثالثة، المعادلة (
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(یعادل أو ۲۳٥الیورانیوم 
%)۲۰یتجاوز 

۲۳٥في الیورانیوم بالغراماتالكتلة 
% ۲۰الموجود في شكل ُمثرى إلى نسبة 

أو أكثر؛۲۳٥الیورانیوم من
(یعادل أو ۲۳٥الیورانیوم 

ن ع% ویقلُّ ۱۰یتجاوز 
۲۰(%

۲۳٥في الیورانیوم بالغراماتالكتلة 
% ۱۰الموجود في شكل ُمثرى إلى نسبة 

أو أكثر ولكن أقل من ۲۳٥الیورانیوم من
%؛۲۰

ثرى (مُ ۲۳٥الیورانیوم 
الیورانیوم الطبیعي ویتجاوز

%)۱۰وبنسبة أقل من 

۲۳٥في الیورانیوم غراماتبالالكتلة 
یتجاوز الیورانیوم الموجود بشكل ُمثرى

% من ۱۰الطبیعي ولكن أقل من 
؛ ۲۳٥الیورانیوم 

.بالغراماتوالممیزات المشتركة ھي ُكتالت 

وتجدر اإلشارة إلى أن المعادالت الواردة أعاله لیست دقیقة في جمیع الحاالت -۸-٤
ة بالضبط للقاسم المشترك في المعادلة. وینبغي عندما تكون كمیة المواد النوویة مماثل

ف الفئة لمادة ۱الرجوع إلى الجدول  عندما تكون الكمیة مطابقة لكتلة العتبة التي تُعّرِ
ً جد� معیَّ  ا من العدد واحد. ویستصوب تفسیر نة والرقم الناتج من تطبیق المعادلة قریبا

منھا، في ‘أصغر’الِقیم أو ‘بر منأك’بعض القواسم المشتركة في المعادالت باعتبارھا 
أصغر منھا ’أو ‘أكبر منھا أو مساویة لھا’حین أنھا في حاالت أخرى ینبغي أن تكون 

.‘أو مساویة لھا

دة لذلكدَّ محوفیما یلي أمثلة 
كغم من الیورانیوم ٤كغم وتحتوي على ٥تبلغ كتلة المادة ،۱المثال في -۹-٤

)). ٥المعادلة (انظر واحد من البلوتونیوم (% وكیلوغرام ۲۰الُمثرى إلى أكثر من 
:))۱المعادلة (انظر لفئة األولى (وناتج معادلة ا

 
وبالتالي، یمثِّل المزیج الفئة األولى.

كغم من ۲٬٥كغم وتحتوي على ۳تبلغ كتلة المادة ،۲وفي المثال -۱۰-٤
عادلة المانظر غرام من البلوتونیوم (٥۰۰% و۲۰الیورانیوم الُمثرى إلى أكثر من 

:))۲المعادلة (انظر )). ولناتج معادلة الفئة الثانیة (٦(
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وبالتالي، یمثِّل المزیج الفئة الثانیة.

ویوجد نھج آخر لتحدید فئة المادة النوویة الممزوجة، وھو یستخدم المعادلة التالیة:-۱۱-٤

 
حیث یرد تعریف الرموز على النحو التالي:

fi (dimensionless)

Si (kg or g)
 

fiمادة من النوع المرموز لھ (من دون أبعاد): جزء كتلة ال
كتلة كل نوع من من المزیج (حاصل قسمة”i“بالحرف

المواد الموجودة على مجمل كتلة المواد الموجودة)؛
Si (بالكیلوغرام أو بالغرام): عتبة نوع الكتلة المرموز لھ

ً للقائمة الواردة ”i“بالحرف في للفئة قید النظر وفقا
 ؛۱الجدول

Sِعلماً أن  (kg or g) تعبِّر عن العتبة لتجمیع المواد للفئة قید النظر وفقاً للقائمة الواردة
.۱في الجدول 

وینبغي، لتحدید فئة المواد النوویة المنطبقة باستخدام ھذا النھج، أن یتمَّ -۱۲-٤
ة األولى، ومن ثمَّ عة تقع ِضمن الفئذا كانت المواد النوویة المجمَّ إالتحقُّق أوالً مما 

یمكن إذا استدعت الضرورة مواصلة العملیة بالنسبة إلى الفئات الثانیة والثالثة 
الثالثة.واألدنى من

: تقع المادة أو مزیج المواد، ِضمن الفئة األولى إذا كانت الكتلة ۱الخطوة -۱۳-٤
ة في الفئة عة (الممزوجة) الموجودة في وسیلة النقل تتجاوز أو تعادل عتبة الكتلالمجمَّ 

)). وإذا ۷المعادلة (انظر األولى المحسوبة بالمعادلة الواردة أعاله للمادة أو للمزیج (
.۲لم تقع ِضمن الفئة األولى، ینبغي المضي إلى الخطوة 

: تقع المادة أو مزیج المواد، ِضمن الفئة الثانیة إذا كانت الكتلة ۲الخطوة -۱٤-٤
النقل تتجاوز أو تعادل عتبة الكتلة في الفئة عة (الممزوجة) الموجودة في وسیلةالمجمَّ 



۳۳

)). وإذا ۷المعادلة (انظر الثانیة المحسوبة بالمعادلة الواردة أعاله للمادة أو للمزیج (
.۳لم تقع ِضمن الفئة الثانیة، ینبغي المضي إلى الخطوة 

: تقع المادة أو مزیج المواد، ِضمن الفئة الثالثة إذا كانت الكتلة ۳الخطوة-۱٥-٤
عة (الممزوجة) الموجودة في وسیلة النقل تتجاوز أو تعادل عتبة الكتلة في الفئة جمَّ الم

)). وإذا ۷المعادلة (انظر الثالثة المحسوبة بالمعادلة الواردة أعاله للمادة أو للمزیج (
كانت كتلة المادة أو مزیج المواد أدنى من عتبة كتلة المواد في الفئة الثالثة، فذلك یدلُّ 

ا أقل من مواد الفئة الثالثة.على أنھ

دة لذلكوفیما یلي أمثلة محدَّ 

كغم من الیورانیوم ٤وتحتوي على كغم٥، تبلغ كتلة المادة ۱في المثال -۱٦-٤
% وكیلوغرام واحد من البلوتونیوم. وجزء كتلة ۲۰الُمثرى إلى أكثر من 

ِّ ۲۰ثرى إلى نسبة أكبر من الیورانیوم المُ  انیوم؛ أخماس) للیور٤(٤/٥ل % یمث
 (ُخمس) للبلوتونیوم.۱/٥و

: تُحسب عتبة الكتلة لھذه المادة في الفئة األولى بالمعادلة التالیة:۱الخطوة 

 
كغم) أكبر من ٥كغم. ونظراً ألن كتلة المادة (۳٬۸٥" تساوي Sولذلك، فإن قیمة "

حن ھي في كغم، فإنھا تتجاوز عتبة الفئة األولى لھذا المزیج، علماً أن عملیة الش۳٬۸٥
الفئة األولى.

كغم من ۲٬٥كغم وتحتوي على ۳، تبلغ كتلة المادة ۲وفي المثال -۱۷-٤
غرام من البلوتونیوم. وجزء كتلة ٥۰۰% و۲۰الیورانیوم الُمثرى إلى أكثر من 

(أو ۰٬٥/۳)، ٥/٦(أو ۲٬٥/۳% یمثل ۲۰ثرى إلى نسبة أكبر من الیورانیوم المُ 
) للبلوتونیوم.٦/۱

ب عتبة الكتلة لھذه المادة في الفئة األولى بالمعادلة التالیة:: تُحس۱الخطوة 

 



۳٤

كغم) أصغر من عتبة الفئة ۳یة (لكغم. والكتلة اإلجما٤" تساوي S"وبالتالي، فإن قیمة 
األولى لھذا المزیج.

: تُحسب عتبة الكتلة لھذه المادة في الفئة الثانیة بالمعادلة التالیة:۲الخطوة 

 
كغم، وھي أكبر من عتبة ۳كغم. والكتلة اإلجمالیة ۰٬۸٦تساوي " S"لذا، فإن قیمة

الفئة الثانیة لھذا المزیج. وبالتالي، یقع المزیج في الفئة الثانیة.

التدابیر اإلضافیة المحتملة للحمایة المادیة من أجل المواد النوویة في الفئة 
الثالثة وما دون الفئة الثالثة

وویة الواسع االنتشار (مثالً البلوتونیوم) في الفئة إن تشتُّت بعض المواد الن-۱۸-٤
۱٥أو یساويغم) أو ما دون الفئة الثالثة (أقل من٥۰۰أو یساويالثالثة (أقل من

ي إلى عواقب خطیرة للغایة إلى درجة أن مستوى الحمایة التي غم) یمكن أن یؤدِّ 
یري نووي یكون أقل ینبغي توفیرھا لمنع احتیازھا من أجل استخدامھا في جھاز تفج

یر صرامة من مستوى الحمایة التي ینبغي توفیرھا لمنع استخدامھا في عمل ِشرِّ 
یشتمل على التشتُّت (سحب المواد من دون إذن الستخدامھا في جھاز تشتُّت 
إشعاعي، أو في عملیات تخریب). وعند النظر في مستوى الحمایة لھذه المواد، 

ي یمكن أن تُسبِّب، في حالة سرقتھا أو تشتیتھا في ینبغي مراعاة كمیة المواد الت
عمل تخریبي، عواقب إشعاعیة غیر مقبولة.

المواد النوویة في الفئة غم من البلوتونیوم (حدّ ٤۹۹وعلى سبیل المثال، فإن -۱۹-٤
وبالتالي یوصى بحمایتھا في ،A2ِضعف قیمة ۰۰۰۱٥الثالثة) سیبلغ نشاطھا نحو 

مشعَّةللنویدات الA2]. وترد قِیم ۱۲، ۹[مشعَّةلمواد الز" ل"مستوى األمن المعزَّ 
]. ۱۰في الئحة النقل الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة [۲المختلفة في الجدول 

ز تدابیر حمایة مادیة تتجاوز التدابیر الالزمة لمواد الفئة ویستلزم مستوى األمن المعزَّ 
م خطة ألمن النقل.الثالثة النوویة، مثل إعداد واستخدا

وبالمثل، فإن بعض المواد النوویة، التي تحتوي على كمیات دون الفئة الثالثة -۲۰-٤
أو البلوتونیوم)، ال تكفیھا حمایة على ۲۳۳غم من الیورانیوم ۱٥عن (تساوي أو تقلُّ 



۳٥

أساس تصنیف فئة المواد النوویة لالحتیاط لعواقبھا اإلشعاعیة المحتملة. فینبغي حمایتھا 
])، وقد ۹المرجع [من۲-٤القسم انظر "مستوى األمن األساسي" على األقل (في 

])، حسب نشاط ۹المرجع [من۳-٤القسم انظر ز" (تستلزم "مستوى األمن المعزَّ 
الشحن وتقدیرات الدولة بشأن التھدید.

وتجدر اإلشارة ھنا إلى إحدى العملیات التي ینبغي تطبیقھا لتحدید تدابیر-۲۱-٤
دیة:الحمایة الما

د فئة المواد النوویة، وتُراعى جمیع المواد النوویة الموجودة في وسیلة تُحدَّ  (أ)
  النقل خالل الشحن، مع استخدام معادالت التجمیع إذا اقتضت الحاجة:

د تدابیر في حالة المواد النوویة في الفئة األولى والفئة الثانیة، تُحدَّ ‘۱‘
لى فئة المواد النوویة.ستناداً إاالحمایة المادیة الالزمة 

د مستوى وفي حالة المواد النوویة في الفئة الثالثة أو ما دونھا، یُحدَّ ‘۲‘
المتطابقة على النحو المذكور في األمن وتدابیر الحمایة المادیة

أدناه.(ب)
ویمكن ذلك :ستناداً إلى الخصائص اإلشعاعیةاد مستوى األمن للشحن یُحدَّ (ب)

ھذا بتقسیم مجمل یتمُّ للمواد الموجودة في وسیلة النقل.A2بتحدید عدد قِیم 
(TBq)موجودة في وسیلة النقل على قیمة مشعَّةلكل نویدة (TBq)النشاط 

في وسیلة النقل لتلك النویدة A2. والنتیجة تعادل عدد قیم مشعَّةلتلك النویدة ال
لتحدید مشعَّةویدات اللجمیع النA2الحصول على مجموع قِیم یتمُّ . ثمَّ مشعَّةال

لة النقل بحساب المعادلة مجموع ھذه القیم للمواد النوویة الموجودة في وسی
:A2التالیة، مجموع قیم 

 
موجودة في وسیلة النقل؛ مشعَّةلكل نویدة (TBq)مجمل نشاط A(i)وتعني 

.مشعَّةلتلك النویدة ال(TBq)قیمة A2(i)و

مشعَّةالة لمجموعة النویدات الالفعَّ A2یمة والبدیل لذلك، یمكن أن تُحسب ق
تقسیمھا في مجمل نشاط جمیع الموجودة في وسیلة النقل، وعندما یتمُّ 

A2في وسیلة النقل، تكون النتیجة ھي مجمل عدد قیم مشعَّةالنویدات ال

]):۱۰في الئحة النقل الصادرة عن الوكالة [٤۰٥الفقرة انظر الموجودة (
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ینبغي تطبیق "مستوى ،۳۰۰۰یتجاوز أو یساوي A2قیم إذا كان عدد‘۱‘
ز" للتعبیر عن الصفات الممیّزة لعملیة الشحن.األمن المعزَّ 

ینبغي تطبیق "مستوى األمن ،۳۰۰۰أقل من A2وإذا كان عدد قیم ‘۲‘
، تحتاج إلى المشعَّةالمادة، بحكم سماتھا أو إذا كانت،األساسي"

ً للمرجع [استخدام ممارسات إداریة ح فینبغي ])،۹صیفة فقط (وفقا
ق علیھا تلك التدابیر.أن تُطبَّ 

وینبغي تحدید تدابیر الحمایة المادیة الالزمة بحسب فئة المواد ‘۳‘
.المشعَّةالنوویة ومستوى أمن المواد 

ر الدولة وجود ضرورة للنظر في عوامل أخرى، األمر الذي ویجوز أن تقرِّ -۲۲-٤
ي فئة المواد النوویة على أساس ھذه العوامل. ویُستخدم تقّصِ ي إلى مزید منقد یؤدِّ 

كل تصنیف فئوي لتحدید تدابیر الحمایة المادیة المناسبة للخطر الذي یستلزم الحمایة. 
نة.وینبغي تطبیق أشّدِ التدابیر صرامة التي تتناسب مع عملیة الشحن المعیَّ 

العواقب اإلشعاعیة المحتملة نتیجة للتخریب

افة إلى تدابیر الحمایة المادیة التي ینبغي تطبیقھا على أساس تصنیف باإلض-۲۳-٤
إلى ۱۸-٤الفقرات انظر فئات المواد النوویة أو العواقب اإلشعاعیة المحتملة (

)، یمكن أن تمثِّل بعض عملیات الشحن عواقب إشعاعیة محتملة في حالة ۲۲-٤
).]۲[المرجع من۳-٦حدوث عمل تخریبي (الفقرة 

د الدولة عملیات الشحن التي ترى الدولة أنھا تستلزم حمایة ي أن تحدِّ وینبغ-۲٤-٤
ل ضد التخریب بالنظر إلى احتمال تسبیبھا عواقب إشعاعیة غیر مقبولة. وقد تتوصَّ 

الدول إلى استنتاجات مختلفة بشأن ما یمثِّل عواقب إشعاعیة غیر مقبولة. فینبغي أن 
تؤخذ في االعتبار عوامل منھا ما یلي:

زیائیة والكیمیائیة للمواد)؛ی، واألشكال الفمشعَّةمحتویات الطرود (مثالً النویدات الأ)(
تصمیم الطرود ووسائل النقل؛(ب)
تأثیر حدث التخریب االفتراضي على مجموعة المحتویات والطرود ووسیلة النقل؛(ج)
ة المكان الذي یمكن أن یحدث فیھ التخریب (مثالً في مناطق ذات كثاف(د)

سكانیة عالیة، في حالة اإلذن بنقل مواد من ھذا النوع في تلك المناطق)؛
؛التھدید االفتراضي(ھـ)
تعریف الدولة للعواقب اإلشعاعیة غیر المقبولة أو أي عواقب أخرى غیر مقبولة.(و)
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إرشادات إضافیة بشأن الطریقة التي یمكن أن تُستخدم في ۸ویوفِّر القسم -۲٥-٤
عاعیة المحتملة نتیجة لألعمال التخریبیة وتدابیر الحمایة المادیة حالة العواقب اإلش

ي بھا الدولة المناسبة التي قد تتطلَّ  لتلك العواقب.للتصّدِ

تحدید تدابیر الحمایة المادیة الممكن تطبیقھا

انظر (ایجب المقارنة بین تدابیر الحمایة ضد سحب المواد غیر المأذون بھ-۲٦-٤
۲٥-٤إلى ۲۳-٤الفقرات انظر ) وضد التخریب (٦لقسم وا۲۲-٤إلى ۱۸-٤الفقرات 
من٥۷-٦الفقرة انظر صرامة بشكل متكامل ()، وتنفیذ التدابیر األشدِّ ۸والقسم 
). وفي بعض الحاالت، قد تكون ھناك حاجة إلى تدابیر إضافیة ضد ]۲[المرجع

خرى، قد التخریب، مثالً توفیر حمایة إضافیة ضد الھجمات الخاطفة. وفي حاالت أ
تكون تدابیر الحمایة ضد التخریب ذات طبیعة مماثلة ولكنھا أشد صرامة؛ مثالً بفرض 

مراقبة أوسع شموالً ومسبقة لمسیرة عملیة الشحن.

للحمایة المادیة على كل تطبیق تدابیر مناسبةوینبغي أن تضمن الدولة -۲۷-٤
جاري نقلھا. ویُبیِّن عملیة شحن للمواد النوویة، مراعیة جمیع صفات المواد النوویة ال

ترتیب الخطوات واالعتبارات في تحدید تدابیر الحمایة المادیة المنطبقة ۱الشكل 
على الشحن، مع أخذ جمیع المخاطر المحتملة في الحسبان.

 

.تحدید تدابیر الحمایة المادیة مع االحتیاط لجمیع المخاطر-۱الشكل 

تحدید تدابیر الحمایة المادیة
بحسب فئة المواد النوویة

ي  ھل یمكن أن یؤّدِ
التخریب إلى عواقب 
إشعاعیة غیر مقبولة؟

إضافیة تحدید تدابیر 
لحمایة المادیةل

لحمایة المادیةالمحدَّدة لتدابیر تطبیق جمیع ال

النعم

الفئة األولى أو الثانیة

الفئة الثالثة وما دونھا

تحدید فئة المواد النوویة

تحدید مستوى أمن المواد المشعَّة

تحدید تدابیر الحمایة المادیة 
المشعَّة بحسب مستوى أمن المواد
وفئة المواد النوویة
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عناصر منظومة للحمایة المادیةإعداد وتنفیذ-٥
من أجل نقل المواد النوویة

السلطات المختصة من بھا تتطلَّ لترتیبات التي قد یرد في ھذا القسم شرح ا-۱-٥
بھا الدولة) إلرساء ن (وغیرھا من الترتیبات التي تتطلَّ المتلقِّیمنظمات الشحن والنقل و

ال للحمایة المادیة من أجل نقل المواد وصون ثقافة راسخة لألمن النووي ونظام فعَّ 
ً مختل۱۳-٥إلى ۳-٥النوویة. وتتناول الفقرات  فة لتحدید تدابیر للحمایة المادیة نُُھجا

ز الفقرات  على تحدید المسؤولیات، بما فیھا ۲۳-٥إلى ۱٤-٥واستخدامھا. وترّكِ
ین، عن الحمایة المادیة في مجال نقل المواد مسؤولیات منظمات الشحن والنقل والمتلقِّ 

سیة على مناقشة المھام واألھداف الرئی۳۰-٥إلى ۲٤-٥النوویة. وتحتوي الفقرات 
ز الفقرات التي یمكن أن تحدِّ  ۳۱-٥دھا السلطات المختصة لنظام الحمایة المادیة. وترّكِ

على إعداد خطة سالمة النقل، بما فیھا إجراءات تقدیمھا إلى السلطات ۳۹-٥إلى 
المختصة من أجل الموافقة علیھا وتنفیذھا.

ین، الموصى بھا لمتلقِّ دة لمنظمات الشحن والنقل واوتدابیر الحمایة المادیة المحدَّ -۲-٥
في ھذا الدلیل التنفیذي، ینبغي أن تُعتمد باإلضافة إلى التدابیر الثابتة ألغراض السالمة، 

ً بأن تدابیر الحمایة المادیة ینبغي أن ال تحلَّ  تدابیر السالمة المنبثقة عن محلَّ ِعلما
الحالة التي تكون قد ]، باستثناء ۱۰متطلبات الدول أو الئحة النقل الصادرة عن الوكالة [

وافقت علیھا السلطة المختصة بسالمة النقل؛ مثالً، استخدام تدابیر تعویضیة من أجل 
).]۲[المرجع من۱۷-۳سحب اإلعالنات العامة بشأن الشحنات البالغة الخطورة (الفقرة 

تحدید الحمایة المادیة واستخدامھا

على أساس التقییم األخیر ظومتھا للحمایة المادیةنینبغي أن تبني الدولة م-۳-٥
للتھدید. وبالتالي، ینبغي أن تضمن الدولة اعتماد متطلبات أمن النقل على أساس تقییم 

ي التھدید. وتوجد ثالثة نُُھج ممیّزة لتحدید متطلبات  للتھدید: النھج التوجیھي، التصّدِ
والنھج القائم على األداء، والنھج التوافقي المشترك.

النھج التوجیھي 

دة للحمایة المادیة من ستلزم ھذا النھج أن تقوم الدولة بإعداد تدابیر محدَّ ی-٤-٥
دة لكل فئة من فئات المواد النوویة. ویضع النھج المسؤولیة أجل تلبیة أھدافھا المحدَّ 

الرئیسیة عن األمن النووي على الدولة بشكل مباشر (أو على السلطات المختصة)، 
الدولة توفِّروي ینبغي توفیرھا من أجل تدبُّر المخاطر. ر ما ھي التدابیر التالتي تقرِّ 



۳۹

للشاحن أو الناقل لتطبیقھا على كل فئة من المواد. وترد ‘أساسیة’مجموعة ترتیبات 
مجموعة من الترتیبات األساسیة الموصى بھا.٦في القسم 

منظمات الشحن وتشمل مزایا ھذا النھج بساطة تنفیذه للسلطات المختصة أو-٥-٥
ة من ِضمن نتائج حسَّاسقل على السواء، وعدم الحاجة إلى تقدیم المعلومات الأو الن

تقدیرات التھدید أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم، وذلك باإلضافة إلى سھولة عملیة 
التفتیش والمراجعة. بید أن عیوب النھج الرئیسیة تكمن في افتقاره إلى المرونة في 

النھج، یستھلك تحدید تدابیر األمن النووي الالزمة دة. وفي ھذامعالجة ظروف محدَّ 
وجھدھا.معظم وقت السلطات المختصة

وقد یكون النھج التوجیھي مناسباً بالتحدید في الحالة التي تكون فیھا حصیلة -٦-٥
عملیات شحن مواد الفئة مثالً، عندما تتمُّ —التھدید وعواقبھ المحتملة منخفضة

ا عملی� رأو عندما یتعذَّ —اماعیة وسیاسیة مستقرة نسبی� الثالثة النوویة في بیئة اجت
إجراء تقدیر تفصیلي للتھدید أو قیام الدولة بإنشاء تصمیم یُحتاط فیھ للتھدید.

النھج القائم على األداء

د السلطات المختصة أھداف الحمایة المادیة یقتضي ھذا النھج أن تحدِّ -۷-٥
ید في البلد المعني أو وجود تصمیم ُمحتاط الواجب تلبیتھا على أساس تقدیرات التھد

فیھ للتھدید في ذلك البلد، حیثما كان من الممكن تطبیقھ. وتقع على عاتق الشاحن أو 
ي الناقل المسؤولیة عن تحدید تدابیر األمن النووي من أجل نقل المواد النوویة التي تلبِّ 

تلك األھداف بما یُرضي السلطات المختصة.

نة من تدابیر ج مرونة للشاحن أو الناقل القتراح تولیفة معیَّ ویُتیح ھذا النھ-۸-٥
تقییم كفایة تلك التدابیر في مقابل تقدیرات التھدید أو التصمیم یتمُّ الحمایة المادیة. ثُمَّ 

المحتاط فیھ للتھدید. فھذا من شأنھ أن یضمن أن التدابیر القائمة على األداء تستوفي 
م الستیفاء الوظائف لیالً لنظام الحمایة المادیة المصمَّ دة وتوفِّر تحاألھداف المحدَّ 

 ِ یر وكشفھ وتقییمھ وتأجیلھ والرئیسیة الخمس بشأن ردع أّي ي فعل ِشّرِ لھ.التصّدِ

ن ال للحمایة المادیة مكوَّ مرونة لنظام فعَّ الوتكمن مزایا ھذا النھج في كونھ یسمح ب-۹-٥
والنھج القائم .نة للشاحن أو الناقلف معیَّ ظرومن تولیفة تدابیر حمایة مادیة مناسبة لكلِّ 

التكلفة للشاحن أو الناقل المقتِدر.على األداء ھو أیضاً النھج األكثر فعالیة من حیث 

في كونھ یعتمد على امتالك الشاحن أو النھج القائم على األداءوتكمن عیوب-۱۰-٥
من، وواجب السلطات في مجال األنسبی�ا الناقل والسلطات المختصة مستویات خبرة عالیة 
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تقدیرات ة للشاحن أو الناقل بشأنحسَّاسالمختصة فیما یتعلق بإفشاء بعض المعلومات ال
الدولة للتھدید أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم، وذلك ألن الشاحن أو الناقل بحاجة إلى 

لطات ة. ویُضاف إلى ذلك، أن السحسَّاسقدرات لتوفیر حمایة كافیة لتلك المعلومات ال
مھ الشاحن أو الناقل.اقتراحالمختصة تحتاج إلى مزید من الوقت لتقییم وإقرار كل  یقّدِ

النھج التوافقي المشترك
یحتوي ھذا النھج على عناصر من النھجین السابقین، التوجیھي والقائم على -۱۱-٥

ة أشكال مختلفة للنھج التوافقي المشترك، منھا األمثلة التالیة:األداء. وتوجد عدَّ 

ب السلطات المختصة تطبیق النھج القائم على األداء من أجل نقل قد تتطلَّ (أ)
المواد النوویة التي تنطوي على أخطر العواقب المحتملة نتیجة لألعمال 

رِّ  ب السلطات تطبیق النھج التوجیھي في حالة العواقب یرة، بینما تتطلَّ الّشِ
المحتملة األقل خطورة.

باإلضافة إلى مجموعة أساسیة من المختصة أن یتمَّ ب السلطاتوقد تتطلَّ (ب)
متطلبات النھج التوجیھي استخدام النھج القائم على األداء لمعالجة أمور 

نة مثل التھدید الراھن. معیَّ 
د السلطات المختصة أھداف الحمایة المادیة ومجموعة تدابیر (ج) ویجوز أن تحّدِ

األمن الالزمة. ویجوز، بعد لتلك الحمایة من أجل كل وظیفة من وظائف 
ذلك، أن یختار الشاحن أو الناقل التدابیر التي یُحبِّذ تطبیقھا، ولكنھ یجب أن 

ي األھداف المنشودة.یثبت أن نظام الحمایة المادیة ككُل یلبِّ 

فھو یلقي عبئاً د في المرونة التي یتیحھا.ومیزة ھذا النھج الرئیسیة تتجسَّ -۱۲-٥
والشاحن أو الناقل، ألن بعض جوانب النھج أصغر على السلطات المختصة

التوجیھي والنھج القائم على األداء یمكن تطبیقھا على الحاالت التي یكون النھج 
ً بأن تدابیر األمن النووي األساسیة المعیَّ  ي ن أنسب لھا، علما للمخاطر األدنى للتصّدِ

یھي، في حین أن مستوى والتھدیدات الثابتة یمكن استخدامھا عن طریق النھج التوج
النھج القائم على األداء یمكن استخدامھ الستكمال أو تعدیل تلك التدابیر بحسب 

الضرورة في حالة المخاطر األكبر والتھدیدات المتغیِّرة.

عملیة تطبیق النُُّھج
في اختیار النھج بعھا الدولة للبتِّ الطریقة التي یمكن أن تتَّ ۲یبیِّن الشكل -۱۳-٥

خذھا السلطات ز الشكل على القرارات التي ینبغي أن تتَّ ویركِّ المراد استخدامھ. 
المختصة بصدد النھج المستصوب استخدامھ؛ وفي حالة استخدام النھج التوافقي 
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في النھج الواجب تطبیقھ من أجل كل ن على السلطات المختصة البتُّ المشترك، یتعیَّ 
فئة من فئات المواد النوویة.

المادیة في نقل المواد النوویةالمسؤولیات إزاء الحمایة

إن مسؤولیات الحمایة المادیة إزاء التخطیط لنقل المواد النوویة وتنفیذه -۱٤-٥
صھا الدولة أو سلطاتھا المختصة بوضوح. وسوف تختلف تفاصیل  ینبغي أن تحّصِ
كل مسؤولیة والجھة المسندة إلیھا المسؤولیة من دولة إلى دولة أخرى. وتشمل 

ة، التي یمكن أن تعیِّنھا الدولة، المسؤولیات المتعلقة بإعداد خطة المسؤولیات العام
ً بتفاصیل عملیة الشحن، وإنجاز األعمال المتلقِّيأمن النقل، وإعطاء  إشعاراً ُمسبقا

التقنیة واإلجرائیة واإلداریة األخرى ذات الصلة. وفضالً عن ھذه المسؤولیات 
ي.ا إلى الشاحن أو الناقل أو المتلقِّ دة یجب إسنادھالعامة، توجد مسؤولیات محدَّ 
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الشحن (الذي یكون، لعملیة ن على الكیان المسؤول عن الحمایة المادیةیتعیَّ -۱٥-٥
من وفقاً لإلطار التنظیمي للدولة عادةً، الشاحن أو الناقل) أن یقوم بإعداد خطة أمن النقل 

أجل نقل المواد النوویة المدرجة في الفئة األولى والفئة الثانیة. ویمكن الرجوع إلى 
التي تحتوي على المعلومات الالزمة إلعداد تلك الخطة.۳۹-٥إلى ۳۱-٥الفقرات 

ً إلطار الدولة الرقابي، یتعیَّ -۱٦-٥ ن على الكیان المسؤول عن األمن النوويووفقا
ً بتفاصیل عملیة الشحن ووقت وصول لعملیة الشحن أن یعطي المتلقِّ  ي إشعاراً مسبقا

ِ الشحنة المتوقَّ  تغییر طارئ على تلك المعلومات.ع، وأن یُخِطره بأّي

دة للشاحنمسؤولیات محدَّ 

ن، قبل نقل المواد النوویة، أن یضمن الحصول على جمیع ن على الشاحیتعیَّ -۱۷-٥
ً عن الحمایة المادیة، ینبغي أن  خص واألذون الالزمة. وإذا كان مسؤوالً أیضا الرُّ

د من أن جمیع التدابیر والترتیبات موضوعة ألمن عملیة الشحن. وإذا كان یتأكَّ 
ي أن یضمن الشاحن أن سیجري تسلیم الشحنة لناقل مسؤول عن الحمایة المادیة، ینبغ

الناقل المعني لدیھ ترخیص یسمح لھ بنقل مواد نوویة.

دة للشاحن أو الناقلمسؤولیات محدَّ 

تِّساق ان على الشاحن أو الناقل أن یضمن، قبل بدء النقل، التحقُّق من یتعیَّ -۱۸-٥
جمیع تدابیر الحمایة المادیة مع خطة أمن النقل أو متطلبات الدولة بشأن الحمایة 

ادیة. فإذا كانت تدابیر الحمایة المادیة ال تستوفي مستوى الحمایة المطلوب، ینبغي أن الم
ل عملیة  ح الشاحن أو الناقل الوضع فوراً ویخطر السلطات المختصة، وأن یؤّجِ یصّحِ

).]۲[المرجع من۲۳-٦و۳۰-۳الفقرتین انظر الشحن إذا اقتضت الضرورة ذلك (

ة، تقع على عاتق الشاحن أو الناقل وخالل عملیة نقل المواد النووی-۱۹-٥
ن الشاحن أو الناقل  المسؤولیة عن رصد عملیة التفریغ بصورة مستمرة. فھذا سیمّكِ

ي من ِ التصّدِ ل غیر مسموح بھ ألّي المواد النوویة أو محاولة فیما یخصتدخُّ
عملیة تفریغ المواد المنقولة.فیما یخصللوصول إلیھا دون إذن، أو 

ذ الشاحن أو الناقل عملیات تفتیش للتفریغ قبل استئناف رحلة وینبغي أن ینفِّ -۲۰-٥
 ِ لة)، وعند لة أو غیر ُمجدوَ محطة توقُّف في الرحلة (سواء كانت ُمجدوَ النقل بعد أّي

الرحلة في المكان المقصود. فھذا من شأنھ أن یتیح انتھاءالوصول إلى محطة 
 ِ التالعب بھا خالل النقل أو عند ھا أوطرود أو إتالفللشاحن أو الناقل تحدید فقدان أّي
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التسلیم. ویمكن الرجوع إلى معلومات إضافیة بشأن عملیات التفتیش والبحث في 
.٤٤-٦إلى ۳۹-٦الفقرات 

یة أو المنظمة المسؤولة، وینبغي أن یُطِلع الشاحن أو الناقل الجھة المتلقِّ -۲۱-٥
ع في وقت الوصول المرتقب.قَّ تغییر غیر متودة وفقاً لخطة أمن النقل، على أّيِ المحدَّ 

يدة للمتلقِّ مسؤولیات محدَّ 

ا لتأمین الشحنة عند وصولھا، وأن یكون لدیھ ي مستعد� ینبغي أن یكون المتلقِّ -۲۲-٥
موظفون مناسبون ومتاحون الستالم المواد النوویة في المكان والتاریخ والوقت 

بحسب ترتیبات مسبقة.

الناقل بأن جمیع الطرود قد استُِلمت ي الشاحن و/أووینبغي أن یفید المتلقِّ -۲۳-٥
كما یرام دون مساس. وفي حالة فقدان طرود أو التالعب بھا، ینبغي أن یتصل 

ي ي فوراً بمنظمة المتلقِّ  المناسبة والسلطات المختصة.التصّدِ

الوظائف الرئیسیة لنظام الحمایة المادیة

السرقة تحتاج عملیات شحن المواد النوویة إلى دفاع في العمق ضد -۲٤-٥
رِّ  یرة الدولیة. والوظائف الرئیسیة للحمایة المادیة والتخریب وغیرھما من األعمال الّشِ

ي. وتنطبق ھذه الوظائف على جمیع فئات ل في الردع والكشف والتأجیل والتصدِّ تتمثَّ 
ا مع مراعاة تقدیرات الدولة للتھدید.المواد النوویة، ولكن ینبغي تنفیذھا تدریجی� 

الردع

ي أن تشمل تدابیر الحمایة المادیة للنقل سمات واضحة وھادفة إلى ینبغ-۲٥-٥
رِّ  یرة باإلضافة إلى توفیر الحمایة في حالة محاولة اإلقدام على ردع األعمال الّشِ

أعمال من ھذا القبیل. وھذه السمات یمكن أن تشمل تدابیر واضحة للحمایة المادیة 
اسمالزمة لعملیة التفریغ، فضالً عن استخدام ال والقوات المواكبة. وھذه التدابیر ُحرَّ

ي وظائف أخرى للحمایة المادیة، ولكن ینبغي أن ال تؤثِّر على تصمیم یمكن أن تؤدِّ 
النقل.السالمة لطرود
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الكشف

ھة نحو كشف السرقة والتخریب وغیرھما ینبغي استھالل األنشطة الموجَّ -۲٦-٥
نوویة في وسیلة النقل. وباستخدام یرة الدولیة قبل وضع المواد الرِّ من األعمال الشِّ 

جالنھج  ، ینبغي إجراء عملیة تفتیش دقیقة لوسائل النقل والمعدات والموظفین المتدّرِ
المشاركین في الشحن، وذلك قبل مغادرة الشحنة. فھذا من شأنھ أن یكفل االستیثاق 

ل یقلِّ من صالبة كافة األطراف المشاركة في العملیة قبل مغادرة الشحنة، وبالتالي 
یرة.احتمال حدوث أعمال ِشرِّ 

جوباستخدام -۲۷-٥ اسال، ینبغي أن یكفل الشاحن أو الناقل و/أو النھج المتدّرِ ُحرَّ
المشاركون في الشحن مراقبة مستمرة لوسائل النقل والتفریغ والمنطقة المحیطة 
بعملیاتھما. ویمكن تحقیق ھذه المھمة عن طریق استخدام تدابیر تقنیة مثل أجھزة 

كشف أو التتبُّع وشبكات االتصاالت والمراقبة البشریة.ال

تقدیرات الدولة للتھدید

إن التقدیرات تمثِّل نتیجة فحص المعلومات المحرزة من اإلنذار بأدوات -۲۸-٥
الكشف و/أو عملیات المراقبة ومن مصادر أخرى، وتُباشر لتحدید ما إذا كانت 

ي ات بصورة سریعة لتأمین استجابة األمن الزمة. وینبغي تقییم ھذه المعلوم التصّدِ
في حینھ.

رِّ  یرتأجیل محاولة قیام الخصم بالعمل الّشِ

ینبغي أن تكفل تدابیر الحمایة المادیة في النقل تأجیل محاولة قیام الخصم -۲۹-٥
رِّ  ي یر بحیث یمكن بالعمل الّشِ ال. وسیعتمد طول للمحاولة بشكل مناسب وفعَّ التصّدِ

ي لوقت الالزم لقوات مدة التأجیل المطلوبة على ا یر. ى للعمل الشِّ لكي تتصدَّ التصّدِ ّرِ
ج نھج الوینبغي أن یعبِّر ھذا عن  مع مراعاة فئة المواد النوویة وقدرات المتدّرِ

االفتراضیة.التھدیدات

يالتصدِّ 

ي إن -۳۰-٥ لحدث متعلق باألمن النووي خالل نقل المواد النوویة یمكن أن التصّدِ
اسیأتي من ال ي. وینبغي أن تھدف فقین لعملیة النقل و/أو من قوات التصدِّ المراُحرَّ
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ي أنشطة  إلى منع إنجاز العمل الشریر، أو تخفیف عواقبھ، مع تحدید مكان التصّدِ
المواد المفقودة واستعادتھا.

إعداد خطة أمن النقل 

ینبغي أن تُوثِّق خطة أمن النقل جمیع تدابیر الحمایة المادیة والترتیبات -۳۱-٥
ة للتحقیق الوافي لمتطلبات األمن و/أو أھداف الدولة المعنیة. وینبغي أیضاً أن الضروری

د المسؤولیات عن جمیع جوانب حمایة المواد النوویة أثناء نقلھا. وتقوم الدولة بتحدید تحدِّ 
الجھة المسؤولة عن إعداد الخطة والمحافظة علیھا. وتكون منظمة الشاحن أو منظمة 

طریقة أو مرحلة للنقل.ولة مباشرة عن أمن المواد النوویة في أّيِ عادة ھي المسؤالناقل

ض المحتملة قبل عملیة الشحن ینبغي أن تأخذ في وأيُّ -۳۲-٥ تقدیرات لحاالت التعرُّ
االعتبار جمیع المعلومات، حسب الضرورة، بشأن أسلوب (أو أسالیب) النقل، ومسیرتھ، 

ناء اللیل (والتوقُّف، مثالً، للتزوید بالوقود وأماكن العبور ومحطات التوقُّف المحتملة في أث
ضھ للخطر، لالستجمامأو  ). وتشمل أجزاء نظام النقل األخرى، التي تؤثِّر على تعرُّ

وسائلھ ومعداتھ واألشخاص المشاركین في عملیاتھ، وقدرات مركز مراقبة النقل وقوات 
التقدیرات من أجل تقییم تُستخدم نتیجة ھذهي، وظروف العمل خالل النقل. ثُمَّ التصدِّ 

فعالیة نظام الحمایة المادیة المتاح للشاحن أو الناقل في سیناریوات تمثِّل أحداث األمن 
النووي الموثوقة المستخلصة من تقدیرات التھدیدات أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم، 

 ً ما إذا كانت وأكافیةوإصدار ُحكم في ما إذا كانت فعالیة نظام الحمایة المادیة عموما
ة.مثل اتِّخاذ تدابیر تعویضیھناك حاجة إلى تحسینات 

وینبغي أن تشمل خطة أمن النقل إجراءات إلفادة السلطات المختصة عن -۳۳-٥
].٥الشاحن أو الناقل للقواعد الثابتة [امتثالحاالت عدم 

اسة، كما ینبغي أن ویجب حمایة خطة أمن النقل باعتبارھا معلومات حسَّ -۳٤-٥
ناقشتھا فقط على المنظمات األخرى التي تنطبق الخطة على أدوارھا تُقصر م

نة في ة أجزاء وإشراك منظمات معیَّ ومسؤولیاتھا. ویجوز، مثالً، تقسیم الخطة إلى عدَّ 
ً على أمن المعلومات، یجوز أن تتطلَّ  ب الدولة أجزاء ذات عالقة بوظائفھا. وِحرصا

إعداد الخطة على شكل سلسلة وثائق منفصلة.

تقدیم خطة أمن النقل وإحراز الموافقة علیھا

د الدولة ما إذا كان ینبغي تقدیم الخطة، وأيَّ -۳٥-٥ تقدیرات متصلة بھا تُحّدِ
ض للتھدید، إلى السلطات المختصة من أجل استعراضھا  بشأن احتمال التعرُّ
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والموافقة علیھا. وقد یعتمد ھذا على فئة المواد النوویة التي یُقترح نقلھا. وھذا
رة. وإذا رأت السلطات المختصة أن  االستعراض یمكن أن یكون عملیة متكّرِ
ض غیر كافیة،  الخطة ال تلبِّي متطلبات الدولة، أو أن نتائج تقدیرات احتمال التعرُّ

فھا من أجل تعدیلھا. ینبغي إعادة الخطة و/أو التقدیرات إلى مؤلِّ

النوویة، أو تتعلق بمواد وإذا كانت عملیة النقل تتعلق بمواد الفئة األولى -۳٦-٥
م الشاحن أو الناقل خطة أمن النقل إلى الفئة الثانیة حسب االقتضاء، ینبغي أن یقدِّ 

ً لمتطلبات الدولة. ویجوز أن االسلطات المختصة للموافقة أو  لمصادقة علیھا وفقا
تشمل الخطة عملیة شحن واحدة أو سلسلة عملیات شحن مماثلة.

إعداد الخطة، وإحراز الموافقة علیھا عند إجراءات۳ویبیِّن الشكل -۳۷-٥
اللزوم.

تنفیذ خطة أمن النقل

ض للتھدید، إذا تطلَّ حالما یتمُّ -۳۸-٥ ب تقدیم الخطة (وتقدیر احتمال التعرُّ
ي ضالوضع)، وموافقة السلطات المختصة علیھما، إذا اقتضى األمر، یمكن المُ 

ِّخاذ ینبغي لوضع خطط تفصیلیة واستھالل التحضیرات لعملیة الشحن. و تدابیر ات
ً لخطة أمن النقل والتوجیھات واالتفاقات المكتوبة  الحمایة المادیة لھذه العملیة وفقا

 ِ ً للخطة ألّي سبب، ذات الصلة. وفي حالة عدم التمكُّن من إنجاز عملیة الشحن وفقا
ً تدابیر تعویضیة للمحافظة على مستوى  ذ الشاحن أو الناقل فورا ینبغي أن ینفِّ

ایة، وتأجیل الشحن وإخطار السلطات المختصة إذا دعت الضرورة. ویجوز أن الحم
ب السلطات المختصة أن یقوم الشاحن أو الناقل بإعداد مجموعة تدابیر تتطلَّ 

]).۲المرجع [من۳۰-۳تعویضیة ُمسبقاً (الفقرة 
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٥-۳۹- ِ نبغي استعراض ترتیبات أحداث أو تأجیل خالل النقل، یوفي حالة بروز أّي
 ِ تحسینات ضروریة الحمایة المادیة بھدف تقییم فعالیة خطة أمن النقل وتحدید أّي

یمكن إجراؤھا لتعزیز فعالیة الخطة من أجل عملیات الشحن المستقبلة.

المختصة السلطاتن علىیتعیَّ 
قائم على والدولة، من أجل النھج ال

ي المشترك، قاألداء أو النھج التواف
تحدید متطلبات األمن والتھدید 

التھدید المحتاط لھ الراھن، وكذلك
في التصمیم، حسب االقتضاء

 
 

تقوم الدولة/السلطات 
المختصة بإصدار 

 المتطلبات
 
 

خصائص المواد النوویة (الفیزیائیة والكیمیائیة واإلشعاعیة والفئویة)-  
إعداد الطرود وأنواع وسائل الشحن-
سالیبھا المتداخلةأالجدولة ونقاط المحطات والتحویالت ووالطرق والمسالك (الرئیسیة والبدیلة) -
لدولیةنقاط التحویالت ا-
اقوة الحُ - ي وتكوینھما وترتیباتھما حسب االقتضاءس وقوة التصدِّ رَّ
یادة والمراقبة، وترتیبات التّتبُّعقاالتصاالت، وال-

   
 
 

 مترات الشحن المقترحةایقوم الشاحن أو الناقل بتحدید بار
 
 
 
 

ن على الدولة یتعیَّ 
والسلطات المختصة 

بات األمن دار متطلإص
للنھج التوجیھي وفقاً 

ج  لنھج متدّرِ

ھل یُستخدم النھج 
 التوجیھي فقط؟ 

یتولى الشاحن و/أو الناقل 
القیام بمھمة تقدیر احتمال 

ض للتھدید   التّعرُّ

یقوم الشاحن و/أو 
اقل بتنقیح بارمترات الن

  الشحن المقترحة

ھل تقدیر احتمال 
ض للتھدید  التعرُّ
 مقبول للسلطات

  المختصة؟

یقوم الشاحن و/أو الناقل 
 بإعداد خطة أمن النقل

ھل خطة أمن النقل 
  مقبولة للسلطات

 المختصة؟

تقوم السلطات 
المختصة 

باستعراض خطة 
أمن النقل على 
  أساس المتطلبات

الدولة والسلطات لبھل تتط
المختصة استعراض خطة 
   أمن النقل والموافقة علیھا؟

عملیة الشحن وفقاً تتمُّ 
 لخطة أمن النقل  

 ال

 نعم

 ال

 ال نعم

 ال
  
 
 

نعم
  
 
 

 نعم

ض للتھدید نموذج -۳الشكل  الستعراض السلطات المختصة لتقدیرات احتمال التعرُّ
.وموافقتھا على التقدیرات، حسب الحاجة، واعتماد خطة ألمن النقل
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المواد النوویة أثناء نقلھاسرقةتدابیر مكافحة -٦

ِّ ادة الواجب إن تدابیر الحمایة المادیة المحدَّ -۱-٦ خاذھا تعتمد على فئة المواد ت
النوویة التي تشملھا عملیة الشحن. وینبغي تطبیق التدابیر األساسیة المألوفة على 

دة إضافیة أشّد جمیع عملیات شحن المواد النوویة، فضالً عن تطبیق تدابیر محدَّ 
القسم راد على فئات المواد النوویة الثالثة والثانیة واألولى. ویقترح ھذا صرامة باطِّ 

د متطلبات الحمایة المادیة من مجموعة أحكام ینبغي أن تنظر الدولة فیھا عندما تحدِّ 
أجل جمیع فئات المواد النوویة أثناء النقل.

والتدابیر المذكورة في ھذا القسم ینبغي أن تُعامل باعتبارھا تدابیر أساسیة -۲-٦
لدولة في إضافة منطبقة على جمیع حاالت نقل المواد النوویة. ویجوز أن ترغب ا

نة من المواد النوویة أو ترغب في ترتیبات أخرى من أجل تطبیقھا على فئات معیَّ 
تحدید متطلباتھا بشأن الحمایة المادیة بتفاصیل أكثر من التفاصیل المذكورة في 

]). وفي كل حالة، ینبغي أن تراعي الدولة جاذبیة المواد النوویة للخصم۲[المرجع
لعملیة الشحن، والظروف المحلیة ونتائج تقدیرات الدولة للتھدیدات والتھدید المحتمل 

و/أو التھدید المحتاط لھ في التصمیم. وتوجد تدابیر للحمایة المادیة غیر التدابیر 
المذكورة في ھذا القسم، ویمكن أن تطلبھا الدولة، خاصةً إذا ُرئي أن الحمایة من 

).۸القسم انظر التخریب ضروریة (

ة أحكام في ھذا القسم. مثالً، ینبغي لعملیات قة وثیقة بین عدَّ جد عالووت-۳-٦
اسشحن مواد الفئة األولى النوویة تحقیق تكامل الوسائل و وقدرات االتصال الُحرَّ

ي ومركز مراقبة النقل وقوات  ِضمن نظام الحمایة المادیة بحیث یمكن منع التصّدِ
سائل نقلھا. وكلما كان عدد أفراد مع واختطافھاالخصوم من سرقة المواد النوویة أو 

اسقوة  اسداً بأسلحة أفضل، كان احتمال التغلُّب على أكبر ومزوَّ ةالمرافقالُحرَّ الُحرَّ
أقل وأصعب. ولكن، في حالة عدم ضمان ذلك، یجب التركیز على زیادة االعتماد 

لھ إلى على صمود وسیلة النقل وتأمین تصمیمھا لمقاومة ھجوم الخصم العنید أو تأجی
ي.حین وصول قوات التصدِّ 

النھج د األحكام في ھذا القسم بحسب الموضوع لتیسیر التركیز على وتُحدَّ -٤-٦
ج من أجل إرساء نظام للحمایة المادیة یكفل الحمایة ضد سرقة المواد النوویة. المتدّرِ

وصف تدابیر الحمایة المادیة ضد التخریب.۸ویرد في القسم 

ً مقترحة۷۰-٦إلى٦-٦وتعرض الفقرات -٥-٦ معتمدة على فئة المواد أحكاما
م الفقرات النوویة المزمع نقلھا ولكن ۷۱-٦بصورة مستقلة عن أسلوب النقل؛ وتقّدِ
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ً مقترحة معتمدة على أسلوب النقل، وتعرض الفقرات ۱۰۸-٦إلى  إلى ۱۰۹-٦أحكاما
لسرقة المواد تدابیر حمایة مادیة إضافیة على أساس العواقب اإلشعاعیة نتیجة۱۱۲-٦

من ھذه األقسام الفرعیة، تجري مناقشة وظائف الالحق. وفي إطار كلٍّ نثرھاالنوویة و
األمن النووي على التوالي، مع تحدید أحكام مقترحة من أجل الفئة الثالثة للمواد النوویة، 

ختصة صرامة من أجل الفئات األعلى. ویمكن أن تقوم السلطات المتُقترح أحكام أشدُّ ثُمَّ 
نة من المواد النوویة.دة أو إزالتھا، حسب االقتضاء، لفئة معیَّ بتعدیل أحكام محدَّ 

األحكام المستقلة عن األسلوب

تقع على عاتق الدولة المسؤولیة عن تأمین تطبیق ممارسات إداریة حصیفة -٦-٦
إزاء جمیع المواد النوویة أثناء نقلھا، بما فیھا:

ن األدنى من الفئة الثالثة؛كمیات المواد النوویة في الفئتی)أ(
الیورانیوم الطبیعي والیورانیوم المستنفد والثوریوم؛(ب)
نشاط نووي ویمكن أن ي أّيِ فالمواد النوویة التي لم تعُد في شكل قابل لالستخدام (ج)

(الحاشیة "أ" في عملی�ا تقلِّل إمكانیة التشتُّت وأصبح استردادھا غیر ممكن 
]).۲المرجع [من۷-٤والفقرة ۱الجدول

والممارسات اإلداریة الحصیفة تشمل الممارسات التجاریة العادیة التي -۷-٦
ل والنقل لحمایة المواد المنقولة باعتبارھا ممارسات تمثِّ منظمات الشحنقھاتطبِّ 

مصدر قوة لھا. وھذه تشمل قبول المسؤولیة عن المحافظة على المواد في أمان 
أو السرقة بما یعادل قیمتھا انا، وحمایتھا من الفقدطوال فترة بقائھا تحت سیطرتھ

ً لالئحة القواعد المنطبقة على البضائع  ً شحن المواد وفقا النقدیة. وینبغي أیضا
ق، ِضمن ؛ وستُطبَّ مشعَّةما تلك المطبّقة على المواد السیَّ ]، ال۱٤و۱۳و۱۰الخطرة [

وضع العالمات والترقیم. جملة أمور، متطلبات التصنیف والتغلیف ووثائق الشحن و
فھذه المتطلبات تُطِلع موظفي منظمات النقل على ضرورة الحذر والعنایة في معاملة 

جیة للحمایة من السرقة. الطرود ونفي نقلھا، بتوفیر مستویات تدرُّ

المتطلبات العامة

انظر توجد متطلبات شائعة یوصى بھا عموماً من أجل نقل المواد النوویة (-۸-٦
)، وینبغي أن تُراعى في تخطیط عملیات ]۲[المرجع من۱۰-٦إلى ٦-٦الفقرات 

الشحن وتنفیذھا. وعندما یجري تطبیق ھذه التوصیات، ینبغي أن تستخدم الدولة 
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ج ، خاصةً فیما یتعلق ]۲[ا" وتأخذ في الحسبان ما ھو "قابل للتنفیذ عملی� النھج المتدّرِ
نقلھا بواسطة شركات نواع من المواد یتمُّ بشحن مواد الفئة الثالثة وما دونھا. وھذه األ

النقل التجاریة بموجب شروط استخدام غیر مقصورة على جھة بعینھا، وینبغي 
ا، التي النظر إلى النواحي العملیة للشحن التجاري في ضوء المخاطر األقل نسبی� 

زید من ق المتطلبات العامة بمتثیرھا مواد الفئة األدنى. وبالتالي، ینبغي أن تُطبَّ 
الصرامة على مواد الفئتین الثانیة واألولى.

وتدابیر الحمایة المادیة من السرقة طوال عملیة نقل المواد النوویة ینبغي -۹-٦
٦-٦على مراحل (الفقرة ریجيدالتووفقاً للنھج عملی�ا أن تشمل ما یلي بقدر اإلمكان 

): ]۲[المرجع من

الزمنیة التي تبقى خاللھا المواد اإلقالل، بقدر اإلمكان، من طول الفترة(أ)
من شأنھ أن یساعد على خفض مدة بقاء المواد النوویة في عملیة النقل. فھذا

ن الخصم من محاولة  خارج المرفق المحمي وكذلك تخفیض الوقت الذي یُمّكِ
االستیالء على المواد أثناء عملیة نقلھا.

یل المواد من وسیلة نقل إلى اإلقالل من عدد التحویالت ومدتھا (مثالً، تحو(ب)
مخزن مؤقت إلى حین أو من"التحویل من وإلى المخزن" وسیلة أخرى، 

وصول وسیلة نقل أخرى). 
تِّساق مع الحمایة المواد النوویة أثناء نقلھا وخالل خزنھا المؤقت بما یكفل ا(ج)

فئة المواد المعنیة.
كات عملیاتفادي إمكانیة التنبُّ (د) ت النقل بتنویع أوقاتھا ومسیراتھا. ؤ بجدول تحرُّ

وقد یكون النقل عن طریق السكك الحدیدیة والسفن البحریة والطائرات معتمداً 
بقدر اإلمكان لة بشكل منتظم، ولكن ینبغي أن یتمَّ جدوَ على وسائل النقل المُ 

ؤ بھا.تفادي أنماط النقل التي یمكن التنبُّ 
شخاص المشاركین في عملیات النقل الحرص على االستیثاق من جدارة األ(ھـ)

دائرة أولئك األشخاص المعنیین بأنشطة النقل، بما اتِّساعبالثقة. فبالنظر إلى 
 ً ً في التأكُّد اتدریجی� فیھا النقل الدولي، ینبغي أن تطبِّق الدول نھجا من ومرنا

سیاسة الجدارة بالثقة بما یتناسب مع قوانین الدولة وقواعدھا في ھذا الصدد 
).]۲[المرجع من۱٤-۳(الفقرة 

عدد من اقتصار معرفة المعلومات المسبقة بشأن عملیات النقل على أقلِّ (و)
األشخاص الذین تقتضي الضرورة أن یعرفوھا.

كامنة و/أو نشطة ومناسبة استخدام نظام للنقل ینطوي على تدابیر حمایة مادیة(ز)
في التصمیم. وفیما یتعلق بعملیات لتقدیرات التھدیدات أو التھدید المحتاط لھ 
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رھا وسائل شحن كمیات مواد نوویة أصغر، یجوز النظر في الحمایة التي توفِّ 
بمقصوراتزة النقل التي تستخدمھا منظمات النقل عادة (مثالً، العربات المجھَّ 

ذات أقفال لنقل البضائع).
المدنیة تتفادى مناطق الكوارث الطبیعیة واالضطراباتطرقاستخدام (ح)

.وغیرھا من التھدیدات المعروفة
مدة الحرص على عدم ترك الطرود و/أو وسائل نقلھا بدون حراسة ألّيِ (ط)

نة أطول من المدة الالزمة بشكل مطلق. ویجوز أن ترى الدولة أن فئات معیَّ 
ً أن عملیات شحن المواد من المواد النوویة تتطلَّ  ب مراقبة مستمرة، علما

ن طریق استخدام الوسائل غیر المقصورة على جھة بذاتھا بكمیات أصغر ع
قد ال تحتاج إلى حراسة متواصلة (مثالً لدى عملیة التسلیم)، ولكن ینبغي 

من طولھا اإلقالل من الفترات التي تكون فیھا العملیة بدون حراسة والحدُّ 
بقدر اإلمكان.

لتأكُّد في عملیة عندما یقوم الشاحن بالتخطیط لسلسلة عملیات شحن، ینبغي ا-۱۰-٦
ي باألمن في سبیل المالءمة العملیة. من عدد وطبیعة العملیات التي لن تضحِّ البتِّ 

عملیة بأن یقوم الشاحن بسلسلة عملیات لشحن مواد نوویة اعتباراتمثالً، قد توحي 
في الفئة الثالثة بدالً عن عملیة شحن واحدة لمواد نوویة في الفئة الثانیة. بید أنھ 

فیما إذا كان ھذا مقبوالً من زاویة أمنیة، أن یُعطى اعتبار للتھدید ، عند البتِّ ینبغي
ي السائد والموارد المتاحة  ألحداث أمن نووي كامنة في آن معاً، وكمیة المواد للتصّدِ

ن.الموجودة في حالة عبور في وقت معیَّ 

أسلوب النقل ومسیرتھاختیار

ي الفئتین األولى والثانیةالترتیبات الالزمة للمواد النوویة ف

د الشاحن ویُقیِّم أسلوب (أو أسالیب) النقل ومسیرتھ ینبغي أن یحدِّ -۱۱-٦
مھا لنقل المواد المقترح، ویمكن أن تؤثِّر على القدرة اوخصائصھ، التي سیجري استخد

عملیة الشحن من التھدیدات التي یمكن أن تقترن بعملیة الشحن. فأسالیب على حمایة 
انظر ة النقل ینبغي تحدیدھا، كما ینبغي تحدید الشروط الستخدام بدائل (ومسیرات عملی

). وعندما یجري اختیار مسیرة النقل وأسلوبھ، ینبغي ]۲[المرجع من۲۲-٦الفقرة 
إیالء اعتبار للشروط التالیة:
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االستیثاق من الوضع األمني طوال مسیرة النقل؛ مثالً، تفادي المناطق التي )أ(
ر ضمان األمن فیھا؛دات فیھا، أو المناطق التي یتعذَّ تُعرف بوجود تھدی

ي توافر قدرات قوات )ب( ي والوقت الالزم لقوات التصّدِ من أجل التصّدِ
 ِ نقطة في مسیرة عملیات النقل؛الوصول إلى أّي

التأكُّد من سالمة المسیرة من الناحیة العملیة، بما فیھا قبولھا من جانب دول )ج(
لضمان األمن خالل العبور. استعدادھاوالعبور وقدرتھا

تقییم خطة أمن النقل والموافقة علیھا

رتیبات الالزمة للمواد النوویة في الفئتین األولى والثانیةتال

ب الدولة إعداد خطة ألمن النقل وتقدیمھا للموافقة علیھا. ینبغي أن تتطلَّ -۱۲-٦
ند إلیھ السلطات عتماداً على من تساویجوز أن یقوم بھذه المھمة الشاحن و/أو الناقل 

د السلطات المختصة مضمون الخطة المختصة ھذه المسؤولیات. وینبغي أن تحدِّ 
 ِ تعدیالت علیھا. ویمثِّل وإجراءات تقدیمھا والطریقة التي تراھا مناسبة إلدخال أّي

من۲۲-٦ا كمساھمة في إعداد الخطة وتنقیحھا (الفقرة تقدیر التھدید ُمدخالً مھم� 
).]۲[المرجع 

خطط لى الرغم من أن الخطة یمكن أن تشیر إلى خطط أخرى، مثل الوع-۱۳-٦
ي، فإن السلطات المختصة یمكن أن من إجراءات التصدِّ ة للشرطة أو غیرھا المعدَّ 

و/أو االتفاقات الضروریة ق من وضع جمیع إجراءات التنسیق ترغب في التحقُّ 
مع الوكاالت األخرى المعنیة بھذه األمور.

د محتوى الخطة المطلوب بالتفصیل. وتشمل المواضیع، وینبغي أن یُحدَّ -۱٤-٦
التي قد یلزم وصفھا في الخطة بالتفصیل، المتطلبات التالیة:

التدریب والتمارین؛(أ)
ات الحمایة المادیة قبل تشغیلھا؛معدَّ اختبار(ب)
ق من ھویة الموظفین ومن كونھم جدیرین بالثقة؛التحقُّ (ج)
یة المزمع تطبیقھا؛تدابیر الحمایة الماد(د)

عة وتنسیقھا مع ُخطط الطوارئ؛ُخطط الحوادث غیر المتوقَّ (ھـ)
محطات العبور في مسیرة الشحن؛(و)
.التحویالت الحدودیة(ز)
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 ِ اتفاقات قائمة بین في حالة عملیات الشحن الدولیة، ینبغي أن یُشار إلى أّي
تِرد في وجھة أخرى. المسؤولیات وتحویلھا من جھة إلى فیما یخصالحكومات 

التذییل األول تفاصیل إضافیة بصدد محتوى خطة أمن النقل.

د -۱٥-٦ ویجوز للسلطات المختصة، لدى استعراضھا لخطة أمن النقل، أن تحّدِ
األجزاء التي تعتبرھا تستحق تمارین لتقییم مدى كفایة ترتیبات األمن (باإلضافة 

 ِ ي أن تكفل السلطات المختصة تمارین ُمدرجة أصالً في الخطة). وینبغإلى أّي
 ِ ِ إنجاز تلك التمارین بالكامل وتوثیق نتائجھا وإدخال أّي تحسینات ضروریة وأّي
ض للخطر تغییرات الزمة في الخطة. كما یجوز للسلطات أن تتطلَّ  ب تقدیر التعرُّ

 ِ أجزاء من الخطة ترى أنھا یلزمھا مزید من التحلیل، مثل األجزاء المتصلة في أّي
واختیار مسیرة النقل ونقاط التحویل الدولیة.اتبالمحط

ما المعلومات عن مسیرة سیَّ اسة، الوستحتوي الخطة على معلومات حسَّ -۱٦-٦
عملیات الشحن وجدولھا. لذلك ینبغي تحدیدھا ووسمھا بعالمات ومناولتھا وفقاً 

یتھا. لمتطلبات الدولة من أجل حمایة سّرِ

ة في الفئة األولىترتیبات إضافیة من أجل المواد النووی

إن موافقة السلطات المختصة على الخطة ینبغي أن تستند إلى فحص -۱۷-٦
تفاصیل تدابیر الحمایة المادیة المقترحة لضمان أنھا كافیة لمنع سرقة المواد. فھذه 

ً لتمكین الحرَّ  ً كافیا ي اس و/أو قوات التدابیر ینبغي أن توفِّر وقتا ل التصّدِ من التدخُّ
ن الخطة تفاصیل أسلوب النقل ومسیرتھ، بما قة. وینبغي أن تتضمَّ قبل إكمال السر

ترتیبات مسیرات بدیلة الستخدامھا، وظروف وشروط استخدامھا، في ذلك أيُّ 
وتسھیالت المحطات وتحویالت الحدود الدولیة. وینبغي أن تُدرج في الخطة 

المسیرة ترتیبات إلجراء تغییرات في خطوط مسیرات عملیة النقل، مثل تبدیل 
عة في ظروف البیئة الطبیعیة خالل عملیات الشحن لمراعاة التغیُّرات غیر المتوقَّ 

).]۲[المرجع من۳۳-٦ومراعاة تقدیر التھدیدات أو الظروف التشغیلیة (الفقرة 

٦-۱۸- ِ اتفاقات وینبغي أن تكفل السلطات المختصة التعبیر في الخطة عن أّي
اسلمنطبقة على الالتفاقات اما اسیَّ حكومیة دولیة، ال وتحویل المسلَّحین ُحرَّ

يمسؤولیات  ح.المسلَّ التصّدِ
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الترخیص بعملیات الشحن

األحكام الخاصة بالمواد النوویة في الفئة األولى

یلزم الحصول على ترخیص السلطات المختصة بعملیة الشحن قبل بدء -۱۹-٦
دید الراھن والمعلومات رات السلطات إلى تقدیر التھعملیة النقل. وینبغي أن تستند مقرَّ 

االستخباریة الضروریة، وكذلك إلى مراقبة شاملة لمسیرة النقل لمعرفة الظروف 
ً محدَّ البیئیة الراھنة إذا اقتضى األمر. ویجوز أن یتضمَّ  دة ن الترخیص قیوداً وشروطا

).]۲[المرجع من۳٤-٦بحسب الظروف القائمة (الفقرة 

إجراءات الحصول على ترخیص بعملیة د السلطات المختصةوینبغي أن تحدِّ -۲۰-٦
الشحن، والمعلومات الواجب تقدیمھا لدعم طلب الترخیص. ویستلزم تقییم الطلب أن 
تستعرض السلطات آخر المعلومات المتاحة عن التھدید وعن مسیرة النقل لالستیثاق 

ل.افیاً خالل النقدة في الخطة ستوفِّر أمناً كمن أن تدابیر األمن النووي المحدَّ 

والتنسیقسبُق اإلشعار

األحكام من أجل المواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

ً بعملیة النقل ن على الشاحن أو الناقل إعطاء المتلقِّ یتعیَّ -۲۱-٦ ً مسبقا ي إشعارا
المخططة مع تحدید أسلوب النقل عند الوصول (بالطرق البریة أو بالسكك الحدیدیة 

أو الجویة)، وموعد وصول البضاعة ونقطة تسلیمھا بالضبط إذا أو بالطرق المائیة 
في نقطة وسطیة قبل النقطة النھائیة المقصودة. وھذا كانت عملیة التسلیم ستتمُّ 

ِّخاذ ي من اإلشعار المسبق ینبغي إعطاؤه قبل وقت كاف لتمكین المتلقِّ  ترتیبات ات
). كما ینبغي أن یعطي ]۲[المرجع من۱۲-٦الحمایة المادیة الكافیة (الفقرة 

الشاحن أو الناقل السلطات المختصة إشعاراً مسبقاً أیضاً.

وتدابیر الحمایة المادیة للمواد النوویة في النقل ینبغي أن تشمل اتفاقاً -۲۲-٦
ً بین الشاحن والناقل والمتلقِّ  ي بشأن الموعد والمكان واإلجراءات من أجل مسبقا

). ویجوز أن ]۲[المرجع من۱۳-٦الفقرة تحویل المسؤولیات عن األمن النووي (
یستند ھذا االتفاق إلى الممارسات والمسؤولیات التجاریة العادیة.

ل الشاحن أو الناقل طرود المواد النوویة إلى ناقل آخر -۲۳-٦ وینبغي أن ال یُحّوِ
إذا كان معروفاً لھم بأنھ ناقل صادق وأمین. وإذا استُخِدم للنقل ناقل ُمقیم في دولةإالَّ 

ً ألداء المھمة، أن یؤخذ غیر دولة الشاحن، فینبغي لالستیثاق من كونھ مناسبا
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باستشارة السلطات المختصة في دولة الشاحن، المستندة إلى خبرة الناقل في عملیات 
نقل مماثلة أو إلى تبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدولة التي 

إلیھا.ینتمي

دد المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیةإضافیة بصاحتیاطیةترتیبات 

د المتلقِّ -۲٤-٦ ه لقبول التسلیم (والتسلُّم، إذا كان ھذا ادي استعدینبغي أن یؤكِّ
ع، قبل بدء عملیة الشحن. وفي بعض الحاالت، قد مالئماً) في الموعد المتوقَّ 

من المھم رسمیة، وبالتالي ینبغي االلتزام بھا بشكل صارم. واتفاقاتیقتضي األمر 
بصورة خاصة المحافظة على جداول النقل إذا أُبِرمت اتفاقات من ھذا القبیل 

).]۲[المرجع من۲۱-٦(الفقرة 

والنُّظُم الھندسیة واإلنذارات األقفال واألختام 

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

ً لمتطلبات أمان النقل، فإن السطح ا-۲٥-٦ من الطرود المحتویة لخارجي لكلٍّ وفقا
ً بختم ال یمكن كسره، ویدلُّ  عدم المساس بھ على على المواد النوویة سیكون مختوما

]). بید أن ۱۰في الئحة النقل الصادرة عن الوكالة [٦۳۷أن الطرد لم یُفتح (الفقرة 
 ً تطفُّلي، اماقتحبشكل مباشر على حدوث عملیة أغلبیة األختام ال توفِّر دلیالً قاطعا

ا. فقط عند التحقُّق من ذلك مادی� اقتحامعلى احتمال حدوث محاولة ولكنھا یمكن أن تدلَّ 
ولذلك، ینبغي عدم اعتبار األختام بدیالً عن كشف اقتحام الطرود و/أو مراقبتھا.

وینبغي نقل الطرود المحتویة على المواد النوویة في وسائل نقل أو -۲٦-٦
الطرود المغلقة بأقفال أو نة بأقفال. ولكنَّ مغلقة ومؤمَّ مقصورات أو حاویات بضاعة
كیلوغرام، یمكن أن یُسمح بنقلھا في عربات ۲۰۰۰أختام، التي یتجاوز وزنھا 

مفتوحة. وینبغي ربطھا وتثبیتھا في عربة أو حاویة بضاعة مع تأمینھا بشكل مناسب. 
تكون الطرود تحت وینبغي، إذا اقتضت الضرورة استخدام وسائل نقل مفتوحة، أن

أغطیة إلخفائھا عن األنظار مع مراعاة أن ال یؤثِّر الغطاء على سالمة طرود النقل 
).]۲[المرجع من۱٤-٦ة(الفقر

ا، ینبغي استخدام األقفال واألختام القابلة وعندما یكون من الممكن عملی� -۲۷-٦
یات البضائع. للقیاس مع فئة المواد النوویة في وسائل النقل أو المقصورات أو حاو

وفي حالة اختیار استخدام األقفال و/أو األختام، ینبغي التأكُّد من ھذا الخیار قبل الشحن 
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بضاعة محتویة على المواد النوویة، وذلك لالستیثاق عملیة نقل دولیة ألّيِ وخالل أّيِ 
و مھا على الطرود أو العربة أو المقصورة أامن سالمة األقفال واألختام المزمع استخد

قة، یمكن أن یكفي فة ومطوَّ حاویة البضاعة. وعندما تُستخدم حاویات بضاعة مغلَّ 
التحقُّق من أختام األبواب بدالً عن التحقُّق من كّلِ ختم منفرد على الطرود داخل حاویة 

). ]۲[المرجع من۱٥-٦البضاعة في حالة وضع الختم على الباب المقصود (الفقرة 

ائیة لضمان أمن مفاتیح وسائل النقل والتفریغ وینبغي إرساء خطوات إجر-۲۸-٦
من۹-٦وأمن أقفال متكافئة مع تصنیف فئات المواد النوویة الُمراد نقلھا (الفقرة 

).]۲[المرجع 

ي التحقُّق من سالمة الطرود واألقفال واألختام المستخدمة، ن على المتلقِّ ویتعیَّ -۲۹-٦
ر الشاحن بوصولھا فوراً أو بعدم وأن یقبل استالم البضاعة فوراً عند وصولھا، ویخط

ع في المكان وصولھا في غضون فترة زمنیة معقولة بعد موعد الوصول المتوقَّ 
).]۲[المرجع من۱۸-٦المقصود (الفقرة 

جي -۳۰-٦ ستناداً إلى فئة اوینبغي لتحدید مستوى أمن األقفال أن یُستخدم النھج التدرُّ
ً أن نات األقفال، مثل نقاط المواد النوویة الموجودة في الطرد، ِعلما تركیبات ومكّوِ

لة لجودة وقوة األقفال الالزمة. تالُمسھا واألدوات الملحقة، ینبغي أن تكون ُمكّمِ

مة بھدف تنفیذ وظائف الحمایة المادیة، ینبغي أن إن النُُّظم الھندسیة، المصمَّ -۳۱-٦
أن یحرص تكون مناِسبة لجمیع أسالیب النقل المقترحة. ویُضاف إلى ذلك أنھ ینبغي

ات والترتیبات على صالحیة وفعالیة جمیع األجھزة والمعدَّ الناقلالشاحن أو 
ي المستخدمة في عملیات الردع والكشف والتأجیل و لسرقة وسائل النقل أو التصّدِ

المواد النوویة المنقولة فیھا، بما في ذلك سالمة وفعالیة جمیع األقفال واألختام 
ت البضاعة أو للمقصورات أو ما إلیھا من وسائل نقل المستخدمة للطرود أو لحاویا

المواد النوویة في الفئة الثالثة، وذلك قبل استھالل عملیة اإلرسال، وخالل النقل إذا 
كان ذلك معقوالً.

أحكام إضافیة من أجل المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

قل (وسائل النقل وحاویة قة على نظام النإن تدابیر الحمایة المادیة المطبَّ -۳۲-٦
ن تدابیر التأجیل لزیادة الوقت الالزم البضاعة و/أو تغلیف الطرود) ینبغي أن تتضمَّ 

اسللخصم إلنجاز سرقة المواد النوویة. وینبغي أن یكون التأجیل كافیاً لیتیح لل وقوات ُحرَّ
ي  ي الوقت الضروري التصّدِ ).]۲[المرجعمن۲٥-٦المناسب (الفقرة للتصّدِ
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ر السلطات المختصة في إمكانیة طلب استخدام كشف -۳۳-٦ وینبغي أن تفكِّ
االقتحام بالوسائل اإللكترونیة واإلنذارات باستخدام الھجوم المباغت.

وینبغي طلب استخدام أقفال متمیِّزة بمستوى عال من حیث الفعالیة -۳٤-٦
.واألمن في الطرود المستعملة للمواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

أحكام إضافیة من أجل المواد النوویة في الفئة األولى

ا، نُظُم ھندسیة ق على وسائل النقل، بقدر اإلمكان عملی� ینبغي أن تُطبَّ -۳٥-٦
أو لكشفھ. وینبغي أن تكون ھذه النُّظُم وافرة ویمكن رصدھا من باالقتحاملإلنذار 

مركز مراقبة النقل.

۲۰۰۰اوز وزنھا وعندما یجري نقل طرود مغلقة ومختومة یتج-۳٦-٦
، في عربات مفتوحة، ینبغي تطبیق تدابیر حمایة مادیة أشد صرامة، كیلوغرام

اسمثالً باستخدام  تثبیتھا في وسیلة النقل إضافیین. وینبغي ربط الطرود أوُحرَّ
ب مفتاحین مختلفین لفتحھا بحوزة دة تتطلَّ أو حاویة البضاعة، بآلیات أقفال متعدِّ 

ِّر ). وینبغي أالَّ ‘الشخصینعدةقا’لھما بذلك (شخصین مسؤولین مسموح تؤث
]).۲المرجع [من۳٦-٦أجھزة األقفال على أداء أمان الطرود (الفقرة 

التوجیھات المكتوبة

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

دة ئق محدَّ للموظفین المعنیین بالنقل وثاالناقلینبغي أن یوفِّر الشاحن أو -۳۷-٦
معلومات ذات صلة عن المواد النوویة المرسلة. وینبغي أن تشمل ھذه الوثائق أيَّ 

باإلجراءات المطلوبة في حالة وقوع حادث أو حدث لھ عالقة باألمن النووي لم 
لین تتناولھ دورات تدریبیة أو إرشادات سابقة. وینبغي أن تُوفَّ  ر للسائقین أو المشغِّ

تصال في حاالت السائل النقل المستخدمة معلومات بشأن االعاملین في جمیع و
ً من  ون بھا. ویجوز أن تكون المعلومات جزءا الطوارئ في المناطق التي سیمرُّ
إرشادات أو أدلة أخرى مثل إجراءات الطوارئ داخل السفینة، مثالً في النقل 

أو السلطات قلالناالبحري. وینبغي توفیر الوثائق باللغات التي یعتبرھا الشاحن أو 
یالمعنیة ضروریة، كما ینبغي االلتزام بمتطلبات ال ة.سّرِ
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أحكام إضافیة من أجل المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

التي تتناول تفاصیل المسؤولیات الخاصة إن التوجیھات المكتوبة،-۳۸-٦
مناسب بالحمایة المادیة (في اتِّساق مع خطة أمن النقل)، ینبغي تصنیفھا بشكل

ً قبل الشحن، لجمیع الموظفین الذین تقع علیھم تلك المسؤولیات،  وتوفیرھا، مسبقا
تصاالت مركزیة بدیلة، ومنظمات ابمن فیھم موظفو مركز مراقبة النقل أو نقطة 

اسالنقل وال ي. وإذا طلبت السلطات المختصة موافقة وموظفو قوات التصدِّ ُحرَّ
أن تراجعھا وتوافق علیھا. وفي ھذه الحالة، مسبقة على تلك التوجیھات، ینبغي 

د السلطات المختصة محتوى التوجیھات وإجراءات الموافقة علیھا ینبغي أن تحدِّ 
).]۲[المرجع من۲۷-٦(الفقرة 

ي والمراقبةنشطة التفتیش والتقّصِ أ

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

ي في -۳۹-٦ تفاصیل وسائل النقل للتأكُّد من عدم حدوث تالُعب بھا وعدم ینبغي التقّصِ
إضافة ملحقات إلى الطرود أو إلى وسائل النقل یمكن أن تضعف أمن المواد الُمرسلة. 
ي أمنیة في  وینبغي أن یضطلع الشاحن أو الناقل بأنشطة تفتیش دوریة وأنشطة تقّصِ

قبل اإلرسال وخالل لكنھا تتمُّ بما فیھا أنشطة تجري بعد التحمیل و—أوقات مناسبة
دة للحمایة المادیة بشأن وسائل النقل، ق من فعالیة جمیع التدابیر المحدَّ وتتحقَّ —النقل

ومن عدم حدوث تالُعب بطرود المواد النوویة أو وسائل نقلھا. وفي عدید من الحاالت، 
اً على معرفتھما لوسائل عتماداد النظر سیكفي للشاحن أو الناقل القیام بعملیة تفتیش بمجرَّ 

اتِّخاذ تدبیر للحمایة المادیة، ینبغي ضح خالل عملیة التفتیش عدم فعالیة أّيِ النقل. فإذا اتَّ 
قرار لتوفیر تدابیر تعویضیة للمحافظة على مستوى الحمایة المادیة المطلوب للشحن، أو 

یر المصاب بخلل إذا كان الخلل خطیراً للغایة، یجب إیقاف الشحن إلى أن یصبح التدب
).]۲[المرجع من۱٦-٦االً (الفقرة فعَّ 

أحكام إضافیة من أجل المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

ً قبل التحمیل واإلرسال. وقد تكون -٤۰-٦ ي في وسائل النقل فورا ینبغي التقّصِ
بین بشكل مناسب للتأكُّد من عدم حدوث تالعُب ھناك حاجة إلى موظفین ُمدرَّ 

ِ بالو ي، ینبغي وضع الوسائل في سائل بأّي شكل من األشكال. وبعد إنجاز التقّصِ
اسمكان مأمون أو إبقاؤھا تحت مراقبة ال ۲٦-٦التحمیل (الفقرة إلى أن یتمَّ ُحرَّ

).]۲[المرجع من
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ق الناقل من أن جمیع تدابیر الحمایة المادیة وقبل بدء النقل، ینبغي أن یتحقَّ -٤۱-٦
 ً مواد ن النقل. وینبغي القیام بعملیات التفتیش قبل إرسال أّيِ لخطة أمموضوعة وفقا

نوویة، وذلك للتأكُّد من سالمة األقفال واألختام على الطرود والحاویات والمقصورات 
ً للمعلومات واإلجراءات الواردة في  ووسائل النقل. وینبغي تنفیذ عملیات التفتیش وفقا

).]۲[المرجع من۲۳-٦الخطة (الفقرة 

الة للبضاعة ن تدابیر الحمایة المادیة مراقبة مستمرة وفعَّ بغي أن تتضمَّ وین-٤۲-٦
اسالومقصورة الحمولة و/أو وسائل النقل. ومن المستصوب أن تستخدم الدول  من ُحرَّ

أجل ھذه المراقبة، التي یجوز أن تستخدم تكنولوجیات للرصد عن بُعد، مثل أجھزة 
جیات للكشف مثل كشف الحركة الفیدیویة. وینبغي التلفزة ذات الداّرة المقفولة، وتكنولو

اسالى أن یتصدَّ  ۲۰-٦التبلیغ عنھ في إطار أنشطة المراقبة (الفقرة شواذ یتمُّ ألّيِ ُحرَّ
).]۲[المرجع من

أحكام إضافیة من أجل المواد النوویة في الفئة األولى

والممتلكات ات والمخازنیجب تنفیذ عملیات التفتیش األمنیة في جمیع المعدَّ -٤۳-٦
الشخصیة المحمولة وما إلى ذلك من البضائع المحمولة في وسائل النقل.

اسالن على ویتعیَّ -٤٤-٦ وا مھمتھم تحت ظروف ُحرَّ القائمین بالمراقبة أن یؤدّ
ي.تضمن االتصال الوثیق مع قوات التصدِّ 

يیة التي تشمل الشاحن والناقل والمتلقِّ االتصاالت والسرِّ 

د النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثةأحكام خاصة بالموا

ینبغي التفكیر في استخدام طریقة من أجل تحدید مكان شحن المواد -٤٥-٦
). ویجب التحقُّق بدقة الرموز الشریطیةاقتفاءا (مثالً، استخدام نُظُم النوویة دوری� 

من المعلومات المتعلقة بالمكان، ولكن ینبغي أن تكون متاحة بسھولة للشاحن
ي متى كان ذلك مناسباً.و/أو الناقل، كما ینبغي توفیرھا للمتلقِّ 
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أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

المتواصل لمكان االقتفاءینبغي التفكیر في استخدام طریقة من أجل -٤٦-٦
).ساتلیةاقتفاء، استخدام نُظُم شحن المواد النوویة (مثالً 

یر في إنشاء مركز لمراقبة النقل أو نقطة اتصاالت ویُستصوب التفك-٤۷-٦
مركزیة أخرى لرصد وتنسیق االتصاالت الصوتیة و/أو الرقمیة بین الموظفین 

ة نة أو المشتركین في عملیة شحن معیَّ  االقتفاءعملیات شحن، وذلك لرصد عدَّ
ً أن دور مركز مراقبة النقل في  حالة الموقعي وتیسیر التحكُّم والمراقبة، ِعلما

حدث أمن نووي متعلق بالمواد النوویة أثناء النقل ینبغي توضیحھ لضمان 
ي ال مع قوات التنسیق الفعَّ  للطوارئ.التصّدِ

وینبغي أن تشمل تدابیر الحمایة المادیة توفیر إمكانیة االتصال الصوتي -٤۸-٦
اسالالمستمر في اتجاھین بین وسائل النقل والتفریغ و المرافقین لعملیة ُحرَّ

ي حن وقوات الش حسب االقتضاء المتلقِّيیین، وكذلك الشاحن و/أو المسمَّ التصّدِ
).]۲[المرجع من۲۹-٦(الفقرة 

أحكام إضافیة من أجل المواد النوویة في الفئة األولى

المكان الراھن اقتفاءینبغي أن یكون ھناك مركز لمراقبة النقل من أجل -٤۹-٦
ي نبیھ قوات وحالة األمن بشأن شحن المواد النوویة، وت في حالة وقوع التصّدِ

ھجوم، والمحافظة على االتصاالت الصوتیة في اتجاھین مع الجھة المعنیة 
ي.بالشحن وقوات التصدِّ 

من حمایة مركز مراقبة النقل لكفالة استمراره في أداء وظیفتھ في وال بُدَّ -٥۰-٦
 ِ ِ تھدید. كما ینبغي حمایتھ مادی� حالة وجود أّي إتاحة اإلمكانیة ھجوم، مع ا من أّي

ص لھم للوصول إلى الموقع المحتاج لموظفي المراقبة وغیرھم من الموظفین المرخَّ 
إلى الحمایة على إثر إنذارھم بنظام أمن مرصود. وخالل تقدُّم عملیة الشحن، ینبغي 

نھم السلطات توفیر موظفین ذوي كفاءات مناسبة وغیرھم من الموظفین الذین تعیِّ 
).]۲[المرجع من۳۷-٦الموثوقة (الفقرة المختصة لجدارتھم

وافرة وأن اتصاالتویُستصوب أن یستخدم مركز مراقبة النقل قنوات -٥۱-٦
دة بمصدر قوة كھربائیة للطوارئ. فنُُظم االتصاالت ات مزوَّ زاً بمعدَّ یكون مجھَّ 

منتخفِّف دات والتكنولوجیات یمكن أندة التي تستخدم مختلف المعدات والتردُّ المتعدِّ 
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ِ تأثیرات أ غرات في التغطیة. فما من قناة ثتشویش وتعطیل وفقدان إشارات وّي
ن أمن المعلومات بشكل تام، ولكن استخدام تكنولوجیات اتصاالت تستطیع أن تؤّمِ

مع الرصد وتجعل التقاطع والرصد التشفیر أو القنوات المأمونة یمكنھا أن تتفاعل
في الوقت الحقیقي مھمة عسیرة للغایة.

وینبغي أن تتناسب قدرات مركز مراقبة النقل مع حجم وتعقُّد عملیات النقل، -٥۲-٦
ي والتھدیدات المتوقّعة واحتیاجات منظمات  إلى االتصاالت وبنیة االتصاالت التصّدِ

األساسیة القائمة في الدولة أو الدول المعنیة، فضالً عن أن نُُظم االتصاالت المستمرة 
اسالومركز مراقبة النقل وفي اتجاھین بین وسائل النقل  المرافقین للشحن وقوات ُحرَّ

ي  حسب االقتضاء، ینبغي أن تكون وافرة المتلقِّينة، وكذلك الشاحن و/أو المعیَّ التصّدِ
).]۲[المرجع من۳۸-٦عة ومأمونة (الفقرة أیضاً ومتنوِّ 

ى المسؤولیة عنیتولَّ ویجب تعیین شخص بالتحدید في خطة أمن النقل-٥۳-٦
محطة وبتسلیم رة بوصول الشحنة، في كلِّ ركز مراقبة النقل بصورة متكرِّ إفادة م

ً لخطةالمسؤولیة عن الشحن. وھذا االتصال ینبغي أن یتمَّ  أمن النقل وفقا
).]۲[المرجع من۳۹-٦(الفقرة 

اسال ُحرَّ

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

اسات لتوفیر ترتیباتِّخاذ یلزم -٥٤-٦ ي و/أو قوات ُحرَّ ي بعدد كاف للتصّدِ للتصّدِ
ألحداث األمن النووي في اتِّساق مع فئة المواد النوویة المنقولة، وینبغي أن تشمل 
تدابیر الحمایة المادیة االتصال من وسائل النقل بغیة استدعاء االستجابة المناسبة. 

جي القائم على فئة  المواد النوویة في تحدید تدابیر الحمایة ویجب استخدام النھج التدرُّ
المادیة الالزمة لتحقیق ذلك. مثالً، فیما یخص المواد النوویة في الفئة األدنى، قد ال 

اسالیكون من الضروري أن یرافق  عملیة الشحن إذا رأت السلطات المختصة أن ُحرَّ
ي قوات  ).]۲[المرجع من۱۷-٦كافیة (الفقرة التصّدِ

اسالستخدام التفكیر في ا-٥٥-٦ شحن المواد النوویة في الفئة ةلمرافقة عملیُحرَّ
اسالالثالثة. وإذا لم یرافق  ل في ُحرَّ عملیة الشحن، ینبغي أن یكون السائق أو المشغِّ

ن من الطاقم، قادراً على توفیر مراقبة المواد النوویة وسیلة النقل، أو شخص آخر معیَّ 
حالة وقوع حدث متعلق باألمن النووي.وتوفیر جمیع المعلومات المطلوبة في 
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أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئة الثانیة 

رة ال-٥٦-٦ ي، فمن إجراء للتصدِّ تِّخاذ إذا كانت تقدیرات الدولة للتھدید ُمبّرِ
اسالالمستصوب أن تستخدم الدول  حین لحمایة عملیات شحن المواد النوویة المسلَّ ُحرَّ

اسالالذي تسمح بھ القوانین واللوائح. وإذا لم یكن الحدِّ في الفئة الثانیة إلى  ُحرَّ
حین، ینبغي استخدام تدابیر تعویضیة، مثل الرصد اإلضافي وسمات التأجیل مسلَّ 

).]۲[المرجع من۲٤-٦(الفقرة 

أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئة األولى

اسعملیة شحن یجب أن یرافق كلَّ -٥۷-٦ بون بشكل مناسب وُمدرَّ زون مجھَّ ُحرَّ
لحمایة المواد النوویة، قبل وبعد عملیات التحمیل والتّفریغ، وذلك لمراقبة مسیرة النقل 

ي واستھالل  اسالالالزم إذا استدعى األمر. ویجب على التصّدِ القیام بالمراقبة ُحرَّ
في جمیع نة باألقفال والمحافظة علیھاالة للطرود أو البضاعة المؤمَّ المستمرة والفعَّ 

ي كة. كما یجب علیھم ما عندما تكون وسیلة النقل غیر متحرِّ سیَّ األوقات، ال ألّيِ التصّدِ
اسالة أُبِلغ عنھا في إطار أنشطة المراقبة. ویُستصوب أن یُستخدم حاالت شاذَّ  ُحرَّ

اسالحون في الحدود التي تسمح بھا القوانین والقواعد الالئحیة. وفي حالة المسلَّ  ُحرَّ
حین، ینبغي استخدام تدابیر تعویضیة، مثال إقامة حواجز إضافیة محیطة یر المسلَّ غ

بالسیاج الخارجي لوسائل النقل و/أو المنطقة الداخلیة التي توجد فیھا البضاعة، 
اكة، وذلك لعرقلة الوصول إلى المواد ووسائل النقل. واستخدام عوامل تعجیزیة غیر فتَّ 

اسالمن ویلزم تحدید القدرة الالزمة لة في عملیة باعتبار عدد الوسائل المحمَّ ُحرَّ
).]۲[المرجع من۳٥-٦الشحن (الفقرة 

اسالویلزم توجیھ -٥۸-٦ موا تقاریرھم بصورة ُحرَّ أو طاقم وسائل النقل لكي یقّدِ
رة أثناء النقل وعند الوصول إلى المكان النھائي المقصود، وفي كّلِ محطة وفي  متكّرِ

وذلك عن طریق االتصال الصوتي المأمون في اتجاھین مع مكان تسلیم الشحنة، 
).]۲[المرجع من۳۹-٦مركز مراقبة (الفقرة 
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يقوات التصدِّ 

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة 

یجب أن یحافظ الشاحن والناقل على معلومات دقیقة عن منھجیة -٥۹-٦
ي استدعاء قوات  قریبة من مسیرة النقل المستخدمة، وأن یوفِّرا المحلیة الالتصّدِ

تلك المعلومات بسھولة بقدر اإلمكان.

أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

بة بقدر زة وُمدرَّ ي، كبیرة ومجھَّ یجب وضع ترتیبات لتوفیر قوات للتصدِّ -٦۰-٦
مكان حداث یمكن أن تقع في أّيِ كاف لمعالجة أحداث األمن النووي، ِعلماً أن ھذه األ

وتشمل مناطق نائیة، وبالتالي على طول مسیرة النقل، التي قد تمتد إلى مسافة طویلة
ً من بین مواقع الھجوم المحتملة. وفي بعض األماكن، قد تتیح للخصم خیاراً واسعا

ي یكون من العسیر أن تصل إلیھا قوات كافیة  في غضون فترة زمنیة مفیدة.للتصّدِ
ي وفي ھذه الحالة، ستنشأ حاجة إلى أن تواكب قافلة النقل قوات بدیلة  في مسافة للتصّدِ

ي ل الھدف في وصول قوات معقولة. وینبغي أن یتمثَّ  في الوقت المناسب التصّدِ
ً للنھج ]۲[المرجع من۳۰-٦للحؤول دون سرقة المواد النوویة (الفقرة  ). ووفقا

جي، یجوز أن تسمح السلطا ي ت المختصة بفروق في حجم وقدرات قوات التدرُّ التصّدِ
الالزمة للمواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة. واستناداً إلى تقدیرات الدولة للتھدید، 

اس قدرة كافیة رت للحرَّ ي، إذا توفَّ قد ال یستدعي الوضع تعیین قوات أخرى للتصدِّ 
أكُّد من الحؤول دون السرقة یجوز أن لمواجھة التھدید، ِعلماً أن المستوى المطلوب للت

یكون مختلفاً في حالة المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة.

التدابیر الالزمة بعد النقل

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

فحص سالمة الشحنة لدى وصولھا، وإبالغ الشاحن المتلقِّين على یتعیَّ -٦۱-٦
ولھا. وینبغي أن تشمل عملیة الفحص التحقُّق من استالم جمیع الطرود ومحتویاتھا.بوص

في حالة عدم وصول الشحنة إلى المكان المقصود في غضون الفترة -٦۲-٦
ً الشاحن والزمنیة التي اتَّ  ، وكذلك السلطات المختصة إذا كان المتلقِّيفق علیھا مسبقا

الغ الشاحن والناقل والسلطات المختصة بذلك.بإبالمتلقِّيذلك مناسباً، ینبغي أن یقوم 
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عیوب تُالحظ خالل النقل في منظومة الحمایة المادیة، یجب إن أيَّ -٦۳-٦
ِّ اعالجھا أو  ِ ت عملیة نقل الحقة، ثمَّ خاذ تدابیر تعویضیة مناسبة قبل استھالل أّي

إبالغ السلطات المختصة بذلك.

ولىأحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئة األ

ى في خطة أمن النقل أن یقوم بإبالغ مركز یجب على الشخص المسمَّ -٦٤-٦
ً للمعلومات الواردة في خطة اتصالمراقبة النقل، عن طریق قناة  مناسبة، ووفقا

أمن النقل، بوصول الشحنة إلى المكان المقصود وإنجاز عملیة تسلیمھا.

السلطات ویلزم استعراض الخطة والسلوك العام لعملیة الشحن وإخطار -٦٥-٦
المختصة على إثر إنجاز النقل. وینبغي أن یأخذ الشاحن أو الناقل في الحسبان 
النتائج المستخلصة من التجربة من عملیات الشحن المنجزة، وذلك لتحدید 

التحسینات وتنفیذھا في التخطیط لعملیات الشحن المقبلة المماثلة.

المحطات غیر المنظورة في الُخطط

عة، ینبغي أن النقل في محطة لمدة طویلة غیر متوقَّ فت وسائلإذا توقَّ -٦٦-٦
ا، تدابیر الحمایة المادیة المناسبة لفئة المواد ة عملی� نق، في الحدود الممكتُطبَّ 

ً أن ھذه التدابیر ینبغي أن تكون بمستوى مناسب  النوویة في حالة الخزن، ِعلما
ً ملفئة المواد وأن توفِّر مستوى حمایة َّسقا المطلوب للمواد النوویة ع المستوىمت
).]۲[المرجع نم۱۰-٦في حالة االستخدام والخزن (الفقرة 

أمن المعلومات واألمن الحاسوبي

٦-٦۷- َّ َّ ینبغي أن تُت جي، تدابیر مناسبة مت سقة مع خذ، باستخدام نھج تدرُّ
یة المعلومات المتصلة بعملیات النقل،  ً إلى االمتطلبات الوطنیة لحمایة سّرِ ستنادا

ة إلى المعرفة، بما فیھا المعلومات التفصیلیة عن الجدول الزمني لعملیة النقل الحاج
اسة المتصلة ومسیرتھ. ویجب تطبیق تدابیر أمنیة مناسبة في حالة المعلومات الحسَّ 

بنقل المواد النوویة. وھذه المعلومات تشمل تدابیر الحمایة المادیة الموضوعة، بما 
ي فیھا قدرات قوات  ابیر الكشف والتقییم والتأجیل. فتدابیر أمن وتدالتصّدِ

یالمعلومات ینبغي أن تكفل حمایة ال ة وإمكانیة حسَّاسة وسالمة المعلومات السّرِ
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ة والتدابیر المناسبة لحمایتھا باستخدام حسَّاسإتاحتھا. وینبغي تحدید المعلومات ال
ً للتأثیر المحتمل نتیجة للتفریط في المعلومات جي وفقا من۷-٦(الفقرة نھج تدرُّ

).]۲[المرجع 

في عدید من جوانب عملیات النقل، بما فیھا وتُستخدم النُّظُم الحاسوبیة-٦۸-٦
اسة وتخزینھا، واقتفاء مسیرة عملیات النقل، وإدارة معالجة المعلومات الحسَّ 

ِّخاذ أجھزة التحكُّم فیھا ورصد المواد. وینبغي  تدابیر لضمان أمن جمیع النُّظُم ات
من وضع تدابیر لتوكید أمن ما النُّظُم الحاسوبیة. وال بُدَّ سیَّ نیة، الاإللكترو

المعلومات واألمن الحاسوبي. وتوفِّر وثیقة "األمن الحاسوبي في المرافق 
من سلسلة األمن النووي، تفاصیل ۱۷النوویة" التي أصدرتھا الوكالة في العدد 

].۱٥طریقة تنفیذ تلك التدابیر [

ق، قدر اإلمكان، من تنفیذ عملیات الشحن بحیث تشمل وینبغي االستیثا-٦۹-٦
ال. ولذلك، فإن ؤ بھا لتعجیز الخصم من تخطیط ھجوم فعَّ عناصر استحالة التنبُّ 

ا ویجب اسة جد� المعلومات المتصلة بمسیرات النقل وجداولھ الزمنیة تُعتبر حسَّ 
ً لذلك. وال بُدَّ  ِ ة في استخدام أمن التحفُّظ بشدَّ حمایتھا وفقا عالمات خاصة على ّي

الوسائل، وكذلك في استخدام قنوات مفتوحة إلرسال رسائل متعلقة بعملیات شحن 
المواد النوویة. وفي حاالت عدیدة، فإن العالمات الخارجیة (مثل اإلعالنات)، 

ي الموضوعة على وسائل النقل، تكون بمثابة تحذیر للمعنیین ب للطوارئ التصّدِ
لك الوسائل. ویجوز استخدام تدابیر بدیلة لتحقیق ھذه في تمشعَّةبوجود مواد 

ي الوظیفة، مثالً وجود موظفي  للطوارئ المرافقین للشحنة أو ترتیبات التصّدِ
االتصاالت التي تسمح بإرسال تلك المعلومات في حالة وقوع حادث. وإذا ُوِجدت 

مات الخارجیة تدابیر بدیلة مقبولة للسلطات المعنیة بأمن النقل، قد ال تكون العال
).]۲[المرجع من۷-٦(الفقرة ضروریة

٦-۷۰- َّ خذ، في الحدود الممكنة وینبغي، عندما تُرسل رسالة متعلقة باألمن، أن تُت
، تدابیر مثل التشفیر واختیار مسیرة النقل المناسبة، كما ینبغي معاملة تلك عملی�ا

).]۲[المرجع من۷-٦المعلومات بالعنایة الواجبة (الفقرة 
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كام خاصة باألسلوب تحدیداً أح

عالوة على األحكام المستقلة عن األسلوب، المذكورة سابقاً، ینبغي -۷۱-٦
النظر في األحكام التالیة المعتمدة على أسلوب النقل أو أسالیبھ، المزمع 

استخدامھا في عملیة شحن المواد النوویة.

یةالبرِّ طرقأحكام إضافیة بشأن النقل بال

لنوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثةأحكام خاصة بالمواد ا

یة من دون مواصلة طوال إذا استحال إنجاز عملیات النقل بالطرق البرِّ -۷۲-٦
اللیل أو من دون التوقُّف لمدة أطول أثناء اللیل، أو إذا اقتضى األمر وضع المواد 
النوویة في مخزن بشكل مؤقت خالل المسیرة (في نقطة تحویل)، ینبغي حمایة 

َّ الم سق مع تدابیر الخزن واد النوویة في ھذه المحطات أو في الخزن على نحو مت
َّ عملی�ا الممكن المستخدمة عادة في مرفق نووي، وإلى الحدِّ  سق مع والمت

یر ضد المواد. التأثیرات المحتمل حدوثھا نتیجة لعمل ِشّرِ

أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

یة في وسائل نقل یمكن نقل المواد النوویة بالطرق البرِّ أن یتمَّ بیج-۷۳-٦
).]۲[المرجع من۳۱-٦تشغیلھا بشروط استثنائیة (الفقرة 

دھا القواعد نة تحدِّ ط، الذي یتجاوز مدة معیَّ وفي محطات التوقف المخطَّ -۷٤-٦
الالئحیة، أو في الخزن أثناء مسیرة شحن المواد النوویة في الفئتین األولى 
والثانیة، یجوز إنشاء منطقة حمایة مؤقتة (أو استخدام منطقة محمیة قائمة، مثالً 

بشكل محدود، ِعلماً عسكریة) غیر مسموح بدخولھا إالَّ عدةأو قافي مرفق نووي
اسأنھا تحت مراقبة  ن بقاء ي. وإذ كان یتعیَّ على اتصال وثیق بقوات التصدِّ ُحرَّ

ِ المواد النوویة في عربة نقل الحم ولة، یجب تأمین العربة لردع أو لتأجیل أّي
ً على موافقة السلطات  محاولة رامیة إلى سرقة العربة. وینبغي الحصول مسبقا
المختصة على ترتیبات الخزن المؤقت في محطات التوقُّف باعتبار ذلك جزءاً 

من خطة أمن النقل.
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ِّخاذ وإذا كان من الضروري التوقُّف طوال اللیل، ینبغي -۷٥-٦ تیبات ترات
ن بشكل مناسب للتوقُّف في ز ومؤمَّ مسبقة لذلك. ویجب استخدام مرفق مجھَّ 

مسیرة الطریق. وفي حالة التوقُّف، یجب تعطیل عربة النقل وحراستھا أو تركھا 
ن وخاضع لحراسة مستمرة. وینبغي في موقف سیارات في مبنى أو مرفق مؤمَّ 

تھ.مسبقاً تنظیم أماكن التوقُّف وترتیباأن یتمَّ 

أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئة األولى

إن البضاعة المرسلة من المواد النوویة في الفئة األولى یُستصوب نقلھا -۷٦-٦
ً لمقاومة الھجوم بتزویدھا بتدابیر تقنیة لردع بوسائل نقل مصمَّ  مة خصیصا

ً بجھاز لتعطیل العربة.  وكشف وتأجیل الوصول إلى الشحنة، وتزویدھا أیضا
لة بالمواد حارس أو أحد أفراد الطاقم وینبغي أن یسافر في كل عربة محمَّ 

باإلضافة إلى السائق الذي تقع على عاتقھ مسؤولیات أمنیة رسمیة. فالسائق 
ي والشخص المرافق ینبغي أن یكونا قادرین على تنشیط  لحدث أمن نووي التصّدِ

).]۲[المرجع نم٤۰-٦وفقاً لخطة أمن النقل (الفقرة 

لة بالمواد ینبغي أن ترافقھا على األقل عربة واحدة وكل عربة محمَّ -۷۷-٦
اسالمنفصلة محتویة على  ال بین جمیع محمي فعَّ اتصال. ویجب توفیر ُحرَّ

اسالعربات القافلة. ویجب على  ِ ُحرَّ المرافقین أن یراقبوا المسیرة لكشف أّي
رات دالَّ  مواد، وأن یكونوا على ة على التھدید وحمایة العربة الناقلة للمؤشِّ

ي استعداد الستھالل  جوز تنفیذ مراقبة المسیرة من عربة لیس یالمناسب. والتصّدِ
ا من مة على القافلة بمسافة، أو مراقبة مسیرة القافلة جو� علیھا عالمة تكون متقدِّ 
).]۲[المرجع من٤۰-٦على متن طائرة (الفقرة 

لما یلي:اعتباروینبغي إعطاء -۷۸-٦

ِ د العربات المحمَّ الحد من عد)أ( قافلة واحدة؛لة في أّي
استخدام عربة استطالع (استكشافیة) تسافر قبل القافلة لتقییم الوضع الراھن )ب(

القافلة اتجاهعلى امتداد المسیرة، وتستھل اإلنذارات حسب الحاجة، وتغیِّر 
ي عند الضرورة، وتستھل أعمال قوات  حسب االقتضاء؛التصّدِ

لى األقل للسفر في كل عربة في القافلة بحیث یكون كلُّ تعیین شخصین ع(ج)  
 ِ ً على كشف أّي ص یقِدم علیھ اآلخر عمل غیر ُمرخَّ واحد منھما قادرا

ي و لھ.التصّدِ



٦۸

ینبغي حمایة وسیلة النقل من الوصول إلیھا أو مشاھدتھا حتى لو كانت -۷۹-٦
ِ خالیة، وذلك للحؤول دون بتصمیم تالعُب ولحمایة المعلومات المتعلقة أّي

ات الحمایة المادیة.معدَّ 

على امتداد المسیرة ‘مأوى مأمون’ویجب خالل عملیة التّخطیط تحدید -۸۰-٦
الستخدامھ في حالة الضرورة وخالل الطوارئ أو في محطات التوقُّف غیر المخططة.

ویلزم لعملیات شحن المواد النوویة في الفئة األولى تجھیز عربة النقل -۸۱-٦
السلطات المختصة، التي تسمح بتعطیل العربة، أو تعطیل بسمات أمن توافق علیھا

ل بالمواد. ویجب أن ینطبق ھذا الترتیب االحتیاطي على جمیع العربات جزئھا المحمَّ 
ً أن ھذا التعطیل یعني أن تصبح العربة  المستخدمة في عملیة النقل المعنیة، ِعلما

ن ذلك ھو تعجیز الخصم لة عاجزة عن الحركة بطاقتھا الذاتیة. والغرض مالمحمَّ 
من القدرة على تحریك العربة.الذي قد ینجح في السیطرة على عربة النقل بِحرمانھ

عندما یكون من الواضح وجود تشغیل آلیة التعطیل إالَّ یتمَّ وینبغي أالَّ -۸۲-٦
محاولة لتحقیق سیطرة غیر قانونیة على الشحن. كما ینبغي عدم استھالل 

ل خطراً على السائق أو المرافقین أو أفراد من التعطیل بطریقة من شأنھا  أن تشكِّ
عامة الناس. ویلزم إعداد إجراءات التعطیل وإدخالھا في خطة أمن النقل. وینبغي 

طریقة تشغیل آلیة التعطیل واإلجراءات ینأن یشمل تدریب المرافقین والسائق
لتالیة:ي تقنیة التعطیل المعاییر االتي تحكم استخدامھا. ویجب أن تلبِّ 

ى من أن یجري تشغیل وأداء جھاز إجراء التعطیل من داخل الجزء المغطَّ )أ(
العربة، وأن یقوم بھذه المھمة شخص واحد.

ز عملیة التعطیل في غضون فترة زمنیة وجیزة (ال تتجاوز بضع أن تُنجَ )ب(
ثوان) بعد استھالل إجراءات التعطیل.

جاز عملیة التعطیل، أن ر للموظفین الفنیین المھرة، بعد إنأن ال یتیسَّ )ج(
یستعیدوا لعربة النقل ظروفھا التشغیلیة العادیة بعد مدة أقصر من الوقت 

ي لوصول قوات الالزم وینبغي أن ال یكون من الممكن إلى العربة. التصّدِ
ب تأثیرات التعطیل، عن طریق إرغام السائقین أو للخصم أن یتجنَّ 

عادة تشغیل العربة.المرافقین، أو أن یُوِجز الوقت الالزم إل
ل الجھاز أيَّ )د( مخاطر ذات شأن على السالمة قبل التعطیل أو أن ال یشّكِ

خاللھ أو بعده.



٦۹

كیة) أو یجوز أن تكون األجھزة المستخدمة لتعطیل العربات آلیة (میكانی-۸۳-٦
ویمكن االعتماد على تشغیلھا نسبی�ا تكون بسیطة كھربائیة. ویُستصوب أن
ظروف الضغط.وتنشیطھا بشكل سریع في 

أحكام إضافیة بشأن النقل بالسكك الحدیدیة

أحكام خاصة بالمواد النوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة

إذا استحال إنجاز عملیات النقل بالسكك الحدیدیة من دون مواصلة -۸٤-٦
طوال اللیل أو من دون التوقُّف أثناء اللیل لمدة أطول، أو إذا اقتضى األمر وضع 

النوویة في مخزن بشكل مؤقت خالل المسیرة (في نقطة تحویل)، ینبغي المواد
 َّ سق مع تدابیر حمایة المواد النوویة في تلك المحطات أو في الخزن على نحو مت

َّ عملی�ا الممكن الخزن المستخدمة عادة في مرفق نووي، وإلى الحدِّ  سق مع والمت
یر ضد الم واد.التأثیرات المحتملة على إثر عمل ِشّرِ

أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة

نقل طرود مواد الفئتین األولى والثانیة في عربات سكك یجب أن یتمَّ -۸٥-٦
قة ومغلقة بأقفال، أو في حاویات بضاعة تحت ظروف استخدام حدیدیة مطوَّ 
تدابیر بدیلة إذا اقتضت الضرورة العتبارات أمانیة قاھرة استخدام حصریة إالَّ 

).]۲[المرجع من۳۱-٦لتوفیر مستوى أمني متكافئ (الفقرة 

ترتیبات مسبقة اتِّخاذ وإذا كان من الضروري التوقُّف لمدة أطول، ینبغي -۸٦-٦
ن بشكل مناسب للتوقُّف في ز ومؤمَّ لذلك. ویجب في ھذه الحالة استخدام مرفق مجھَّ 

ف في خط سكك حدیدیة جانبي مسیرة السكك الحدیدیة. ویجب أن یكون مرفق التوقُّ 
ترتیبات أمنیة توافق علیھا السلطات المختصة اتِّخاذ أو منطقة محطة نھائیة، مع 

مسبقاً. وخالل حاالت التوقُّف، یجب مراقبة عربة النقل وحراستھا أو تركھا في 
من٦-٦ن وخاضع لحراسة مستمرة (الفقرة موقف قطارات في مبنى أو مرفق مؤمَّ 

.)]۲[المرجع 



۷۰

أحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئة األولى

ینبغي لعملیات الشحن بالسكك الحدیدیة، في الحدود الممكنة من الناحیة -۸۷-٦
ض لالنقطاع بین نقطة البدء والجھة المقصودة، مع اإلقالل من العملیة، أن ال تتعرَّ 

ة السلطات طة، المدرجة في خطة أمن النقل بموافقعدد محطات التوقُّف المخطَّ 
 ِ محطة توقُّف.المختصة. ویجب المحافظة على أقصى درجات الیقظة خالل أّي

یصاً إن عربات النقل بالسكك الحدیدیة المحمَّ -۸۸-٦ لة ینبغي تصمیمھا ِخّصِ
لمقاومة الھجوم بتزویدھا بتدابیر تقنیة لكشف محاوالت الوصول إلى عملیة 

اسالشحن وردع تلك المحاوالت وتأجیلھا. وینبغي لل المرافقین:ُحرَّ

أن یسافروا بالقطار بالقرب من وسیلة النقل لضمان فعالیة المراقبة )أ(
ي و للھجوم؛التصّدِ

بالمھندس المسؤول في القطار؛االتصالأن یكونوا قادرین على )ب(
ي أن یكونوا قادرین على استھالل )ج( المناسب إذا حدث ھجوم.التصّدِ

صة للنقل من الوصول إلیھا ینبغي حمایة عربة السكك الحدیدیة المخصَّ -۸۹-٦
 ِ تالعُب أو مشاھدتھا بدون إذن حتى لو كانت خالیة، وذلك للحؤول دون أّي

ات الحمایة المادیة.ولحمایة المعلومات المتعلقة بتصمیم معدَّ 

أحكام إضافیة بشأن النقل البحري

على الرغم من أن المنظمة البحریة الدولیة لم تضع قواعد إضافیة بشأن -۹۰-٦
اد النوویة أثناء النقل، یمكن مراعاة الصكوك الدولیة التالیة:أمن المو

]؛۱٦اتفاقیة كبح األعمال غیر القانونیة ضد أمان المالحة البحریة [—
]؛۱۷لة) [االتفاقیة الدولیة بشأن أمان الحیاة في البحار (بصیغتھا المعدَّ —
]؛۱۸المدونة الدولیة المعنیة بأمن السُّفُن ومرافق الموانئ [—
].۱٤المدونة الدولیة المعنیة بالنقل البحري للبضائع الخطرة [—

وفیما یتعلق بإرسال المواد النوویة عن طریق النقل البحري الدولي، -۹۱-٦
ینبغي لمنظمات الشحن أن تقتِصره على السفن التي تحمل أعالم الدول التي 

 َّ خذت تدابیر من أجل الحمایة المادیة للمواد النوویة.ات



۷۱

إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیةأحكام 

ینبغي تفادي نقل المواد النوویة بالطرق المائیة الداخلیة بقدر اإلمكان -۹۲-٦
من الناحیة العملیة.

اسالوجود ‘۱‘ویجب الحرص على الشرطین التالیین: -۹۳-٦ المرافقین ُحرَّ
یز الحاویة والمقصورة تصمیم وتجھ‘۲‘لة بالمواد؛ وللشحنة في السفینة المحمَّ 

و/أو السفینة عموماً لمقاومة الھجوم.

وینبغي وضع المواد النوویة في مقصورة مأمونة أو حاویة بضاعة -۹٤-٦
ً أن طرود المواد النوویة یجب أن توضع في الجزء  مغلقة ومختومة، ِعلما

 ِ ھجوم. وإذا الداخلي من السفینة بحیث تكون محمیة بتصمیم السفینة لتأجیل أّي
ِّخاذ تضت الضرورة التوقُّف لمدة أطول، ینبغي اق تدابیر مسبقة من أجل ات

ز بشكل مناسب. ن ومُجھَّ التوقُّف، الذي یجب أن یكون في مرفق بحري مؤمَّ 
 ِ ً ألّي مرفق وینبغي أن توافق السلطات المختصة على ترتیبات األمن مسبقا

٦-٦ینائي مأمون (الفقرة توقُّف. وأثناء التوقُّف، ینبغي إرساء السفینة في مرفق م
).]۲[المرجع من

٦-۹٥- ِ ل للنقل توقُّف غیر ُمجدوَ ویجب تحذیر السلطات المختصة عاجالً إزاء أّي
ل أو جدوَ البحري للمواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة. وفي حالة التوقُّف المُ 

المختصة في في بلد غیر بلد السفینة الشاحنة، ینبغي إشعار السلطات ل جدوَ المُ غیر 
البلد الشاحن والبلد الذي یحدث فیھ التوقُّف.—من البلدین كلٍّ 

حكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الفئة األولىأ

ذ النقل البحري للمواد النوویة في الفئة األولى على سفینة ینبغي أن یُنفَّ -۹٦-٦
ضاعة التي سة لھ. وخالل عملیات شحن مواد الفئة األولى، یجب أن تكون البمكرَّ 

یمكن قبول نقلھا في السفینة ذاتھا ھي المواد النوویة في الفئات األخرى. وینبغي 
یصاً، أو معدَّ أن تكون السفینة مصمَّ  یصاً، لمقاومة الھجوم ونقل مة ِخّصِ لة ِخّصِ

).]۲[في المرجع ٤۲-٦و ۳۱-٦بضاعة نوویة (الفقرتان 

ینبغي أن یقوم موظفو األمن بفحص:-۹۷-٦

ة الشخصیة عندما تُؤخذ إلى متن السفینة؛جمیع األمتع)أ(



۷۲

نة؛جمیع األشخاص الذین یدخلون المنطقة المؤمَّ )ب(
جمیع السلع الالزمة للرحلة عندما تؤخذ إلى متن السفینة.)ج(

قبل بدء تحمیل السفینة، ینبغي أن یفحص موظفو األمن أیضاً:-۹۸-٦

مناطق الرصیف الجانبیة المجاورة للسفینة؛)أ(
قصورة المحتویة على المواد النوویة؛المقصورات المجاورة للم)ب(
كات؛)ج( السفینة بكاملھا، بما فیھا المخازن وغرفة المحّرِ
جزء بدن السفینة الغاطس تحت الماء.)د(

مة في النقل البحري ، المستخدَ السفنإن الحاویات والمقصورات و/أو-۹۹-٦
األولى، ینبغي تصمیمھا وتجھیزھا لمقاومة الھجوم عن للمواد النوویة في الفئة

طریق تدعیمھا بتدابیر تقنیة لكشف محاولة الوصول للشحن وردعھا وتأجیلھا. 
ویجوز أن تشمل التدابیر ھیاكل ضخمة إضافیة ُمدمجة في تصمیم الحاویة أو 

المقصورة ونُظُم كشف األحداث غیر العادیة والتبلیغ عنھا.

كات، اسة إلى درجة حِرجة، مثالً غرفة المحرِّ والمناطق والنُّظُم الحسَّ -۱۰۰-٦
اسالصاالت ومواقع وِجسر المالحة، ومناطق االت من مینھا بالحدِّ ، ینبغي تأُحرَّ

إمكانیة الوصول إلیھا، كما ینبغي إبقاؤھا مغلقة في جمیع األوقات خالل النقل. 
اسالمن أجل تحكُّم وسیطرة ةبُمصلَّ تكون للسفینة غرفة مراقبة ویجب أن ، ُحرَّ

اسالراد قیادة وینبغي أن یكون موظفوھا من أف ، وأن تكون كذلك، إذا أمكن، ُحرَّ
في مكان قریب من الخط المركزي للسفینة، وتكون ُمحاطة بمقصورات أخرى 
لمنع تعطیل غرفة المراقبة عن طریق الھجوم من خارج السفینة، وكفیلة بتأجیل 

الھجوم من داخل السفینة.

اسالأن یرافق ویجب-۱۰۱-٦ لة فینة الُمحمَّ عملیة الشحن البحري في السُحرَّ
ر لھم مھمة  ي و/أو في سفینة ُمرافِقة في مكان یُیسِّ للھجوم على الوجھ التصّدِ

اسالاألفضل، وفقاً للمعلومات المذكورة في خطة أمن النقل. وینبغي أن یكون  ُحرَّ
قادرین على االتصال بالقبطان والِجسر ومركز مراقبة النقل، وعلى تنشیط النُظُم 

حة سماتُھا في خطة أمن النقل.واالتصاالت الموضَّ الة للكشفالفعَّ 

حي ة بالوسائل التي تُتیح لمالَّ الناقللتزوید السفینة اعتبارویجب إعطاء -۱۰۲-٦
اسِ السفینة و ھا إمكانیة إدراك ما إذا كانت ھناك سفینة أو طائرة قریبة من ُحرَّ

عالي البحار.أما في سیَّ ة، الالناقلالسفینة 



۷۳

.ي الموانئ التي تستقبل زیارات قصیرةومن المستصوب تفاد-۱۰۳-٦

ویجب حمایة السفینة من الوصول إلیھا بدون إذن أو مشاھدتھا، حتى -۱۰٤-٦
ات لو كانت خالیة، وذلك لمنع التالعُب ولحمایة المعلومات المتصلة بتصمیم معدَّ 

الحمایة المادیة.

أحكام إضافیة بشأن النقل الجّوِي

ات األولى والثانیة والثالثة النوویة في الفئبالموادأحكام خاصة 

ي، ینبغي تنفیذ عملیة الشحن وفقاً في حالة نقل المواد النوویة الجوِّ -۱۰٥-٦
باتفاقیة الطیران المدني الدولي ۱۷ألحكام األمن المنطبقة الواردة في المرفق 

]. فیجب ترتیب الشحن، بقدر االمكان من الناحیة العملیة، بطریقة ۲۰، ۱۹[
ى التفریغ في محطات التوقُّف.تضمن عدم الحاجة إل

وإذا لزم بالضرورة التوقُّف و/أو تبدیل الطائرة، ینبغي التفكیر في -۱۰٦-٦
ِّخاذ  ترتیبات ُمسبقة من أجل الحمایة المادیة للبضاعة المنقولة أثناء العملیات ات

 ِ یة وأّي ِّساق مع فئة المواد النوویة المعنیة (الفقرة البّرِ خزن مؤقت، وذلك في ات
).]۲[المرجع نم٦-٦

المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیةبشأنأحكام إضافیة 

صة لنقل البضائع فقط، في عملیات الشحن في طائرات مخصَّ یجب أن تتمَّ -۱۰۷-٦
).]۲[المرجع من۳۱-٦نة، ُمغلقة ومختومة (الفقرة مقصورة أو حاویة ُمؤمَّ 

ئة األولىأحكام إضافیة بشأن المواد النوویة في الف

صة لنقل البضائع فقط، عملیات الشحن في طائرات مخصَّ ینبغي أن تتمَّ -۱۰۸-٦
وتكون المواد النوویة البضاعة الوحیدة المنقولة. ویجب أن تُستخدم للشحن الجوي 

] ۱۹للمواد النوویة طائرة علیھا علم دولة طرف في اتفاقیة الطیران المدني الدولي [
).]۲[المرجعمن٤۳-٦(الفقرة 



۷٤

تدابیر إضافیة للحمایة المادیة حسب العواقب اإلشعاعیة المحتملة

إن بعض المواد النوویة في الفئة الثالثة، أو ما دونھا، ینبغي أن تخضع -۱۰۹-٦
لشروط إضافیة للحمایة المادیة معتمدة على العواقب االشعاعیة المحتملة، إذا كان 

في الفئة الثالثة (الذي یساوي، أو بلوتونیومالقصد بعثرتھا عمداً. فانتشار بعثرة ال
۱٥غرام) أو دون الفئة الثالثة (الذي یساوي، أو یقل عن، ٥۰۰یقل عن، 

ً غرام ي إلى عواقب إشعاعیة خِطرة، ولو أن مستوى الحمایة )، یمكن أن یؤدِّ ا
ً من مستوى  دا المناسب لمنع استخدامھ في جھاز تفجیر نووي یكون أقل تشدُّ

لمناسب لمنع استخدامھ في جھاز تبعثُر إشعاعي. وفي ھذه الحاالت، الحمایة ا
ینبغي تصنیف فئات المواد على أساس خصائصھا اإلشعاعیة، وبالتالي ینبغي 

] باإلضافة إلى التدابیر ۹تطبیق تدابیر الحمایة الموصى بھا في المرجع [
ادات بشأن إرش۲۲-٤إلى ۱۸-٤الموصى بھا في ھذا المنشور. وتوفِّر الفقرات 

اإلجراءات التي یمكن استخدامھا إلصدار ھذا الُحكم.

إن بعض المواد في فئة دون الثالثة یمكن أن تقع في "المستوى األمني -۱۱۰-٦
ً للتعریف الوارد في المرجع [ ]، بحسب عواقبھا اإلشعاعیة المحتملة. ۹األساسي" وفقا

ً أنھ ینبغي أن تُطبَّ  حمایة المادیة التالیة باإلضافة إلى ق تدابیر الوھذا سیعني ضمنا
الممارسات اإلداریة الحصیفة:

تدریب جمیع الموظفین المشاركین على الوعي األمني األساسي؛(أ)
التحقُّق من ھویة جمیع الموظفین المعنیین؛(ب)
التحقُّق من أمن الوسائل المستخدمة؛(ج)
التوجیھات المكتوبة؛(د)

لین ومنظمات الشحن أو تبادل المعلومات بشأن(ھـ) تدابیر األمن بین المشغِّ
یة؛ النقل، وكذلك السلطات المختصة لضمان الحاجة إلى السّرِ

االستیثاق من جدارة الموظفین المشاركین بالثقة.(و)

وبالمثل، یجوز أن تكون لبعض مواد الفئة الثالثة عواقب إشعاعیة محتملة -۱۱۱-٦
ب تدابیر أكثر صرامة للحمایة المادیة من تطلَّ تضعھا في "مستوى أمني مرتفع" ی

]، والموصوفة ۱۲بھا في المرجع [ىالتدابیر الموصوفة لمواد الفئة الثالثة والموص
]. وتشمل ھذه التدابیر ما یلي:۹تفاصیلھا في المرجع [

تحدید ھویة منظمات الشحن والنقل؛(أ)
ُخطط أمن النقل؛(ب)
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؛حناإلشعار المسبق بعملیة الش(ج)
استخدام أجھزة االقتفاء؛(د)

االتصاالت من وسائل النقل؛(ھـ)
طرقوترتیبات أخرى للطرقالترتیبات األمنیة اإلضافیة من أجل النقل بال(و)

المائیة لضمان فعالیة األجھزة والمعّدات والترتیبات األخرى لردع األعمال 
رِّ  ي یرة وكشفھا والّشِ لھا في جمیع األوقات.التصّدِ

] تدابیر الحمایة المادیة الموصى بھا من أجل ۹وتُوصف في المرجع [-۱۱۲-٦
مستوى األمن األساسي ومستوى األمن المرتفع.

تدابیر تحدید مكان المواد النوویة المفقودة-۷
أو المسروقة خالل النقل واستعادتھا

مسؤولیات الدول

یبات لتوفیر المعلومات ینبغي أن یشمل نظام الحمایة المادیة في الدولة ترت-۷-۱
التقنیة الالزمة لدعم تدابیر سریعة وشاملة لتحدید مكان المواد النوویة عدةوالمسا

المفقودة أو المسروقة خالل النقل واستعادتھا. ویجب استیثاق الدولة، في إطارھا 
الرقابي، أن یُشترط على منظمات الشحن والنقل والمتلقِّي اإلفادة عن المواد النوویة 

لمفقودة أو المسروقة. ویجب أن تُرسى بوضوح األدوار والمسؤولیات بشأن استعادة ا
).]۲[المرجع من۹-۳المواد النوویة (الفقرة 

فین بمسؤولیات الحمایة المادیة توجیھات وینبغي إعطاء الموظفین المكلَّ -۷-۲
ء نقلھا.أو سرقة المواد النوویة أثناانمكتوبة للقیام بمسؤولیاتھم في حالة فقد

وعندما تكون ھناك عملیات نقل للمواد النوویة عبر الحدود، ینبغي التنسیق -۷-۳
بشكل مناسب بین الدول، مع تحدید مسؤولیات واضحة عن تحدید مكان المواد 

]. ویُستصوب توطید التعاون بین الدول ٥النوویة الخارجة عن السیطرة واستعادتھا [
د أن یتمَّ المفقودة واستعادتھاعلى تحدید مكان المواد النوویة  تحدید مكان . وبمجرَّ

المواد وتأمینھا.ةالرائدة في استعادالجھةَ المواد في دولة ما، تصبح تلك الدولةُ 

مواد نوویة أو سرقتھا، یجب علیھا إخطار انى الدولة إفادة بفقدوحالما تتلقَّ -٤-۷
ً لاللتزالمنظمات الدولیة ذات الصلة والدول األخرى المعنیة، مات الدولیة اوفقا

والتشریعات الوطنیة. وبالنظر إلى ھذه االلتزامات والتّشریعات، ینبغي أن تخطر 
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ر منظماتھا المعنیة بإنفاذ الدولة ُدول الحدود بما حدث، ویتعیَّ  ن على ھذه الدول أن تحّذِ
اً قد ضاع أو قدراتھا على رصد المواد النوویة. وما أن یُفاد بأن طردالقوانین وتستِحثَّ 

ل مكانھ أو ُسِرق أثناء نقلھ، یصبح الوضع خارج سیطرة الشاحن أو  . الناقلفُِقد أو بُّدِ
].٥ِلذا، یجب أن تنفِّذ الدولة التوصیات الواردة في المرجع [

والدولة التي تجد وتستعید المواد النوویة التي أُفید بأنھا فُِقدت أو سُِرقت -٥-۷
علیھا أن تقوم بخزنھا بشكل سلیم ومأمون، وأن تعمل نمن دولة أخرى، سیتعیَّ 

مع الدولة التي فقدت السیطرة على المواد، إذا أمكن، من أجل ترتیب إعادة 
 َّ ً بأن اإلجراءات التي ستت ِخذھا الدول التي المواد بشكل سلیم ومأمون، ِعلما

 َّ یة ومع سقة مع السیاسات واإلجراءات الوطنبحوزتھا المواد ینبغي أن تكون مت
].٥دة األطراف المنطبقة [االتفاقات الثنائیة والمتعدِّ 

وینبغي أن تكفل الدولة ِحرص منظمات النقل، وغیرھا من الكیانات ذات -٦-۷
بما فیھا حدود مشتركة مع السالمة، على —الصلة، على إرساء خطط طوارئ

الل النقل لتحدید مكان المواد النوویة المفقودة أو المسروقة خ—نحو مناسب
د الدولة بوضوح شروط إجراءات تحدید مكان المواد واستعادتھا. ویجب أن تحدِّ 

ي واستعادتھا، باإلضافة إلى قُدرات  التي ستوفِّرھا الدولة ومنظمات التصّدِ
النقل، وطریقة تنسیقھا. وعلى وجھ التحدید، ینبغي أن تكون ُخطط الشحن أو

ي قة مع خطط الطوارئ منسَّ  طنیة المتعلقة باألمن النووي ومختلف الوالتصّدِ
ي ُخطط السلطات المختصة المسؤولة عن تنفیذ خطة  الوطنیة المعنیة التصّدِ

ً أن تضمن تنسیق ُخطط الطوارئ مع ُخطط  باألمن النووي. وینبغي أیضا
ي  ]. ۸، ۷للطوارئ [التصّدِ

مة لتحدید د الدولة بوضوح أدوار ومسؤولیات منظماتھا المالئویجب أن تحدِّ -۷-۷
مكان المواد النوویة المفقودة أو المسروقة خالل النقل واستعادتھا. وإذا كانت 
لمنظمات الدولة المختلفة خطط طوارئ مختلفة، فینبغي تنسیقھا جمیعھا مع خطط 

).]۲[المرجع من٤٦-٦الطوارئ التي وضعتھا منظمات الشحن أو النقل (الفقرة 

الموضوعة لتحدید مكان المواد النوویة وینبغي مراجعة خطط الطوارئ-۷-۸
المفقودة واستعادتھا، وتحدیث تلك الُخطط بصورة منتظمة، إذا استدعت 

).]۲[المرجع من٥۱-٦الضرورة (الفقرة 

ویُستصوب أن تقوم الدولة بترتیب تمارین منتظمة مع كیاناتھا المناسبة -۷-۹
مواد النوویة المفقودة للتصدیق على ُخطط الطوارئ الالزمة لتحدید مكان ال
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واستعادتھا، وتدریب الموظفین على طریقة االستجابة في مثل ھذا الوضع (الفقرة 
).]۲[المرجع من٥۰-٦

مسؤولیات منظمات النقل

۷-۱۰- ِ ً أثناء النقل إزاء أّي رات دالَّ یجب أن یكون الشاحن حِذرا ة على أنھ مؤشِّ
ق خالل لتالعب بھا، وأن یتحقَّ قد جرى سحب طرود من وسائل النقل أو حدث ا

 ِ ).]۲[المرجع من٥۲-٦طرود أو التالعب بھا (الفقرة التسلیم من عدم فقدان أّي

أو سحب طرد مواد نوویة من وسیلة النقل، انالناقل في فقدوإذا شكَّ -۷-۱۱
وإخطار السلطات فستقع على عاتقھ مسؤولیة المبادرة باستھالل البحث فوراً 

ینبغي أن التحقُّق من أن الطرد لم یعُد تحت سیطرة الناقل،أن یتمَّ المختصة. وما
 َّ ضح أن جمیع الطرود ما یخطر السلطات المختصة ومنظمة الشحن فوراً. وإذا ات

زالت تحت سیطرة الناقل، یجب علیھ أن یخطر السلطات المختصة والشاحن 
).]۲[المرجع من٥٤-٦و ٥۳-٦(الفقرتان 

ف تالعب بطرد خالل النقل، یجب على الناقل إخطار السلطات وإذا اكتُشِ -۷-۱۲
).]۲[المرجع من٥٤-٦المختصة والشاحن (الفقرة 

طرد أو سرقتھ أو التالعب بھ، یجب على اناالستیثاق من فقدوحالما یتمُّ -۷-۱۳
الناقل أن یساعد السلطات المختصة ومنظمات الدولة على االھتداء لمكان الطرد. 

ِ مثالً، باق كاتھ السابقة وتوفیر أّي معلومات یمكن أن تساعد على تحدید تفاء تحرُّ
یات  ھویة الطرد المفقود. وینبغي أن یتعاون الناقل مع السلطات المعنیة خالل التحّرِ

 ِ ).]۲[المرجع من٥٥-٦دعاوى قضائیة (الفقرة الالحقة وأّي

للمواد النوویة تدابیر الحمایة المادیة-۸
الل النقلخضد التخریب

ینبغي تنفیذ تدابیر الحمایة المادیة للمواد النوویة ضد التخریب مع -۸-۱
المراعاة الواجبة لتأثیر تلك التدابیر على إجراءات األمان والحؤول دون سرقة 

، ستساھم أیضاً ٦تدابیر من السرقة، الموصوفة في القسم الالمواد، ِعلماً بأن معظم 
تخریب. وتدابیر الحمایة المادیة الرامیة إلى إضعاف في حمایة عملیة الشحن من ال
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ز الحمایة ضد السرقة، ولكنھا قد تعقِّد  احتمال نجاح العمل التخریبي، یمكن أن تعّزِ
جوانب النقل التشغیلیة.

ي النھج العام بشأن تصمیم تدابیر  للتخریب خالل النقلللتصّدِ

تقدیر التھدیدات والتھدید المحتاط لھ في التصمیم

م الدولة التھدیدات المتعلقة بنقل المواد النوویة، وأن تكفل ینبغي أن تقیِّ -۸-۲
المحافظة على تحدیث تقدیراتھا للتھدیدات. ویجب االنتباه للخصم الذي ینوي 
ویستطیع محاولة سرقة المواد النوویة بھدف السیطرة على المواد السلیمة من أجل 

یاستخداماتھا ال خریب الذي یستھدف عملیة شحن المواد النوویة ة، في حین أن التسّرِ
یرمي إلى تسدید ضربة ُمفضیة إلى عواقب إشعاعیة وخیمة، أو إلى إثارة الفزع 
على األقل من تلك العواقب بالنسبة للناس والبیئة. وبالتالي، فإن العمل التخریبي 

األقل (الفقرتان ال یحتاج إلى أن یكون ناجحاً تماماً، إذ یُحقق جزءاً من ھدفھ على قد
).]۲[المرجع من۳۷-۳و۳-۳٤

وفي حالة إعالن الدولة نظام تصمیمھا المحتاط فیھ للتھدید، یجوز لھا أن -۸-۳
ي تدرس إمكان استخدام النظام  للتخریب بالتحدید. ومع ذلك، یجوز أن یستند للتصّدِ

م المحتاط ھذا إلى افتراضات قدرات الخصم المحتمل المماثلة فیما یتعلق بالتصمی
فیھ للتھدید بالنسبة لسرقة المواد.

دةإعداد سیناریوات تھدیدات محدَّ 

ً محدَّ ینبغي أن یتضمَّ -٤-۸ دة من ن نظام االحتیاط في التصمیم للتھدید أنواعا
بون. وعلى وجھ التحدید، اإلجراءات والسیناریوات التي یحتمل أن یتَّ  بعھا المخّرِ

االستیالء على —واد یشتمل عادة على ِعبارتینفبالرغم من أن سیناریو سرقة الم
فإن التخریب ینطوي عادة على —المواد والفرار بالغنیمة الستخدامھا في المستقبل

عبارة وحیدة، إحباط حمایة المواد النوویة باستخدام األسلحة أو األدوات االقتحامیة 
األشخاص الذین یمكن ل أحد جوانب السیناریو في عددوإحداث مخاطر إشعاعیة. ویتمثَّ 

رِّ  ل جانب آخر یر بحكم تدریبھم وخبراتھم. ویتمثَّ أن یكونوا مشاركین في تنفیذ العمل الّشِ
الھجوم التي یمكنھم إضافتھا إلى السیناریو لتحقیق ھدف التخریب.طرقفي أسالیب أو 
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تحدید األھداف وترتیبھا حسب األھمیة

التخریب، من منظور الدولة، قد تشمل أيَّ إن األشیاء التي یحتمل أن یستھدفھا-٥-۸
عملیة شحن للمواد النوویة في أراضي الدولة أو المواد النوویة المحمولة على متن 

في المیاه الدولیة أو في الفضاء لة باسمھاسفینة أو طائرة حاملة علم الدولة أو مسجَّ 
ي. ومع ذلك، ینبغي أن تحدِّ  نة التي ترى المعیَّ د الدولة ما ھي عملیات الشحنالجّوِ

الدولة أنھا تستحق الحمایة من التخریب، آخذة في االعتبار إمكانات التھدیدات واحتمال 
أن تسبِّب عواقب إشعاعیة غیر مقبولة. وینبغي للدولة، عندما تفعل ذلك، أن تأخذ في 

.۲٥-٤إلى ۲۳-٤الحسبان االعتبارات المذكورة في الفقرات من 

نة لشحن مواد نوویة، لن عملیة معیَّ بتخریب أّيِ ملة المرتبطةوالعواقب المحت-٦-۸
المختلفة في المواد النوویة، بل ستعتمد أیضاً مشعَّةتعتمد فقط على نشاط النویدات ال

على شكل المواد الفیزیائي والكیمیائي. وعلى ھذا األساس، فإن المواد الواردة في 
ھي األكثر جاذبیة كھدف للتخریب، تشمل ما المواد التي قد تكون سیَّ ، ال۱الجدول 

نتجت من االنشطار) مشعَّةع (المحتوي على نویدات بالتحدید وقود المفاعالت الُمشعَّ 
في مثل ھذه المواد تمثِّل، من منظور السالمة وتطبیق المشعَّةوالبلوتونیوم. فالنویدات 

یر إشعاعي محتمل؛ ] بالذات، أكبر تأث۱۰الئحة قواعد النقل الصادرة عن الوكالة [
A2ـعة، یُرمز إلیھا بوبالتالي فإن حدود النشاط لشحن ھذه المواد في طرود متوقَّ 

ع أخرى. ولذلك، فإن عملیات شحن الوقود المشعَّ مشعَّةا بمقارنتھا بنویدات منخفضة جد� 
ن ا یعبِّر ع، ممَّ A2أو البلوتونیوم قد تنطوي على آالف، أو حتى مالیین، أضعاف القیمة 

ي إلیھا تخریب عملیات الشحن ھذه.العواقب التي یمكن أن یؤدِّ 

غیر محدودة أو A2ز بِقیم تتمیَّ ۱وتوجد مواد نوویة أخرى واردة في الجدول -۸-۷
ا یعني أن عملیات شحن كمیات كبیرة من المواد المماثلة لھا قد تكون ، ممَّ نسبی�اكبیرة 

ى الكمیات اإلجمالیة إلطالق ھذه المواد، إذا كان . وحتنسبی�اقلیلة A2مضاعفتھا للقیمة 
ي إلى تأثیر إشعاعي محدود، ولو أن من الممكن إطالقھا نتیجة للتخریب، ستؤدِّ 

التأثیرات االقتصادیة واالجتماعیة قد تكون كبیرة رغم ذلك.

یات الكیمیائیة.وبعض أنواع المواد النوویة تثیر أخطاراً إضافیة، نتیجة للسُّ -۸-۸ ّمِ
ر السلطة المختصة المناسبة ما إذا كانت ھذه المواد تستحق حمایة معیَّ  نة فینبغي أن تقّرِ

ضد التخریب.
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تقدیر إمكانیة تقدیر عواقب التخریب بالنظر إلى التھدید والعملیات المستھدفة بھ:
ض للتھدید التعرُّ

ملة نتیجة ینبغي أن تسعى منظمة الشحن أو النقل إلى تقلیص التأثیرات المحت-۸-۹
ممكن.دنى حدٍّ ألنجاح عملیة تخریب، إلى 

یجب على الدولة أو السلطات المختصة أن تدرس، من أجل العملیات -۸-۱۰
المستھدفة المذكورة آنفاً على أساس التحلیل الموصوف سابقاً وتقدیر التھدید أو التصمیم 

ي للعواقب اإل شعاعیة المحتملة نتیجة المحتاط فیھ للتھدید، إمكانیة استنتاج تقدیر كّمِ
لنجاح عمل تخریبي وتھدید العملیات المستھدفة بالتخریب. فھذا التقدیر یُعتبر جزءاً من 

ض للتھدید ( التذییل الثاني).انظر تقدیر إمكانیة التعرُّ

ة أعمال تخریبیة مختلفة محتملة یمكن تناُولھا منفصلة أو مجتمعة وھناك عدَّ -۸-۱۱
ض للھجوم على شحن المواد النوویة. وبعضھا ُمعقَّ في تقدیر إمكانیة الت ، وقد نسبی�اد عرُّ

یتجاوز القدرات الخاصة بالتھدیدات على نحو تعریف الدولة لھا. وبعضھا اآلخر یحتاج 
إلى مشاركة عدد كبیر في الھجوم، وقد یتجاوز القدرات الخاصة بالتھدید. والتقییم نسبی�ا 

ً مھم� الواقعي للتھدیدات المحتملة وا ا في مباشرة تقدیر لقدرات الخاصة بھا یمثِّل جانبا
ض للھجمات التخریبیة. إمكانیة التعرُّ

ض للھجوم استخدام أدوات نظریة ورقمیة وقد یتضمَّ -۸-۱۲ ن تقدیر إمكانیة التعرُّ
ً لتقییم تأثیر األسلحة التي قد یستخدمھا الخصم ضد أداء الطرود المحتویة على  أیضا

ً بأن أفضل مصدر لیة، عالمواد النوو ل ل علیھا في التقدیر یتمثَّ لمعلومات التي یُعوَّ لما
ً للفي إجراء تجارب محدَّ  الح الذي یُعتبر مماثالً سدة یُستخدم فیھا الطرد باعتباره ھدفا

للتصمیم المحتاط فیھ للتھدید (أو یُفترض ذلك في تقدیر التھدید). بید أن ھذه المعلومات 
احة في كثیر من األحیان، ولذلك یجوز استخدام استنتاجات استقرائیة دة لیست متالمحدَّ 

و/أو ُحجج مستنبطة من حاالت مماثلة، وذلك لتوفیر تقدیرات تقریبیة.

وینبغي أن تؤخذ في االعتبار، في تقدیر تأثیرات التخریب المحتملة، -۸-۱۳
ع السرقة، ِعلماً سمات سالمة الطرد ووسائل النقل، وكذلك تدابیر األمن النووي لمن

بأن ھیكل الوسائل وتغلیف الطرد من شأنھ توفیر حمایة ما للمواد النوویة. وستعتمد 
درجة الحمایة على طبیعة تغلیف الطرود؛ وستعتمد ھذه بدورھا على طبیعة المواد 

ع طُروداً ضخمة ب بعض المواد النوویة، مثالً الوقود النووي الُمشعَّ المنقولة. وتتطلَّ 
ً ة بشكل جامد ألسباب متعلقة بالسالمة، وستوفِّر ھذه عُمدرَّ  حمایة اإلجراءات أیضا

موثوقة ضد التخریب. وتوجد مواد أخرى، مثالً الیورانیوم، ال یلزمھا تدریع 
رھا تغلیف الطرود أقل.الطرود، وستكون الحمایة التي یوفِّ 
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ض استنتاج ما إذا كانإن على تقدیر ویتعیَّ -۸-۱٤ ت ترتیبات سالمة مكانیة التعرُّ
وتدابیر الحمایة ضد السرقة، كافیة إلحباط احتوائھاالطرود، مثالً جدار تدریعھا وھیكل 

ض یجب أن یعالج مدى  خطر التخریب. فإذا كانت غیر كافیة، فإن تقدیر إمكانیة التعرُّ
مشعَّةاألضرار التي یمكن أن یسبِّبھا العمل التخریبي للطرود واحتمال إطالق مواد 

التي سیحدث إطالقھا، وشكلھا الفیزیائي والكیمیائي). وعلى المشعَّةشاط النویدات (ن
ض ما إذا كان التخریب سیؤدِّ  ي إلى وجھ التحدید، ینبغي أن یتناول تقدیر إمكانیة التعرُّ

دتھ الدولة).عواقب إشعاعیة غیر مقبولة (وفقاً لما حدَّ 

صة مختبرات متخّصِ عدةو الناقل بمساى ھذا التقدیر الشاحن أویجوز أن یتولَّ -۸-۱٥
في اختبار األسلحة والدروع. وفي ھذه الحالة ینبغي أن تراجعھ السلطات المختصة 

كأساس للموافقة على الشحن وإعداد خطة طوارئ للشحن.

ي إلى عواقب -۸-۱٦ إن العمل التخریبي المنطوي على جھاز تفجیري یمكن أن یؤّدِ
ى قد تشتمل على ما یلي:شتَّ 

الضرر نتیجة لالنفجار العنیف (المحدود عادة بمنطقة تبعد بضع مئات )أ(
األمتار من االنفجار)؛

تشتُّت جزیئات كبیرة أو ِقطع من المواد النوویة (محدودة بمنطقة على بُعد )ب(
بضع مئات األمتار من االنفجار)؛

ا، بما فیھا جزیئات یمتصھا الجھاز تشتُّت جزیئات أصغر محمولة جو� )ج(
ي (مع احتمال تأثیرھا في منطقة تبعد آالف األمتار من االنفجار، التنفس

على الظروف الواقعیة بالضبط).اعتماداً 

ض للتخریب أن ترتیبات سالمة الطرد وتدابیر -۸-۱۷ وإذا أثبت تقدیر إمكانیة التعرُّ
الحمایة ضد السرقة غیر كافیة إلحباط خطر التخریب، ستنشأ حاجة إلى تقدیر كمیة 

المشعَّةى النویدات التي یمكن أن یطلقھا العمل التخریبي ونشاط شتَّ المشعَّةاد المو
الموجودة في تلك المواد، بما فیھا الجزیئات التي یمكن أن یمتصھا الجھاز التنفُّسي. 

اإلفالت بة یجوز أن یُستخدم بعد ذلك باعتباره حدَّ لمواد الُمسیَّ اوھذا التقدیر لكمیة 
ن أجل األشخاص الموجودین بالقرب من عملیة الشحن في حالة لحساب الُجرعات م

العمل التخریبي.

ض الرئیسیة مشعَّةمواد وفي حالة أّيِ -۸-۱۸ ، بما فیھا المواد النوویة، فإن ُسبُل التعرُّ
المواد نتیجة لعمل تخریبي، ھي السُّبُل ذاتھا التي تُعزى إلى أّيِ انطالقالتي تُعزى إلى 

]:٤، ۲شعاعي [طارئ نووي أو إ
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عة (مثالً الجرعة اإلشعاعیة المباشرة من المواد المحصورة غیر المدرَّ )أ(
المصدر المختوم)؛

َّ )ب( تة؛الجرعة اإلشعاعیة المباشرة من المواد الُمشت
الجرعة اإلشعاعیة الداخلیة من المواد المستنشقة خالل عمل تخریبي )ج(

ث ِغذاء أو الماء الملوَّ ناجح أو بعده مباشرة، أو من المواد المستوعبة مع ال
بانطالق نتج من عمل تخریبي، أو مواد مستوعبة بدون ِعلم نتیجة 

ث الیدین.لتلوُّ

ً بحد اإلفالت في البیئة. ویوجد اإن التأثیر اإلشعاعي یرتبط -۸-۱۹ رتباطاً مباشرا
ضت عامالن رئیسیان حاسمان لتحدید الكمیة التي تُطلق من عملیة شحن تعرَّ 

:التخریبإلى

التي تحتویھا عملیة الشحن ومختلف الطرود؛المشعَّةالنویدات )أ(
جزء المحتویات الذي یحتمل أن یكون قد أُطِلق نتیجة للتخریب.)ب(

ضالنتائج واالستنتاجات الختامیة التي یتوصَّ  ل إلیھا تقدیر إمكانیة التعرُّ

اإلفالت ض، بحدِّ اإلفالت، المستخدم في تقدیر إمكانیة التّعرُّ یجب مقارنة حدِّ -۸-۲۰
بھ العمل المستخدم في إعداد ُخطط الطوارئ. فإذا كان إطالق النشاط المحتمل، الذي سبَّ 

اإلفالت المستخدم في التعریف الوارد في خطة الطوارئ التخریبي، ال یتجاوز حدَّ 
دة في خطة أمن النقل، الراھنة، یجوز استنتاج أن ھذه الخطة، وتدابیر الحمایة المحدَّ 

ً لسیناریو عملیة التخریب، ولو أنھ توجد اعتبارات محدَّ كاف دة من أجل حاالت یة أیضا
ي تخریب محتملة قد تستلِزم أن تأخذھا فِرق  ).۹القسم انظر في االعتبار (التصّدِ

ض أن عملیة التخریب یمكن أن تؤدِّ -۸-۲۱ ي إلى وإذا أثبت تقدیر إمكانیة التّعرُّ
نبغي آنذاك التفكیر أوالً في تعدیل تدابیر الحمایة عواقب إشعاعیة غیر مقبولة، ی

المادیة في خطة أمن النقل. وفضالً عن ذلك، قد تحتاج خطة الطوارئ إلى مراجعة 
لة إرساء تدابیر ُمعدَّ ى إلیھ التخریب، ومن ثمَّ مع مراعاة حد اإلفالت الجدید الذي أدَّ 

على ھذا األساس.

ِسقة مع اإلرشادات الواردة في اسبة متَّ وینبغي تحدید معاییر جرعات من-۸-۲۲
"معاییر من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة"، وفيGSG-2"العدد 

ي الستخدامھا في التأھُّب للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة و وغیرھا ،]٦["لھاالتصّدِ
ي من إجراءات  ً اط الُمخطَّ التصّدِ ِّخاذھا فورا شعاعیة للحؤول دون التأثیرات اإلت
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الخطیرة في حالة وقوع حادث نووي طارئ نتیجة لعملیة تخریب للمواد النوویة 
أثناء النقل. فالمعاییر التشغیلیة المشتقة من معاییر الجرعات ھذه ستكون أحد 

رات لمستوى الُجھد المزمع بذلھ لتخفیض التأثیرات اإلشعاعیة المحتملة نتیجة المؤشِّ 
ِّر على من ۲العدد انظر المواد النوویة خالل عملیة النقل (لعمل تخریبي ناجح مؤث

).]٦[GSG-2سلسلة معاییر األمان 

ینبغي القیام بمراجعة خطة الطوارئ، على أساس نتائج تقدیر إمكانیة -۸-۲۳
ض التي وافقت علیھا السلطات المختصة، وذلك مع الكیانات التي اشتركت في  التعرُّ

إعداد الخطة.

ذلك ھو أنھ یجوز أن یكون من الممكن إضافة سمات ُمخفِّفة لطرود والبدیل ل-۸-۲٤
من أجل تخفیض ۳۱-۸إلى ۲٦-۸النقل أو لوسائلھ على النحو الموصوف في الفقرات 

إلى مستوى مقبول. ولكن ینبغي أن ال ینفي ھذا ضرورة وضع االنطالق المحتمل
ي ترتیبات  ل النقل، وفقاً لمتطلبات األمان للطوارئ التي تشمل المواد النوویة خالللتصّدِ

من سلسلة معاییر األمان الصادرة عن الوكالة بشأن التأھُّب GS-R-2الواردة في العدد 
ي و ].۸لطارئ نووي أو إشعاعي [التصّدِ

تحدید تدابیر الحمایة المادیة ضد التخریب

یُّھما ھوأعلى الناقل و/أو الشاحن، ۳۱-۸إلى ۲٦-۸تنطبق الفقرات -۸-۲٥
المسؤول عن تنفیذ تدابیر إضافیة لحمایة المواد النوویة من التخریب.

تدابیر الحمایة المادیة المالئمة

من الممكن استخدام طائفة واسعة من التدابیر لتغلیف طرود المواد -۸-۲٦
في حالة تخریب الشحن. وتوجد بینھا مشعَّةالنوویة من أجل تخفیض إطالق مواد 

ً في الحؤول دون سرقة المواد النوویة بتمدید تدابیر عدیدة یمكن أ ن تُساھم أیضا
الوقت الالزم لسحبھا من الطرود.

خدام ومن التدابیر التي یمكن تطبیقھا حمایة المواد ضد الھجوم باست-۸-۲۷
ل أو یمنع الوصول إلى الطرد، وسیلة النقل ویؤجِّ جھاز یوضع بالقرب من الطرد/

دة. ویمكن التفكیر في استخدام تدابیر لتخفیض المجرَّ أو یُحول دون مشاھدتھ بالعین
رات أو  الطرود بالصواریخ.اختراقتأثیرات المتفّجِ
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۸-۲۸- ِّ ر ھذه التدابیر على تشغیل نظام النقل، ألن إعداد عملیة ویجوز أن تؤث
ِّر التدابیر تأثیراً عكسی� الشحن قد یتطلَّ  ا ب إجراءات إضافیة، ولكن ینبغي أن ال تؤث

لى سالمة الطرد.ع

التدابیر التنظیمیة المالئمة

ر الدولة في الحاجة إلى تدابیر حمایة إضافیة، مثل زیادة -۸-۲۹ ینبغي أن تفّكِ
اسالعدد  والحواجز والمراقبة، وذلك أثناء التحمیل تفریغ الحمولة والنقل، ُحرَّ

عندما یجب إزاحة الطرود من وسائل نقلھا.

ابیر التشغیلیة تغییرات في مسیرة النقل لتفاديیجوز أن تشمل التد-۸-۳۰
أو االقتصادیة خطیرة العواقب اإلشعاعیة و/المناطق التي یمكن أن تكون فیھا

بصورة فادحة على إثر عملیة تخریب ناجحة.

استعراض تدابیر الحمایة المادیة على أنھا غیر كافیة لمواجھة وإذا دلَّ -۸-۳۱
وز أن تتدارس الدولة تأجیل الشحن.تھدید عملیة تخریب راھنة، یج

عواقب التخریب التدابیر الالزمة لتخفیف-۹
اإلشعاعیة خالل النقل

ن على الدولة، باإلضافة إلى استعدادھا للحؤول دون سرقة المواد النوویة یتعیَّ -۹-۱
ي أثناء نقلھا، و ي ة محاولة لسرقتھا، أن تكون مستعدَّ ألّيِ التصّدِ لألعمال للتصّدِ

ي إلى عواقب إشعاعیة یجب تخفیفھا من أجل تخریبیة. فالعمل التخریبي یمكن أن یؤدِّ ال
تخفیض تأثیرھا على الناس والبیئة. وینبغي المحافظة على أمن الشحن أثناء عملیة 

ي ي، ولذلك توجد حاجة إلى التخطیط والتنسیق بعنایة بین قوات التصدِّ  المعنیة التصّدِ
).]۲[المرجع من٦۰-٦باألمن والسالمة (الفقرة 

ح أن تكون مماثلة، في إن العواقب اإلشعاعیة الناتجة من عمل تخریبي یُرجَّ -۹-۲
. المشعَّةي إلى إطالق محتویات الطرود جوانب عدیدة، لعواقب حادث نقل خطیر یؤدِّ 

ي إلى إصابات إضافیة، ولذلك یجب المحافظة على مكان ولكن، العمل التخریبي قد یؤدِّ 
لمواصلة حمایة البضاعة والحفاظ على األدلة التي یمكن أن تكون ضروریة الحدث 

یات الجنائیة. للتحّرِ



۸٥

]، إرشادات تفصیلیة ٦-۸وترد في منشورات أخرى صادرة عن الوكالة [-۹-۳
ً بشأن مشعَّةبشأن التخطیط والتأھُّب للحوادث خالل نقل المواد ال ، وكذلك عموما

ي  شعاعیة (سواء كانت ناتجة من حوادث أو من أفعال للطوارئ النوویة واإلالتصّدِ
ِشّریرة).

المسؤولیات
ولیة عن د النوویة خالل النقل، تقع المسؤإذا حدث عمل تخریبي وشمل الموا-٤-۹

اسالة منظمات حكومیة وعلى الشاحن والناقل وتخفیف عواقبھ على عاتق عدَّ  ُحرَّ
ي وقد ینطوي ھذا ي.والمرافقین وموظفي األمن المعنیین بالتصدِّ  على توفیر التصّدِ

العالج الطبي وإنقاذ األرواح وإخماد الحرائق وكبحھا، وتأمین المنطقة لتوفیر الحمایة 
المادیة للمواد النوویة، واألعمال المرتبطة بالتحریات الجنائیة الالحقة المحتملة. وفضالً 

مشعَّةة على تناول المواد البصة مدرَّ عن ذلك، ینبغي التفكیر في استدعاء منظمات متخّصِ 
مخاطر ت المستخدمة الحتواء أّيِ افي تنفیذ اإلجراءعدةلتقییم الحدث وتقدیم المسا

ً للمتطلبات الواردة في الدلیل  ]. GS-R-2]۸إشعاعیة والسیطرة علیھا أو إزالتھا وفقا
ى المنظمات أثناء تقدُّم العملیة.ویجوز تفاوت درجة مشاركة شتَّ 

ي مسؤولیات عن تخطیط وتنفیذ إن ال-٥-۹ ع عادة بین لعمل تخریبي تُوزَّ التصّدِ
ً بأن خطورة الحدث وخصائص المواد عدَّ  ة منظمات معنیة وأشخاص معنیین، ِعلما

د عادة مستوى  النوویة ذات الصلة (بما فیھا العواقب اإلشعاعیة المحتملة) تحّدِ
ي  الحكومیة على إطار الدولة الحكومي. وتعتمد المسؤولیات واالستجابات التصّدِ

ھیئة ’المعنیة القانوني، ولذلك قد تختلف األدوار من دولة إلى دولة أخرى. وتسمیة 
قد تكون مفیدة إلعداد وتنسیق ُخطط اتصالداخل الدولة كمركز ‘تنسیق وطنیة

ي  الحكومیة في مواجھة األعمال التخریبیة التي تشمل عملیات شحن المواد التصّدِ
یجوز أن یكون ھذا مفیداً لتنسیق إعداد الخطط الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة النوویة. و
ي  د الدولة للتصّدِ للطوارئ، وتیسیر التأھُّب المناسب للطوارئ. وینبغي أن تحّدِ

بوضوح األدوار والمسؤولیات على جمیع المستویات الحكومیة (المحلیة واإلقلیمیة 
شحن والنقل.والوطنیة)، وكذلك على مستوى منظمات ال

بَ الناقلاحن وشوینبغي أن یكون ال-٦-۹ ي ین متأّھِ لألعمال التخریبیة للتصّدِ
ي. ین للطوارئ وقوات األمن المعنیة بالتصدِّ التقنیة المناسبة للمتصدِّ عدةولتوفیر المسا

ي الدولة بفعالیة إتاحة ترتیبات كافیة الستھالل تصدِّ الناقلوینبغي أن یكفل الشاحن و
عواقب إشعاعیة على إثر عمل تخریبي من ھذا القبیل. ویجوز أن تشمل ھذه ألّيِ 
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الترتیبات االستعداد لتوفیر معلومات عن الشحن وتقدیم المساعدات الطارئة و/أو 
التقنیة إذا ُطِلبت أو كانت ضروریة.

التخطیط

ي یجب على الدولة وضع خطة للطوارئ تشمل -۹-۷ لألعمال التخریبیة التصّدِ
نقل المواد النوویة. وھذه الخطة العامة ینبغي أن توفِّر األساس لُخطط طوارئ خالل 

ن على الدولة أن تقوم الكیانات ذات الصلة بتمارین، ھا الشاحن و/أو الناقل. ویتعیَّ یِعدُّ 
منھا تمارین مشتركة، لمعاینة وتصدیق عناصر خطة الطوارئ المتعلقة باألعمال 

).]۲[المرجع من٦۸-٦و٦٦-٦و٦۳-٦و٦۲-٦التخریبیة (الفقرات 

وینبغي أن تقوم الدولة بإعداد ترتیبات وبروتوكوالت بین الكیانات ذات الصلة -۹-۸
من أجل تنسیق التدابیر للحؤول دون حدوث أضرار إضافیة، ومن أجل تأمین نقل 

قة المواد النوویة وحمایة الموظفین المعنیین بالطوارئ. وینبغي أن تكون الترتیبات موثَّ 
).]۲[المرجع من٦٥-٦بوضوح ومتاحة لجمیع المنظمات المعنیة (الفقرة 

الدولة إرشادات وتوفِّرھا للموظفین الذین یمكن أن یكونوا ِعدَّ وینبغي أن تُ -۹-۹
ي مشاركین في  ً للمتطلبات التصّدِ للعمل التخریبي ذي العواقب اإلشعاعیة وفقا

. مثالً، یجب أن یكون موظفو ]۸[GS-R-2و]٦[GSG-2واإلرشادات المتاحة في 
الشرطة والمطافئ مدركین تدابیر الحمایة األساسیة من اإلشعاعات واألعمال التي 
یجب علیھم تأدیتھا. ویجوز أن تستند ھذه اإلرشادات إلى اإلرشادات القائمة التي 
تشمل اإلجراءات والتدابیر التي ینبغي اتِّخاذھا في حالة وقوع حادث نقل یشمل 

].۲۱محتمل [مشعَّةإطالق مواد 

الناقلفعالیات 

ً كامالً ومستعدِّ ن على الناقل تأمین كون موظفیھ مدرَّ یتعیَّ -۹-۱۰ ین للعمل بین تدریبا
اسالفي تنسیق تام مع  ي وقوات ُحرَّ ووكاالت إنفاذ القانون في حالة حدوث نشاط التصّدِ

).]۲[المرجع من۷۰-٦قرة تنشیط لخطة الطوارئ (الفتخریبي، أو في حالة أّيِ 

ى وفي حالة حدوث عمل تخریبي، یجب على الناقل أو موظف آخر ُمسمَّ -۹-۱۱
اإلجراءات الموضوعة في خطة الطوارئ. كما یجب ومرافق لعملیة الشحن، أن یستھلَّ 
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ى إخطار مركز مراقبة النقل أو إدارة منظمة النقل على الناقل أو موظف آخر ُمسمَّ 
).]۲[المرجع من۷۲-٦د في خطة الطوارئ (الفقرة و المحدَّ بذلك على النح

اسالى و/أو ویجب على الناقل أو موظف آخر ُمسمَّ -۹-۱۲ أن ینفِّذوا فوراً، على ُحرَّ
عمل تخریبي، تدابیر لتأمین المواد النوویة ومكان الحدث ووسائل النقل. إثر أّيِ 

 ً د في خطة ریب على النحو المحدَّ تدابیر لتخفیض عواقب التخاتِّخاذ وینبغي أیضا
).]۲[المرجع من۷۳-٦الطوارئ (الفقرة 
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األولیلیذتال

خطة أمن النقل

مع النھج اخطة أمن النقل الستخدامھلمثال لبنیة نموذجیة۱اإلطاریرد في-۱-أوالً 
ة، للتعبیر عن ظروفھا الخاصذه البنیةھالقائم على األداء. وقد تحتاج الدولة إلى تعدیل

حتوي على جمیع المعلومات التي تحتاج الدولة إلیھا لتصدیق تالبنیة المقترحةولكن
وینبغي أن تشترط الدول نقل مواد نوویة.یرغبون فيلمنواعتماد أنشطة النقل 

استخدام ھذه البنیة، أو بنیة مماثلة لھا، لتیسیر التفاھم بین منظمات الشحن والنقل 
تنظیم، على مستوى البلدان وعلى المستوى الدولي.ن والمعنیین بالالمتلقِّیو

معلومات، أن تشترط إعداد خطة أمن لویجوز للدولة، ألسباب متعلقة بأمن ا-۲-أوالً 
لمن یحتاج إلى معرفة النقل على شكل سلسلة وثائق منفصلة، ال یجوز توفیرھا إالَّ 

نة من الخطة.معیَّ أجزاء

ن إعداد خطة أمن النقل وتقدیمھا، في إطار النھج للجھة المسؤولة عویِحقُّ -۳-أوالً 
القائم على األداء، أن تعرف معلومات عن تقدیرات الدولة للتھدیدات أو التھدید 

ع تعزیز حمایة المعلومات التي المحتاط لھ في التصمیم؛ وقد یقتضي ھذا الوض
ویھا الخطة أو عناصر منھا.تح

بھا غي إدخال قائمة الترتیبات، التي تتطلَّ وفي حالة النھج التوجیھي، ینب-٤-أوالً 
.۱اإلطار في المثال النموذجي المقّدم في ۲-۲-۱السلطات المختصة، في القسم 

د األقسام التالیة التفاصیل التي ینبغي التفكیر في إدخالھا في الخطة من أجل وتحدِّ -٥-أوالً 
ا اشترطت السلطات المختصة على ذة في إطار النھج القائم على األداء. وإذعملیة شحن منفَّ 

الجھة المسؤولة عن إعداد وتقدیم الخطة أن تطبِّق النھج القائم على األداء أو النھج 
ض (التوافقي، قد یتطلَّ  الثاني).التذییلانظر ب الوضع إجراء تقدیر إلمكانیة التعرُّ

المتطلبات والمعلومات اإلداریة

سم الشرعي بالكامل والعنوان الحقیقي، اللذین الینبغي أن یشمل ھذا القسم ا-٦-أوالً 
تستخدمھما الجھة المسؤولة عن إعداد الخطة وتقدیمھا، باإلضافة إلى أرقام الھاتف 

مو الطلبات، من أجل الموافقة والفاكس وعناوین البرید اإللكتروني التي یستخدمھا مقدِّ 
الالزمة عن الشاحن على خطة أمن النقل. وینبغي أن تشمل ھذه المعلومات التفاصیل

والناقل وغیرھما من األشخاص، الذین یمكن أن یكونوا مشاركین في عملیة الشحن 
اسالالمقترحة، بمن فیھم  المتلقِّيالمستخدمون في عملیة الشحن، ومعلومات عن ُحرَّ

ودول العبور في حالة النقل الدولي. وینبغي أن یشمل القسم أیضاً معلومات تفصیلیة في 
الفرعیة على النحو الوارد في ما یلي.األقسام
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: مثال لبنیة نموذجیة لخطة أمن النقل في إطار النھج القائم على األداء ۱اإلطار 

المتطلبات والمعلومات اإلداریة-۱

توزیع المسؤولیات-۱-۱
السیاسات واإلجراءات التشغیلیة-۱-۲

ض-۱-۲-۱ تقدیر إمكانیة التعرُّ
وتقییم خطة أمن النقلاختبار-۱-۲-۲
مراجعة وتحدیث خطة أمن النقل-۱-۲-۳
ي لظروف تھدید أخطرالتصدِّ -٤-۱-۲
التبلیغ عن التھدیدات أو الحادثات-٥-۱-۲

متطلبات التدریب-۱-۳
إدارة المعلومات-٤-۱

ِجالت-۱-٤-۱ حفظ الّسِ
ریة وحمایة المعلومات-۲-٤-۱ الّسِ

جدارة الموظفین بالثقة  -٥-۱

أمن عملیة الشحن-۲

أوصاف المواد النوویة الُمراد نقلھا -۲-۱
أوصاف نظام الحمایة المادیة للنقل-۲-۲

الطرود ووسائل النقل۲-۲-۱
طة والبدیلةُطُرق وأسالیب النقل المخطَّ -۲-۲-۲
دابیر الحمایة المادیةت-۲-۲-۳
االتصاالت والمسارات المالئمة للعملیات العادیة-٤-۲-۲
التحكُّم والمراقبة من أجل العملیات العادیة-٥-۲-۲

اتصیانة واختبار النُُّظم والمعدَّ -۲-۳
الفحص قبل الشحن-٤-۲

يتخطیط التصدِّ -۳

ترتیبات الطوارئ-۳-۱
خطط الطوارئ-۳-۲

اال-۳-۲-۱ سُحرَّ
يقوات التصدِّ -۳-۲-۲

االتصاالت والتحكُّم والمراقبة بشأن الحادثات-۳-۳
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توزیع المسؤولیات

من الترتیبات لیة عن كلٍّ د خطة أمن النقل بوضوح المسؤوتحدِّ ینبغي أن -۷-أوالً 
د جمیع الموظفین الذین لدیھم السلطة المناسبة دة فیھا. وینبغي أن تحدِّ والتدابیر المحدَّ 

من —المتلقِّيمن بین الشاحن والناقل و—دؤولیاتھم، كما یجب أن تحدِّ لتنفیذ مس
مرحلة، ھو الشخص المسؤول مسؤولیة مباشرة عن أمن المواد النوویة أثناء كلِّ 

أسلوب، في عملیة النقل. وعندما یقتضي الوضع نقل المسؤولیة من طرف وبشأن كلِّ 
أو المتلقِّيلوطنیة، أو بین الناقل أو إلى طرف آخر (بین منظمات النقل على الحدود ا

ل المرفق، عندما توضع البضاعة المشحونة في مخزن انتقالي في منطقة  ُمشغِّ
العبور)، یجب تحدید تحویل المسؤولیات.

د خطة نشاط من أنشطة النقل بعقد من الباطن، ینبغي أن تحدِّ أيُّ وعندما یتمُّ -۸-أوالً 
عاقدیة التي ستلزم إلعدادھا واالمتثال لھا.أمن النقل جمیع الترتیبات الت

السیاسات واإلجراءات التّشغیلیة

یجب توثیق السیاسات واإلجراءات التشغیلیة بشكل واضح في ھذا القسم من -۹-أوالً 
الخطة، بما فیھا التدابیر الالزمة لتنفیذ السیاسات (مثالً، السیاسات المتعلقة بإجراءات 

ي  ت الخِطرة، عالوة على التحقُّق من جدارة الموظفین الُجدد)، لظروف التھدیداالتصّدِ
النقل المعروفة، طرقوالممارسات التشغیلیة (مثالً، اختیار واستخدام مسارات 

اسالواستخدام  ، والوصول إلى طرود المواد النوویة في مرافق الخزن المؤقت في ُحرَّ
لتخفیض المخاطر على األمن. ات والموارد المزمع استخدامھا طریق النقل)، والمعدَّ 

ض تقدیر احتمال التعرُّ

في حالة النھج القائم على األداء، وبعض األشكال المختلفة للنھج التوافقي، فإن -۱۰-أوالً 
دة في إطار الدولة الرقابي ینبغي تقییمھا على خلفیة المحدَّ المتطلبات اإلداریة والتقنیة

لھ في التصمیم في الدولة المعنیة، التھدید السائد أو على أساس التھدید المحتاط
ض. وقد تطلب السلطات المختصة من الجھة  باستخدام تقدیر مناسب الحتمال التعرُّ

ض (المسؤولة عن إعداد خطة أمن النقل وتقدیمھا أن تِعدَّ  انظر تقدیراً إلمكانیة التعرُّ
الثاني).التذییل 
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قل وتقییمھالنأمن اخطةاختبار

د الخطة اإلجراءات لتقییمھا واختبارھا.تحدِّ ینبغي أن-۱۱-أوالً 

قل وتحدیثھانمراجعة خطة أمن ال

ا، وتحدیثھا حسب الضرورة، لضمان مراعاة ینبغي استعراض الخطة دوری�   -۱۲-أوالً 
أحدث المعلومات المتاحة للدولة وذات الصلة بأمن عملیات شحن المواد النوویة. 

ذ استعراضھا وتحدیثھا.نفَّ د الخطة متى وكیف یُ وینبغي أن تحدِّ 

ي  لظروف التھدیدات الخِطرةالتصّدِ

ا بحیث تؤخذ في استجابة لطلب السلطات المختصة، ینبغي تقییم الخطة دوری� -۱۳-أوالً 
الحسبان أحدث المعلومات المتعلقة بالتھدید. وإذا رأت الدولة، في الوقت الذي كان 

ً عندما أُِعدَّ ا كان متوقَّ ممَّ یدات أخطرداً لعملیة الشحن، أنھ توجد ظروف تھدمحدَّ  ت عا
ي إجراءات مالئمة اتِّخاذ الخطة الراھنة، ینبغي  لحالة التھدید الخِطرة وإعداد للتصّدِ

حة. خطة منقَّ 

التبلیغ عن التھدیدات والحادثات

حادثات أو حاالت تأجیل ینبغي أن تشترط الخطة أن یُوثِّق الناقل وقوع أّيِ -۱٤-أوالً 
، وكذلك السلطات المختصة المتلقِّير مجدولة خالل النقل، وأن یُبلِّغ عنھا الشاحن وغی

د الخطة القیام دة. كما ینبغي أن تحدِّ إذا أمكن، وذلك في غضون فترة زمنیة محدَّ 
باستعراض ترتیبات الحمایة المادیة بعد إنجاز عملیة الشحن لتقییم فعالیتھا واقتراح أّيِ 

ن إجراؤھا لتحسین الفعالیة من أجل عملیات الشحن المستقبلیة.تعدیالت الزمة یمك

متطلبات التدریب

ذ والتمارین د ھذا القسم في خطة أمن النقل التدریب الذي سیُنفَّ ینبغي أن یحدِّ -۱٥-أوالً 
بع في كّلِ حالة (ألن السلطات المختصة د الجدول الذي سیُتَّ ترتیبھا، وأن یحدِّ التي سیتمُّ 
ت المماثلة في الدولة قد ترغب في حضور التمارین). وینبغي أن یشمل أو الھیئا

التدریب معالجة جمیع جوانب الحمایة المادیة المناسبة، بما فیھا إدارة الجوانب 
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ي دة التنظیمیة المشتركة والوظائف المحدَّ  للطوارئ. ویجب وضع ترتیبات تتیح للتصّدِ
صلة في الدولة، إمكانیة تقییم نتائج للمنظمات المشاركة وللسلطة المختصة ذات ال

ذ ق نتائج جمیع التمارین التدریبیة، وأن تنفَّ التمارین بصورة منتظمة. كما ینبغي أن تُوثَّ 
د خالل العملیة.إجراءات تصحیحیة تُحدَّ فوراً أيُّ 

إدارة المعلومات

د الخطة بوضوح التدابیر الواجب -۱٦-أوالً  یة تِّخاذُھا لحمااینبغي أن تحّدِ یة ِسّرِ
رت السلطات المختصة حظر إطالع اسة، أو التي قرَّ المعلومات التي تُعتبر حسَّ 

الجمھور علیھا. ومن المستصوب أن تكفل إجراءات إدارة المعلومات قصر توزیع 
اسة على عدد محدود من األشخاص المناسبین المحتاجین إلى معلومات النقل الحسَّ 

ي أن ال تستبِعد ھذه اإلجراءات التطبیق المناسب معرفتھا بحكم مھامھم، ولكن ینبغ
بھ الئحة للترتیبات الالزمة في وثائق النقل وفي إعالنات منظمة الشحن وفقاً لما تتطلَّ 

].۱۰قواعد النقل الصادرة عن الوكالة [

جالت االحتفاظ بالّسِ

تعملیابسجالتیجب أن یتناول ھذا القسم في الخطة طریقة االحتفاظ -۱۷-أوالً 
من المواد علیھاصیل الطرود المستخدمة وما تحتويشحن المواد النوویة، بما فیھا تف

النوویة، والمعلومات الخاصة بالموظفین المشاركین في عملیة الشحن، مع تحدیث 
دھا السلطات  المعلومات، حسب الضرورة، في اتِّساق مع المتطلبات التي تحّدِ

جالت الخاصة بجمیع المواد النوویة المختصة. وفضالً عن ذلك، یجب االحتف اظ بالّسِ
جالت المرتبطة بإعداد التي تمَّ  ً االحتفاظ بالّسِ نقلُھا عن طریق الدولة. وینبغي أیضا

ھذه د عملیة الشحن الفعلي، بما في ذلك تدریب الموظفین وتأھیلھم. ویجب أن تتمَّ وتعھُّ 
ده الدولة.نة، في اتِّساق معمعیَّ المھمة بطریقة، ولفترة زمنیة ما تحّدِ

یة وحمایة المعلوماتالسرِّ 

تِّخاذُھا، اینبغي أن تُوصف في ھذا القسم من خطة أمن النقل التدابیر الواجب -۱۸-أوالً 
یة المعلومات المتصلة بعملیات النقل. في اتِّساق مع المتطلبات الوطنیة، لحمایة سرِّ 

تفصیلیة عن نوع المواد النوویة وینبغي أن تشمل ھذه التدابیر حمایة المعلومات ال
یتھا، وجدول ومسیرة وتوقیت الشحن وترتیبات الحمایة المادیة، وعدد  وفئتھا وكّمِ
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خاص اعتباروأسماء ومؤھالت الموظفین المشاركین في عملیة الشحن. ویجب إعطاء 
للعملیات التي تشمل المواد النوویة في الفئتین األولى والثانیة.

اسة عن جوانب الشحن، بما ي الخطة ذاتھا على معلومات حسَّ وستحتو-۱۹-أوالً 
فیھا تفاصیل الطرود ووسائل النقل المستخدمة لنقل المواد. وبالتالي، یجب معاملة 

ً لألحكام المنطبقة على الخطة بطریقة تضمن حمایة ِسرِّ  یة تلك المعلومات وفقا
د خطة أمن النقل وتقدیمھا الدولة المعنیة. وینبغي أن تتبع الجھة المسؤولة عن إعدا

ِّخاذ دھا الدولة، مع الترتیبات التي تحدِّ  جمیع االحتیاطات الضروریة للحؤول دون ات
الخطة.نة فياسة المضمَّ الوصول غیر المأذون بھ إلى المعلومات الحسَّ 

جدارة الموظفین بالثقة

ا إذا التحقُّق ممَّ د في ھذا القسم من خطة أمن النقل طریقةینبغي أن تُحدَّ -۲۰-أوالً 
ً بأن كان األشخاص المشاركون في عملیة الشحن المقترحة جدیرین بالثقة، علما

ً على معلومات بشأن نقل المواد  جمیع األشخاص الذین یمكنھم الحصول مسبقا
من قالنوویة في الفئات األولى والثانیة والثالثة، ینبغي أن یخضعوا إلجراء التحقُّ 

ً للتر دھا الدولة وللمسؤولیات الُمسندة لھم. ویجب تیبات التي تحدِّ جدارتھم وفقا
یإنجاز التحقُّق من جدارة الموظفین قبل نقل المعلومات ال ة إلیھم. وینبغي حظر سّرِ

تلك المعلومات وحمایتھا بشكل مناسب على نحو ما تطلبھ الدولة المعنیة.

أمن عملیة الشحن

ات والموارد التي ستُستخدم لتشغیل المعدَّ د ممارسات اینبغي أن تحدِّ -۲۱-أوالً 
لتخفیض المخاطر على األمن. ویجب أن تُوصف ھذه الممارسات في خطة أمن 

النقل، بما فیھا ما یلي:

واستخدام مسارات نقل معروفة، وتحدید مأوى یكفل السالمة؛اختیار(أ) 
اسالاستخدام (ب) ؛ُحرَّ
ھا لتعزیز األمن؛لنُُّظم الھندسیة الُمزمع استخدام(ج) 
ب مستوى األمن تقیید إمكانیة الوصول إلى طرود المواد النوویة التي تتطلَّ (د) 

ز أثناء وجودھا في الخزن المؤقت خالل مسیرة النقل.المعزَّ 
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ن ھذا القسم من الخطة إجراء مناقشة عامة لھذه ویُستصوب أن یتضمَّ -۲۲-أوالً 
 ً ى النحو التالي.دة علفرعیة محدَّ الممارسات وأقساما

أوصاف المواد النوویة المراد نقلھا

ن ھذا القسم من الخطة معلومات عن نوع المواد النوویة ینبغي أن یتضمَّ -۲۳-أوالً 
ع)، وفئتھا ، أو الوقود الُمشعَّ ۲۳٥أو الیورانیوم۲۳۳الیورانیوم(مثالً، البلوتونیوم، أو

)، وكمیاتھا وشكلھا الفیزیائي والكیمیائي، (مثالً، الفئة األولى أو الثانیة أو الثالثة
بیانات أخرى منطبقة وتركیبھا النظیري ومستوى إثرائھا، ومستویاتھا اإلشعاعیة، وأيَّ 

ع).الت الحرق في حالة الوقود الُمشعَّ (مثالً، العمر ومعدَّ 

وصف نظام الحمایة المادیة لعملیة النقل

ً لطریقة التصمیم والِحفظ ن ھذا القسم منینبغي أن یتضمَّ -۲٤-أوالً  الخطة وصفا
نة لنظام الحمایة المادیة لنقل المواد النوویة. بالنسبة لجمیع العناصر الُمكّوِ

رود ووسائل النقلطال

معلومات د ھذا القسم من الخطة الطرود التي ستُستخدم وأيَّ ینبغي أن یُحدِّ -۲٥-أوالً 
مة لة استخدام وسائل نقل ُمصمَّ عن تصمیماتھا الوثیقة الصلة باألمن النووي. وفي حا

ً خاص�  قدرات حمایة قد توفِّرھا (بشأن الردع والكشف ا، ینبغي وصفھا مع أّيِ تصمیما
و/أو التأجیل).

مسارات وأسالیب النقل المخططة والبدیلة

ینبغي أن یحتوي ھذا القسم من الخطة على وصف تفصیلي ألسالیب النقل -۲٦-أوالً 
تِّباعھا، وجمیع المعلومات المتاحة عن اطة المراد الرئیسیة المخطَّ طة والمسارات المخطَّ 

تلك المسارات، باعتبارھا معلومات مفیدة لسلطات الدولة والسلطات المختصة 
اسالوولموظفي منظمة النقل ي.وقوات التصدِّ ُحرَّ

وینبغي أن تشمل ھذه المعلومات، إذا كان ذلك مالئماً، الظروف الراھنة-۲۷-أوالً 
المیاه طرقیة والسكك الحدیدیة والبرِّ طرقالتي یمكن أن تؤثِّر على الشحن: بشأن ال
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الداخلیة ذات الصلة؛ وبشأن مرافق الموانئ؛ ومرافق التحویل؛ ومرافق المحطات؛ وفي 
حاالت التقاطع على الحدود والمطارات. وتشمل ھذه الظروف ما یلي:

السرعة المسموح بھا؛ (أ)
إصالحات أو أعمال ع أن تجري فیھا، أعماللتي تجري فیھا، أو یُتوقَّ المناطق ا(ب)

بناء؛ 
األحوال الجویة المحتملة؛ (ج)
طة ومرافق محطات؛ اإلمكانات في نقاط التحویل المخطَّ (د)

األماكن التي توجد فیھا محطات التزوید بالوقود؛ (ھـ)
ألماكن المأمونة المحتملة للمأوى والبقاء.ا(و)

وینبغي تحدید ووصف المسارات البدیلة التي یمكن استخدامھا في الظروف -۲۸-الً أو
غیر المتوقعة، بما فیھا الظروف المتوقعة في تلك المسارات، والمعلومات المماثلة 

للمعلومات المفاد عنھا بالنسبة للمسارات الرئیسیة المقترحة.

تدابیر الحمایة المادیة

في ھذا القسم من خطة أمن النقل األسلوب الذي انتھجھ ینبغي أن یُوصف-۲۹-أوالً 
الشاحن أو الناقل في تصمیم نظام الحمایة المادیة إلنجاز أھداف الردع والكشف 

ي. وینبغي أن تُوصف في ھذا القسم من الخطة تدابیر والتقدیرات والتأجیل والتصدِّ 
ً بأن ضمان األمن أثناء نق ل المواد النوویة یمثِّل في الحمایة المادیة المقترحة، ِعلما

ً أكبر ممَّ حاالت كثیرة تحدِّ  في مرفق نووي. وعلى سبیل المثال، من العسیر، ھا یمثِّلیا
ً إلى عملیات الشحن التي  إذا لم یكن من المستحیل، استبعاد وصول عامة الناس تماما

ى تجري في مناطق عامة، فضالً عن أن محاولة السرقة أو التخریب أو حادثة أخر
مكان على امتداد مسار النقل، وقد متصلة باألمن النووي، أمر ممكن حدوثھ في أّيِ 

ً ألماكن الھجوم  یشمل مسافة طویلة ومناطق نائیة، وبالتالي یتیح للخصم خیاراً واسعا
ي ر لقوات المحتملة. وفي بعض األماكن، قد ال یتیسَّ  ي الوصول لمكان التصّدِ في التصّدِ

یزة ومفیدة لتأدیة مھمتھا؛ وفي ھذه الحالة، سیكون البدیل أن غضون فترة زمنیة وج
ي ترافق قوات  قافلة النقل على بُعد مسافة معقولة.التصّدِ
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االتصاالت واقتفاء المسارات المالئمة للعملیات العادیة

ینبغي أن یحتوي ھذا القسم من الخطة على وصف ھیكل نُُظم االتصاالت -۳۰-أوالً 
نظام یُقترح ة من أجل عملیة النقل المقترحة. فیجب تحدید ُمواصفات أّيِ الرئیسیة والبدیل

استخدامھ من أجل اقتفاء مسارات وسائل النقل، وینبغي أن یستقر النظام في مركز 
مركزیة بدیلة، بحسب حاجة اتصالى مھمة تشغیلھ، أو في نقطة لمراقبة النقل یتولَّ 

إلى نُُظم اتصاالت بدیلة، ینبغي أن ال السلطات المختصة. وعندما تكون ھناك حاجة
ضة لتعطُّل مماثل لتعطُّل النظام الرئیسي، وذلك لضمان وجود وسیلة اتصال تكون ُمعرَّ 

واحدة على األقل في جمیع األوقات.

التحكُّم في العملیات العادیة ومراقبتھا

م ینبغي أن یُوِصف ھذا القسم من خطة أمن النقل إجراءات التح-۳۱-أوالً  كُّ
ینبغي المسؤولین عن كّلِ مرحلة في عملیة النقل. ووالمراقبة، ویُعیِّن األشخاص 

د طریقة تنسیقھا یتناول ترتیبات التحكُّم والمراقبة بكاملھا لعملیة الشحن ویحدِّ أن 
ً إجراءات التّحكُّم أنینبغي مع ھیكل االتصاالت وإجراءاتھا. و یُوِصف أیضا

المسؤولة وسلسلة التحكُّم المناسبة لكل مرحلة في عملیة والمراقبة ویُعیِّن السلطة
ِّ ، وأنالنقل ِّخاذ ع بالسلطة الیُبیِّن بوضوح من ھو الشخص المتمت رات مقرَّ ت

ي في كل مرحلة، أو في الحاالت الروتینیة، أو في حالة حاسمة لحدث التصّدِ
اسالطارئ أو حدث متعلق باألمن النووي. وعندما یُستخدم  د جب أن تحدِّ ، یُحرَّ

ي الخطة إجراءات التحكُّم والتنسیق بین قوات  اسالوالتصّدِ ، وبین قوات ُحرَّ
ي  ِ التصّدِ ط استخدامھا.ثانویة قد یكون من المخطَّ تصدٍّ قوات الرئیسیة وأّي

ویجب وصف سلسلة التحكُّم ببساطة وبشكل واضح، مع تحدید الشخص -۳۲-أوالً 
 ِّ ار النھائي الستھالل عملیة النقل أو تأجیلھا أو قطع ع بالسلطة إلصدار القرالمتمت

ِّخاذ مسارھا، و إجراء في حالة وقوع حدث طارئ أو متعلق باألمن النووي. ات
ي ویجب تحدید أدوار ومسؤولیات قائد عملیة النقل وقوات  ومركز مراقبة التصّدِ

النقل إلى النقل، مع تحدید طریقة وموعد تحویل القیادة والمراقبة من قائد عملیة
ي قائد قوات  إذا اقتضت الضرورة ذلك.التصّدِ
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ات واختبارھاصیانة النُُّظم والمعدَّ 

ینبغي أن یُعالج ھذا القسم من الخطة طریقة تصمیم وترمیم جمیع النُُّظم -۳۳-أوالً 
المستخدمة في عملیة الشحن.

ات المرتبطة المعدَّ في ھذا القسم وصف لتفتیش واختبار جمیع ویجب أن یتمَّ -۳٤-أوالً 
ات، التي یجب تفتیشھا واختبارھا بالشحن قبل بدء عملیات النقل. وتشمل فئات المعدَّ 

قبل الشحن، ما یلي:

جمیع وسائل النقل؛(أ)
ات االتصاالت ونُُظم المسارات؛معدَّ (ب)

ي أّي نُُظم متصلة بالتأجیل (مثالً، حواجز الموظفین، ونُُظم التعطیل) ومبنیة ف(ج)  
طرود النقل أو وسائلھ؛

ات التكتیكیة والوقائیة، وأجھزة االتصاالت التي یستخدمھا األسلحة والمعدَّ (د) 
اسال ي.وقوات التصدَّ ُحرَّ

عملیات الفحص قبل الشحن

ینبغي أن یُوِصف ھذا القسم من الخطة متطلبات السلطات المختصة -۳٥-أوالً 
حص لما قبل الشحن أو استعراضات لعملیات الفالناقلوترتیبات الشاحن أو 

االستعداد الستھالل الشحن.

ي التخطیط  للتصّدِ

)۳(ترتیبات الطوارئ

طة یجب أن یعالج ھذا القسم من الخطة األعمال واإلجراءات المخطَّ -۳٦-أوالً 
، أو تعطُّل العربة، أو طرقلحاالت الطوارئ خالل عملیة الشحن، مثالً إغالق ال

ة السائق بوعكة مرضیة. وتشمل ترتیبات الطوارئ وجود وقوع حادث، أو إصاب

__________
یُشیر ھذا القسم إلى األعمال واإلجراءات في حالة حدوث طوارئ غیر نوویة وینبغي عدم ) ۳(

ي لطارئ نووي أو إشعاعي.لقة بالتصدِّ الخلط بینھا وبین الترتیبات المتع
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عربة احتیاطیة وسائق احتیاطي، والقدرة على حمل أشیاء ثقیلة، والخطط الموضوعة 
السلسة والبدیلة.طرقالستخدام ال

مركز لمراقبة وینبغي أن یتناول ھذا القسم الحاجة واإلمكانیة للتعجیل بتبلیغ أّيِ -۳۷-أوالً 
حالة طوارئ، من أجل تمكین مركز المراقبة ة اتصاالت مركزیة بدیلة عن أّيِ النقل أو نقط

ي.أو النقطة المركزیة من استھالل األعمال المخططة و/أو إجراءات التصدِّ 

ُخطط الطوارئ

ً محدَّ -۳۸-أوالً  دین یملكون المسؤولیة والسلطة لتنفیذ یجب أن تُعیِّن الخطة أشخاصا
حدث متعلق باألمن النووي.ة وقوعُخطط طوارئ في حال

مركز لمراقبة وینبغي أن یتناول ھذا القسم أیضاً الحرص على أن یدرك أيُّ -۳۹-أوالً 
نقطة اتصاالت مركزیة بدیلة، حاالً، وقوع حدث متعلق باألمن النووي، النقل، أو أيُّ 

المركز أو خذھافي األعمال واإلجراءات المراد أن یتَّ وزمان ومكان وقوعھ، وأن یِبتَّ 
نقطة االتصاالت البدیلة إذا وقع الحدث فعالً.

اسالوینبغي أن تشمل خطة الطوارئ إجراءات بشأن استخدام -٤۰-أوالً  وقوات ُحرَّ
ي، بھدف تعمیق االستعدادات الدفاعیة المستخدمة خالل الشحن. ولذلك، التصدِّ 
تحدید:یجب

اسأّي (أ)  یین لمرافقة الشحن؛ ُمسمَّ ُحرَّ
ي جمیع قوات ب) ( أو المنظمات المسندة إلیھا مسؤولیات عن الشحن؛التصّدِ

في عدةتكون ُمتاحة للشحن أو للمساع أنأّي ممتلكات أخرى للدولة من المتوقَّ (ج)
ي  ؛لحدث أو طارئالتصّدِ

ال المطافئ واإلنقاذ والخدمات جمیع موظفي الدعم اآلخرین، بمن فیھم ُعمَّ (د) 
ت المزمع ار النقل، حسب الضرورة، ونظام االتصاالاألخرى طوال مس

استخدامھ لالتصال بھم.

اسال ُحرَّ

جي للبتِّ -٤۱-أوالً  اسفي تعیین ینبغي استخدام نھج تدرُّ ر عن ، ویجب أن یُعبَّ ُحرَّ
ر السلطات المختصة ذلك في خطة أمن النقل. وعلى سبیل المثال، یجوز أن تقرِّ 

لمرافقة عملیات شحن المواد النوویة في الفئة اسُحرَّ النظر في ضرورة استخدام 
الثالثة، بینما یمكنھا أن تشترط استخدامھم لمرافقة عملیات شحن المواد النوویة في 
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اسالفئتین األولى والثانیة. وفي حالة استخدام  قواعد ق تُوثَّ أن حین، یجب مسلَّ ُحرَّ
اسبوضوح. وإذا لم یرافق الشحناستخدام األسلحة الناریة  ، ینبغي أن یكون ُحرَّ

ل الوسائل أو عضو مسمَّ  ى من أفراد الطاقم قادراً على توفیر المراقبة السائق أو مشغِّ
إشعارات الزمة في حالة وقوع ھجوم أو حدوث ظروف للمواد النوویة وإیصال أّيِ 

ً للمعلومات المتاحة في خطة الشاحن أو  ألمن نقل الناقلغیر مؤاتیة، وذلك وفقا
د النوویة.الموا

ديقوات التّصِ 

َّ یجب أن تحدِّ -٤۲-أوالً  بعھا الشاحن أو الناقل د خطة أمن النقل الطریقة التي سیت
ي للمحافظة على معلومات دقیقة، بقدر اإلمكان، بشأن توافر قوات  المحلیة التصّدِ

المحتملة وقدراتھا (مثل الموظفین المحلیین المعنیین بإنفاذ القانون) بالقرب من 
مسار المختار للنقل.ال

االتصاالت والتحكُّم والمراقبة المتعلقة باألحداث

ً إلجراءات وترتیبات -٤۳-أوالً  ینبغي أن یشمل ھذا القسم من خطة أمن النقل وصفا
التحكُّم والمراقبة، وبنیة وإجراءات االتصاالت، باإلضافة إلى تلك المرتبطة بالعملیات 

حاالت الطوارئ.العادیة، التي یمكن تطبیقھا على 
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الثانيالتذییل
ض تقدیر إمكانیة التعرُّ

 ً في إطار النھج القائم على األداء وبعض خیارات النھج التوافقي، ینبغي تقییم -۱-ثانیا
دة في خطة أمن النقل على خلفیة التھدید السائد أو المتطلبات اإلداریة والتقنیة المحدَّ 

ض.تصمیم الدولة المحتاط فیھ للتھدید، با ستخدام تقدیر مناسب إلمكانیة التعرُّ

 ً د الخطة أن استعراض عملیات على طلب من الدولة، ینبغي أن تحدِّ وبناءً -۲-ثانیا
ض، سیجري تنفیذھما، حسب  النقل الراھنة أو المقترحة، وتقدیر إمكانیة التعرُّ

ض ستُوثَّ تاالقتضاء، وأن نتیجة تقدیر إمكانیة ال خدمھا ستق بشكل مناسب، وسیعرُّ
الشاحن أو الناقل أو السلطة المختصة، في إعداد تدابیر الحمایة المادیة.

 ً ض -۳-ثانیا ویجوز أن تطلب السلطات المختصة تنفیذ تقدیرات إمكانیة التعرُّ
بالنسبة لخطة أمن النقل بكاملھا أو لجزء منھا ترى السلطات أنھ یستحق التحلیل 

ختیار المسار ونقاط التحویل. ویجوز إصدار بمزید من التفاصیل، مثالً المحطات وا
ض في وثیقة منفصلة ُمصنَّ تتقدیر إمكانیة ال فة بشكل مناسب وُمشار إلیھا في عرُّ

ً بأن الجھة المسؤولة عن إعدادھا وتقییمھا قد ال تكون ذات الجھة  الخطة، ِعلما
المسؤولة عن إعداد خطة أمن النقل.

 ً د فیھا نظام خاص باألمن اتِّباع طریقة منھجیة تُحدَّ ویقتضي تقدیر أداء أّيِ -٤-ثانیا
قدرة النظام على تلبیة المتطلبات المذكورة. 

 ً ض من ثالث مراحل رئیسیة: تخطیط تف عملیة تقدیر إمكانیة الوتتألَّ -٥-ثانیا عرُّ
التقدیر وتنفیذه وإنجازه. 

ضتتخطیط تقدیر إمكانیة ال عرُّ

 ً ً مھم� یمثِّل التقییم الواقع-٦-ثانیا ا في عملیة تقدیر ي للتھدیدات المحتملة وقدراتھا جانبا
ض. وفي معظم الحاالت ستكون عملیة التقدیر ُمعقّدة إلى حدٍّ تإمكانیة ال كبیر بحیث عرُّ

تنشأ حاجة إلى تخطیط واضح وتفصیلي تمھیداً لضمان أن التقدیر سیشمل جمیع 
ن مرحلة التخطیط األنشطة التالیة.االعتبارات الالزمة ویكفل تلبیة األھداف. وتتضمَّ 
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ضتترسیخ نطاق وأھداف تقدیر إمكانیة ال عرُّ

 ً ض في مرحلة تمن الضروري تحدید نطاق وأھداف تقدیر إمكانیة ال-۷-ثانیا عرُّ
التخطیط االستھاللیة. ویجب في ھذه المرحلة أن یُشار إلى تقدیرات التھدیدات ذات 

تقییدات.التصمیم، وإلى أّيِ الصلة و/أو التھدید المحتاط لھ في 

 ً عة، بوضوح جمیع عملیات التسلیم المتوقَّ د نطاق العملوینبغي أن یحدِّ -۸-ثانیا
ض. تعقُّد والصرامة الالزمین لتنفیذ عملیة تقدیر إمكانیة التویُبیِّن مدى ال عرُّ

وسیعتمد ذلك على ما یلي:

ویة؛بما فیھا خصائص المواد النوطبیعة عملیة الشحن،(أ)
د للشحن؛التھدیدات المحیطة بالعملیة في الموعد المحدَّ (ب)
الوقت المتاح إلنجاز التقدیر.(ج)

 ً ض في مختلف مراحل النقل ومختلف أسالیبھ تر إمكانیة الویجوز أن تتغیَّ -۹-ثانیا عرُّ
ومساراتھ. 

، وتحدید أدوارھم ومسؤولیاتھم ذوي درایةأعضاء فرقة اختیار

 ً إلى تقدیر كامل ودقیق إلمكانیة وصُّلتخبراء لضمان الیجوز إنشاء فرقة-۱۰-ثانیا
ض. وینبغي أن تضمَّ تال الفرقة أخصائیین في مجال األمن، قادرین على ضمان عرُّ

ع أعضاء الفرقة بمعرفة جماعیة للمواضیع الرئیسیة ذات صحة التقدیر. وینبغي أن یتمتَّ 
ف تي، وتحلیل البیانات، والدیة، وإجراءات التصدِّ الصلة، بما فیھا نُُظم الحمایة الما صرُّ

ث اإلشعاعي.تحیال ال لوُّ

إعداد جدول یشمل عملیات التسلیم والمتطلبات من الموارد

 ً ینبغي، عند إعداد ھذا الجدول، التفكیر في تحدید إطار زمني واقعي للتقدیر   -۱۱-ثانیا
ھداف. ویُستصوب أن تؤخذ مخاطر منظورة یحتمل أن تحول دون تحقیق األوألّيِ 

مشورة جمیع أعضاء الفرقة لتحدید الموارد الالزمة لتحقیق األھداف المنشودة في 
ص لذلك.الزمن المخصَّ 
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ضتتنفیذ تقدیر إمكانیة ال عرُّ

 ً ض تتشمل خطوات ھذه العملیة في إطار المرحلة الثانیة لتقدیر إمكانیة ال-۱۲-ثانیا عرُّ
تحدید ما یلي: 

نظام الحمایة المادیة؛أھداف (أ)
نات نظام الحمایة المادیة؛(ب) أوصاف مكّوِ
نات نظام الحمایة المادیة؛(ج) خصائص مكّوِ
تحلیل قدرة نظام الحمایة المادیة على تلبیة األھداف.(د)

إعالن أھداف نظام الحمایة المادیة

 ً ض بإعالن أھداف نظام الحمای-۱۳-ثانیا ة المادیة لعملیة یبدأ تقدیر إمكانیة التعرُّ
ن ھذا القسم الجوانب ذات متھا السلطات المختصة. ویجوز أن یتضمَّ الشحن، التي قدَّ 

اعتباراتالصلة من أجل التصمیم المحتاط فیھ للتھدید أو تقدیر التھدید (إذا سمحت 
یال .)ة بذلكسّرِ

نات نظام الحمایة المادیة وصف مكّوِ

 ً ض وصفَ تزھا في ھذه الخطوة لتقدیر إمكانیة التشمل المھام المراد إنجا-۱٤-ثانیا عرُّ
نات نظام الحمایة المادیة، ونظام النقل، والمواد النوویة المراد نقلھا، وكذلك قوات  مكّوِ

ي، حسب االقتضاء.التصدِّ 

 ً فوصف نظام النقل مھم لترسیخ أمان التشغیل وتحدید الصعوبات المادیة -۱٥-ثانیا
ً بأن ة المادیة، وكذلك مقتضیات األسلوب المحدَّ التي یواجھھا نظام الحمای دة، ِعلما

جي  ً فھم طبیعة المواد المراد نقلھا أمر مھم من أجل تطبیق نھج تدرُّ إلى استنادا
یر، وترسیخ متطلبات أداء نُظُم الحمایة المادیة  العواقب المحتملة نتیجة لعمل ِشّرِ

طر على أساس تقدیر العواقب ذ ترسیخھا بإجراء تحلیل منفصل للمخا(التي یُحبَّ 
ي، ینبغي تضمین المعلومات بشأن المحتملة). وفي حالة إدراج وصف قوات التصدِّ 

كتیكات والتدریب علیھا.تاألسلحة وال

 ً وینبغي أن یشمل ھذا القسم المعلومات المنطبقة على جمیع مراحل عملیة -۱٦-ثانیا
طة في األسالیب الدولیة، والخزن عملیات تحویالت مخطَّ الشحن المقترحة، مثالً، أيَّ 
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فة السكان بمناطق مكثَّ المؤقت في حالة العبور، وقطاعات من المسارات التي تمرُّ 
ومناطق أخرى قلیلة السكان.

نات نظام الحمایة المادیة تحدید خصائص مكّوِ

 ً نات نظام الحمایة المادیة-۱۷-ثانیا على تجمیع ینطوي تحدید خصائص مكّوِ
ویشمل في كثیر من األحیان استحداث وتصدیق نماذج، لمعرفة كیف البیانات،

ع من البشر والعناصر اإلجرائیة والتكنولوجیة لنظام الحمایة المادیة یمكن أن یُتوقَّ 
ي أداء دور  لھجوم على النحو المنظور في التصمیم المحتاط فیھ للتھدید أو للتصّدِ

رة على دحر تقییمھا من زاویة القدتمُّ تقدیر التھدید. وعموماً، فإن ھذه العناصر ی
ً لتعذُّر تأثیرات الردع. فإنزال الھزیمة بالخصم یمكن تقسیمھا تحدیدالخصم، نظرا

ِّلة في الكشف والتقییم والتأجیل والتصدِّ  ي، ِعلماً إلى وظائف األمن النووي المتمث
اصة باألمن، تحدید خصائص األداء إزاء ھذه الوظائف الخلبأن التدابیر المستخدمة 

المعلومات الالزمة لتقنیات التحلیل المزمع استخدامھا في متطلباتینبغي أن تدعم 
الخطوة التالیة لتحدید األداء. ویجري تجمیع بیانات األداء عن طریق إجراء 

نات والعناصر.اختبارات على مستوى الُمكّوِ

تحلیل قدرة النظام على تحقیق األھداف

 ً ض إلى تقریر دور وأداء نظام تالخطوة في تقدیر إمكانیة التھدف ھذه -۱۸-ثانیا عرُّ
الحمایة المادیة في تلبیة األھداف المتعلقة بالتھدید. ویجوز استخدام نماذج من النظام، 

ر التنبُّ  دة للنوعیة أو الكمیة. ویمكن أن تُیّسِ ؤ أو تكون بطبیعتھا منھجیة تخطیطیة ُمحّدِ
ي نظام الحمایة المادیة، بطریقة ؤ بكیف سیؤدِّ التنبُّ ویھدف استخدام ھذه النماذج إلى

ي، سواء بالنسبة إلى التھدید المحتاط لھ في ه في التصدِّ عملھ الحالیة أو المقترحة، دورَ 
نة على د. فنماذج النظام، أو نماذج سیناریوات معیَّ تھدید آخر محدَّ التصمیم أو أّيِ 

ة، مثل التمارین على سطح المائدة، األقل، یمكن تصدیقھا عن طریق تمارین مناسب
والمحاكاة، وتمارین القوة في مواجھة القوة.

ض تتقدیر إمكانیة الاختتام عرُّ

 ً ض یتمثَّ تإن ھدف المرحلة األخیرة في تقدیر إمكانیة ال-۱۹-ثانیا ل في توفیر ِسجل عرُّ
ضاتواالفترادقیق للتقدیر. وینبغي أن یشمل ھذا أوصاف المنھجیة المستخدمة، 
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جمعُھا، والنتائج بالنسبة لفعالیة نظام الحمایة المادیة. الُمستند إلیھا، والبیانات التي تمَّ 
مة سِلسة بحیث یمكن أن یستخدمھا األشخاص المسؤولون وینبغي أن تكون النتائج المقدَّ 

لنتائج رات بشأن كفایة نظام الحمایة المادیة الجاري تقییمھ. فالتبلیغ عن االمقرَّ خاذاتِّ عن 
عادة بطریقتین: بتوجیھات شفویة وبتقاریر مكتوبة.یتمُّ 

 ً ض إلى أن نظام الحمایة المادیة ال یلبِّ تل تقدیر إمكانیة الوإذا توصَّ -۲۰-ثانیا ي عرُّ
الحلول المحتملة، التي دة، ینبغي أن تشمل الوثائق توصیات فیما یخصُّ األھداف المحدَّ 

ض ولیس على تمكتسبة أثناء تنفیذ تقدیر إمكانیة الینبغي أن تستند إلى نظرات ثاقبة عرُّ
ى خیارات التصمیم. وعلى الرغم من أن أعضاء فرقة تقدیر أساس تقدیر تفصیلي لشتَّ 

ض یمكن أن یُمنحوا مسؤولیة عن إعداد توصیات بشأن وضع تصمیم تإمكانیة ال عرُّ
ض ذاتھا، ینبغي تباإلضافة إلى تنفیذ تقدیر إمكانیة ال ً إلى تباراععرُّ ً ھادفا ھذا نشاطا

ً للحمایة المادیة. ولدى استعراض النتائج، یجوز أن  تحسین التصمیم ولیس نظاماً قائما
ر السلطات المختصة ومنظمات الشحن أو النقل في توفیر معلومات إضافیة لتحسین  تفّكِ

وقُّعات نطاق التقدیر أو دقتھ لتفادي االختالفات الواضحة بین متطلبات نظام األمن وت
األداء. وبالنظر إلى أن متطلبات األداء تعتمد في كثیر من األحیان على تقدیرات 

ر في كمیتھا)، من شأنھا أن تغیِّ المخاطر، فإن إجراء تغییرات في المواد المنقولة (مثالً 
ر استنتاجات التقدیر.العواقب المحتملة نتیجة للسرقة أو التخریب، وبالتالي یمكن أن تغیِّ 

ً ثانی ض لم یحقِّ توإذا رأت السلطات المختصة أن تقدیر إمكانیة ال-۲۱-ا ق متطلبات عرُّ
أجل توفیر معلومات ه إلى مؤلِّفھ منالدولة، أو أنھ ال یكفي لذلك، ینبغي ردُّ 

.وتعدیالتإضافیة



۱۰٥

المراجـع
ة الدولیة ، الوكالINFCIRC/274/Rev.1اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، الوثیقة ]۱[

).۲۰۰٥للطاقة الذریة، فیینا (
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توصیات األمن النووي بشأن الحمایة المادیة للمواد ]۲[

من سلسلة األمن ۱۳)، العدد INFCIRC/225/Revision 5النوویة والمرافق النوویة (
).۲۰۱۱یینا (النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ف

-GOV/INF/2005/10تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، الوثیقة ]۳[
GC(49)/INF/6) ۲۰۰٥، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا.(

الھدف والعناصر األساسیة لمنظومة األمن النووي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ]٤[
سلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة من سل۲۰الخاصة بالدولة، العدد 

).۲۰۱٤(للطاقة الذریة، فیینا 
ومنظمة الطیران الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، مكتب الشرطة األوروبي (الیوروبول)، و]٥[

المدني الدولي (إیكاو)، والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (اإلنتربول)، ومعھد األمم 
األقالیمي لبحوث الجریمة والعدالة، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات المتحدة 

المواد النوویة توصیات األمن النووي بشأن والجریمة، ومنظمة الجمارك العالمیة، 
من سلسلة األمن النووي ۱٥األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، العدد مشعَّةوالمواد ال

).۲۰۱۲(الدولیة للطاقة الذریة، فیینا الصادرة عن الوكالة، الوكالة 
منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومنظمة العمل ]٦[

ى الدولیة، ومنظمة الصحة للبلدان األمریكیة، ومنظمة الصحة العالمیة،  المعاییر المتوخَّ
ي ة وب للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیاستخدامھا في التأھُّ  ، سلسلة معاییر لھاالتصّدِ

، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا GSG-2األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 
)۲۰۱۲.(

]۷[FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 
UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF 
HUMANITARIAN AFFAIRS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA 

Safety Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Vienna (2007).
منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومنظمة العمل ]۸[

الدولیة، ووكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، 
ومنظمة الصحة للبلدان األمریكیة، ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، 

ي ب للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة والتأھُّ لصحة العالمیة، ومنظمة ا ، سلسلة لھاالتصّدِ
، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا GS-R-2معاییر األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 

)۲۰۰۲.(



۱۰٦

]۹[INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security in the Transport of 
Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series No. 9, IAEA, Vienna (2008).

، سلسلة معاییر األمان مشعَّةالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الئحة النقل المأمون للمواد ال]۱۰[
).۲۰۱۳، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (SSR-6الصادرة عن الوكالة، العدد 

]۱۱[INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning and Preparing for 
Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, 

IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002).
والمرافق ذات مشعَّةلالمواد االوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توصیات األمن النووي بشأن ]۱۲[

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة ۱٤الصلة، العدد 
).۲۰۱۱(الذریة، فیینا 

]۱۳[INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, Technical
Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, ICAO Doc 9284, 

ICAO, Montreal (2014).
]۱٤[INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, IMDG Code: International

Maritime Dangerous Goods Code, 2014 edn, 2 vols, IMO, London (2014).
من سلسلة ۱۷األمن الحاسوبي في المرافق النوویة، العدد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ]۱٥[

).۲۰۱۳(ن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا األم
]۱٦[Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 

Navigation, International Maritime Organization, London (1988).
]۱۷[International Convention for the Safety of Life at Sea (as amended), International 

Maritime Organization, London (1974).
]۱۸[INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, International Ship and Port 

Facility Security Code, IMO, London (2004).
]۱۹[INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, Convention on 

International Civil Aviation, ICAO Doc 7300/9, ICAO, Montreal (2006).
]۲۰[INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, Annex 17 to the 

Convention on International Civil Aviation — Security: Safeguarding International 
Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, 9th edn, ICAO, Montreal 

(2011).
ب المستجیبین األولین للطارئ اإلشعاعي، االستعداد ، كتیِّ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة]۲۱[

الوكالة الدولیة للطاقة )، ۲۰۰٦المستجیبون األولون (–واالستجابة لحاالت الطوارئ 
).۲۰۰۷الذریة، فیینا، (



۱۰۷

المصطلحاتمسرد 
 
ختبار تدابیر ونظم الحمایة المادیة لالستیثاق من تنفیذھا وفقاً ایُقصد بھ ختبار األداء: ا

ي ستیفائھا لمتطلبات البیئة الطبیعیة والصناعیة واللتصمیم ومن  التصّدِ
للمخاطر، وامتثالھا لمتطلبات األداء الوطیدة.

نون المادیة، یقوم بھ موظفون معیَّ ختبار ألداء نظام الحمایة اي: ختبار قدرة التصدِّ ا
بون على القیام بدور قوة قادرة على استھالل ھجوم مضاد مكافئ للتھدید ُمتدرِّ 

أو الخطر المحتاط لھ في التصمیم.

یُقصد بھ سرقة المواد النوویة أو أو (سحب) المواد النوویة غیر المأذون بھ: تحریك و/
االستیالء علیھا بشكل غیر قانوني.

ھ ضد مرفق نووي، أو ضد مواد نوویة خالل د یُوجَّ عمل متعمَّ یُقصد بھ أيُّ یب: التخر
د، بشكل مباشر أو غیر مباشر، استخدامھا أو خزنھا أو نقلھا، ویمكن أن یھدِّ 

صحة وسالمة الموظفین العاملین أو عامة الناس أو البیئة بتعریضھم لإلشعاع 
. مشعَّةأو إلنطالق مواد 

ف ات التي تؤلِّ تشمل مجموعة الموظفین واإلجراءات والمعدَّ لمادیة: تدابیر الحمایة ا
منظومة الحمایة المادیة.

یُقصد بھ تقییم التھدیدات، استناداً إلى المعلومات االستخباریة المتاحة تقدیر المخاطر: 
ن الحوافز والنوایا واالمكانیات وإنفاذ القانون والمصادر المفتوحة، التي تبیِّ 

المخاطر.المتعلقة ب

سمات وخصائص الخصم د فيالتھدید المجسَّ التھدید المحتاط لھ في التصمیم: 
المحتمل، الداخلي و/أو الخارجي، الذي یمكن أن یحاول القیام بعمل غیر 

م التھدید ویُحتاط لردعھ في تصمیم نظام قانوني مثل السرقة أو التخریب. ویُقیَّ 
الحمایة المادیة.

یُقصد بھ شخص أو مجموعة أشخاص لدیھم الحافز والنیة د): (مصدر التھدیالتھدید/
یر.واإلمكانیة الرتكاب عمل شرِّ 



۱۰۸

فات الممیزة لألفراد والتصرُّ والمواقفالخصائصمجموعة: ثقافة األمن النووي
والمنظمات والمؤسسات، وھي بمثابة وسیلة لدعم األمن النووي وتعزیزه 

واستدامتھ.

وسیلة نقل، سواء كان د بنقل مواد نوویة بأّيِ من یتعھَّ ): الناقلدة بالنقل (الجھة المتعھِّ 
ً ُمفرداً أو منظمةً  د بالقیام المصطلح من یتعھَّ ھذا أو حكومة. ویشمل شخصا

دة عمومیة أو بالمھمة مقابل أجرة أو مكافأة (الجھة المعروفة بأنھا متعھِّ 
حسابھا الخاص دة بالنقل على تعاقدیة في بعض الدول) أو الجھة المتعھِّ 

(المعروفة بوصفھا تابعة لقطاع خاص في بعض الدول).

التي یحدث إنطالقھا (أو مشعَّةیُقصد بھ الكمیة والتكوین النظیري للمواد الاإلفالت: حدُّ 
ع حدوث إنطالقھا) على إثر عملیة التخریب.یُتوقَّ 

فعالً، على حدث ینطوي على تأثیرات محتملة، أو واقعةحدث متصل باألمن النووي: 
من معالجتھا.األمن النووي وال بدَّ 

اس دة إلیھا مسؤولیة الحراسة والرصد والتقییم وُمرافقة األشخاص الجھة المسنَ : الُحرَّ
ي دین بالنقل ومراقبة الوصول إلى المواد و/أو المبادرة بالمتعھِّ  التصّدِ

لألعمال غیر القانونیة.

ي خطة التأھُّب  ً ة إجراءات محدَّ مجموعللطوارئ: للتصّدِ ي دة ُمسبقا لألعمال للتصّدِ
على محاولة سرقة المواد النوویة غیر المأذون بھا (غیر القانونیة)، التي تدلُّ 
ي أو تخریب مرافقھا؛ وتھدف الخطة إلى  ال للسرقة والتخریب الفعَّ التصّدِ

منھما.وللتھدید باحتمال حدوث أّيٍ 

ق (الدفاع في العُمق): ة طبقات ُمدمجة من نُظم وتدابیر؛ ل في عدَّ یتمثَّ الدفاع المتعّمٍ
رِّ ق التغلُّ ویستوجب الدفاع المتعمِّ  ض یرة أو تفادیھاب على األفعال الّشِ قبل تعرُّ

األمن النووي للتھدید.

نتھا الدولة ألداء وظیفة أو وظائف منظمة حكومیة أو مؤسسة عیَّ السلطة المختصة:
متعلقة باألمن النووي.

شخص أو منظمة أو حكومة تقوم بإعداد أو تقدیم عرض أيُّ نظمة الشحن): (مالشاحن/
بشأن شحنة مواد نوویة لنقلھا (أي ُمرسل البضاعة بھدف بیعھا).
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(مواد نوویة) من موقعھا األصلي إلى موقع د لشحناتیُقصد بھ النقل المحدَّ الشحن: 
مقصود.

صول إلى المرافق النوویة أو ص لھم بالوفرد أو أفراد من المرخَّ الشخص الداخلي:
ر لھم بھذه الصفة أن یحاولوا سرقتھا (سحبھا المواد النوویة أثناء النقل، ویتیسَّ 

خصم خارجي على القیام عدة بدون إذن) أو القیام بعمل تخریبي، أو مسا
بعمل شّریر من ھذا القبیل.

في المرافق النوویة عمل ینطوي على سرقة المواد النوویة أو التخریبیر:رِّ العمل الشِّ 
أو محاولة القیام بعمل من ھذا القبیل.

یُقصد بھا العواقب االشعاعیة غیر المقبولة، التي تتجاوز العواقب االشعاعیة المفرطة: 
دتھ الدولة لضمان تنفیذ تدابیر األمن النووي.المستوى الذي حدَّ 

زین حین ومجھَّ خارجھ، مسلَّ وأف من أشخاص، في الموقع تتألَّ ي: قوات التصدِّ 
محاولة ھادفة إلى سرقة المواد أّيِ بین بشكل مناسب لمواجھة وصدِّ ومدرَّ 

النوویة أو تخریب مرافقھا.

في إطار نظام الحمایة المادیة، تبدأ باستشعار احتمال حدوث عمل عملیة تتمُّ الكشف: 
یر أو عمل آخر غیر قانوني. وتُنجز العملیة مع تقییم سبب اإلنذار.رِّ شَ 

معالجتھا ات المستخدمة النتاج مواد نوویة أویُقصد بھ المباني والمعدَّ :المرفق النووي
نة.ب رخصة معیَّ ص منھا. ویتطلَّ مناولتھا أوخزنھا أو التخلُّ أو استعمالھا أو

یُقصد بھ المرفق الذي یكفل الرصد المتواصل لمكان وسیلة النقل مركز مراقبة النقل: 
ي (منظمة الشحن) والمتلقِّ بوسیلة النقل، والشاحن/واالتصالوحالة األمن

اس(المستلم)، والناقل، وھیئة ال ي وقوات ُحرَّ إذا اقتضى األمر التصّدِ
بھا.االستعانة

ل:  یُقصد بھ شخص أو تنظیم أو كیان حكومي حاصل على ترخیص أو تفویض المشغِّ
لتشغیل مرفق مساعد أو ألداء نشاط مساعد.

یُقصد بھا منطقة داخلیة محظورة بشكل محدود ومحتویة على مواد المنطقة المحمیة: 
نة بحاجز أو مستھدفة بالتخریب ومحصَّ من الفئتین األولى والثانیة، و/نوویة

مادي وتدابیر إضافیة للحمایة المادیة.



۱۱۰

تشمل مجموعة تدابیر متكاملة للحمایة المادیة ھدفھا الحؤول منظومة الحمایة المادیة: 
یر.رِّ عمل شِ أّيِ دون إنجاز 

من ھذا المنشور، بما ٤في القسم ۱ھي المواد الُمدرجة في الجدولالمواد النوویة:
فیھا المواد الوارد ذكرھا في الحواشي.

یُقصد بھ نظام الدولة الذي یشمل اإلطار التشریعي والرقابي نظام الحمایة المادیة: 
المرافق النوویة؛ والمؤسسات ھ الحمایة المادیة للمواد النوویة والذي یُوجِّ 

والمنظمات القائمة في الدولة والمسؤولة عن تأمین تنفیذ اإلطار التشریعي 
والرقابي وعن نظام الحمایة المادیة للمواد النوویة في المرفق وخالل نقلھا.

بتداءً اوسیلة نقل، نقل المواد النوویة الدولي والمحلي بأّيِ (منظمة النقل): النقل/
ي بالوصول إلى المرفق النووي للمتلقِّ المرفق النووي للشاحن وانتھاءً بمغادرة 

(الُمستلم).

جي): النھج المتدرِّ  تطبیق تدابیر األمن النووي المتناسبة مع عواقب ج (النھج التدرُّ
یر المحتملة.رِّ العمل الشِّ 

ي بالطرق أو السكك الوسیلة النقل:  ~حدیدیة، أي(أ) تكون الوسیلة، في حالة النقل البّرِ
عربة مستخدمة لنقل بضاعة المواد النوویة؛ (ب) وتكون في حالة النقل المائي 
أّي سفینة بحریة أو مركب نھري أو مقصورة مستقلة مخصَّصة على متن 

وتكون سفینة بحریة أو مركب نھري مستخدم لنقل بضاعة المواد النوویة؛ (ج)
بضاعة المواد النوویة.في حالة النقل الجوي أّي طائرة مستخدمة لنقل
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تحس��ين ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن األعم��ال ا��رامي��ة أو األعم��ال غي��ر 
المأذون بھا التي تترتب عليھا آثار في م��ال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�� م�واد نووي�ة 
أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي. ويبين المنشور عناصر البنية الفعال�ة 

م��ن الن��ووي والت��ي تت��ألف م��ن م�موع��ة متكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير للكش��ف ف��ي م���ال األ
األم��ن الن��ووي وت���وم عل��� أس��ا� �ط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب لتنفي��ذ ا�س��تراتي�ية 
الوطنية للكش�ف. ويص�در ��ذا المنش�ور ك�دليل تنفي�ذي ض�من منش�ورات سلس�لة الوكال�ة 

ي���ة، والھي����ات ل�م���ن الن���ووي ب�ص���د اس���تخدام� م���ن �ان���ب م����رري السياس���ات الوطن
التشريعية، والسلطات المختص�ة، والم�سس�ات، واألف�راد، المعني�ين ب�رس�ا� أو تنفي�ذ أو 
ص��يانة أو اس��تدامة ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد 

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

 
 

 
 

����ا المنش��و� ��ش��ادات لل��دو� ول���ل�اتھا الم�تص��ة ع��ن كيفي��ة ي���دم 
وق��د ن نظ��ام للحماي��ة المادي��ة �ش���ن ن���� الم��واد النووي��ة. تنفي��� وَص��و

يكون أيضاً مفيداً لشاحني أو ناقلي المواد النووي�ة عن�د تص�ميم وتنفي�� 
  ُنظم الحماية المادية لديھم.

����ا المنش��و� �ل��� توص��يات ا�م��ن الن��وو� �ش���ن الحماي��ة وي���تند 
الو�ي����������ة (والم�ا����������� النووي���������ة  المادي���������ة للم���������واد النووي���������ة

INFCIRC/225/Revision 5( . م��ن �ل���لة ا�م��ن الن��وو�  ١٣ال���دد
، وي��دم ��ش��ادات �ض�ا�ية ع�ن كيفي��ة تنفي�� تل��� الص�اد�� ع�ن الوكال��ة

 التوصيات عملياً.




