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العدد G-9 (الصيغة المنقَّحة Rev.1) من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا

النووي  األمن  سلسلة  من   9 العدد  من  محدَّثة  صيغة  هو  المنشور  هذا 
الصادرة عن الوكالة، والهدف منه هو أن يكون دليالً لتنفيذ توصيات األمن 
النووي التي وضعتها الوكالة بشأن المواد المشعة والمرافق ذات الصلة. 
كيفية  بشأن  لها  التابعة  المختصة  والسلطات  للدول  إرشادات  م  يقّدِ وهو 
العناصر  تلك  وتنفيذ  النووي،  األمن  منظومة  عناصر  تحسين  أو  إرساء 
والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها لحماية المواد المشعة أثناء نقلها من 
السحب دون إذن وأعمال التخريب. كما يمكن أن يكون مفيداً أيضاً للجهات 
النظم  وتنفيذ  تصميم  عند  النووية  المواد  ونقل  شحن  مجال  في  العاملة 
األمن  تدابير  تنفيذ  بشأن  إرشادات  المنشور  م  ويقّدِ بها.  الخاصة  األمنية 
للمادة  النسبية  والجاذبية  الخطورة،  مستوى  بمراعاة  جة،  متدّرِ بطريقة 
المعنية، والترابط بين األمان واألمن، والعواقب التي يُحتمل أن تنجم عن 

االستخدام ألغراض شريرة.

دليل التنفيذ
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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

تعالج سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلقة بمنع وكشف األفعال اإلجرامية 
أو المتعمدة غير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو ما يرتبط بذلك من مرافق أو أنشطة، أو 

لها، مثل  المستهدفة لها، والتصدي لتلك األفعال. وتتسق هذه المنشورات مع الصكوك الدولية المتعلقة باألمن النووي، وتكّمِ
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة رقم 1373 و1540، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

فئات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية: 

 أساسيات األمن النووي التي تحدد هدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسية لنظام من ذلك القبيل. وتوفر  	
األساس لتوصيات األمن النووي.

 توصيات األمن النووي التي تحدد التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول من أجل تحقيق وتعّهد نظام أمن نووي  	
وطني فعّال يتّسق مع أساسيات األمن النووي.

 أدلة التنفيذ التي تقدم إرشادات عن  الوسائل التي يمكن للدول أن تنفذ من خاللها التدابير المحددّة في توصيات  	
ز على كيفية العمل بالتوصيات المتعلقة بمجاالت واسعة لألمن النووي. األمن النووي. وبهذا، ترّكِ

 اإلرشادات التقنية تقدّم إرشادات عن مواضيع تقنية محدّدة الستكمال اإلرشادات المحددّة في أدلة التنفيذ. وهي 	 
ز على تفاصيل كيفية تنفيذ التدابير الضرورية. ترّكِ

الصياغة واالستعراض
يشارك في إعداد منشورات سلسلة األمن النووي واستعراضها أمانة الوكالة، وخبراء من الدول األعضاء )الذين 

يساعدون األمانة في صياغة المنشورات( ولجنة إرشادات األمن النووي، التي تستعرض وتعتمد مسودّة المنشورات. وعند 
االقتضاء، تُعقد أيضاً اجتماعات تقنية مفتوحة العضوية خالل عملية الصياغة من أجل إتاحة الفرصة لألخصائيين من الدول 

األعضاء والمنظمات الدولية المعنية الستعراض ومناقشة مسودّة النص. وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من 
االستعراض وتوافق اآلراء على الصعيد الدولي، تعرض األمانة مسودّات النصوص على جميع الدول األعضاء لفترة 120 

يوماً لكي تستعرضها استعراًضا رسميًا.

د األمانة لكل منشور الخطوات التالية، التي توافق عليها لجنة إرشادات األمن النووي على مراحل متتالية  وتُعِّ
ضمن عملية اإلعداد واالستعراض:

عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور المتوخى الجديد أو المنقّح، وغرضه المستهدف ونطاقه ومحتواه؛	 
مسودّة منشور لعرضها على الدول األعضاء للتعليق عليها خالل فترة 120 يوًما االستشارية؛	 
صيغة نهائية لمسودّة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.	 

وتُراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتبارات 
السرية، ويسلم فيها بأن األمن النووي يتصل اتصاالً متالزماً بشواغل األمن الوطني العامة والمحددة.

وأحد االعتبارات المستند إليها هو أن معايير أمان الوكالة وأنشطتها الرقابية ذات الصلة ينبغي أن توضع في 
االعتبار في المضمون التقني للمنشورات. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجان المعنية بمعايير األمان ذات الصلة ولجنة 

إرشادات األمن النووي باستعراض منشورات سلسلة األمن النووي التي تعالج المجاالت التي يوجد فيها ترابط مع األمان 
المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحددّة أعاله.
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وافــق المؤتمــر المعنــي بالنظــام األساســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــذي عـُــقد فــي المقــّر الرئيســي لألمــم المتحدة 

ــه 1957.  ــدأ نفــاذه فــي 29 تموز/يولي ــذي ب ــة ال ــر 1956، علــى النظــام األساســي للوكال فــي نيويــورك، فــي 23 تشــرين األول/أكتوب

ويقــع المقــّر الرئيســي للوكالــة فــي فيينــا. ويتمثـّــل هــدف الوكالــة الرئيســي فــي "تعجيــل وتوســيع مســاهمة الطاقــة الذريــة فــي 

الســام والصحــة واالزدهــار فــي العالــم أجمــع".

الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

االتحاد الروسي
إثيوبيا

أذربيجــان
األرجنتين

األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا

أستراليا
إستونيـا
إسرائيـل
إسواتيني

أفغانستان
إكــوادور

ألبانيــا
ألمانيا

اإلمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وبربودا

إندونيسيا
أنغـوال

أوروغواي
أوزبكستان

أوغنــدا
أوكرانيا

إيران )جمهورية - 
 اإلسامية(

آيرلندا
آيسلنـدا
إيطاليــا

بابوا غينيا الجديدة
باراغـواي
باكستان

باالو
البحرين
البرازيل

بربادوس
البرتغـال

بروناي دار السام
بلجيكا
بلغاريا

بليز
بنغاديـش

بنما
بنن

بوتسوانا

بوركينا فاسـو
بوروندي

البوسنة والهرسك
بولندا

بوليفيا، دولة - 
 المتعددة القوميات

بيرو
بياروس

تايلند
تركيا

تركمانستان
ترينيداد وتوباغو

تشاد
توغو

تونس
جامايكا

الجبل األسود
الجزائر

جزر البهاما
جزر القمر

جزر مارشال
جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية كوريا

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

جمهورية مولدوفـا
جنوب أفريقيا

جورجيا
جيبوتي

الدانمـرك
دومينيكا

رواندا
رومانيا
زامبيا

زمبابوي
ساموا

سان مارينو
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
سانت لوسيا

سري النكا
السلفـادور

سلوفاكيا
سلوفينيا

سنغافورة
السنغـال
السودان
السويد
سويسرا

سيراليـون
سيشيل

شيلي
صربيا
الصين

طاجيكستان
العــراق

عـُمان
غابــون

غانا
غرينادا

غواتيماال
غيانا

فانواتو
فرنسا

الفلبيــن
فنزويا )جمهورية - 

 البوليفارية(
فنلندا
فيجي

فييت نام
قبــرص

قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميـرون

الكرسي الرسولي
كرواتيا

كمبوديا
كندا
كوبا

كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيــا

الكونغو
الكويـت

كينيا
التفيا
لبنان

لختنشتاين
لكسمبرغ

ليبيا
ليبيريا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطـة

مالي
ماليزيا

مدغشقر
مصر

المغـرب
مقدونيا الشمالية

المكسيك
ماوي

المملكة العربيّة السعوديّة
المملكة المتَّحدة لبريطانيا

 العظمى وآيرلندا الشماليّة
منغوليـا

موريتانيا 
موريشيـوس

موزامبيق
موناكـو
ميانمار
ناميبيا

النرويج
النمسا
نيبال

النيجر
نيجيريا

نيكاراغـوا
نيوزيلندا

هايتي
الهند

هندوراس
هنغاريا
هولندا

الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمن

اليونان
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مالحظة بشأن حقوق النشر

جميــع منشــورات الوكالــة العلميــة والتقنيــة محميــة بموجــب أحــكام االتفاقيــة العالميــة 

لحقــوق النشــر بشــأن الملكيــة الفكريــة بصيغتهــا المعتمــدة فــي عــام 1952 )بــرن( والمنقحــة 

ــك الحيــن بواســطة المنظمــة  ــذ ذل ــد حــق النشــر من ــم تمدي فــي عــام 1972 )باريــس(. وقــد ت

العالميــة للملكيــة الفكريــة )جنيــف( ليشــمل الملكيــة الفكريــة اإللكترونيــة والفعليــة. ويجــب 

ــوع أو  ــكل مطب ــة بش ــورات الوكال ــي منش ــواردة ف ــوص ال ــتخدام النص ــى إذن باس ــول عل الحص

إلكترونــي، اســتخداما كليــاً أو جزئيــاً؛ ويخضــع هــذا اإلذن عــادة التفاقــات حقــوق النشــر واإلنتاج 

ــب بأيــة اقتراحــات تخــص االستنســاخ والترجمــة ألغــراض غيــر تجاريــة، وســيُنظَر  األدبــي. ويُرحَّ

فيهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. وينبغــي توجيــه أيــة استفســارات إلى قســــم النشـــــــر 
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تصدير

يتمثـّــل هــدف الوكالــة الرئيســي بموجــب نظامهــا األساســي فــي "تعجيــل وتوســيع 

مســاهمة الطاقــة الذريــة فــي الســام والصحــة واالزدهــار فــي العالــم أجمــع". ويشــمل عملنــا 

ــي  ــلمية ف ــراض الس ــة لألغ ــا النووي ــة التكنولوجي ــان إتاح ــة وضم ــلحة النووي ــار األس ــع انتش من

مجــاالت مثــل الصّحــة والزراعــة. ومــن الضــروري التصــرف بطريقــة مأمونــة فــي جميــع المــواد 

النوويــة والمــواد المشعــّـة األخــرى وفــي جميــع المرافــق التــي يُحتَفــظ فيهــا بهــذه المــواد، ومن 

ــا. ــأذون به ــر الم ــدة غي ــة أو المتعم ــال اإلجرامي ــن األفع ــا بصــورة مناســبة م الضــروري حمايته

فالمســؤولية عــن األمــن النــووي تقــع علــى عاتــق كل دولــة علــى حــدة، بيــد أّن التعــاون 

الدولــي يعــد عامــاً جوهريــاً لدعــم الــدول فــي إنشــاء وتعهُّــد نُظــم أمــن نــووي فّعالــة. والــدور 

الجوهــري الــذي تؤديــه الوكالــة فــي تيســير هــذا التعــاون وتقديــم المســاعدة إلــى الــدول هــو 

ــا الواســعة النطــاق  ــة عــن عضويته ــه الوكال ــذي تؤدي ــدور ال ــر ال ــاً. ويعبِّ ــه تمام ــرف ب ــر معت أم

وواليتهــا ودرايتهــا الفريــدة وخبرتهــا الطويلــة فــي تقديــم المســاعدة التقنيــة واإلرشــادات 

ــدول. ــى ال ــة إل المتخصصــة العملي

ومــا انفكــت الوكالــة، منــذ عــام 2006، تصــدر منشــورات سلســلة األمــن النووي لمســاعدة 

ــة فــي مجــال األمــن النــووي. وتُكّمــل هــذه المنشــورات  الــدول علــى إنشــاء نُظــم وطنيــة فعاّل

ــة للمــواد  ــة المادي ــة الحماي ــل اتفاقي ــووي، مث ــة المتعلقــة باألمــن الن ــة الدولي الصكــوك القانوني

النوويــة وتعديلهــا، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي، وقــراري مجلــس األمــن 

ــادر  ــان المص ــأن أم ــلوك بش ــد الس ــة قواع ــم 1373 و1540، ومدون ــدة رق ــم المتح ــع لألم التاب

المشــعة وأمنهــا.

وتُوضــع اإلرشــادات بمشــاركة فّعالــة مــن جانــب خبــراء مــن الــدول األعضــاء فــي الوكالــة، 

ــال  ــي مج ــدة ف ــات الجي ــأن الممارس ــي اآلراء بش ــق ف ــن تواف ــادات ع ــر اإلرش ــل تعبي ــا يكف مم

األمــن النــووي. وتعمــل لجنــة إرشــادات األمــن النــووي التابعــة للوكالــة والتــي أنشــئت فــي آذار/

نــة مــن ممثّلــي الــدول األعضــاء علــى اســتعراض مســودات المنشــورات فــي  مــارس 2012 والمكوَّ

سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة وتوافــق عليهــا أثنــاء صياغتهــا.

وســتواصل الوكالــة العمــل مــع دولهــا األعضــاء لضمــان إتاحــة مزايــا التكنولوجيــا النوويــة 

الســلمية لتحســين صحــة، ورفــاه وازدهــار النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم.



ملحوظة تحريرية

اإلرشــادات الــواردة فــي سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة هــي إرشــادات غيــر ُملزمــة 
للــدول، ولكــن يجــوز أن تَســَتخِدم الــدول اإلرشــادات لكــي تســاعدها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتضــى 
ــة.  ــل الدول ــووي داخ ــن الن ــة باألم ــؤولياتها المتصل ــاع بمس ــى االضط ــة وعل ــة الدولي ــوك القانوني الصك
ــة  ــات الدولي ــرض الممارس ــى ع ــي" إل ــل "ينبغ ــدأ بالفع ــل تب ــا بجم ــر عنه ــادات المعبَّ ــدف اإلرش وته
الجيــدة واإلشــارة إلــى إجمــاع دولــي بــأنَّ مــن الضــروري أن تتخــذ الــدول اإلجــراءات الموصــى بهــا أو مــا 

يعــادل ذلــك مــن تدابيــر بديلــة.
ويجــب أن تُفَهــم المصطلحــات ذات الصلــة باألمــن حســب تعريفهــا الــوارد فــي المنشــور الــذي 
تــرد فيــه، أو فــي اإلرشــادات األعلــى درجــة التــي يدعمهــا المنشــور. وفــي غيــر ذلــك مــن الحــاالت، فــإنَّ 

الكلمــات تُســَتخَدم بمعانيهــا المتعــارف عليهــا.
ــل نفــس  ــي أي تذيي ــواردة ف ــل جــزًءا ال يتجــزأ مــن المنشــور. ويكــون للمــواد ال ــر التذيي وُيعتَب
صفــة المتــن. وتُســَتخدم المرفقــات لتوفيــر معلومــات أو تفســيرات إضافيــة. وال تُعَتبــر المرفقــات أجــزاًء 

ال تتجــزأ مــن النــص الرئيســي.
وعلــى الرغــم مــن توخــي قــدر كبيــر مــن الحــرص للحفــاظ علــى دقــة المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا المنشــور، ال تتحمــل الوكالــة وال دولهــا األعضــاء أي مســؤولية عــن العواقــب التــي قــد تنشــأ عــن 

اســتخدام تلــك المعلومــات.
ــب  ــن جان ــم م ــدار أي حك ــا إص ــي ضمًن ــم ال يعن ــدان أو أقالي ــة لبل ــميات معيَّن ــتخدام تس واس
ــاتها أو  ــلطاتها ومؤسس ــم أو س ــدان أو األقالي ــذه البل ــي له ــع القانون ــأن الوض ــة، بش ــر، أي الوكال الناش

ــا. ــن حدوده تعيي
ــلة أو دون تلــك  ـّ وذكــر أســماء شــركاٍت أو منتجــاٍت معيَّنــة )ســواء مــع اإلشــارة إلــى أنهــا مسج
ــه  ــر علــى أن ــة، كمــا ال ينبغــي أن ُيفسَّ ــة النتهــاك حقــوق الملكي ــا وجــود أي ني اإلشــارة( ال يعنــي ضمًن

ــة. ــة مــن جانــب الوكال ــد أو توصي تأيي
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مقدمة-1 

الخلفية 

م سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة إرشــادات للــدول بهــدف مســاعدتها ‑ 1‑1 تقــدِّ

علــى تنفيــذ منظومــة وطنيــة لألمــن النــووي، وعلــى اســتعراض جوانــب هــذه المنظومــة 

م السلســلة إرشــادات للــدول أيضــاً مــن أجــل الوفــاء بواجباتهــا  وتعزيزهــا عنــد االقتضــاء. وتقــدِّ

ــح أساســيات األمــن  ــر الملزمــة. وتوضِّ ــة الملزمــة وغي والتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالصكــوك الدولي

ــف  ــي تتأل د العناصــر األساســية الت ــووي وتحــدِّ ــن الن ــة لألم ــة منظوم ــن إقام ــووي الغــرض م الن

منهــا هــذه المنظومــة، علــى النحــو الــوارد فــي العــدد 20 مــن سلســلة األمــن النــووي الصــادرة 

 Objective and Essential Elements of a State’s Nuclear Security عــن الوكالــة، والمعنــون

Regime )"الهــدف والعناصــر األساســية لمنظومــة األمــن النــووي الخاصــة بالدولــة"( ]1[. 

ــا  ــي ينبغــي أن تتناوله ــن العناصــر الت ــة فتبيِّ ــا الوكال ــي وضعته ــووي الت ــن الن ــات األم ــا توصي أم

ــووي الصــادرة عــن  ــوارد فــي أعــداد سلســلة األمــن الن ــى النحــو ال ــووي، عل منظومــة األمــن الن

ــة  ــة للمــواد النووي ــة المادي ــة  رقــم 13، المعنــون "توصيــات األمــن النــووي بشــأن الحماي الوكال

والمرافــق النوويــة" )الوثيقــة INFCIRC/225/Revision 5( ]2[؛ ورقــم 14، المعنــون "توصيــات 

األمــن النــووي بشــأن المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة" ]3[؛ ورقــم 15، المعنــون "توصيــات 

األمــن النــووي بشــأن المــواد النوويــة والمــواد المشــعة األخــرى الخارجــة عــن التحكــم الرقابــي" 

.]4[

هذا الدليل التنفيذي يدعم المرجع ]3[. ‑ 2‑1

ــة، ‑ 3‑1 يحــلُّ هــذا المنشــور محــل العــدد 9 مــن سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكال

المعنــون Security in the Transport of Radioactive Material )"أمــن المــواد المشــعة أثناء 

ــل  ــح لتحســين مواءمــة هــذا الدلي ــري هــذا التنقي ــد أُج ــا"(، والصــادر فــي عــام 1.2008 وق نقله

ــة  ــى األدل ــة إل ــه إحــاالت مرجعي ــام 2011، وتضمين ــي ع ــع المرجــع ]3[، الصــادر ف ــذي م التنفي

ــل  ــن التفاصي ــد م ــة مزي ــام 2008، وإضاف ــذ ع ــي صــدرت من ــة الت ــة األخــرى ذات الصل التنفيذي

ــة ودولهــا األعضــاء فــي اســتخدام الصيغــة  ــة الوكال ــى تجرب ــة باالســتناد إل ــع معين بشــأن مواضي

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، Security in the Transport of Radioactive Material )"أمــن   1

المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا"(، سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة، العــدد 9، الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــا )2008(. ــة، فيين الذري
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ــل. الســابقة مــن الدلي

ويأخــذ هــذا الدليــل التنفيــذي فــي الحســبان أيضــاً اإلطــار الدولــي المحكــم مــن ‑ 4‑1

ــي  ــعة. وتُرس ــواد المش ــا الم ــا فيه ــرة، بم ــع الخط ــي للبضائ ــل الدول ــة بالنق ــادات المتعلق اإلرش

ــة لنقــل البضائــع الخطــرة )الئحــة األمــم المتحــدة  ــة النموذجي الئحــة األمــم المتحــدة التنظيمي

ــل  ــة لنق ــات األمني ــد وضــع المتطلب ــدول عن ــه ال ــاً تســتند إلي ــة( ]5[ أساس ــة النموذجي التنظيمي

البضائــع الخطــرة بجميــع أنواعهــا. وهنــاك بعــض الحــاالت التــي تطبِّــق فيهــا الــدول الئحــة األمــم 

المتحــدة التنظيميــة النموذجيــة ]5[ تطبيقــاً مباشــراً،  كمــا تســتخدمها أيضــاً المنظمــات الدوليــة 

المعنيــة بأنــواع النقــل )أي المنظمــات التــي يركــز عملهــا علــى نــوع معيــن مــن أنــواع النقــل(. 

ــن  ــن 1‑4 و 7‑2 م ــي الفصلي ــا ف ــاء نقله ــرة أثن ــع الخط ــن البضائ ــة بأم ــكام المتعلق ــرد األح وت

ــج  ــة والبرام ــوكاالت المتخصص ــذت ال ــد اتخ ــة. وق ــة النموذجي ــدة التنظيمي ــم المتح ــة األم الئح

األخــرى التابعــة لألمــم المتحــدة خطــوات مماثلــة دعمــاً لتحســين األمــن فــي ســياق نقــل المــواد 

ــي  ــران المدن ــة الطي ــة، ومنظم ــة الدولي ــة البحري ــدت المنظم ــا. وعم ــع أنواعه ــرة بجمي الخط

ــل  ــة للنق ــة الدولي ــة الحكومي ــا، والمنظم ــة ألوروب ــدة االقتصادي ــم المتح ــة األم ــي، ولجن الدول

الدولــي بالســكك الحديديــة، واالتفــاق األوروبــي المتعلــق بنقــل البضائــع الخطــرة علــى الطــرق 

المائيــة الداخليــة، جميعــاً إلــى تعديــل الصكــوك الدوليــة الخاصــة بــكٍل منهــا ]6‑10[ لتجســيد 

ــة ]5[.  ــة النموذجي ــم المتحــدة التنظيمي ــي الئحــة األم ــن ف ــة باألم األحــكام المتعلق

وتضــع اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة وتعديلهــا ]11‑13[ إطــاراً دوليًّــا لضمــان ‑ 5‑1

ــاء  ــك أثن ــي ذل ــا ف ــلمية، بم ــراض الس ــي األغ ــتخدمة ف ــة المس ــواد النووي ــة للم ــة المادي الحماي

ــتثناءات  ــع بعــض االس ــا أيضــاً، م ــة وتعديله ــق االتفاقي ــا تنطب ــة. كم ــر الحــدود الدولي ــا عب نقله

ــا.  ــاء اســتخدامها وخزنهــا ونقلهــا محليًّ ــة أثن ــى المــواد النووي المحــددة، عل

إطــار ‑ 6‑1 فــي  نقلهــا  أثنــاء  المشــعة  المــواد  الوكالــة متطلبــات ألمــان  وقــد وضعــت 

بهــذا  الصلــة  ذات  المنشــورات  وتشــمل  الوكالــة.  عــن  الصــادرة  األمــان  معاييــر  سلســلة 

 SSR‑6 ــدد ــة: الع ــن الوكال ــادرة ع ــان الص ــر األم ــلة معايي ــن سلس ــة م ــداد التالي ــوع األع  الموض

)الصيغــة المنقحــة Rev. 1(، المعنــون "الئحــة النقــل المأمــون للمــواد المشــعة" ]14[؛ والعــدد 

SF‑1، المعنــون "مبــادئ األمــان األساســية" ]15[؛ والعــدد GSR Part 3، المعنــون "الوقايــة مــن 

اإلشــعاعات وأمــان المصــادر اإلشــعاعية: معاييــر األمــان األساســية الدوليــة" ]16[.
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الغرض من المنشور 

ــأن ‑ 7‑1 ــة بش ــلطاتها المختص ــدول وس ــادات لل ــر إرش ــو توفي ــور ه ــذا المنش ــن ه ــرض م الغ

كيفيــة إنشــاء منظومــة األمــن النــووي المتعلقــة بنقــل المــواد المشــعة والمحافظــة علــى 

العناصــر المكونــة لهــذه المنظومــة. وقــد يكــون هــذا المنشــور مفيــداً أيضــاً للجهــات العاملــة 

ــن  ــة بأم ــؤوليات متعلق ــل مس ــي تتحم ــات الت ــن الجه ــا م ــل وغيره ــحن والنق ــي الش ــي مجال ف

ــة.  ــا األمني ــم نظمه ــى تصمي ــاعدتها عل ــل، لمس النق

ويهــدف هــذا المنشــور إلــى تيســير وضــع نهــج متســق علــى الصعيــد الدولــي إزاء أمــن ‑ 8‑1

المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا فــي الــدول،  وهــو يســتند إلــى التوصيــات ذات الصلــة الــواردة فــي 

ــة  ــي الممارس ــات ف ــذه التوصي ــذ ه ــة تنفي ــأن كيفي ــة بش ــادات إضافي ــدم إرش ــع ]3[ ويق المرج

العمليــة.

النطاق

ينطبــق هــذا المنشــور علــى أمــن الطــرود المحتويــة علــى مــواد مشــعة يمكــن أن ‑ 9‑1

تتســبب فــي عواقــب إشــعاعية غيــر مقبولــة فــي حــال اســتخدامها فــي عمــل شــرير، أثنــاء نقــل 

تلــك الطــرود دوليًّــا ومحليًّــا. وينطبــق أيضــاً علــى أمــن بعــض المــواد النوويــة مــن الفئــة الثالثــة 

ــه تلــك المــواد مــن طبيعــة مشــعة. ويوفــر هــذا  ــاء نقلهــا، بســبب مــا تتســم ب ومــا دونهــا أثن

ــب.  ــن التخري ــن الســحب دون إذن وم ــة م المنشــور إرشــادات بشــأن الحماي

ــواد ‑ 10‑1 ــى الم ــور عل ــة للعث ــر المتبع ــات والتدابي ــاً للترتيب ــدم هــذا المنشــور أيضــاً وصف ويق

المشــعة واســتعادتها فــي حــال فقدانهــا أو ضياعهــا أو ســرقتها. ويمكــن االطــاع علــى إرشــادات 

ــب  ــور الجوان ــذا المنش ــاول ه ــع ]4[. وال يتن ــي المرج ــوع ف ــذا الموض ــأن ه ــاً بش ــر تفصي أكث

المتعلقــة بالتأهــب والتصــدي للطــوارئ فــي حــال وقــوع حــدث متصــل باألمــن النــووي ينطــوي 

علــى مــواد مشــعة قيــد النقــل،  حيــث تُعالـَـج تلــك المواضيــع فــي منشــورات أخــرى صــادرة عــن 

ــة ]17‑20[. الوكال

ــة منســقة ‑ 11‑1 ــل المــواد المشــعة بطريق ــة لنق ــان الازم ــر األمــن واألم ــذ تدابي وينبغــي تنفي

ــة الصــادرة  ــووي ذات الصل ــر األمــان وإرشــادات األمــن الن ــك لمعايي ــاالً للمرجــع ]14[ وكذل امتث

عــن الوكالــة. وقــد تنطبــق علــى عمليــات النقــل أيضــاً لوائــح ومعاييــر ومدونــات وأدلــة أخــرى 
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موضوعــة ألغــراض األمــان، ممــا قــد يؤثــر فــي تصميــم وتنفيــذ نظــام أمــن النقــل المعمــول بــه 

لــدى الجهــة الشــاحنة أو الناقلــة. وتذكــر منشــورات سلســلة معاييــر األمــان الصــادرة عــن الوكالــة 

ــذ بطريقــة متكاملــة بحيــث ال تُخــل  ــم تدابيــر األمــان وتدابيــر األمــن وأن تنفَّ أنــه "يجــب أن تصمَّ

تدابيــر األمــن باألمــان وال تُخــل تدابيــر األمــان باألمــن“ ]15[.

ــاً لألحــكام الــواردة فــي ‑ 12‑1 وتــؤدي تدابيــر أمــن النقــل المقترحــة فــي هــذا المنشــور دوراً مكمِّ

 26‑G المرجــع ]2[ ودليــل التنفيــذ الداعــم لــه والمعنــون "أمــن المــواد النوويــة فــي النقــل"، العــدد

ــة  ــى الحماي ــق هــذا المنشــور عل ــة ]21[. وال ينطب ــووي الصــادرة عــن الوكال مــن سلســلة األمــن الن

ــاز متفجــر  ــد النقــل مــن ســحبها دون إذن لغــرض اســتخدامها فــي جه ــة قي ــة للمــواد النووي المادي

ــد أنَّ  ــه ]21[. بي ــذ الداعــم ل ــل التنفي ــج هــذا الموضــوع فــي المرجــع ]2[ ودلي ــووي،  حيــث يُعالَ ن

هــذا المنشــور ينطبــق علــى الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة قيــد النقــل إذا كان خطــر اســتخدام 

تلــك المــواد فــي عمــل شــرير محتمــل يرجــع لنشــاطها اإلشــعاعي وليــس لخصائصهــا االنشــطارية.  

وتجــدر اإلشــارة تحديــداً إلــى أنَّ بعــض الطــرود المحتويــة علــى مــواد نوويــة مــن الفئــة الثالثــة ومــا 

دونهــا يمكــن أن تســتلزم، بســبب نشــاطها اإلشــعاعي، اتخــاذ تدابيــر أمنيــة أكثــر صرامــة مــن التدابير 

المنصــوص عليهــا فــي المرجــع ]21[ فــي حــال تطبيــق المنهجيــة المبينــة فــي هــذا المنشــور.

ــي ‑ 13‑1 ــواردة ف ــل ال ــن النق ــر أم ــذ تدابي ــأن تنفي ــادات بش ــاً إرش ــور أيض ــذا المنش ــدم ه ويق

مدونــة قواعــد الســلوك بشــأن أمــان المصــادر المشــعة وأمنهــا )والمشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم 

ــأن  ــادات بش ــوان "إرش ــادرة بعن ــا الص ــة له ــة المكمل ــلوك"( ]22[، والوثيق ــد الس ــة قواع "مدون

ــا" ]23[. ــعة وتصديره ــادر المش ــتيراد المص اس

وفــي حيــن أنَّ اإلرشــادات المبينــة فــي هــذا المنشــور متســقة مــع الئحــة األمــم المتحــدة ‑ 14‑1

ــل التدابيــر  التنظيميــة النموذجيــة ]5[، فإنهــا تــورد بعــض التدابيــر األمنيــة المحــددة التــي تكمِّ

المنصــوص عليهــا فــي تلــك الائحــة.

وقــد أخــذت دول العديــدة فــي االعتبــار اإلرشــادات الــواردة فــي الصيغــة الســابقة ‑ 15‑1

الصــادرة فــي عــام 2008 مــن دليــل التنفيــذ عنــد وضــع متطلباتهــا الرقابيــة. وقــد تكــون هــذه 

ــن  ــد م ــر مزي ــة مــن خــال توفي ــات الرقابي ــدة للهيئ ــذ مفي ــل التنفي ــن دلي حــة م ــة المنقَّ الصيغ

ــة. ــاحنة والناقل ــات الش ــادات للجه اإلرش

4



هيكل الدليل 

يســير هــذا الدليــل وفــق نفــس الهيــكل المتبــع فــي المرجــع ]3[. ويلخــص القســم 2 ‑ 16‑1

المقاصــد المتوخــاة مــن العناصــر التــي تتكــون منهــا منظومــة األمــن النــووي التــي تضعهــا الدولــة 

فيمــا يتعلــق بنقــل المــواد المشــعة، ويوفِّــر إرشــادات بشــأن تنفيــذ هــذه العناصــر. ويصــف القســم 

3 عمليــة تحديــد خصائــص المــواد المشــعة لتطبيــق المســتوى المائــم مــن التدابيــر األمنيــة عليهــا 

أثنــاء نقلهــا. ويقــدم القســم 4 إرشــادات بشــأن وضــع البرنامــج الرقابــي الخــاص بأمــن النقــل، بمــا 

ــي  ــة الت ــر األمني ــد األدوار والمســؤوليات. ويقــدم القســم 5 إرشــادات بشــأن التدابي ــك تحدي فــي ذل

ــم  ــدم القس ــل. ويق ــاء النق ــب أثن ــال التخري ــحب دون إذن وأعم ــن الس ــة م ــا للحماي ــزم اتخاذه يل

ــال  ــي ح ــتعادتها ف ــواد المشــعة واس ــى الم ــور عل ــتعمل للعث ــي تُس ــر الت ــادات بشــأن التدابي 6 إرش

فقدانهــا أو ســرقتها. ويقــدم التذييــل األول معلومــات أساســية عــن تحديــد القيــم الحديــة لمســتوى 

النشــاط اإلشــعاعي، التــي يــؤدي تجاوزهــا إلــى اتخــاذ تدابيــر معينــة ألمــن النقــل. ويقــدم التذييــل 

الثانــي معلومــات عــن وضــع خطــة أمــن النقــل. ويقــدم المرفــق األول مثــاال لخطــة أمــن النقــل مــع 

وصــف لمحتويــات الخطــة وهيكلهــا. ويقــدم المرفــق الثانــي نموذجــاً لقائمــة مرجعيــة للتحقــق مــن 

أمــن النقــل فيمــا يخــصُّ شــحنة مــا. ويقــدم المرفــق الثالــث فهرســاً مرجعيــاً للتدابيــر األمنيــة غيــر 

المرتبطــة بنــوع نقــل بعينــه مــع اإلحالــة إلــى المواضــع التــي تُناقــش فيهــا فــي هــذا المنشــور.

العناصر المكونة لمنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة والمتصلة -1 

بنقل المواد المشعة

تنصُّ الفقرة 2‑1 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 1‑2

"يتمثل الغرض العام المنشود من منظومة األمن النووي الخاصة بدولة ما في حماية 

األشخاص والممتلكات والمجتمع والبيئة من األعمال الشريرة المنطوية على استخدام مواد 

نووية أو مواد مشعة أخرى من شأنها أن تسبب عواقب إشعاعية غير مقبولة. وينبغي 

لألغراض المنشودة من إحدى منظومات األمن النووي فيما يخص المواد المشعة والمرافق 
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ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة أن تكون كالتالي:

الحماية ضد السحب دون إذن للمواد المشعة المستخدمة في المرافق ذات الصلة وفي  	

األنشطة ذات الصلة؛ 
الحماية من تخريب المواد المشّعة األخرى والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة؛  	
كفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة للعثور على المواد المشعة المفقودة أو الضائعة أو  	

المسروقة واستعادتها، حسب االقتضاء، وإعادة إرساء التحكم الرقابي. 

ويرتبط الغرض الثالث بشكل رئيسي بالمواد المشعة غير الخاضعة للتحكم الرقابي، التي 

يتناولها العدد 15 من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة بعنوان "توصيات األمن النووي 

بشأن المواد النووية والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي" ]المرجع ]4[.

وتنصُّ الفقرة 2‑2 من المرجع ]3[ على ما يلي: ‑ 2‑2

"ويتم تحقيق هذه األغراض من خال تدابير أمنية ترمي إلى ردع أي عمل شرير محتمل 

والكشف عنه وتأخيره والتصدي له، وإلى الترتيب إلدارة أمن المواد المشعة والمرافق 

ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة". 

وتنصُّ الفقرة 2‑3 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 3‑2

"وينبغي لتدابير األمن هذه أن تقوم على أساس نهج متدرج مستنير بشأن المخاطر بحيث 

يتم توفير القدر ذاته من األمن للمواد القادرة على التسبب بعواقب إشعاعية محتملة مشابهة 

نتيجة استخدامها في عمل شرير. وينبغي لها أيضاً أن تستخدم مفهوم الدفاع في العمق". 

وتنصُّ الفقرة 2‑4 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 4‑2

"واعترافاً بالمزايا المجتمعية الناتجة عن استخدام المواد المشعة، ينبغي لمنظومة األمن 

النووي أن تجتهد لتحقيق توازن بين اإلدارة اآلمنة للمواد المشعة من دون وضع قيود ال 

طائل لها على ممارسة تلك األنشطة المفيدة."

ــاء نقلهــا كمــا ‑ 5‑2 وينطبــق كل غــرض مــن هــذه األغــراض علــى حمايــة المــواد المشــعة أثن

ــي يتناولهــا المرجــع ]2[(.  ــد االســتخدام والخــزن )الت ــة قي ــى المــواد النووي ينطبــق عل
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ويتنــاول هــذا القســم العناصــر المكونــة لمنظومــة األمــن النــووي الخاصــة بالدولــة ‑ 6‑2

والمتصلــة بنقــل المــواد المشــعة، والتــي تُســتخدم لتحقيــق هــذه األغــراض.

مسؤولية الدولة 

تنــصُّ الفقــرة 3‑1 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "تقــع مســؤولية إنشــاء منظومــة لألمــن ‑ 7‑2

النــووي وتنفيذهــا وتعهدهــا داخــل دولــة مــا علــى تلــك الدولــة."

ينبغــي أن يكــون أمــن النقــل جــزءاً أصيــاً مــن المنظومــة األمنيــة الشــاملة التــي تضعهــا ‑ 8‑2

ــة مســؤولية التنظيــم الرقابــي  ــة فيمــا يخــص المــواد المشــعة. وتقــع علــى عاتــق كل دول الدول

للمــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا مــن أجــل حمايــة تلــك المــواد مــن األعمــال الشــريرة التــي يمكــن 

ــة. وتتحمــل  ــع والبيئ ــكات والمجتم ــب إشــعاعية ضــارة لألشــخاص والممتل ــى عواق ــؤدي إل أن ت

ــاالً لحمايــة  الدولــة المســؤولية الكاملــة عــن التأكــد مــن أنَّ منظومتهــا األمنيــة تكفــل إطــاراً فعَّ

المــواد المشــعة الخاضعــة لواليتهــا القانونيــة. 

وتنصُّ الفقرة 3‑2 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 9‑2

"ينبغي للدولة أن تحدد بوضوح مسؤوليات األمن النووي وتسندها إلى السلطات 

المختصة، مع ماحظة أن هذه السلطات قد تتضمن الهيئات الرقابية، ووكاالت إنفاذ 

القوانين، والجمارك ومراقبة الحدود، واالستخبارات، واألمن، والهيئات الصحية وغيرها. 

وينبغي الترتيب لتحقيق قدر مائم من التكامل والتنسيق في المسؤوليات داخل منظومة 

األمن النووي للدولة. وينبغي رسم خطوط واضحة للمسؤوليات واالتصاالت وتسجيلها بين 

السلطات المختصة."

ــة ‑ 10‑2 ــر التالي ــى العناص ــة عل ــة بالدول ــووي الخاص ــن الن ــة األم ــتمل منظوم ــي أن تش وينبغ

ــا: ــاء نقله ــعة أثن ــواد المش ــن الم ــة بأم المتعلق

ــاء )أ(  ــم أمــن المــواد المشــعة أثن النــص علــى أحــكام فــي اإلطــار التشــريعي والرقابــي تنظِّ

نقلهــا؛  

ــذ )ب(  ــن تنفي ــؤولية ع ــى المس ــة تتول ــة رقابي ــك هيئ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــلطات مختص ــود س وج

ــي؛   ــريعي والرقاب ــار التش ــي اإلط ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــكام ذات الصل األح
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وضع نظم وتدابير أمنية مخصصة ألمن النقل.  )ج( 

ــى ‑ 11‑2 ــة عل ــة والمنطبق ــووي الخاصــة بالدول ــن الن ــة األم وينبغــي أن تخضــع عناصــر منظوم

أمــن المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا لاســتعراض، وللتحديــث الــدوري عنــد االقتضــاء، مــن جانــب 

الســلطات المختصــة. 

وينبغــي أن تتأكــد الدولــة مــن أنَّ الهيئــة الرقابيــة المســؤولة عــن أمــن المــواد المشــعة ‑ 12‑2

ــة المســؤولة  ــع الوحــدات التنظيمي ــي أن تتمت ــة. وينبغ ــع باالســتقالية الفعلي ــا تتمت ــاء نقله أثن

عــن أنشــطة الترخيــص واألنشــطة اإلشــرافية بصاحيــات تقديريــة مناســبة وكافيــة وغيــر مقيــدة 

ــة  ــات الخارجي ــة األخــرى أو للمنظم ــوكاالت الحكومي ــون لل ــي أال تك ــا، وينبغ ــذ مهامه ــي تنفي ف

قــدر علــى التأثيــر دون وجــه حــق فــي تنفيــذ مهــام الترخيــص والمهــام اإلشــرافية.   

ــى ‑ 13‑2 ــة عل ــا موزَّع ــاء نقله ــعة أثن ــواد المش ــن الم ــن أم ــؤولية ع ــت المس ــال كان ــي ح وف

ســلطتين مختصتيــن أو أكثــر، ينبغــي وضــع تدابيــر للتنســيق العــام فيمــا بيــن تلــك الســلطات،  

كمــا ينبغــي وضــع حــدود واضحــة لمســؤولية كل جهــة مــن هــذه الجهــات وتســجيل ذلــك بمــا 

ــواد.  ــة المســتمرة للم ــر الحماي يضمــن توفي

وتنصُّ الفقرة 3‑3 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 14‑2

"وينبغي للدولة أن تكفل إرساء تعاون شامل فعال وتضمن تبادل المعلومات ذات الصلة 

فيما بين السلطات المختصة. وينبغي لذلك أن يشمل تبادل المعلومات ذات الصلة )مثل 

المعلومات بشأن تهديد يجب الحماية منه وغير ذلك من المعلومات االستخباراتية( وفقاً 

للوائح الوطنية."

ــى ‑ 15‑2 ــات عل ــادل المعلوم ــاور وتب ــاون والتش ــبة للتع ــات مناس ــدول آلي ــع ال ــي أن تض وينبغ

ــود  ــة فــي مجــال النقــل، فــي حــدود القي ــات والممارســات األمني ــي بشــأن التقني ــد الدول الصعي

المفروضــة للحفــاظ علــى الســرية. وينبغــي أن تســاعد الــدول بعضهــا بعضــاً عنــد الطلــب مــن 

ــات  ــع ترتيب ــن أن توض ــن الممك ــودة. وم ــروقة أو المفق ــعة المس ــواد المش ــتعادة الم ــل اس أج

ــة  ــات الحكومي ــور والمنظم ــة ودول العب ــدول المتلقي ــاحنة وال ــدول الش ــن ال ــا بي ــبة فيم مناس

ــر  ــان توفي ــات، ولضم ــادل المعلوم ــاور وتب ــاون والتش ــز التع ــل تعزي ــن أج ــة م ــة المعني الدولي

ــة.  ــا القانوني ــة لواليته ــعة الخاضع ــواد المش ــة للم ــة الكافي الحماي
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وينبغــي أن تتضمــن خطــط الطــوارئ األمنيــة التــي تضعهــا الــدول علــى المســتوى الوطني ‑ 16‑2

ــة فــي حــال تعــرُّض المــواد المشــعة أو الطــرود  وصفــاً لتدابيــر التصــدي التــي ســتتخذها الدول

المحتويــة عليهــا )التــي يُشــار إليهــا فــي األجــزاء التاليــة من هــذا المنشــور اختصــاراً بـ"الطــرود"( 

لمحاولــة ســحبها دون إذن أو تخريبهــا، أو إذا وقــع الســحب دون إذن أو التخريــب بالفعــل، أثنــاء 

ــا. وينبغــي تنســيق هــذه التدابيــر مــع خطــط الطــوارئ التــي  ــا أو دوليًّ نقــل تلــك المــواد محليًّ

ــاع نهــج  ــة أو االشــعاعية، بمــا يتســق مــع اتب ــة للتصــدي لحــاالت الطــوارئ النووي تضعهــا الدول

شــامل لجميــع األخطــار ]2‑21[. 

النقل الدولي 

تنــصُّ الفقــرة 4‑38 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "وفيمــا يخــص النقــل الدولــي، ينبغــي ‑ 17‑2

للشــاحنين و/أو الناقليــن أن يكفلــوا مســبقاً تطبيــق أي اختافــات فــي متطلبــات األمــن الســارية 

بيــن دولــة وأخــرى، كمــا ينبغــي لهــم تحديــد نقطــة انتقــال المســؤولية عــن األمــن."

ــى ‑ 18‑2 ــواد المشــعة الموجــودة عل ــة للم ــة الكافي ــر الحماي ــة توفي ــي أن تشــترط الدول وينبغ

ــة أو فــي المجــال  ــاه الدولي ــاء وجودهــا فــي المي ــا أثن ــرات المســجلة لديه ــن الســفن والطائ مت

ــة أخــرى.  ــى دول ــا إل ــى انتقــال المســؤولية عنه الجــوي وحت

وينبغــي التنســيق بيــن الدولــة المســتوردة والدولــة المصــدرة قبــل نقــل المــواد المشــعة ‑ 19‑2

ــة وقــوع عمــل شــرير فــي ســياق اســتيراد المــواد المشــعة أو تصديرهــا.  ــل مــن احتمالي للتقلي

ــى أن يكــون التنســيق  ــن 1 و2، فينبغــي كحــٍد أدن ــن الفئتي ــا يخــص المصــادر المشــعة م وفيم

متســقاً مــع الفقــرات 23–29 مــن المرجــع ]22[. 

ــات أو ‑ 20‑2 ــري بالمركب ــل الب ــى النق ــة عل ــات الشــحن الدولي ــن أن تنطــوي عملي ــن الممك وم

بالســكك الحديديــة، واالنتقــال مــن نــوع نقــل إلــى آخــر، والنقــل بالطائــرات أو الســفن، والمــرور 

ة دول، والخــزن المؤقــت أثنــاء النقــل. وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهة الشــاحنة  عبــر عــدَّ

والجهــة الناقلــة بالمحافظــة علــى أمــن المــواد المشــعة طــوال عمليــة النقــل، وأن تحــدد بوضوح 

الكيفيــة التــي ســيجري بهــا أي انتقــال للمســؤوليات األمنيــة عــن المــواد المنقولــة.
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اإلطار التشريعي والرقابي 

الدولة 

تنصُّ الفقرة 3‑4 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 21‑2

"ينبغي للدول أن تضع وتنّفذ وتتعّهد إطاراً تشريعياً ورقابياً وطنياً فعاالً لتنظيم األمن 

النووي للمواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة، بما من شأنه أن:

ــن شــأنها أن  	 ــواد مشــعة م ــى م ــال شــريرة تنطــوي عل ــكاب أعم يراعــي خطــر ارت

ــة؛  ــر مقبول ــب إشــعاعية غي تســبب عواق
ــة  	 ــة الخاضع ــطة ذات الصل ــة واألنش ــق ذات الصل ــعة والمراف ــواد المش ــّدد الم يح

المشــعة  المــواد  وكميــات  النويــدات  حيــث  مــن  النــووي  األمــن  لمنظومــة 

الموجــودة؛
ــا  	 ــا فيه ــة، بم ــات ذات الصل ــى الهيئ ــندها إل ــة ويس ــؤوليات الحكومي ــدد المس يح

ــتقلة؛ ــة مس ــة رقابي هيئ
يلقــي علــى المشــغل و/أو الشــاحن و/أو الناقــل المســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ  	

وتعّهــد تدابيــر أمــن المــواد المشــعة؛
يُرســي إجــراَء إصــداِر األذون للمــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلة واألنشــطة ذات  	

الصلــة. وحســب االقتضــاء، يمكــن دمــج إجــراء إصــدار األذون بشــأن أمــن المــواد 

المشــعة ضمــن أحــد اإلجــراءات الموضوعــة لألمــان أو للوقايــة مــن اإلشــعاعات؛
يُرسي إجراَء التفتيِش للتحقق من متطلبات األمن؛  	
يُرســي إجــراَء اإلنفــاذ المطبّــق فــي حــاالت التخلـّـف عــن االمتثــال لمتطلبــات األمن  	

المنصــوص عليهــا بموجــب اإلطــار التشــريعي والرقابي؛
ــّعة  	 ــواد المش ــحب دون إذن للم ــي الس ــى مرتكب ــة عل ــات المفروض ــدد العقوب يح

ــة؛ ــطة ذات الصل ــة واألنش ــق ذات الصل ــب المراف وتخري
يراعي نواحي التقارب بين أمن المواد المشعة وأمانها." 	

وينطبــق مــا ســبق علــى المــواد المشــعة أثنــاء النقــل كمــا ينطبــق علــى المــواد المشــعة قيــد ‑ 22‑2

االســتخدام والخــزن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وبغيــة معالجــة أمــن المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا، ينبغــي 
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ــق مــا يلــي، وفقــاً لنهــج متــدرج وحســب االقتضــاء:  لإلطــار التشــريعي والرقابــي الوطنــي أن يحقِّ

وضــع عمليــة لمنــح األذون الخاصــة بالمــواد المشــعة أثنــاء النقــل، بمــا يمكــن أن يشــمل )أ( 

إصــدار تراخيــص محــددة أو أشــكال أخــرى مــن األذون؛ 

ــة، )ب(  ــة الناقل ــة الشــاحنة والجه ــب الجه ــل مــن جان ــن النق ــم خطــة أم وضــع إجــراء لتقدي

ــل، حســب االقتضــاء؛  ــل النق ــى الخطــة قب ــة الســلطة المختصــة عل ولموافق

تحديــد متطلبــات تصميــم وتقييــم نظــام أمــن النقــل مــن جانــب الجهــة الشــاحنة والجهة )ج( 

ــة، حســب االقتضاء؛  الناقل

النــصُّ علــى أحــكام بشــأن االســتعراض المنتظــم لمتطلبــات أمــن النقــل مــن أجــل مراعــاة )د( 

أوجــه التقــدم فــي التكنولوجيــا والتغيــرات المحتملــة فــي التهديــدات؛

وضــع برنامــج للتحقــق مــن االمتثــال المســتمر لمتطلبــات أمــن النقــل مــن خــال إجــراء )(( 

ــد  ــة عن ــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــد م ــة، والتأك ــش واســتعراض دوري ــات تفتي عملي

الحاجــة؛ 

ــى أســاس مســتوى الســرية )و(  ــا عل ــات الحساســة وتصنيفه ــد المعلوم وضــع سياســة لتحدي

والتحكــم فــي الوصــول إليهــا، وذلــك فيمــا يخــص المعلومــات المتعلقــة بأمــن النقــل التي 

يمكــن أن يــؤدي إفشــاؤها دون إذن إلــى اإلخــال بأمــن المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا؛

ــخاص )ز(  ــان أنَّ األش ــات لضم ــى متطلب ــة، عل ــات الوطني ــع الممارس ــق م ــا يتواف ، بم ــصُّ الن

المــأذون لهــم بالوصــول للمعلومــات الحساســة أو للمــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا أو 

ــاء النقــل يتمتعــون بالجــدارة بالثقــة، ووضــع  ــة محــددة أثن ــن بمســؤوليات أمني المكلفي

إجــراءات للتحقــق مــن جــدارة أولئــك األشــخاص بالثقــة ولمنحهــم التصاريــح األمنيــة بمــا 

ــق  ــات التحق ــال متطلب ــبيل المث ــى س ــم )عل ــندة إليه ــؤوليات المس ــع المس ــب م يتناس

ــخاص(؛  ــك األش ــة أولئ ــن هوي ــي م اإليجاب

وضــع متطلبــات لإلبــاغ عــن األحــداث المتصلــة باألمــن، بمــا فــي ذلــك ضيــاع أو فقــدان )ح( 

الطــرود المحتويــة علــى مــواد مشــعة.

وينبغــي لــكل دولــة أن تحدد بوضــوح فــي إطارهــا القانونــي والرقابي إســناد المســؤوليات ‑ 23‑2

ــات األخــرى المشــاركة  ــة أو الجه ــة المتلقي ــة أو الجه ــة الناقل ــة الشــاحنة أو الجه ــة للجه األمني

فــي نقــل المــواد المشــعة. وعلــى ســبيل المثــال، قــد تختــار الدولــة أن تعتبــر الجهــة الشــاحنة 

ــذ  ــى الجهــة الشــاحنة تنفي ــأن تشــترط إمــا أن تتول ــاء النقــل ب وحدهــا مســؤولة عــن األمــن أثن

ــذ التدابيــر األمنيــة وفقــاً لتوجيهــات الجهة  عمليــة النقــل بنفســها أو أن تســتعين بجهــة ناقلــة تنفِّ

الشــاحنة. وقــد تختــار الدولــة أيضــاً إســناد المســؤوليات األمنيــة إلــى الجهــات الناقلــة المــأذون 

لهــا مــن الســلطة المختصــة بتنفيــذ عمليــات النقــل اآلمــن للمــواد المشــعة، مــع الســماح للجهــة 
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ــؤوليات  ــمل المس ــي. وتش ــام األمن ــر النظ ــي توفي ــة ف ــة الناقل ــى الجه ــاد عل ــاحنة باالعتم الش

التــي عــادة مــا تســندها الدولــة إلــى تلــك الجهــات وضــع خطــة أمــن النقــل، وتقديــم إخطــار 

مســبق بتفاصيــل الشــحنات إلــى الجهــة المتلقيــة، واســتكمال ســائر األنشــطة التقنيــة واإلجرائيــة 

واإلداريــة ذات الصلــة.

وينبغــي أن تحــدد الدولــة فــي إطارهــا التشــريعي والرقابــي أيضــاً المتطلبــات التــي ينبغي ‑ 24‑2

أن تلتــزم بهــا الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة فيمــا يخــصُّ التخطيــط للطــوارئ، بمــا فــي 

ذلــك المتطلبــات المتعلقــة بالتنســيق مــع الدولــة والســلطات المحليــة. 

الهيئة الرقابية 

تنصُّ الفقرة 3‑11 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 25‑2

"ينبغي للهيئة الرقابية أن تنّفذ اإلطار التشريعي والرقابي وأال ترّخص لألنشطة إال إذا كانت 

تمتثل للوائحها بشأن األمن النووي. وحيثما اقتضى األمر، يمكن للهيئة الرقابية أن تستخدم 

خطة األمن... عند دراسة إصدار أحد األذون."

ــة مــن ‑ 26‑2 ــة المســؤولة عــن أمــن النقــل أن تنفــذ العناصــر ذات الصل ــة الرقابي ينبغــي للهيئ

ــي  ــط الت ــة للضواب ــن ممتثل ــم تك ــا ل ــل م ــطة النق ــأذن بأنش ــي وأال ت ــريعي والرقاب ــار التش اإلط

ــم خطــة ألمــن النقــل،  ــاً بتقدي ــب النقــل ملزم ــك اإلطــار. وفــي حــال كان مقــدم طل ــا ذل يضعه

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تلجــأ إلــى اســتعراض خطــة أمــن النقــل لتحديــد مــا إذا كانت ســتصدر 

ــاً بتنفيــذ الطلــب. إذن

وينبغــي أن يكــون للهيئــة الرقابيــة وضــع قانونــي محــدد بوضــوح؛ وأن تتمتــع باالســتقالية ‑ 27‑2

ــل؛ وأن  ــي النق ــاركة ف ــات المش ــن الجه ــا م ــة وغيره ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــن الجه ع

تكــون لديهــا الصاحيــات القانونيــة والقــدرات الازمــة ألداء مســؤولياتها ومهامهــا بفعاليــة.

وينبغــي أن تتحقــق الهيئــة الرقابيــة مــن االمتثــال المســتمر للوائــح المنظمــة ألمــن ‑ 28‑2

النقــل ولشــروط األذون ذات الصلــة، عنــد االقتضــاء، مــن خــال عمليــات التفتيــش واالســتعراض. 

ــزم الجهــات الشــاحنة والناقلــة أيضــاً باتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة فــي  وينبغــي أن تُل

ــر  ــة بالتدابي ــش المتعلق ــات التفتي ــراء عملي ــن إج ــات. ويمك ــد المتطلب ــتيفاء أح ــدم اس ــال ع ح

ــة بالتنســيق مــع عمليــات التفتيــش  ــة والمتلقي ــة التــي تنفذهــا الجهــات الشــاحنة والناقل األمني
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التــي تضطلــع بهــا الهيئــات الرقابيــة األخــرى المســؤولة عــن التحقــق مــن االمتثــال لمتطلبــات 

رقابيــة أخــرى، مثــل متطلبــات الوقايــة مــن اإلشــعاعات واألمــان اإلشــعاعي، مــع مراعــاة الحاجــة 

ــات الحساســة.  ــة المعلوم لحماي

ــة بشــأن أمــن النقــل ‑ 29‑2 ــة الرقابي ــا الهيئ ــع به ــي تضطل  وينبغــي أن تشــمل المســؤوليات الت

ما يلي: 

ــدات )أ(  ــم التهدي ــى تقيي ــتناد إل ــا باالس ــاء نقله ــعة أثن ــواد المش ــن الم ــات أم ــع متطلب وض

التهديــدات  بيــان  أو  التصميــم  فــي  لهــا  المحتــاط  التهديــدات  أو وصــف  الوطنــي 

ــاك منشــوران صــادران ضمــن سلســلة األمــن النــووي  ــل )انظــر الفقــرة 2‑45(. وهن البدي

المعنــون   )Rev. 1 حــة  المنقَّ )الصيغــة   10‑G العــدد الوكالــة، وهمــا  عــن  الصــادرة 

 National Nuclear Security Threat Assessment, Design Basis Threats and

Representative Threat Statements )"التقييــم الوطنــي للتهديــدات فــي مجــال األمــن 

النــووي، ووصــف التهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم، وبيانــات نمــاذج التهديــدات"( 

ــق النوويــة  ــواد النوويــة والمراف ــة للم ــون "الحمايــة المادي ]24[؛ والعــدد G‑27 المعن

)تنفيــذ الوثيقــة INFCIRC/225/Revision 5(" ]25[، يمكــن اســتخدام أحدهمــا، حســب 

ــب. ــحب دون إذن أو التخري ــن الس ــة م ــل الحماي ــن أج ــاء، م االقتض

وضع المتطلبات المتعلقة بمحتوى خطط أمن النقل وتقديمها، إذا كان مطلوباً.)ب( 

الترخيــص بنقــل المــواد المشــعة أو اإلذن بذلــك بطريقــة أخــرى للجهــات الشــاحنة )ج( 

والناقلــة، حيــن يكــون ذلــك الترخيــص أو اإلذن اآلخــر مطلوبــاً.

إجــراء عمليــات التفتيــش )المقــررة والمفاجئــة( واالســتعراض لشــحنات المــواد المشــعة )د( 

ــذ باالمتثــال للمتطلبــات والشــروط  حســب االقتضــاء، للتأكــد مــن أن الشــحنات تُنفَّ

ــة.  ــة الرقابي ــا الهيئ ــي وضعته ــة الت المنطبق

ــاع )((  لة باتب ــات المشــغِّ ــا الجه ــي تعمــل به ــم لنظــم أمــن النقــل الت ــات التقيي إجــراء عملي

نهــج متــدرج وبمــا يشــمل التماريــن، عنــد االقتضــاء، رهنــاً بالنهــج الرقابــي الــذي تختــاره 

الدولــة.

وضــع المتطلبــات المتعلقــة بإلــزام الجهــات الشــاحنة والناقلــة بإجــراء فحــوص الجــدارة )و( 

ــاء نقــل المــواد المشــعة أو  بالثقــة لجميــع الموظفيــن المكلفيــن بمســؤوليات أمنيــة أثن

الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول للمعلومــات الحساســة، باتبــاع نهــج متــدرج.

تحديــد المعلومــات المتصلــة بالنقــل التــي ينبغــي اعتبارهــا معلومــات حساســة ومــن ثــم )ز( 

ضمــان حمايــة ســريتها، بمــا فــي ذلــك داخــل الهيئــة الرقابيــة نفســها.
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ــراءات )ح(  ــاذ اإلج ــة باتخ ــات المتعلق ــك المتطلب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المنطبق ــاذ المتطلب إنف

ــاء. ــد االقتض ــة عن التصحيحي

ــان )ط(  ــن أم ــؤولة ع ــلطات المس ــيما الس ــرى، ال س ــة األخ ــلطات المختص ــع الس ــيق م التنس

ــر. ــتيراد والتصدي ــة االس ــل ومراقب النق

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تضطلــع بالمســؤوليات الــوارد وصفهــا فــي هــذا القســم ‑ 30‑2

ــرى. ــة أخ ــلطات مختص ــع س ــاون م ــا، بالتع ــندة إليه ــؤوليات المس ــن المس ــا م ــي، وغيره الفرع

الجهة الشاحنة والجهة الناقلة والجهة المتلقية

تنصُّ الفقرة 3‑13 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 31‑2

 "ينبغي لإلطار التشريعي والرقابي أن يفرض على المشغل و/أو الشاحن و/أو الناقل 

ما يلي:

االمتثــال لجميــع اللوائــح والمتطلبــات المعمــول بهــا التــي تحددهــا الدولــة والهيئــة  	

الرقابية؛
تنفيــذ تدابيــر األمــن التــي تمتثــل للمتطلبــات المعمــول بهــا التــي تحددهــا الدولــة  	

والهيئــة الرقابيــة؛
إرساء برامج إلدارة الجودة توفّر ما يلي: 	

كفالة الوفاء بالمتطلبات المحددة فيما يتصل باألمن النووي؛ 	
كفالــة أن مكّونــات نظــام األمــن النــووي جيــدة بمــا يكفــي لاضطــاع  	

بمهامهــا؛
ــاملة  	 ــة الش ــم الفعالي ــتعراض وتقيي ــودة الس ــة الج ــراءات مراقب ــات وإج آلي

ــن؛ ــر األم لتدبي
ــن  	 ــداث األم ــع أح ــرى بجمي ــة أخ ــلطة مختص ــة و/أو أي س ــة الرقابي ــغ الهيئ تبلي

ــة  ــطة ذات صل ــة وأنش ــق ذات صل ــعة ومراف ــواد مش ــى م ــة عل ــووي المنطوي الن

ــة؛  ــات الوطني ــاً للممارس وفق
ــة ومســاعدتها فــي حــال وقــوع أحــد  	 التعــاون مــع أي ســلطات مختصــة ذات صل

أحــداث األمــن النــووي".
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ــواردة أعــاه والمأخــوذة مــن المرجــع ]3[ منطبقــة أيضــاً ‑ 32‑2 ــات ال ــر التوصي ينبغــي أن تُعتب

علــى الجهــات المتلقيــة، حســب االقتضــاء.

ــر ‑ 33‑2 ــذه التدابي ــى أنَّ ه ــة عل ــص صراح ــي الن ــريعي والرقاب ــار التش ــل اإلط ــي أن يكف وينبغ

ــن أنَّ  ــة م ــة الرقابي ــد الهيئ ــي أن تتأك ــد، ينبغ ــه التحدي ــى وج ــل. وعل ــن النق ــمل أم ــة تش العام

ــن  ــا، وم ــؤدي وظيفته ــة ت ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــا الجه ــي تنفذه ــة الت ــر األمني التدابي

ــل. ــل النق ــة قب ــح واألذون الازم ــع التصاري ــى جمي ــات عل ــك الجه ــول تل حص

وينبغــي أن يحــدد اإلطــار الرقابــي بوضــوح توزيــع مســؤوليات أمــن النقــل علــى الجهــات ‑ 34‑2

ــة  ــى الجه ــاحنة عل ــة الش ــا الجه ــد فيه ــي تعتم ــة الت ــي الحال ــة. وف ــة والمتلقي ــاحنة والناقل الش

الناقلــة أو الجهــة المتلقيــة فــي أداء مهــام أمنيــة مســندة إلــى الجهــة الشــاحنة، ينبغــي تحديــد 

هــذه المهــام فــي الترتيبــات التعاقديــة بيــن الجهــة الشــاحنة والجهــة الناقلــة أو المتلقيــة. وفــي 

حــال انتقــال المســؤوليات األمنيــة فيمــا بيــن الجهــة الشــاحنة والجهــة الناقلــة والجهــة المتلقيــة 

وغيرهــا مــن الجهــات المشــاركة فــي نقــل المــواد المشــعة، ينبغــي النــص علــى هــذا االنتقــال 

بوضــوح واالتفــاق عليــه قبــل بــدء عمليــة النقــل.

ــة فــي بعــض ‑ 35‑2 ــر األمني ــذ التدابي ــة المســؤولية عــن تنفي ــى الجهــة المتلقي ويمكــن أن تتول

الحــاالت المحــددة التــي تــأذن فيهــا الدولــة بذلــك. وعلــى ســبيل المثــال ففــي حالــة شــحنات 

االســتيراد، يمكــن أن تتحمــل الجهــة المتلقيــة المســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ التدابيــر األمــن 

ــة المســتوردة. المتعلقــة بالمــواد المشــعة فــور وصــول الشــحنة إلــى الدول

ــطتها للوائــح الوطنيــة المنطبقــة،  ‑ 36‑2 ــد الجهــة الناقلــة مــن امتثــال أنش ــي أن تتأك وينبغ

ــي:  ــا يل ــطة م ــذه األنش ــمل ه وتش

ــن )أ(  ــان واألم ــات األم ــع متطلب ــال لجمي ــا باالمتث ــم الخــاص به ــل والطاق ــر وســيلة النق توفي

المنطبقــة، بمــا فــي ذلــك لياقــة أفــراد الطاقــم ألداء واجباتهــم )بمــا يشــمل علــى ســبيل 

ــص  ــازة التراخي ــب، وحي ــدرات، والتدري ــي المخ ــوص تعاط ــة، وفح ــدارة بالثق ــال الج المث

ــا؛  ــات صيانته ــل للغــرض ومتطلب ــة وســيلة النق ــة(، وماءم المطلوب

التأكــد مــن أن جميــع األجهــزة التــي توفرهــا الجهــة الناقلــة مائمــة لاســتخدام المعتــزم )ب( 

ومســتوفية للمتطلبــات الرقابيــة؛ 

ــل، )ج(  ــاء النق ــة أثن ــوع حادث ــال وق ــي ح ــة، ف ــة الناقل ــي الجه ــة موظف ــن جاهزي ــد م التأك

ــوارئ.  ــط الط ــاً لخط ــرف وفق للتص
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العقود من الباطن

ــاء ‑ 37‑2 ــن مــن الباطــن أثن ــة، فــي حــال االســتعانة بمتعاقدي ــة الرقابي ينبغــي أن تشــترط الهيئ

عمليــة الشــحن، أن يضمــن الطــرف المتعاقــد )ســواء كان الجهــة الشــاحنة أو الجهــة الناقلــة( أنَّ 

الجهــة المتعاقــدة مــن الباطــن علــى علــم كامــل بالمتطلبــات األمنيــة المنطبقــة. وعلــى الطــرف 

ــة  ــوال عملي ــبة ط ــة المناس ــات األمني ــق الترتيب ــزام بتطبي ــن االلت ــق م ــاً أن يتحق ــد أيض المتعاق

ــي  ــص أو إذن ف ــى ترخي ــول عل ــب الحص ــل يتطل ــطة النق ــذ أنش ــال كان تنفي ــي ح ــحن. وف الش

شــكل آخــر، ينبغــي أن يتأكــد الطــرف المتعاقــد مــن أنَّ الجهــة المتعاقــدة مــن الباطــن لديهــا 

ــى النحــو الواجــب.  ــوب عل ــص أو اإلذن المطل الترخي

أوجه القصور

فــي حــال اكتشــاف أوجــه قصــور فــي نظــام أمــن النقــل قبــل بــدء عمليــة الشــحن، ينبغــي ‑ 38‑2

أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة الشــاحنة أو الجهــة الناقلــة بتصحيــح أوجــه القصــور المكتشــفة 

أو تنفيــذ تدابيــر تعويضيــة فوريــة لضمــان توفيــر الحمايــة المناســبة للشــحنة قبــل بــدء أنشــطة 

النقــل. 

ــترط ‑ 39‑2 ــي أن تش ــل، فينبغ ــة النق ــاء عملي ــور أثن ــه قص ــم أوج ــراد الطاق ــف أف ــا إذا اكتش أم

الهيئــة الرقابيــة إبــاغ ذلــك فــوراً إلــى إدارة الجهــة الشــاحنة أو الجهــة الناقلــة، وتنفيــذ التدابيــر 

ــة المناســبة للشــحنة. ــر الحماي ــة بتوفي ــة الكفيل التعويضي

تقييم التهديدات المحدقة بأمن النقل 

تنصُّ الفقرة 3‑17 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 40‑2

"ينبغي للدولة أن تقيِّم مستواها الوطني من التهديد المحدق بالمواد المشعة والمرافق 

ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة. وينبغي للدولة أن تستعرض هذا التهديد على نحو 

دوري، وأن تقيِّم اآلثار المترتبة على أية تغييرات قد تطرأ على التهديد بغية تصميم أو 

تحديث منظومة األمن النووي لديها."
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وتنصُّ الفقرة 3‑18 من المرجع ]3[ على ما يلي:‑ 41‑2

"وينبغي للهيئة الرقابية أن تستخدم نتائج عملية تقييم التهديدات كأساس مشترك لتحديد 

المتطلبات األمنية للمواد المشعة ولتقييم ماءمتها على أساس دوري. وينبغي أن تتاح 

للهيئة الرقابية إمكانية معاينة المعلومات الواردة من السلطات الحكومية األخرى بشأن ما 

هو راهن أو ما يمكن توقعه من تهديدات تنطوي على مواد مشعة". 

ــة ‑ 42‑2 ــدات المحدق ــا للتهدي ــاً وطنيًّ ــة تقييم ــري الدول ــي أن تج ــد، ينبغ ــه التحدي ــى وج وعل

بالمــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا وأن تســتعرض ذلــك التقييــم دوريًّــا، وأن تقيِّــم أيضــاً اآلثــار المترتبة 

علــى أي تغيــرات تطــرأ علــى تلــك التهديــدات ]3[.

ــر ‑ 43‑2 ــذ تدابي ــة بتنفي ــة والمتلقي ــات الشــاحنة والناقل ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ وينبغــي أن تُل

ــك،  ــى ذل ــة إل ــي. وباإلضاف ــم الوطن ــي التقيي دة ف ــدَّ ــدات المح ــة التهدي ــبة لمواجه ــة مناس أمني

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تختــار إبــاغ المعلومــات عــن التهديــدات، بمــا فــي ذلــك التغيــرات 

ــى  ــات عل ــك الجه ــة لمســاعدة تل ــة والمتلقي ــات الشــاحنة والناقل ــى الجه ــا، إل ــي تطــرأ عليه الت

وضــع نظمهــا األمنيــة وخطــط أمــن النقــل الخاصــة بهــا. وينبغــي توفيــر الحمايــة المناســبة لتلــك 

ــا الحساســة. المعلومــات بســبب طبيعته

ــث ‑ 44‑2 ــن حي ــاوت م ــدول تتف ــإنَّ ال ــع ]24[، ف ــي المرج ــواردة ف ــة ال ــن المناقش ــا تبيِّ وكم

قدراتهــا فــي مجــال تحديــد المعلومــات عــن التهديــدات وتقييمهــا. وينبغــي أن تشــمل مصــادر 

المعلومــات الازمــة لتقييــم التهديــدات الوطنــي وكاالت االســتخبارات ووزارات الداخليــة والدفــاع 

والنقــل والشــؤون الخارجيــة، وكذلــك وكاالت إنفــاذ القانــون والجمــارك وخفــر الســواحل وغيرهــا 

مــن الــوكاالت التــي تضطلــع بمســؤوليات أمنيــة. ويمكــن أن تشــارك الهيئــة أو الهيئــات الرقابيــة 

أيضــاً فــي عمليــة تقييــم التهديــدات. وينبغــي تحديــث التقييــم الوطنــي للتهديــدات بانتظــام أو 

عندمــا تقتضــي الظــروف ذلــك، علــى ســبيل المثــال فــي حالــة الحصــول علــى معلومــات جديــدة 

تتعلــق باألنشــطة اإلجراميــة.

ــة ‑ 45‑2 ــات الرقابي ــد وضــع المتطلب ــدات عن ــن التهدي ــات ع ــتخدام المعلوم ــاليب اس ــن أس وم

ــتخدم  ــك، يمكــن أن يُس ــدالً مــن ذل ــدات تطبيقــاً مباشــراً. وب ــي للتهدي ــم الوطن ــق التقيي أن يُطبَّ

التقييــم الوطنــي للتهديــدات إلعــداد وتطبيــق وصــٍف للتهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو 

بيــان تهديــدات بديــل، ويمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تكيِّــف ذلــك الوصــف أو البيــان وتســتخدمه 

ــن  ــد م ــى مزي ــن ]2[ و]25[ عل ــي المرجعي ــة. ويمكــن االطــاع ف ــات الرقابي ــي وضــع المتطلب ف
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اإلرشــادات بشــأن تقييــم التهديــدات، وإعــداد وصــف التهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم 

أو بيــان التهديــدات البديــل بنــاء علــى تقييــم التهديــدات، واالعتبــارات المتعلقــة باتخــاذ 

القــرار بشــأن االختيــار بيــن اســتخدام وصــف التهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو بيــان 

ــل. ــدات البدي التهدي

ــة وغيرهــا ‑ 46‑2 ــة والمتلقي ــة إرشــادات للجهــات الشــاحنة والناقل ــة الرقابي ــر الهيئ وينبغــي أن توف

ــة  ــدات الداخلي ــى التهدي ــوف عل ــأن الوق ــعة بش ــواد المش ــل الم ــي نق ــاركة ف ــات المش ــن الجه م

المحتملــة داخــل منظمــات تلــك الجهــات. وينبغــي تصميــم نظــم أمنيــة للحمايــة مــن التهديــدات 

ــى  ــدرة عل ــم الق ــن لديه ــن الذي ــصُّ الموظفي ــا يخ ــيما فيم ــدرج، وال س ــج مت ــاع نه ــة باتب الداخلي

ــد مــن المعلومــات  ــى مزي ــل ســائقي الشــاحنات(. ويمكــن االطــاع عل التحكــم فــي الشــحنات )مث

حــة Rev. 1( مــن سلســلة األمــن  فيمــا يتعلــق بالتهديــدات الداخليــة فــي العــدد G‑8 )الصيغــة المنقَّ

 Preventive and Protective Measures against Insider النــووي الصــادرة عــن الوكالــة، المعنــون

ــة"( ]26[. ــدات الداخلي ــن التهدي ــة م ــة والحماي ــر الوقاي Threats )"تدابي

وضع نظم وتدابير أمن النقل على أساس العلم بالمخاطر 

ينطــوي وضــع نظــم وتدابيــر أمــن النقــل علــى أســاس العلــم بالمخاطــر علــى االسترشــاد ‑ 47‑2

بــإدارة المخاطــر، وتطبيــق النهــج المتــدرج ومبــدأ الدفــاع فــي العمــق، ووضــع الترتيبــات األمنيــة 

ــان واألمــن.  ــن األم ــط بي ــج منســق إزاء التراب ــاع نه ــم بالمخاطــر، وضمــان اتب ــى العل اســتناداً إل

وتتنــاول األقســام الفرعيــة التاليــة كل مجــال مــن هــذه المجــاالت.

إدارة المخاطر 

ينبغــي أن تتبــع الدولــة نهجــاً قائمــاً علــى إدارة المخاطــر لإلبقــاء علــى المخاطــر ‑ 48‑2

ــك  ــمل ذل ــول. ويش ــتوى مقب ــد مس ــل عن ــاء النق ــب أثن ــحب دون إذن أو التخري ــة بالس المتعلق

ــة  ــر أمني ــة لألعمــال الشــريرة، والتأكــد مــن وجــود تدابي ــدات والعواقــب المحتمل ــم التهدي تقيي

ــال. ــك األعم ــن تل ــة م ــبة للحماي مناس

ــد ‑ 49‑2 ــتوى الجه ــوالً ومس ــره مقب ــذي تعتب ــر ال ــتوى المخاط ــة مس ــدد الدول ــي أن تح وينبغ

الــذي تعتبــره مبــرراً لحمايــة المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا مــن التهديــدات المحــددة فــي التقييم 

الوطنــي للتهديــدات، بهــدف التقليــل مــن المخاطــر المرتبطــة بالشــحنات وصــوالً إلــى مســتوى 
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مقبــول. وســوف يتأثــر مســتوى المخاطــر الــذي يُعتبــر مقبــوالً بمــدى توافــر المــوارد والفائــدة 

ــوز  ــرى. ويج ــات األخ ــع واألولوي ــى المجتم ــا عل ــوب حمايته ــول المطل ــا األص ــود به ــي تع الت

ــان اإلشــعاعي.  ــر الموضوعــة ألغــراض األم ــن التدابي ــة أن تســتفيد م ــة المطلوب ــر األمني للتدابي

ــادئ ‑ 50‑2 ــق مب ــدرج يطبِّ ــج مت ــات باســتخدام نه ــة أن تصــوغ المتطلب ــة الرقابي وينبغــي للهيئ

إدارة المخاطــر، بمــا يشــمل تصنيــف المــواد المشــعة بحســب مســتوى المخاطــر المرتبطــة بهــا.

النهج المتدرِّج 

تنــصُّ الفقــرة 3‑23 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "وينبغــي للهيئــة الرقابيــة أن تصــوغ ‑ 51‑2

المتطلبــات باســتخدام نهــج متــدرج يطبّــق مبــادئ إدارة المخاطــر بمــا يشــمل اســتحداث 

ــعة".  ــواد المش ــف للم تصني

ويُقصــد بالتصنيــف األمنــي فــي ســياق أمــن المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا عمليــة تصنيــف ‑ 52‑2

المــواد المشــعة علــى أســاس مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي واســتخدامها، وتحديــد مســتوى أمــن 

النقــل المناســب لهــا، وتعديــل مســتوى أمــن النقــل والتدابيــر األمنيــة المترتبــة عليــه بنــاًء علــى 

دة. وينبغــي أن تشــمل االعتبــارات المســتخدمة فــي التصنيــف )والتــي  عوامــل أو اعتبــارات محــدَّ

ــبية  ــة النس ــدات والجاذبي ــتوى التهدي ــم 3( مس ــي القس ــل ف ــن التفصي ــد م ــا بمزي ــرد وصفه ي

للمــادة المعنيــة. 

ــا ‑ 53‑2 ــة بم ــة والصرام ــث الدق ــن حي ــات م ــاوت المتطلب ــوف تتف ــدرج، س ــج مت ــاع نه وباتب

يتناســب مــع التهديــدات والعواقــب اإلشــعاعية التــي يُحتمــل أن تنجــم عــن عمــل شــرير 

تُســتخدم فيــه المــواد المشــعة المطلــوب حمايتهــا. 

ــواد ‑ 54‑2 ــن الم ــات أم ــد متطلب ــد تحدي ــدرج عن ــج المت ــوم النه ــذ بمفه ــى األخ ــة إل وباإلضاف

ــد  ــد تحدي ــك المفهــوم أيضــاً عن ــة فــي األخــذ بذل ــا، ينبغــي أن تنظــر الدول ــاء نقله المشــعة أثن

ــك  ــي ذل ــا ف ــل المــواد المشــعة، بم ــة المرتبطــة بنق ــر األمني ــة لســائر التدابي المســتويات األمني

ــة. ــراد بالثق ــدارة األف ــات وج ــة المعلوم ــج حماي ــي تعال ــر الت التدابي
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الدفاع في العمق 

ينبغــي أن تشــترط الهيئــة الرقابيــة إدمــاج نهــج الدفــاع فــي العمــق2 فــي تصميــم نظــام ‑ 55‑2

أمــن النقــل مــن أجــل تأديــة وظائــف الكشــف والتعطيــل والتصــدي. وينطــوي ذلــك علــى تنفيــذ 

تصميــم يتضمــن توليفــة مــن طبقــات متتاليــة مــن معــدات األمــن واإلجــراءات والتدابيــر اإلدارية 

األمنيــة )مثــل تنظيــم أفــراد الحراســة وأدائهــم لواجباتهــم( وســمات المعــدات المســتخدمة فــي 

عــة( واقيــة(.  النقــل )مثــل وســيلة النقــل والطــرود )العبــوات( وأي أغلفــة خارجيــة )عبــوات مجمِّ

ــن ‑ 56‑2 ــدي م ــل والتص ــف والتعطي ــف الكش ــر وظائ ــون توفي ــي أن يك ــاء، ينبغ ــد االقتض وعن

ــه إلــى  ــر فــي أداء وظيفت ــر متعــددة مســتقلة، بحيــث ال يــؤدي فشــل أحــد التدابي خــال تدابي

ــة  ــى المراقب ــف عل ــد الكش ــد يعتم ــال، فق ــبيل المث ــى س ــا. وعل ــة برمته ــك الوظيف ــدان تل فق

ــر إلكترونيــة للكشــف عــن التســلل إلــى  مــن جانــب الموظفيــن باإلضافــة إلــى اســتخدام تدابي

ــن  ــددة م ــة متع ــتخدام مجموع ــل باس ــق التعطي ــن تحقي ــن يمك ــي حي ــة، ف ــورة الحمول مقص

الحواجــز الماديــة مثــل الغطــاء الخارجــي لوســيلة النقــل واألغلفــة الخارجيــة الواقيــة والطــرود 

نفســها. 

أساليب لوضع الترتيبات األمنية على أساس العلم بالمخاطر 

فــور انتهــاء الدولــة مــن إجــراء التقييــم الوطنــي للتهديــدات، وإعــداد وصــف التهديــدات ‑ 57‑2

المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو بيــان التهديــدات البديــل، إن شــاءت، فــإنَّ عمليــة تحديــد تدابيــر 

أمــن المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا علــى أســاس العلــم بالمخاطــر ســوف تنطــوي علــى مــا يلــي: 

تقييــم العواقــب المحتملــة لألعمــال الشــريرة المنطويــة علــى اســتخدام المــواد المشــعة )أ( 

المعنيــة؛ 

تعريــف مســتويات أمــن النقــل التــي ســتنطبق علــى طــرود المــواد المشــعة أو وســائل )ب( 

نقلهــا )وتــرد مناقشــة ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســمين 3 و4(؛

ــكل مســتوى مــن مســتويات أمــن النقــل )ج(  ــا ل ــة الواجــب تحقيقه ــد األهــداف األمني تحدي

ــي القســمين 3 و4(؛ ــل ف ــد مــن التفصي ــك بمزي ــرد مناقشــة ذل )وت

تحديد المتطلبات اإلدارية والتقنية أو التدابير األمنية المحددة لكل مستوى أمني. )د( 

الدفــاع فــي العمــق هــو "توليفــة مــن مســتويات متعــددة مــن النظــم والتدابيــر ]التــي يلــزم[ التغلــب   2

أو التحايــل عليهــا قبــل أن يتــم المســاس باألمــن النــووي" ]3[.
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ويمكــن أن تتفــاوت المتطلبــات األمنيــة للنقــل مــن حيــث الصرامــة بحســب التهديــدات ‑ 58‑2

والمخاطــر ومــدى إمكانيــة تنفيــذ مجموعــات معينــة مــن المتطلبــات وتكلفــة ذلك. وعلى ســبيل 

المثــال، فقــد تختــار الهيئــة الرقابيــة أن تضــع تدابيــر أمنيــة أكثــر صرامــة فيمــا يخــص الشــحنات 

المحتويــة علــى مصــادر مشــعة مــن الفئــة 1 مقارنــة بالشــحنات المحتويــة علــى مصــادر مشــعة 

مــن الفئــة 2، بحيــث تشــترط مــا يلــي فــي حالــة المصــادر المشــعة مــن الفئــة 1: 

الرصد اإللكتروني لمواقع وسائل النقل؛ )أ( 

توفير عدد إضافي من أفراد الطاقم؛ )ب( 

توفير أفراد حراسة و/أو قوات من وكاالت إنفاذ القانون؛ )ج( 

توفير مركبات مصاحبة؛)د( 

توفير معدات اتصال احتياطية.)(( 

الترابط بين األمان واألمن 

هنــاك حاجــة التبــاع نهــج حســن التنســيق فيمــا بيــن األمــان واألمــن أثنــاء النقــل. وفيمــا ‑ 59‑2

يتعلــق بنقــل المــواد المشــعة، ينبغــي أن تكفــل الدولــة مــا يلــي: 

الحفــاظ علــى التــوازن بيــن األمــان واألمــن فــي جميــع مكونــات منظومــة األمــن النــووي، )أ( 

بــدءاً مــن صياغــة اإلطــار التشــريعي ووصــوالً إلــى تنفيــذ التدابيــر األمنيــة؛ 

الرقابيــة لألمــان واألمــن، وخصوصــاً حيــن تكــون )ب(  المتطلبــات  بيــن  االتســاق فيمــا 

المســؤوليات عــن األمــان واألمــن مســندة إلــى أكثــر مــن ســلطة مختصــة واحــدة؛ 

أال تخل متطلبات األمان باألمن، وال تخل متطلبات األمن باألمان؛ )ج( 

التنســيق بيــن الســلطات المســؤولة عــن األمــان النــووي والســلطات المســؤولة عــن األمــن )د( 

ــووي، حســب االقتضاء؛  الن

معالجة كل من ثقافة األمان وثقافة األمن في إطار نظام إداري متكامل؛ )(( 

ــي الحســبان )و(  ــا ف ــاء نقله ــواد المشــعة أثن ــة المتخــذة بشــأن الم ــر األمني أن تأخــذ التدابي

التدابيــر المطلوبــة لألمــان، والعكــس، فــي الحــاالت العاديــة وفــي حــاالت الطــوارئ علــى 

الســواء؛ 

باألمــن )ز(  متصــل  لحــدث  التصــدي  أثنــاء  المتخــذة  األمنيــة  للتدابيــر  يكــون  أال 

 النــووي تأثيــر ســلبي فــي ســامة موظفــي النقــل وعمــوم الجمهــور قــدر اإلمــكان. 

21



وهنــاك بعــض التدابيــر التــي تتطلبهــا لوائــح األمــان والتــي يمكــن أن تســهم فــي تحســين ‑ 60‑2

 C و B و A األمــن. وعلــى ســبيل المثــال، فــإنَّ األختــام المطلوبــة لجميــع الطــرود مــن األنــواع

وطــرود المــواد االنشــطارية توفــر دليــاً علــى عــدم فتــح الطــرد. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فاألربطــة 

المطلوبــة لتثبيــت الطــرود فــي وســيلة النقــل يمكــن أن تكــون مناســبة أيضــاً لتركيــب المعــدات 

ــة،  ــراض األمني ــة لألغ ــة مائم ــع األربط ــت جمي ــك، فليس ــع ذل ــال. وم ــل األقف ــن قبي ــة م األمني

فهنــاك مثــا األربطــة المصنوعــة مــن النســيج أو مــن مــواد أخــرى غيــر مقاومــة للقطــع.

وعنــد تصميــم النظــم األمنيــة، ينبغــي النظــر فــي المزايــا األمنيــة المحتملــة التــي يمكــن ‑ 61‑2

أن تكفلهــا ســمات أمــان عبــوات الطــرود المســتخدمة فــي احتــواء المــواد المشــعة. وعلى ســبيل 

المثــال، فكلمــا زادت العواقــب اإلشــعاعية المحتملــة للمــواد المطلــوب نقلهــا، يزيــد أيضــاً وزن 

العبــوة التــي يلــزم اســتخدامها فــي الطــرد وحجمهــا ومتانتهــا. ومــن الممكــن أن يــؤدي اســتخدام 

عبــوات متينــة وثقيلــة إلــى توفيــر مزايــا أمنيــة بمجــرد االســتعانة بأقفــال عاليــة الجــودة لتأميــن 

المكونــات الرئيســية للعبــوة مثــل غطــاء الغلــق أو التدريــع المحيــط بالعبــوة. ويــؤدي اســتخدام 

ــاول  ــد مح ــم عن ــا الخص ــي يواجهه ــة الت ــادة الصعوب ــى زي ــاً إل ــة أيض ــة والثقيل ــوات المتين العب

ســحب الشــحنة أو تخريبهــا.

وينبغــي النظــر أيضــاً فــي حــاالت التعــارض المحتملــة بيــن تدابيــر األمــان وتدابيــر ‑ 62‑2

ــل، وإدارة  ــواع النق ــرق وأن ــار الط ــم،3 واختي ــات والوس ــع الملصق ــل وض ــل، مث ــاء النق ــن أثن األم

المعلومــات. وعلــى ســبيل المثــال، فــإذا ارتــأت الدولــة، بنــاًء علــى تحليــل التهديــدات، أن تزيــل 

ــات  ــرود أو المركب ــى الط ــة عل ــوم موضوع ــات أو وس ــات أو ملصق ــتثنائية( أي عام ــة اس )بصف

مــن الخــارج لتقديــم معلومــات عــن األخطــار التــي تنطــوي عليهــا المــواد قيــد النقــل، ينبغــي 

ــن  ــات ع ــم معلوم ــم تقدي ــن يمكنه ــن مصاحبي ــن موظفي ــل تعيي ــة مث ــر تعويضي ــق تدابي تطبي

ــي أن  ــة التصــدي للطــوارئ. وينبغ ــا ألعضــاء أفرق ــي تنطــوي عليه ــار الت ــواد واألخط ــة الم طبيع

تخضــع الحلــول المطروحــة لحــاالت التعــارض المحتملــة مــن هــذا القبيــل للتقييــم والموافقــة 

ــل. ــاء النق ــن أثن ــان واألم ــة المســؤولية عــن األم ــات الرقابي ــب الهيئ مــن جان

مــن المهــم ألغــراض األمــان أن توضــع وســوم واضحــة علــى أغلفــة الطــرود وملصقــات واضحــة علــى   3

ــاء  ــأ أثن ــوع خط ــة وق ــن احتمالي ــل م ــك للتقلي ــواد خطــرة، وذل ــى م ــا عل ــى احتوائه ــارة إل ــل لإلش ــات النق مركب
ــد أنَّ وضــع هــذه  ــات. بي ــات هــذه الطــرود والمركب ــة بمحتوي التصــدي لحــاالت الطــوارئ بســبب عــدم المعرف
ــذ  ــى تنفي ــن أن تســاعده عل ــات يمك ــل بمعلوم ــد الخصــم المحتم ــأنه أيضــاً تزوي ــن ش ــات م الوســوم والملصق

ــه الشــرير. عمل
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المحافظة على استدامة أمن النقل 

ــا ‑ 63‑2 ــة أمــراً ضروريًّ ــووي الخاصــة بالدول ــى اســتدامة منظومــة األمــن الن ــدُّ المحافظــة عل تُع

ــل. ويوصــى فــي هــذا الصــدد بإنشــاء برنامــج  لضمــان فعاليتهــا المســتمرة علــى المــدى الطوي

ــن وإدارة  ــة األم ــى ثقاف ــة عل ــر المنطبق ــتدامة التدابي ــر االس ــمل تدابي ــتدامة. وتش ــي باالس معن

ــع. ــن هــذه المواضي ــة كاًّ م ــاول األقســام التالي ــات ]27[. وتتن ــن المعلوم الجــودة وأم

ثقافة األمن 

ــى ‑ 64‑2 ــن وعل ــى يقظــة الموظفي ــي المحافظــة عل ــا ف ــووي دوراً مهمًّ ــة األمــن الن ــؤدي ثقاف ت

اســتدامة التدابيــر األمنيــة المســتخدمة للحمايــة مــن تخريــب المــواد المشــعة أو ســحبها دون 

ــة التخطيــط والتثقيــف والتدريــب  ــة ثقافــة األمــن علــى فعالي ــاء نقلهــا. وتتوقــف فعالي إذن أثن

ــة وتشــغيلها  ــط النظــم األمني ــن المســؤولين عــن تخطي ــى الموظفي ــف عل ــا تتوق ــة، كم والتوعي

ــى ســبيل  ــم يمكــن أن تتعــرض للتدهــور، عل ــدة التصمي ــة الجي ــى النظــم األمني ــا. وحت وصيانته

ــاع اإلجــراءات.  ــة باتب ــزم الجهــة الشــاحنة أو الجهــة الناقل ــم تلت ــال إذا ل المث

وكمــا يشــير العــدد 7 مــن سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة، المعنــون "ثقافــة ‑ 65‑2

األمــن النــووي" ]28[، فإنــه ينبغــي لجميــع المنظمــات المعنيــة بتنفيــذ األمــن النــووي أن تولــي 

األولويــة الواجبــة لثقافــة األمــن ولتطويرهــا وصيانتهــا بمــا يكفــل تنفيذهــا بفعاليــة فــي المنظمة 

بكاملهــا. 

وينبغــي أن يكــون الموظفــون المشــاركون فــي عمليــات النقــل علــى وعــي بأهميــة إرســاء ‑ 66‑2

ثقافــة أمنيــة فعالــة والمحافظــة عليهــا. ويمكــن إرســاء هــذا الوعــي مــن خــال عقــد جلســات 

ــد الصــارم باإلجــراءات.  ــة والتقيُّ ــة والفعال ــة المحكم ــة بشــأن الممارســات األمني إحاطــة منتظم

ويمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن ثقافــة األمــن النــووي فــي المرجــع ]28[.

برنامج إدارة الجودة 

ــج ‑ 67‑2 ــع برام ــة بوض ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ ــي أن تُل ينبغ

األمنيــة  النظــم  بهــدف ضمــان تصميــم  البرامــج وصيانتهــا  تلــك  الجــودة وبتنفيــذ  إلدارة 

ــى  ــن. وعل ــة لألم ــات الرقابي ــل اســتيفاء المتطلب ــى نحــو يكف ــا عل وتنفيذهــا وتشــغيلها وصيانته

ــر  ــع التدابي ــن أنَّ جمي ــد م ــاً للتأك ــج إدارة الجــودة نظام ــر برنام ــد، ينبغــي أن يوف وجــه التحدي
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األمنيــة ذات الصلــة، مثــل نظــام التتبــع ومعــدات االتصــاالت، تعمــل علــى نحــو ســليم. وينبغــي 

أن ينطبــق نظــام إدارة الجــودة علــى جميــع األنشــطة )التقنيــة واإلجرائيــة واإلداريــة( المتصلــة 

باألمــن، وينبغــي أن يخضــع لاســتعراض دوريًّــا. وينبغــي أن يشــتمل برنامــج إدارة الجــودة علــى 

مــا يلــي: 

اإلجراءات والتعليمات التشغيلية الصادرة للموظفين )كلٍّ بحسب دوره(؛ )أ( 

إدارة الموارد البشرية والتدريب؛ )ب( 

صيانة المعدات وتحديثها وإصاحها ومعايرتها؛)ج( 

اختبار األداء ورصد نظم التشغيل؛ )د( 

إدارة تهيئة4 النظم األمنية )بما فيها النظم الحاسوبية(؛)(( 

تخصيص الموارد بما يكفل استمرارية أداء النظام األمني لوظائفه.)و( 

ــي ‑ 68‑2 ــفافية. وف ــاح والش ــى االنفت ــة إل ــان بالحاج ــراض األم ــودة ألغ ــج إدارة الج ــر برام وتتأث

حيــن أنَّ برامــج إدارة الجــودة لألغــراض األمنيــة تســتند إلــى مفاهيــم مماثلــة، إال أنَّــه ينبغــي أن 

تؤخــذ الحاجــة لحمايــة ســرية المعلومــات الحساســة فــي الحســبان. 

المحــددة ‑ 69‑2 الدوليــة  للمعاييــر  الجــودة  إدارة  نظــام  يمتثــل  أن  وينبغــي 

المعنــون  المنشــور  مثــل  المقاييــس،  لتوحيــد  الدوليــة  المنظمــة  وثائــق  فــي 

إدارة  )"نظــم   )Quality Management Systems — Requirements )ISO 9001

 Specification for ــون ــار ISO 9001("( ]29[. أو المنشــور المعن ــات )المعي الجودة — المتطلب

ــم  ــات نظ Security Management Systems for the Supply Chain )ISO 28000( )"مواصف

ــة  ــة الرقابي ــن للهيئ ــار ISO 28000("( ]30[. ويمك ــداد )المعي ــلة اإلم ــي سلس ــة ف اإلدارة األمني

ــات  ــة الســتيفاء المتطلب ــة معتمــدة كطريق ــى شــهادة مــن وكال ــار اشــتراط الحصــول عل أن تخت

الجــودة. إدارة  بنظــام  المتعلقــة 

أمن المعلومات 

ــة بأمــن المــواد ‑ 70‑2 ــى المعلومــات الحساســة المتصل ــة الوصــول إل ينبغــي أن تقتصــر إمكاني

المشــعة أثنــاء نقلهــا علــى األشــخاص الذيــن يحتاجــون لهــذه المعلومــات مــن أجــل أداء 

وظائفهــم. وتشــمل العناصــر الرئيســية ألمــن المعلومــات تحديــد المعلومــات المطلــوب حمايتها؛ 

ــرات  ــاً لتصميمــه، ومــن أنَّ التغيي ــي وفق ــة النظــام األمن ــد مــن تهيئ ــى التأكُّ ــة عل تســاعد إدارة التهيئ  4

ــليمة. ــة س ــا بطريق ــا وتنفيذه ــق منه ــا والتحق ــري تصميمه ــه يج ــل علي ــي تُدخ الت
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ــة مــن إفشــاء هــذه  ــى هــذه المعلومــات؛ والحماي ــراد المــأذون لهــم بالوصــول إل ــد األف وتحدي

المعلومــات ألفــراد غيــر مــأذون لهــم بالوصــول إليهــا.  وينبغــي وضــع تدابيــر ألمــن المعلومــات 

ــخاص  ــا )لألش ــامتها وتوافره ــل وس ــن النق ــة بأم ــات المتعلق ــرية المعلوم ــان س ــل ضم ــن أج م

ــد، ينبغــي أن تخضــع األجــزاء الحساســة مــن  الذيــن يحتاجــون لمعرفتهــا(. وعلــى وجــه التحدي

ــر أمــن المعلومــات. خطــة أمــن النقــل لتدابي

ــة، ‑ 71‑2 ــوات الازم ــرى الخط ــة األخ ــلطات المختص ــة والس ــة الرقابي ــذ الهيئ ــي أن تتخ وينبغ

بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات واإلجــراءات الوطنيــة، مــن أجــل ضمــان توفيــر الحمايــة المناســبة 

ــاؤها  ــؤدي إفش ــن أن ي ــي يمك ــة، والت ــم األمني ــل والنظ ــات النق ــة بعملي ــات المتعلق للمعلوم

ــا  ــوب حمايته ــة المعلومــات المطل ــد ماهي ــك تحدي ــى اإلخــال باألمــن. ويشــمل ذل دون إذن إل

ــدرج. ــج مت ــاع نه ــا، باتب ــازم له ــة ال ومســتوى الحماي

ــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة باتبــاع ترتيبــات ‑ 72‑2 وينبغــي أن تُل

محــددة فيمــا يتعلــق بأمــن المعلومــات.  

ــراض ‑ 73‑2 ــة ألغ ــات متلقي ــدة جه ــى ع ــا إل ــزم نقله ــد يل ــي ق ــات الت ــض المعلوم ــاك بع وهن

ــون  ــي أن يك ــل(. وينبغ ــبكة النق ــات ش ــارات ومتطلب ــي العبَّ ــن ف ــز األماك ــل حج ــات )مث العملي

ــاء  ــة بإفش ــر المرتبط ــع المخاط ــباً م ــات متناس ــذه المعلوم ــة ه ــي حماي ــة ف ــتوى الصرام مس

المعلومــات عــن المــواد المعنيــة دون إذن. بيــد أنَّ مســتوى الصرامــة ينبغــي أال يصــل إلــى حــدِّ 

ــل.  ــات النق ــي عملي ــر ســلباً ف التأثي

وينبغــي أن تفــرض الدولــة عقوبــات تُطبَّــق فــي حــال مخالفــة متطلبــات أمــن المعلومات. ‑ 74‑2

ة حتــى تشــكل رادعــاً للمخالفــات،  وينبغــي أن تكــون هــذه العقوبــات علــى قــدر كاٍف مــن الشــدَّ

وينبغــي أن تكــون متناســبة مــع المخاطــر المرتبطة بإفشــاء المعلومــات الحساســة دون إذن.

ويمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن أمــن المعلومــات النوويــة فــي العــدد ‑ 75‑2

G‑23 مــن سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة، المعنــون "أمــن المعلومــات النوويــة" 

.]31[
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إدارة االستدامة والتخطيط لها

تنصُّ الفقرة 3‑4 من المرجع ]27[ على ما يلي:‑ 76‑2

"تستديم إدارة العمليات المستدامة والتخطيط لها نظام األمن النووي في األجل الطويل 

بتخصيص الموارد باستمرار، سعيا لتصميم نُظم األمن النووي وتدابيره وتشغيلها والحفاظ 

عليها بشكل فعال".

وينبغــي أن تشــارك الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة فــي إدارة االســتدامة والتخطيــط لهــا 

ــاً بشــأن اســتدامة نظــم األمــن  ــر تفصي ــى إرشــادات أكث حســب االقتضــاء. ويمكــن االطــاع عل

ــي المرجــع ]27[. ــووي ف الن

ب والتصدي لها التخطيط لألحداث المتصلة باألمن النووي والتأهُّ

ــة ‑ 77‑2 ــاحنة والناقل ــات الش ــة والجه ــلطات المحلي ــون الس ــة أن تك ــترط الدول ــي أن تش ينبغ

ــي  ــدي ف ــة للتص ــم ومتأهب ــو مائ ــى نح ــة عل ب ــحنات مدرَّ ــي الش ــاركة ف ــراف المش ــائر األط وس

حــال ارتــكاب عمــل شــرير ضــد شــحنة مــن المــواد المشــعة. وينبغــي أن تضــع الجهــة الشــاحنة 

أو الجهــة الناقلــة خطــة للطــوارئ بغيــة التصــدي ألي حــدث متصــل باألمــن النــووي يقــع أثنــاء 

ــة  ــن دوري ــارات وتماري ــة واختب ــات عملي ــراء تطبيق ــي إج ــعة، وينبغ ــواد مش ــحن لم ــة ش عملي

ــذ هــذه الخطــة. ــى تنفي ــدرُّب عل للت

ــائر ‑ 78‑2 ــة وس ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــزم الجه ــاً أن تُل ــة أيض ــة الرقابي ــي للهيئ وينبغ

الجهــات المشــاركة فــي أمــن النقــل بوضــع تدابيــر أمنيــة مائمــة وفعالــة للكشــف عــن األحداث 

المتصلــة باألمــن النــووي واإلبــاغ عنهــا والتصــدي لهــا علــى الفــور.

وينبغي أن ينص اإلطار الرقابي للدولة بوضوح على تحديد ما يلي: ‑ 79‑2

المتطلبات واألدوار والمسؤوليات المتعلقة بالتخطيط للطوارئ؛ )أ( 

قــدرات التصــدي للطــوارئ التــي ســتوفرها الدولــة، وتلــك التــي ســتوفرها الجهــات )ب( 

لة وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة؛   المشــغِّ

كيفية تنسيق استخدام هذه القدرات ]17 و18[.)ج( 
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ــدث ‑ 80‑2 ــوع ح ــاء وق ــي أثن ــام األمن ــة النظ ــتمرار فعالي ــان اس ــات لضم ــع ترتيب ــي وض وينبغ

ــووي.  ــن الن ــل باألم متص

تحديد خصائص المواد المشعة ألغراض أمن النقل-1 

ــة المناســبة ‑ 1‑3 ــات األمني ــى المتطلب ــوف عل ــص المــواد المشــعة للوق ــد خصائ ينبغــي تحدي

ــدرج.  ــج مت ــاع نه ــواد، باتب ــك الم ــل تل ــاء نق ــب أثن ــحب دون إذن أو التخري ــن الس ــة م للحماي

ــعاعية  ــب اإلش ــبان العواق ــي الحس ــذ ف ــواد أن تؤخ ــذه الم ــص ه ــد خصائ ــد تحدي ــي عن وينبغ

المحتملــة للســحب دون إذن أو التخريــب ومــا يعقــب ذلــك مــن نشــر لإلشــعاعات )علــى ســبيل 

ــال باســتخدام جهــاز لنشــر اإلشــعاعات( أو االســتخدام ألغــراض شــريرة أخــرى. وفــي حــال  المث

نقــل أنــواع متعــددة مــن النويــدات المشــعة معــاً )علــى ســبيل المثــال فــي الطــرد نفســه أو فــي 

وســيلة النقــل نفســها(، ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان تجميــع خصائــص هــذه النويــدات.

وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن أن تكــون المــواد فــي شــكل فيزيائــي أو كيميائــي يجعلهــا ‑ 2‑3

جذابــة للخصــوم بوجــه خــاص )مثــل األشــكال التــي يمكــن نشــرها بســهولة بالغــة(. ويأخــذ هــذا 

النهــج الشــامل فــي الحســبان الطــرق المختلفــة التــي يمكــن بهــا اســتخدام المــواد المشــعة أو 

تخريبهــا فــي ســياق عمــل شــرير. 

ــل، ‑ 3‑3 ــن النق ــراض أم ــعة ألغ ــواد المش ــص الم ــد خصائ ــاً لتحدي ــم نهج ــذا القس ــدم ه ويق

ــاول القســم  ــك المــواد. ويتن ــة المناســبة لتل ــد المســتويات األمني ــة لتحدي ــك طريق ــي ذل بمــا ف

أيضــاً عوامــل مثــل تجميــع المــواد المشــعة والعواقــب اإلشــعاعية المحتملــة ألعمــال التخريــب 

ــواد المشــعة. ــة الم وجاذبي

تصنيف المواد المشعة 

ــواد المشــعة ‑ 4‑3 ــن الم ــدرج إزاء أم ــج مت ــق نه ــدف تطبي ــف به ينبغــي وضــع نظــام للتصني

أثنــاء نقلهــا. وينبغــي أن يحــدد نظــام التصنيــف مســتويات أمــن النقــل المرتبطــة بأنــواع وكميات 

محــددة مــن المــواد المشــعة، ومــن ثــم بيــان الحــاالت التــي تســتوجب فــرض مســتويات أعلــى 
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مــن الحمايــة. وينبغــي أن تشــترط الهيئــة الرقابيــة حمايــة المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا بتدابيــر 

ــواد  ــة بالم ــل مقارن ــن النق ــع ألم ــن مســتوى مرتف ــت مندرجــة ضم ــة إذا كان ــر صرام ــة أكث أمني

المندرجــة ضمــن مســتوى أدنــى ألمــن النقــل.

وينبغــي تحديــد خصائــص المــواد المعتــزم نقلهــا بمــا يشــمل تحديــد نويداتهــا المشــعة ‑ 5‑3

وشــكلها ومســتويات نشــاطها اإلشــعاعي مــن أجــل تعييــن مســتوى أمــن النقــل المناســب لهــا. 

وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن أن تحتــوي الشــحنة الواحــدة علــى نويــدة مشــعة واحــدة، إمــا فــي 

طــرد واحــد أو فــي عــدة طــرود. وفــي حــاالت أخــرى، يمكــن أن تحتــوي الشــحنة الواحــدة علــى 

عــدة نويــدات مشــعة فــي طــرد واحــد أو فــي عــدة طــرود. وينبغــي تحديــد هويــة كل نويــدة 

ــات  ــة النفاي ــي حال ــا ف ــاً )كم ــك ممكن ــم يكــن ذل ــإذا ل مشــعة ومســتوى نشــاطها اإلشــعاعي، ف

المشــعة(، ينبغــي تحديــد هويــة النويــدة المشــعة الغالبــة ومســتوى نشــاطها اإلشــعاعي )القيمــة 

A2 الخاصــة بهــا، علــى النحــو الــوارد وصفــه فــي الفقــرة 3‑8(.

وتميِّــز الائحــة الدوليــة لنقــل البضائــع الخطــرة ]5[ بيــن فئتيــن مــن المــواد فيمــا يتعلــق ‑ 6‑3

ــديدة  ــرة الش ــع الخط ــا والبضائ ــع أنواعه ــرة بجمي ــع الخط ــة: البضائ ــات األمني ــق المتطلب بتطبي

ــاة  ــإنَّ مراع ــرة، ف ــع الخط ــواع البضائ ــن أن ــوع م ــي ن ــعة ه ــواد المش ــث إنَّ الم ــب. وحي العواق

ــى  ــى أدن ــل إل ــا مــن خــال التقلي ــر نقله ــع الخطــرة يمكــن أن ييسِّ االتســاق مــع الئحــة البضائ

حــد مــن التعقيــدات التــي ال داعــي لهــا. ومــن ثــم ينبغــي تصنيــف المــواد المشــعة إلــى فئتيــن 

ألغــراض تطبيــق التدابيــر األمنيــة، علــى غــرار الفئتيــن اللتيــن تتناولهمــا الائحــة الدوليــة لنقــل 

ــع الخطــرة.  البضائ

ــتويي ‑ 7‑3 ــور بمس ــذا المنش ــي ه ــا ف ــار إليهم ــن، المش ــن الفئتي ــن هاتي ــز بي ــن التميي ويمك

ــث  ــا مــن حي ــة لمســتوى النشــاط اإلشــعاعي تفصــل بينهم ــل، باســتخدام قيمــة حدي ــن النق أم

األهميــة األمنيــة. وبتطبيــق هــذه القيمــة الحديــة، تنقســم المــواد المشــعة إلــى فئتيــن: مــواد 

مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي أدنــى مــن القيمــة الحديــة، ومــواد مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي أعلى 

مــن القيمــة الحديــة. فأمــا المــواد المشــعة التــي يكــون مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي أدنــى مــن 

القيمــة الحديــة، فتنــدرج ضمــن المســتوى األمنــي األساســي، وأمــا المــواد المشــعة التــي يكــون 

مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي مســاويا للقيمــة الحديــة أو أعلــى منهــا، فتنــدرج ضمــن المســتوى 

األمنــي المعــزز.
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ورهنــاً بنــوع النويــدة المشــعة، يمكــن أن تســتند القيمــة الحديــة إلــى القيمــة D أو إلــى ‑ 8‑3

القيمــة A لتلــك النويــدة المشــعة. وتنــصُّ الفقــرة 201 مــن المرجــع ]14[ علــى مــا يلــي: 

"يعني الرمز A1 قيمة النشاط اإلشعاعي للمواد المشعة ذات األشكال الخاصة، المدرجة 

في الجدول 2 أو المشتقة في القسم الرابع، وتُستخَدم في تقرير حدود النشاط اإلشعاعي 

المتعلقة بمتطلبات هذه الائحة. أما الرمز  A2فيعني قيمة النشاط اإلشعاعي للمواد 

المشعة بخاف المواد المشعة ذات األشكال الخاصة، المدرجة في الجدول 2 أو المشتقة 

في القسم الرابع، وتُستخَدم في تقرير حدود النشاط اإلشعاعي المتعلقة بمتطلبات هذه 

الائحة".  

ويوفــر العــدد RS‑G‑1.9 مــن سلســلة معاييــر األمــان الصــادرة عــن الوكالــة، المعنــون "تصنيــف 

المصــادر المشــعة" ]32[، نظامــاً للتصنيــف علــى أســاس مجموعــة مــن الِقيـَـم التــي يُطلــق عليهــا 

"ِقيَــم D"، والقيمــة D أليِّ مــادة مشــعة هــي "كميــة المــادة المشــعة التــي يمكــن، إذا خرجــت 

عــن نطــاق الســيطرة، أن تســفر عــن مــوت الشــخص الــذي يتعــرض لهــا أو تســبب إصابــة دائمــة 

تنتقــص مــن نوعيــة حيــاة ذلــك الشــخص" ]22[5.

ــا ‑ 9‑3 ــع ]22[ فيم ــق األول بالمرج ــن المرف ــة م ــم D ذات الصل ــى القي ــول عل ــن الحص ويمك

يخــصُّ عــدداً مــن النويــدات المشــعة الشــائعة االســتخدام. وتــرد هــذه القائمــة مستنســخة فــي 

ــواردة فــي القائمــة، ينبغــي  ــدات المشــعة ال ــذا المنشــور. وفيمــا يخــصُّ النوي ــل األول له التذيي

ــا  ــي حمايته ــي ينبغ ــادر الت ــن المص ــة بي ــة الفاصل ــة الحدي ــد القيم ــة D لتحدي ــتخدام القيم اس

بالمســتوى األمنــي األساســي والمــواد التــي ينبغــي حمايتهــا بالمســتوى األمنــي المعــزز. ويمكــن 

االطــاع علــى مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن قيــم D فــي الجــدول 2 بالمرجــع ]32[ وفــي الجــدول 

ــع ]33[. 1 بالمرج

ــواع النويــدات المشــعة الشــائع نقلهــا. وتمثــل ‑ 10‑3 ــع أن ويحــدد المرجــع ]14[ قيــم A لجمي

ــه بأمــان فــي طــرد  ــذي يمكــن نقل ــم الحــد األقصــى لمســتوى النشــاط اإلشــعاعي ال هــذه القي

مــن النــوع A أو فــي طــرد غيــر مقــاوم للحــوادث. وتــرد فــي المرجــع ]14[ قيمتــان يُرمــز إليهمــا 

 A2 ألشــكال مختلفــة مــن المــواد. وينبغــي اســتخدام القيمــة ،A2 و A1 وهمــا ،A بالحــرف

يؤخــذ بالقيمــة D باعتبارهــا القيمــة الحديــة للنشــاط اإلشــعاعي فيمــا يخــص كميــات المــواد المشــعة   5

التــي يُعتبــر المصــدر الــذي يتجاوزهــا مصــدراً مــن الفئــة 3 أو أعلــى، فــي حيــن يؤخــذ بالقيمــة 10D والقيمــة 
1000D باعتبارهمــا القيمتيــن الحديتيــن للنشــاط اإلشــعاعي لكميــات المــواد التــي تعتبــر مصــدراً مــن الفئــة 2 

أو أعلــى، ومــن الفئــة 1، علــى التوالــي.
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لألغــراض األمنيــة عنــد تحديــد القيمــة الحديــة للنويــدات المشــعة غيــر المذكــورة فــي القائمــة 

ــق األول بالمرجــع ]22[.  ــي المرف ــواردة ف ال

وينبغــي أن تســتخدم الــدول أحــد األســلوبين التالييــن لتحديــد القيمــة الحديــة للنشــاط ‑ 11‑3

اإلشــعاعي مــن أجــل تصنيــف المــواد المشــعة ألغــراض أمــن النقــل: 

فيمــا يخــصُّ أنــواع النويــدات المشــعة المذكــورة فــي القائمــة الــواردة فــي المرفــق األول )أ( 

ــذي يســاوي أو يتجــاوز  ــة هــي مســتوى النشــاط ال بالمرجــع ]22[، تكــون القيمــة الحدي

مســتوى نشــاط مصــدر مشــع مــن الفئــة62 )أي عشــرة أضعــاف القيمــة D(؛ 

وفيمــا يخــصُّ جميــع أنــواع النويــدات المشــعة األخــرى، تكــون القيمــة الحديــة للنشــاط )ب( 

مســاوية لقيمــة 3000A2 أو أكبــر منهــا. 

ويعرض المرفق األول األساس الذي يقوم عليه هذا النظام.

ــي تشــكل عواقــب إشــعاعية ‑ 12‑3 ــواع المــواد المشــعة الت ــة أيضــاً أن وينبغــي أن تحــدد الدول

محتملــة بالغــة االنخفــاض فــي حــال تعرضهــا للســحب دون إذن أو التخريــب، ومــن ثــم ال تمثــل 

ــى مــواد مــن  ــة عل ــد مســتوى أمــن النقــل للطــرود المحتوي ــزم تحدي ــراً. وال يل ــا كبي شــاغا أمنيًّ

هــذا القبيــل، وإنمــا يُكتفــى بإخضاعهــا للمراقبــة عــن طريــق ممارســات اإلدارة الحــذرة.

وفيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة التــي يجــري نقلهــا فــي طــرود مســتثناة أو ذات النشــاط ‑ 13‑3

ــة  ــن الفئ ــطحيًّا م ــة س ــام الملوث ــى )LSA‑I( أو األجس ــة األول ــن المجموع ــف م ــي الضعي النوع

األولــى )SCO‑I( )انظــر المرجــع ]14[ لاطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي هــذا الصــدد(، 

ال يوصــى بفــرض أي تدابيــر أمنيــة محــددة تتجــاوز تدابيــر المراقبــة التــي تتطلبهــا لوائــح األمــان 

وممارســات اإلدارة الحــذرة التــي تطبقهــا الجهــات الشــاحنة والناقلــة بالفعــل. 

وتشمل هذه المواد البنود التالية: ‑ 14‑3

UN 2908 – مواد مشعة، طرد مستثنى – غاف فارغ؛ )أ( 

 1000D10 وD ــن ــعاعي بي ــاطها اإلش ــتوى نش ــغ مس ــي يبل ــعة الت ــادر المش ــى المص ــاً إل ــار أيض يُش  6

بالمصــادر مــن الفئــة 2، وإلــى المصــادر التــي يتجــاوز مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي 1000D بالمصــادر مــن الفئــة 
ــي المرجــع ]34[. ــاً فــي هــذا الصــدد ف ــر تفصي ــى إرشــادات أكث 1. ويمكــن االطــاع عل
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ــوم الطبيعــي أو )ب(  UN 2909 – مــواد مشــعة، طــرد مســتثنى – ســلع مصنعــة مــن اليوراني

ــوم الطبيعــي؛  ــوم المســتنفد أو الثوري اليوراني

UN 2910 – مواد مشعة، طرد مستثنى – كمية محدودة من المواد7؛)ج( 

UN 2911 – مواد مشعة، طرد مستثنى – أدوات أو سلع8؛)د( 

UN 2912 – مــواد مشــعة ذات نشــاط نوعــي ضعيــف )مــن المجموعــة األولــى( )(( 

انشــطارية مســتثناة؛ أو مــواد  انشــطارية  )LSA‑I(، مــواد غيــر 

)مــن الفئــة األولــى )SCO‑I( )و(  UN 2913 – مــواد مشــعة، أجســام ملوثــة ســطحياً 

انشــطارية مســتثناة؛ مــواد  أو  انشــطارية  غيــر  مــواد   ،  )SCO‑II( أو الثانيــة

ــن 0.1 )ز(  ــل م ــتثنى، أق ــرد مس ــعة، ط ــواد مش ــوم، م ــد اليوراني ــادس فلوري UN 3507 – س

ــتثناة. ــطارية مس ــواد انش ــطارية أو م ــر انش ــواد غي ــد، م ــرد الواح ــرام للط كيلوغ

تحديد مستوى أمن النقل للمواد 

ــر أو ‑ 15‑3 ــون مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي أكب ــى ك ــاء عل ــواد المشــعة بن ــف الم ــب تصني عق

ــا. ــل المناســب له ــن النق ــد مســتوى أم ــي تحدي ــة، ينبغ ــة المنطبق ــة الحدي ــن القيم ــل م أق

وينبغــي أن تحــدد الدولــة األســاس المائــم لتصنيــف المــواد المشــعة مــن أجــل تحديــد ‑ 16‑3

ــن أن  ــي. ويمك ــي والدول ــل المحل ــراض النق ــواد ألغ ــك الم ــب لتل ــل المناس ــن النق ــتوى أم مس

ــل الواحــدة.  ــى أســاس الطــرد الواحــد أو الشــحنة الواحــدة أو وســيلة النق ــف عل يكــون التصني

ونهــج التصنيــف علــى أســاس الطــرد الواحــد لتحديــد مســتوى أمــن النقــل هــو األبســط ‑ 17‑3

مــن حيــث التطبيــق، لكنــه ال يأخــذ فــي الحســبان احتماليــة نقــل طــرود متعــددة معــاً. ويكفــل 

هــذا النهــج مزايــا مــن الناحيــة التشــغيلية، منهــا أنَّــه ال يتطلــب مــن الجهــات الناقلــة أن تحســب 

ــاً  ــر مقياس ــد ال يوف ــه ق ــد أنَّ ــل. بي ــيلة النق ــة لوس ــة اإلجمالي ــع للحمول مســتوى النشــاط المجمَّ

دقيقــاً للضــرر المحتمــل الــذي يمكــن أن يتســبب فيــه تســريب وســيلة نقــل كاملــة، ألن حمولــة 

هــذه الوســيلة يمكــن أن تحتــوي علــى عــدة طــرود. 

كميــة يبلــغ مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي 3A2-10 أو أقــل فــي الطــرد الواحــد، انظــر الفقــرة 422 مــن   7

ــع ]14[. المرج
ــن  ــرة 422 م ــر الفق ــد، انظ ــرد الواح ــي الط ــل ف ــعاعي A2 أو أق ــاطها اإلش ــتوى نش ــغ مس ــة يبل كمي  8

.]14[ المرجــع 
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ــى ‑ 18‑3 ــل عل ــن النق ــى أســاس الشــحنة الواحــدة فيحــدد مســتوى أم ــف عل ــج التصني ــا نه أم

أســاس مســتوى نشــاط جميــع الطــرود المقدمــة للنقــل مــن الجهــة الشــاحنة إلــى الجهــة الناقلــة 

فــي المــرة الواحــدة، لكنــه ال يأخــذ فــي الحســبان احتماليــة نقــل شــحنات متعــددة مــن عــدة 

ــة  ــن الطــرد )الطــرود( المقدم ــف الشــحنة م ــل. وتتأل ــيلة النق ــس وس ــى نف ــات شــاحنة عل جه

للنقــل مــن الجهــة الشــاحنة إلــى الجهــة الناقلــة فــي المــرة الواحــدة. ويــؤدي هــذا النهــج إلــى 

ــدة، وال  ــرة الواح ــي الم ــاحنة ف ــة الش ــن الجه ــة م ــرود المقدم ــي للط ــاط اإلجمال ــع النش تجمي

ــع للحمولــة اإلجماليــة لوســيلة  يتطلــب مــن الجهــة الناقلــة أن تحســب مســتوى النشــاط المجمَّ

النقــل. بيــد أنَّ الجهــة الناقلــة يمكــن أن تقبــل شــحنات متعــددة مــن عــدة جهــات شــاحنة، وهــو 

مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى معاملــة وســيلة النقــل وفــق مســتوى ألمــن النقــل أدنــى مما يســتوجبه 

ــع لجميــع الطــرود التــي تحملهــا وســيلة النقــل. مســتوى النشــاط المجمَّ

ــة ‑ 19‑3 ــاس لألهمي ــل مقي ــدة أفض ــل الواح ــيلة النق ــاس وس ــى أس ــف عل ــج التصني ــر نه ويوف

ــن الخصــم مــن االســتياء علــى جميــع الطــرود  األمنيــة، ألنَّــه يأخــذ فــي الحســبان إمكانيــة تمكُّ

التــي تحملهــا وســيلة النقــل فــي عمــل واحــد. بيــد أنَّ هــذا النهــج صعــب التطبيــق للغايــة فــي 

ــاحنة  ــات ش ــن جه ــواردة م ــحنات ال ــع الش ــث تُجمَّ ــي حي ــري الدول ــوي والبح ــل الج ــة النق حال

عديــدة، وقــد ال تقبــل الجهــات الناقلــة شــحنات المــواد المشــعة نظــراً للتعقيــد الــذي ينطــوي 

عليــه تتبــع مســتوى النشــاط علــى متــن وســيلة النقــل فــي حــال العمــل بهــذا النهــج للتصنيــف.

ويســتخدم هــذا المنشــور نهــج التصنيــف علــى أســاس الطــرد الواحــد لتحديــد مســتوى ‑ 20‑3

ــى أســاس وســيلة  ــا بنهــج التصنيــف عل ــدول أن تنظــر فــي األخــذ إم ــودُّ ال ــد ت أمــن النقــل. وق

النقــل الواحــدة أو علــى أســاس الشــحنة الواحــدة فــي ســياق النقــل المحلــي باســتخدام 

ــى أســاس الطــرد الواحــد هــو النهــج الموصــى باســتعماله  ــف عل ــات، إال أنَّ نهــج التصني المركب

لة  فــي النقــل الدولــي بجميــع أنواعــه. وعنــد تنظيــم الشــحنات الدوليــة، ينبغــي للجهــة المشــغِّ

ــة. ــدول المعني ــي ال ــة ف ــة المتبع ــج المحلي ــار النُّه ــي االعتب أن تأخــذ ف

تحديد المستوى المناسب ألمن النقل على أساس الطرد الواحد

ــة ‑ 21‑3 ــة الحدي ــن القيم ــى م ــي تكــون مســتويات نشــاطها اإلشــعاعي أدن ــل الطــرود الت تُعام

ــل.  ــن النق ــاً للمســتوى األساســي ألم ــا القســم الســابق وفق ــي تناوله الت

ــة أو ‑ 22‑3 ــي تكــون مســتويات نشــاطها اإلشــعاعي مســاوية للقيمــة الحدي تُعامــل الطــرود الت

أعلــى منهــا وفقــاً للمســتوى المعــزز ألمــن النقــل.
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وقــد تحتــوي بعــض الطــرود المندرجــة ضمــن المســتوى المعــزز ألمــن النقــل علــى مــواد ‑ 23‑3

ذات مســتوى نشــاط مرتفــع للغايــة، يمكــن أن يصــل فــي بعــض األحيــان إلــى مــا يســاوي مئــات 

ــاق الواســع لمســتويات النشــاط المندرجــة ضمــن  آالف أضعــاف القيمــة D(. وبســبب النط

ــات آالف  ــة D ومئ ــال القيم ــرة أمث ــن عش ــراوح بي ــث يت ــل )حي ــن النق ــزز ألم ــتوى المع المس

ــات  ــى فئ ــل إل ــن النق ــزز ألم ــتوى المع ــم المس ــدول أن تقسِّ ــودُّ ال ــد ت ــة D(، ق ــاف القيم أضع

ــن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــات. وعل ــذه الفئ ــن ه ــة م ــكل فئ ــة ل ــر األمني ــدد التدابي ــة وتح فرعي

 10D للهيئــة الرقابيــة أن تشــترط حمايــة الطــرود التــي يكــون مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي بيــن

ــي يتجــاوز  ــة الطــرود الت ــة، وحماي ــر األمني و 1000D باســتخدام مجموعــة محــددة مــن التدابي

ــة. ــر األمني ــن التدابي ــة م ــر صرام ــة أكث مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي 1000D بمجموع

وفــي المقابــل، فــإنَّ بعــض المــواد واألجســام المندرجــة ضمــن المســتوى المعــزز ألمــن ‑ 24‑3

ــث  ــة بحي ــه الكفاي ــة اســتخدامها فــي عمــل شــرير منخفضــة بمــا في ــد تكــون احتمالي النقــل ق

ــاً إذا كانــت هــذه  يمكــن معاملتهــا وفقــاً للمســتوى األساســي ألمــن النقــل. ويكــون هــذا ممكن

ــي  ــا ف ــن فعاليته ــدة م ــدُّ بش ــة تح ــعاعية أو فيزيائي ــص إش ــم بخصائ ــام تتس ــواد أو األجس الم

حــال اســتخدامها فــي عمــل شــرير. ويمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى كــون تلــك المــواد أو األجســام 

ــا ممــا يلــي:  المعنيــة أيًّ

مادة ذات نشاط نوعي ضعيف؛ )أ( 

أجساماً ملوثة كبيرة الحجم )على سبيل المثال أغلفة ملوثة(؛ )ب( 

طة.)ج(  فلزات منشَّ

ــواد ‑ 25‑3 ــى الم ــل عل ــن النق ــي ألم ــتوى األساس ــق المس ــي تطبي ــر ف ــة أن تنظ ــن للدول ويمك

ــل  ــي عم ــتخدام ف ــبة لاس ــر مناس ــا غي ــة تجعله ــباباً كافي ــاك أس ــر أنَّ هن ــي تعتب ــام الت واألجس

ــي  ــر ف ــة أن تنظ ــن للدول ــة. ويمك ــدود الدول ــل ح ــواد داخ ــك الم ــل تل ــد نق ــك عن ــرير، وذل ش

تحديــد فئــات فرعيــة ضمــن المســتوى األمنــي األساســي فــي ســياق النقــل الداخلــي. وينبغــي 

ــدى  ــواد وم ــاط الم ــتوى نش ــة مس ــات الفرعي ــذه الفئ ــد ه ــد تحدي ــبان عن ــي الحس ــذ ف أن يؤخ

ــة  ــر األمني ــق التدابي ــع تطبي ــن 3‑33 و 3‑34(، م ــن )انظــر الفقرتي ــا للخصــوم المحتملي جاذبيته

ــدرج. ــج مت ــاع نه ــة باتب ــة فرعي ــكلِّ فئ المناســبة ل
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تجميع المواد المشعة 

فــي بعــض الحــاالت، يلــزم تجميــع مســتويات نشــاط المــواد المشــعة مــن أجــل تحديــد ‑ 26‑3

ــاط  ــة للنش ــة الحدي ــاوز القيم ــة تتج ــرود المعني ــة الط ــي أو مجموع ــرد المعن ــا إذا كان الط م

ــال، إذا  ــى ســبيل المث ــق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل، عل ــم تتطلــب تطبي اإلشــعاعي ومــن ث

ــن:  ــن التاليتي ــل مــن الحالتي ــى األق ــق واحــدة عل ــت تنطب كان

أن يكــون الطــرد نفســه محتويــاً علــى أكثــر مــن نــوع واحــد مــن النويــدات المشــعة )كمــا )أ( 

فــي حالــة جهــاز قيــاس الرطوبة/الكثافــة المحتــوي علــى الســيزيوم‑137 واألميريشــيوم/

البريليوم‑241؛ 

أن تشترط الدولة تجميع الطرود في سياق النقل الداخلي.)ب( 

وفــي تلــك الحــاالت، يمكــن حســاب مــا إذا كان ينبغــي تطبيــق المســتوى المعــزز ألمــن ‑ 27‑3

النقــل علــى الطــرد أو مجموعــة الطــرود أوالً بقســمة مســتوى نشــاط كل نويــدة مشــعة علــى 

ــة للنشــاط الخاصــة بتلــك النويــدة المشــعة، ثــم حســاب حاصــل جمــع النســب  القيمــة الحدي

ــاط  ــتوى النش ــون مس ــن 1، يك ــل م ــع أق ــل الجم ــإذا كان حاص ــمة. ف ــك القس ــن تل ــة ع الناتج

ــإذا كان  ــك، ف ــن ذل ــض م ــى النقي ــاط. وعل ــة للنش ــة الحدي ــن القيم ــل م ــع أق ــعاعي المجمَّ اإلش

ــع قــد تجــاوز  حاصــل الجمــع يســاوي أو يزيــد علــى 1، يكــون مســتوى النشــاط اإلشــعاعي المجمَّ

ــة للنشــاط. القيمــة الحدي

وتعبر المعادلة التالية عن هذا الحساب:  ‑ 28‑3

i

i

i

A

T∑ < 1

حيث:

Ai هــو مســتوى نشــاط النويــدة المشــعة i الموجــودة فــي الطــرد أو مجموعــة الطــرود 

)تيرابكريــل (؛

و Ti هي القيمة الحدية للنشاط الخاصة بالنويدة المشعة i )تيرابكريل (.
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العواقب اإلشعاعية المحتملة ألعمال التخريب

علــى وجــه العمــوم، توفــر منظومــات األمــن النــووي المصممــة لحمايــة المــواد المشــعة ‑ 29‑3

ــب  ــة التخري ــة للمــواد المشــعة فــي مواجه ــا مــن الحماي ــدراً م مــن الســحب دون إذن أيضــاً ق

 .]3[

وفــي بعــض الحــاالت، قــد يلــزم تطبيــق تدابيــر أمنيــة محــددة للحمايــة مــن التخريــب بنــاًء ‑ 30‑3

علــى إمكانيــة تســبُّب المــواد المشــعة فــي عواقــب إشــعاعية غيــر مقبولــة فــي حــال وقــوع عمــل 

تخريبــي.

وينبغــي أن تحــدد الدولــة الشــحنات التــي تتطلــب الحمايــة مــن أعمــال التخريــب. وقــد ‑ 31‑3

تتوصــل الــدول إلــى اســتنتاجات مختلفــة بشــأن أنــواع المواقــف المحتملــة التــي تشــكِّل عواقــب 

إشــعاعية غيــر مقبولــة. ومــن العوامــل التــي ينبغــي النظــر فيهــا مــا يلــي:

ــي والشــكل )أ(  ــدات المشــعة، مســتويات النشــاط، الشــكل الفيزيائ ــات الطــرد )النوي محتوي

ــي(؛  الكيميائ

تصميم الطرد ووسيلة النقل؛)ب( 

تأثير حدث )أحداث( التخريب المفترضة في توليفة المحتويات/الطرد/وسيلة النقل؛)ج( 

ــال فــي منطقــة )د(  ــه العمــل التخريبــي )علــى ســبيل المث المــكان الــذي يمكــن أن يقــع في

ــة( ]21[. ــة ســكانية عالي ذات كثاف

ــب ‑ 32‑3 ــكل عواق ــي تش ــاالت الت ــد الح ــأن تحدي ــادات بش ــن اإلرش ــد م ــى مزي ــاع عل ولاط

إشــعاعية غيــر مقبولــة، انظــر الفقــرات مــن 3‑93 إلــى 3‑95 مــن المرجــع ]25[.

مدى جاذبية المواد المشعة أثناء نقلها 

ل مســتوى أمــن النقــل أو أن تحــدد تدابيــر أمنيــة أكثــر صرامــة فيمــا ‑ 33‑3 قــد تــودُّ الدولــة أن تعــدِّ

يخــصُّ شــحنات المــواد التــي تــرى الدولــة أنهــا تتســم بجاذبيــة خاصــة للخصــوم المحتمليــن.

ــة المــواد المشــعة للخصــوم ‑ 34‑3 ــر فــي مــدى جاذبي ــي تؤثِّ وينبغــي النظــر فــي العوامــل الت

المحتمليــن، وخصوصــاً العوامــل التــي تؤثِّــر فــي العواقــب اإلشــعاعية التــي يُحتمــل أن تنجــم عن 
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عمــل شــرير. وتشــمل هــذه العوامــل الشــكلين الكيميائــي والفيزيائــي )مثــل القابليــة للذوبــان 

أو أن تكــون المــادة فــي شــكل مســحوق(، ونــوع اإلشــعاع المنبعــث )ألفــا، بيتــا، غامــا، إشــعاع 

نيوترونــي(، وإمكانيــة االستنشــاق، والعمــر النصفــي للنويــدات المشــعة. 

وضع برنامج رقابي معني بأمن النقل-1 

ــا ‑ 1‑4 ــين برامجه ــع أو تحس ــأن وض ــة بش ــات الرقابي ــادات للهيئ ــم إرش ــذا القس ــن ه يتضم

ــا.  ــاء نقله ــعة أثن ــواد المش ــن الم ــج أم ــي تعال ــة الت الرقابي

تحديد متطلبات أمن النقل وتطبيقها 

ــة أن تحــدد ‑ 2‑4 ــة الرقابي ــي للهيئ ــي: "ينبغ ــا يل ــى م ــن المرجــع ]3[ عل ــرة 4‑6 م ــصُّ الفق تن

األهــداف أو األغــراض التــي ترســم إطــار النواتــج المرجــوة مــن منظومــات األمــن النــووي لــكلٍّ 

ــة".  مــن المســتويات األمني

وينبغــي أن تختــار الهيئــة الرقابيــة نهجــاً رقابيــاً تكــون الجهــات الشــاحنة والناقلــة ‑ 3‑4

والمتلقيــة وغيرهــا مــن الجهــات المشــاركة فــي عمليــة النقــل ملزمــة باتباعــه لتحقيــق الهــدف 

ــة  ــن للهيئ ــزة يمك ــج متماي ــة نُُه ــاك ثاث ــي. وهن ــل المعن ــن النق ــتوى أم ــدد لمس ــي المح األمن

ــي: ــا، وه ــذ به ــة أن تأخ الرقابي

ــي )أ(  ــة الرقابيــة التدابيــر األمنيــة التــي ينبغ ــاه الهيئ ــر، الــذي تحــدد بمقتض النهــج اآلم

ــات  ــن الجه ــا م ــة وغيره ــة المتلقي ــة والجه ــة الناقل ــاحنة والجه ــة الش ــا الجه أن تنفيذه

ــل؛  ــن النق ــتويات أم ــن مس ــاً م ــتوى معيَّن ــص مس ــا يخ ــل فيم ــة النق ــي عملي ــاركة ف المش

النهــج القائــم علــى أســاس األداء، والــذي تلــزم الهيئــة الرقابيــة بمقتضــاه الجهــة الشــاحنة )ب( 

ــل  ــة النق ــي عملي ــات المشــاركة ف ــن الجه ــا م ــة وغيره ــة المتلقي ــة والجه ــة الناقل والجه

بتصميــم نظــام لألمــن النــووي، علــى أن تثبــت للهيئــة الرقابيــة أنَّ هــذا النظــام يســتوفي 

ــا تحــدده الهيئــة الرقابيــة؛   هدفــاً أمنيًّ
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ــج )ج(  ــن النه ــن كل م ــر م ــن عناص ــة بي ــة الرقابي ــه الهيئ ــع في ــذي تجم ــط، ال ــج المختل النه

ــاس األداء. ــى أس ــم عل ــج القائ ــر والنه اآلم

النهج اآلمر

ــة ‑ 4‑4 ــر األمني ــن التدابي ــة م ــة مجموع ــة الرقابي ــع الهيئ ــر، تض ــج آم ــذ بنه ــة األخ ــي حال ف

المحــددة التــي تكــون الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة ملزمــة بتنفيذهــا. ويقــدم القســم 5 

ــة التــي يمكــن األخــذ بهــا فــي إطــار نهــج آمــر. ــر األمني مجموعــة مــن التدابي

وتشمل مزايا النهج اآلمر ما يلي:  ‑ 5‑4

ــة )أ(  ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــة والجه ــة الرقابي ــب الهيئ ــن جان ــذ م ــاطة التنفي بس

ــعة؛   ــواد المش ــل الم ــي نق ــاركة ف ــات المش ــن الجه ــا م وغيره

االستغناء عن الحاجة إلى تقاسم معلومات حساسة عن التهديدات؛  )ب( 

سهولة التفتيش والمراجعة. )ج( 

وقــد يكــون اســتخدام النهــج اآلمــر مناســباً بوجــه خــاص فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا ‑ 6‑4

كلٌّ مــن مســتوى التهديــدات ومســتوى العواقــب اإلشــعاعية غيــر المقبولــة المحتملــة منخفضــاً.

ــك، ‑ 7‑4 ــى ذل ــة إل ــبيًّا. وباإلضاف ــة نس ــى المرون ــاره إل ــو افتق ــر ه ــج اآلم ــب النه ــا يعي ــد أنَّ م بي

فــإنَّ هــذا النهــج قــد ال يتيــح للجهــة الشــاحنة والجهــة الناقلــة ترشــيد التدابيــر األمنيــة علــى الوجــه 

ــل.  األمث

النهج القائم على أساس األداء 

ــن ‑ 8‑4 ــدداً م لة ع ــغِّ ــة المش ــع الجه ــاس األداء، تض ــى أس ــم عل ــج قائ ــذ بنه ــة األخ ــي حال ف

األهــداف األمنيــة بنــاًء علــى تقييــم وطنــي للتهديــدات، وتشــترط علــى الجهــة الشــاحنة والجهــة 

ــذا  ــح ه ــداف. ويتي ــذه األه ــق ه ــة لتحقي ــر األمني ــن التدابي ــة م ــذ توليف ــم وتنفي ــة تصمي الناقل

ــا.  ــي ســيؤخذ به ــة المحــددة الت ــر األمني ــار التدابي ــي اختي ــة ف ــج المرون النه

ــة يمكــن أن تتكــون مــن ‑ 9‑4 ــأنَّ نظــم أمــن النقــل الفعال ــه يســلِّم ب ــاز هــذا النهــج بأنَّ ويمت

توليفــات عديــدة مــن التدابيــر األمنيــة، وأنَّ كلَّ جهــة شــاحنة أو ناقلــة يمكــن أن تنفــرد بظروفهــا 
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الخاصــة. والنهــج القائــم علــى أســاس األداء هــو أيضــاً النهــج األكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة 

إذا توافــرت المعــارف والمهــارات الازمــة. 

ــه يعتمــد علــى توافــر عــدد كاٍف مــن الموظفيــن الذيــن ‑ 10‑4 ومــا يعيــب هــذا النهــج هــو أنَّ

يتمتعــون بمســتويات مرتفعــة نســبيًّا مــن الخبــرات األمنيــة لــدى كلٍّ مــن الجهــة التــي تصمــم 

النظــام األمنــي والهيئــة الرقابيــة، كمــا يعتمــد علــى تقاســم الهيئــة الرقابيــة معلومــات حساســة 

عــن التهديــدات يتعيــن حمايتهــا مــن قبــل األطــراف التــي تتلقاهــا. 

النهج المختلط 

يجمــع النهــج المختلــط بيــن عناصــر مــن النهــج اآلمــر وعناصــر مــن النهــج القائــم علــى ‑ 11‑4

ــد مــن الصيــغ التــي يمكــن أن يتَّخذهــا النهــج المختلــط، بمــا فــي  ــاك العدي أســاس األداء. وهن

ذلــك األمثلــة الثاثــة التاليــة: 

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تشــترط اســتخدام النهــج القائــم علــى أســاس األداء فيمــا يخــصُّ )أ( 

المــواد المشــعة التــي تكــون عواقبهــا المحتملــة أكثــر شــدة، مــع الســماح بتطبيــق النهــج 

اآلمــر فيمــا يخــصُّ المــواد ذات العواقــب األقــل خطــورة.

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تضــع مجموعــة مــن المتطلبــات اآلمــرة، مــع اشــتراط تكميلهــا )ب( 

ــادة  ــل زي ــائل محــددة، مث ــة مس ــاس األداء لمعالج ــى أس ــم عل ــج القائ ــتخدام النه باس

ــدات.  ــتوى التهدي مس

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تعتمــد مجموعــة مــن التدابيــر األمنيــة فــي شــكل عــدة بدائــل )ج( 

ــار بينهــا. وبعــد ذلــك ينبغــي أن تثبــت  ــاح للجهــة التــي تصمــم النظــام األمنــي االختي يُت

تلــك الجهــة أن نظــام أمــن النقــل الــذي صممتــه يحقــق، فــي مجملــه، األهــداف األمنيــة 

المنطبقــة.

ــن ‑ 12‑4 ــل م ــج أن يقل ــذا النه ــن له ــه. ويمك ــي مرونت ــط ه ــج المختل ــية للنه ــزة األساس والمي

العــبء الملقــى علــى عاتــق كلٍّ مــن الهيئــة الرقابيــة التابعــة للدولــة والجهــات الشــاحنة 

ــن  ــه يمك ــواد المشــعة، ألن ــل الم ــي نق ــات المشــاركة ف ــن الجه ــا م ــة وغيره ــة والمتلقي والناقل

ــا  ــر كنقطــة انطــاق، ويدخــل عليه ــج اآلم ــة بمقتضــى النه ــن األحــكام الموضوع أن يســتفيد م

ــدات.   ــة التهدي ــاء لمواجه ــب االقتض ــات حس تعدي
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عملية تطبيق النهج المختار 

يعــرض الشــكل 1 عمليــة يمكــن للدولــة أن تتبعهــا عنــد اتخــاذ القــرار بشــأن النهــج الرقابــي ‑ 13‑4

ــلطات  ــا الس ــزم أن تتخذه ــي يل ــرارات الت ــى الق ــوء عل ــكل الض ــلِّط الش ــتخدمه. ويس ــذي ستس ال

ــار النهــج المختلــط،  ــار النهــج الــذي ســيُتَّبع، وكذلــك، فــي حــال اختي المختصــة فيمــا يتعلــق باختي

ــل. ــن النق ــن مســتويات أم ــكلِّ مســتوى م ــذي سيُســتخدم ل ــج ال ــة بالنه ــرارات المتعلق الق

وظائف نظام أمن النقل 

ــع الخصــم مــن ‑ 14‑4 ــم نظــام أمــن النقــل بحيــث يشــكِّل رادعــاً للخصــوم ويمن ينبغــي تصمي

إتمــام أي عمــل شــرير مــن خــال تنفيــذ تدابيــر أمنيــة تحقــق الوظائــف األمنيــة الثــاث المتمثلة 
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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة أدلة التنفیذ: 

أمن المواد النوویة أثناء النقل: العدد G-26 من سلسلة األمن النووي
تضع الدولة النھج المتبع أمن المواد المشعة أثناء النقل: العدد 9 من سلسلة األمن النووي

في تنفیذ متطلبات أمن 
النقل.

سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
 التوصیات:

المواد النوویة: العدد 13 من سلسلة األمن النووي
المواد المشعة: العدد 14 من سلسلة األمن النووي

متطلبات أمان النقل:
الئحة أمان النقل الصادرة عن الوكالة

اللوائح النموذجیة (الصادرة عن اإلیكاو والمنظمة البحریة الدولیة وغیرھا)

تصدر الدولة المتطلبات اإللزامیة أو األھداف 
الواجب تحقیقھا فیما یتعلق بأمن المواد المشعة 

أثناء النقل.

تعد الدولة تقییماً للتھدیدات، ووصفاً 
للتھدیدات المحتاط لھا في التصمیم أو 
بیان تھدیدات بدیل، بحسب الحال، فیما 

یخص النقل. 

تحدد الدولة متطلبات أمنیة آمرة 
لكل فئة من فئات المواد.

تضع الدولة تقییماً للتھدیدات فیما 
یخص متطلبات األداء.

تحدد الدولة المتطلبات المتعلقة 
باإلجراءات الواجب اتخاذھا وفقاً 

للنھج اآلمر.

تحدد الدولة النھج الذي سیُتَّبع إزاء كل فئة 
من فئات المواد أو إزاء كل موضوع:

– إما نھج آمر؛ 
– أو نھج قائم على أساس األداء

ھل سیُطبَّق النھج القائم على 
أساس األداء؟ 

ھل سیُطبَّق النھج اآلمر 
وحده؟

نعم

ال

ال

نعم

الشــكل‑ 1‑ عمليــة اتخــاذ القــرار بشــأن تحديــد النهــج الرقــايب املتبــع إزاء أمــن النقــل ICAO: منظمــة الطــران 
املــدين الــدويل IMO: املنظمــة البحريــة الدوليــة 



ــر  ــى تدابي ــاً عل ــي أيض ــام األمن ــتمل النظ ــي أن يش ــدي. وينبغ ــل والتص ــف والتعطي ــي الكش ف

ــن العنصــر البشــري واإلجــراءات والمعــدات. ــق التكامــل بي ــة بمــا يكفــل تحقي ــإلدارة األمني ل

وتنصُّ الفقرة 4.30 من المرجع ]3[ على ما يلي: ‑ 15‑4

"وينبغي تصميم نظام األمن خال النقل بحيث يراعي ما يلي: 

كمية المواد المشعة وشكلها الفيزيائي/الكيميائي؛ 	
نوع )أنواع( النقل؛ 	
الغاف )األغلفة( المستخدمة".  	

وفــي حيــن تُســتخدم التدابيــر األمنيــة لتحقيــق إحــدى الوظائــف األمنيــة المذكــورة، فهــي ‑ 16‑4

تشــكِّل أيضــاً رادعــاً للخصــوم المحتمليــن حيــن تكــون واضحــة أمامهــم، كمــا فــي حالــة التدابيــر 

األمنيــة المصاحبــة لوســائل النقــل، مثــل الحــراس والعبــوات واألقفــال المتينــة.

وفــي ســياق هــذا المنشــور، تُســتخدم الوظائــف األمنيــة الثــاث، أي الكشــف والتعطيــل ‑ 17‑4

ــذه  ــذ ه ــي تنفي ــواد المشــعة. وينبغ ــل الم ــة الخاصــة بنق ــم األمني ــم النظ ــدي، لتصمي والتص

ــدات. ــم التهدي ــي ســياق تقيي ــا ف ــي األخــذ به ــدرج والنظــر ف ــج مت ــاع نه ــر باتب التدابي

الكشف 

ينبغــي أن يبــدأ تنفيــذ األنشــطة الراميــة إلــى الكشــف عــن الســحب دون إذن والتخريــب ‑ 18‑4

قبــل وضــع المــواد المشــعة فــي وســيلة النقــل، وينبغــي أن يســتمر تنفيذهــا حتــى إتمــام عمليــة 

ــرود أن  ــل الط ــل تحمي ــات قب ــش المركب ــات تفتي ــن لعملي ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــحن. وعل الش

تســاعد علــى التأكــد مــن عــدم التاعــب بالمركبــة وعــدم تثبيــت أي شــيء عليهــا بمــا مــن شــأنه 

أن يخــل باألمــن. 

وكثيــراً مــا تُســتخدم المراقبــة البصريــة المســتمرة للكشــف عــن األعمــال الشــريرة ‑ 19‑4

المحتملــة. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لطاقــم وســيلة النقــل والحــراس المشــاركين فــي عمليــة 

 الشــحن أن يوفــروا المراقبــة البصريــة المســتمرة لمركبــة النقــل والمنطقــة المحيطــة بهــا. 
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ويمكــن أيضــاً اســتخدام تدابيــر تقنيــة ألغــراض الكشــف، مثــل أجهــزة االستشــعار ‑ 20‑4

ــة وأجهــزة التتبــع ورصــد الشــحنات وأجهــزة  ــة الصوتي ــو والمراقب ــة بالفيدي ــة والمراقب اإللكتروني

ــن(.  ــن المرافقي ــائقين والموظفي ــال للس ــبيل المث ــى س ــراه )عل ــاالت اإلك ــذار بح اإلن

وفــي حــال ورود معلومــات مــن إنــذارات الكشــف أو الماحظــة البصريــة األوليــة أو غيــر ‑ 21‑4

ذلــك مــن المصــادر، ينبغــي فــي جميــع األحــوال تقييــم هــذه المعلومــات علــى وجــه الســرعة 

لتحديــد ســببها واتخــاذ تدابيــر التصــدي الازمــة، عنــد االقتضــاء.

ومراعــاة التبــاع نهــج متــدرج، يمكــن أن تتــراوح تدابيــر الكشــف بيــن الكشــف والتقييــم ‑ 22‑4

واإلبــاغ فــوراً عــن أي وصــول غيــر مــأذون بــه )أثنــاء محاولــة ارتــكاب عمــل شــرير(، والكشــف 

ــيلة  ــن وس ــال م ــاء االنتق ــق أثن ــن خــال مؤشــرات التاعــب أو التحق ــن الســحب دون إذن م ع

نقــل إلــى أخــرى وعنــد التفريــغ.

التعطيل 

ــة ‑ 23‑4 ــرة الزمني ــة الفت ــل إطال ــن أج ــل م ــن النق ــياق أم ــي س ــل ف ــر التعطي ــتخدم تدابي تُس

ــذ  ــي لتنفي ــت الكاف ــة الوق ــدف إتاح ــل، به ــيلة النق ــن وس ــواد دون إذن م ــحب الم ــة لس الازم

أنشــطة تصــدٍّ فعالــة. ويُعــرَّف التعطيــل بأنَّــه إطالــة الفتــرة الزمنيــة التــي يحتاجهــا الخصــم بعــد 

ــواب  ــل األب ــر التعطي ــمل تدابي ــا. وتش به ــعة أو يخرِّ ــواد المش ــحب الم ــي يس ــه لك ــف عن الكش

ــا  ــال، كم ــاص واألربطــة المــزودة بأقف ــة واألقف ــة( الخارجي ــوات )األغلف ــال والعب الموصــدة األقف

ــداً.  ــة جي ــزة والمدرب ــة المجه ــم الحراس ــمل أطق تش

ومراعــاة التبــاع نهــج متــدرج، يمكــن لألهــداف المتوخــاة مــن تدابيــر التعطيــل أن تتــراوح ‑ 24‑4

بيــن توفيــر قــدر كاف مــن التعطيــل بعــد الكشــف للســماح ألفــراد قــوة التصــدي بقطــع الطريق 

علــى الخصــم أثنــاء محاولتــه ارتــكاب عمــل شــرير، وتوفيــر قــدر كاف مــن التعطيــل للمســاعدة 

علــى مطــاردة الخصــم فــي الوقــت المناســب عقــب الســحب دون إذن.

التصدي 

ــن ‑ 25‑4 ــوع حــدث متصــل باألم ــة وق ــد الكشــف عــن احتمالي ــر التصــدي بع ــذ تدابي ينبغــي تنفي

ــق مــن أنَّ ذلــك الحــدث قــد وقــع بالفعــل. وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــات  النــووي والتحقُّ

الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة وغيرهــا مــن الجهــات المشــاركة فــي عمليــة الشــحن بوضــع ترتيبــات 
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مناســبة لاتصــال بموظفــي إنفــاذ القانــون عقــب التحقــق مــن وقــوع حــدث متصــل باألمــن النــووي. 

ــر التصــدي لحــدث متصــل باألمــن النــووي أفــراد الطاقــم أو ‑ 26‑4 ــذ تدابي ــى تنفي ويمكــن أن يتول

ــون. وينبغــي أن  ــاذ القان ــل ســلطات إنف ــة مث ــة أو اإلقليمي الحــراس المرافقــون أو الســلطات المحلي

يكــون الهــدف مــن تدابيــر التصــدي هــو عرقلــة العمــل الشــرير الجــاري وينبغــي أن تكــون قــادرة 

علــى منــع الخصــم مــن إتمامــه. 

اإلدارة األمنية 

تعالــج اإلدارة األمنيــة المســائل المتعلقــة بوضــع وتنفيــذ السياســات والخطــط واإلجــراءات ‑ 27‑4

الخاصــة بأمــن المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا، باإلضافــة إلــى نشــر المــوارد الازمــة لذلــك. وتشــمل 

اإلدارة األمنيــة تدابيــر التحكــم فــي الوصــول )علــى ســبيل المثــال إلــى منطقــة الحمولــة ومناطــق 

التحميــل والتفريــغ وأماكــن وجــود الطاقــم داخــل وســيلة النقــل(، والتحقــق مــن الجــدارة بالثقة، 

وحمايــة المعلومــات، وإعــداد خطــة أمــن النقــل، وتوفيــر التدريــب والتأهيــل للموظفيــن، 

واإلبــاغ عــن األحــداث المتصلــة باألمــن النــووي.

وفيمــا يخــصُّ الشــحنات التــي ينطبــق عليهــا المســتوى المعــزز ألمــن النقــل، ينبغــي أن ‑ 28‑4

ــي تتحمــل مســؤوليات  ــات الت ــع الجه ــة وضــع خطــة ألمــن النقــل لجمي ــة الرقابي تشــترط الهيئ

أمنيــة متعلقــة بعمليــة الشــحن. والغــرض مــن خطــة أمــن النقــل هــو أن توثــق رســميًّا 

ــتخدم.  ــوف تُس ــي س ــة الت ــم األمني ــات والنظ ــراءات والترتيب ــؤوليات واإلج المس

ــن وضــع خطــة ‑ 29‑4 ــل المســؤولية ع ــي تتحم ــة الت ــة بوضــوح الجه ــي أن تحــدد الدول وينبغ

أمــن النقــل وتنفيذهــا بنجــاح. وينبغــي أن تتحمــل الجهــة المرخــص لهــا أو المنظمــة المــأذون 

ــك  ــند هــذه المســؤولية بعــد ذل ــاء نقلهــا. وعــادة مــا تُس لهــا المســؤولية عــن أمــن المــواد أثن

ــرة  ــؤولية المباش ــل المس ــي تتحم ــة الت ــة الناقل ــاحنة أو الجه ــة الش ــى الجه ــد إل ــق التعاق بطري

عــن أمــن المــواد المشــعة. وفــي حــال التعاقــد مــن الباطــن علــى تنفيــذ بعــض الخدمــات )مثــل 

ــع واالتصــاالت والمرافقــة(، ينبغــي أن توضــع ترتيبــات إللــزام الجهــات المتعاقــدة  خدمــات التتبُّ

مــن الباطــن باالمتثــال لخطــة أمــن النقــل.
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اتباع نهج متدرج في وضع المتطلبات األمنية واألهداف المرتبطة بها 

تنــصُّ الفقــرة 4‑26 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "ينبغــي للدولــة أن تُعــدَّ متطلبــات األمــن ‑ 30‑4

ــول  ــال حص ــا أو احتم ــم به ــدان التحك ــال فق ــص احتم ــة تقلي ــل بغي ــال النق ــعة خ ــواد المش للم

أعمــال شــريرة". 

ــات ‑ 31‑4 ــة بدرج ــا جذاب ــي تجعله ــص الت ــن الخصائ ــة م ــة عريض ــعة بطائف ــواد المش ــم الم وتتس

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــواد الت ــض الم ــاك بع ــرير. فهن ــل ش ــي عم ــتخدامها ف ــي اس ــن ف ــة للراغبي متفاوت

ــث  ــة مــن حي ــات األمني ــر مــن غيرهــا. وينبغــي أن تتناســب المتطلب ــذب الخصــوم بدرجــة أكب تجت

الصرامــة مــع مســتوى التهديــدات ومســتوى أمــن النقــل. ويأخــذ هــذا النهــج فــي الحســبان العواقــب 

ــة  ــاحنة والناقل ــات الش ــع الجه ــي أن تتب ــك ينبغ ــعة. ولذل ــات المش ــة للمحتوي ــعاعية المحتمل اإلش

ــواد  ــة للم ــة الكافي ــر الحماي ــان توفي ــة لضم ــر األمني ــذ التدابي ــي تنفي ــاً ف ــاً متدرج ــة نهج والمتلقي

ــعة. المش

وبغيــة تحقيــق الهــدف األمنــي المنطبــق الــذي تضعــه الهيئــة الرقابيــة فيمــا يخــصُّ مســتوى ‑ 32‑4

معيــن ألمــن النقــل، ينبغــي أن تنفــذ الجهــات المشــغلة والشــاحنة والمتلقيــة تدابيــر أمنيــة ألداء 

ــة.9  ــردع واإلدارة األمني ــراض ال ــك ألغ ــدي، وكذل ــل والتص ــف والتعطي ــة، أي الكش ــف األمني الوظائ

ــة ألداء كل  ــة الرامي ــر األمني ــة التدابي ــذ توليف ــن تنفي ــودة م ــة المنش ــن النتيج ــر ع ــن التعبي ويمك

وظيفــة أمنيــة فــي شــكل مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة المتوخــى تحقيقهــا فيمــا يخــصُّ تلــك 

الوظيفــة. ويمكــن أيضــاً تحديــد أهــداف فرعيــة فيمــا يخــصُّ اإلدارة األمنيــة.

ويــرد فــي الشــكل‑2 ملخــص لألهــداف األمنيــة الخاصــة بــكل مســتوى مــن مســتويات أمــن ‑ 33‑4

ــا ورود أحــد األهــداف  ــي يتكــرر فيه ــي الحــاالت الت ــا. وف ــة المرتبطــة به ــل، واألهــداف الفرعي النق

ــي  ــدف الفرع ــك اله ــق ذل ــك أنَّ تحقي ــد بذل ــر، يُقص ــن أو أكث ــي عمودي ــدول ف ــي الج ــة ف الفرعي

يتطلــب مزيــداً مــن الصرامــة عندمــا يتطلــب األمــر قــدراً أعلــى مــن الثقــة فــي أن النظــام األمنــي 

ــع الســحب دون إذن.  ــن من ــن م ســوف يتمك

د هــذا المنشــور  ــك ال يحــدِّ ــي. ولذل ــه أيُّ نظــام أمن ــذي يكفل ــردع ال ــاس مســتوى ال مــن الصعــب قي  9

ــردع. ــصُّ ال ــا يخ ــر فيم ــداف والتدابي ــن األه ــة م مجموع
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ــن أنَّ ‑ 34‑4 ــب. وفــي حي ــى التخري ــى الســحب دون إذن أو عل ــا عل وتنطــوي األعمــال الشــريرة إمَّ

ــة فــي الشــكل‑2 تقتصــر علــى معالجــة الســحب دون إذن، يمكــن للنظــم  ــة المبيَّن األهــداف األمني

ــة  ــة التــي تحقــق هــذه األهــداف أن توفــر شــيئاً مــن القــدرة علــى كشــف األعمــال التخريبي األمني

ــا.  وتعطيلهــا والتصــدي له

وينبغي أن تتطلب الهيئة الرقابية تحقيق أحد الشرطين التاليين: ‑ 35‑4

ــة )أ(  ــاحنة والجه ــة الش ــن الجه ــاس األداء، أن تتمك ــى أس ــم عل ــج القائ ــاع النه ــة اتب ــي حال ف

الناقلــة مــن إثبــات أن التدابيــر األمنيــة المســتخدمة ســوف تحقــق األهــداف األمنيــة الفرعيــة 

ــة. المنطبق

ــددة )ب(  ــة المح ــر األمني ــن التدابي ــة م ــاك مجموع ــون هن ــر، أن تك ــج اآلم ــاع النه ــة اتب ــي حال ف

المعمــول بهــا. وينبغــي أن تتأكــد الهيئــة الرقابيــة مــن أنَّ التدابيــر المطلــوب تنفيذهــا 

توفــر مســتوى مرضيــاً مــن األمــن، بمراعــاة تقييــم التهديــدات الــذي أعدتــه الهيئــة الرقابيــة. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يلــزم إجــراء بعــض التقييــم لفعاليــة التدابيــر المنفــذة )مثــل جــودة 

ــة االتصــاالت(.  ــال وموثوقي األقف

التدابير األمنية لمواجهة السحب دون إذن وأعمال التخريب أثناء -1 

نقل المواد المشعة 

م هــذا القســم إرشــادات بشــأن محتــوى المتطلبــات الرقابيــة الازمــة لمعالجــة أمــن ‑ 1‑5 يقــدِّ

المــواد المشــعة أثنــاء نقلهــا. وينبغــي أن تتأكــد الهيئــة الرقابيــة مــن األخــذ بهــذه اإلرشــادات في 

متطلباتهــا الرقابيــة أو مــن اتبــاع نهــج آخــر لتحقيــق الغــرض المتوخــى مــن هــذه اإلرشــادات.

األحكام غير المتعلقة بنوع نقل بعينه 

ــر ‑ 2‑5 ــرة التدابي ــة مباش ــة الرقابي ــاه الهيئ ــدد بمقتض ــر تح ــج آم ــاع نه ــدول اتب ــار ال ــد تخت ق

األمنيــة التــي ينبغــي أن تنفذهــا الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة لتحقيــق األهــداف 

المنشــودة. وقــد يكــون هــذا هــو الخيــار المفضــل، علــى ســبيل المثــال، للــدول التــي ال تتوفــر 
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لديهــا المعلومــات والمــوارد الازمــة لتطبيــق منهجيــة شــاملة لتقييــم التهديــدات وتقييــم 

ــم.  ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت ــف للتهدي ــداد وص ــف، أو إلع ــب الضع جوان
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الشكل‑ 2‑ اتباع نهج متدرج إزاء أمن النقل.



وقبــل الشــروع فــي نقــل المــواد المشــعة، ينبغــي أن تتأكــد الجهــات الشــاحنة والناقلــة ‑ 3‑5

والمتلقيــة مــن الحصــول علــى جميــع التصاريــح واألذون الازمــة لتنفيــذ عمليــة الشــحن. فــإذا 

كانــت الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة هــي المســؤولة أيضــاً عــن األمــن، فينبغــي أن تتأكد 

مــن تنفيــذ جميــع التدابيــر والترتيبــات الازمــة ألمــن الشــحنة. ويقــدم التذييــل الثانــي معلومــات 

إضافيــة عــن عمليــات التحقــق مــن األمــن التــي ينبغــي االضطــاع بهــا قبــل النقــل.

ــة المحــددة ‑ 4‑5 ــر األمني ــن التدابي ــات ع ــن هــذا القســم معلوم ــة م ــدم األجــزاء المتبقي وتق

ــاء  ــب أثن ــحب دون إذن أو التخري ــن الس ــعة م ــواد المش ــة الم ــتخدامها لحماي ــن اس ــي يمك الت

ــا. نقله

ممارسات اإلدارة الحذرة

ــواع المــواد المشــعة التــي ال تتطلــب ‑ 5‑5 ــاك بعــض الطــرود وأن ــى أنَّ هن يشــير القســم 3 إل

ــة.  ــة العادي ــات التجاري ــية والممارس ــة األساس ــر المراقب ــن تدابي ــر م ــة أكث ــر أمني ــاذ تدابي اتخ

ــة  ــة لحماي ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــا الجه ــراءات تتخذه ــات إج ــذه الممارس ــمل ه وتش

ــة. ــع ثمين ــصُّ أي بضائ ــا يخ ــال فيم ــو الح ــا ه ــب، كم ــحب دون إذن والتخري ــن الس ــواد م الم

ومن أمثلة ممارسات اإلدارة الحذرة ما يلي:‑ 6‑5

تأميــن الطــرد وخزنــه أثنــاء النقــل )علــى ســبيل المثــال فــي وســيلة نقــل أو منطقــة خــزن )أ( 

موصدة(؛ 

ــتخدام )ب(  ــال اس ــبيل المث ــى س ــرود )عل ــع الط ــة لتتب ــا أنظم ــة لديه ــات ناقل ــتعانة بجه االس

ــاء؛  ــب االقتض ــحنة(، حس ــة الش ــد حال ــا لرص ــروءة آليًّ ــفرات المق ــى الش ــم عل ــام قائ نظ

استخدام وسيلة نقل مغلقة؛)ج( 

عــدم تــرك الطــرود أو وســائل النقــل دون رقابــة ألي فتــرة تتجــاوز حــدود الضــرورة )د( 

القصــوى؛

تزويد سائقي وسائل النقل عبر الطرق البرية بقدرات اتصاالت فعالة.)(( 

ــا ‑ 7‑5 ــوص عليه ــات المنص ــاً للمتطلب ــعة وفق ــواد المش ــحن الم ــري ش ــاً أن يج ــي أيض وينبغ

فــي جميــع اللوائــح المنطبقــة علــى البضائــع الخطــرة. وتنطبــق هــذه المتطلبــات فيمــا يتعلــق 

ــات  ــات والوســوم. وتســاعد هــذه المتطلب ــف وأوراق الشــحن ووضــع العام ــف والتغلي بالتصني

ــة  ــى مناول ــة إل ــى الحاج ــة إل ــة والمتلقي ــات الشــاحنة والناقل ــي الجه ــاه موظف ــت انتب ــى لف عل
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ــن. ــة والحــرص الواجبي ــاة العناي ــا بمراع الطــرود ونقله

المستوى األساسي ألمن النقل 

تنطبــق اإلرشــادات الــواردة فــي هــذا القســم الفرعــي علــى جميــع طــرود المــواد المشــعة ‑ 8‑5

المندرجــة ضمــن نطــاق المســتوى األساســي ألمــن النقــل، علــى النحــو الــذي ســبقت مناقشــته 

فــي القســم 3. والطــرود المندرجــة ضمــن نطــاق المســتوى األساســي ألمــن النقــل تنطبــق عليهــا 

أيضــاً ممارســات اإلدارة الحــذرة الــوارد وصفهــا فــي القســم الفرعــي الســابق.

ــزم الجهــات ‑ 9‑5 وفــي ســياق المســتوى األساســي ألمــن النقــل، ينبغــي للهيئــة الرقابيــة أن تُل

ــعة  ــواد المش ــحن الم ــي ش ــاركة ف ــات المش ــن الجه ــا م ــة وغيره ــة والمتلقي ــاحنة والناقل الش

بتنفيــذ نظــم أمنيــة أو ترتيبــات أمنيــة أخــرى تكفــل الــردع والكشــف والتعطيــل والتصــدي فــي 

مواجهــة األعمــال الشــريرة التــي تؤثــر فــي وســيلة النقــل أو فــي حمولتهــا، باتبــاع نهــج متــدرج. 

ــر  ــمل توفي ــات، وأن تش ــع األوق ــي جمي ــة ف ــارية وفعال ــات س ــذه الترتيب ــون ه ــي أن تك وينبغ

ــى إذكاء وعيهــم والمحافظــة  ــن عل التدريــب وجلســات اإلحاطــة المنتظمــة لمســاعدة الموظفي

ــى يقظتهــم.  عل

تقييم وتبادل المعلومات المتصلة باألمن

ينبغــي للجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة وغيرهــا مــن الجهــات المشــاركة فــي نقــل ‑ 10‑5

المــواد المشــعة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع المعلومــات المتاحــة عــن التهديــدات، بمــا فــي 

ذلــك مــا توفــره الهيئــة الرقابيــة مــن معلومــات عــن التهديــدات، عنــد تنفيــذ التدابيــر األمنيــة.

حماية المعلومات المتصلة باألمن والتحكم في الوصول إليها

وينبغــي اتخــاذ تدابيــر مناســبة لحمايــة المعلومــات الحساســة المتعلقــة بعمليــات النقــل، ‑ 11‑5

مثــل المعلومــات عــن الجــداول الزمنيــة والطــرق المختــارة.

47



التحقق من الجدارة بالثقة

عمليــة التحقــق مــن الجــدارة بالثقــة10 هــي عمليــة الوقــوف علــى مســتوى موثوقيــة أحــد ‑ 12‑5

األفــراد، بمــا يشــمل الخصائــص والتفاصيــل التــي يمكــن التحقــق منهــا عــن طريــق فحوص الســير 

الشــخصية، فــي األحــوال التــي يســمح فيهــا القانــون بذلــك وعنــد االقتضــاء. ويُعتبــر التحقــق مــن 

الجــدارة بالثقــة عنصــراً مهمــاً فــي معالجــة التهديــدات الداخليــة والتحكم فيهــا ]26[. 

وينبغــي أن تتحقــق الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة مــن أن موظفيهــا المشــاركين ‑ 13‑5

ــق  ــة التحق ــتند عملي ــي أن تس ــة. وينبغ ــدارة بالثق ــون بالج ــعة يتمتع ــواد المش ــل الم ــي نق ف

ــت مــن ســمات الفــرد  مــن الجــدارة بالثقــة إلــى فحــوص الســير الشــخصية وأن تُســتخدم للتثبُّ

الشــخصية وســمعته الطيبــة. وفيمــا يخــصُّ موظفــي الجهــة الشــاحنة والجهــة المتلقيــة، يمكن أن 

تكــون متطلبــات التحقــق مــن الجــدارة بالثقــة مماثلــة للمتطلبــات المعمــول بهــا فيمــا يتعلــق 

بالتحكــم فــي الوصــول داخــل المرافــق. وينبغــي أن يكــون مســتوى الصرامــة فــي عمليــة التحقق 

مــن الجــدارة بالثقــة متناســباً مــع المســؤوليات المســندة إلــى الفــرد المعنــي. 

التعليمات واإلجراءات والخطط المكتوبة

ينبغــي أن تــزود الجهــة الناقلــة أفــراد الطاقــم، حســب االقتضــاء، بإجــراءات مكتوبــة بشــأن ‑ 14‑5

ــة تنفيذهــا. وينبغــي أن تشــمل هــذه اإلجــراءات  ــة الرقابي ــي تشــترط الهيئ ــة الت ــر األمني التدابي

ــن  ــي ألم ــتوى األساس ــي المس ــل. وف ــاء النق ــة أثن ــة أمني ــدي لحادث ــة التص ــن كيفي ــات ع معلوم

النقــل، عــادًة مــا يُكتفــى بــأن تتضمــن هــذه اإلجــراءات المكتوبــة تفاصيــل الجهــات التــي يلــزم 

االتصــال بهــا فــي حــاالت الطــوارئ.

التدريب األمني

ــا، بمــا فــي ‑ 15‑5 ينبغــي أن يتلقــى األفــراد المشــاركون فــي نقــل المــواد المشــعة تدريبــاً أمنيًّ

ــع  ــب مواضي ــك التدري ــمل ذل ــي أن يش ــي. وينبغ ــي األمن ــى الوع ــي عل ــب األساس ــك التدري ذل

ــة باألمــن، وأســاليب معالجــة الشــواغل  ــدات المتصل ــى أمــن النقــل، وطبيعــة التهدي الحاجــة إل

قــد تفــرض القوانيــن الوطنيــة فــي الدولــة قيــوداً علــى إمكانيــة إجــراء عمليــات التحقــق مــن الهويــة   10

ــذي ال  ــل التنفي ــذا الدلي ــي ه ــواردة ف ــات. والنصــوص ال ــك العملي ــاق تل ــى نط ــة أو عل ــدارة بالثق ــم الج أو تقيي
ــة  ــة الواجب ــراءات القانوني ــاً لإلج ــة وفق ــي المعامل ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــراد القانوني ــوق األف ــس بحق تم

ــي. ــي و/أو الدول ــون الوطن ــى القان بمقتض
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األمنيــة، واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حــال وقــوع حــدث متصــل باألمــن النــووي. وينبغــي 

ــد االقتضــاء وبمــا يتناســب مــع  ــراد علمــاً بخطــط أمــن النقــل، عن أن يشــمل أيضــاً إحاطــة األف

ــن  ــذ خطــط أم ــي تنفي ــا ف ــي يضطلعــون به ــراد واألدوار الت ــك األف المســؤوليات المســندة ألولئ

النقــل. 

وينبغــي تقديــم ذلــك التدريــب أو التحقــق مــن إتمامــه قبــل تعييــن جميــع الموظفيــن ‑ 16‑5

ــراه  ــبما ت ــة حس ــات دوري ــتكماله بتدريب ــي اس ــعة، وينبغ ــواد المش ــل الم ــي نق ــاركين ف المش

ــباً. ــة مناس ــة الرقابي الهيئ

ــد الجهــة صاحبــة العمــل ســجات بجميــع التدريبــات األمنيــة المنفــذة، ‑ 17‑5 وينبغــي أن تتعهَّ

وينبغــي إتاحــة تلــك الســجات للموظــف أو للهيئــة الرقابيــة عنــد الطلــب. وينبغــي أن تحتفــظ 

الجهــة صاحبــة العمــل بهــذه الســجات طــوال الفتــرة الزمنيــة التــي تحددهــا الهيئــة الرقابيــة.

وثائق التعريف الخاصة بموظفي الجهة الشاحنة والجهة الناقلة

ينبغــي لــكل فــرد مــن أفــراد الطاقــم العامــل علــى أي وســيلة لنقــل المــواد المشــعة أن ‑ 18‑5

يحمــل وســيلة تكفــل التحقــق اإليجابــي مــن هويتــه أثنــاء النقــل، مثــل بطاقــات الهويــة الصــادرة 

مــن جهــة رســمية والمــزودة بصــورة شــخصية والتــي تحــدد هويــة الفــرد بطريقــة فريــدة.

اإلذن للجهة الشاحنة والجهة الناقلة

ــجلة أو ‑ 19‑5 ــة المس ــات الناقل ــى الجه ــعة عل ــواد المش ــل الم ــي أن يقتصــر نشــاط نق ينبغ

ــة  ــة والمتلقي ــات الناقل ــى الجه ــا إال إل ــواد أو نقله ــك الم ــجيل تل ــوز تس ــا، وال يج ــأذون له الم

ــاً  ــة أن تكــون مســجلة أو مأذون ــدان التــي ال تفــرض علــى الجهــة الناقل المــأذون لهــا. وفــي البل

ــة  ــة الناقل ــة الجه ــن ماءم ــاحنة م ــة الش ــق الجه ــي أن تتحق ــعة، ينبغ ــواد المش ــل الم ــا بنق له

ــة  ــى الهيئ ــواد المشــعة، بالرجــوع إل ــل أو اســتام الم ــى نق ــا عل ــة وقدرته ــة المحتمل أو المتلقي

الرقابيــة الوطنيــة المعنيــة أو للرابطــات التجاريــة والصناعيــة، مــن أجــل التأكــد مــن أن الجهــة 

ــروعة. ــح مش ــق مصال ــى تحقي ــعى إل ــة تس ــة أو المتلقي الناقل
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االتصاالت

ــال ‑ 20‑5 ــى االتص ــدرة عل ــم الق ــراد الطاق ــة ألف ــة الناقل ــر الجه ــي أن توف ــل، ينبغ ــال النق خ

ــى ســبيل  ــك، عل ــق ذل ــب المســاعدة. ويمكــن تحقي ــون لطل ــاذ القان بشــركتهم أو بســلطات إنف

المثــال، باســتخدام الهواتــف النقالــة. وينبغــي أن تظــل قــدرات االتصــاالت فعالــة طــوال الرحلــة 

ــراء  ــبقاً إلج ــددة مس ــاط مح ــى نق ــاق عل ــي االتف ــاً، ينبغ ــك ممكن ــن ذل ــم يك ــإذا ل ــرها. ف بأس

ــو  ــى النح ــاً عل ــي قدم ــة تمض ــى أن الرحل ــل عل ــن التدلي ــى يمك ــة حت ــال الرحل ــاالت خ االتص

ــة. ــوع أي حادث ــه دون وق ــط ل المخط

االعتبارات المتعلقة بوسائل النقل المفتوحة والمغلقة وذات الطبيعة الخاصة

ــي ‑ 21‑5 ــغيلي، ينبغ ــب التش ــان أو بالجان ــة باألم ــة متعلق ــارات غالب ــاك اعتب ــن هن ــم تك ــا ل م

نقــل الطــرود المحتويــة علــى مــواد مشــعة فــي وســائل نقــل أو مقصــورات حمولــة أو حاويــات 

نــة ومغلقــة أو مغطَّــاة. ومــع ذلــك ففــي حالــة الطــرود التــي يزيــد وزنهــا علــى 2000  بضائــع مؤمَّ

كيلوغــرام، مــن المناســب اســتخدام المركبــات المفتوحــة مــا دامــت الطــرود موصــدة باألقفــال 

ــة علــى نحــو آمــن فــي وســيلة النقــل. وفــي الحــاالت التــي يلــزم فيهــا اســتخدام وســائل  ومثبتَّ

نقــل مفتوحــة، ينبغــي تغطيــة الحمولــة أو إخفائهــا عــن األبصــار مــا لــم تمنــع ذلــك متطلبــات 

ــام واألقفــال المســتخدمة فــي تثبيــت الطــرود فــي  األمــان. وينبغــي التحقــق مــن ســامة األخت

وســيلة النقــل، فــي جميــع المراحــل التاليــة: 

قبل بدء الشحن؛ )أ( 

قبل مغادرة أي نقطة تفتيش على طول الطريق؛  )ب( 

عنــد الوصــول، علــى أن يتولــى التحقــق موظفــون مــأذون لهــم بذلــك تحديــداً وبصــورة )ج( 

مســبقة.

عمليات تفتيش وسائل النقل

ــة ‑ 22‑5 ــش خاص ــات تفتي ــة عملي ــات الناقل ــري الجه ــي أن تج ــرة، ينبغ ــل مباش ــدء النق ــل ب قب

بهــا لفحــص الطــرود أو وســيلة النقــل، بمــا يتناســب مــع العواقــب اإلشــعاعية المحتملــة للمــواد 

ــروف  ــي الظ ــل. وف ــيلة النق ــة بوس ــة المرتبط ــر األمني ــة التدابي ــن فعالي ــق م ــة، للتحق المنقول

العاديــة وحســب مقتضيــات نــوع النقــل، يكفــي أن تجــري الجهــة الناقلــة فحصــاً بصريًّــا للطــرود 

أو وســيلة النقــل للتأكــد مــن عــدم التاعــب بــأي مــن مكوناتهــا ومن عــدم تثبيــت أي شــيء على 
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الطــرود أو مركبــة النقــل بمــا مــن شــأنه أن يؤثــر فــي أمــن الشــحنة. ويمكــن أن يتولــى موظفــو 

النقــل إجــراء عمليــات التفتيــش مــن هــذا النــوع باالســتناد إلــى معرفتهــم بوســيلة النقــل، كمــا 

يمكــن أن يجريهــا موظفــون آخــرون مســؤولون عــن األمــن.

النظم األمنية المستعملة في الطرود ووسائل النقل

وينبغــي إدمــاج تدابيــر أمنيــة فــي الطــرود لتــدل، مــا دامــت ســليمة، علــى أنَّ الطــرد لــم ‑ 23‑5

يُفتــح. وعــادة مــا تكــون األختــام التــي تتطلبهــا لوائــح أمــان النقــل كافيــة لهــذا الغــرض. وينبغــي 

ــن  ــق أيضــاً م ــد الوصــول. وينبغــي التحق ــدء الشــحن وعن ــل ب ــام قب ــن ســامة األخت ــق م التحق

األختــام الموضوعــة علــى وســائل النقــل وحاويــات البضائــع قبــل بــدء الشــحن وعنــد الوصــول.

رصد الشحنة وتتبعها

وينبغــي توفيــر مســتوى مناســب مــن الرصــد لحالــة المــواد المشــعة الجــاري نقلهــا. وفــي ‑ 24‑5

ســياق المســتوى األساســي ألمــن النقــل، يكفــي اســتخدام نظــام رصــد بســيط مثــل نظــم تتبــع 

ــت  ــل أو وصل ــد النق ــادرت أو قي ــد غ ــت الشــحنة ق ــا إذا كان ــن أن تحــدد م ــي يمك الطــرود الت

إلــى مقصدهــا. وينبغــي أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بتغيــر حالــة الشــحنة متاحــة بســهولة 

لألطــراف المعنيــة )مثــل الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة(. 

استمرارية التدابير األمنية

فــي حــال توقــف وســيلة النقــل علــى نحــو متوقــع أو غيــر متوقــع، ينبغــي أثنــاء التوقــف ‑ 25‑5

المحافظــة علــى التدابيــر األمنيــة المناســبة لفئــة المــواد المشــعة الجــاري نقلهــا. 

ــق ‑ 26‑5 ــا بغل ــي تأمينه ــا، ينبغ ــى متنه ــراد عل ــود أف ــل دون وج ــيلة النق ــرك وس ــال ت ــي ح وف

ــاء.  ــب االقتض ــال، حس ــة باألقف ــورة الحمول ــة ومقص المركب

وعنــد خــزن المــواد المشــعة فــي أماكــن مؤقتــة أثنــاء النقــل، كالمســتودعات وســاحات ‑ 27‑5

فــرز عربــات الســكك الحديديــة، ينبغــي تطبيــق تدابيــر أمنيــة مائمــة علــى المــواد المشــعة بمــا 

يتســق مــع التدابيــر المطبقــة أثنــاء االســتخدام والخــزن. ويمكــن االطــاع علــى إرشــادات مفصلــة 

بشــأن أمــن المــواد المشــعة قيــد االســتخدام والخــزن فــي المرجــع ]34[.
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التحقق عند االستام

ينبغــي أن تضــع الجهــة المتلقيــة إجــراءات للتحقــق مــن محتويــات الطــرود، بمــا يشــمل ‑ 28‑5

ــة فــي حــال اكتشــاف فقــدان مــواد مشــعة أو فــي حــال  إبــاغ الجهــة الشــاحنة والجهــة الناقل

عــدم تســليم الطــرود حتــى حلــول الموعــد المتوقــع.

وينبغــي أن تضــع الجهــة الشــاحنة والجهــة الناقلــة إجــراءات للــرد علــى اإلخطــار الــوارد ‑ 29‑5

مــن الجهــة المتلقيــة.

ــن أنَّ الطــرود أو محتوياتهــا قــد تعرضــت للفقــدان أو ‑ 30‑5 وطــوال فتــرة التحقيــق، إذا مــا تبيَّ

ــى  ــور عل ــة إجــراءات العث ــة الناقل ــة الشــاحنة والجه ــاع أو الســرقة، ينبغــي أن تتخــذ الجه الضي

الطــرود أو محتوياتهــا واســتعادتها، وأن تبلــغ الســلطة المختصــة فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليًّــا.

المستوى المعزز ألمن النقل

ــعة ‑ 31‑5 ــواد المش ــرود الم ــى ط ــي عل ــم الفرع ــذا القس ــي ه ــواردة ف ــادات ال ــق اإلرش تنطب

ــذي ســبقت مناقشــته  ــى النحــو ال المندرجــة ضمــن نطــاق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل، عل

فــي القســم 3 والطــرود المندرجــة ضمــن نطــاق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل تنطبــق عليهــا 

ــي  ــا ف ــوارد وصفه ــل وممارســات اإلدارة الحــذرة ال ــن النق ــر المســتوى األساســي ألم أيضــاً تدابي

ــابقة. ــة الس ــام الفرعي األقس

حماية المعلومات المتصلة باألمن والتحكم في الوصول إليها

ــات النقــل، مثــل ‑ 32‑5 ــة المعلومــات الحساســة المتعلقــة بعملي ــر لحماي وينبغــي اتخــاذ تدابي

المعلومــات عــن الجــداول الزمنيــة والطــرق المختــارة. ويمكــن تقاســم هــذه المعلومــات علــى 

أســاس الحاجــة إلــى المعرفــة، وهي تشــمل تصميــم النظــام األمنــي وتشــغيله، وقــدرات التصدي، 

ــر األمــن الحاســوبي عنصــراً  وقــدرات الكشــف والتقييــم والتعطيــل. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يُعتب

ــاع  ــة، باتب ــر الازم ــاذ التدابي ــي اتخ ــة. وينبغ ــات الحساس ــة المعلوم ــي حماي ــة ف ــم األهمي حاس

نهــج متــدرج، لضمــان أمــن النظــم اإللكترونيــة، وال ســيما النظــم الحاســوبية.

ويمكــن االطــاع علــى إرشــادات أكثــر تفصيــاً بشــأن حمايــة المعلومــات المتصلــة باألمــن ‑ 33‑5

فــي المرجــع ]31[.
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التعليمات واإلجراءات والخطط المكتوبة

ينبغــي للجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة وغيرهــا مــن الجهــات المشــاركة فــي نقــل ‑ 34‑5

طــرود المــواد المشــعة المندرجــة ضمــن نطــاق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل أن تُعــدَّ األحــكام 

ذات الصلــة فــي خطــة أمــن النقــل وأن تنفــذ تلــك األحــكام وتســتعرضها دوريًّــا أو عنــد االقتضــاء 

وتلتــزم باالمتثــال لهــا. وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المرخــص لهــا بوضــع خطــة ألمــن 

النقــل، ولهــا أن تختــار إلزامهــا أيضــاً بتقديــم تلــك الخطــة إلــى الهيئــة الرقابيــة.

وينبغي أن تشتمل خطة أمن النقل على العناصر التالية على األقل: ‑ 35‑5

ــة علــى المنظمــات واألشــخاص المشــاركين فــي نقــل )أ(  توزيــع محــدد للمســؤوليات األمني

المــواد المشــعة، مــع منــح تلــك المنظمــات وأولئــك األشــخاص الصاحيــات المناســبة ألداء 

مســؤولياتهم؛ 

ترتيبــات متعلقــة بتعهُّــد ســجات بطــرود المــواد المشــعة أو أنــواع المــواد المشــعة التــي )ب( 

يجــري نقلهــا؛ 

ترتيبــات متعلقــة باســتعراض العمليــات الجاريــة وبتقييمــات جوانــب الضعــف، بمــا فــي )ج( 

ــاء  ــى آخــر والخــزن المؤقــت أثن ــوع نقــل إل ــات االنتقــال مــن ن ــك فيمــا يخــصُّ عملي ذل

ــع، حســب االقتضــاء؛  ــة والتوزي النقــل والمناول

نصــوص واضحــة بشــأن التدابيــر األمنيــة الواجــب تنفيذهــا، بمــا يشــمل التدريــب، )د( 

والسياســات، والتحقــق مــن الموظفيــن الجــدد والتوظيــف، والممارســات التشــغيلية، 

والمعــدات والمــوارد التــي ستُســتخدم للتقليــل مــن المخاطــر المتصلــة باألمــن؛ 

ــة )((  ــب عــن التهديــدات المتصل ــت المناس ــي الوق ــاغ ف ــة لإلب ــراءات ومعــدات فعال إج

باألمــن أو حــاالت اإلخــال باألمــن أو الحادثــات المتصلــة باألمــن، وإدارة تلــك التهديــدات 

ــل خطــط الطــوارئ(؛  ــات )مث والحــاالت والحادث

إجــراءات لتقييــم واختبــار الخطــط األمنيــة، وإجــراءات الســتعراض تلــك الخطــط وتحديثها )و( 

دوريًّا؛ 

تدابير لحماية المعلومات الحساسة؛  )ز( 

تدابيــر لضمــان تقييــد توزيــع المعلومــات الحساســة المتصلــة باألمــن )للمحافظــة علــى )ح( 

أمــن المعلومــات(، وتدابيــر ال تمنــع مــن تقديــم وثائــق النقــل وإعــان الجهــة الشــاحنة 

علــى النحــو الــذي تقتضيــه الئحــة البضائــع الخطــرة المنطبقــة؛

تدابير لرصد موقع الشحنة؛  )ط( 
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ــن )ي(  ــؤولية ع ــال المس ــاط انتق ــأن نق ــات بش ــة باالتفاق ــل المتعلق ــاء، التفاصي ــد االقتض عن

ــن. األم

ــاذ ‑ 36‑5 ــان اتخ ــوارئ لضم ــة للط ــذ خط ــة وتنف ــاحنة والناقل ــات الش ــع الجه ــي أن تض وينبغ

ــة  ــكل وثيق ــي ش ــوارئ ف ــة الط ــداد خط ــوز إع ــريرة. ويج ــال الش ــدي لألعم ــة للتص ــر كافي تدابي

ــة أن تســتعرض  ــة الرقابي ــارت الهيئ ــل. وإذا اخت ــن النق ــن خطــة أم ــون جــزءاً م ــة أو لتك منفصل

خطــة الطــوارئ، ينبغــي إيــاء االهتمــام إلــى مــدى كفايــة التنســيق مــع قــوة التصــدي، لضمــان 

ــت المناســب.  ــي الوق ــة وف ــر كافي ــال الشــريرة بتدابي التصــدي لألعم

ــة ‑ 37‑5 ــات مكتوب ــددة بتعليم ــة مح ــؤوليات أمني ــن بمس ــن المكلفي ــد الموظفي ــي تزوي وينبغ

ــل. ــؤولياتهم بالتفصي ــن مس تبيِّ

ولاطــاع علــى معلومــات أكثــر تفصيــاً بشــأن محتــوى خطــط أمــن النقــل وعلــى مثــال ‑ 38‑5

لتلــك الخطــط، انظــر التذييــل الثانــي.

تحديد الجهات الشاحنة والناقلة

ــة فــي مجــال نقــل ‑ 39‑5 ــة العامل ــة أن تحــدد الجهــات الشــاحنة والناقل ــة الرقابي ينبغــي للهيئ

طــرود المــواد المشــعة المندرجــة ضمــن نطــاق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل، حتــى تتولــى 

ــات ذات  ــا بالمعلوم ــي تبلغه ــل ولك ــن النق ــات أم ــات لمتطلب ــك الجه ــذ تل ــى تنفي ــراف عل اإلش

ــة باألمــن. الصل

اإلذن للجهة المتلقية

قبــل شــحن المــواد المشــعة، ينبغــي أن ترجــع الجهــة الشــاحنة للهيئــة الرقابيــة للتحقــق ‑ 40‑5

مــن أنَّ الجهــة المتلقيــة مــأذون لهــا بحيــازة المــواد المشــعة.  

اإلدارة والتنسيق

ينبغــي أن تتفــق الجهــات الشــاحنة والمتلقيــة والناقلــة، قبــل بدء النقــل، على الممارســات ‑ 41‑5

ــات والمســؤوليات  ــى الممارس ــات إل ــك االتفاق ــتند تل ــن أن تس ــا. ويمك ــب اتباعه ــة الواج األمني

ــال  ــكان انتق ــت وم ــات بشــأن وق ــرام اتفاق ــي إب ــال، ينبغ ــى ســبيل المث ــة. وعل ــة العادي التجاري

54



المــواد مــن طــرف إلــى آخــر، مثــل وقــت ومــكان انتقــال الشــحنة إلــى الجهــة الناقلــة ووقــت 

ومــكان تســليم الشــحنة للجهــة المتلقيــة.

وينبغــي أن توجــه الجهــة الشــاحنة إخطــاراً مســبقاً للجهــة المتلقيــة بالشــحنة المخطــط ‑ 42‑5

لهــا ونــوع النقــل ووقــت التســليم المتوقــع. وينبغــي توجيــه هــذا اإلخطــار المســبق فــي الوقــت 

المناســب لتمكيــن الجهــة المتلقيــة مــن اتخــاذ الترتيبــات األمنيــة المناســبة الســتام الشــحنة.

وقبــل بــدء النقــل، ينبغــي أن تؤكــد الجهــة المتلقيــة قدرتهــا وجاهزيتهــا لقبــول التســليم ‑ 43‑5

ــدم  ــال ع ــي ح ــتام أو ف ــد االس ــاحنة عن ــة الش ــغ الجه ــي أن تبل ــع، وينبغ ــد المتوق ــي الموع ف

ــي المحــدد للتســليم. ــي غضــون اإلطــار الزمن وصــول الشــحنة ف

االتصاالت

ــة فائضــة ألفــراد الطاقــم ‑ 44‑5 ــة قــدرات احتياطي ــاء النقــل، ينبغــي أن توفــر الجهــة الناقل وأثن

لتمكينهــم مــن االتصــال بجهــات االتصــال المحــددة فــي خطــة أمــن النقــل. 

ــات ‑ 45‑5 ــة المعلوم ــي معالج ــة ف ــي العناي ــي توخ ــن، ينبغ ــة باألم ــالة متصل ــال رس ــد إرس وعن

لضمــان حمايتهــا. وفــي حــال اســتخدام وســائل االتصــال المفتوحــة، ينبغــي النظــر فــي اســتخدام 

ــارات المشــفرة.  ــل الكلمــات والعب ــات مث تقني

االعتبارات المتعلقة بوسائل النقل المفتوحة والمغلقة وذات الطبيعة الخاصة

ــل أو ‑ 46‑5 ــائل النق ــى وس ــام عل ــال وأخت ــع أقف ــي وض ــا، ينبغ ــاً عمليًّ ــك ممكن ــا كان ذل حيثم

مقصــورات الحمولــة أو حاويــات البضائــع، بمــا يتناســب مــع تصنيــف المــواد المشــعة الجــاري 

ــدء الشــحن، وبعــد أي  ــل ب ــق مــن ســامتها قب ــام للتحق ــال واألخت ــا. وينبغــي فحــص األقف نقله

ــا يخــصُّ كل  ــى آخــر، فيم ــل إل ــوع نق ــن ن ــال م ــات االنتق ــة، وخــال عملي ــف خــال الرحل توق

ــع مغلقــة، يُكتفــى  ــات بضائ شــحنة مــن شــحنات المــواد المشــعة. وفــي حــال اســتخدام حاوي

بالتحقــق مــن ســامة الختــم الموضــوع علــى البــاب، وال داعــي للتحقــق مــن األختــام الموضوعــة 

علــى الطــرود الموجــودة داخــل حاويــة البضائــع. وينبغــي أن تكــون المكونــات وأدوات التثبيــت 

ــا. ــة لجــودة األقفــال ومتانته ــط واألربطــة، مكمل ــل حلقــات الرب الملحقــة باألقفــال، مث
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وينبغــي وضــع إجــراءات لضمــان أمــن المفاتيــح الخاصــة بوســائل النقــل واألقفــال، بمــا ‑ 47‑5

يتناســب مــع تصنيــف المــواد المشــعة الجــاري نقلهــا. 

وينبغــي النظــر فــي اســتخدام أجهــزة كشــف التسلســل واإلنــذار اإللكترونيــة، بمــا ‑ 48‑5

ــلل  ــف التس ــات كش ــون تكنولوجي ــن أن تك ــراه. ويمك ــاالت اإلك ــذار بح ــزة اإلن ــك أجه ــي ذل ف

ــة. ومــن أمثلــة هــذه  اإللكترونيــة مناســبة لتوفيــر مؤشــر فــوري علــى التســلل لمنطقــة الحمول

ــي: ــا يل ــات م التكنولوجي

مفاتيح األبواب المغناطيسية المتوازنة؛ )أ( 

أجهزة استشعار الضوء )لوسائل النقل المغلقة(؛ )ب( 

األختام المصنوعة من األلياف الضوئية وغيرها من األختام اإللكترونية؛ )ج( 

ــزة القائمــة )د(  ــة أو األجه ــزة استشــعار األشــعة تحــت الحمــراء الخامل ــة بأجه كشــف الحرك

ــو. ــر بالفيدي ــة أو التصوي ــى الموجــات الدقيق عل

رصد الشحنة وتتبعها

ــل ‑ 49‑5 ــائل النق ــة وس ــد حرك ــة لرص ــة المؤتمت ــع اإللكتروني ــاليب التتب ــتخدام أس ــي اس ينبغ

المحتويــة علــى مــواد مشــعة — على ســبيل المثــال، باســتخدام التتبــع الموقعــي القائــم علــى 

ــباً. ــة مناس ــة الرقابي ــراه الهيئ ــا ت ــاً لم ــد المواقع — وفق ــي لتحدي ــام العالم النظ

عملية التحقق األمني السابقة للشحن

ينبغــي أن تجــري الجهــة الشــاحنة والجهــة الناقلــة عمليــة تحقــق أمنــي ســابقة للشــحن ‑ 50‑5

تشــمل وســيلة النقــل والنظــم األمنيــة قبــل بــدء النقــل. والغــرض مــن هــذه العمليــة هــو التأكــد 

مــن تنفيــذ التدابيــر األمنيــة علــى النحــو المبيَّــن فــي خطــة أمــن النقــل، ومــن أنَّ هــذه التدابيــر 

تــؤدي وظائفهــا كالمعتــاد.

وينبغــي إجــراء عمليــة التحقــق األمنــي الســابقة للشــحن علــى مراحــل. وينبغــي تنفيــذ ‑ 51‑5

المرحلــة األولــى )التــي يشــار إليهــا أيضــاً باســم "التحقق مــن الترتيبــات األمنيــة"( قبل الشــحنات 

بوقــت طويــل، لضمــان توافــر وقــت كاف لمعالجــة أوجــه القصــور بعــد الوقــوف عليهــا. وفــي 

إطــار تدابيــر األمــن المعــززة، ينبغــي أيضــاً إجــراء عمليــة تحقــق نهائيــة قبــل المغــادرة مباشــرة 

)"عمليــة التحقــق األمنــي الســابقة للشــحن"( للتأكــد مــن أنَّ جميــع التدابيــر األمنيــة المشــمولة 
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بخطــة أمــن النقــل ســارية وتــؤدي وظيفتهــا. ويمكــن تحديــد عــدد عمليــات التحقــق ومداهــا 

ــرات  ــى الســجل التاريخــي للشــحنات الســابقة والخب ــدرج، أو باالســتناد أيضــاً إل ــاع نهــج مت باتب

المكتســبة منهــا.

وينبغــي اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة فــي حــال تبيَّــن وجــود عنصــر معيــب واحــد أو أكثــر. ‑ 52‑5

وينبغــي عــدم تنفيــذ الشــحنات دون اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة  الازمــة. ويمكــن اســتخدام 

ــة وتوثيــق االنتهــاء  ــة لتســجيل االحتياجــات مــن اإلجــراءات التصحيحي ــم التحقــق المرجعي قوائ

مــن تنفيذهــا.

التدابير األمنية اإلضافية

وفــي ظــروف معينــة، يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي اشــتراط تنفيــذ تدابيــر أمنيــة ‑ 53‑5

ــي  ــا ف ــاط له ــدات المحت ــف التهدي ــي، أو وص ــدات الحال ــتوى التهدي ــى مس ــاًء عل ــة بن إضافي

ــعة  ــادة المش ــي للم ــي أو الكيميائ ــكل الفيزيائ ــل، أو الش ــدات البدي ــان التهدي ــم أو بي التصمي

ــر  ــذ تدابي ــة تنفي ــة الرقابي ــترط الهيئ ــد تش ــال، ق ــبيل المث ــى س ــا. وعل ــا وكميته ــوب نقله المطل

ــي يتجــاوز مســتوى  ــة، كالشــحنات الت ــة للشــحنات ذات مســتويات النشــاط العالي ــة إضافي أمني

نشــاطها 1000D )ألــف ضعــف القيمــة D(. وفــي مثــل تلــك الحــاالت، ينبغــي النظــر فــي اتخــاذ 

واحــد أو أكثــر مــن التدابيــر التاليــة باإلضافــة إلــى التدابيــر المشــار إليهــا فــي الفقــرات مــن 5‑8 

ــى 5‑52.  إل

التحقق من الجدارة بالثقة

يمكــن النظــر فــي اســتخدام إجــراءات أكثــر صرامــة عنــد التحقــق مــن الجــدارة بالثقــة ‑ 54‑5

فيمــا يخــصُّ الموظفيــن المكلفيــن بمســؤوليات متعلقــة بنقــل المــواد المشــعة المندرجــة ضمــن 

نطــاق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل، مقارنــة باإلجــراءات المعمــول بهــا فيمــا يخــصُّ الموظفين 

الذيــن تنــدرج مســؤولياتهم ضمــن نطــاق المســتوى األساســي ألمــن النقــل. ويمكــن أن تشــمل 

هــذه اإلجــراءات العمــل بنظــام لمنــح التصاريــح األمنيــة الوطنيــة، بمــا يتناســب مــع مســؤوليات 

الموظفيــن المعنييــن. 
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التعليمات واإلجراءات والخطط المكتوبة

كمــا جــاء فــي القســم الســابق، ففــي ســياق المســتوى المعــزز ألمــن النقــل، ينبغــي أن ‑ 55‑5

ــار إلزامهــا  ــة الجهــة المرخــص لهــا بوضــع خطــة ألمــن النقــل، ولهــا أن تخت ــة الرقابي ــزم الهيئ تُل

ــار أيضــاً اســتعراض  ــة أن تخت ــة الرقابي ــة. وللهيئ ــة الرقابي ــى الهيئ ــك الخطــة إل ــم تل أيضــاً بتقدي

ــة.   ــة مطلوب ــة إضافي ــر أمني ــك أي تدابي ــا، بمــا فــي ذل ــا عليه ــك الخطــة واشــتراط موافقته تل

وباإلضافــة إلــى اإلرشــادات المقدمــة فــي القســم الســابق، يمكــن إجــراء تماريــن للتأكــد ‑ 56‑5

ــود  ــن وج ــك التماري ــن تل ــن م ــإذا تبيَّ ــوارئ. ف ــل والط ــن النق ــة أم ــار خط ــم واختب ــن تقيي م

ــن التنقيحــات والحصــول  ــاء م ــي االنته ــل والطــوارئ، ينبغ ــن النق ــح خطــة أم ــى تنقي حاجــة إل

علــى موافقــة الهيئــة الرقابيــة عليهــا قبــل تنفيــذ أي شــحنة. ويمكــن أن تقتصــر التماريــن علــى 

ــات  ــاً ترتيب ــمل أيض ــة، أو أن تش ــة الناقل ــاحنة والجه ــة الش ــيطرة الجه ــة لس ــات الخاضع الترتيب

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــدي عل التص

التدريب األمني

ــل المــواد المشــعة ‑ 57‑5 ــات نق ــي عملي ــي لألشــخاص المشــاركين ف ــب إضاف ــم تدري يمكــن تقدي

لضمــان تمتعهــم بالمهــارات والمعــارف الازمــة لتنفيــذ التدابيــر األمنيــة المحــددة المرتبطــة 

بمســؤولياتهم.

الترخيص للجهة الشاحنة والجهة الناقلة

ــواد المشــعة تخضــع بمقتضــاه ‑ 58‑5 ــل الم ــال نق ــي مج ــة ف ــات العامل ــام للجه ــن وضــع نظ يمك

عمليــات تلــك الجهــات للترخيــص وبرامجهــا األمنيــة للتفتيــش الــدوري مــن جانــب الهيئــة الرقابيــة.

اإلخطار المسبق

ــاراً ‑ 59‑5 ــة إخط ــة الناقل ــاحنة والجه ــة الش ــه الجه ــترط توجي ــة أن تش ــة الرقابي ــن للهيئ يمك

مســبقاً بالشــحنة للهيئــة الرقابيــة أو لســلطات مختصــة أخــرى. ويمكــن أن يتضمــن هــذا اإلخطــار 

المســبق تفاصيــل عــن الشــحنة، بمــا فــي ذلــك وصــف المــواد المعتــزم شــحنها، والطــرق المقــرر 

ــحنة،  ــتعبرها الش ــي س ــة الت ــدود الدولي ــول، والح ــادرة والوص ــع للمغ ــت المتوق ــا، والوق اتخاذه

حســب االقتضــاء.
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االتصاالت

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي اشــتراط إنشــاء مركــز للتحكــم فــي النقــل أو جهــة ‑ 60‑5

اتصــال أخــرى لتكــون نقطــة مركزيــة لرصــد االتصــاالت الصوتيــة والرقميــة وتنســيقها.

ويمكــن النظــر فــي فتــح قنــاة اتصــال صوتــي ثنائيــة دائمــة فيمــا بيــن وســيلة النقــل وأي ‑ 61‑5

حــراس مرافقيــن للشــحنة وقــوات التصــدي ومركــز التحكــم فــي النقــل، ومــع الجهــة الشــاحنة 

والجهــة الناقلــة فــي األحــوال التــي تقتضــي ذلــك.

ــل ‑ 62‑5 ــاء النق ــة أثن ــاالت آمن ــتخدام اتص ــتراط اس ــي اش ــر ف ــة أن تنظ ــة الرقابي ــن للهيئ ويمك

ــاغ  ــفرات وأزرار اإلب ــتخدام ش ــي اس ــاً ف ــر أيض ــن النظ ــة. ويمك ــة فائض ــم احتياطي ــر نظ وتوفي

ــدي. ــر التص ــاذ تدابي ــدء اتخ ــراه لب ــاالت اإلك بح

االعتبارات المتعلقة بوسائل النقل المفتوحة والمغلقة وذات الطبيعة الخاصة

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي اشــتراط اســتخدام وســائل نقــل مصممــة خصيصــاً ‑ 63‑5

أو معدلــة لتوفيــر ســمات أمنيــة إضافيــة )مثــل المقطــورات المصممــة خصيصــاً لتتيــح تثبيــت 

الطــرود فــي المقطــورة بحيــث ال يســهل ســحب الطــرد(.

ويمكــن النظــر فــي اســتخدام أجهــزة تعطيــل المركبــات، بمــا يشــمل القــدرة علــى تعطيل ‑ 64‑5

المركبــة أثنــاء توقفهــا وكذلــك أثنــاء حركتهــا )إيقــاف التشــغيل المتحكــم فيه(.

وفــي حالــة االحتيــاج لنقــل الطــرود فــي وســائل نقــل مفتوحــة، قــد يلــزم أن تنظــر الهيئــة ‑ 65‑5

الرقابيــة فيمــا إذا كان ينبغــي تطبيــق تدابيــر أمنيــة إضافيــة، بنــاًء علــى طبيعــة المــواد المشــعة 

ــة  ــز مراقب ــراس وتعزي ــر الح ــر توفي ــذه التدابي ــمل ه ــن أن تش ــائدة. ويمك ــدات الس أو التهدي

الطــرق أو قــدرات التصــدي.

عمليات تفتيش وسائل النقل

ويمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي اشــتراط أن يجــري موظفــون مدربــون علــى النحــو ‑ 66‑5

المناســب عمليــة تفتيــش دقيقــة لوســيلة النقــل، قبــل التحميــل وبــدء الشــحن وعقــب كل نقطة 

توقــف، للتأكــد مــن عــدم تثبيــت أي شــيء بوســيلة النقــل وعــدم التاعــب بــأي مــن مكوناتهــا 
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بــأي طريقــة يمكــن أن تخــلَّ باألمــن.

رصد الشحنة وتتبعها

يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي اشــتراط إنشــاء مركــز للتحكــم فــي النقــل أو جهــة ‑ 67‑5

اتصــال أخــرى لتكــون نقطــة مركزيــة لرصــد الشــحنة، بمــا فــي ذلــك التتبــع الموقعــي، ولتيســير 

القيــادة والتحكــم.

أفراد الحراسة واألفراد المرافقين للشحنة

يمكــن ان تشــترط الهيئــة الرقابيــة تعييــن حــراس لمرافقــة شــحنات معينــة لتوفيــر ‑ 68‑5

ــي  ــب الكاف ــراس التدري ــى الح ــي أن يتلق ــل. وينبغ ــيلة النق ــتمرة لوس ــة المس ــة البصري المراقب

ــتعداد  ــم اس ــى أت ــم وعل ــز المائ ــن التجهي ــوا مجهزي ــلحين(، وأن يكون ــوا مس ــاً إذا كان )خصوص

لاضطــاع بمســؤولياتهم.

ــيلة ‑ 69‑5 ــة وس ــن لمرافق ــن إضافيي ــن موظفي ــاً تعيي ــترط أيض ــة أن تش ــة الرقابي ــن للهيئ ويمك

ــر  ــاء النقــل وفــي حــاالت التوقــف المقــررة وغي ــة والتحكــم أثن ــى المراقب النقــل للمحافظــة عل

ــم. ــي الطاق ــاً أو عضــواً ف ــائقاً ثاني ــون س ــون اإلضافي ــن أن يشــمل الموظف ــة. ويمك المتوقع

األحكام المتعلقة بنوع نقل بعينه 

باإلضافــة إلــى األحــكام غيــر المتعلقــة بنــوع نقــل بعينــه، والــواردة فــي الفقــرات مــن 5‑8 ‑ 70‑5

إلــى 5‑69، ينبغــي أيضــاً النظــر فــي األحــكام التاليــة التــي تتوقــف علــى نــوع النقــل المعتــزم 

اســتخدامه فــي عمليــة الشــحن.

أحكام بشأن النقل بالطرق البرية والسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية

ينبغــي أن تتأكــد الجهــة الشــاحنة والجهــة الناقلــة مــن تطبيــق األجهــزة والمعــدات ‑ 71‑5

والترتيبــات األخــرى الكفيلــة بتحقيــق الــردع والكشــف والتعطيــل والتصــدي فــي مواجهــة 

أعمــال الســرقة والتخريــب وســائر األعمــال الشــريرة )بمــا فــي ذلــك ســرقة المركبــة أو الســفينة 

المســتخدمة فــي النقــل عبــر الطــرق المائيــة الداخليــة( التــي تؤثِّــر فــي وســيلة النقــل أو فــي 
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ــع  ــي جمي ــة ف ــا بفعالي ــؤدي وظيفته ــم ت ــذه النظ ــن أنَّ ه ــاً م ــد أيض ــي التأكُّ ــا، وينبغ حمولته

ــات. األوق

أحكام بشأن النقل بالطرق البرية

ــد الجهــة الناقلــة مــن وجــود ‑ 72‑5 فيمــا يخــصُّ وســائل النقــل بالطــرق البريــة، ينبغــي أن تتأكَّ

أفــراد علــى متــن وســيلة النقــل بصــورة مســتمرة أثنــاء نقــل، حيثمــا أمكــن ذلــك. فــإذا لــم يكــن 

هنــاك بــدٌّ مــن تــرك وســيلة النقــل دون وجــود أفــراد علــى متنهــا، ينبغــي تأمينهــا ووضعهــا فــي 

منطقــة جيــدة اإلضــاءة.

وفــي حــال لــم يكــن مــن الممكــن إتمــام النقــل عبــر الطــرق البريــة دون التوقــف ليــاً ‑ 73‑5

أو لفتــرات ممتــدة، ينبغــي توفيــر الحمايــة للمــواد المشــعة خــال فتــرات التوقــف باتبــاع نهــج 

ــل  ــعة داخ ــواد المش ــى الم ــة عل ــة المنطبق ــات األمني ــى المتطلب ــتناد إل ــن االس ــدرج. ويمك مت

ــدة  ــرات التوقــف الممت ــي ســتُطبَّق خــال فت ــة الت ــات األمني ــد المتطلب المرافــق كأســاس لتحدي

أثنــاء النقــل. 

أحكام بشأن النقل بالسكك الحديدية

ــة دون التوقــف ‑ 74‑5 ــر الســكك الحديدي ــم يكــن مــن الممكــن إتمــام النقــل عب وفــي حــال ل

ليــاً أو لفتــرات ممتــدة، ينبغــي توفيــر الحمايــة للمــواد المشــعة خــال فتــرات التوقــف باتبــاع 

نهــج متــدرج. ويمكــن االســتناد إلــى المتطلبــات األمنيــة المنطبقــة علــى المــواد المشــعة داخــل 

ــدة  ــرات التوقــف الممت ــي ســتُطبَّق خــال فت ــة الت ــات األمني ــد المتطلب المرافــق كأســاس لتحدي

أثنــاء النقــل. 

األجهزة المحمولة والنقالة

ــد ‑ 75‑5 ــا ق ــا، مم ــة إخفائه ــا وإمكاني ــهولة مناولته ــة11 بس ــة والنقال ــزة المحمول ــم األجه تتَّس

يجعلهــا عرضــة للســحب دون إذن وجذابــة للخصــوم المحتمليــن.

ــى مــواد مشــعة والتــي يمكــن حملهــا  ــة عل ــة المعــدات المحتوي ــة والنقال يُقصــد باألجهــزة المحمول  11

ــا أو  ــى فكِّه ــة إل ــرى دون الحاج ــيلة أخ ــأي وس ــا ب ــد، أو تحريكه ــات ي ــات أو عرب ــى عج ــا عل ــد أو تحميله بالي
ــا. ــك أجزائه تفكي
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ولهــذه األســباب، قــد يلــزم األخــذ بتدابيــر أمنيــة خاصــة تأخــذ فــي الحســبان مــا تتســم ‑ 76‑5

بــه هــذه األجهــزة مــن ســهولة الحمــل. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تشــترط 

اســتخدام حاجزيــن مادييــن مســتقلين لحمايــة أجهــزة التصويــر اإلشــعاعي أثنــاء نقلهــا بســبب 

ســهولة حملهــا.

الحماية من أعمال التخريب 

وفقــاً لمــا تنــص عليــه الفقــرة 2‑1 مــن المرجــع ]3[، فــإنَّ أحــد األهــداف المنطبقــة علــى ‑ 77‑5

ــة ينبغــي أن  ــة الخاصــة بالدول ــة األمــن النووي ــن أهــداف منظوم نقــل المــواد المشــعة مــن بي

يتمثــل فــي: "الحمايــة مــن تخريــب المــواد المشــعة األخــرى والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة 

ــة". ذات الصل

وينبغــي أن تضــع الدولــة معاييــر تحــدد العواقــب اإلشــعاعية التــي تعتبرهــا شــديدة إلــى ‑ 78‑5

ــن  ــر باســتخدام أيٍّ م ــد هــذه المعايي ــن تحدي ــب. ويمك ــن التخري ــة م درجــة تســتدعي الحماي

المعطيــات التاليــة: 

ــال )أ(  ــي ح ــا ف ــات منه ــاق انبعاث ــى إط ــابات إل ــير الحس ــي تش ــعة الت ــواد المش ــة الم كمي

ــاط(؛  ــة للنش ــة حدي ــتخدام قيم ــي )باس ــل تخريب ــوع عم وق

الجرعة أو معدل الجرعات على مسافة معينة من مكان الحدث؛  )ب( 

أي مقادير كمية أخرى تعتبرها الدولة مناسبة لهذا الغرض.)ج( 

ــاء النقــل ‑ 79‑5 ــي أثن ــة وقــوع عمــل تخريب ــة إجــراء تقييــم الحتمالي ويمكــن أن تشــترط الدول

ــراء  ــي إج ــك. وينبغ ــى ذل ــب عل ــن أن تترت ــي يمك ــعاعية الت ــب اإلش ــتوى العواق ــد مس وتحدي

هــذا التقييــم بالتشــاور الوثيــق مــع خبــراء األمــان، حيــث إنَّ أغلفــة النقــل المطلوبــة ألغــراض 

األمــان يمكــن أن توفــر أيضــاً مســتوى كبيــراً مــن الحمايــة. وينبغــي تنفيــذ تدابيــر الحمايــة مــن 

ــن الســحب دون إذن. ــة م ــر المتخــذة للحماي ــان والتدابي ــر األم ــاة تدابي ــب بمراع التخري

تقييم التهديدات

ينبغــي أن تقيِّــم الدولــة التهديــدات المعروفــة والمحتملــة المحدقــة بنقــل المــواد ‑ 80‑5

المشــعة، ال ســيما بمراعــاة نوايــا الخصــوم المحتمليــن وقدراتهــم فيمــا يتعلــق بارتــكاب أعمــال 
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التخريــب. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد يســعى أحــد الخصــوم إلــى إطــاق انبعاثــات مــن مــواد 

ــح  ــم ينج ــى إذا ل ــة. وحت ــر مقبول ــعاعية غي ــب إش ــي عواق ــبب ف ــي للتس ــات تكف ــعة بكمي مش

العمــل التخريبــي فــي إطــاق المــواد المشــعة، فقــد يــؤدي إلــى عواقــب ضــارة. ويمكــن االطــاع 

ــي  ــا ف ــاط له ــدات المحت ــدات ووصــف التهدي ــم التهدي ــن تقيي ــات ع ــن المعلوم ــد م ــى مزي عل

ــع ]24[. ــي المرج ــل ف ــدات البدي ــان التهدي ــم وبي التصمي

وضع سيناريوهات محددة للتهديدات

ــا ‑ 81‑5 ــاط له ــدات المحت ــف التهدي ــداد وص ــد إع ــار عن ــي االعتب ــة ف ــذ الدول ــي أن تأخ ينبغ

ــرُّض  ــى تع ــة عل ــة المنطوي ــيناريوهات المعقول ــل الس ــدات البدي ــان التهدي ــم أو بي ــي التصمي ف

شــحنات المــواد المشــعة للتخريــب. ويمكــن أن تجســد هــذه الســيناريوهات قــدرات الخصــوم 

المحــددة وفقــاً لتقييــم التهديــدات الــذي أجرتــه الدولــة. وعلــى ســبيل المثــال، فأحــد الجوانــب 

ــب  ــوات الخصــم ومســتوى تدري ــد وضــع الســيناريوهات حجــم ق ــا عن ــي يمكــن النظــر فيه الت

الخصــم وقدراتــه. ومــن الجوانــب األخــرى أســاليب االعتــداء التــي يمكــن اســتخدامها لتحقيــق 

ــة التخريــب. غاي

تحديد الشحنات المستهدفة وترتيب أولوياتها

ــواد ‑ 82‑5 ــة شــحن لم ــة أن تســتهدف أي عملي ــال التخريبي ــن لألعم ــة، يمك ــن منظــور الدول م

مشــعة تجــري علــى أراضــي الدولــة، أو علــى متــن ســفينة أو طائــرة ترفــع علــم تلــك الدولــة أو 

ــة أو المجــال  ــاه الدولي ــي المي ــرة ف ــك الســفينة أو الطائ ــاء وجــود تل ــا، أثن تكــون مســجلة لديه

ــن  ــة م ــب الحماي ــا تتطل ــرى أنه ــي ت ــة الشــحنات الت ــي أن تحــدد الدول ــي. وينبغ الجــوي الدول

ــة.   ــر مقبول ــة تســببها فــي عواقــب إشــعاعية غي التخريــب بســبب إمكاني

تقدير عواقب التخريب بالنظر إلى التهديدات والشحنات المستهدفة

ينبغــي تقديــر العواقــب اإلشــعاعية المحتملــة لتخريــب شــحنات المــواد المشــعة، ‑ 83‑5

ــاة  ــاً بمراع ــا أيض ــعة، وإنم ــدات( المش ــدة )النوي ــاط النوي ــتوى نش ــى مس ــاً إل ــتناد أساس باالس

الشــكل الفيزيائــي والكيميائــي للمــادة.  

ــل ‑ 84‑5 ــيلة النق ــن الخاصــة بالطــرد ووس ــي الحســبان ســمات األم ــي أيضــاً أن تؤخــذ ف وينبغ

وكذلــك التدابيــر الراميــة إلــى منــع الســحب دون إذن عنــد تقديــر العواقــب اإلشــعاعية المحتملة 
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ــة تخريــب. كمــا أنَّ هيــكل وســيلة النقــل وأغلفــة )عبــوات( المــواد المشــعة تكفــل  ألي محاول

قــدراً مــن الحمايــة للمــواد، بيــد أنَّ ذلــك القــدر يتفــاوت تبعــاً لنــوع المــواد المنقولــة ومســتوى 

متانــة األغلفــة )العبــوات( المطلــوب ألغــراض األمــان. 

وفــي حــال تعــرُّض المــواد المشــعة لعمــل تخريبــي أثنــاء النقــل باســتخدام جهــاز متفجــر، ‑ 85‑5

فــإنَّ ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى مجموعــة متنوعــة مــن العواقــب، بمــا يشــمل مــا يلــي: 

ــاوز )أ(  ــط ال يتج ــدود محي ــي ح ــادة ف ــرة )ع ــادة المتفج ــار الم ــبب انفج ــرار بس ــوع أض وق

ــار(؛  ــن األمت ــات م قطــره بضــع مئ

تشــتُّت أجــزاء أو قطــع كبيــرة مــن المــواد المشــعة )عــادة فــي حــدود محيــط ال يتجــاوز )ب( 

قطــره بضــع مئــات مــن األمتــار(؛  

ــواء )ج(  ــا اله ــاق، يحمله ــة لاستنش ــات قابل ــك جزيئ ــي ذل ــا ف ــر، بم ــات أصغ ــتُّت جزئي تش

ــو  ــة للطف ــتوى القابلي ــاً لمس ــار تبع ــى آالف األمت ــل إل ــافات تص ــل لمس ــن أن تنتق ويمك

ــه. ــة ل ــق المصاحب ــار والحرائ ــن االنفج ــة م ــة الناتج ــه الغيم ــم ب ــذي تتس ال

وفيمــا يخــصُّ أي مــادة مشــعة، يمكــن للعواقــب إشــعاعية المترتبــة علــى التخريــب والتي ‑ 86‑5

تتســبب فــي إطــاق انبعاثــات مــن تلــك المــادة أن تشــمل مــا يلــي:

ــي جرعــة إشــعاعية بســبب التعــرُّض الخارجــي لمــادة مشــعة غيــر مدرَّعــة فــي مــكان )أ(  تلقِّ

معيَّــن )مثــل مصــدر مختــوم غيــر مــدرَّع(؛ 

تلقِّي جرعة إشعاعية بسبب التعرُّض الخارجي لمادة مشعة مشتتة؛  )ب( 

ــي جرعــة إشــعاعية بســبب التعــرُّض الداخلــي إثــر استنشــاق مــادة مشــعة محمولــة فــي )ج(  تلقِّ

الهــواء بفعــل حــدث التخريــب أو عالقــة بالهــواء بعــد الترســيب، أو إثــر ابتــاع مــادة مشــعة 

مــع األغذيــة أو الميــاه الملوثــة مــن جــراء االنبعاثــات الناتجــة عــن حــدث التخريــب.

ترتبــط ‑ 87‑5 اإلشــعاعي  التأثيــر  ة  شــدَّ إنَّ  القــول  يمكــن  ممكنــة،  عبــارات  وبأبســط 

يمكــن  والتــي  البيئــة  إلــى  المنبعثــة  اإلشــعاعات  وكميــات  بأنــواع  مباشــراً  ارتباطــاً 

النشــاط  ممارســة  دون  تحــول  أن  أو  مباشــرة  منهــا  جرعــات  النــاس  يتلقــى  أن 

بنــاًء  تتحــدد  أساســيان  عنصــران  فهنــاك  ثــمَّ  ومــن  الطبيعــي.  واالقتصــادي  االجتماعــي 

وهمــا:  للتخريــب،  تعرُّضهــا  إثــر  شــحنة  أي  مــن  المنبعثــة  اإلشــعاعات  ة  شــدَّ  عليهمــا 
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محتوى الطرود أو الشحنة من النويدات المشعة؛)أ( 

الجــزء الــذي يُحتمــل أن يتســبب حــدث التخريــب فــي إطاقــه مــن مجمــل المحتويــات )ب( 

المشــعة للشــحنة.

وينبغــي أن تجــري الدولــة تحليــاً للعواقــب اإلشــعاعية المحتملــة التــي يمكن أن يتســبب ‑ 88‑5

فيهــا التخريــب أثنــاء نقــل المــواد المشــعة. وينبغــي مقارنــة المســتوى الــذي يتوصــل إليــه هــذا 

التحليــل فيمــا يخــصُّ النشــاط اإلشــعاعي لانبعاثــات المحتملــة مــع الحــد األقصــى الــذي وضعتــه 

ــإذا  ــع ]3[. ف ــي المرج ــته ف ــوارد مناقش ــو ال ــى النح ــة، عل ــعاعية المقبول ــب اإلش ــة للعواق الدول

كانــت الدولــة قــد وضعــت هــذا الحــد األقصــى بنــاًء علــى الجرعــة أو معــدل الجرعــات، ينبغــي 

ــواع  ــع أخــذ أن ــة، م ــات المحتمل ــا يخــصُّ النشــاط اإلشــعاعي لانبعاث ــم فيم حســاب هــذه القي

النويــدات المشــعة للمــواد المنبعثــة وشــكل تلــك المــواد فــي الحســبان.

وإذا أظهــرت الحســابات أنَّ التخريــب يمكــن أن يتســبب فــي عواقــب إشــعاعية تتجــاوز ‑ 89‑5

ــة، فقــد يلــزم عندئــذ اتخــاذ  الحــد األقصــى الــذي وضعتــه الدولــة للعواقــب اإلشــعاعية المقبول

ــة  ــة لحماي ــة الرقابي ــترطها الهيئ ــي تش ــر الت ــى التدابي ــة إل ــة باإلضاف ــر الحماي ــن تدابي ــد م مزي

ــة للحــد  المــواد مــن الســحب دون إذن. وســتكون درجــة تجــاوز العواقــب اإلشــعاعية المحتمل

ــي  ــية ف ــل الرئيس ــد العوام ــة أح ــعاعية المقبول ــب اإلش ــة للعواق ــه الدول ــذي وضعت ــى ال األقص

تحديــد مقــدار الجهــد المطلــوب بذلــه للتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن اآلثــار اإلشــعاعية المحتملــة 

فــي حــال إتمــام حــدث تخريبــي بنجــاح. وينبغــي أيضــاً أن تخضــع خطــة الطــوارئ المنطبقــة 

علــى الشــحنة لاســتعراض للتأكــد مــن أنهــا تعالــج بالقــدر الكافــي اإلجــراءات الازمــة للتصــدي 

ــب. لحــاالت التخري

وقــد يمكــن أيضــاً تطبيــق بعــض ســمات الحمايــة اإلضافيــة علــى الطــرود أو وســيلة النقــل ‑ 90‑5

للتقليــل مــن مســتوى االنبعاثــات المتوقــع وصــوالً إلــى مســتوى مقبول.

تحديد التدابير األمنية للحماية من التخريب

تتضمن الفقرة 4‑37 من المرجع ]3[ التوصية التالية: ‑ 91‑5

"وفي حال كان التهديد الجاري أو المحتمل يستدعي اتخاذ تدابير أمنية إضافية للحماية 

من التخريب، ينبغي عندئذ ]النظر فيما يلي[:
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تأجيل عملية الشحن؛ 	
تغيير مسار الشحن لتفادي المناطق ذات المستوى العالي من التهديد؛ 	
تعزيز صابة الطرد أو المركبة؛ 	
تعزيز الرقابة على المسار لمراقبة البيئة الحالية؛  	
توفير )المزيد من( المرافقين أو الحراس". 	

ــن ‑ 92‑5 ــر األم ــاء تدابي ــد إرس ــي: “عن ــا يل ــاً بم ــع ]3[ أيض ــن المرج ــرة 4‑36 م ــي الفق وتوص

الراميــة إلــى الحمايــة مــن عمــل شــرير، ال ســيما مــن التخريــب، ينبغــي مراعــاة ســمات األمــان 

ــل". ــيلة[ النق ــة ]ووس ــرد والحاوي ــم الط ــي تصمي ــة ف المدرج

التدابير األمنية المنطبقة

ــة ‑ 93‑5 ــوات( القائم ــة )العب ــع األغلف ــمات م ــن الس ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع ــن اس ويمك

ــة فــي حــال تعــرُّض  ــى البيئ ــى أدنــى حــد مــن مســتوى انبعــاث المــواد المشــعة إل للتقليــل إل

الشــحنة للهجــوم. ويمكــن أيضــاً اســتخدام العديــد مــن هــذه الســمات لمواجهــة ســحب المــواد 

دون إذن عــن طريــق زيــادة الفتــرة الزمنيــة الازمــة إلخــراج المــواد مــن األغلفــة )العبــوات( )أي 

ــر تعطيــل(. كتدابي

ــال، يمكــن أن ‑ 94‑5 ــى ســبيل المث ــى الســواء. وعل ــة عل ــر نشــطة وخامل ويمكــن األخــذ بتدابي

ــن  ــرب م ــوم بالق ــي الهج ــتخدم ف ــاز المس ــع الجه ــن وض ــة م ــائل للحماي ــر وس ــمل التدابي تش

الطــرود أو وســيلة النقــل، مثــل األغطيــة المعدنيــة الواقيــة. ويمكــن تثبيــت أغطيــة علــى وســائل 

نقــل براميــل الوقــود المســتهلك، ومــن ثــم التقليــل مــن فعاليــة المتفجــرات والتقليــل مــن قــدرة 

المهاجميــن علــى النفــاذ إلــى الشــحنة فــي حالــة المواجهــة المباشــرة. 

ومــن شــأن األخــذ بتدابيــر إضافيــة أن يــؤدي فــي معظــم األحــوال إلــى الحاجــة الســتخدام ‑ 95‑5

إجــراءات إضافيــة عنــد التحضيــر للشــحنة. وينبغــي أال تؤثــر التدابيــر المتخــذة ســلباً فــي أمــان 

الطــرود.

التدابير المؤسسية المنطبقة

ــة فــي مــدى الحاجــة إلــى األخــذ بتدابيــر تعويضيــة مثــل تعييــن ‑ 96‑5 ينبغــي أن تنظــر الدول

ــحب  ــات س ــي أوق ــة ف ــتوى المراقب ــادة مس ــة أو زي ــز إضافي ــع حواج ــن أو وض ــراس إضافيي ح
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الطــرود مــن وســائل النقــل أثنــاء التحميــل والتفريــغ واالنتقــال مــن وســيلة شــحن إلــى أخــرى. 

ويمكــن أيضــاً إجــراء عمليــات تفتيــش إضافيــة قبــل التحــرك للتأكــد مــن عــدم تثبيــت أي شــيء 

ــي أي أضــرار. ــا يمكــن أن يتســبب ف ــات أو وســيلة النقــل مم ــى الطــرود أو الحاوي عل

ويمكــن للتدابيــر التشــغيلية أن تشــمل تغييــر الطريــق لتافــي المناطــق المزدحمــة ‑ 97‑5

بالســكان فــي الحــاالت المنطويــة علــى عواقــب إشــعاعية واقتصاديــة بالغــة الشــدة فــي حــال 

ــاح. ــي بنج ــدث تخريب ــام ح إتم

وفــي حــال أشــار اســتعراض تدابيــر األمــن النــووي المنفــذة لحمايــة شــحنة مــن المــواد ‑ 98‑5

ــب،  ــدات التخري ــي لتهدي ــتوى الحال ــة المس ــر لمواجه ــذه التدابي ــة ه ــدم كفاي ــى ع ــعة إل المش

ــذ هــذه الشــحنة. ــل تنفي ــة أن تنظــر فــي تأجي يمكــن للدول

تدابير العثور على المواد المشعة واستعادتها في حال فقدانها -1 

أو سرقتها أثناء النقل

مسؤولية الدولة 

لــألدوار ‑ 1‑6 واضحــاً  تعريفــاً  الرقابــي  إطارهــا  تضميــن  مــن  الدولــة  تتأكــد  أن  ينبغــي 

والمســؤوليات فــي الحــاالت التــي يتبيَّــن فيهــا أنَّ المــواد المشــعة تعرضــت للفقــدان أو الضيــاع 

أو الســرقة أثنــاء النقــل. وينبغــي أن تنفــذ الدولــة التوصيــات الــواردة فــي المرجــع ]4[. وينبغــي 

وضــع إجــراءات للتأكــد مــن توافــر مــا يلــزم مــن المعلومــات والمســاعدة لدعــم اتخــاذ تدابيــر 

ــتعادتها. ــروقة واس ــة أو المس ــودة أو الضائع ــواد المفق ــى الم ــور عل ــاملة للعث ــريعة وش س

وينبغــي إلــزام الجهــات الشــاحنة والناقلــة والمتلقيــة بإبــاغ الهيئــة الرقابيــة فــي غضــون فتــرة ‑ 2‑6

ــاء  ــاع أو الســرقة أثن ــدان أو الضي ــد تعرضــت للفق ــا ق ــن أنَّه ــواد مشــعة يتبيَّ ــأي م ــة محــددة ب زمني

ــاع أو الســرقة  ــى مــواد مشــعة للفقــدان أو الضي ــٍو عل ــاغ عــن تعــرُّض طــرد محت ــور اإلب النقــل. وف

أثنــاء النقــل، ينبغــي عندئــذ اعتبــار الموقــف خارجــاً عــن نطــاق ســيطرة الجهــة الشــاحنة أو الناقلــة.
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وينبغــي أن تتأكــد الدولــة مــن وضــع خطــط طــوارئ وطنيــة تنــصُّ علــى اإلجــراءات التــي ‑ 3‑6

ســوف تتخذهــا للعثــور علــى المــواد المشــعة المبلــغ عــن فقدانهــا أو ضياعهــا أو ســرقتها أثنــاء 

النقــل والســتعادة تلــك المــواد. وينبغــي تنســيق هــذه الخطــط مــع الخطــط الوطنيــة للتصــدي 

الطــوارئ ]17 و18[.

مسؤوليات الجهة الناقلة

أثنــاء عمليــات النقــل والتســليم، ينبغــي أن تنتبــه الجهــة الناقلــة إلــى أي مؤشــرات تــدلُّ ‑ 4‑6

علــى فقــدان الطــرود أو ضياعهــا أو ســرقتها مــن وســيلة النقــل أو علــى وقــوع تاعــب.

وفــور اكتشــاف فقــدان أحــد الطــرود أو ضياعــه أو ســرقته مــن وســيلة نقــل، ينبغــي أن ‑ 5‑6

تشــرع الجهــة الناقلــة علــى الفــور فــي عمليــة بحــث للتأكــد مــن أنَّ الطــرد لــم يوضــع فــي غيــر 

ــدان  ــد فق ــإذا تأك ــة. ف ــة الناقل ــيطرة الجه ــاق س ــل نط ــزال داخ ــه ال ي ــد ولكن ــه دون قص موضع

ــن الممارســات  ــة، وم ــة الســلطات المعني ــة الناقل ــغ الجه ــى الطــرد، ينبغــي أن تبل الســيطرة عل

الجيــدة أن تبلــغ الجهــة الشــاحنة أيضــاً. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تقــدم الجهــة الناقلــة 

المســاعدة فــي جميــع الجهــود التــي تُبــذل مــن أجــل العثــور علــى الطــرد )أي تعقــب التحــركات 

ــاون  ــزم بالتع ــي أن تلت ــة( وينبغ ــات المطلوب ــم المعلوم ــة، وتقدي ــات المناول ــابقة ومعام الس

ــة.  ــة الحق الكامــل خــال أي تحقيقــات أو ماحقــات قضائي

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فمــن الممارســات الجيــدة أن تبلــغ الجهــة الناقلــة الهيئــة الرقابيــة ‑ 6‑6

ــد الشــك فــي تعــرُّض أحــد  ــد الشــك فــي فقــدان أحــد الطــرود أو ضياعــه أو ســرقته، أو عن عن

الطــرود للتاعــب. 

ــه أو ضياعــه بعــد ‑ 7‑6 ــغ عــن فقدان ــور علــى طــرد أُبل ــة مــن العث وإذا تمكنــت الجهــة الناقل

ــك  ــة تل ــة الناقل ــغ الجه ــي أن تبل ــة، ينبغ ــة بالحادث ــلطات المعني ــاحنة والس ــة الش ــاغ الجه إب

ــى الطــرد. ــور عل ــور بالعث ــى الف ــات عل الجه
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 التذييل األول

تحديد مستويات أمن النقل  

استخدام المواد المشعة في أعمال شريرة

تمثــل الســيناريوهات التاليــة فئــات واســعة النطــاق لألعمــال الشــريرة التــي يُحتمــل أن  أوالً‑1‑ 

تتســبب فــي عواقــب إشــعاعية جســيمة: 

وضــع مــواد غيــر مدرَّعــة ســرًّا فــي مناطــق العمــل والمناطــق الســكنية أو فــي أماكــن فــي )أ( 

الشــوارع ممــا يمكــن أن يــؤدي لتعريــض الجمهــور لإلشــعاع. 

ــعة )ب(  ــواد المش ــاق الم ــى إط ــؤدي إل ــا ي ــعة مم ــواد المش ــحنات الم ــرود أو ش ــب ط تخري

ــة. ــي البيئ ونشــرها ف

ــواد )ج(  ــم نشــر هــذه الم ــواد مشــعة ث ــى م ــة عل ــى طــرود أو شــحنات محتوي االســتياء عل

ــة.  ــرات تقليدي ــتخدام متفج باس

االســتياء علــى طــرود أو شــحنات محتويــة علــى مــواد مشــعة ثــم معالجــة تلــك المــواد، )د( 

علــى ســبيل المثــال بتحويلهــا إلــى شــكل أكثــر قابليــة للتشــتت، ثــم نشــرها فــي البيئــة 

)أي ســيناريو اســتخدام جهــاز لنشــر اإلشــعاعات(. ويتطلــب هــذا العمــل قــدراً كبيــراً مــن 

ــه،  ــي التدخــل لوقف ــن ف ــوات األم ــاح ق ــة نج ــن احتمالي ــد م ــا يزي ــوارد، مم ــت والم الوق

ومــن ثــم فــإنَّ هــذا الســيناريو يُعتبــر أقــل احتمــاالً مــن الســيناريوهات األخــرى.

ــواع  ــن األن ــوع م ــن كل ن ــات م ــى الهجم ــة عل ــعاعية المترتب ــب اإلش ــاوت العواق وتتف أوالً‑2‑ 

ــاه تفاوتــاً كبيــراً للغايــة، وتتوقــف، علــى ســبيل المثــال، علــى نــوع الحــدث  ــورة أع المذك

وطبيعتــه وعلــى نــوع المــادة المشــعة المســتعملة وكميتهــا.

وفــي الحالــة الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )ج( مــن الفقــرة أوال‑1، والتــي تنطــوي علــى  أوالً‑3‑ 

االســتياء علــى طــرود أو شــحنات محتويــة علــى مــواد مشــعة ثــم نشــر هــذه المــواد باســتخدام 

ــدث )أي  ــك الح ــى ذل ــة عل ــية المترتب ــعاعية الرئيس ــب اإلش ــمل العواق ــة، تش ــرات تقليدي متفج

ــد.  ــب والبعي ــن القري ــن المجالي ــي كلٍّ م ــاراً ف ــعاعات( آث ــر اإلش ــاز لنش ــتخدام جه ــيناريو اس س

يستند هذا المرفق إلى المرجع ]22[.  12
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ــع  ــعة وقط ــظايا مش ــاك ش ــون هن ــد تك ــب(، ق ــال القري ــي المج ــار )أي ف ــط االنفج ــي محي فف

كبيــرة مــن المــواد المشــعة متناثــرة فــي المنطقــة، ممــا يتســبب فــي إصابــة األشــخاص وإتــاف 

المبانــي وتلوثهــا. وقــد يوجــد أيضــاً تلــوث عــام بســبب المــواد المشــعة المتبخــرة أو المفتتة إلى 

قطــع دقيقــة. وقــد يستنشــق األشــخاص الموجــودون فــي المنطقــة المــواد المشــعة المتبخــرة أو 

المفتتــة إلــى قطــع دقيقــة، كذلــك فقــد يتلــوث جلدهــم ومابســهم. وقــد يــؤدي االنفجــار أيضــاً 

إلــى تصاعــد غيمــة دخانيــة تنشــر المــواد المشــعة المتبخــرة والمفتتــة إلــى قطــع دقيقــة )إلــى 

ــد( بمــا يتســبب فــي تلــوث المنطقــة واألشــخاص الموجوديــن فيهــا، وتعريضهــم  المجــال البعي

لإلشــعاع بســبب االستنشــاق مــع مــرور الغيمــة.

وحيــث إنَّ ســيناريو اســتخدام جهــاز لنشــر اإلشــعاعات يبــدو وســيلة شــديدة الجاذبيــة  أواًل‑4‑ 

للخصــوم فــي ســعيهم لإليــذاء، ويمكــن تنفيــذه بقــدرات غيــر متقدمــة، فإنَّــه يُعــدُّ أكثــر احتماالً. 

ــى  ــة لعمــل شــرير ينطــوي عل ــب اإلشــعاعية المحتمل ــم العواق ــن المناســب تقيي ــم فم ــن ث وم

أنــواع مختلفــة مــن النويــدات المشــعة بنــاًء علــى ســيناريو اســتخدام جهــاز لنشــر اإلشــعاعات.

تعريف مستويات أمن النقل

حيــث إنَّ المــواد المشــعة تُعتبــر مــن البضائــع الخطــرة، ومــن ثــم ينــدرج نقلهــا ضمــن  أوالً‑5‑ 

ــتصوب أن  ــن المس ــا، فم ــع أنواعه ــرة بجمي ــع الخط ــل البضائ ــى نق ــق عل ــم المنطب ــار األع اإلط

يُراعــى أكبــر قــدر ممكــن مــن االتســاق مــع المتطلبــات والمبــادئ التوجيهيــة األمنيــة القائمــة، 

ــة المنطبقــة علــى  ــة ]5[ واللوائــح الدولي ــة النموذجي وال ســيما الئحــة األمــم المتحــدة التنظيمي

ــع  ــك، فمــن المســتصوب أن يُراعــى االتســاق م ــى ذل ــة إل ــا ]6 و7[. وباإلضاف ــل بعينه ــواع نق أن

األحــكام ذات الصلــة مــن مدونــة قواعــد الســلوك ]22[ واإلرشــادات المكملــة لهــا ]23[، واتفاقيــة 

الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة وتعديلهــا ]11 و12[، والمرجــع ]2[. وقــد ُوضعــت مســتويات 

أمــن النقــل الــواردة فــي هــذا المنشــور بمراعــاة هــذه االعتبــارات.

ــى  ــا )عل ــة تنفيذه ــث كيفي ــن حي ــراً م ــاً كبي ــاوت تفاوت ــل تتف ــات النق ــث إنَّ عملي وحي أوالً‑6‑ 

ســبيل المثــال باســتخدام طــرد واحــد، أو شــحنات مؤلفــة مــن طــرود مفــردة(، فينبغــي اســتخدام 
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أســاس واضــح لتحديــد المســتوى المناســب ألمــن النقــل. وفيمــا يلــي األســس الثاثــة الممكنــة 

لتحديــد الشــحنات التــي ينبغــي أن تخضــع لتدابيــر أمنيــة معــززة أثنــاء نقلهــا: 

ــال )أ(  ــي ح ــززة ف ــة مع ــات أمني ــق ترتيب ــد: تُطبَّ ــرد الواح ــاس الط ــى أس ــف عل ــج التصني نه

ــة؛ ــة الحدي ــحنة القيم ــي الش ــرد ف ــاط أي ط ــتوى نش ــاوز مس تج

ــق ترتيبــات أمنيــة معــززة فــي حــال )ب(  نهــج التصنيــف علــى أســاس الشــحنة الواحــدة: تُطبَّ

تجــاوز مســتوى نشــاط الشــحنة القيمــة الحديــة؛ 

ــق ترتيبــات أمنيــة معــززة فــي )ج(  نهــج التصنيــف علــى أســاس وســيلة النقــل الواحــدة: تُطبَّ

حــال تجــاوز مســتوى النشــاط اإلجمالــي لحمولــة وســيلة النقــل القيمــة الحديــة. 

ويســتخدم هــذا المنشــور نهــج التصنيــف علــى أســاس الطــرد الواحــد لتحديــد مســتوى  أوالً‑7‑ 

أمــن النقــل. ويمكــن للــدول أن تنظــر فــي األخــذ إمــا بنهــج التصنيــف علــى أســاس وســيلة النقل 

ــات،  ــتخدام المركب ــي باس ــل المحل ــياق النق ــي س ــدة ف ــحنة الواح ــاس الش ــى أس ــدة أو عل الواح

ــه ينبغــي األخــذ بنهــج التصنيــف علــى أســاس الطــرد الواحــد فــي النقــل الدولــي بجميــع  إال أنَّ

أنواعــه.

وهنــاك بعــض طــرود المــواد المشــعة التــي يكــون مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي ضعيفــاً  أوالً‑8‑ 

إلــى درجــة تجعلهــا تمثــل مخاطــر إشــعاعية منخفضــة ومــن ثــم مخاطــر أمنيــة منخفضــة )علــى 

ســبيل المثــال، الســلع االســتهاكية، والكميــات البالغــة الصغــر مــن النويــدات المشــعة والمــواد 

ــك فــإنَّ بعــض الطــرود والمــواد تكــون العواقــب  ــة(. ولذل ــز النشــاط المنخفــض للغاي ذات تركي

ــن  ــة، وم ــدودة للغاي ــرير مح ــل ش ــي عم ــتخدامها ف ــن اس ــم ع ــن أن تنج ــي يمك ــة الت المحتمل

ــر صرامــة مــن  ــاء النقــل أكث ــا أثن ــي تخضــع له ــة الت ــات األمني ــم فــا داعــي ألن تكــون الترتيب ث

ــق عــادة علــى الشــحنات التجاريــة. ويــرد تعريــف هــذه الطــرود والمــواد  الترتيبــات التــي تُطبَّ

ــرف أيضــاً برقــم األمــم المتحــدة الخــاص بهــا. وينبغــي  وتحديدهــا فــي المرجــع ]14[، كمــا تُع

أن تســتوفي هــذه الطــرود والمــواد الحــدود القصــوى التاليــة للنشــاط اإلشــعاعي والمواصفــات 

ــواردة فــي المرجــع ]14[:  األخــرى ال

األغلفة الفارغة — UN 2908؛ )أ( 

الثوريــوم )ب(  أو  المســتنفد  اليورانيــوم  أو  الطبيعــي  اليورانيــوم  مــن  المصنعــة  الســلع 

UN 2909؛ الطبيعــي — 

الطــرود المســتثناة التــي ال يزيــد مســتوى نشــاطها عــن المســتوى المســموح بــه للنويــدة )ج( 

المشــعة حيــن ال تكــون فــي شــكل خــاص — UN 2910 و UN 2911؛
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الموا( ذات النشاط النوعي الضعيف من المجموعة األولى 	LSA‑Iد — 	UN 2912د؛	(د 

األجسام الملوثة سطحيًّا من الفئة األولى 	SOC‑Iد — 	UN 2913د؛	(د 

ســا(س فلوريــد اليورانيــوم، مــا(ة مشــعة، طــر( مســتثنى، أقــل مــن 0.1 كيلوغــرام للطــر( 	ود 

.UN 3507 — الواحــد، مــوا( غيــر انشــطارية أو مــوا( انشــطارية مســتثناة

وتتناســب الضوابــط التجاريــة العا(يــة ولوائــح األمــان المنطبقــة علــى هــذه الشــحنات  أوالً‑9‑ 

ــة فــي حــال اســتخدامها فــي عمــل شــرير.  ــة منخفضــة للغاي مــع كــون عواقبهــا المحتمل

أمــا الطــرو( والمــوا( التــي تتجــاوز مســتوى النشــاط المســموح بــه فــي القائمــة الــوار(ة  أوالً‑10‑ 

ــاً  ــاوت تفاوت ــرير تتف ــل ش ــي عم ــتخدامها ف ــة الس ــب المحتمل ــإنَّ العواق ــرة أوالً‑8، ف ــي الفق ف

ــر أمــن النقــل المناســبة، يمكــن تصنيــف الطــرو( إلــى مجموعــات  ــد تدابي ــة تحدي ــراً. وبغي كبي

بنــاًء علــى عواقبهــا المحتملــة. ومــن المســتصوب االقتصــار علــى مســتويين اثنيــن ألمــن النقــل 

حفاظــاً علــى التبســيط، مــع إمكانيــة األخــذ بمســتويات أمنيــة فرعيــة لتيســير تحديــد التدابيــر 

ــاًء علــى العواقــب اإلشــعاعية المحتملــة للمــوا( المعنيــة.  األمنيــة بمزيــد مــن الدقــة بن

ــة  ــة المنطبق ــر األمني ــد التدابي ــن ألمــن النقــل لتحدي وينبغــي اســتخدام مســتويين اثني أوالً‑11‑ 

ــب  ــا عواق ــم عنه ــن أن تنج ــات يمك ــواع وكمي ــعة بأن ــوا( مش ــى م ــة عل ــرو( المحتوي ــى الط عل

محــدو(ة للغايــة. ويتيــح اســتخدام مســتويين اثنيــن تحديــد التدابيــر األمنيــة بأكبــر قــدر ممكــن 

مــن البســاطة مــع تقســيم الطــرو( إلــى نوعيــن يتطلــب أحدهمــا تدابيــر أمنيــة أساســية واآلخــر 

تدابيــر أمنيــة معــززة.

ويتطلــب اســتخدام هذيــن المســتويين 	األساســي والمعــززد ألمــن النقــل وضــع  أوالً‑12‑ 

ــي. وينبغــي وضــع  ــى الطــر( المعن ــق عل ــى أساســه أيُّ المســتويين ينطب حــد فاصــل يتقــرر عل

ــة لمســتوى النشــاط،  ــى مســتوى النشــاط، فــي شــكل قيمــة حدي ــاء عل هــذا الحــد الفاصــل بن

ألنَّ العواقــب اإلشــعاعية المحتملــة المرتبطــة بمحتويــات الطــر( تتوقــف علــى نــوع النويــدات 

ــة واحــدة  ــة حدي ــا أنَّ اســتخدام قيم ــي الطــر( ومســتويات نشــاطها. كم المشــعة الموجــو(ة ف

ــة  ــدة التنظيمي ــم المتح ــة األم ــي الئح ــع ف ــج المتب ــع النه ــاً م ــق أيض ــعاعي يتس ــاط اإلش للنش

ــة  ــدة التنظيمي ــم المتح ــة األم ــي الئح ــتخدمة ف ــة المس ــة الحدي ــز القيم ــة ]5[. وتميِّ النموذجي

ــن طــرو( المــوا( المشــعة الشــديدة العواقــب وطــرو( المــوا( المشــعة األخــرى  ــة بي النموذجي

	أي التــي تتجــاوز مســتوى الطــرو( المســتثناة والمــوا( المشــعة ذات النشــاط النوعــي الضعيــف 

ــى 	SCO‑Iد، وال  ــة األول ــة ســطحيًّا مــن الفئ ــى 	LSA‑Iد واألجســام الملوث مــن المجموعــة األول

ــم  ــة األم ــتخدم الئح ــذرةد. وتس ــات اإل(ارة الح ــاوز ممارس ــة تتج ــر امني ــرض تدابي ــتوجب ف تس
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المتحــدة التنظيميــة النموذجيــة عبــارة "البضائــع الخطــرة الشــديدة العواقــب"، وهــي البضائــع 

ــل. ــذا الدلي ــاً له ــزز وفق ــي المع ــب اســتخدام المســتوى األمن ــي تتطل الت

ويؤدي هذا النهج إلى تصنيف يتألف من مستويات أمن النقل الثاثة التالية:  أوالً‑13‑ 

ــتثناة )أ(  ــعة المس ــواد المش ــرود الم ــن ط ــة م ــحنات المكون ــذرة: للش ــات اإلدارة الح ممارس

)أي التــي ال تتجــاوز مســتويات نشــاطها اإلشــعاعي المســتويات المســموح بهــا للنويــدات 

ــواد  ــا م ــى أنه ــة عل ــي شــكل خــاص( والمــواد المشــعة المصنف ــي ليســت ف المشــعة الت

ــة  ــام ملوث ــى )LSA‑I( وأجس ــة األول ــن المجموع ــف م ــي ضعي ــاط نوع ــعة ذات نش مش

ــات  ــق أي ترتيب ــع ]16[ تطبي ــترط المرج ــى )SCO‑I(. وال يش ــة األول ــن الفئ ــطحيًّا م س

ــة. ــة العادي ــرح األخــذ بالممارســات التجاري ــورة، ويُقت ــة المذك ــر المراقب ــر تدابي ــة غي إضافي

المســتوى األساســي ألمــن النقــل: للشــحنات المكونــة مــن طــرود مناظــرة للبضائــع )ب( 

ــع الخطــرة فــي الئحــة  الخطــرة األخــرى الخاضعــة "لألحــكام العامــة" بشــأن أمــن البضائ

ــعاعي  ــاط اإلش ــتوى النش ــرود ذات مس ــة ]5[ )الط ــة النموذجي ــدة التنظيمي ــم المتح األم

ــددة(.  ــة المح ــة الحدي ــن القيم ــى م األدن

المســتوى المعــزز ألمــن النقــل: الشــحنات التــي تشــمل علــى األقــل طــرداً واحــداً مناظــراً )ج( 

للبضائــع الخطــرة الشــديدة العواقــب وفقــاً لتعريفهــا الــوارد فــي الئحــة األمــم المتحــدة 

ــن  ــى م ــعاعي األعل ــاط اإلش ــتوى النش ــرود ذات مس ــة ]5[ )أي الط ــة النموذجي التنظيمي

القيمــة الحديــة(.

ــة،  ــة إضافي ــر أمني ــي اشــتراط اتخــاذ تدابي ــة ف ــد تنظــر الدول ــي بعــض الظــروف، ق وف أوالً‑14‑ 

ــى 5‑69. ــن 5‑53 إل ــرات م ــي الفق ــته ف ــبقت مناقش ــذي س ــو ال ــى النح عل

ــح الشــكل‑3 مســتويات أمــن النقــل وتطبيــق التدابيــر األمنيــة المتزايــدة الصرامــة  ويوضِّ أوالً‑15‑ 

ــة  ــر األمني ــاس والتدابي ــط األس ــر خ ــي توف ــذرة الت ــات اإلدارة الح ــب ممارس ــى جان ــا، إل تدريجيًّ

ــن أنَّ مســتويات  ــره م ــا ســبق ذك ــرِّر هــذا الشــكل م ــة المتاحــة حســب االقتضــاء. ويك اإلضافي

ــر صرامــة  ــة أكث ــر أمني ــق تدابي ــى ســابقه، مــع تطبي ــا إل ــة يســتند كلٌّ منه أمــن النقــل المتعاقب

ــة  ــة الحدي ــل القيم ــعة. وتفص ــواد المش ــعاعي للم ــاط اإلش ــتوى النش ــادة مس ــع زي ــاً م عموم

 A2 ــة ــة آالف ضعــف القيم ــة )D )D10 أو ثاث ــال القيم ــة عشــرة أمث لمســتوى النشــاط، البالغ

3000A2(( بيــن المســتويين األساســي والمعــزز ألمــن النقــل. وتنطبــق ممارســات اإلدارة الحــذرة 

ــرف  ــة بص ــة إضافي ــر أمني ــق تدابي ــزم تطبي ــد يل ــعة، وق ــادة المش ــوع الم ــن ن ــر ع ــرف النظ بص

ــق. ــي المنطب النظــر عــن المســتوى األمن
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تحديد القيمة الحدية للنشاط

لتحديــد الطــرود التــي ينبغــي نقلهــا باســتخدام التدابيــر األمنيــة المعــززة، يلــزم تعييــن  أوالً‑16‑ 

مســتوى النشــاط اإلشــعاعي الــذي يــؤدي إلــى اعتبــار المــواد المشــعة شــديدة العواقــب. 

وقــد اضطُلــع بعمــل كثيــر مــن أجــل تعريــف المصــادر الخطــرة، انظــر المرجعيــن ]32[  أوالً‑17‑ 

و]33[. وقــد انطــوى ذلــك العمــل علــى الوقــوف علــى ســيناريوهات التعــرض ومعاييــر الجرعــات 

ــة النويــدة المشــعة التــي يمكــن، إذا خرجــت عــن نطــاق الســيطرة، أن  مــن أجــل تحديــد كمي

ــة  ــن نوعي ــص م ــة تنتق ــة دائم ــا أو تســبب إصاب ــرض له ــذي يتع ــوت الشــخص ال ــن م تســفر ع

 .)D ــاة ذلــك الشــخص )أي القيمــة حي

ــذ مدونــة قواعــد الســلوك  وانطاقــاً مــن التســليم بــأنَّ العديــد مــن الــدول األعضــاء تنفِّ أوالً‑18‑ 

]22[، فقــد نُظــر فــي النهــج المتبــع فــي المدونــة لتحديــد مــا إذا كان يمكــن اســتخدامه لتحديــد 

القيــم الحديــة للنشــاط فيمــا يخــصُّ النويــدات المشــعة المشــمولة بالمدونــة. وُوجــدت عاقــة 

ــات  ــة 10D لباعث ــا والقيم ــيمات بيتا/غام ــات جس ــة 1000D لباعث ــع القيم ــة م ــاط معقول ارتب

ــي  ــة ف ــم D المبيَّن ــاطها قي ــتويات نش ــاوز مس ــي تتج ــادر الت ــم أنَّ المص ــا. ورغ ــيمات ألف جس
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المراجــع ]22 و32 و33[ تُعتبــر مصــادر خطــرة )أي أنَّهــا يمكــن أن تتســبب فــي مــوت الشــخص 

الــذي يتعــرض لهــا أو تســبب إصابــة دائمــة تنتقــص مــن نوعيــة حيــاة ذلــك الشــخص(، فليــس 

ــذ تدابيــر أمنيــة معــزَّزة لجميــع المصــادر التــي تتجــاوز مســتويات نشــاطها  مــن الواقعــي أن تُنفَّ

 D ــم ــال قي ــرة أمث ــاوي عش ــة تس ــة حدي ــتخدام قيم ــى باس ــك، يوَص ــى ذل ــر إل ــم D. وبالنظ قي

لتحديــد المســتوى المعــزز ألمــن النقــل فيمــا يخــص النويــدات المشــعة المذكــورة فــي المدونــة 

بمــا يشــمل المصــادر مــن الفئتيــن 1 و 2 ]22[. 

أمــا النويــدات المشــعة غيــر المشــمولة بالمدونــة ]22[، فيلــزم اتبــاع نهــج آخــر لتحديــد  أوالً‑19‑ 

ــد  ــدة تحدي ــودُّ بش ــا ت ــن أنَّه ــاء ع ــدول األعض ــت ال ــد أعرب ــا. وق ه ــا يخصُّ ــة فيم ــة الحدي القيم

ــل.  ــان النق ــي مجــال أم ــة المســتخدمة ف ــم A التقليدي ــى قي ــاًء عل ــة للنشــاط بن ــة الحدي القيم

ــة بشــأن لوائــح  ــذي أُدمــج فــي إرشــادات الوكال وتُحســب هــذه القيــم باســتخدام "نظــام Q" ال

النقــل علــى مــدى مــا يربــو علــى 35 عامــاً، علــى النحــو الــوارد وصفــه فــي العــدد SSG‑26 مــن 

 Advisory Material for the IAEA ــون ــة، المعن ــن الوكال ــادرة ع ــان الص ــر األم ــلة معايي سلس

ــح  ــارية للوائ ــواد استش Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material )"م

ــة المتعلقــة بالنقــل اآلمــن للمــواد المشــعة"( ]35[. الوكال

وتُحســب القيــم A1 للمــواد المشــعة ذات الشــكل الخــاص )أي غيــر القابلــة للتشــتت(  أوال‑20‑ 

والقيــم A2 للمــواد المشــعة التــي ليســت فــي شــكل خــاص )أي القابلــة للتشــتت(. وال تســتند 

قيــم A إلــى ســيناريوهات تعــرُّض مناســبة لتجســيد العواقــب المحتملــة الســتخدام جهــاز لنشــر 

اإلشــعاعات. بيــد أنَّهــا مســتمدة مــن ســيناريوهات لحــوادث النقــل وصــار اســتخدامها ممارســة 

ــن  ــر ع ــودة للتعبي ــة المنش ــر أنَّ الطريق ــد اعتُب ــك فق ــعة. ولذل ــواد المش ــل الم ــي نق ــخة ف راس

القيمــة الحديــة للنشــاط ســتكون فــي شــكل مضاعــف للقيمــة A. وباســتبعاد النويــدات المشــعة 

ــة أنَّ  ــدات المشــعة المتبقي ــا يخــصُّ النوي ــن فيم ــد الســلوك ]22[، تبيَّ ــة قواع المشــمولة بمدون

ــعة ال  ــدة مش ــة A2 ألي نوي ــث إنَّ القيم ــة 3000A2 )حي ــع قيم ــدة م ــاط جي ــة ارتب ــاك عاق هن

تتجــاوز أبــداً القيمــة A1(. وبنــاًء علــى ذلــك، ففيمــا يخــصُّ النويــدات المشــعة غيــر الــواردة فــي 

مدونــة قواعــد الســلوك ]22[، يمكــن اســتخدام القيمــة 3000A2 لتحديــد الطــرود التــي تخضــع 

لتدابيــر أمــن النقــل المعــززة. وال يعنــي ذلــك أنَّ القيمــة 3000A2 تنطــوي علــى نفــس المخاطــر 

التــي تنطــوي عليهــا القيمــة 10D فيمــا يتعلــق بالتســبب فــي آثــار صحيــة حتميــة.
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أساس حساب القيمة الحدية ألمن النقل

ــى  د المــواد المشــعة الشــديدة العواقــب عل ــدَّ ــل، تُح ــر أمــن النق ــذ تدابي لتيســير تنفي أوال‑21‑ 

ــي: النحــو التال

ــغ مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي 3000A2 فــي طــرد واحــد، فيمــا يخــصُّ )أ(  ــي يبل المــواد الت

ــي الجــدول 1؛   ــر المذكــورة ف ــدات المشــعة غي ــواع النوي ــع أن جمي

تكــون القيمــة الحديــة ألمــن النقــل فيمــا يخــصُّ أنــواع النويــدات المشــعة المذكــورة فــي )ب( 

مدونــة قواعــد الســلوك ]22[، وفقــاً لمــا هــو مبيَّــن فــي الجــدول 1. 

الجدول 1‑ القيمة الحدية ألمن النقل )10 أمثال القيمة D( ألنواع 
النويدات المشعة الواردة في مدونة قواعد السلوك ]22[

القيمة الحدية ألمن النقل )تيرابكريل (النويدة المشعة

0.6األميريشيوم‑241 

2الذهب‑198 

200الكادميوم‑109 

0.2الكاليفورنيوم‑252 

0.5الكوريوم‑244 

7الكوبالت‑57 

0.3الكوبالت‑60 

1السيزيوم‑137 

8000الحديد‑55 

0.7الجرمانيوم‑68 

10الجادولينيوم‑153 

0.8اإليريديوم‑192 
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الجدول 1‑ القيمة الحدية ألمن النقل )10 أمثال القيمة D( ألنواع 
النويدات المشعة الواردة في مدونة قواعد السلوك ]22[ )تابع(

القيمة الحدية ألمن النقل )تيرابكريل (النويدة المشعة

600النيكل‑63 

900الباديوم‑103 

400البروميثيوم‑147 

0.6البولونيوم‑210 

0.6البلوتونيوم‑238 

0.6البلوتونيوم‑239 

0.4الراديوم‑226 

3الروثنيوم‑106 

2السلنيوم‑75 

10السترنشيوم‑90 

200الثاليوم‑204 

200الثوليوم‑170 

3اليتربيوم‑169 

ــتوى  ــق المس ــبة لتطبي ــة المناس ــم الحدي ــد القي ــتخدم لتحدي ــوذج المس ــتند النم ويس أوال‑22‑ 

 .14 A2 13 و3000 ضعــف القيمــة D ــج مــن 10 أضعــاف القيمــة ــى مزي المعــزز ألمــن النقــل إل

وقــد اســتُخدمت هــذه القيــم حرصــاً علــى التنســيق مــع المتطلبــات والتوصيــات الدوليــة 

فيمــا يخــصُّ النويــدات المشــعة المذكــورة فــي المرفــق األول بمدونــة قواعــد الســلوك )انظــر المرجــع   13

.)]22[
ــة قواعــد  ــق األول بمدون ــي المرف ــر المذكــورة ف ــدات المشــعة األخــرى غي ــع النوي فيمــا يخــصُّ جمي  14

ــع ]22[. ــر المرج ــلوك )انظ الس
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القائمــة، ولوائــح ومتطلبــات األمــن النــووي الوطنيــة الســارية فــي العديــد مــن الــدول األعضــاء، 

ــلوك ]22[. ــد الس ــة قواع ــع مدون ــاق م ــة باالتس ــة المتعلق ــارات العملي واالعتب
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 التذييل الثاني

خطة أمن النقل

ــن  ــة والموظفي ــات األمني ــن الترتيب ــتخدم م ــا سيُس ــاً لم ــل وصف ــن النق ــة أم ــدم خط تق ثانياً‑1‑ 

ــد  ــا تكــون مســؤولة عــن تعهُّ ــادة م ــي ع ــات الت ــل. والجه ــاء النق ــن أثن ــر األم والمعــدات لتوفي

ــة أخــرى  ــة وأي جه ــة المتلقي ــة والجه ــة الناقل ــة الشــاحنة والجه ــن النقــل هــي الجه خطــة ألم

تتحمــل مســؤولية مباشــرة عــن أمــن المــواد المشــعة فــي أي نــوع معيــن مــن أنــواع النقــل أو 

ــه.  ــن مراحل ــة م أي مرحل

وضع خطة أمن النقل

ــف  ــب الضع ــم جوان ــي تقيي ــل ه ــن النق ــة أم ــع خط ــة وض ــي عملي ــى ف ــوة األول الخط ثانيا‑2‑ 

المحتملــة فــي الشــحنة أو حملــة الشــحن )وهــي سلســلة مــن الشــحنات المتطابقــة أو 

ــع  ــم جمي ــك التقيي ــي ذل ــى ف ــي أن تُراَع ــل. وينبغ ــن النق ــي ســتخضع لخطــة أم ــة( الت المتماثل

المعلومــات المتعلقــة بمــا يلــي، حســب االقتضــاء: )أ( نــوع النقــل أو أنــواع النقــل المســتخدمة؛ 

)ب( االنتقــال مــن نــوع نقــل إلــى آخــر؛ )ج( الطريــق المعتــزم اتخــاذه؛ )د( أي مواقــع عبــور أو 

نقــاط توقــف أو أماكــن للخــزن المؤقــت أو لانتقــال مــن وســيلة نقــل إلــى أخــرى؛ )هـــ( وســائل 

ــة  ــتخدم نتيج ــل. وتُس ــرر والمحتم ــف المق ــن التوق ــن؛  )و( أماك ــدات والموظفي ــل والمع النق

التقييــم بعــد ذلــك للتوصــل إلــى حكــم بشــأن مــا إذا كانــت فعاليــة النظــام األمنــي علــى وجــه 

ــة.  ــر تعويضي ــل األخــذ بتدابي ــه مث ــزم إدخــال تحســينات علي ــه يل ــة أو أنَّ العمــوم كافي

ــة  ــاء لمواكب ــد االقتض ــا عن ــن تعديله ــث يمك ــل بحي ــن النق ــة أم ــم خط ــي تصمي وينبغ ثانيا‑3‑ 

مســتوى التهديــدات فــي وقــت اســتخدامها وكذلــك لتجســيد أي تغييــرات تطــرأ علــى ترتيبــات 

النقــل. وينبغــي أن تتنــاول خطــة أمــن النقــل تحديــد طريــق الشــحنة، وأماكــن التوقــف، 

ــتام،  ــم باالس ــأذون له ــخاص الم ــة األش ــن هوي ــق م ــد، والتحق ــي المقص ــليم ف ــات التس وترتيب

وترتيبــات الطــوارئ، وخطــط الطــوارئ، وإجــراءات اإلبــاغ )فــي الظــروف العاديــة وفــي حــاالت 

ــحنات  ــدة ش ــدة أو بع ــحنة واح ــة بش ــل متعلق ــن النق ــة أم ــون خط ــن أن تك ــوارئ(. ويمك الط

متشــابهة، ويمكــن أن تكــون صالحــة لفتــرة زمنيــة محــددة. وينبغــي توفيــر الحمايــة لخطــة أمــن 

النقــل باعتبارهــا تشــكِّل معلومــات حساســة، وينبغــي أن تكــون مناقشــتها مــع المنظمــات فــي 

80



ــة ككلٍّ  ــة الخط ــي مناقش ــات )وال ينبغ ــك المنظم ــؤوليات تل ــى أدوار ومس ــا عل ــدود انطباقه ح

ــراءات  ــي اإلج ــة ف ــات الحساس ــذه المعلوم ــدرج ه ــي أال تُ ــك(. وينبغ ــر ذل ــض األم ــم يقت ــا ل م

أو الوثائــق التــي توضــع ألغــراض أخــرى والتــي يمكــن تعميمهــا علــى نطــاق أوســع. وألســباب 

ــق  ــة بأمــن المعلومــات، يمكــن وضــع خطــة أمــن النقــل فــي شــكل سلســلة مــن الوثائ متعلق

م كلُّ وثيقــة منهــا فقــط للجهــات التــي تحتــاج إلــى معرفــة األجــزاء ذات  المنفصلــة، بحيــث تُقــدَّ

ــة مــن الخطــة. الصل

ــات  ــن الجه ــا م ــة وغيره ــة والمتلقي ــات الشــاحنة والناقل ــدى الجه ــون ل ــي أن تك وينبغ ثانياً‑4‑ 

ــال الشــريرة  ــن أجــل التصــدي لألعم ــواد المشــعة خطــط للطــوارئ م ــل الم ــي نق المشــاركة ف

ــذ  ــي تُتَّخ ــراءات الت ــاً لإلج ــمل خطط ــا يش ــا، بم ــاري نقله ــعة الج ــواد المش ــى الم ــة عل المنطوي

الســترداد المــواد فــي حــال فقدانهــا أو ســرقتها وللتخفيــف مــن العواقــب اإلشــعاعية للتخريــب. 

ــة أو أن تشــكِّل جــزءاً مــن خطــة  ويجــوز أن تكــون خطــط الطــوارئ فــي شــكل وثيقــة منفصل

أمــن النقــل. 

تقديم خطة أمن النقل والحصول على الموافقة عليها

ينبغــي أن تحــدد الهيئــة الرقابيــة مــا إذا كان يلــزم تقديــم خطــة أمــن النقــل، وأي  ثانياً‑5‑ 

ــة الســتعراضها  ــة الرقابي ــى الهيئ ــاً، إل ــك مطلوب ــب الضعــف إن كان ذل ــا لجوان ــط به ــم مرتب تقيي

والموافقــة عليهــا. وقــد يتوقــف ذلــك علــى فئــة المــواد المقتــرح نقلهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 

قــد يُشــترط تقديــم خطــة أمــن النقــل فيمــا يخــصُّ شــحنات المــواد المشــعة مــن الفئتيــن 1 و2، 

ــة 1 فحســب.  ــى الخطــة إال فيمــا يخــصُّ الشــحنات مــن الفئ ــترط الموافقــة عل لكــن قــد ال تُش

ويمكــن أن تكــون عمليــة الموافقــة قائمــة علــى التنقيــح المتكــرر. فــإذا ارتــأت الهيئــة الرقابيــة 

أنَّ خطــة أمــن النقــل المقترحــة لــم تســتوف المتطلبــات أو أنَّ نتائــج تقييــم جوانــب الضعــف 

ليســت مائمــة، ينبغــي أن تعيــد خطــة أمــن النقــل وتقييــم جوانــب الضعــف، مــع قائمــة بأوجــه 

القصــور التــي وقفــت عليهــا الهيئــة الرقابيــة، إلــى الجهــة التــي قدمــت الخطــة لتنقيحهــا وتقديم 

ــى  ــة عل ــي والموافق ــة االســتعراض الرقاب ــة. ويعــرض الشــكل‑4 مخططــاً لعملي معلومــات إضافي

تقييــم جوانــب الضعــف وخطــة أمــن النقــل.
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تنفيذ خطة أمن النقل

ــة  ــة الرقابي ــن الهيئ ــا م ــة عليه ــل، والموافق ــن النق ــداد خطــة أم ــن إع ــاء م عقــب االنته ثانيا‑6‑ 

ــال  ــاع باألعم ــة واالضط ــط التفصيلي ــع الخط ــي وض ــروع ف ــن الش ــاً، يمك ــك مطلوب إن كان ذل

ــات  ــل وللتعليم ــن النق ــة أم ــاً لخط ــحنة وفق ــن للش ــر األم ــي توفي ــحنة. وينبغ ــة للش التحضيري

ــا.  ــة به ــة المرتبط ــات المكتوب واالتفاق

ــم يمكــن إتمــام الشــحنة وفقــاً لخطــة أمــن النقــل، ينبغــي أن  ــدء النقــل، إذا ل وبعــد ب ثانياً‑7‑ 

تنفــذ الجهــة الشــاحنة أو الجهــة الناقلــة علــى الفــور تدابيــر تعويضيــة للمحافظــة علــى مســتوى 
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في حالة األخذ بنھج قائم على أساس األداء أو نھج مختلط: 

تحدد الدولة/السلطة المختصة المتطلبات األمنیة والتھدیدات 
الحالیة، وتضع، حسب االقتضاء، وصفاً للتھدیدات المحتاط لھا 

في التصمیم أو بیان تھدیدات بدیل.

تصدر الدولة/السلطة المختصة المتطلبات األمنیة.

في حالة األخذ بنھج آمر: 
تحدد الدولة/السلطة المختصة المتطلبات األمنیة باتباع نھج 

متدرج.

ھل سیُطبَّق النھج اآلمر 
وحده؟

تجري الجھة الشاحنة و/أو الناقلة تقییماً 
لجوانب الضعف

تعد الجھة الشاحنة و/أو الناقلة خطة أمن النقل

ھل تشترط الدولة/السلطة المختصة 
أن تستعرض خطة أمن النقل وتوافق 

علیھا؟ 

 ھل خطة أمن النقل مقبولة
للسلطة المختصة؟

تُنفَّذ عملیة الشحن وفقاً لخطة أمن النقل.

تستعرض السلطة المختصة خطة أمن 
النقل على أساس المتطلبات األمنیة.

تراجع الجھة الشاحنة و/أو الناقلة 
البارامترات المقترحة لعملیة الشحن

ھل سیُطبَّق النھج اآلمر 
وحده؟

تحدد الجھة الشاحنة و/أو الناقلة البارامترات المقترحة لعملیة الشحن: 
- خصائص المواد المشعة (الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة واإلشعاعیة، والفئة)؛ 

- العبوات وأنواع وسائل النقل المستخدمة؛ 
- طرق النقل (األساسیة والبدیلة) والجدول الزمني ومحطات التوقف وحاالت االنتقال من نوع نقل إلى آخر؛ 

- نقاط العبور الدولیة؛ 
- تشكیل قوات الحراسة وقوات التصدي والترتیبات ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ 

- الترتیبات الخاصة باالتصاالت، والقیادة والتحكم، والتتبع.

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

الشــكل‑ 4‑ منــوذج لعمليــة اســتعراض خطــة أمــن النقــل واملوافقــة عليهــا مــن جانــب الهيئــة الرقابيــة، وتقييــم 
جوانــب الضعــف، عنــد االقتضــاء. 



ــة قــد وافقــت علــى خطــة أمــن النقــل، ينبغــي  ــة الرقابي ــة المطلــوب. فــإذا كانــت الهيئ الحماي

ــا.  ــن عمليًّ ــت ممك ــرب وق ــي أق ــة ف ــة الرقابي ــة الهيئ ــة الناقل ــة الشــاحنة أو الجه ــغ الجه أن تبل

ــن  ــة م ــز مجموع ــة بتجهي ــة الناقل ــاحنة أو الجه ــة الش ــزم الجه ــة أن تُل ــة الرقابي ــن للهيئ ويمك

ــة مســبقاً. ــر التعويضي التدابي

وفــي حــال وقــوع أي حادثــات أو حــاالت تأخيــر غيــر مقــررة أثنــاء النقــل، ينبغــي إجــراء  ثانياً‑8‑ 

ــى أي تحســينات  ــة خطــة أمــن النقــل والوقــوف عل ــم فعالي ــة لتقيي ــات األمني اســتعراض للترتيب

يلــزم إدخالهــا للوصــول بالفعاليــة للمســتوى األمثــل فــي الشــحنات الاحقــة.
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 المرفق األول 

محتويات خطة أمن النقل وهيكلها

يعــرض المربــع أوال‑1 أدنــاه مثــاالً لهيــكل خطــة أمــن النقــل. وقــد تحتــاج الهيئــة الرقابية  أوال‑1‑ 

ــد ظروفهــا المحــددة، بيــد أنَّ المثــال يتضمــن أنــواع المعلومــات  لتعديــل هــذا الهيــكل بمــا يجسِّ

ــة  ــات األمني ــر والترتيب ــة التدابي ــن صح ــق م ــة للتحق ــة الرقابي ــا الهيئ ــا تحتاجه ــادة م ــي ع الت

ــير  ــى تيس ــدف إل ــل يه ــن النق ــة أم ــا لخط ــدم هن ــكل المق ــا. والهي ــة عليه ــة والموافق المقترح

ــة  ــي عملي ــاركة ف ــات المش ــائر الجه ــة وس ــة والمتلقي ــاحنة والناقل ــات الش ــن الجه ــم بي التفاه

ــي. ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي ــة عل ــات الرقابي ــل، فضــًا عــن الهيئ النق

ــرض  ــع أوال‑1، ويع ــي المرب ــوارد ف ــكل ال ــع أوال‑2 الهي ــي المرب ــوارد ف ــص ال ــع الن ويتب أوال‑2‑ 

التفاصيــل التــي يتعيــن النظــر فــي إدراجهــا فــي خطــة أمــن النقــل الخاصــة بشــحنة مــن المــواد 

المشــعة.
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المربع أوال-1- مثال لهيكل خطة أمن النقل

النطاق-1١
األهداف-١ 
وصف عملية الشحن والمواد المعتزم نقلها-١ 

وصف المواد المشعة- 1- 
طريقة )طرائق( النقل -  - 

المتطلبات اإلدارية-١ 
السياسات واإلجراءات- 1- 
تقييم جوانب الضعف وتقييم التهديدات -  - 
اختبار وتقييم خطة أمن النقل-  - 
التحقق من أمن النقل -  - 
إبالغ الوكاالت المعنية - ٥- 
استعراض وتحديث خطة أمن النقل - ٦- 

مؤهالت الموظفين-٥١
الجدارة بالثقة- 1-٥
التدريب-  -٥

المسؤوليات-٦١
الهيكل التنظيمي  - 1-٦
توزيع المسؤوليات وانتقالها  -  -٦

إدارة المعلومات-١ 
أمن المعلومات- 1- 
االحتفاظ بالسجالت-  - 

تدابير أمن النقل-١ 
الطرق- 1- 
نظام أمن النقل-  - 

وسيلة النقل- 1- - 
القيادة والتحكم أثناء تنفيذ العمليات-  - - 
تدابير األمن النووي-  - - 
االتصاالت والتتبع الموقعي في سياق العمليات االعتيادية-  - - 
صيانة واختبار األنظمة والمعدات- ٥- - 

التصدي للطوارئ-١ 
 -1 -eالتصدي لحاالت الطوارئ واألوضاع االستثنائية
االتصاالت أثناء الحادثات-  - 
اإلبالغ عن التهديدات والحادثات  -  - 
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المربع أوال-2- التفاصيل التي ينبغي النظر فيها عند وضع خطة أمن النقل

النطاق-١ 
يحدد هذا القسم الشحنات والجهات المشمولة بخطة أمن النقل، بما في ذلك ما يلي: 

نوع المواد المشعة المعتزم شحنها؛ 	 
مكان الجهة الشاحنة ومكان الجهة المتلقية؛ 	 
تحديد الجهة الناقلة؛ 	 
اللوائح والمتطلبات التي أُخذ بها عند وضع خطة أمن النقل.	 

ويتضمن هذا القسم الصيغة القانونية الكاملة السم وعنوان الجهة المسؤولة عن إعداد وتقديم خطة أمن 
النقل. وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عن الجهة الشاحنة والجهة الناقلة والجهة المتلقية، وسائر الجهات 
المشاركة في عملية الشحن، بما في ذلك الحراس المعينين على الشحنة، وكذلك معلومات عن دول العبور 

إذا كانت عملية الشحن تنطوي على النقل الدولي. 

األهداف-١ 
يقدم هذا القسم بياناً واضحاً باألهداف المتوخى من الخطة تحقيقها، بما في ذلك ما يلي:

ضمان األمن لحماية الموظفين والمعدات والمواد المشعة؛ 	 
تقديم توجيهات واضحة للموظفين بشأن اإلجراءات التالية المزمع اتخاذها:	 

ضمان أمن الشحنات؛ 	 
تنفيذ التدابير المناسبة للتصدي للحادثات.	 

وصف عملية الشحن والمواد المعتزم نقلها-١ 
وصف المواد المشعة- ١-	

وصف المواد المعتزم نقلها بما يشمل ما يلي: 
طبيعة المواد؛ 	 
النوع؛ 	 
الكمية )مستوى النشاط(؛ 	 
الخصائص الفيزيائية والكيميائية؛ 	 
الفئة؛	 
األخطار ذات الصلة؛ 	 
نوعية التغليف؛ 	 
عدد الطرود في الشحنة الواحدة.	 

طريقة )طرائق( النقل- 2-	
يحدد هذا القسم الفرعي الطريقة )الطرائق( المستعملة في النقل )الطرق البرية، السكك الحديدية، النقل 

الجوي، النقل البحري(.
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المتطلبات اإلدارية-٤ 
يقدم هذا القسم بياناً باألشخاص والمنظمات وسائر الجهات المشاركة في عمليات النقل المشمولة بالخطة، 
كما يقدم أيضاً عرضاً مفصَّالً لجميع المتطلبات اإلدارية التي يتعين استيفاؤها لتوفير مستوى مالئم من 

األمن أثناء نقل المواد المشعة.

السياسات واإلجراءات- ١-	
يعرض هذا القسم الفرعي قائمة بالسياسات واإلجراءات المحددة المنطبقة على عملية )عمليات( الشحن 
والصادرة إما من الجهات التابعة للدولة أو من الطرف المسؤول. ويرد تحديد هذه السياسات واإلجراءات 

في إطار ما يلي:
السياسات واإلجراءات التشغيلية الخاصة بالتنفيذ المتسق للتدابير األمنية التي تتناولها خطة أمن 	 

النقل؛ 
خطط الطوارئ الخاصة بالتصدي لألعمال الشريرة التي يمكن أن تُرتكب أثناء النقل، واستعادة 	 

المواد بعد فقدانها أو سرقتها، والتخفيف من حدة العواقب..

تقييم جوانب الضعف وتقييم التهديدات- 2-	
بحسب الحال، يصف هذا القسم الفرعي الكيفية التي ستتأكد بها الجهة الشاحنة أو الناقلة من كفاية التدابير 

األمنية المتخذة، وذلك عن طريق إجراء تقييم جوانب الضعف مع مراعاة مستوى التهديدات. 
للمعدات(  التشغيلية  )الجاهزية  لها  المخطط  العمليات  استعراض  الضعف  جوانب  تقييم  عملية  وتشمل 
والوقوف على جوانب الضعف المحتملة. ويشمل ذلك تقييم البارامترات المحددة لعملية الشحن، مثل أنواع 

النقل المستعملة، وحاالت االنتقال من نوع نقل إلى آخر، ومحطات التوقف الليلي، وحماية المعلومات.
ويشمل هذا القسم الفرعي أيضاً تقديم وصف لمستوى التهديدات المأخوذ به، وكذلك للكيفية التي سيجري 
بها اإلبالغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال تغير مستوى التهديدات. ويحدد هذا القسم أيضاً التغيرات 
التي قد تطرأ على بيئة النقل وتتطلب تقييم الحاجة إلدخال تغييرات على العمليات، مثل األنشطة التي 
يمكن أن تؤثر في اختيار الطريق )كوجود نشطاء/تظاهرات، أو حالة الطريق، أو الحالة المرورية، أو 

وجود أماكن آمنة للتوقف في الرحالت التي تمتد طوال الليل(.

اختبار وتقييم خطة أمن النقل- ٣-	
يحدد هذا القسم الفرعي إجراءات تقييم واختبار فعالية خطة أمن النقل. 

التحقق من أمن النقل- 	-	
يصف هذا القسم الفرعي الكيفية التي تتأكد بها الجهة الشاحنة والجهة الناقلة من أنَّ جميع التدابير األمنية 
المحددة يجري تنفيذها وتعمل على النحو المطلوب قبل بدء عملية الشحن. وتُبيَّن هنا جميع الحاالت التي 
يُعتزم فيها استخدام قوائم مرجعية إلجراء التحقق األمني السابق للشحن وأي إجراءات تصحيحية يلزم 

اتخاذها.

إبالغ الوكاالت المعنية- ٥-	
يحدد هذا القسم الفرعي المسؤولية عن توقيت وطريقة إبالغ الوكاالت المعنية )قبل النقل وأثناءه وبعده(.  
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استعراض وتحديث خطة أمن النقل- ٦-	
يحدد هذا القسم الفرعي األوقات التي تخضع فيها خطة أمن النقل لالستعراض والتحديث وكيفية ذلك.

مؤهالت الموظفين-٥ 
الجدارة بالثقة- ١-	

يصف هذا القسم الفرعي مستويات الجدارة بالثقة التي يلزم أن يتمتع بها مختلف الموظفين المشاركين في 
النقل، كما يصف العملية المتبعة للتحقق من الجدارة بالثقة عند كل مستوى من هذه المستويات.

التدريب- 2-	
يحدد هذا القسم المتطلبات التدريبية الالزمة للموظفين المشاركين في النقل، بما في ذلك طبيعة التدريب 
التمارين،  من  نوع  لكّلِ  المتبَّع  الزمني  والجدول  ستُنفَّذ  تمارين  ألي  وصفاً  أيضاً  ويتضمن  ووتيرته. 
إجراءات  وأي  التمارين  نتائج  توثيق  ذلك  في  بما  التمارين،  نتائج  تقييم  لكيفية  وصف  إلى  باإلضافة 

تصحيحية تُتَّخذ.

المسؤوليات-٥ 
يحدد هذا القسم كيفية إسناد المسؤوليات وانتقالها عبر مختلف مراحل عمليات الشحن.

الهيكل التنظيمي- ١-٦
يحدد هذا القسم الفرعي الهيكل التنظيمي للجهات المشاركة في عمليات النقل، ويصف تسلسل القيادة مع 

بيان أسماء الموظفين المسؤولين.

توزيع المسؤوليات وانتقالها- 2-٦
يبيِّن هذا القسم الفرعي مسؤوليات جميع المنظمات واألشخاص المشاركين في نقل المواد المشعة، بما في 

ذلك حاالت انتقال المسؤوليات األمنية وكيفية ذلك.

إدارة المعلومات-٥ 
يحدد هذا القسم طريقة إدارة جميع المعلومات ذات الصلة، وخصوصاً المعلومات الحساسة أمنيًّا. ويمكن 

اإلحالة إلى إجراءات أخرى متبعة في شأن إدارة المعلومات.

أمن المعلومات- ١-	
يبيِّن هذا القسم الفرعي كيفية ضمان أمن المعلومات. ويمكن أن يشمل ذلك تحديد المعلومات الحساسة، 
واستعراض مستويات السرية وتحديد المعلومات المندرجة ضمن كل منها، وتقييد االستنساخ، والتوزيع 

)أي الوصول المأذون به وتقييد االطالع على أساس الحاجة(، ومتطلبات التخزين، واإلتالف.

االحتفاظ بالسجالت- 2-	
يحدد هذا القسم الفرعي األطراف المسؤولة عن االحتفاظ بالسجالت لضمان معالجة السجالت المطلوبة 
والناقلة  الشاحنة  الجهات  على  التزامات  تشمل  أن  يمكن  )التي  الرقابية  واإلجراءات  للمتطلبات  وفقاً 

والمتلقية(.
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المتطلبات اإلدارية-٥ 
يقدم هذا القسم بياناً باألشخاص والمنظمات وسائر الجهات المشاركة في عمليات النقل المشمولة بالخطة، 
كما يقدم أيضاً عرضاً مفصَّالً لجميع المتطلبات اإلدارية التي يتعين استيفاؤها لتوفير مستوى مالئم من 

األمن أثناء نقل المواد المشعة.

السياسات واإلجراءات- ١-	
يعرض هذا القسم الفرعي قائمة بالسياسات واإلجراءات المحددة المنطبقة على عملية )عمليات( الشحن 
والصادرة إما من الجهات التابعة للدولة أو من الطرف المسؤول. ويرد تحديد هذه السياسات واإلجراءات 

في إطار ما يلي:
السياسات واإلجراءات التشغيلية الخاصة بالتنفيذ المتسق للتدابير األمنية التي تتناولها خطة أمن 	 

النقل؛ 
خطط الطوارئ الخاصة بالتصدي لألعمال الشريرة التي يمكن أن تُرتكب أثناء النقل، واستعادة 	 

المواد بعد فقدانها أو سرقتها، والتخفيف من حدة العواقب..

تقييم جوانب الضعف وتقييم التهديدات- 2-	
بحسب الحال، يصف هذا القسم الفرعي الكيفية التي ستتأكد بها الجهة الشاحنة أو الناقلة من كفاية التدابير 

األمنية المتخذة، وذلك عن طريق إجراء تقييم جوانب الضعف مع مراعاة مستوى التهديدات. 
للمعدات(  التشغيلية  )الجاهزية  لها  المخطط  العمليات  استعراض  الضعف  جوانب  تقييم  عملية  وتشمل 
والوقوف على جوانب الضعف المحتملة. ويشمل ذلك تقييم البارامترات المحددة لعملية الشحن، مثل أنواع 

النقل المستعملة، وحاالت االنتقال من نوع نقل إلى آخر، ومحطات التوقف الليلي، وحماية المعلومات.
ويشمل هذا القسم الفرعي أيضاً تقديم وصف لمستوى التهديدات المأخوذ به، وكذلك للكيفية التي سيجري 
بها اإلبالغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال تغير مستوى التهديدات. ويحدد هذا القسم أيضاً التغيرات 
التي قد تطرأ على بيئة النقل وتتطلب تقييم الحاجة إلدخال تغييرات على العمليات، مثل األنشطة التي 
يمكن أن تؤثر في اختيار الطريق )كوجود نشطاء/تظاهرات، أو حالة الطريق، أو الحالة المرورية، أو 

وجود أماكن آمنة للتوقف في الرحالت التي تمتد طوال الليل(.

اختبار وتقييم خطة أمن النقل- ٣-	
يحدد هذا القسم الفرعي إجراءات تقييم واختبار فعالية خطة أمن النقل. 

التحقق من أمن النقل- 	-	
يصف هذا القسم الفرعي الكيفية التي تتأكد بها الجهة الشاحنة والجهة الناقلة من أنَّ جميع التدابير األمنية 
المحددة يجري تنفيذها وتعمل على النحو المطلوب قبل بدء عملية الشحن. وتُبيَّن هنا جميع الحاالت التي 
يُعتزم فيها استخدام قوائم مرجعية إلجراء التحقق األمني السابق للشحن وأي إجراءات تصحيحية يلزم 

اتخاذها.

إبالغ الوكاالت المعنية- 	-	
يحدد هذا القسم الفرعي المسؤولية عن توقيت وطريقة إبالغ الوكاالت المعنية )قبل النقل وأثناءه وبعده(.  
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تدابير أمن النقل-٨ 
يبيِّن هذا القسم التدابير األمنية المحددة الموضوعة للشحنات، ويتناول التدابير التي تنطبق قبل النقل وأثناء 

النقل )بما في ذلك الخزن المترتب على النقل( وعند استالم المواد المشعة. .

تحديد الطرق- ١-	
يحدد هذا القسم الفرعي الطرق المستعملة والتفاصيل المرتبطة بها من حيث أماكن الخزن المؤقت أثناء 

النقل وأماكن االنتقال من نوع نقل إلى آخر. وتشمل المعلومات المقدمة هنا ما يلي: 
الطرق المخطط لها )الرئيسية( والبديلة باستخدام جميع أنواع النقل، بما في ذلك المعايير التي 	 

تحدد الحاالت التي تُستخدم فيها الطرق البديلة.
العملية المتبعة لتقييم الطرق قبل بدء الشحن وتقييم جوانب الضعف؛ 	 
تحديد أي أماكن للخزن المؤقت أثناء النقل أو لالنتقال من نوع نقل إلى آخر، بما في ذلك الترتيبات 	 

األمنية ذات الصلة.

نظام أمن النقل- 2-	
يصف هذا القسم الفرعي النظام األمني، بما في ذلك التدابير األمنية المحددة )بحسب مستوى أمن النقل 

المحدد لعملية الشحن( والترتيبات األخرى التي ستُستخدم.

وسيلة النقل- ٢-١- 
يحدد هذا القسم الفرعي وسائل النقل )بالطرق البرية والسكك الحديدية والنقل الجوي والنقل البحري(، بما 

في ذلك أي متطلبات خاصة يلزم توافرها في وسائل النقل.

القيادة والتحكم أثناء تنفيذ العمليات- ١-١- 
يحدد هذا القسم الفرعي إجراءات القيادة والتحكم المتبعة في العمليات في األحوال العادية وفي حاالت 
االتصال،  وجهات  القرارات،  اتخاذ  وسلطة  القيادة،  تسلسل  هيكل  المعلومات  هذه  وتشمل  الطوارئ. 

وتحديد الوكاالت المعنية بالتصدي.

تدابير األمن النووي- ٢-١- 
التدابير  النقل. ويشمل ذلك  أثناء  بها  العمل  التي سيجري  النووي  تدابير األمن  الفرعي  القسم  يحدد هذا 

المستعملة لتوفير الكشف والتعطيل والتصدي. ومن أمثلة هذه التدابير ما يلي:
أجهزة اكتشاف التالعب واألختام )للطرود ووسائل النقل(؛ 	 
األبواب 	  مفاتيح  )مثل  النقل  ووسيلة  الحمولة  ومقصورة  للطرود  المتعددة(  أو  )األحادية  األقفال 

ومفاتيح التشغيل(؛ 
األربطة واألغلفة الخارجية اآلمنة.	 
أجهزة التثبيت.	 

ويحدد هذا القسم الفرعي أيضاً العملية المتبعة لإلذن بتنفيذ تدابير بديلة )في حال تعطلت إحدى الوظائف 
أو كانت غير متاحة(.
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االتصاالت والتتبع الموقعي في سياق العمليات االعتيادية- ٢-٤-	
يبيِّن هذا القسم الفرعي هيكل نظاَمْي االتصاالت األساسي والبديل خالل عمليات النقل،  كما يصف أيضاً 

أي نظام مستخدم لتتبع وسائل النقل، بما في ذلك تحديد الموقع الذي سيجري فيه رصد عملية الشحن.  

صيانة واختبار األنظمة والمعدات- ٢-٤-	
يتناول هذا القسم الفرعي كيفية صيانة واختبار جميع األنظمة المشاركة في عملية )عمليات( الشحن )مثل 
أنظمة االتصاالت والتتبع(. ويتناول هذا القسم الفرعي أيضاً عمليات الفحص واالختبار التي ستخضع لها 

جميع المعدات ذات الصلة بالمهمة قبل بدء النقل، كما يحدد أيضاً متطلبات االختبار الدوري.

التصدي للطوارئ-٩ 
يشمل التصدي للطوارئ التخطيط على المستويين التكتيكي وغير التكتيكي )أي التخطيط للطوارئ غير 
المتصلة باألمن(. ويحدد هذا القسم نطاق الحادثات التي يمكن أن تتطلب التصدي، ويصف تدابير التصدي 

المناسبة، ويحدد بوضوح الموارد المتاحة للتصدي.

التصدي لحاالت الطوارئ واألوضاع االستثنائية- ١-	
ال  التي  باألمن  المتصلة  والحادثات  الطوارئ  لحاالت  التصدي  تدابير  معالجة  الفرعي  القسم  هذا  يحدد 
تنطوي على طابع نووي أو إشعاعي؛ والتي ال ينبغي الخلط بينها وبين التدابير المحددة للتصدي للطوارئ 
النووية أو االشعاعية. وإجراءات التصدي التي يشملها هذا القسم الفرعي هي إجراءات سيتخذها أعضاء 
التقني لدى الجهة  النقل أو مركز العمليات اآلخر المعني؛ وموظفو الدعم  طاقم العمل؛ ومركز مراقبة 
الشاحنة أو الناقلة؛ ووحدات التصدي للطوارئ الموجودة على طول الطريق؛ والموظفون المرافقون )إن 

وجدوا(؛ وقوة الحراسة أو القوة األمنية )إن وجدت(؛ وقوات التصدي.
وقد تشمل حاالت الطوارئ إغالق الطرق وتعطل المركبات وحوادث المركبات ومرض السائقين. وقد 
تشمل ترتيبات الطوارئ المقابلة توفير مركبات احتياطية وسائقين بدالء، وإتاحة معدات للجّرِ والرفع، 

ووضع خطط للجوء إلى مالذات آمنة.
ويصف هذا القسم الفرعي أي معلومات يلزم توفيرها مسبقاً لقوات التصدي الموجودة على طول الطريق، 
بما في ذلك الوقت الذي يجب فيه االنتهاء من توفير تلك المعلومات قبل بدء عملية الشحن. ويحدد هذا 

القسم الفرعي أيضاً أي قوة حراسة أو قوة أمنية يلزم أن ترافق الشحنة. 

االتصاالت أثناء الحادثات- 2-	
في  سواء  ستُتَّخذ  التي  الصلة  ذات  واإلجراءات  االتصاالت  ألنظمة  وصفاً  الفرعي  القسم  هذا  يتضمن 
حال وقوع حدث طارئ أو حدث متصل باألمن النووي. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات أنواع معدات 

االتصاالت المستخدمة والتدابير المعمول بها لضمان أمن االتصاالت.

اإلبالغ عن التهديدات والحادثات- ٣-	
يبيِّن هذا القسم الفرعي المتطلبات المتعلقة باإلبالغ، بما في ذلك أنواع األحداث التي يلزم اإلبالغ عنها، 

والجهات التي يلزم إبالغها وكيفية ذلك، واإلطار الزمني لإلبالغ.



 المرفق الثاني

التحقق من أمن النقل

التحقــق مــن أمــن النقــل هــو آليــة يمكــن اســتخدامها للوقــوف علــى أي أوجــه قصــور قبــل  ثانيا‑1‑ 

ــة  ــة التحقــق بالوقــوف علــى اإلجــراءات التصحيحي تنفيــذ عمليــة الشــحن. ويمكــن أن تقتــرن عملي

الازمــة وإنجازهــا، ممــا يمكــن أن يعــزز الثقــة فــي توفيــر مســتوى أمــن النقــل المخطــط لــه.

ــصُّ  ــا يخ ــا فيم ــق منه ــزم التحق ــي يل ــن الت ــمات األم ــاالً لس ــي‑1 مث ــدول الثان ــرض الج ويع ثانيا‑2‑ 

ــة،  ــرق البري ــر الط ــرى غي ــيلة أخ ــتخدام وس ــل باس ــال النق ــي ح ــة. وف ــرق البري ــحن بالط ــة ش عملي

ــاء.  ــب االقتض ــدول حس ــل الج ــيلزم تعدي س

ــل الجهــة  ــم الذاتــي مــن قب ــداً فــي إجــراء التقيي ويمكــن للجــدول الثانــي‑1 أن يكــون مفي ثانيا‑3‑ 

ــب  ــن جان ــش م ــة والتفتي ــة األمني ــات المراجع ــي إجــراء عملي ــك ف ــة، وكذل ــة الناقل الشــاحنة والجه

الهيئــة الرقابيــة. وقــد تــودُّ الجهــة الشــاحنة أو الجهــة الناقلــة أن تســتخدم الجــدول أدنــاه فــي إعــداد 

قوائــم تحقــق مرجعيــة خاصــة بعملياتهــا.

الجدول الثاني‑1‑ أمثلة للسمات األمنية المطلوب التحقق منها ألغراض النقل بالطرق البرية
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1‑ وصف المواد المعتزم نقلها

هل تتضمن وثائق الشحن الخاصة بالمصادر أو المواد المعتزم نقلها التفاصيل 
التالية على األقل:  

طبيعة المواد وكميتها ونوعها )أ( 

الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة )وزن المادة وشكلها( )ب( 
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الفئة )وفقاً لمدونة قواعد السلوك الصادرة عن الوكالة، إذا كانت تنطبق(، أو  )ج( 
مستوى النشاط اإلشعاعي اإلجمالي للطرد الواحد معبَّراً عنه بمضاعفات القيمة 
A2 المنطبقة إذا كانت المواد أو المصادر المعنية غير مشمولة بمدونة قواعد 

السلوك الصادرة عن الوكالة

األخطار ذات الصلة )د( 

تغليف الطرود )وصف كل غاف أو عبوة( )هـ( 

عدد الطرود في الشحنة )مع تحديد محتويات كل طرد من حيث الشكل ونوع  )و( 
النويدات المشعة ومستوى النشاط(؟

هل تم التحقق من المصادر أو المواد الموجودة في كل طرد لتحديد ما إذا كان 
المحتويات المشعة للطرد تساوي أو تتجاوز القيمة الحدية لتطبيق المستوى 

المعزز ألمن النقل؟ )يرجى ذكر تفاصيل اإلجراءات المتخذة إذا كانت المحتويات 
تتجاوز مستوى النشاط اإلشعاعي للتدابير األمنية المعززة(

 - العناصر اإلدارية

هل تم إعداد وتنفيذ خطة ألمن النقل ألغراض نقل المصادر المشعة أو المواد 
المشعة؟

هل تنص خطة أمن النقل على توزيع محدد للمسؤوليات؟

هل تنص خطة أمن النقل على تعهُّد سجات بما يجري نقله من طرود المواد 
المشعة أو أنواع المواد المشعة من الرتبة 7 ؟

هل تنص خطة أمن النقل على استعراض العمليات الجارية وتقييم جوانب 
الضعف؟

هل تنص خطة أمن النقل بوضوح على التدابير واإلجراءات األمنية التي ستُتَّبع؟
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هل تحدد خطة أمن النقل بوضوح، بما يتوافق مع اإلرشادات التي وضعتها الدولة، 
هوية الجهة أو المنظمة المسؤولة عن الخطة؟

2‑1‑ السياسات واإلجراءات

هل هناك قائمة متاحة بجميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة، وهل جميع 
الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه السياسات واإلجراءات على علم بإتاحة هذه 

القائمة؟ 

2‑2‑ اختبار وتقييم خطة أمن النقل

هل خضعت خطة أمن النقل ألي اختبارات، تحت إشراف الجهة المسؤولة عن 
إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، مع موظفي الشركات والمتعاقدين 

والجهات الناقلة وسائر األطراف المعنية؟

هل أُجريت تدريبات محاكاة وتمارين فيما يتعلق بالخطط ذات الصلة المعنية 
بالتصدي للطوارئ النووية أو االشعاعية؟ )على األقل مرة واحدة سنويًّا(.

هل حددت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، وجود 
حاجة إلجراء تدريب محاكاة أو تمرين ألغراض األمن أو التصدي للطوارئ فيما 

يتعلق بهذه الخطة، وهل وضعت الجدول الزمني لذلك التدريب أو التمرين؟

هل تم تنفيذ تدريبات المحاكاة والتمارين المحددة ألغراض األمن أو التصدي 
للطوارئ، وهل تم توثيق نتائجها على النحو السليم وفقاً لبروتوكوالت ضمان 

الجودة ذات الصلة؟

هل خضعت مركبة النقل للفحص البصري من جانب موظفين معينين من الجهة 
المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، قبل مغادرة مرفق الجهة 

الشاحنة للتأكد من عدم التاعب بأي من مكوناتها ومن عدم تثبيت أي شيء على 
الطرود أو مركبة النقل بما من شأنه أن يؤثر في أمن الشحنة؟

هل من المطلوب إخضاع الشحنة ألي عمليات فحص أثناء النقل؟
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2‑3‑ استعراض وتحديث خطة أمن النقل

هل أجرت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، 
استعراضاً للخطة مباشرة قبل تنفيذ أي شحنة تنطبق عليها الخطة للتأكد من عدم 

وجود حاجة إلدخال تغييرات فورية؟

من الذي شارك في عملية االستعراض من المنظمات والموظفين؟

2‑4‑ تقييم جوانب الضعف

هل تلقت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، 
معلومات عن زيادة مستوى التهديدات فوق المستوى الذي سبق تقييمه، مما 

يستدعي تنفيذ إجراءات مناسبة لتنقيح التدابير األمنية الواردة في الخطة؟

ما هي الخطوات التي اتُّخذت لمعالجة أي تغير في مستوى التهديدات؟ )يُرجى 
وصف هذه الخطوات حسب االقتضاء(.

هل اضطلعت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، 
مباشرة قبل كل شحنة، باستعراض عمليات النقل المخطط لها وتقييم جوانب 

الضعف بمراعاة العوامل الحاسمة األهمية، بما في ذلك العوامل التالية )يُرجى 
وضع عامة أدناه أمام العوامل التي خضعت للتقييم(: 

الجاهزية التشغيلية للمعدات )أ( 

الجدول الزمني )ب( 

األحوال الجوية )ج( 

الطرق التي ستُتَّخذ وأي طرق بديلة محتملة، بحيث يلزم إدخال تعديات على  )د( 
الخطة 

أخرى )يُرجى تحديدها(؟ )هـ( 
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2‑5‑ تقييم التهديدات

هل هناك أي حاالت تم تحديدها أو اإلباغ عنها تنطوي على تهديد أو حالة 
طوارئ أو حالة تأخر في النقل أو موقف غير معتاد أو حادثة تتعلق بأي تحركات 

داخل الموقع أو عملية خارج الموقع لشحن مواد مشعة شديدة العواقب؟

وإذا كانت هناك أي حاالت تم تحديدها أو اإلباغ عنها تنطوي على تهديد أو حالة 
طوارئ أو حالة تأخر في النقل أو موقف غير معتاد أو حادثة تتعلق بأي تحركات 

داخل الموقع أو عملية خارج الموقع لشحن مواد مشعة شديدة العواقب، فهل 
تم إباغها إلى الموظفين المسؤولين والسلطات المعنية؟ )يُرجى ذكر التفاصيل 

المتعلقة بأي إجراءات اتُّخذت نتيجة للحدث الذي أدى إلى اإلباغ(.

2‑6‑ اإلباغ عن التهديدات والحادثات

هل جميع الموظفين المشاركين في عملية الشحن على علم بأنه يلزم اإلباغ فوراً 
عن أي تهديدات أو حادثات إلى موظفي اإلدارة المسؤولين؟

هل أساليب اإلباغ عن التهديدات والحادثات محددة في اإلجراءات؟

 - العناصر المتعلقة بالموظفين 

3‑1‑ توزيع المسؤوليات وانتقالها

هل هناك إجراءات ووثائق متاحة تكفل التنظيم السليم لتوزيع المسؤوليات فيما 
بين الموظفين المشاركين )بما في ذلك تحديد الصاحيات المتناسبة مع هذه 

المسؤوليات(؟

هل هناك إجراءات ووثائق متاحة تكفل التنظيم السليم النتقال المسؤوليات على 
النحو التالي: 

فيما بين الجهة الشاحنة والجهة الناقلة )أ( 
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فيما بين الجهات الناقلة )عند االقتضاء( )ب( 

فيما بين الجهة )الجهات( الناقلة ومواقع الخزن المؤقت )عند االقتضاء( )ج( 

فيما بين الجهة )الجهات( الناقلة ومرافق االنتقال من نوع نقل إلى آخر )عند  )د( 
االقتضاء( 

فيما بين الجهة الناقلة والجهة المتلقية؟ )هـ( 

3‑2‑ الهيكل التنظيمي

هل تم توثيق الهيكل التنظيمي لعملية الشحن واإلباغ به على النحو السليم، بما 
في ذلك تحديد تسلسل القيادة والموظفين المسؤولين؟

3‑3‑ الجدارة بالثقة

هل تأكدت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، 
من أنَّ الموظفين المشاركين في عمليات شحن المصادر المستردة يتمتعون 

بالجدارة بالثقة عن طريق فحوص السير الشخصية قبل التوظيف والتوعية األمنية 
والتقييمات السنوية لألداء الوظيفي؟

هل تخضع هويات الموظفين المشاركين للتحقق اإليجابي باستخدام شارات 
الهوية المزودة بصورة شخصية؟

3‑4‑ التدريب

هل يشمل التدريب اإللزامي الذي يتلقاه الموظفون المشاركون التدابير األمنية 
الواردة في هذه الخطة؟

هل التدريب اإللزامي الذي يتلقاه الموظفون المشاركون في عملية الشحن 
)سائقو المركبات والحراس وأفراد قوات التصدي( محدث وفق آخر المستجدات؟
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هل سجات التدريب الخاصة بجميع الموظفين المشاركين في عملية الشحن 
محدثة ومحفوظة وفقاً لسياسات وإجراءات حفظ السجات الموضوعة أو المقررة 

من الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها؟

هل تلقى الموظفون التدريب على أساليب اإلباغ عن التهديدات والحادثات؟

 - إدارة المعلومات

4‑1‑ أمن المعلومات

إذا كانت الدولة تشترط توجيه إخطار مسبق بهذه الشحنة إلى أي طرف، هل 
اتُّخذت خطوات لضمان أمن المعلومات الواردة في اإلخطار؟

في حال اشتراط توجيه إخطار مسبق، هل تم تزويد المنظمات المطلوب إخطارها 
بالمعلومات الازم تقديمها بإخطار مسبق؟

4‑2‑ االحتفاظ بالسجات

هل جميع السجات المنطبقة المرتبطة بهذه الشحنة )بما في ذلك السجات 
المذكورة في القائمة أدناه( محفوظة بصفة دائمة لدى المنظمة المعينة من 

الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، وفقاً للسياسات 
القائمة الموضوعة من الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة 

منها؟

التدريب )أ( 

وثائق النقل )بما في ذلك خطة أمن النقل( )ب( 

التحقق من المصادر )أنواع النويدات ومستويات النشاط وأنساق المصادر( )ج( 

المعلومات المتعلقة بالمصادر:  )د( 
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تاريخ االستام  ‘1’

طريقة االستام  ‘2’

مكان الخزن  ‘3’

تقرير الجهات الشاحنة عما يلي:  )هـ( 

نقل المصادر  ‘1’

التوقيعات الخاصة بمنح األذون وفقاً لإلجراءات  ‘2’

أخرى )يُرجى تحديدها( )و( 

4‑3‑ سرية المعلومات وحمايتها

هل تأكدت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، من 
تقييد إمكانية االطاع على عناصر هذه الخطة لتقتصر على األشخاص الذين 

يحتاجون لمعرفتها، ومن أنَّ المعلومات الحساسة الواردة في هذه الخطة، أو 
المرتبطة بطريقة أخرى بشحنات المصادر المستردة، قد عولجت وفقاً إلجراءات 
السرية الموضوعة أو المقررة من الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة 

المفوضة منها؟

 - نظام أمن النقل

5‑1‑ الطرق الرئيسية والبديلة
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هل رتبت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، لكي 
يخضع الجدول الزمني لعمليات شحن المصادر المشعة أو المواد المشعة وكلٌّ 
من الطرق الرئيسية والبديلة المتوقع اتخاذها أثناء عمليات الشحن لاستعراض 
والموافقة )من جانب جميع منظمات إنفاذ القانون المحلية المعنية(؟ )يرجى 

تحديد منظمات إنفاذ القانون المحلية المعنية التي استعرضت الطرق المقترحة 
ووافقت عليها(.

هل هناك أي نقاط توقف متوقعة أثناء النقل؟ )في حال كانت هناك أي نقاط 
توقف متوقعة أثناء النقل، يرجى توثيق طريقة اإلذن بها والتأكد من كونها آمنة(.

هل طلبت الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، أي 
معلومات بشأن الحاالت المتوقعة المنطوية على فترات تأخير أو تحويل الطرق أو 
أشغال الطرق أو تعطل حركة المرور أو سوء األحوال الجوية، والتي يمكن أن تؤدي 

إلى تأخير عملية النقل؟
في حال الوقوف على معلومات بشأن حاالت تأخير محتملة في عملية النقل، 

كيف تم إدماج تلك المعلومات في خطة أمن النقل ؟

5‑2‑ العناصر المتعلقة بالمعدات

5‑2‑1‑ المعدات وأنواع النقل

5‑2‑1‑1‑ الطرود: هل تم تحديد السمات المهمة ألمن كل طرد يُعتزم نقله، بما 
في ذلك على األقل ما يلي: 

أجهزة اكتشاف التاعب )أ( 

األقفال )ب( 

أرقام تعريف الطرود )ج( 

مستويات اإلشعاع الخارجية )د( 
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أخرى )يرجى تحديد أي قدرات متعلقة بالردع أو الكشف أو التعطيل( ؟ )هـ( 

التدابير األمنية المطبقة على الطرود: هل يجري العمل بالتدابير األمنية التالية 
بشأن الطرود )يُرجى تحديد التدابير المعمول بها(: 

تثبيت أجهزة الكتشاف التاعب على الطرود )أ( 

وضع أقفال على الطرود، إذا كان ذلك متضمناً في التصميم )ب( 

وضع أقفال على أربطة الطرود )مثل الساسل المعدنية(؟  )ج( 

5‑2‑1‑2‑ وسيلة النقل: هل وسيلة النقل المعتزم استخدامها )أ( من نوع 
الشاحنات المغلقة الصغيرة )فان(، أم )ب( من نوع الشاحنات المسطحة 

المفتوحة؟ ])أ([ أو ])ب([ )يُرجى تحديد التفاصيل ذات الصلة(.

هل مركبة النقل مملوكة للجهة الناقلة أم للجهة الشاحنة أو خاضعة بطريقة أخرى 
لسلطة الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها؟

هل تحتوي مركبة النقل على أي قدرات للردع أو الكشف أو التعطيل ؟

التدابير األمنية المطبقة على وسيلة النقل: هل يجري العمل بأي من التدابير 
األمنية التالية في وسيلة النقل ؟ )يُرجى تحديد التدابير المعمول بها(.

باب مقصورة الحمولة في وسيلة النقل، في حال استخدام مركبة من نوع  )أ( 
الشاحنات المغلقة الصغيرة )فان(

تشغيل محرك وسيلة النقل )ب( 

)ج( باب مقصورة القيادة في وسيلة النقل.
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موظفو التشغيل: في حالة النقل عبر الطرق البرية، هل يوجد بصحبة سائق 
مركبة النقل شخص إضافي واحد أو اثنان من الموظفين المؤهلين والمجهزين 

على النحو المناسب؟ )يُرجى تحديد عدد الموظفين المصاحبين وطريقة تأهيلهم 
وتجهيزهم(.

في حالة النقل عبر الطرق البرية، هل ستصحب كل مركبة نقل مركبة مرافقة 
واحدة أو أكثر، على متن كلٍّ منها فردين مسلحين أو غير مسلحين من قوة 

الحراسة؟ )يُرجى تحديد عدد المركبات المرافقة، وما إذا كان المرافقون مسلحين 
أو غير مسلحين(.

هل صدرت تعليمات لجميع الموظفين المشاركين بالتأكد من اإلبقاء على األربطة 
لة  وأبواب مقصورة الحمولة، بحسب الحال، موصدة باألقفال ما دامت الطرود محمَّ

على متن وسيلة النقل؟

هل زودت الجهة الشاحنة أفراد الطاقم المعنيين بتعليمات مكتوبة بشأن أي 
تدابير أمنية مطلوبة، بما في ذلك كيفية التصدي لحادثة أمنية أثناء النقل؟

هل اتُّخذت ترتيبات لضمان أال تُترك مركبة النقل والمركبات المرافقة لها دون 
وجود موظفين على متنها في أي وقت طوال عملية النقل؟

في حال عدم الترتيب لوجود موظفين على متن المركبات بصفة مستمرة، هل 
اتُّخذت ترتيبات لتأمين المركبات بطريقة تتوافق مع مبادئ الحماية والكشف 

والتصدي، مع تفضيل أن يكون ذلك في منطقة جيدة اإلضاءة؟

األربطة: إذا كانت الطرود المحتوية على مصادر مشعة أو مواد مشعة محمولة 
على متن مركبة مغلقة، هل ستظل األربطة وأبواب مقصورة الحمولة بوسيلة النقل 

لة على متن وسيلة النقل؟ موصدة باألقفال ما دامت الطرود محمَّ

إذا كانت الطرود المحتوية على مصادر مشعة أو مواد مشعة محمولة على متن 
شاحنة مسطحة مفتوحة، هل ستظل األربطة موصدة باألقفال ما دامت الطرود 

لة على متن وسيلة النقل؟ محمَّ
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األقفال: هل تم التحقق من سامة جميع األقفال قبل بدء عملية الشحن؟

5‑2‑1‑3‑ اإلخطارات: 

هل أُخطرت الجهة المتلقية بالشحنة المخطط لها، ونوع النقل المستعمل، 
والجهات الناقلة، ووقت الوصول المتوقع، واسم السائق )أو السائقين(، وأرقام 

تعريف األختام/األقفال؟

هل أُخطرت الدولة والحكومات المحلية بالشحنة، بما يشمل المعلومات عن 
الطرق ووقت الوصول المتوقع؟

5‑2‑1‑4‑ قبول الشحنة: 

هل الجهة المتلقية جاهزة لما يلي: 

قبول الشحنة؟ )أ( 

التحقق من سامة وهوية الطرد )الطرود( ووسيلة النقل؟ )ب( 

التحقق، أثناء اإلخطار المسبق وفي وثائق النقل، من مطابقة هوية الجهة  )ج( 
الناقلة والسائق للمعلومات المقدمة من الجهة الشاحنة وموافقتها لتعليمات 

الهيئة الرقابية؟

تنبيه الجهة المسؤولة عن إدارة أمن النقل، أو الجهة المفوضة منها، إلى وجود  )د( 
أي حاالت تضارب؟

القيادة والتحكم أثناء العمليات االعتيادية
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هل ُوضع تسلسل قيادة مناسب لعملية الشحن، وهل أُحيطت جميع األطراف 
علماً بأنَّ تسلسل القيادة يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الشحن ولديه كامل 
الصاحيات ذات الصلة خال العمليات المرتبطة بنقل المصادر المشعة أو المواد 

المشعة، بما في ذلك اتخاذ أي قرارات متعلقة بعملية الشحن سواء في سياق 
العمليات االعتيادية أو في حاالت الطوارئ؟

هل أُنشئ مركز اتصاالت للقيادة والتحكم على المستوى المركزي؟

هل تم توفير قدرات مركزية ومستمرة لاتصاالت فيما بين: 

السائق والموظفين المرافقين على متن مركبة النقل؟ )أ( 

السائق والمرافقين اآلخرين في كل مركبة مرافقة، وفيما بين جميع المركبات  )ب( 
ومركز اتصاالت القيادة والتحكم؟

هل يُستخدم أي جهاز قائم على النظام العالمي لتحديد المواقع أو أي نظام تتبع 
إلكتروني آخر إلباغ موقع مركبة النقل إلى مركز اتصاالت القيادة والتحكم وإلى 

المركبات المرافقة؟

هل يوجد لدى جميع موظفي التشغيل كتيب مطبوع يحتوي على جميع أرقام 
الهاتف ذات الصلة؟

هل صدرت تعليمات للموظفين في مركبة النقل وفي المركبة )المركبات( المرافقة 
بإباغ مركز اتصاالت القيادة والتحكم لدى مغادرة الشحنة موقع الجهة الشاحنة 

مع تحديد وقت الوصول المتوقع؟

هل صدرت تعليمات للموظفين في مركبة النقل أو في المركبة )المركبات( 
المرافقة بإباغ مركز اتصاالت القيادة والتحكم على الفور، حسب االقتضاء، بأي 

تهديد أو حالة طوارئ أو حالة تأخر في النقل أو موقف غير معتاد أو حادثة؟
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هل ُوضعت إجراءات واتُّخذت ترتيبات لنشر أي موارد إضافية الزمة ألغراض األمن 
قها مركز اتصاالت القيادة والتحكم، الذي  أو الطوارئ، بحيث يبدأ تنفيذها وينسِّ
يستهل االتصاالت أيضاً، حسب االقتضاء، مع مسؤولي الدولة أو مسؤولي إنفاذ 

القانون وينسق ضوابط إدارة المعلومات؟

هل تم وضع وتوثيق خطط وإجراءات مناسبة للقيادة واالتصاالت والتتبع والتحكم 
والتصدي للطوارئ؟

5‑3‑ التدابير األمنية اإلضافية

بناًء على التهديدات أو طبيعة المواد المطلوب نقلها، بما في ذلك مدى جاذبيتها، 
هل يلزم تطبيق تدابير أمنية إضافية؟ )يُرجى تحديد أسباب النظر في تطبيق 

تدابير أمنية إضافية(

وفي حال تطبيق تدابير أمنية إضافية، يُرجى تحديد هذه التدابير والكيفية التي تم 
بها استيفاؤها فيما يخصُّ هذه الشحنة 

5‑4‑ صيانة واختبار النظم والمعدات

هل ُوضعت إجراءات للتحقق من جاهزية التشغيل والسامة الوظيفية لجميع 
المعدات وأجهزة االتصاالت التي ستُستخدم أثناء عملية الشحن؟

هل تم التحقق من جاهزية التشغيل والسامة الوظيفية لجميع المعدات وأجهزة 
االتصاالت التي ستُستخدم أثناء عملية الشحن وفقاً لإلجراءات الموضوعة لذلك 

الغرض؟

ما هي المعدات وأجهزة االتصاالت التي خضعت لاختبار والتي تنطبق عليها هذه 
الخطة األمنية؟

ما هي اإلجراءات الموضوعة الختبار مركبات النقل وصيانتها؟
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هل خضعت مركبة النقل للصيانة واالختبار وفقا لإلجراءات الموضوعة لذلك 
الغرض؟

ما هي المعدات التي تنطبق عليها هذه الخطة األمنية والتي خضعت للصيانة 
واالختبار، وهل استوفت عمليات الصيانة واالختبار جميع المواصفات المنصوص 

عليها في إجراءات الصيانة واالختبار ذات الصلة؟

6‑ التصدي للطوارئ

هل يوجد دليل للتصدي للطوارئ ينطبق على هذه الشحنة )يمكن أن يكون دلياً 
منفصاً بشأن التصدي للطوارئ أو أن يكون جزءاً من دليل أمني أشمل نطاقاً(؟

التدابير التكتيكية وغير التكتيكية للتصدي للطوارئ  ‑1‑6

هل منظمات إنفاذ القانون المحلية على علم بأنَّ عليها توفير التصدي المسلح في 
حال وقوع حادثة، بما في ذلك وقوع هجوم يمسُّ باألمن؟

هل طاقم مركبة النقل والموظفين الموجودين في المركبات المرافقة على علم 
بوجوب التقيُّد باإلجراءات الواردة في دليل التصدي للطوارئ في حال وقوع 

حادثة، بما في ذلك وقوع هجوم يمسُّ باألمن؟

في حال وقوع أي حالة طارئة أو تهديد أمني أو إخال باألمن أو أي حادثة أمنية 
أخرى، هل المنظمات المعنية بالتصدي للطوارئ على علم بأنَّه إذا لزم اتخاذ أي 

إجراءات طبية فإنَّ ذلك يجب أن يكون وفقاً لإلجراءات المنطبقة الواردة في دليل 
التصدي للطوارئ؟

في حال وقوع أي حالة طارئة أو تهديد أمني أو إخال باألمن أو أي حادثة أمنية 
أخرى، هل توجد لدى كلٍّ من طاقم مركبة النقل وأطقم المركبات المرافقة نسخة 

من إجراءات التصدي للطوارئ التي تحدد اإلجراءات الواجب اتخاذها؟
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هل ُوضعت ترتيبات وإجراءات مع الوكالة المعنية بالوقاية من اإلشعاعات لتوفير 
تدابير التصدي الازمة في الوقت المناسب في حال وقوع هجوم يمسُّ باألمن أو 

حادثة أمنية؟

6‑2‑ اإلباغ عن الحادثات

في حال وقوع أي حالة طارئة أو تهديد أمني أو إخال باألمن أو أي حادثة أمنية 
أخرى، هل تم توفير معلومات االتصال الخاصة باألحداث غير المتصلة باألمن 

للموظفين المشاركين باستخدام دليل التصدي للطوارئ؟

هل طاقم مركبة النقل والمركبات المرافقة على علم بأنَّ عليهم، في حال وقوع 
حادثة، بما في ذلك وقوع هجوم يمسُّ باألمن، االتصال على الفور بمركز اتصاالت 

القيادة والتحكم، وتقديم معلومات مفصلة عن الحادثة أو الهجوم؟

هل تم تعيين جهة اتصال مركزية للتنسيق مع مسؤولي الدولة ومسؤولي إنفاذ 
القانون التخاذ تدابير التصدي المائمة في الوقت المناسب في حال وقوع هجوم 

يمسُّ باألمن أو حادثة أمنية؟

في حال إباغ طاقم مركبة النقل والمركبات المرافقة عن وقوع هجوم يمسُّ باألمن 
أو حادثة أمنية، هل مركز اتصاالت القيادة والتحكم على علم بأنَّ عليه االتصال 

فوراً بجهة االتصال المركزية لتنسيق قوات التصدي المحددة في خطة أمن النقل، 
وتقديم معلومات مفصلة عن الحادثة أو الهجوم؟

في حال إباغ طاقم مركبة النقل والمركبات المرافقة عن وقوع هجوم يمسُّ باألمن 
أو حادثة أمنية، هل جهة االتصال المركزية لتنسيق قوات التصدي المحددة في 

خطة أمن النقل على علم بأنَّ عليها االتصال، حسب االقتضاء، بقوات التصدي )بما 
في ذلك القوات العسكرية، إذا لزم األمر( لضمان حشد هذه القوات بقدر كاف 

ونشرها في الوقت المناسب؟

في حال وقوع هجوم يمسُّ باألمن أو حادثة أمنية، هل جهة االتصال المركزية 
على علم بأنَّها تتحمل المسؤولية العامة عن معالجة تدابير التصدي التكتيكية في 

موقع الهجوم؟
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الجدول الثاني‑1‑ أمثلة للسمات األمنية المطلوب التحقق منها ألغراض النقل بالطرق البرية 
)تابع(
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في حال وقوع هجوم يمسُّ باألمن أو حادثة أمنية، هل الوكالة المسؤولة عن 
الوقاية من اإلشعاعات على علم بأنَّها تتحمل المسؤولية عن معالجة المسائل 

المتصلة بالوقاية من اإلشعاعات في موقع الهجوم أو الحادثة؟

إباغ الوكاالت المعنية  ‑3‑6

هل وافقت الجهة المتلقية على إباغ الجهة الشاحنة في حال عدم وصول الشحنة 
كما هو متوقع؟
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 المرفق الثالث

فهرس مرجعي للتدابير األمنية غير المرتبطة بنوع نقل بعينه

ــي  ــورة ف ــددة المذك ــة المح ــر األمني ــا للتدابي ــاً مرجعيًّ ــاً‑1 فهرس ــدول ثالث ــرض الج يع ثالثا‑1‑ 

ــر  ــة غي ــر األمني ــة بالتدابي ــر قائم ــود األيس ــي العم ــر ف ــى 5‑69. وتظه ــن 5‑10 إل ــرات م الفق

ــن كل صــف أرقــام الفقــرات المحتويــة علــى معلومــات عــن  المرتبطــة بنــوع نقــل بعينــه، ويبيِّ

ــور. ــذا المنش ــن ه ــي ضم ــي المعن ــر األمن التدبي

الجدول ثالثاً‑1‑ فهرس مرجعي للتدابير األمنية مع اإلحالة إلى أرقام الفقرات

 التدابير األمنية غير المرتبطة 
بنوع نقل بعينه

المستوى األساسي ألمن 
النقل

)5‑8 و5‑9(

المستوى المعزز ألمن 
النقل

)31‑5(

 التدابير األمنية 
اإلضافية
)53‑5(

تقييم وتبادل المعلومات المتصلة 
باألمن

10‑5

حماية المعلومات المتصلة باألمن 
والتحكم في الوصول إليها

5‑32 و 5‑533‑11

5‑554‑12 و 5‑13التحقق من الجدارة بالثقة

التعليمات واإلجراءات والخطط 
المكتوبة

5‑55 و 5‑556‑34 إلى 5‑538‑14

5‑557‑15 إلى 5‑17التدريب األمني

وثائق التعريف/الهوية/الترخيص 
الخاصة بالجهات الشاحنة والناقلة

18‑539‑558‑5

5‑540‑19اإلذن للجهة الشاحنة /الناقلة

5‑41 إلى 5‑43اإلدارة والتنسيق

5‑59اإلخطار المسبق

112



الجدول ثالثاً‑1‑ فهرس مرجعي للتدابير األمنية مع اإلحالة إلى أرقام الفقرات )تابع(

 التدابير األمنية غير المرتبطة 
بنوع نقل بعينه

المستوى األساسي ألمن 
النقل

)5‑8 و5‑9(

المستوى المعزز ألمن 
النقل

)31‑5(

 التدابير األمنية 
اإلضافية
)53‑5(

5‑60 إلى 5‑562‑44 و 5‑545‑20االتصاالت

االعتبارات المتعلقة بوسائل 
النقل المفتوحة والمغلقة وذات 

الطبيعة الخاصة

5‑63 إلى 5‑565‑46 إلى 5‑548‑21

5‑566‑22عمليات تفتيش وسائل النقل

النظم األمنية المستعملة في 
الطرود ووسائل النقل

23‑5

5‑567‑549‑24رصد الشحنة وتتبعها

أفراد الحراسة واألفراد المرافقين 
للشحنة

5‑68 و 5‑69

عملية التحقق األمني السابقة 
للشحن

5‑50 إلى 5‑52

5‑25 إلى 5‑27استمرارية التدابير األمنية

5‑28 إلى 5‑30التحقق عند االستام

113



رقم 26*

طلب رشاء املنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل االتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ

أمريكا الشمالية

Bernan / Rowman & Littlefield
15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA
Telephone: +1 800 462 6420 • Fax: +1 800 338 4550

Email: orders@rowman.com • Web site: www.rowman.com/bernan

سائر بلدان العالم

ل لديكم، أو بالموزِّع الرئيسي الخاص بنا: برجاء االتصال بالمورِّد المحلي المفضَّ

Eurospan Group
Gray’s Inn House

127 Clerkenwell Road
London EC1R 5DB

United Kingdom

الطلبات التجارية واالستفسارات:

Telephone: +44 (0)176 760 4972 • Fax: +44 (0)176 760 1640

Email: eurospan@turpin-distribution.com

الطلبات الفردية:

www.eurospanbookstore.com/iaea

للحصول على مزيد من المعلومات:

Telephone: +44 (0)207 240 0856 • Fax: +44 (0)207 379 0609

Email: info@eurospangroup.com • Web site: www.eurospangroup.com

رة على السواء، مباشرة إلى العنوان التالي: رة وغير المسعَّ ويمكن توجيه طلبات شراء المنشورات، المسعَّ

Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 2600 22529 or 22530 • Fax: +43 1 26007 22529

Email: sales.publications@iaea.org • Web site: https://www.iaea.org/ar/almanshurat



رقم 26*

طلب رشاء املنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل االتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ

أمريكا الشمالية

Bernan / Rowman & Littlefield
15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA
Telephone: +1 800 462 6420 • Fax: +1 800 338 4550

Email: orders@rowman.com • Web site: www.rowman.com/bernan

سائر بلدان العالم

ل لديكم، أو بالموزِّع الرئيسي الخاص بنا: برجاء االتصال بالمورِّد المحلي المفضَّ

Eurospan Group
Gray’s Inn House

127 Clerkenwell Road
London EC1R 5DB

United Kingdom

الطلبات التجارية واالستفسارات:

Telephone: +44 (0)176 760 4972 • Fax: +44 (0)176 760 1640

Email: eurospan@turpin-distribution.com

الطلبات الفردية:

www.eurospanbookstore.com/iaea

للحصول على مزيد من المعلومات:

Telephone: +44 (0)207 240 0856 • Fax: +44 (0)207 379 0609

Email: info@eurospangroup.com • Web site: www.eurospangroup.com

رة على السواء، مباشرة إلى العنوان التالي: رة وغير المسعَّ ويمكن توجيه طلبات شراء المنشورات، المسعَّ

Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 2600 22529 or 22530 • Fax: +43 1 26007 22529

Email: sales.publications@iaea.org • Web site: https://www.iaea.org/ar/almanshurat



21
-0

11
32

A
-T



سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

تعالج سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلقة بمنع وكشف األفعال اإلجرامية 
أو المتعمدة غير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو ما يرتبط بذلك من مرافق أو أنشطة، أو 

لها، مثل  المستهدفة لها، والتصدي لتلك األفعال. وتتسق هذه المنشورات مع الصكوك الدولية المتعلقة باألمن النووي، وتكّمِ
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة رقم 1373 و1540، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

فئات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية: 

 أساسيات األمن النووي التي تحدد هدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسية لنظام من ذلك القبيل. وتوفر  	
األساس لتوصيات األمن النووي.

 توصيات األمن النووي التي تحدد التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول من أجل تحقيق وتعّهد نظام أمن نووي  	
وطني فعّال يتّسق مع أساسيات األمن النووي.

 أدلة التنفيذ التي تقدم إرشادات عن  الوسائل التي يمكن للدول أن تنفذ من خاللها التدابير المحددّة في توصيات  	
ز على كيفية العمل بالتوصيات المتعلقة بمجاالت واسعة لألمن النووي. األمن النووي. وبهذا، ترّكِ

 اإلرشادات التقنية تقدّم إرشادات عن مواضيع تقنية محدّدة الستكمال اإلرشادات المحددّة في أدلة التنفيذ. وهي 	 
ز على تفاصيل كيفية تنفيذ التدابير الضرورية. ترّكِ

الصياغة واالستعراض
يشارك في إعداد منشورات سلسلة األمن النووي واستعراضها أمانة الوكالة، وخبراء من الدول األعضاء )الذين 

يساعدون األمانة في صياغة المنشورات( ولجنة إرشادات األمن النووي، التي تستعرض وتعتمد مسودّة المنشورات. وعند 
االقتضاء، تُعقد أيضاً اجتماعات تقنية مفتوحة العضوية خالل عملية الصياغة من أجل إتاحة الفرصة لألخصائيين من الدول 

األعضاء والمنظمات الدولية المعنية الستعراض ومناقشة مسودّة النص. وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من 
االستعراض وتوافق اآلراء على الصعيد الدولي، تعرض األمانة مسودّات النصوص على جميع الدول األعضاء لفترة 120 

يوماً لكي تستعرضها استعراًضا رسميًا.

د األمانة لكل منشور الخطوات التالية، التي توافق عليها لجنة إرشادات األمن النووي على مراحل متتالية  وتُعِّ
ضمن عملية اإلعداد واالستعراض:

عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور المتوخى الجديد أو المنقّح، وغرضه المستهدف ونطاقه ومحتواه؛	 
مسودّة منشور لعرضها على الدول األعضاء للتعليق عليها خالل فترة 120 يوًما االستشارية؛	 
صيغة نهائية لمسودّة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.	 

وتُراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتبارات 
السرية، ويسلم فيها بأن األمن النووي يتصل اتصاالً متالزماً بشواغل األمن الوطني العامة والمحددة.

وأحد االعتبارات المستند إليها هو أن معايير أمان الوكالة وأنشطتها الرقابية ذات الصلة ينبغي أن توضع في 
االعتبار في المضمون التقني للمنشورات. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجان المعنية بمعايير األمان ذات الصلة ولجنة 

إرشادات األمن النووي باستعراض منشورات سلسلة األمن النووي التي تعالج المجاالت التي يوجد فيها ترابط مع األمان 
المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحددّة أعاله.
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العدد G-9 (الصيغة المنقَّحة Rev.1) من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا

النووي  األمن  سلسلة  من   9 العدد  من  محدَّثة  صيغة  هو  المنشور  هذا 
الصادرة عن الوكالة، والهدف منه هو أن يكون دليالً لتنفيذ توصيات األمن 
النووي التي وضعتها الوكالة بشأن المواد المشعة والمرافق ذات الصلة. 
كيفية  بشأن  لها  التابعة  المختصة  والسلطات  للدول  إرشادات  م  يقّدِ وهو 
العناصر  تلك  وتنفيذ  النووي،  األمن  منظومة  عناصر  تحسين  أو  إرساء 
والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها لحماية المواد المشعة أثناء نقلها من 
السحب دون إذن وأعمال التخريب. كما يمكن أن يكون مفيداً أيضاً للجهات 
النظم  وتنفيذ  تصميم  عند  النووية  المواد  ونقل  شحن  مجال  في  العاملة 
األمن  تدابير  تنفيذ  بشأن  إرشادات  المنشور  م  ويقّدِ بها.  الخاصة  األمنية 
للمادة  النسبية  والجاذبية  الخطورة،  مستوى  بمراعاة  جة،  متدّرِ بطريقة 
المعنية، والترابط بين األمان واألمن، والعواقب التي يُحتمل أن تنجم عن 

االستخدام ألغراض شريرة.

دليل التنفيذ

أمن المواد المشعة أثناء نقلها

 أمن المواد المشعة أثناء نقلها  
صادرة عن الوكالة

R) من سلسلة األمن النووي ال
ev.1 حة صيغة المنقَّ

G-9 (ال
العدد 




