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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تعالج منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلق�ة
بمن��ع وكش��� أفع��ال الس��رقة والتخري��� والوص��ول غي��ر الم��أذون ب��� والنق��ل غي��ر المش��رو� وس��ائر
األفعال اإليذائية المتعلقة بالمواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق المرتبط�ة بھ�ا ،والتص�دي
لتل��ك األفع��ال .وتتس��ق ھ��ذ� المنش��ورات م��ع الص��كوك الدولي��ة المتعلق��ة ب��األمن الن��ووي ،مث��ل اتفاقي��ة
الحماية المادية للمواد النووية ،بصيغتھا المعدلة ،ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المص�ادر المش�عة
وأمنھ��ا ،وق��راري مجل��س األم��ن ال��دولي  ١٣٧٣و ،١٥٤٠واالتفاقي��ة الدولي��ة لقم��ع أعم��ال اإلرھ��ا�
النووي ،وتكمِّل تلك الصكوك.
الفئات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تصدر المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية:
أساس��يات األم��ن الن��ووي :تحت��وي عل��ى أھ��دا� األم��ن الن��ووي ومفاھيم��� ومبادئ���،
•
وتوفر األساس للتوصيات األمنية.
التوصيات :تعرض أفضل الممارسات الت�ي ينبغ�ي أن تعتم�دھا ال�دول األعض�اء ف�ي
•
تطبيق أساسيات األمن النووي.
أدلة التنفيذ :تقدم المزيد من التفصيل ع�ن التوص�يات ف�ي مج�االت واس�عة ،وتقت�ر�
•
تدابير لتنفيذھا.
منشورات التوجيه التقني :تشمل ما يلي :األدلة المرجعية ،التي تحتوي على ت�دابير
•
و/أو توجيھات تفصيلية بشأن كيفية تطبيق أدلة تنفيذ في مج�االت أو أنش�طة مح�ددة؛
واألدلة التدريبية ،التي تتناول المنھج و/أو األدلة الخاص�ة بال�دورات التدريبي�ة الت�ي
تعقدھا الوكالة في مجال األمن النووي؛ واألدلة الخدمية ،التي تق�دم توجيھ�ات بش�أن
تنفيذ ونطاق بعثات األمن النووي االستشارية التي تنظمھا الوكالة.
الصياغة واالستعراض
يساعد خبراء دوليون أمانة الوكالة على صياغة ھ�ذ� المنش�ورات .وفيم�ا يخ�ص أساس�يات
األمن النووي والتوصيات وأدلة التنفيذ ،تعقد الوكالة اجتماعً�ا تقنيً�ا مفت�و� العض�وية )أو اجتماع�ات(
لتت��يح لل��دول األعض��اء المھتم��ة والمنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة فرص��ة مناس��بة الس��تعراض مس��ودة
ال��نص .وإض��افة إل��ى ذل��ك ،ولض��مان مس��توى ع��ال م��ن االس��تعراض وتواف��ق اآلراء عل��ى الص��عيد
الدولي ،تق�دم األمان�ة مس�ودات النص�وص إل�ى جمي�ع ال�دول األعض�اء لم�دة  ١٢٠يومً�ا الستعراض�ھا
رسميًا .ويتيح ذلك للدول األعضاء فرصة للتعبير الكامل عن وجھات نظرھم قبل نشر النص.
وتوض��ع منش��ورات التوجي��� التقن��ي بالتش��اور الوثي��ق م��ع خب��راء دولي��ين .وال يل��زم عق��د
اجتماعات تقنية ،ولكنھا قد ُتعقد ،حيثما تعتبر ضرورية ،للحصول على مجموعة واسعة من وجھ�ات
النظر.
وتراعي في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن
ً
ارتباطا ال ينفصم بشواغل األمن القومي
الوكالة اعتبارات السرية ،ويُسلَّم بأن األمن النووي يرتبط
العامة والمحددة .ومن االعتبارات التي تستند إليھا العملية أن األنشطة ذات الصلة التي تقوم بھا
الوكالة في مجالي معايير األمان والضمانات ينبغي أن توضع في االعتبار في المحتوى التقني
للمنشورات.
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تمھيد
ال ي��زال اإلرھ��اب يش��كل تھدي��دا ل�س��تقرار واألم��ن ال��دوليين .فاألح��داث العام��ة الرئيس��ية
الدولية والوطنية الرفيعة المستوى تحدث بانتظام ،وتنال اھتماما كبيرا من الجمھور وتغطية إع�مي�ة
كثيف��ة .وم��ن المعت��ر� ب��ه عل��ى نط��اق واس��ع أن ھن��اك خط��را كبي��را م��ن وق��و� ھج��وم إرھ��ابي ف��ي
األح��داث العام��ة الرئيس��ية م��ن قبي��ل اجتماع��ات القم��ة السياس��ية أو االقتص��ادية الرفيع��ة المس��توى أو
المسابقات الرياضية الرئيسية.
وال يزال خطر اإلرھاب النووي واإلشعاعي ضمن اھتمامات األمن الدولي .ومع ذلك فق�د
أحرز المجتمع الدولي ،من أجل الحد من ھذا الخطر ،تقدما كبيرا ف�ي ت�أمين الم�واد النووي�ة والمش�عة
األخرى التي يمكن لوال ذل�ك اس�تغ�لھا ف�ي عم�ل إرھ�ابي .ويتوق�� ھ�ذا التق�دم عل�ى م�ا تبذل�ه ال�دول
جميعھا من جھود لتبني نظم وتدابير قوية لألمن النووي.
وھن��اك كمي��ات كبي��رة موج��ودة م��ن الم��واد المش��عة المختلف��ة ،تس��تخدم ف��ي مج��االت مث��ل
الصحة والبيئة والزراعة والصناعة .وتختل�� أخط�ار ھ�ذه الم�واد وفق�ا لتكوينھ�ا وكثافتھ�ا .باإلض�افة
إلى ذلك فإن استخدام المتفجرات مقرونة بھذه المواد يمك�ن أن يع�زز كثي�را �ث�ار العم�ل اإلجرام�ي أو
اإلرھ��ابي .ف �إذا تمكن��ت جماع��ة إجرامي��ة أو إرھابي��ة م��ن تفجي��ر م��ا يس��مى قنبل��ة ’ق��ذرة‘ ف��ي منطق��ة
حضرية فيمكن أن تكون النتيجة إيجاد حالة من الذعر الشامل ،ونش�ر التل�وث اإلش�عاعي عل�ى نط�اق
واسع ،وخلق اضطراب اقتصادي واجتماعي كبير.
ونادرا ما ُتعقد األحداث العامة الرئيسية في دولة واحدة أو مك�ان واح�د أو حت�ى ف�ي موق�ع
واحد للحدث .وعلى المستوى الوطني ،يمكن أن توفر استض�افة األح�داث العام�ة الرئيس�ية م�ع اتخ�اذ
ترتيبات األمن النووي المناسبة األساس لبناء إطار وطني طويل األمد لألمن النووي؛ إطار يمكن أن
ُيوجد لفترة طويلة بعد انتھاء الحدث.
ويشكل تنظيم حدث ع�ام رئيس�ي تتجم�ع في�ه أع�داد كبي�رة م�ن الن�اس تح�ديات أمني�ة معق�دة
للدول�ة الت��ي تستض��ي� ھ��ذا الح��دث .ويمك��ن أن ت��دي األعم��ال اإلجرامي�ة أو اإلرھابي��ة الت��ي تنط��وي
عل��ى اس��تخدام م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى ف��ي أي ح��دث ع��ام رئيس��ي عواق��ب وخيم��ة ،رھن��ا
بطبيعة المادة المحددة المعنية وكميتھ�ا ،وطريق�ة نش�رھا )عنيف�ة أو �ي�ر عنيف�ة( ،والمك�ان ،والس�كان
المتضررين .لذلك يتسم تنفيذ نظم األمن النووي وتدابيره بأھمية كبرى.
ويمكن أن يكون دليل التنفيذ ھذا مفيدا لمنظمي األحداث العامة الرئيسية .فھ�و يمث�ل أساس�ا
سليما ،مستمدا من الخبرة ،لرفع مستوى الوعي بشأن نظم األمن النووي وتدابيره التي ينبغي تطبيقھا
فيما يتعلق بھذه األحداث.
وقد أ ُعد دليل التنفيذ ھذا بدعم من خبراء من الدول األعضاء ،ونش�كرھم ونش�عر بالعرف�ان
لھم على مساھماتھم في وضعه واستعراضه.

ملحوظة تحريرية
ال يتناول ھذا التقرير مسائل تتعلق بالمسؤولية ،قانونية كانت أم غير قانونية ،عن أفعال
أو االمتناع عن أفعال من جانب أي شخص.
وعلى الرغم من توخي قدر كبير من الحرص للحفاظ على دقة المعلومات الواردة في ھذا
المنشور ،ال تتحمل الوكالة وال دولھا األعضاء أي مسؤولية عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام
تلك المعلومات.
واستخدام تسميات معيَّنة لبلدان أو أقاليم ال يعني ضم ًنا إصدار أي حكم من جانب الناشر،
أي الوكالة ،بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقاليم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعيين حدودھا.
ت أو منتجا ٍ
وذكر أسماء شركا ٍ
ت معيَّنة )سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجـّلة أو دون تلك
اإلشارة( ال يعني ضم ًنا وجود أي نية النتھاك حقوق الملكية ،كما ال ينبغي أن يُفسَّر على أنه تأييد أو
توصية من جانب الوكالة.
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 -١مقدمة
‐١-١

الخلفية

ال ي��زال خط��ر إمك��ان اس��تخدام الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى ف��ي عم��ل
إجرامي أو عمل غير مأذون به تترتب عليه آث�ار عل�ى األم�ن الن�ووي عالي�ا ،ويعتب�ر تھدي�دا
خطيرا للسالم واألمن الدوليين .ولذا فمن الضروري أن تضع كل دول�ة منظوم�ة أم�ن ن�ووي
مناسبة وفعالة ١لتعزيز الجھود التي تبذلھا الدولة ،ومن ثم الجھود العالمية ،المبذولة لمكافح�ة
ا�رھ��اب الن��ووي .وينبغ��ي أن تحم��ي منظوم��ة األم��ن الن��ووي الفعال �ة األش��خاص والمجتم��ع
والممتلكات والبيئة من أي عمل إجرامي أو غير م�أذون ب�ه تترت�ب علي�ه آث�ار تتعل�ق ب�األمن
النووي وينطوي على استخدام مواد نووية أو مواد مشعة أخرى ،وسائر األعمال التي تق�رر
الدولة أنه يترتب عليھا تأثير سلبي على األمن النووي.
ويش��كل تنظ��يم ح��دث ع��ام رئيس��ي ،مث��ل مس��ابقة رياض��ية أو اجتم�اع سياس��ي رفي��ع
المس��توى ،تح��ديات أمني��ة فري��دة للمنظم��ات المس���ولة عن�ه .ف�المواد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخ��رى الت��ي تس��تخدم بقص��د إجرام��ي أو إرھ��ابي أثن��اء مث��ل ھ��ذه األح��داث أو اس��تھدافا لھ��ا
تشكل تھدي�دات خطي�رة .وتش�مل ھ�ذه التھدي�دات الت�ي ت��دي إل�ى عواق�ب ص�حية واجتماعي�ة
ونفسية واقتصادية وسياسية وبيئية حادة ما يلي:
نش��ر م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى ف��ي أم��اكن عام��ة ،باس��تخدام جھ��از نش��ر
إشعاعات مثال؛
وضع مواد مشعة خطرة  ،مثل جھاز تع�ريض إش�عاعي ،ف�ي أم�اكن عام�ة ،بقص�د
متعمد ھو تشعيع األشخاص الموجودين في نقطة مصدرية ثابتة أو بالقرب منھا؛

)أ(
)ب(
)ج(

إنتاج حصيلة نووية ،باستخدام جھاز نووي مرتجل مثال؛

)د(

القيام بھجوم تخريبي على منشأة نووية بقصد التسبب في إطالق مواد مشعة؛

)ھـ(

القيام بعمل متعمد لتلويث إمدادات الغذاء أو الماء بمواد مشعة.

وكم��ا ورد ف��ي منش��ورات ’أساس��يات األم��ن الن��ووي‘ الت��ي تص��درھا الوكال��ة ف���ن
المس���ولية ع��ن األم��ن الن��ووي تق��ع كلي��ة عل��ى ع��اتق ك��ل دول��ة عل��ى ح��دة .وينبغ��ي أن تھ��د�
منظومة األمن النووي للدولة إلى حماية األشخاص والممتلكات والمجتم�ع والبيئ�ة م�ن وق�وع
عمل إجرامي أو غير مأذون به تترتب عليه آثار تتعلق ب�األمن الن�ووي وينط�وي عل�ى م�واد
نووية أو مواد مشعة أخرى .وينبغي أن ترتكز ھذه المنظومة على القوانين واللوائح الوطنية
١

العبارات المكتوبة بخط مائل في النص تمثل مصطلحات واردة في مسرد المصطلحات.
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المستمدة من الصكوك الدولي�ة ومنش�ورات ’توص�يات األم�ن الن�ووي‘ الت�ي تص�درھا الوكال�ة
] .[١-٣وبالنسبة ألي حدث عام رئيسي ،ينبغي أن يكون نظام األمن النووي ج�زءا ال يتج�زأ
من الخطة األمنية الشاملة للحدث ،ومرتبطا بمنظومة األمن النووي للدولة.
توج��د خب���رة كبي���رة ف��ي تنفي���ذ نظ���م األم���ن الن��ووي وت���دابيره الخاص���ة باست����افة
األح��داث العام��ة الرئيس��ية .ويرج��� النج��ا� الم��رتبط بتخط��يط ھ��ذه األح��داث وتنفي��ذھا إل��ى
التعاون الدولي ،بما في ذلك الجھود المنس�قة الت�ي تب�ذلھا ال�دول األع��اء وال�دول الم��يفة،
إلى جانب الدروس المستفادة والمتبادلة بعد كل حدث .ومن األم�ل�ة ألح�داث ج�رت س�ابقا م�ا
يلي :دورتا األلعاب األولمبية الصيفية لعام  ٢٠٠٤وع�ام  ٢٠٠٨ف�ي أ�ين�ا )اليون�ان( وبيج�ين
)الصين( ،على التوالي؛ ودورتا كأس العالم لكرة الق�دم اللت�ين لع�ام  ٢٠٠٦وع�ام  ٢٠١٠ف�ي
ألمانيا وجنوب أفريقيا ،على التوالي ،اللتين نظمھما االتحاد الدولي لكرة القدم؛ ودورتا ألعاب
البل��دان األمريكي��ة لع��ام  ٢٠٠٧وع��ام  ٢٠١١المعقودت��ان ف��ي ري��و دي ج��انيرو )البرازي��ل(
و�واداالخ���ارا )المكس���يك( ،عل���ى الت���والي؛ والقم���ة الخامس���ة ألمريك���ا ال�تيني���ة والك���اريبي
واالتحاد األوروبي وقمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون االقتصادي ل�دول �س�يا والمح�يط
الھ���اد� لع���ام  ٢٠٠٨المعقودت���ان ف���ي بي���رو؛ ودورة ألع���اب أمريك���ا الجنوبي���ة لع���ام ٢٠١٠
المعقودة في كولومبيا؛ ودورة ألعاب الكومنولث لعام  ٢٠١٠المعقودة ف�ي الھن�د .وق�د وف�رت
الخطة األمنية الشاملة واإلجراءات والتدريب وتطبيق ھ�ذه ال�نظم واإلج�راءات لك�ل م�ن ھ�ذه
األحداث نموذجا ق ِّيما للوكالة اس ُتخدم في إعداد ھذا المنشور.
-٢-١

الغرض

الغرض من ھذا المنش�ور ھ�و ت�وفير إرش�اد م�نظم لل�دول الت�ي يمك�ن أن تست��ي�
ح��د�ا عام��ا رئيس��يا .ويب��ين المنش��ور نظ��م األم��ن الن��ووي وت��دابيره الت��ي ق��د تتع��ين إقامتھ��ا أو
إنفاذھا لتعزيز فعالية وكفاءة األمن الشامل للحدث .وھذا المنشور موجه لصانعي السياسات،
ومنظم��ي األح��داث ،وأجھ��زة إنف��اذ الق��انون ،وخ��دمات الط��وار� ،و�يرھ��ا م��ن المنظم��ات
المسؤولة ومنظمات الدعم التقني ذات الصلة.
-٣-١

النطاق

يقدم ھذا ال�دليل التنفي�ذي لمح�ة عام�ة ،اس�تنادا إل�ى الخب�رة العملي�ة ،ع�ن إقام�ة نظ�م
األمن النووي وتدابيره لألحداث العامة الرئيسية .ويتناول الدليل التدابير التقنية واإلدارية لما

يل��ي) :أ( و���� الھيك��ل التنظيم��ي ال���زم؛ )ب( و���� خط��ط األم��ن الن��ووي واس��تراتيجياته
ومف����اھيم عمليات����ه؛ )ج( الترتيب����ات ال�زم����ة لتنفي����ذ الخط����ط واالس����تراتيجيات والمف����اھيم
المو���وعة .وال يق��دم ال��دليل إرش��ادات ش��املة ،م��ن قبي��ل المواص��فات التقني��ة لألجھ��زة أو
المعلوم��ات المفص��لة ع��ن نظ��م األم��ن الن��ووي وت��دابيره الت��ي ينبغ��ي أن تطبقھ��ا المنظم��ات
المسؤولة.
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ويتن�اول ھ��ذا المنش�ور التھدي��دات المتعلق�ة حص��را ب�المواد النووي��ة والم�واد المش��عة
األخرى .وھناك تھديدات خطيرة أخ�رى تتعل�� بنش�ر العوام�ل الكيميائي�ة أو البيولوجي�ة .وال
ترد ھن�ا مناقش�ة لإلج�راءات األمني�ة الت�ي تطب�� للكش�ف ع�ن اس�تخدام الم�واد الكيمائي�ة و/أو
٢
البيولوجية التي يمكن أيضا أن تعزز تأثير العمل اإلجرامي تعزيزا ھائال والتصدي لھا.
-٤-١

الھيكل

يقدم القسم  ٢وصفا للترتيبات األولي�ة الت�ي ينب��ي النظ�ر فيھ�ا ف�ي التخط�يط لح�دث
ع�ام رئيس�ي .ويتن�اول القس�م  ٣الت��دابير الوقائي�ة ف�ي س�يا� ح�دث ع��ام رئيس�ي ،بم�ا ف�ي ذل��ك

التدابير التي ُيقصد منھا منع وقوع عمل إجرامي أو غير مأذون به تترت�ب علي�ه �ث�ار تتعل��
ب�األمن الن��ووي وتنط��وي عل��ى اس��تخدام م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى .ويق��دم القس��م ٤
إرش��ادات ح��ول عملي��ة الكش��ف بواس��طة األجھ��زة ،بم��ا ف��ي ذل��ك مفھ��وم العملي��ات المتص��ل
بالكشف ،واختيار األجھزة ،وخطة نشرھا .ويتناول القس�م  ٥تقي�يم التنبيھ�ات اإلعالمي�ة و/أو
اإلنذارات الصادرة عن األجھزة .ويقدم القسم  ٦إرشادات بشأن ت�دابير التص�دي الت�ي ينب��ي
تطبيقھا بعد أن يتب�ين وق�وع ح�دث أم�ن ن�ووي .ويتن�اول الج�زء  ٧اللوجس�تيات الت�ي ينط�وي
عليھا تنفيذ نظم األمن النووي وتدابيره لحدث عام رئيسي .ويع�ر� القس�م  ٨ال�دروس الت�ي
تم تحديدھا من تنفيذ نظم األمن النووي وتدابيره في األحداث العامة الرئيسية السابقة.
وي��رد ف��ي المرفق �ات األول إل��ى الس��ادس مزي��د م��ن المعلوم��ات ع��ن خط��ة العم��ل
والمفاھيم واإلجراءات العامة وأنواع األجھزة.

 -٢الترتيبات األولية
-١-٢

عام

بعد اتخاذ قرار استضافة حدث عام رئيسي واعتماد قرار بتنفيذ نظم األمن الن�ووي

وتدابيره ،على أساس التھديدات المتصورة والعواقب المحتملة لھ�ذه التھدي�دات ،وك�ذلك عل�ى
أساس تقييم يجرى قب�ل الح�دث لتحدي�د مس�توى الم�وارد والتأھ�ب الالزم�ين ،تتس�م الترتيب�ات
األولية بأھمية حاسمة للتنفيذ الفعال لھذه التدابير .وتعتمد ھذه الترتيبات على ما يلي:
)أ(

إدراج نظ���م األم���ن الن���ووي وت���دابيره ف���ي الخط���ة األمني���ة الش���املة للح���دث الع���ام
الرئيسي.

 ٢مع ذلك فمعظم األحكام المبينة في ھذا المنش�ور فيم�ا يتعل�� بالتص�دي للعوام�ل الكيميائي�ة،
وتحديدا الھيكل التنظيمي ومفاھيم العملي�ات الت�ي ينب��ي أن توج�د ،س�تكون مماثل�ة .و أجھ�زة الكش�ف
ھي وحدھا التي من الواضح أنھا ستكون مختلفة.
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)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

تعيين سلطة وحيدة لتكون مسؤولة عن األمن الش�امل للح�دث ،ف�ي ح�دود الميزاني�ة
المخصصة.
تعي��ين الس��لطات المعني��ة والمنظم��ات المتخصص��ة )الت��ي تش��مل جھ��ات مختص��ة
متعددة( ،التي يشار إليھا في ھذا المنشور باسم المنظمات المسؤولة.
التنسيق بين المنظمات المسؤولة المع َّينة ،ويفضل أن يكون ذلك من جان�ب الس�لطة
الوحيدة التي تنشأ للتنظيم األمني الشامل للحدث العام الرئيسي.
مشاركة جميع المنظمات المسؤولة في عملية التخطيط.
تخصيص الموارد المالية ،المتوازنة بين األھداف المراد تحقيقھا من ناحية وت�وافر
األموال من الناحية األخرى.
توافر العاملين المدرَّ بين والمعدات والبنى التحتية الداعمة.
وضع نظام أمن النووي ،ينبغي أن يشمل ما يلي:
• ھيكال تنظيميا يشتمل على أدوار ومسؤوليات مسندة؛
• تقييما للتھديدات الوطنية يتم وضعه وتحديثه؛
• أھ��دافا ،ومواق��ع أح��داث ،وأم��اكن اس��تراتيجية ،ت��م تحدي��دھا وتحدي��د أولوياتھ��ا،
وكذلك إجراءات ذات أولويات لتنفيذ نظم األمن النووي وتدابيره؛
• تنس���يقا قائم���ا ب���ين المنظم���ات المس���ؤولة وترتيب���ات تع���اون ثنائي���ة ومتع���ددة
األطراف للدعم الدولي؛
• مفھوما للعمليات تم ص�و�ه وإج�راءات للتص�دي وض�عت فيم�ا يتعل�ق بت�دابير
الكشف والتصدي المناسبة؛
• بن��ى تحتي��ة إداري��ة وتقني �ة قائم��ة للكش��ف ع��ن أح��داث األم��ن الن��ووي وتحدي��د
أماكنھا والتعرف على طبيعتھا؛
• بروتوكوالت وإجراءات قائمة لتقييم اإلنذارات والتنبيھات اإلعالمية؛
• احتياجات من الدعم اللوجستي والموارد البشرية تم تحديدھا لتنفيذ نظ�م األم�ن
النووي وتدابيره المعتزمة؛
• جدوال زمنيا مقررا للتدريبات التكرارية والتمارين.

وينبغي أن يستند النھج العام الذي يطبق لوضع نظ�ام أم�ن ن�ووي للح�دث الع�ام الرئيس�ي إل�ى
ما يلي:
)أ(
)ب(

4

٤

حماية مواقع الحدث واألماكن االستراتيجية األخرى.
حماية المعلومات الحساسة المتعلقة ب�نظم األم�ن الن�ووي وت�دابيره ف�ي ھ�ذه المواق�ع
واألماكن االستراتيجية األخرى.

وھذه اإلجراءات الرئيسية ،التي يتعين القيام بھا قبل أي حدث عام رئيسي وأثناءه،
ينبغي أن يتم التخطيط لھا وإعدادھا بتعاون وثيق مع جميع المنظمات المسؤولة المعني�ة ،م�ع
مراع��اة المعلوم��ات الحساس��ة ،حس��ب االقتض��اء .ويتع��ين القي��ام بأنش��طة التخط��يط قب��ل وق��ت
طوي��ل م��ن الح��دث الع��ام الرئيس��ي .وحالم��ا تكتم��ل أنش��طة التخط��يط ،يتع��ين وض��ع مفھ��وم
العمليات واعتم�اده وتنفي�ذه .وكمث�ال عل�ى ذل�ك ،ت�رد ف�ي المرف�ق األول اإلج�راءات المح�ددة
التي يمكن أن تنظر الدولة في تطبيقھا.
-٢-٢

األمن العام واألمن الخاص في األحداث العامة الرئيسية

يتطل�ب أم��ن الح��دث الع��ام الرئيس��ي تخطيط�ا ش��امال وإع��دادا منھجي�ا وتنفي��ذا فع��اال.
وتعكس خطوة التنفيذ نطاق الحدث وحجم�ه .وف�ي كثي�ر م�ن الح�االت ،تعق�د األح�داث العام�ة
الرئيسية في أماكن خاصة ،ويستأجر منظمو الحدث قوات أم�ن خاص�ة بھ�م للعم�ل جنب�ا إل�ى
جنب مع جھ�از األم�ن الع�ام للدول�ة .ورھن�ا بطبيع�ة الح�دث ،يمك�ن أن يت�ولى األم�ن الخ�اص
الدور القيادي في ضمان األمن ،أو يمكن أن يت�ولى دورا مس�اندا لجھ�از األم�ن الع�ام للدول�ة.
وبغض النظر عن طبيعة عالقة العمل ب�ين منظم�ي الح�دث واألم�ن الخ�اص ،يتطل�ب تحقي�ق
األمن العام في الحدث العام الرئيسي ما يلي:
)أ(
)ب(

)ج(

البيان الواضح ألدوار ومسؤوليات األمن الخاص في سياق األم�ن الش�امل للح�دث،
وفھمھا بوضوح ،وأن تكون متسقة مع الخطة األمنية الشاملة للحدث.
التقاسم التام للقدرات التقنية والخاصة بالعمليات وموجودات المعلومات لدى األم�ن
الخاص ،بما في ذل�ك المعلوم�ات ع�ن التھدي�دات واألھ�دا� المحتمل�ة ،م�ع منظم�ي
الحدث وأجھزة أمن الدولة.
إدراك أن مس�ؤولي األم��ن الخ�اص ق��د ال يك�ون ل��ديھم نف�س مس��توى ال�وعي والفھ��م
ال��ذي ل��دى المس��ؤولين اآلخ��رين بش��أن التھدي��د المت��أتي م��ن الم��واد النووي��ة والم��واد
المش��عة األخ��رى ف��ي األح��داث العام��ة الرئيس��ية ،وال خب��رة س��ابقة ف��ي الكش��� ع��ن
الحادثات المنطوية على ھذه المواد والتصدي لھا.

وعل��ى ال��ر�م م��ن أن �ه يمك��ن تص��ور مجموع��ة متنوع��ة م��ن النم��اذج الت��ي تس��تخدم
الشراكات بين األمن العام واألمن الخاص فال بد من التنسيق بين القوات األمنية وموج�ودات
األولي وإلى اختتام الحدث العام الرئيسي.
المعلومات والقدرات التقنية ابتداء من التخطيط َّ
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-٣-٢

الھيكل التنظيمي والتنسيق

ل��دى التخط��يط لح��دث ع��ام رئيس��ي ،ينبغ��ي للدول��ة المنظم��ة أن تع � ِّين س��لطة وحي��دة
لتولي مسؤولية األمن الشامل للحدث العام الرئيسي.
ولصوغ مفھوم العمليات وضمان تنس�يق الخط�ط والتحض�يرات الالزم�ة وتنفي�ذھا،
ينبغي إنشاء ھيكل تنظيمي متخصص لألمن النووي في األح�داث العام�ة الرئيس�ية .والحاج�ة
إلى وجود ھيكل موحد للقيادة والسيطرة األمنيتين ] [٤ھي درس مستفاد من األح�داث العام�ة
الرئيسية الماضية .ويشارك في األمن العدي�د م�ن الس�لطات والوك�االت المختلف�ة ،ولك�ل منھ�ا
مس���ؤولياته الخاص���ة ،وم���ن ث���م ف���اإلدارة والتنس���يق الفع���االن ألنش���طة ھ���ذه الس���لطات أم���ر
ضروري ٣.ولذلك ينبغي أن يكون ھيكل القيادة والسيطرة الموحد قابال للعم�ل المتب�ادل ،وأن
ينسق بين جميع األجھزة األمنية في الدولة ،وأن تكون لديه ك�ذلك الخب�رة التقني�ة ذات الص�لة
وأدوار ومسؤوليات محددة على جميع المستويات ،بما في ذلك ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

مستوى السياسات؛
المستوى االستراتيجي؛
مستوى العمليات.
المستوى التكتيكي.

ويرد في المرفق الثاني مث�ال لھيك�ل موح�د للقي�ادة والس�يطرة .ول�دى تط�وير ھيك�ل
األمن النووي في األحداث العامة الرئيسية ،ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(

تحديد المنظمات المسؤولة التي تشارك في األمن النووي في الحدث العام الرئيسي

المعيَّنة للعمل مع المنظمة الرائدة.
تحقيق التكامل ب�ين المنظم�ة )المنظم�ات( المس�ؤولة عل�ى جمي�ع مس�تويات الكش��
ع��ن األعم��ال اإلجرامي��ة أو �ي��ر الم���ذون بھ �ا المنطوي��ة عل��ى م��واد نووي��ة وم��واد
مشعة أخرى؛
تحديد المنظمة )المنظمات( المسؤولة عن التصدي ألحداث األمن النووي.
ضمان التعاون الوثيق بين جميع المنظمات المعنية ،ال س�يما أجھ�زة إنف�اذ الق�انون،
وقوات األمن الخاص )عند االنطباق( ،ومنظمات الدعم التقني و/أو العلمي.

ولضمان فعالية التنسيق ينبغي وضع وتعميم بروتوكوالت ومذكرات تبين تفاصيل ما يلي:

 ٣ينبغ���ي أن تك���ون المنظم���ات المس���ؤولة مدرك���ة لجمي���ع التھدي���دات الكيميائي���ة والبيولوجي���ة
واإلشعاعية والنووية المحتملة المرتبط�ة ب�المتفجرات ،وأن تك�ون ل�ديھا ق�درة متكامل�ة عل�ى التص�دي
لھذه التھديدات.
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)أ(
)ب(
)ج(
)د(

أدوار ومسؤوليات المنظمات المشاركة؛
نق��اط االتص��ال واألش��خا� الر�يس��يين ف��ي ك��ل منظم��ة ال �ذين ل��ديھم س��لطة اتخ��اذ
القرارات؛
خطوط اتصال واضحة بين المنظمات ومركز القيادة والسيطرة الموحد؛
خطط عمل ،مع تحديد الع�املين المش�اركين ،إل�ى جان�ب تح�ديثات وخط�ط ط�وار�
في توقيتھا المناسب.

وينبغي أن يتم مقدما قبل وق�ت طوي�ل تحدي�د دور ووظيف�ة المنظم�ة المس�ؤولة ع�ن
التنسيق العام لكامل أم�ن الح�دث )المنظم�ة الرا��دة( .وينبغ�ي أن يت��ل� ھيك�ل القي�ادة الموح�د
المطبق من الموظفين المسؤولين عن وظ�ا�� التص�دي التقليدي�ة والم�وظفين المس�ؤولين ع�ن
وظ��ا�� التص��دي اإلش��عاعية .وينبغ��ي للمنظم��ات المس��ؤولة ع��ن التص��دي أن تكف��ل ت��وافر
قدرات التصدي المناسبة في كل مواق�ع الح�دث وف�ي األم�اكن االس�تراتيجية .وباإلض�افة إل�ى
ذل���� ،ينغ���ي وض���ع ج���دول زمن���ي إلج���راء استعراض���ات دوري���ة ل�نش���طة المس���ندة لجمي���ع
المنظمات المسؤولة وتنفيذ ھذه االستعراضات قبل الحدث.
-٤-٢

تقييم التھديدات

ينبغي أن تكون نظم األمن النووي وتدابيره المستخدمة لح�دث ع�ام ر�يس�ي مس�تندة
إلى تقييم المنظمات المسؤولة للتھديدات ،وينبغي أن تق ِّدم ھذه النظم إجابات على ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

ما ھي التھديدات المحتملة؟
من ھم الذين يمكن أن يھ ِّددوا؟
م���ا ھ���ي األش���ياء الت���ي يمك���ن أن ي���تم تھدي���دھا أو األش���خا� ال���ذين يمك���ن أن ي���تم
تھديدھم؟
أين ومتى يمكن أن يحدث التھديد؟
ما ھي التصورات السياسية وتصورات الجمھور؟
ما ھي الدوافع؟
ما ھي قدرات الجناة؟
ما ھي العواقب المحتملة إذا ار ُتكب التھديد؟

وينبغي تقييم احتمال وقوع ھذه التھديدات وعواقبھا المحتملة ،ويجب وضع مف�اھيم
العمليات وإجراءات التصدي من أجل توفير نظم وتدابير أمن نووي تتس�م بالكف�اءة والفعالي�ة
لمواجھة التھديدات .وفي ھذا الصدد ،ينبغي إيالء االعتب�ار ألي مص�در موث�وق للمعلوم�ات.
وعل��ى س��بيل المث��ال ،يمك��ن أن ت��وفر أجھ��زة إنف��اذ الق��انون مص��درا قيم��ا للمعلوم��ات ع��ن
االتجاھات اإلقليمية والدولية في مجال األمن النووي ،مثل ما يلي:
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)أ(
)ب(

)ج(

معلومات عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى المسروقة والمفقودة والتي ت�م
ضبطھا؛
الحادثات )ح�االت الس�طو والتع�دي عل�ى ممتلك�ات الغي�ر والتجس��( الت�ي تق�ع ف�ي
المرافق ذات الصلة )مثل المرافق النووية ومحط�ات التعق�يم والمستش�فيات( أو ف�ي
مواقع األحداث واألماكن االستراتيجية األخرى ذات الصلة بالحدث العام الرئيسي.
ح��االت ع��دم االمتث��ال لل��وائ� النق��ل وغيرھ��ا م��ن الل��وائ� الخاص��ة ب��المواد النووي��ة
والمواد المشعة األخرى.

وعالوة على ذلك فإن التقارير اإلعالمية المتحقق منھا الصادرة عن قاع�دة بيان�ات
الوكالة لالتجار غير المشروع ٤ومصادر التقارير الحكومية ھي مصادر قيمة للمعلومات.
وينبغ��ي للمنظم��ات المس���ولة المع َّين��ة أن تج��ري تح��ديثا مس��تمرا لتقي��يم التھدي��دات
المحتمل��ة فيم��ا يتص��ل ب �أي ح��دث ع��ام رئيس��ي .ويمك��ن أداء تقي��يم التھدي��دات ،عل��ى أس��ا�
المعلوم��ات والمراقب��ة ،ب��إيالء االعتب��ار ل��دوافع ونواي��ا وق��درات م��ن يمك��ن أن يص��در م��نھم
التھدي��د .ولض��مان اكتم��ال التقي��يم ،ينبغ��ي أن يش��مل معلوم��ات م��ن أجھ��زة مكافح��ة اإلرھ��اب
وأجھزة إنفاذ القانون ،فضال عن مدخالت من جمي�ع األجھ�زة العامل�ة ف�ي مج�ال أم�ان وأم�ن
المواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق واألنشطة المرتبطة بھا .ولتقييم التھدي�دات،
يمكن النظر في السيناريوھات األساسية التالية:
)أ(

)ب(

)ج(

السرقة المحلي�ة للم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى ألغ�راض اس�تخدامھا ف�ي
جھ��از لنش��ر اإلش��عاعات أو جھ��از تع��ريض إش��عاعي أو جھ��از ن��ووي مرتج��ل ف��ي
موقع حدث أو أي مكان استراتيجي آخر أو بالقرب منه؛
االتج��ار غي��ر المش��روع ف��ي الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى إل��ى الدول��ة
لغرض استخدامھا في جھاز لنشر اإلشعاعات أو جھاز تعريض إشعاعي أو جھ�از
نووي مرتجل في مكان استراتيجي أو بالقرب منه.
التخريب المتعلق ب�المواد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى الموج�ودة ف�ي المراف�ق
)مثل المرافق النووية والمرافق الطبية والمنشآت الصناعية( ،ضمن محيط الح�دث
العام الرئيسي و/أو التي يمكن أن يكون لھا تأثير على الحدث العام الرئيسي.

 ٤أنشئت قاعدة بيانات الوكالة لالتجار غير المشروع ف�ي ع�ام  ١٩٩٥كمس�تودع للمعلوم�ات
ع��ن االتج��ار غي��ر المش��روع ف��ي الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى .وتتلق��ى قاع��دة البيان��ات
المعلوم��ات م��ن ال��دول ع��ن الحادث��ات الت��ي تمت��د م��ن الحي��ازة غي��ر المش��روعة والش��روع ف��ي البي��ع
والتھريب وحاالت االحتيال إلى التخلص غير المأذون ب�ه م�ن الم�واد واكتش�اف مص�ادر مش�عة غي�ر
خاضعة للرقابة .ويتم تحلي�ل المعلوم�ات الت�ي ت�م جمعھ�ا لتحدي�د االتجاھ�ات واألنم�اط الش�ائعة وتقي�يم
التھديدات وتقييم نقاط الضعف في قدرات وممارس�ات أم�ن الم�واد وق�درات وممارس�ات الكش�ف ع�ن
المواد.
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-٥-٢

تحديد األولويات لمواقع األحداث واألماكن االستراتيجية األخرى

يسلِّط تقييم التھديدات الضوء على العواقب المحتمل�ة لالس�تخدام اإلجرام�ي أو �ي�ر
المأذون به للم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى .وينبغ�ي أن ي�تم تحدي�د األولوي�ات ل�نظم
األم��ن الن��ووي وت��دابيره عل��ى أس��ا� م��دى تغطي��ة األم��اكن الت��ي يت��وخى تنفي��ذ ھ��ذه ال��نظم
والتدابير فيھ�ا ،ون�و� األجھ�زة الت�ي ستس�تخدم وكميتھ�ا وم�دى حساس�يتھا ،وت�دابير التص�دي
ذات الصلة .وينبغ�ي حماي�ة المعلوم�ات المتعلق�ة بتحدي�د ھ�ذه األولوي�ات باعتبارھ�ا معلوم�ات
حساسة في ظ�ل سياس�ة مناس�بة ألم�ن المعلوم�ات .ويمك�ن تقس�يم قائم�ة مواق�ع األح�داث وأي
أماكن استراتيجية أخرى قد ُينظر في حمايتھا من أي عمل إجرامي أو عمل �ي�ر م�أذون ب�ه
تترتب عليه آثار تتعلق باألمن النووي وينطوي على مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى إل�ى
أربع فئات:
’‘١

’‘٢

’‘٣

’‘٤

جمي��ع األم��اكن الت��ي س��يقام فيھ��ا الح��دث الع��ام الرئيس��ي .وتبع��ا لطبيع��ة
الح��دث الع��ام الرئيس��ي ،يمك��ن أن تك��ون مواق��ع األح��داث مراف��ق ،مث��ل
مراك��ز الم���تمرات والمالع��ب الرياض��ية والمراف��ق الرياض��ية والمواق��ع
الديني��ة ومراك��ز المع��ار� والفن��ادق ومن��اطق المش��اھدة العام��ة ،الت��ي ق��د
تكون لھا نقاط وصول متعددة ونقاط دخول مختلفة تتعين حمايتھا.
األماكن التي سيتجمع فيھا المشاركون في الحدث و/أو المس��ولون عن�ه.
ومن ھذه األم�اكن مراك�ز وس�ائل اإلع�الم ومراك�ز الم��تمرات الص�حفية
والمطارات والموانئ البحرية ومحطات الس�كك الحديدي�ة وأم�اكن الس�كن
)القرية األولمبية مثال( والفنادق المجاورة ومساكن كبار الشخصيات.
المب��اني أو المع��الم األثري��ة المح��ددة الت��ي تمث��ل المدين��ة المض��يفة ،أو ذات
األھمية الرمزية للدولة ،والتي يمكن اعتبارھا أھدافا لھجوم ،أو يمك�ن أن
تستخدم لزيادة العواقب المحتملة لھجوم.
ش��بكات النق��ل أو ال��دروب المح��ددة الت��ي يس��تخدمھا المش��اركون وكب��ار
الشخص��يات والجمھ��ور للتنق��ل ب��ين مواق��ع الح��دث خ��الل الح��دث الع��ام
الرئيسي ويمكن أيضا أن تكون أھدافا لھذه األعمال.

وفي نھاية المطاف ،إذا كانت عدة مواقع قريبة م�ن بعض�ھا ال�بع� فق�د يك�ون م�ن
الممكن إنشاء محيط أمني فريد حول المكان االستراتيجي الكبير .وھناك أمثلة سابقة ت�م فيھ�ا
اعتبار قرى أو مدن صغيرة بكاملھا موقعا لحدث عام رئيسي.
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-٦-٢

ترتيبات التعاون

سيعتمد تنفي�ذ نظ�م األم�ن الن�ووي وت�دابيره لح�دث ع�ام رئيس�ي عل�ى البني�ة التحتي�ة
الت���ي توفرھ���ا مجموع���ة م���ن المنظم���ات المس���ؤولة المختلف���ة المتع���ددة التخصص���ات .وم���ن
الض��روري تحدي��د مس��ؤوليات ك��ل منظم��ة تحدي��دا واض��حا م��ن أج��ل ض��مان س��المة التع��اون
والتنس��يق وتب��ادل المعلوم��ات وتكام��ل األنش��طة ب��ين جمي��ع المنظم��ات المس��ؤولة .وينبغ��ي أن
تضطلع السلطة الوحيدة المع َّينة المسؤولة عن األمن الشامل بتنس�يق جمي�ع األنش�طة الداعم�ة
في إطار منظومة أم�ن ن�ووي فعال�ة .ويتع�ين تحدي�د األدوار والمس�ؤوليات ف�ي بروتوك�والت
و/أو مذكرات تفاھم بين جمي�ع المنظم�ات ذات الص�لة .وينبغ�ي أن تش�مل ھ�ذه الوث�ائق ك�ذلك
جھات اتصال محددة.
وفضال عن ذلك ،يمكن أن يكون وضع نظام أم�ن ن�ووي ش�امل لحماي�ة ح�دث ع�ام
رئيسي مھمة صعبة على الدولة .فينبغي للدول�ة الت�ي تستض�يف ح�دثا عام�ا رئيس�يا أن تنظ�ر
في التعاون ال�دولي م�ن خ�الل الحص�ول عل�ى المعلوم�ات وعل�ى المس�اعدة التقني�ة والقانوني�ة
بموجب ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف ومن المنظمات الدولية.

 -٣التدابير الوقائية قبل الحدث العام الرئيسي
-١-٣

عام

يمثل الحدث العام الرئيسي ،بحكم بروزه أو مكانته ،ھدفا ج�ذابا للھج�وم اإلرھ�ابي.
وتھ��دف الت��دابير الو�ائي��ة الس��ابقة للح��دث ف��ي س��ياق ح��دث ع��ام رئيس��ي إل��ى من��ع األف��راد أو
الجماعات من القيام بعمل إجرامي أو غير مأذون به تترتب عليه آثار تتعلق ب�األمن الن�ووي
وينط�وي عل�ى م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�ر� ��د ت�ؤدي إل�ى التع�ر� ل�ش�عاعات و/أو
التلوث اإلشعاعي لعموم الجمھور و/أو للبيئة.
وم��ن أج��ل تحدي��د نظ��م األم��ن الن��ووي وت��دابيره الت��ي ينبغ��ي تنفي��ذھا ،ينبغ��ي إج��راء
تحليل سابق للح�دث ،بم�ا ف�ي ذل�ك تقي�يم التھدي�دات ،لتحدي�د حج�م الم�وارد المطل�وب ودرج�ة
االستعداد المطلوبة .وينبغي أن يشمل التحليل النظر في حجم الحدث وأھميته ومدته ومو�ع�ه
وحض��وره وتغطيت���ه اإلعالمي��ة ،فض���ال ع��ن وج���ود الشخص��يات الب���ارزة و/أو التص���ورات
السياسية للحدث.
وتبعا للتحليل السابق للحدث ،تعتبر اإلجراءات التالية ضرورية:
إج��راء تحلي��ل لم��واطن الض��عف بغي��ة الب��ت ف��ي المتطلب��ات الالزم��ة ل �نظم األم��ن
)أ(
النووي وتدابيره اإلضافية ،من خالل ما يلي:
 تحليل التص�اميم ذات الص�لة لموا��ع األح�داث واألم�اكن اس�تراتيجية األخ�ر�
وخط��ط نق��ل الرياض��يين وكب��ار الشخص��يات والجمھ��ور ،ال���� ،ب��ل الح��دث
وأثناءه؛
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١٠

)ب(

 تحدي��د المن��اطق والمب��اني واألم��اكن االس��تراتيجية الحيوي��ة األخ��رى وال �نظم
والمكونات التي تحتاج إلى نظم األمن النووي وتدابيره.
تقييم مدى الحاجة إلى تعزيز األمن النووي ،من خالل ما يلي:
• تحديث اإلجراءات الخاصة بالعمليات؛
• تدريب العاملين على المعدات والھياكل األمنية الجديدة؛
• تقييم فعالية نظام األمن من خالل التدريبات التكرارية والتمارين المتكررة من
أجل تحديث النظام وفقا لذلك.

وباإلضافة إل�ى ذل�ك ،ينبغ�ي لل�دول أن تض�من وج�ود نظ�م األم�ن الن�ووي وت�دابيره
المالئمة للمرافق النووية وما يرتبط بھ�ا م�ن أنش�طة وفق�ا للمتطلب�ات الوطني�ة وبم�ا يتف�ق م�ع
األدلة الدولية ذات الصلة التي تصدرھا الوكالة وغيرھا من األدلة الدولية ].[٢ ،١
-٢-٣

منع األعمال اإلجرامية أو غير المأذون بھا

عالوة على نظم األمن النووي وتدابيره المبينة في القسمين  ٤و ،٥يمك�ن أو ي��دي
اتخاذ إجراءات بسيطة إضافية إلى تقليل احتمال وقوع حدث أمن نووي .وينبغي النظر بشدة
في ھذه اإلجراءات فيم�ا يخ�ص األح�داث الت�ي ق�د تتطل�ب تنس�يقا وتأھب�ا واس�عا مش�تركا ب�ين
الوكاالت ،وينبغي ،في جملة أمور ،أن تكون كما يلي:
)أ(
)ب(

)ج(

)د(

تأمين نظم التھوية الميكانيكية في مواقع الحدث.
ضمان أن تكون جميع المواد النووية والمواد المشعة األخرى المأذون بھا )بما ف�ي
ذلك ،على وجه الخصوص ،المص�ادر المش�عة المختوم�ة المندرج�ة فـ�ـي الفئـــ�ـات
 ٥(٣-١محمي��ة ومحتفظ��ا بھ��ا وفق��ا لش��روط الت��رخيص .وفض��ال ع��ن ذل��ك ،وم��ع
مراعاة التھديدات التي تم تقييمھ�ا ،ق�د ترغ�ب الھيئ�ة المس�ئولة ف�ي أن تع�زز خ�الل
الحدث العام الرئيسي أمن المصادر المندرجة في الفئتين  ٤و.[٨-٥] ٥
ض��مان أن تك��ون أجھ��زة إنف��اذ الق��انون المختص��ة ق��د قام��ت ،بالتنس��يق م��ع الس��لطة
المختص��ة ذات الص��لة ،بتح��ديث المعلوم��ات ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخرى المأذون بھا )المكان ،والمالك ،ومعلومات االتصال ،الخ(.
ض��مان اتخ��اذ إج��راءات أمني��ة مع��ززة أ�ن��اء نق��ل الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخـــرى ].[١٠ ،٩

 ٥ي��وفر نظ��ام التص��ني� ال��وارد ف��ي المرج��ع ] [٥ترتيب �ا للمص��ادر اإلش��عاعية والممارس��ات
المتصلة بھا يقسمھا إلى خمس فئات ،بحيث أن الفئة  ١من المص�ادر )يمك�ن أن تك�ون( ’أش�د‘ الفئ�ات
خطورة ألنھا يمكن أن تشكل خطرا كبيرا ج�دا عل�ى الص�حة البش�رية إذا ل�م ي�تم التعام�ل معھ�ا بأم�ان
وأم��ن ،والفئ��ة ’ ٥أق��ل‘ المص��ادر خط��ورة .و ُيعتب��ر أن المص��ادر المش��عة المندرج��ة ف��ي الفئ��ات ٣-١
تتطلب تدابير أمنية إضافية ،إلى جانب التدابير المطلوبة ألسباب تتعلق باألمان .ويمكن االط�الع ف�ي
المرجع ] [٦على مزيد من المعلومات عن أمن المصادر والتدابير الموصى بھا.
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)ھـ(

ضمان أن تكون جميع المنظمات المسؤولة عل�ى عل�م بنق�ل الم�واد النووي�ة والم�واد
المشعة األخرى ،بما فيھا النظائر الطبية ،في محيط األماكن االستراتيجية.
الحد من نق�ل الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى و/أو حظ�ر نقلھ�ا ف�ي مح�يط
األماكن االستراتيجية خالل فترة الحدث العام الرئيسي.
االستفادة من قدرات مكافحة اإلرھاب للتحقيق في التب�ادل التج�اري للم�واد النووي�ة
والمواد المشعة األخرى )من الذي يشتريھا وألي غرض(.
ضمان حماية الحدود في نقاط الدخول المعيَّن�ة وغي�ر المع َّين�ة )مث�ل المع�ابر البري�ة
والموانئ البحرية والمطارات( ،من خالل ما يلي:
• مراقبة الواردات/الصادرات؛
• مراقبة إعادة شحن البضائع؛
• مراقبة األشخاص والممتلكات؛
• مراقبة األمتعة؛
• مراقبة نقاط الدخول غير المعيَّنة.
ض��مان مراقب��ة إيص��ال األغذي��ة والمع��دات والبري��د وغيرھ��ا م��ن البن��ود إل��ى مواق��ع
الحدث أو األماكن االستراتيجية األخرى.

-٣-٣

إدارة المعلومات

)و(
)ز(
)ح(

)ط(

م��ن الض��روري أن ت��وفر معلوم��ات األم��ن الن��ووي ف��ي الوق��ت المناس��ب وأن تك��ون
متاح��ة التخ��اذ الق��رارات ف��ي س��ياق الح��دث الع��ام الرئيس��ي .وينبغ��ي أن تتض��من السياس��ات
واإلجراءات الخاصة بحماية المعلومات الحساسة ما يلي:
)أ(
)ب(

تصنيف المعلومات وفقا للمتطلبات الوطنية؛
إع���داد أو تحدي���د أو وس���م أو إرس���ال الوث���ائق أو المراس���الت الت���ي تحت���وي عل���ى
معلومات حساسة؛
طرق التشفير المناسبة لدى نقل المعلومات الحساسة؛
سياسة لمراقبة وإبالغ المعلومات الحساسة بين المنظمات المسؤولة؛
إتالف الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة؛
رفع السرية عن الوثائق عندما تصير غير مطلوبة أو غير حساسة.

-٤-٣

جدارة العاملين بالثقة

)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

ينبغي للسلطات المسؤولة أن تضمن أن جميع الموظفين العاملين في أنش�طة األم�ن
الن��ووي فيم��ا يتعل��ق بالح��دث الع��ام الرئيس��ي يعتب��رون ص��راحة ،م��ن خ��الل عملي��ة رس��مية،
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١٢

جديرين بالثقة ،بقدر المستويات الم��م�ة ألدوارھ�م ٦.وينبغ�ي أن تقل�ل ھ�ذ� العملي�ة الرس�مية
من احتمال االنخراط في أنشطة غير مشروعة من جانب الع�املين الم�أذون لھ�م ال�ذين ل�ديھم
إمكانية الوصول إلى معلومات سرية .وقد يكون ھؤالء األفراد ممن يتول�ون أي منص�ب ف�ي
المنظمة أو قد ال يكونون من العاملين مباشرة لدى المنظمة .ومع ذلك ،يمكن أن يكون ل�ديھم
م��ا يل��ي ‘١’ :إمكاني��ة الوص��ول إل��ى بع��ض أو جمي��ع األم��اكن االس��تراتيجية أو المعلوم��ات
الحساسة أو أجھزة الكشف أو معداته أو أدواته؛ و/أو ’ ‘٢س�لطة عل�ى العملي�ات أو الع�املين؛
و/أو ’ ‘٣معرفة باإلجراءات والنسق التصميمي وغير ذلك من المعلومات الحساسة.
وينبغي للسلطات والمنظمات المسؤولة أن تعتم�د ت�دابير وإج�راءات ل��مان تجدي�د
تأكيد موثوقية العاملين أو إعادة التحقق منھا دوريا وفقا للمتطلبات الوطنية.

 -٤الكشف بواسطة األجھزة
-١-٤

عام

يمكن عموما الكشف عن المواد النووية والمواد المشعة األخ�رى بواس�طة األجھ�زة
دون القيام بتفتيش مكثف ،وذلك باستخدام مختلف أنواع األجھزة المتخصصة المتاحة تجاريا
الخاصة بالكشف عن اإلشعاعات.
ولمن��ع ح��دو� عم��ل إجرام��ي أو إرھ��ابي ينط��وي عل��ى اس��تخدام الم��واد النووي��ة
والم��واد المش��عة األخ��رى ف��ي األح��دا� العام��ة الر�يس��ية ،يمك��ن نش��ر أجھ��زة الكش��ف ع��ن
اإلشعاعات لغرض الكشف عن المواد ومنع دخولھ�ا قب�ل أن يتس�نى القي�ام بعم�ل إجرام�ي أو
إرھابي ينطوي على استخدام المواد النووية والمواد المشعة األخرى.
و ُتن� ِتج الم��واد النووي��ة وغيرھ��ا م��ن الم��واد المش��عة أنواع�ا مختلف��ة م��ن اإلش��عاعات
)إشعاعات ألفا وبيتا وغاما واإلشعاعات النيوترونية( .وتعتمد اإلشعاعات المنبعثة على كمية
وتك���وين الم���ادة وعل���ى النوي���دات المش���عة المح���ددة .وبم���ا أن إش���عاعات غام���ا واإلش���عاعات
النيوترونية أكثر اختراقا من األنواع األخرى من اإلشعاعات فيمكن استخدام أجھ�زة الكش�ف
ع��ن إش��عاعات غام��ا واإلش��عاعات النيوتروني��ة للكش��ف ع��ن وج��ود الم��واد النووي��ة والم��واد
المشعة األخرى والتعرف على ھويتھا .ومع ذلك فإذا كانت الم�ادة النووي�ة أو الم�ادة المش�عة
األخرى مدرَّ عة بطريقة جيدة وكان�ت مس�تويات اإلش�عاعات أق�ل كثي�را م�ن المس�تويات الت�ي
تكشف عنھا األدوات المستخدمة فقد ال يتم الكشف عن المادة .وبما أنه ال يوج�د جھ�از مع�ين
قادر على كشف جميع أنواع المواد النووية والمواد المشعة األخرى بأي كمية فيج�ب توجي�ه
ق�در كبي�ر م�ن االنتب�ا� إل��ى ن�وع األجھ�زة الت�ي ي�تم اختيارھ��ا لك�ل مك�ان عل�ى ح�دة وتركيبھ��ا
واستخدامھا ،وكذلك معارف مستخدميھا ،بما في ذلك احتياجاتھم التدريبية.
 ٦اإلج��راءات الت��ي تتخ��ذ ���د ’الع��المين باألس��رار‘ المحتمل��ين فيم��ا يتعل��ق ب��المرافق النووي�ة
مبينة في المرجع ].[١١
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وينبغي أن يؤدي نشر أجھزة الكشف ف�ي األم�اكن االس�تراتيجية ذات األولوي�ة إل�ى
زيادة احتمال الكشف عن وجود المواد النووية والمواد المشعة األخرى .وستعتمد فعالية ھ�ذه
النظم وكفاءتھا على نوع وعدد أجھزة الكشف عن اإلشعاعات ،وحساسيتھا الت�ي تم ِّكنھ�ا م�ن
إنتاج المعلومات الصحيحة والمجدية ،وإج�راءات تقي�يم اإلن�ذارات ومتابع�ة ت�دابير التص�دي.
بيد أن مفھوم العمليات الذي يجمع بين الكشف عن اإلش�عاعات والكش�ف ع�ن المع�ادن يمك�ن
أن يعزز القدرة على الكشف عن التدريع وعن احتمال وجود المواد النووية والم�واد المش�عة
األخرى.
ويتمث��ل ش��رط مھ��م لنج��ا� تنفي��ذ نظ��م األم��ن الن��ووي الخاص��ة بحماي��ة ح��دث ع��ام
رئيسي في تغطي�ة األھ�داف المحتمل�ة ،بق�در اإلمك�ان ،بأع�داد كافي�ة م�ن أجھ�زة الكش�ف ع�ن
اإلشعاعات تكون مكيفة بطريقة مناسبة للكشف عن اإلشعاعات ،وفقا لإلجراءات.
ووض��ع ا�لي��ات والبروتوك��والت واإلج��راءات المناس��بة ض��روري لجم��ع وتقي��يم
المعلومات المتعلقة بالعمليات ،و/أو المراقب�ة الطبي�ة ،و/أو التق�ارير الت�ي تص�درھا الس�لطات
المختصة.
ولدى تصميم نظم األمن النووي ل�ح�داث العام�ة الرئيس�ية ،ينبغ�ي أن يك�ون ھن�اك
ترتيب لضمان إمكان رفع مستوى حالة التأھب األمني في أوقات ازدياد احتمال وقوع عم�ل
إجرامي أو إرھابي ينط�وي عل�ى اس�تخدام الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى .ويش�مل
ذلك تطبيق نظم وتدابير أمن نووي إضافية ،مثل ف�رض قي�ود عل�ى حرك�ة/توافر ھ�ذه الم�واد
لفترات محددة.
٢-٤

مفھوم العمليات الخاص بالكشف بواسطة األجھزة

ينبغي لمفھوم العمليات الشامل الخاص بالكشف بواسطة األجھزة خالل ح�دث ع�ام

رئيسي أن يتضمن ،جزئيا أو كليا ،ما يلي:
)أ(

)ب(

رسم خرائط للخلفية اإلشعاعية لمواقع الح�دث و�يرھ�ا م�ن األم�اكن االس�تراتيجية،
ويمك��ن أن ي��ؤ َّدى ذل��ك قب��ل الح��دث الع��ام الرئيس��ي م��ن أج��ل كش��ف الم��واد النووي��ة
والمواد المشعة األخ�رى �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي ،ولك�ي يك�ون خ�ط أس�اس
لمستوى اإلشعاعات في حال وقوع حدث أمن نووي.
عمليات مسح قبل الحدث لتوفير االطمئنان إلى أن ھذه األماكن االستراتيجية خالية
م��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى ،وتن َّف �ذ عملي��ات المس��ح ھ��ذه قب��ل أن
٧
تفرض أجھزة إنفاذ القانون تحكما كامال في إمكانية الوصول.

 ٧دلت الخب�رة عل�ى أن إج�راء مس�ح إش�عاعي قب�ل الح�دث مقرون�ا بعملي�ة تقيي�د لل�دخول إل�ى
الموقع التي تجريھا فرقة مكافحة القنابل ھو أمر يتسم بفعالية بالغة.
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)ج(

أجھ�زة للكش�ف ع�ن اإلش��عاعات ي�تم نش�رھا ف�ي نق��اط دخ�ول أي مك�ان اس��تراتيجي

للكشف عن وجود الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم
الرق��ابي الت��ي يمك��ن أن ت��دخل المنطق��ة مخف�اة ل��دى ف��رد و/أو ف��ي بض��ائع و/أو ف��ي
َمركب��ات .وينبغ��ي تحقي��ق تكام��ل أجھ��زة الكش��ف ھ��ذه ،عن��د اإلمك��ان ،م��ع الت��دابير
األمنية القائمة )مثل أجھزة الكشف عن المعادن ،والفحص البدني(.
وي�رد ف�ي المرف��ق الثال�ث مث��ال لج�دول زمن�ي لتنفي��ذ الكش�ف بواس��طة األجھ�زة ف��ي
ملعب لكرة القدم.
ُ
وللكشف عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى ،يمكن تطبيق نھج مختلفة ف�ي
األماكن االستراتيجية الخاصة باألحداث العامة الرئيسية .ويمكن أن تشمل ھذه ال ُنھج ما يلي:
)أ(

)ب(

)ج(

رصد اإلش�عاعات ف�ي نق�اط الفح�ص األمن�ي ف�ي من�اطق التالق�ي الخاض�عة لل�تحكم
)األم��اكن الت��ي يم��ر فيھ��ا الن��ا� ،فردي �ا أو بأع��داد ص��غيرة ،حي��ث يمك��ن ع��زلھم
بسھولة( .وفي ھذه الحالة ،يكون تحديد مكان مصدر اإلشعاع سھال نسبيا.
الكشف المبكر عن المواد النووية والم�واد المش�عة األخ�رى �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم
الرق��ابي ،ال��ذي يمك��ن أن تق��وم ب��ه دوري��ات أمني��ة متنقل��ة م��زودة ب��أدوات كش��ف
متخصصة حول األماكن االستراتيجية ،بما في ذلك المناطق الواقعة خارج المحيط
اآلمن.
رصد المن�اطق بجھ�از محم�ول للكش�ف ع�ن اإلش�عاعات )جھ�از كش�ف يرك�ب ف�ي
منصة متنقلة( ،يمكن أن يكشف الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى الثابت�ة أو
المتحركة ويحدد ھويتھا .وفي ھذه الحالة ،تس�تخدم تقني�ات خاص�ة للتفت�ي� وتحدي�د
األماكن من أجل العثور على المواد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى بس�رعة م�ن
دون اجتذاب انتباه ال ضرورة له.

ويرد في المرف�ق الراب�ع مث�ال مفص�ل لمفھ�وم العملي�ات الخ�اص بالكش�ف بواس�طة
األجھزة فيما يتعلق بالحدث العام الرئيسي.
وينبغي أن َّ
تعزز تدابير الكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى ،ف�ي
نق��اط دخ��ول مواق��ع األح��داث وف��ي األم��اكن االس��تراتيجية األخ��رى وف��ي المن��اطق المحيط��ة،
بتدابير إضافية تك�ون ف�ي الع�ادة م�ن مس��ولية س�لطات أخ�رى �ي�ر تل�ك المس��ولة ع�ن أم�ن
الحدث العام الرئيسي .ومن األمثلة على ذلك تركيب أجھزة كشف في نقاط دخول محددة من
أجل منع المواد النووية والمواد المش�عة األخ�رى �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي م�ن دخ�ول
الدولة.
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وتتوقف فعالية نظم الكشف وتدابيره على مفھوم العمليات وعلى تدريب الموظفين.
ومن ثم يجب إيالء اھتمام خاص لتدريب مسؤولي الخط األم�امي والع�املين المس�ؤولين ع�ن
األمن النووي في الحدث العام الرئيسي.
-٣-٤

اختيار أجھزة الكشف عن اإلشعاعات

يرد في المرجعين ] [١٣ ،١٢وص�ف مفص�ل ألجھ�زة الكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة
والم���واد المش���عة األخ���رى .وتتطل���ب األجھ���زة جميعھ���ا وج���ود م���وظفين م���دربين م���ن أج���ل
استخدامھا الفعال في الحدث العام الرئيسي .وألغراض الح�دث الع�ام الرئيس�ي ،يمك�ن تقس�يم
أجھزة الكشف عن اإلشعاعات إلى أربع فئات:
)(١

)(٢

)(٣

أجھزة المراقبة اإلشعاعية البوابية تصمم لكي تستخدم في نقاط التفتيش األمن�ي ف�ي
مناطق التالقي الخاضعة للتحكم ،للكشف عن وجود المواد النووية والم�واد المش�عة
األخرى التي يحملھا الركاب/المشاة أو المنقولة بواسطة المركبات.
أجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعية الشخص��ية ٨ھ��ي أجھ��زة ص���يرة خفيف��ة ال��وزن يلبس��ھا
العاملون على حزام أو على زي موحد ،وھي مص�ممة لتنبي�� المس�تخدم إل�ى تزاي�د
مس��تويات ش��دة اإلش��عاعات وللكش��ف ع��ن وج��ود الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخرى .ويمكن للعاملين المدرَّ بين استخدام جھاز الكشف اإلشعاعي الشخصي ف�ي
أحوال محددة كجھاز لتفتيش األفراد أو العب�وات الص��يرة عن�دما ال تت�وافر أجھ�زة
أكثر حساسية ،وعندما تكون ھناك مسافة قصيرة بين جھاز الكشف والمصدر.
األجھ��زة اليدوي��ة ھ��ي أجھ��زة يدوي��ة تس��تخدم للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد
المش��عة األخ��رى و/أو تحدي��د أماكنھ��ا و/أو التع��رف عل��ى ھويتھ��ا .ويمك��ن تقس��يم
استخدام ھذه األدوات في األحداث العامة الرئيسية إلى ثالث فئات فرعية:
أجھزة البحث عن أشعة غاما :مص�ممة للكش�ف ع�ن مص�ادر أش�عة غام�ا
’‘١
وتحديد أماكنھا.
أجھ����زة البح����ث ع����ن النيوترون����ات :مص����ممة للكش����ف ع����ن مص����ادر
’‘٢
النيوترون���ات وتحدي���د أماكنھ���ا ،وال س���يما الم���واد النووي���ة أو المص���ادر
النيوترونية التجارية .ويمك�ن الجم�ع ب�ين ھ�ذه األجھ�زة وكاش�فات البح�ث
عن أشعة غاما.
أجھ�زة التع�رف عل�ى ھوي�ة النوي��دات المش�عة :أجھ�زة متع�ددة األغ��راض
’‘٣
تس��تخدم للبح��ث ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى والتع��رف

 ٨يمكن استخدام ھذه األجھزة لوقاية المستخدم من اإلش�عاعات ،ولكنھ�ا غي�ر مناس�بة ل��رض
قياس الجرعات اإلشعاعية الشخصية.
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)(٤

على ھويتھ�ا .ويمك�ن أن تس�تخدم أيض�ا لتقي�يم اإلن�ذار ال�ذ� يطلق�� جھ�از
بوابي للمراقبة اإلشعاعية أو جھاز شخصي للكشف اإلشعاعي.
تتألف الماسحات اإلشعاعية المحمولة )أو األجھزة المحمول�ة المتقدم�ة للكش�ف ع�ن
اإلش��عاعات( م��ن أجھ��زة أوتوماتي��ة لقي��اس طي��ف أش��عة �ام��ا وب��رامج حاس��وبية
للتعرف على ھوية النويدات المش�عة ،تس�مح برس�م الخ�رائط بواس�طة نظ�ام ع�المي
لتحديد المواقع وتمتلك قدرات اتصال .وكثيرا ما تس�تخدم للمس�ح اإلش�عاعي ورس�م
خرائط الخلفية اإلشعاعية قبل الحدث .ويمكن أيض�ا اس�تخدامھا للكش�ف ف�ي الوق�ت
الحقيقي بالقرب من األماكن االستراتيجية .وھناك نوعان من نظم القياس المحمولة
يستخدمان ‘١’ :للمسح اإلشعاعي للمناطق الصغيرة )أجھزة محمول�ة عل�ى الظھ�ر(
و’ ‘٢للمسح اإلش�عاعي للمن�اطق الواس�عة )أجھ�زة مراقب�ة محمول�ة ج�وا و/أو عل�ى
ال َمركبات و/أو على القوارب(.

وال تستطيع أجھزة المراقبة المذكورة أعاله أن تكشف إشعاعات ألفا أو بيتا .وتلزم
لھذا الغرض أنواع إضافية من أجھ�زة المراقب�ة .وي�رد ف�ي المرف�ق الخ�امس ملخ�ص ألن�واع
أجھزة الكشف عن اإلشعاعات وتطبيقاتھا.
-٤-٤

نشر أجھزة الكشف عن اإلشعاعات

ينبغي أن يتم اختيار أجھزة الكش�ف )األن�واع واألع�داد( وفق�ا لخط�ة نش�ر األجھ�زة
ومفھوم العمليات لكل مكان استراتيجي عل�ى ح�دة ووفق�ا الس�تخدامھا المتوق�ع .ول�د� اختي�ار
المواقع لنشر أجھزة الكشف عن اإلشعاعات ،ينبغي أن يكون النھج العام كما يلي:
)أ(

)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

نش��ر أجھ��زة الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات ف��ي مواق��ع األح��داث و�يرھ��ا م��ن األم��اكن
االس�تراتيجية ،الت�ي يمك�ن أن تك�ون أھ��دافا للھج�وم .ويمك�ن أن تش�مل ھ�ذه المواق��ع
مواقع األحداث ،ووسائل النقل العام ،ومواقع األحداث التي تنظم ب�التزامن إذا ك�ان

ذلك منطبقا ،والمواقع السياحية أو التراثية ،والموانئ البحري�ة والمط�ارات المحلي�ة
والتي تربط بين المدن الكبيرة.
نش��ر أجھ��زة الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات ،كلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��ا ،عن��د نق��اط التفت��ي�
األمن�ي ف��ي من��اطق التالق�ي الخاض��عة للمراقب��ة ،مقرون�ة بالت��دابير األمني��ة األخ��ر�
القائمة بالفعل.
استخدام األجھزة المحمولة الخاصة بالكشف عن اإلشعاعات ،عند االقتضاء.
اعتبار المعلومات عن أماكن وخصائص أجھزة الكشف عن اإلش�عاعات معلوم�ات
حساسة.
النظر في نش�ر أجھ�زة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات ،عل�ى النح�و ال�ذ� تح�دده س�لطات
الدولة ،في نقاط الدخول.
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)و(

الحصول على أجھزة كشف عن اإلشعاعات تمتثل للمعايير والتوصيات الدولية.
وينبغي أن تراعي خطة نشر أجھزة الكشف عن اإلشعاعات ما يلي:

)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

قائم��ة مواق��ع األح��داث وغيرھ��ا م���ن األم��اكن االس��تراتيجية ذات األولوي��ة خ���الل
الحدث العام الرئيسي؛
دروب النقل عند الحدود وداخل إقليم الدولة ،ف�ي األم�اكن الت�ي يك�ون فيھ�ا احتم�ال
الكش��ف عن��د أقص��ى ح��د ممك��ن ،أو عل��ى مقرب��ة م��ن أم��اكن إنت��اج الم��واد النووي��ة
والمواد المشعة األخرى أو استخدامھا أو تخزينھا أو دمجھا أو التخلص منھا؛
مواص��فات أجھ��زة الكش��ف م��ن حي��ث األداء ف��ي العملي��ات واألداء الكش��في ،وفق��ا
للمبادئ التوجيھية التقنية الوطنية والدولية؛
أجھزة الكشف المحمولة والقابل�ة لتغيي�ر مكانھ�ا ،م�ن أج�ل ت�وفير المرون�ة وس�رعة
تغيير المكان بغية مواجھة التھديدات الناشئة حديثا؛
متطلبات الكشف دعما لعمليات إنفاذ القانون المرتبطة بالتنبيھات اإلعالمية.

وينبغ��ي أن تح��دد خط��ة نش��ر األجھ��زة ن��و� وع��دد ك��ل جھ��از م��ن أجھ��زة الكش��ف

اإلش��عاعي الت��ي ينبغ��ي توفيرھ��ا ف��ي ك��ل مك��ان عل��ى ح��دة خ��الل الفت��رة المح��ددة .وينبغ��ي أن
تنص ھذه الخطة أيضا عدد العاملين المدرَّ بين الالزمين والموارد الالزم�ة لتش�غيل األجھ�زة.
وعلى وجه الخصوص ،ينبغي أن تولي الخطة االعتبار لما يلي:
)أ(
)ب(
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التركيب األوَّ لي ألجھزة الكشف اإلشعاعي ومعايرتھا واختبارھا وتثبيتھا.
إج��راءات الص��يانة والت��دريب والتأھي��ل المناس��بين لمس��تخدمي األجھ��زة ومس��ؤولي
الدعم التقني:
• ال �نظم واإلج��راءات الخاص��ة ب �إجراء عملي��ات المس��� اإلش��عاعي أو التفت��يش
اإلشعاعي بحثا عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى؛
• تحدي��د المس��تويات العتبي��ة الت��ي تنطل��� عن��د بلوغھ��ا اإلن��ذارات الص��ادرة ع��ن
األجھزة؛
• وض����ع نظ����م وإج����راءات إلج����راء تقييم����ات أولي����ة ل�ن����ذارات واالض����طال�
باإلجراءات األخرى للمستوى الثاني م�ن التفت�يش  ،مث�ل تحدي�د أم�اكن الم�واد
النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى والتع��رف عل��ى ھويتھ��ا وتص��نيفھا وتحدي��د
خصائص��ھا ،بم��ا ف��ي ذل��� الحص��ول عل��ى دع��م تقن��ي م��ن الخب��راء )المس��توى
الثالث من التفتيش( للمساعدة على تقييم اإلنذارات التي ال يمكن البت فيھا ف�ي
الموقع؛
• توفير وإدامة البنية التحتية الداعمة من أجل ضمان فعالية الكش�ف ،بم�ا يش�مل
تدريب العاملين ،وصيانة المعدات ،والتخزين المؤقت المأمون وا�م�ن ،ونق�ل
المواد النووية والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي التي ي�تم
الكشف عنھا وتمنع من الدخول ،والتخلص منھا ،وإجراءات التصدي الموثقة.

ويتمثل نھج ممكن لنشر أجھزة الكشف ع�ن اإلش�عاعات ف�ي إدراج أجھ�زة الكش�ف
اإلشعاعي الشخصية ف�ي الت�دابير األمني�ة القائم�ة )البواب�ات المروري�ة للكش�ف ع�ن المع�ادن،
واألجھ��زة اليدوي��ة للكش��ف ع��ن المع��ادن ،وماكين��ات األش��عة الس��ينية( عل��� بواب��ات المح��يط
األمن �ي الخ��ارجي لموق��ع الح��د� .ويمك��ن أن تحت��وي نقط��ة التفت��يش األمن��ي عل��� مجموع��ة
متنوعة من أجھزة الكشف ،مثل أجھزة الكشف عن المعادن وأجھزة الكشف عن اإلشعاعات
وماكينات األشعة السينية .وينبغي أن تح� َّدد أم�اكن أجھ�زة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات بحي�� ال
يكون ھناك تداخل من ماكينات األش�عة الس�ينية أو أجھ�زة الكش�ف ع�ن المع�ادن .ويك�ون م�ن
المستصوب ،في أي حالة يوجد فيھا تھديد عالي المستوى ،رص�د جمي�ع زوار موق�ع الح�د�
)بما يشمل المشاھدين والرياضيين وكب�ار الشخص�يات والص�حفيين والم�وظفين والمش�اركين
ِّ
والمنظم��ين ،ال���( وأمتع��تھم وأدواتھ��م بحث��ا ع��ن اإلش��عاعات ،وذل��ك باس��تخدام
ف��ي الح��د�،
أجھزة التفتيش الخاصة بالكشف عن أش�عة غاما/األش�عة النيوتروني�ة )وربم�ا أجھ�زة الكش�ف
اإلش��عاعي الشخص��ية( .وينبغ��ي أن تك��ون األجھ��زة اليدوي��ة الخاص��ة ب��التعرف عل��� ھوي��ة
النويدات المشعة متوفرة لتقييم اإلنذارات الص�ادرة م�ن األجھ�زة .وعن�د ت�وافر أجھ�زة جدي�دة
وأكثر تطورا للكشف عن اإلشعاعات ،ينبغي النظر في إدراجھا في نظام األمن النووي.
ويمك��ن نش �ر أجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعي الشخص��ية ف��ي أم��اكن ثابت��ة ،أو يمك��ن أن
يحملھ�ا الع�املون الم�درَّ بون المع َّين�ون .وتج�در اإلش��ارة إل�� أن نم�ط إش�ارة اإلن�ذار الص��وتي
ال��ذي يص��در م��ن مختل��ف أجھ��زة الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات )بواب��ات الكش��ف ع��ن المع��ادن،
واألجھ��زة اليدوي��ة الخاص��ة بالكش��ف ع��ن المع��ادن ،وأجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعي الشخص��ية(
يمكن أن يكون متماثال تماما .وينبغي معالجة ذلك لدى تش�كيل األجھ�زة ،ألن ھ�ذ� التش�ابھات
يمكن أن تزيد من صعوبة التع�رف عل�� الجھ�از ال�ذي انطل�ق من�� اإلن�ذار .وإذا كان�ت بواب�ة
المدخل الواسعة تغذي عددا م�ن البواب�ات األمني�ة المتوازي�ة الالحق�ة ،يمك�ن أن تك�ون عملي�ة
الكش��ف والفص��ل ذات الم��رحلتين فعال��ة .ويمك��ن أن ي��تم الكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد
المش��عة األخ��رى وتص��نيفھا أثن��اء مرورھ��ا عب��ر بواب��ة الكش��ف .ويمك��ن إرس��ال النت��ائج إل���
البواب��ات األمني��ة الالحق��ة ،حي��� يمك��ن للمس���ولين تلق��ي اإلن��ذار ع��ن بع��د ومق��دما واس��تخدام
أجھزة الكشف اإلشعاعي الشخصية للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى.
ويمكن أيضا أن تحم�ل ال�دوريات األمني�ة المتنقل�ة أجھ�زة كش�ف إش�عاعي شخص�ية
مزودة بوسائل اتصال قابلة للتشغيل المتبادل ،من أجل دعم األجھزة الثابتة الخاصة بالكش�ف
عن اإلشعاعات .ويمكن أيضا أن توفر لفرق اإلطفاء وفرق التصدي األخرى أجھزة إضافية
خاص���ة ب���التعرُّ ف عل���� ھوي���ة النوي���دات المش���عة ،إل���� جان���ب أجھ���زة الكش���ف اإلش���عاعي
الشخصية.
والكشف المبكر ضروري لمنع دخول أي مواد النووية أو مواد مشعة أخ�رى غي�ر
خاض��عة لل��تحكم الرق��ابي إل��� موق��ع الح��د� .ولھ��ذا الغ��ر� ،وع��الوة عل��� المح��يط األمن �ي
المزود بأجھزة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات الت�ي ي�تم تركيبھ�ا ف�ي مختل�ف أنح�اء موق�ع الح�د�،
يمك��ن أيض��ا إج��راء تفت��يش عش��وائي م��نظم للبح��� ع��ن ھ��ذ� الم��واد ،باس��تخدام تقني��ات مث��ل
ح��واجز الط��رق/نق��اط الفح��� و/أو ال��دوريات األمني��ة .وف��ي ھ��ذ� الح��االت ،يمك��ن اس��تخدام
أجھزة الكشف اليدوية )وربما أجھزة الكشف اإلشعاعي الشخصية( للكش�ف ع�ن اإلش�عاعات
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خ��الل العملي��ات األمني��ة الخاص��ة بإيق��اف المركب��ات وتفتيش �ھا عن��د ح��واجز الط��رق أو نق��اط
الفحص على الطرق المؤدية إلى مواقع الحدث أو األماكن االستراتيجية األخرى .ويمك�ن أن
تقام حواجز الطرق/نقاط الفحص ھ�ذه عن�د نق�اط التفت�يش األمن�ي العادي�ة ومحط�ات تحص�يل
رسوم المرور ،الخ.
ويمكن إجراء عمليات المسح اإلشعاعي في األماكن االستراتيجية باستخدام أجھ�زة
يحملھا العاملون أو باستخدام نظم محمولة .وينبغي اس�تخدام ھ�ذا المس�ح أي��ا لرس�م خ�را�ط
اإلشعاعات الخلفية للمنطقة من أجل تقييم اإلنذارات الصادرة من األجھزة .وم�ن ال��روري
لغ��ر� المس��ح بواس��طة األجھ��زة المحمول�ة أن يك��ون باإلمك��ان تحدي��د أم��اكن ص��دور جمي��ع
اإلن��ذارات تحدي��دا دقيق�ا ف��ي خ��را�ط موق��ع الح��دث .واألجھ��زة اليدوي��ة الخاص��ة بالكش��ف ع��ن
أشعة غاما اإلجمالية ونظم قياس طي�ف أش�عة غام�ا مناس�بة جي�دا لھ�ذا الغ�ر� .ويستص�وب
استخدام أجھزة قياس الطيف األوتوماتية المستندة إل�ى أجھ�زة الكش�ف الت�ي تس�تخدم بل�ورات
يوديد الصوديوم ذات الحجم الكبير ،ألنه عالوة على الكشف عن أشعة غاما ف�إن المعلوم�ات
الطيفية التي يتم جمعھا تتيح التعرف على ھوية النويدة )النويدات( المشعة.
ويمك��ن أي���ا اس��تخدام أجھ��زة الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات لتقي��يم التنبيھ�ات اإلعالمي��ة
الت��ي تص��در خ��الل حم��الت التفت��يش .وينبغ��ي التحق��ق م��ن اإلن��ذار الص��ادر ع��ن جھ��از و/أو
التنبيه اإلعالمي ،وإذا تم التحقق من صحته فينبغي تحديد مكان مصدر اإلشعاعات وأن يتم،
كلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��ا ،تقي��يم ق��وة الم �واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى لتحدي��د مس��توى
التصدي المناسب .فإذا تم التحق�ق م�ن أن اإلن�ذار يش�كل مس�ألة أم�ان إش�عاعي فينبغ�ي تفعي�ل
جمي��ع الت��دابير المناس��بة الخاص��ة بالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات م��ن أج��ل حماي��ة الع��املين وعم��وم
الجمھور.
وف��ي حال��ة نظ��م مراقب��ة المن��اطق ،يك��ون مك��ان الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخرى غير معروف ،فيمكن مثال أن يكون مركبة متحركة أو أي شخص في مكان قري�ب.
في مثل ھذه الحالة ،يتعين تنفيذ تقنيات البح�ث الخاص�ة الت�ي يس�تخدمھا الموظف�ون المكلف�ون
بإنفاذ القانون وخبراء اإلشعاعات للكشف عن الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى غي�ر
الخا���عة لل��تحكم الرق��ابي والتع��رف عل��ى ھويتھ��ا وتحدي��د أماكنھ��ا ومن��ع دخولھ��ا واس��تعادتھا
وتدريعھا.

 -٥تقييم التنبيھات و/أو اإلنذارات
-١-٥

عام

في جميع األح�وال ،يتطل�ب أي تنبي�ه إعالم�ي و/أو إن�ذار ص�ادر ع�ن جھ�از مزي�دا
من التقييم .وينبغي التحقق من كل التنبيھات و/أو اإلنذارات وأن يتم البت فيھا محليا بطريق�ة
مستقلة من جانب فريق تفتيش على المستوى الثانوي أو الثالث ،ويمكن القي�ام ب�ذلك ع�ن بع�د
بواسطة الدعم المق�دم م�ن الخب�راء .وي�رد ف�ي الش�كل  ١مخط�ط ع�ام لتقي�يم التنبي�ه اإلعالم�ي
و/أو اإلنذار الصادر عن جھاز بشأن وجود أجسام مريبة تم تطھيرھا من المتفجرات.
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الشكل -١-مخطط ��ام لت�ي�يم الت�بي�� اإل��م�� و/أو اإل���ار ال��ا�ر ��ن جھ�ا� �يم�ا يت���� بوج�و�
أجسام مريبة تم تطھيرھا من المتفجرات.
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-٢-٥

التنبيھات اإلعالمية

في إطار التدابير الرامية إلى الكشف عن عمل إجرام�ي أو غي�ر م�أذون ب�ه تترت�ب
علي��ه آث��ار تتعل��ق ب�األمن الن��ووي وينط��وي عل��ى م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى ،ينبغ��ي
للمنظم��ات المس��ؤولة أن تش��رف عل��ى جم��� التنبيھ��ات اإلعالمي��ة وتقييمھ��ا .ويمك��ن أن تش��مل
ھ���ذه العملي���ة اإلعالمي���ة التح���ذيرات المتعلق���ة بمكافح���ة اإلرھ���اب ،والبالغ���ات ال���واردة م���ن
الم��وظفين المختص��ين ب�نف��اذ الق��انون ،وح��االت ع��دم االمتث��ال لألنظم��ة الرقابي��ة ،ومراقب��ة
الحدود ،والمراقبة الطبية ،و/أو التقارير ع�ن احتم�ال وق�وع ح�دث أم�ن ن�ووي .وم�ن األمثل�ة
على التنبيھات اإلعالمية التي تصدرھا السلطات المختصة ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(

التھديدات بالتفجيرات المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى؛
االش��تباه ف��ي وج��ود جھ��از تع��ري� إش��عاعي أو جھ��از لنش��ر اإلش��عاعات أو جھ��از
نووي مرتجل؛
االشتباه في تلوث إمدادات األغذية أو المياه؛
اإلبالغ عن عدم امتثال لألنظمة الرقابية؛
اإلبالغ عن فقدان التحكم الرقابي؛
وجود أمتعة أو حزمة يشتبه في احتوائھا على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى؛
وجود َمركبة يشتبه في أنھ�ا تحت�وي عل�ى م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى غي�ر
خاضعة للتحكم الرقابي أو أنھا تنقل ھذه المواد؛
اإلب��الغ ع��ن ش��خص تظھ��ر علي��ه )أو أش��خاص تظھ��ر عل��يھم( أع��را� إش��عاعية
محتملة؛
أي معلومات أخ�رى ع�ن س�رقة أو اتج�ار غي�ر مش�روع أو عم�ل إجرام�ي أو غي�ر
مأذون به محتمل آخر تترتب عليه آثار تتعلق ب�األمن الن�ووي وينط�وي عل�ى م�واد
نووية أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي.

وينبغي أن ينص مفھ�وم العملي�ات الخ�اص بتقي�يم التنبيھ�ات اإلعالمي�ة عل�ى إج�راء
تقي��يم لمص��داقية المعلوم��ات ،واتخ��اذ الترتيب��ات الالزم��ة لمس��� وتفت��ي� المنطق��ة ،واكتش��اف
المواد النووية أو المواد المشعة أخرى المحددة والتعرف على ھويتھا.
-٣-٥

اإلنذارات الصادرة عن األجھزة
يمكن أن يكون اإلنذار الصادر من جھاز واحدا من ثالثة أنواع:
’‘١
’‘٢
’‘٣
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إنذار كاذب؛
إنذار بريء؛
إنذار غير بريء مؤكد الصحة.

ويحدث اإلنذار الكاذب عندما يتم تنشيط جھ�از كش�ف ع�ن اإلش�عاعات دون وج�ود
أي إشارة إشعاعية سببية/مصدر إشعاعي سببي.
وتشير اإلنذارات البريئة إلى حدوث زيادة فعلية في مستوى اإلشعاعات في منطقة
التفتيش/األش��خاص بس��بب وج��ود م��ادة مش��عة ال تعتب��ر تھدي��دا ،أي وج��ود مرض��ى خض��عوا
م��ؤخرا إلج���راء طب��ي باس���تخدام مستحض��رات ص���يدالنية إش��عاعية أو وج���ود م��واد مش���عة
موجودة في البيئة الطبيعية.
وترج��ع اإلن��ذارات �ي��ر البريئ��ة المؤك��دة إل��ى وج��ود م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة
أخ��رى �ي��ر خاض��عة لل��تحكم الرق��ابي ،ويمك��ن أن ت��دل عل��ى وج��ود عم��ل إجرام��ي أو �ي��ر
مأذون به تترتب عليه �ث�ار تتعل�ق ب�األمن الن�ووي ،وينبغ�ي أن ت�ؤدي إل�ى اس�تھ�ل التص�دي
٩
المناسب.
وينبغي أن ينص مفھوم العمليات أيضا على تفاعل مسؤولي الخ�ط األم�امي )ال�ذين
تطلق أجھزتھم إنذارا( مع فرق التفتيش على المستويين الثاني والثالث )الذي يمكن القي�ام ب�ه
عن بعد بواسطة الدعم المقدم من الخبراء( .وتلزم وسائل اتص�االت وترتيب�ات م�ن أج�ل نق�ل
الخبراء المزودين بالمعدات المتخصصة إلى مكان اإلنذار في الوقت المناسب بغي�ة التص�دي
ل�عم��ال الجنائي��ة المحتمل��ة .وت��رد ف��ي المرف��ق الس��ادس إج��راءات من��ع ال��دخول والب��ت ف��ي
اإلنذارات.
-٤-٥

تلقي الدعم من الخبراء

تل ِّقي الدعم من الخب�راء )االس�تعانة ب�الخبراء( ھ�و عملي�ة تجل�ب الم�وارد الموج�ودة
عن بعد إلى الفرق الميدانية .ولھذا الدعم أھمية حيوي�ة للج�زء م�ن عملي�ة التقي�يم ال�ذي يتعل�ق
بالقي��اس المي��داني .وم��ن ش��أن البرن��امج المص��مم جي��دا الخ��اص بتلق��ي ال��دعم م��ن الخب��راء أن
يفصل بين عملية القياس وعملية التحليل.
ويزيل تلقي الدعم من الخبراء عبء تفس�ير البيان�ات ع�ن كاھ�ل الوح�دات الميداني�ة
ويلقيه على عاتق خبراء ف�ي مك�ان بعي�د .وي�تم تيس�ير ھ�ذ� العملي�ة بواس�طة قن�وات االتص�ال
العص��رية والب��رامج العص��رية لمعالج��ة البيان��ات .وف��ي الع��ادة ،تحص��ل الف��رق المتنقل��ة عل��ى
األطياف على فترات مدتھا ثواني قليلة .ويمكن تحويل البيانات الخام إلى قاعدة بيانات بعي�دة
يجرى فيھا التحليل في الوقت الحقيقي ،ويتم بث النتائج الرئيسية إلى الميدان .وباإلضافة إلى
 ٩عندما ي�تم الكش�ف ع�ن م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى �ي�ر خاض�عة لل�تحكم الرق�ابي،
يجب أخطار )منظمة( منظمات التصدي المختص�ة ف�ورا .وقب�ل اس�تھ�ل إج�راءات التص�دي ،ينبغ�ي
إج���راء تقي���يم لحال���ة المخ���اطر فيم���ا يتعل���ق باألخط���ار اإلش���عاعية و�ي���ر اإلش���عاعية عل���ى الس���واء
)اإلشعاعات ،والمتفجرات ،واألسلحة ،واألماكن المغلقة ،والجھد الكھربائي العالي ،والمراف�ق العام�ة
المكشوفة ،والغاز الطبيعي ،والحط�ام ،ال��( .وتطب�ق إج�راءات الح�د م�ن الخط�ر ،وي�تم ض�بط الم�واد
النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى وعزلھ��ا ،باس��تخدام إج��راءات األم��ان واألم��ن والتحلي��ل الجن��ائي
المناسبة ،إلى جانب أي أدلة محتملة أخرى ،مثل مواد التعبئة والتغليف والوثائق ذات الصلة.
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ذلك ،يمكن توجيه نتائج التحليل إلى صفحة مخصصة وآمنة على الشبكة العالمية أو إرس�الھا
بالوسائل اإللكتروني�ة إل�ى المنظم�ات األخ�رى المش�اركة ف�ي الترتيب�ات األمني�ة للح�دث الع�ام
الرئيسي.

 -٦تدابير التصدي
-١-٦

عام

المرحلة األولى من التصدي ھي مرحلة التقييم )لكي يشمل التصدي حالة المخاطر
المر َّكبة( ،وھي استمرار للتقييم األولي بعد صدور التنبي�ه اإلعالم�ي أو اإلن�ذار الص�ادر م�ن
جھاز .ويمكن أن يتبين من نتائج عملية التقييم وقوع حدث أمن نووي .والمرحل�ة الثاني�ة م�ن
التصدي ھي معالجة حدث األمن النووي من خالل تنفي�ذ خط�ة األم�ن الن�ووي للتص�دي فيم�ا
يتعلق بالحدث العام الرئيسي.
وفي العادة يكون الحدث العام الرئيسي مخططا ل�ه مق�دما قب�ل وق�ت طوي�ل .ول�ذلك
ينب���ي أن تك��ون الق��درات التقني�ة والبني��ة التحتي��ة المتوخ��اة ف��ي خط��ة األم��ن الن��ووي للتص��دي
جاھزة للتنفيذ قبل بدء الحدث العام الرئيسي وأن يكون قد تم التمرين عليھا مقدما .ويج�ب أن
تؤكد المنظمات المسؤولة عن تنفيذ خطة التصدي تأھبھا.
ولتقلي���ل الوق���ت ال���الزم للتص���دي ،ينب����ي نش���ر الم���وارد والموج���ودات الخاص���ة
بالتصدي ف�ي مح�يط األم�اكن االس�تراتيجية ،ويفض�ل أن يك�ون ذل�ك خ�ارج النط�اق الم�ؤمَّن،
خ��الل الح��دث الع��ام الرئيس��ي .وينب���ي أن يك��ون أيض��ا م��ن ب��ين المع��ايير الت��ي توض��ع ف��ي
االعتب��ار ف��ي تحدي��د أم��اكن النش��ر خ��ارج المح��يط الم��ؤمَّن الظ��رو� الجوي��ة المتوقع��ة وم��دى
سھولة الوصول إلى األماكن االستراتيجية للحدث العام الرئيسي .وثمة ترتي�ب مھ�م آخ�ر ھ�و
اعتم��اد ف��رق التص��دي .فھ��ذا االعتم��اد يس� ِّھل المص��ادقة عل��ى ف��رق التص��دي لك��ي ت��تمكن م��ن
ال���دخول دون ت���أخير إل���ى مواق���ع الح���دث والمن���اطق األخ���رى الخاض���عة لل���تحكم المت���أثرة.
والمصادقة على فرق التصدي لكي يؤذن لھا بالدخول دون أي تأخير إلى مواقع الحدث و/أو
المناطق األخرى الخاضعة للتحكم أمر ضروري.
ويجب على منظمات التصدي اتباع اإلج�راءات المعم�ول بھ�ا .وينب��ي أن تتض�من
ھذه اإلجراءات ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
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تقييم التھديدات المباشرة م�ن أج�ل الب�ت فيھ�ا والتص�دي لھ�ا بطريق�ة مناس�بة )عل�ى
سبيل المثال ،المكالمات الھاتفية ورسائل البريد اإللكتروني(؛
قائمة بأسماء أعضاء فريق التصدي مع بيان مسؤولياتھم ومعلومات االتصال بھم؛
وسائل النقل الخاصة بالعاملين في المنظمة المختصة بالتصدي ،ومعدات المنظمة،
والبنى التحتية ذات الصلة؛

)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

اإلجراءات المفصلة خطوة فخطوة التي يتعين على كل فرد من األفراد المختص�ين
بالتصدي القيام بھا؛
إجراءات التصدي لكل السيناريوھات ذات المصداقية؛
استمارات اإلبالغ عن التصدي؛
قائمة المعدات والوصف األساسي لكل قطعة من المعدات؛
المراجع المفيدة والثبت المرجعي الداعم.

وينبغي وضع إجراءات الشتمال التدابير على التصدي الطب�ي فيم�ا يخ�� األف�راد
الملوثين باإلشعاعات و/أو المتعرضين لھ�ا تعرض�ا مفرط�ا .وينبغ�ي أن يك�ون م�ن مس�ؤولية
السلطة ذات المسؤولية العامة عن أمن الحدث العام الرئيسي أن تقرر إلى أي مدى ينبغي أن
تجھز مرفقا طبيا واحدا أو ع�دة مراف�ق طبي�ة الس�تقبال الجرح�ى و/أو األف�راد المل�وثين و/أو
المتعرضين تعرضا مفرطا .ويرد في المرجع ] [١٤مزيد من اإلرشادات.
ومن شأن حدث األمن النووي أن يجت�ذب انتباھ�ا فوري�ا م�ن وس�ائل اإلع�الم .وم�ن
المرجح أن يوجد في مكان الحدث ممثلون لوسائل اإلعالم المحلي�ة ،وربم�ا الدولي�ة ،أو حت�ى
أن يقوموا ببث تغطية حية للتعبئ�ة للتص�دي .فينبغ�ي اتخ�اذ ترتيب�ات لت�وفير معلوم�ات متس�قة
ومفھومة للجمھور ووسائل اإلعالم على الفور عندما يتطلب الوض�ع ذل�� .ويمك�ن أن يك�ون
استخدام المعلومات المعدة سلفا ذا قيمة في ھذه الظ�روف .وينبغ�ي أن يت�ولى ن�اطق الرس�مي
تعميم المعلوم�ات م�ن مرك�ز خ�ا� بوس�ائل اإلع�الم .وينبغ�ي إع�داد إحاط�ات إعالمي�ة تق�دم
على فترات منتظمة بعبارات واضحة مع وصف للوضع وأجوبة على األس�ئلة المتوقع�ة م�ن
الجمھور ووسائل اإلع�الم .والمس�اعدة الت�ي تق�دمھا وس�ائل اإلع�الم ال تق�در ب�ثمن ف�ي تعم�يم
المعلومات وتوفير التعليمات الھامة للجمھور عن األمان اإلشعاعي ].[١٥
-٢-٦

مفھوم العمليات لتدابير التصدي

ينبغي أن يستند مفھوم العملي�ات لت�دابير التص�دي إل�ى خط�ة التص�دي وإل�ى تنس�يق
األنشطة التي تقوم بھا جميع المنظمات والوكاالت المسؤولة.
وحالما يؤ ِّكد فريق تفت�ي� عل�ى المس�توى الث�اني/الثال�ث ،و/أو فري�ق الخب�راء ال�ذي
يقدم الدعم عن بعد أن اإلنذار غير بريء وأن الوضع يش�كل ح�دث أم�ن ن�ووي دون إمكاني�ة
انتشار مواد مشعة ،ينبغي أن يتخذ خبراء األمان اإلشعاعي التدابير التالية:
)أ(
)ب(

تقييم المخاطر اإلشعاعية ،وتقديم المشورة بش�أن ت�دابير األم�ان اإلش�عاعي ،وإقام�ة
محيط األمان اإلشعاعي؛
التوص��ية ب �العزل و/أو اإلج��الء حت��ى مح��يط األم��ان اإلش��عاعي ،حس��ب م��ا يح��دده
المتصدون في مسرح الحدث ][١٦؛
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)ج(
)د(
)ھـ(

)و(
)ز(
)ح(

مس�اعدة مس��ولي األم�ان واألم�ن ف�ي موق�ع الح�دث إل�ى أن يص�ل ال�دعم اإلض��افي
المناسب؛
تفعيل إجراءات التبليغ والتصدي؛
تق���ديم المس���اعدة ف���ي عملي���ات التص���دي وإدارة مس���رح الجريم���ة ،وعل���ى وج����
الخص�وص تق��ديم المس�اعدة إل��ى الفري�ق المعن��ي بالتھدي�دات الكيميائي��ة والبيولوجي��ة
واإلش��عاعية والنووي��ة المرتبط��ة ب��المتفجرات وفري �ق إدارة أدل��ة التحلي��ل الجن��ائي
][١٧؛
تقديم المشورة إلى القائد األمن�ي )قائ�د الحادث�ة( ف�ي موق�ع الح�دث أو ف�ي أي مك�ان
استراتيجي آخر بشأن التصاعد المحتمل للوضع ،مع مراعاة العوامل الظرفية؛
تقديم المشورة والمساعدة لجميع منظمات التصدي بشأن التدابير المضادة؛
استعادة المواد النووية والمواد المشعة األخرى وتأمينھا واتخ�اذ الترتيب�ات الالزم�ة
لنقلھا وتخزينھا المأمونين ،فضال عن الحف�اظ عل�ى أدل�ة التحلي�ل الجن�ائي المحتمل�ة
].[١٧

وفي حال كان الوض�ع يش�كل ح�دث أم�ن ن�ووي م�ع وج�ود إمكاني�ة حقيقي�ة لتش�تيت
م��واد مش��عة وتص��اعد الح��دث ،ينب���ي لفري��ق التص��دي المع� َّين المعن��ي با�نض��باط أن يطب��ق،
باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،إجراءات التصدي المناسبة ،مثل ما يلي:
)أ(

)ب(
)ج(
)د(

)ھـ(
)و(
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السيطرة على الموقع:
• التوصية بالعزل و/أو اإلجالء حتى محيط األمان اإلشعاعي ،حسب م�ا يح�دده
المتصدون في مسرح الحدث ][١٦؛
• التوصية بالسيطرة األمنية والمرورية على المحيط.
تقييم المخاطر المر َّكبة/تقييم مسرح الحدث.
تطبيق إجراءات الحد من الخطر.
تقييم الحالة اإلشعاعية والعواقب اإلشعاعية من خالل أنشطة الرصد:
معدل الجرعة؛
•
• النشاط اإلشعاعي المنقول جوا؛
• مدى انتشار التلوث؛
• توصيف خصائص الموقع؛
• تقييم التعرض عبر مختلف المسارات؛
• مستوى الحماية الالزم.
عمليات اإلنقاذ والفرز  -إنقاذ األرواح ،وإجالء السكان ،والتجميع في منطقة آمنة.
اإلعالن��ات الموجھ��ة إل��ى الجمھ��ور وتص��ورات الجمھ��ور )ويفض��ل أن تك��ون مع��دة
مسبقا(.

)ط(

إدارة أدلة التحليل الجنائي.
عمليات اإلنعاش:
رصد السكان ،وإزالة التلوث ،وتسجيل تفاصيل المعلومات الشخصية؛
•
• اإلدارة الطبية وقياس الجرعات البيولوجي؛
• االستصالح البيئي؛
• التنظيف اإلشعاعي؛
• حظر دخول المناطق/القطاعات.
استعادة العمليات  -اآلثار على المدى الطويل.

)ز(
)ح(

-٣-٦

خطة التصدي الخاصة باألمن النووي

ثم��ة خط��وة ھام��ة ص��وب إيج��اد ق��درة ش��املة عل��ى التص��دي خ��الل الح��دث الع��ام
الرئيس��ي تتمث��ل ف��ي وض��ع خط��ة للتص��دي للح��دث المع��يَّن )’الخط��ة‘( لتص��دي المنظم��ات
المسؤولة ألحداث األمن النووي .وينبغي أن تشارك مشاركة فعلية في عملية التخطيط جميع
المنظمات المح�ددة المس�ؤولة ع�ن االض�طالع ب�نش�طة الت�ھ�ب والتص�دي .وينبغ�ي أن تك�ون

الخط��ة ج��ز�ا م��ن خط��ة التص��دي للتھدي��دات الكيميائي��ة والبيولوجي��ة واإلش��عاعية والنووي��ة
المرتبط��ة ب��المتفجرات .وينبغ��ي أن تتض��من الخط��ة أحكام��ا للتع��اون ب��ين جمي��ع المنظم��ات
المشاركة ،وينبغي أن تخدم مجاالت وظيفية مثل ما يل�ي) :أ( التنس�يق بش��ن جمي�ع العناص�ر
الداعم��ة) ،ب( ت���دابير مكافح���ة اإلرھ���اب )الوقاي���ة والتص���دي() ،ج( معالج���ة العواق���ب) ،د(
معالج���ة المص���ابين) ،ھ���ـ( وس���ائل اإلع���الم) ،و( الت���دريب المش���ترك والتم���ارين المش���تركة.
وينبغ��ي للخط��ة أن تراع��ي الخط��ة الوطني��ة القائم��ة للط��وار� اإلش��عاعية ] [١٨واإلج��را�ات
المرتبطة بھا ،وكذلك أن تكون متممة لخطة التصدي الوطنية الخاصة باألمن النووي.
وينبغ��ي أن تض��ع جمي��ع المنظم��ات المش��اركة ف��ي التص��دي خطط��ا داخلي��ة تب��ين
أدوارھ��ا ومس��ؤولياتھا ومع��داتھا والف��رق الخاص��ة بھ��ا ومختل��ف إج��را�ات العم��ل القياس��ية
الواجب اتباعھا في حال وقوع حدث أمن النووي ،فضال عن اتفاقات وبروتوكوالت ل�فرق�ة
المتعددة التخصصات تحدد التعاون بين األفرقة الذي تتوخاه الخطة.
وينبغي أن تبين الخطة أيضا األحكام الخاصة باألحداث المتزامنة ،والسيناريوھات
المختلفة التي تترتب عليھا آثار تتعلق باألمن الن�ووي ويك�ون مطلوب�ا م�ن المنظم�ات المعني�ة
بالتص��دي أن تتص��دى لھ��ا خ��الل الح��دث الع��ام الرئيس��ي .وينبغ��ي أن يس��تند ذل��ك إل��ى تقي��يم
التھدي��دات ،وتحلي��ل المخ��اطر ،والم��وارد التقني �ة المنش��ورة .ولك��ي تف��ي منظم��ات التص��دي
بالتزاماتھا بموجب الخطة ،ينبغي أن تضمن أن تكون ل�ديھا الم�وارد البش�رية الكافي�ة والبن�ى
التحتية التقنية المناسبة .وفي ھذا السياق ،ينبغي أن تض�من المنظم�ة المس�ؤولة ع�ن التص�دي
توافر الموجودات التالية ،التي تشمل ما يلي:
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)أ(

)ب(

)ج(

)د(
)ھـ(

أفرق��ة الخب��راء المعني��ة بال��دعم والتص��دي ،واألفرق �ة المعني��ة بالتھدي��دات الكيميا�ي��ة
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية المرتبطة بالمتفجرات ،ونظام تقديم دعم الخب�راء
عن بعد )االستعانة بالخبراء( ،ومختبر مع َّين لھذا الغرض .ويمكن أن تتألف أفرق�ة
الخبراء الداعمة م�ن خب�راء ف�ي قي�اس اإلش�عاعات والوقاي�ة منھ�ا ،ف�ي ح�ين يت�ولى
قي���ادة الفري���ق المعن���ي بالتھدي���دات الكيميا�ي���ة والبيولوجي���ة واإلش���عاعية والنووي���ة
المرتبطة بالمتفجرات أح�د ��باط إنف�اذ الق�انون مم�ن ل�ديھم دراي�ة ف�ي البح�� ع�ن
مختلف ھذه التھديدات والتصدي لھا.
أجھزة القياس والكش�ف ،الت�ي يمك�ن أن تش�مل م�ا يل�ي :األجھ�زة الس�ريعة للتفت�ي�
والمراقب���ة والتع���رف عل���ى الھوي���ة )أجھ���زة الكش���ف ع���ن أش���عة غام���ا/األش���عة
النيوترونية(؛ وأجھزة قياس معدل جرعة/أجھزة قياس الجرعات اإلشعاعية ألشعة
غاما/األش��عة النيوتروني��ة لتقي��يم مع��دل الجرع��ة )أجھ��ز القي��اس المس��حية ،المس��ابير
التلس��كوبية( ،وأجھ��زة رص��د التل��و� ب�ش��عاعات ألف��ا وبيت��ا وغام��ا ،وأجھ��زة قي��اس
الطيف المحمولة الخاصة بالتعرف على ھوية النويدات المشعة.
معدات حماية مختلفة األنواع ،من أجل توفير الحماية لدى التص�دي لمجموع�ة م�ن
األح��دا� ذات أي درج��ة م��ن الش��دة )عل��ى س��بيل المث��الِ ،ب �دل العم��ل ،والقف��ازات،
واألقنعة ،واألحذية ،وأوعية االستعادة المدرَّ عة ،وأجھزة التنفس(.
نظ��م اتص��االت مخصص��ة وموثوق �ة ،لك��ي يتس��نى ل�ف��راد التواص��ل المس��تقل ع��ن
شبكة االتصاالت العامة ،إذا لزم األمر.
سيارة )أو س�يارات( نق�ل يمك�ن أن تحم�ل الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى
بأمان )بتدريع متعدد األنواع ،مثل األوعية المص�نوعة م�ن الرص�اص ،وص�حا�ف
الرصاص ،والطوب المصنوع من الرصاص ،وكر َّيات الرصاص(.

وف��ال ع��ن ذل��ك ،ينبغ��ي أن ت��نص الخط��ة عل��ى وس��ا�ل تقي��يم العواق��ب البي�ي��ة ألي
إطالق لمواد مشعة ،بما في ذلك اإلطالقات الناجمة عن االنفجارات .وينبغي أن تكون ھن�اك
ترتيب��ات قا�م��ة للحص��ول عل��ى األدوات الالزم��ة للتنب��� بالعواق��ب المحتمل��ة ،وك��ذلك إمكاني��ة
الحصول على الدعم من خبراء وعلى برامج حاسوبية لسيناريو التشتت.

28

٢٨

 -٧التأھب واالستدامة
-١-٧

عام

ينبغي لكل منظمة مس�ؤولة أن تق�وم ،ف�ي إط�ار السياس�ة الوطني�ة وبم�ا يتناس�ب م�ع
األدوار والمسؤوليات المس�ندة إليھ�ا ،بتحقي�ق التأھ�ب الك�افي وإيج�اد الم�وارد الكافي�ة لتحقي�ق
االستدامة ،وأن تح�افظ عل�ى ھ�ذا التأھ�ب وھ�ذه الم�وارد .ويتطل�ب التنفي�ذ الفع�ال ل�نظم األم�ن
النووي وتدابيره فيما يتعلق بح�دث ع�ام رئيس�ي أن ي�تم مق�دما وقب�ل وق�ت طوي�ل م�ن الح�دث
تحقيق التأھب الالزم وتوفير الموارد الالزمة لالستدامة.
وتوضح البنود التالي�ة بع�ض ھ�ذه الترتيب�ات ،المص�ممة خصيص�ا لألح�داث العام�ة
الرئيسية .وھي تستند إلى افتراض أن الميزانية والمرافق والم�وارد األخ�رى الالزم�ة س�تتا�
قب�ل الح��دث بوق��ت طوي��ل ،م�ن أج��ل التنفي��ذ الن��اجح ل�نظم األم�ن الن��ووي وت��دابيره م��ن جان��ب
المنظمات المسؤولة.
-٢-٧

الدعم اللوجستي

ينبغي أن يعالج الدعم اللوجستي جميع الجوانب الالزم�ة لتنفي�ذ نظ�م األم�ن الن�ووي
وتدابيره المتعلقة بالحدث العام الرئيسي .وينبغي أن يُ�درج التخط�يط لل�دعم اللوجس�تي ض�من

الخطة الشاملة.
وينبغ��ي أن تكف��ل الترتيب��ات اللوجس��تية المق��ررة أن تك��ون األجھ��زة واإلج��راءات
واإلمدادات )مثل المستھلكات( والموارد الالزمة موجودة قبل الحدث الع�ام الرئيس�ي ومتاح�ة
بس���ھولة ومص���انة ط���وال الح���دث وعل���ى م���دار الس���اعة لك���ل أي���ام األس���بو� .وعل���ى وج����
الخصوص ،ينبغي أن تكفل ھذه الترتيبات أن يتوفر للعاملين المعنيين ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(

االعتماد إلتاحة الوصول إلى مواقع األحداث و/أو األماكن االستراتيجية األخرى؛
وسائل النقل؛
معدات االتصال؛
الجداول الزمنية المعدة سلفا لنوبات العمل؛
حيز العمل؛
اإليواء؛
خدمات الطعام.
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-٣-٧

التدريب والتمارين

ينبغي أن تشمل برامج الت�دريب ،فيم�ا تش�مل ،ع�ددا مناس�با م�ن ال�دورات الدراس�ية
النظرية والعملية لجميع المنظمات والمناص�ب الرئيس�ية المح�ددة ف�ي الخط�ة .وينبغ�ي تحدي�د
مختلف االحتياجات التدريبية مسبقا من أجل تحديد الوح�دات النمطي�ة التدريبي�ة المعيَّن�ة الت�ي
تدعم الخطة الشاملة.
وكح��د أدن��ى ،ينبغ��ي أن يتض��من ت��دريب المتص��دين عناص��ر إج��راءات التص��دي
الداخلية الخاص�ة بمنظم�تھم ،وإج�راءات العم�ل القياس�ية ،واإلج�راءات الخاص�ة ب�التبليغ ع�ن
أحداث األمن النووي والتعامل معھا وبالتخفيف من المخاطر الصحية.
وينبغ���ي أن ي���و َّفر لمس���تخدمي أجھ���زة الكش���ف ت���دريب عل���ى تش���غيل المع���دات،
واإلج��راءات الواج��ب اس��تخدامھا ،وتقي��يم البيان��ات .وينبغ��ي أن يك��ون ھ��دف الت��دريب ھ��و
استخدام قدرات الكشف والتصدي الكفؤة من أجل تحقيق فعالية نظام األمن النووي .وبم�ا أن
ھذا المجال جديد إلى ح�د م�ا لص�انعي الق�رارات وغي�رھم م�ن الع�املين ف�ي المنظم�ة المعني�ة
باألمن الشامل فينبغي توفير مستوى ما من التدريب لجميع المعنيين ،مع تركيز خ�اص عل�ى
األحوال التي يتم فيھا التعامل مع األمن النووي.
وم���ن أج���ل ت���دريب الم���وظفين عل���ى اس���تخدام أجھ���زة الكش���ف ،ينبغ���ي للمنظم���ات
المشاركة أن تحدد السياسة والمتطلبات التدريبية العامة ،بما في ذلك الشخص المس�ؤول ع�ن
توفير كل نوع معين من التدريب .وينبغي وضع خطة تدريبي�ة مفص�لة ومح�ددة ،وينبغ�ي أن
تش��مل ھ��ذه الخط��ة ،فيم��ا تش��مل ،ع��ددا م��ن الت��دريبات التكراري��ة والتم��ارين .وينبغ��ي لتنفي��ذ
برن��امج الت��دريب أن يكف��ل ت��دريب أع��داد م��ن الع��املين تكف��ي لتلبي��ة متطلب��ات أي ح��دث ع��ام
رئيسي ،وتوفير التدريب التجديدي بحسب الض�رورة .وينبغ�ي إكم�ال برن�امج الت�دريب عل�ى
استخدام أجھزة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات قب�ل وق�ت طوي�ل م�ن الي�وم االفتت�احي للح�دث الع�ام
الرئيسي.
ويستوجب التدريب الفعال لمستخدمي أجھزة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات اتب�اع ال�نھج
الوارد أدناه من أجل ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

ض��مان أن جمي��ع الع��املين يفھم�ون م��ا يمك��ن لألجھ��زة القي��ام ب��� ،ومح��دودياتھا ف��ي
حسم شواغل األمن واألمان؛
تدريب مجموعة من الناس على استخدام األجھزة وإجراء عمليات المستوى الث�اني
من التفتيش؛
إنشاء أفرقة خبراء توفر دعم الخبراء على المستوى الثالث.

والتدريب على استخدام أجھزة الكشف عن اإلشعاعات وعلى اإلج�راءات الخاص�ة
باألحداث العامة الرئيسية ضروري .ويجمع النھج التدريبي الفعال بين ما يلي:
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)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(

الوعي باألمن النووي ،ومفھوم العمليات؛
المعلوم��ات األساس��ية ع��ن اإلش��عاعات المؤ ِّين��ة والم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخرى؛
مبادئ الوقاية من اإلشعاعات والكشف عن اإلشعاعات؛
أساليب وتقنيات وإجراءات المسح والتفتيش والرصد والتعرف على الھوية؛
التنسيق بين المنظمات المسؤولة؛
مفاھيم تدريب المدرِّ بين؛
التدريب العملي على استخدام المعدات والمصادر اإلشعاعية الفعلية ،عند اإلمكان.

والوقت عامل حاسم األھمية للدولة التي تستعد الستضافة حدث عام رئيس�ي .وم�ن
أجل الحصول على التدريب على أجھزة كشف اإلشعاعات ،ينبغي أن يتم ترش�يح المتص�دين
المع َّين�ين ف��ي وق��ت مبك��ر بم��ا يكف��ي لض��مان اس��تعدادھم قب��ل الح��دث الع�ام الرئيس��ي وأ�ن��اءه.
والع��ر� المبك��ر والمناقش��ة المبك��رة لإلج��راءات واألجھ��زة ومف��اھيم العملي��ات للح��دث الع��ام
الرئيسي ،في حلقة دراسية للتوعية ،أمر مھم.
وأخيرا ،فوضع جدول زمني عملي أمر ضروري في عملية شراء أجھ�زة الكش�ف
عن اإلشعاعات؛ فإتاحة مھلة أطول لإلنجاز تتيح المزيد من الوقت للتدريب.
وينبغي تدريب العاملين المختص�ين بالتص�دي ت�دريبا جي�دا قب�ل تخصيص�ھم لح�دث
ع��ام رئيس��ي .وتتم���ل أھ��داف ت��دريب المتص��دين ف��ي تعزي��ز ق��درتھم عل��ى اتخ��اذ اإلج��راءات
المناسبة لحماية أنفسھم والجمھور.
وينبغي أن يحصل العاملون المختصون بالرعاية الصحية الذين يعملون في مسرح
الح���دث أو ال���ذين يتعرض���ون للخط���ر عن���دما يتلق���ى المستش���فى مرض���ى مل���و�ين )األطب���اء
والممرض�ون والمس��عفون والمس��اعدون الطبي�ون وأف��راد األم��ن ،ال���( عل��ى الت��دريب الك��افي
لتمكي��نھم م��ن أداء واجب��اتھم ب�م��ان .وينبغ��ي تنظ��يم حلق��ات دراس��ية تدريبي��ة بن��اء عل��ى خط��ة
مرحلية شاملة ،مع مراعاة المراحل المختلفة والفئات المختلفة من العاملين وفقا لمھامھم ،أي
من الذي يفعل ماذا ومتى.
وينبغي وضع وتنفيذ جدول زمن�ي للت�دريب الخ�ا� بالتوعي�ة للع�املين المختص�ين
بالتصدي في جمي�ع المنظم�ات المش�اركة .وينبغ�ي أن يش�مل ذل�� متطلب�ات المس�اعدة التقني�ة
وبروتوكوالت التنسيق فيما يتعلق بالتصدي ألحداث األمن النووي .وينبغ�ي توجي�� إحاط�ات
خاصة بالتوعية إلى المديرين وصناع القرارات والعاملين المعنيين ف�ي المنظم�ات المش�اركة
في خط�ة التص�دي الوطني�ة )عل�ى س�بيل الم��ال ،ط�ئ�ع المتص�دين ،وأعض�اء ف�رق الخب�راء
الداعمة ،والف�رق المعني�ة بالتھدي�دات الكيميائي�ة والبيولوجي�ة واإلش�عاعية والنووي�ة المرتبط�ة
بالمتفجرات(.
وينبغي أن يتلقى جميع العاملين المعنيين في المنظمة المتخصصة التي تتعام�ل م�ع
األمن النووي في الحدث العام الرئيسي التدريب الكافي المناسب لمناصبھم ومسؤولياتھم م�ن
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أجل تحسين التصدي إلى الحد األمثل .ومن المھم أيضا أن يتلق�ى الع�املون المعني�ون ب�األمن
العام تدريبا من أجل فھم تصدي المنظمة المتخصصة ألي وض�ع يتعل�ق بالتعام�ل م�ع كش�ف
إيج�ابي م�ن جان�ب أي جھ�از م�ن أجھ�زة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات يعم�ل خ�الل الح�دث الع�ام
الرئيسي.
١٠
و ُتجرى التمارين من أجل ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

التحقق من سالمة الخطط واإلجراءات ،واختبار األداء؛
إتاحة فرصة للتدريب في وضع واقعي؛
استكشاف واختبار المفاھيم واألفكار الجديدة لترتيبات التصدي.

ويتف��اوت إع��داد ك��ل تم��رين وتنفي��ذه م��ن حي��ث التعقي��د والنط��اق واألھ��داف ].[١٩
وينبغي تنظيم ھذه التمارين مع التركيز على األحداث العامة الرئيسية ،بغية ضمان أن يكون
كل من العاملين المشاركين في أنشطة الكشف والتقييم والتصدي ملما بمھامه.
-٤-٧

اختبار أجھزة الكشف والتصدي وصيانتھا

إجراء اختبار القبول لجميع األجھزة قبل التنفيذ أمر ضروري للتحقق من مطابقتھا
للمواص��فات وم��ن س��المة عم��ل ال��نظم .ويمك��ن أن تق��وم منظم��ة دع��م تقن��ي م�ھل��ة بت��وفير
المصادر اإلشعاعية الالزمة ،ويمكن أن تنفذ اختبارات القب�ول الالزم�ة عل�ى جمي�ع األجھ�زة
قبل استخدامھا .وينبغي إتاحة الوقت الكافي لالختبار وحل المشاكل وإعادة اختب�ار األجھ�زة.
ومن المھم وجود اختصاصي تقني من الجھة البائعة خالل االختبار ،من اج�ل إثب�ات أعط�ال
المع��دات مباش��رة للب��ائع وتقص��ير الوق��ت ال��الزم للتش��خي� واإلص��ال� .وينبغ��ي توثي��ق ھ��ذه
اإلجراءات ألن ھذه المعلومات يمكن أن ُتطلب في أي إجراءات قانونية الحقة.
وينبغي أن تض�من ترتيب�ات المع�ايرة والص�يانة اس�تدامة أجھ�زة كش�ف اإلش�عاعات
خالل الحدث العام الرئيسي على مدار الساعة وط�وال أي�ام األس�بو� .وينبغ�ي أن تش�مل ھ�ذه
الترتيبات ،فيما تشمل ،وجود ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

منظم���ة مس����ولة ع���ن أداء الص���يانة وت���وفير اإلم���دادات وض���مان التش���غيل الس���ليم
ألجھزة الكشف؛
ترتيبات لتوزيع األجھزة على العاملين المع َّينين وجمعھا منھم في الوقت المناسب؛
ج���داول زمني���ة للص���يانة الوقائي���ة وترتيب���ات للص���يانة التص���حيحية )ف���ي ح���االت
تعطل/خلل النظم( لجميع األجھزة؛

 ١٠يش���مل مص���طل� ’تم���ارين‘ الت���دريبات التكراري���ة والتم���ارين المكتبي���ة والتم���ارين الجزئي���ة
والكاملة وكذلك التمارين الميدانية.
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)د(
)ھـ(
)و(

المخزون الكافي من المكونات والمس�تلزمات الرئيس�ية لض�مان عم�ل األجھ�زة م�ن
دون انقطاع )مثل إمدادات الطاقة والبطاريات(؛
سجالت محفوظة تتعلق بمعايرة األجھزة وصيانتھا ،باعتبارھا معلومات حساسة؛
سجالت صيانة ومعايرة أجھزة الكشف عن اإلش�عاعات ،ألن ھ�ذه الس�جالت يمك�ن
أن تطلب كأدلة في أي إجراءات قانونية الحقة.

-٨

الدروس المستفادة من األحداث العامة الرئيسية الماضية

يتض�من ھ��ذا ال��دليل التنفي��ذي أمثل��ة ودروس�ا اس��تفادتھا ال��دول األعض��اء الت��ي نف��ذت
نظم األمن النووي وتدابيره ألحداث عامة رئيسية .وعل�ى وج�ه الخص�و� ،تش�مل ال�دروس
المستفادة من األحداث العامة الرئيسية الماضية ما يلي:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(
)ك(

الحاجة إلى قيادة سياسية قوية من الدولة ،مكرسة للتنفيذ الناجح لنظم األمن النووي
وتدابيره.
إج��راء تقي��يم قب��ل الح��دث لتحدي��د الم��وارد الالزم��ة والتأھ��ب ال��الزم ،بم��ا يش��مل
االعتب��ارات المتعلق��ة بحج��م الح��دث وأھميت��ه ومدت��ه ومكان��ه وحض��وره وتغطيت��ه
اإلعالمية وحضور كبار الشخصيات وتصورات الجمھور بشأنه.
التمويل الكافي لضمان التخطيط الشامل والتنفيذ الناجح.
ھيكل موحد للقيادة م�� إط�ار ق�انوني ،وص�الحيات ،وأدوار ومس�ؤوليات واض�حة،
لضمان التنسيق بين مختلف الكيانات قبل الحدث وأثناءه.
ضرورة التخطيط المبكر.
يلزم في أول مرحلة من مراحل التخطيط وجود التزام رسمي من جانب المنظمات
المسؤولة.
التعاون الفعال بين األفرقة المتعددة التخصص�ات ض�روري ألن خب�راء ف�ي العدي�د
من التخصصات يساھمون في المشروع.
يلزم تحديد عدد كا ٍ
ف من العاملين ومن أجھزة الكشف قبل وقت طويل.
يل��زم دع��م م��ن الخب��راء لتحدي��د األجھ��زة المناس��بة الت �ي ينبغ��ي ش��راؤھا واختبارھ��ا
ونشرھا.
ينبغي أن تت�اح مھل�ة كافي�ة إلب�رام العق�ود ،وينبغ�ي الش�روع ف�ي عملي�ات االش�تراء
فور تحديد االحتياجات من األجھزة.
ينبغي أن تكون الوثائق الالزمة للتخطيط للتدابير التقنية متاحة في الوق�ت المناس�ب
لتوفيرھا للخبراء المعنيين على أساس الحاجة إلى المعرفة.
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)ل(

)م(
)ن(
)س(
)ع(

)ف(

)ص(

)ق(

)ر(

التنسيق الكافي ضروري للجمع بين الموجودات والقدرات في الوقت المناسب :أي
األجھزة ،واإلجراءات ،ومرافق التدريب ،ومواد التدريب ،والم�درِّ بون ،والع�املون
الذين سيتم تدريبھم.
ينبغي إجراء التدريب في الوقت المناسب ،وينبغي أن يستند إل�ى خط�ة ش�املة ذات
١١
مراحل ،مع مراعاة مسؤوليات العاملين المختلفة.
ضمان أن المسؤولين ال�ذين س�يتلقون الت�دريب س�يكونون مت�احين ف�ي الح�دث الع�ام
الرئيسي.
ينبغ��ي أن تك��ون المنظم��ة المس��ؤولة عل��ى اس��تعداد إلج��راء الت��دريب عل��ى اس��تخدام
أجھزة الكشف عن اإلشعاعات لموظفي الخط األمامي.
يجب أن يك�ون الت�دريب مص�مما لض�باط األم�ن ال�ذين ال تك�ون ل�ديھم بص�فة عام�ة
معلومات أساسية واسعة في العلوم اإلشعاعية .وينبغي أن يقدم الخبراء المعلوم�ات
في الوقت المناسب بغية تخفيف القلق من اآلثار الصحية المحتملة.
يل��زم إج��راء تم��ارين عل��ى أس��اس خط��ة التص��دي المتعلق��ة ب�األمن الن��ووي الخاص��ة
باألحداث المع َّينة ،لك�ي يتس�نى اختب�ار الجوان�ب العملي�ة م�ن اتفاقي�ات التع�اون ب�ين
مختلف األفرقة المتعددة التخصصات المشاركة .وباإلضافة إلى ذل�� ،يل�زم إج�راء
تمارين و/أو تدريبات تكرارية ضيقة النطاق للعاملين داخل كل منظمة على حدة.
ينبغ��ي أن يك��ون ھن��ا� نظ��ام ق��ائم س��ريع وك��فء لتقي��يم اإلن��ذارات الص��ادرة ع��ن
األجھزة التي تطلقھا أجھزة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات .وينبغ�ي أن تك�ون المنظم�ات
المسؤولة على علم باإلنذارات الكاذبة واإلن�ذارات البريئ�ة الت�ي تص�در م�ن أجھ�زة
الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات ،وأن تك��ون ل��ديھا اإلج��راءات ال�زم��ة للتعام��ل معھ��ا ف��ي
حال صدورھا.
يمكن أن تكون األجھزة المحمولة الخاصة بالكشف عن اإلشعاعات فعالة في تأمين
مواقع األحداث ،ولكن استخدامھا في الميدان ق�د يك�ون أص�عب .وھن�ا� حاج�ة إل�ى
فريق داعم مؤلف من خبراء م�دربين ت�دريبا جي�دا )مت�ا� ف�ي المي�دان أو ع�ن بع�د(
للتحق��ق م��ن أي انط���ق إلن��ذار ولتحدي��د م��ا إن ك��ان إن��ذارا كاذب �ا أم �ي��ر ك��اذب،
وينبغي أن تكون أساليب الكشف والتحليل سريعة ومتينة.
ينبغي أن تقوم المراف�ق الطبي�ة الت�ي ت�وفر التش�خيص أو الع��� بالنظ�ائر المش�عة،
قبل بضعة أيام من بداية الحدث العام الرئيسي وأثناءه ،بإصدار ش�ھادات للمرض�ى
)المحليين( ،باالتفاق مع السلطة الرقابية المختصة واألجھزة األمنية ،تب ِّين تفاص�يل

 ١١على سبيل المثال ،برنامج تدريبي متعدد الطبقات يشتمل على الت�دريب الخ�اص بالتوعي�ة،
وتدريب المدرِّ بين ،والتدريب على العمليات ،والتدريب المخصص الغرض ،والتدريب التجديدي.
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)ش(

النظائر المشعة الم��تخدمة والنش�اط ا�ش�عاع� الم��تخد� .وق�د ي�� ِّ�ل ذل�� إ��را�
التحقيق عقب انطالق إنذار.
يمكن أن تو ِّفر الم��اعد� الدولي�ة م�وارد داعم�ة ،ولك�ن يف��ل أن ي�ت� التخط�يط ل��ا
قبل وقت طويل ومن خالل اتفاقات قائمة.
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المراجـــع
][١

][٢

][٣

الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،توص��يات األم��ن الن��ووي بش��أن الحماي��ة المادي��ة للم��واد
النوويـــة والمرافـــق النوويـــة ،العدد  ١٣من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكال�ة،
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١١
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،توصيات األمن النووي بشأن الم�واد المش�عة والمراف�ق ذات
الصلة ،العدد  ١٤من سلسلة األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة
الذرية ،فيينا ).(٢٠١١
توصيات األمن النووي بشأن المواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة ع�ن ال�تحك�
الرقابي ،العدد  ١٥من سلسلة األمن النووي الصادرة ع�ن الوكال�ة ،الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة
الذرية ،فيينا ).(٢٠١٢
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الوكالة الدولية للطاق�ة الذري�ة ،تص�ني� المص�ادر المش�عة ،سلس�لة مع�ايير األم�ان الخاص�ة
بالوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،الع��دد  ،RS-G-1.9الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،فيين��ا
).(٢٠٠٩
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أمن المصادر المش�عة ،الع�دد  ١١م�ن سلس�لة األم�ن الن�ووي
الصادرة عن الوكالة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١١
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،اإلط��ار الحك��ومي والق��انوني والرق��ابي ل�م��ان ،المتطلب��ات
العامة ل�م�ان ،الج�ز� األول ،الع�دد  GSR Part 1م�ن سلس�لة األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن
الوكالة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٠
منظمة األغذية والزراعة ل�م�� المتح�دة ،والوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،ومنظم�ة العم�ل
الدولية ،ووكالة الطاق�ة النووي�ة التابع�ة لمنظم�ة التع�اون والتنمي�ة ف�ي المي�دان االقتص�ادي،
ومنظم �ة الص��حة للبل��دان األمريكي��ة ،ومنظم��ة الص��حة العالمي��ة ،مع��ايير األم��ان األساس��ية
الدولية للوقاية من اإلشعاعات المؤينة وألم�ان المص�ادر اإلش�عاعية ،سلس�لة و��ائق األم�ان
– العدد  ،١١٥الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(١٩٩٦
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الئحة النقل المأمون للم�واد المش�عة  -طبع�ة  ،٢٠٠٩سلس�لة
معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة ،الع�دد  ،TS-R-1الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،فيين�ا
).(٢٠٠٩
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الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،طري���ة لو���� �ر�ي���ا� ال�ص��د� للط��وار� النووي��ة أو
اإلشعاعية ،EPR-METHOD (2003) ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٩
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،ك�ي��� الم�����ي�ين األول��ين للط��ار� اإلش��عاع� ،ا�����عداد
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منظمة األغذية والزراعة ل�م�� الم���دة ،والوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،ومنظم�ة العم��
الدولية ،ووكالة الطاق�ة النووي�ة ال�ا�ع�ة لمنظم�ة ال�ع�اون وال�نمي�ة ف�� المي�دان ا�ق�ص�اد�،
ومنظم��ة الص���ة لل�ل��دان األمريكي��ة ،ومك���� األم��� الم����دة ل�ن���ي� الش���ون اإلن���انية،
ومنظمة الص��ة العالمي�ة ،ال����� للط�وار� النووي�ة أو اإلش�عاعية وال�ص�د� ل��ا� ،ل��لة
معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة ،الع�دد  ،GS-R-2الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،فيين�ا
).(٢٠٠٢
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة� ،ع��داد و����را� و��ي��ي� �م��ارين ا�����ار ال������ للط��وار�
النووي���ة أو اإلش���عاعية ،ال������� وال�ص���د� للط���وار� ،EPR-Exercise (2005) ،الوكال���ة
الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٠

المرفق األول
خطة عمل عامة
ترد في ھذا المرفق أمثلة على اإلجراءات المحددة التي يمك�ن أن تنظ�ر الدول�ة ف�ي
تطبيقھا لتعزيز األمن النووي ف�ي تنظ�يم ح�دث ع�ام رئيس�ي .وق�د ال تنطب�ق بع�� العنا��ر
عل��ى جمي��� األو���ا� ف��ي األح��داث العام��ة الرئيس��ية ،وق��د ت�تل��ف الج��داول الزمني�ة ا�ت�ف��ا
واسعا تبعا للدولة والظروف السائدة .وتشير الفترات الزمنية العامة قبل بدء الحدث ،ال�واردة
بين قوسين ،إلى الوق�ت ال��زم )باألي�ام( لتحقي�ق اإلج�راء ،وإل�ى الوق�ت الس�ابق لب�دء الح�دث
)باألشھر( الذي ينبغي أن يب�دأ في�� اإلج�راء .وي�رد ف�ي الش�كل األول ١-مث�ال لمھل�ة اإلنج�از
مستمد م�ن ال�ب�رة الت�ي اكتس�بت ف�ي دورة األلع�ا� األولمبي�ة الت�ي أقيم�ت ف�ي أثين�ا ف�ي ع�ام
.٢٠٠٤

الشكل األول ١-شكل بياني يقدم مث�اال للفت�رات الزمني�ة العام�ة ال�زم�ة لتحقي�ق اإلج�راء ،ووق�ت ب�دء
ذلك اإلجراء ،قبل بداية الحدث.
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إقامة الھيكل التنظيمي ) ٩٠يوما و ١٨شھرا(:
تحديد أدوار ومسؤوليات جميع المنظمات المش�اركة ف�ي مختل�ف مج�االت
•
األمن النووي خالل الحدث العام الرئيسي؛
تحديد العاملين الرئيسيين من كل وكالة الذين لديھم سلطة اتخ�اذ الق�رارات
•
المناس���بة لض���مان التنس���يق الفع���ال )ب���ين األفرق���ة المتع���ددة التخصص���ات
وكذلك مع الشركاء الدوليين(؛
•
إعداد ميزانية والحصول على التمويل.
إجراء تقييم التھديدات الوطني ) ٩٠يوما و ١٥شھرا(:
•
وضع أو استعراض تقييم التھدي�دات ال�وطني اس�تنادا إل�ى المعلوم�ات ع�ن
التھديدات؛
إدراج تقي��يم التھدي��دات ف��ي خط��ة األم��ن الن��ووي الش��املة ووض��ع المف��اھيم
•
واإلجراءات وتوفير الموارد.
تعزي��ز نظ��م الحماي��ة المادي��ة للم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��ر� والمراف��ق
المرتبطة بھا ،حسب االنطباق ) ٣٦٠يوما و ١٢شھرا( .وقد يلزم اتخ�اذ الخط�وات
التالية:
تقييم االحتياجات؛
•
تصميم نظام َّ
•
معزز للحماية المادية باستخدام تقييم االحتياجات الموجود؛
شراء المعدات وتركيبھا؛
•
وضع اإلجراءات واختبارھا؛
•
•
تدريب العاملين الذين سيعملون في الموقع.
نش��ر أجھ��زة الكش��ف ف��ي مواق��ع الح��دث و�يرھ��ا م��ن األم��اكن االس��تراتيجية )٥٤٠
يوما و ١٨شھرا( .وتشمل المھام الرئيسية التي ينطوي عليھا ھذا العمل ما يلي:
اختيار المواقع التي ستركب فيھا أجھزة الكشف عن اإلشعاعات؛
•
شراء ونشر أجھزة الكشف عن اإلشعاعات؛
•
أداء اختبارات القبول؛
•
•
وضع إجراءات الكشف والتصدي واختبارھا؛
تعي��ين ع��املين الس��تخدام أجھ��زة الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات ،وتخص��ي�
•
المسؤوليات؛
تدريب العاملين على استخدام أجھزة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات وإج�راءات
•
الكشف؛
تنفيذ عمليات مسح إشعاعي قبل الحدث ورسم خرائط الخلفية؛
•
اختيار أماكن حواجز الطرق ونقاط التفتيش األمني.
•
اإلعداد للتصدي لحدث أمن نووي ) ٧٣٠يوما و ٢٤شھرا(:

•
•

وض��ع أو ت�يي��� خ���ة للتص��دي ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي فيم��ا يتعل���
بالحدث العام الرئيسي؛
تعزيز تأھب المنظمة المختصة بالتصدي:
 وضع مفھوم العمليات؛ إقامة بنية تحتية إدارية وتقنية للتصدي؛ وضع مجموعة من اإلجراءات وفقا لمفھوم العمليات؛ اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على المساعدة الدولية لتعزيز القدرةعلى التصدي؛
 وضع برنامج تدريبي؛ -تدريب العاملين وإجراء التمارين.
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المرفق الثاني
الھيكل العام الموحد للقيادة والسيطرة
يتعين أن توضع في االعتبار في ھيكل القيادة والتحكم للحدث العام الرئيسي ،عل��
أساس الخطة األمنية ،أربعة مستويات للعمل )قد تستخدم بعض الدول مصطلحات مختلفة(:
’‘١
’‘٢
’‘٣
’‘٤

مستوى السياسات؛
المستوى االستراتيجي؛
مستوى العمليات؛
المستوى التكتيكي.

وي��رد أدن��ا� ف��ي ال���كل الث��اني ١-وص��� وتص��وير بي��اني لمث��ال لھيك��ل ع��ام موح��د
للقيادة والسيطرة ،مماثل للھيكل الذي اس�تخدم ف�ي دورة األلع�ا� األولمبي�ة ف�ي أثين�ا ف�ي ع�ام
.٢٠٠٤

ال���كل الث��اني -١-ھيك��ل ع��ام موح��د للقي��ادة وال��تحكم ،مماث��ل للھيك��ل ال��ذي اس� ُتخدم ف��ي دورة األلع��ا�
األولمبية في أثينا في عام .٢٠٠٤
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مستوى السياسات
ك��ان مس��توى السياس��ات أعل��ى مس��توى ذي مس���ولية ش �املة ع��ن األم��ن ف��ي دورة
األلعاب األولمبية في أثينا في عام  .٢٠٠٤وتم على ھذا المستوى إنش�اء ھيئ�ة تنس�يقية ألم�ن
األلعاب تتألف من رئيس الحكومة ومن المجل�س ال�ذي يض�م ال�وزراء المعني�ين ،وفق�ا للخط�ة
العام��ة للدول��ة للحماي��ة المدني��ة م��ن جمي��� األس��باب المحتمل��ة ،طبيعي��ة كان��ت أو تكنولوجي��ة.
وكانت ھذه الھيئ�ة التنس�يقية تتخ�ذ الق�رارات وتوج�ه األجھ�زة األمني�ة قب�ل األلع�اب وأثناءھ�ا،
واستمرت حتى بعد بضعة أيام من اختتام األلعاب.
المستوى االستراتيجي
عل��ى المس��توى االس��تراتيجي ،أنش��� مرك��ز أمن �ي اس��تراتيجي وت��م تزوي��ده بق��ادة
عسكريين وبموجودات خاصة بمكافحة اإلرھاب وبعناصر من األمن ال�داخلي وأجھ�زة إنف�اذ
القانون .وكانت مھمة ھذه الھيئة الرفيعة المستوى ھي تقديم المش�ورة للحكوم�ة عن�دما يتع�ين
اتخاذ قرارات تتعلق بالحادثات الواسعة النطاق واألزمات الوطنية.
وت��م رب��ط المرك��ز األمن �ي االس��تراتيجي بك��ل م��ن مرك��ز االس��تخبارات والمرك��ز
األمني لأللعاب ،لتوفير المعلومات ذات الصلة وتبادلھا.
مستوى العمليات
ك��ان مرك��ز االس��تخبارات والمرك��ز األمن �ي لأللع��اب يعم��الن ف��ي ھ��ذا المس��توى.
وكانت أنشطتھما الرئيسية ھي القيام باستمرار بإجراء تقييم تقني ألي حالة تشكل تھديدا ،بما
ف��ي ذل��ك العواق��ب المحتمل��ة إذا ت��م ارتك��اب التھدي��د ،والب��ت بش��أن تنفي��ذ العملي��ات الميداني��ة.
وعالوة على ذلك ،ك�ان المرك�ز األمن�ي لأللع�اب مس��وال ع�ن التواص�ل م�� المرك�ز األمن�ي
االس��تراتيجي وع��ن تزوي��د قائ��د الحادث��ة بالتعليم��ات الخاص��ة بالعملي��ات .وك��ان ھن��اك فري��ق
خبراء متع�دد التخصص�ات يعم�ل ض�من مس�توى العملي�ات؛ وك�ان ھ�ذا الفري�ق مس��وال ع�ن
ت��وفير المش��ورة التقني�ة بش��أن القي��ام بالعملي��ات الميداني��ة ف��ي أي وض��� محتم��ل .وكان�ت ھ��ذه
المشورة متاح�ة عل�ى م�دار الس�اعة وط�وال أي�ام األس�بو� خ�الل دورة األلع�اب .فعل�ى س�بيل
المثال ،كان كل من الوكاالت المشاركة في خطة التص�دي للتھدي�دات الكيميائي�ة والبيولوجي�ة
واإلشعاعية والنووية المرتبطة بالمتفجرات ممثال بعضو واحد على األقل في ھذا الفريق.
المستوى التكتيكي
كان المس�توى التكتيك�ي يت�ألف م�ن ف�رق المتص�دين .وك�ان المتص�دون ھ�م األف�راد
المس���ولون ع��ن تنفي��ذ عملي��ات ميداني��ة مح��ددة لحماي��ة األرواح والممتلك��ات والبيئ��ة والحف��ا�
عليھا .وكان المتصدون عاملين منت�دبون م�ن المن�م�ات الحكومي�ة أو المحلي�ة ،مث�ل :أجھ�زة
٤٣
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إنفاذ القانون ،وخفر السواحل ،وفرق المطافئ ،وھي��ات تقي�يم اإل��عاعات ،ومن�م�ات ال�دعم
التقني األخرى ،والخدمات العسكرية والطبية والخدمات الطبية اإلسعافية.
وكان��ت ھن��ا� قا�م��ة متاح��ة بأس��ماء ق��ادة الحاد��ات الم��دربين .وك��ان ق��ادة الحاد���ات
ھؤالء في حالة تأھب ،ويتم تعيينھم حسب االقتضاء ،ويكون�ون مس�ؤولين ع�ن ن��ر الم�وارد
وتوجيھھا وتنسيقھا في مسرح الحدث عند وقوع حدث .وف�ي ح�ال وق�وع ح�دث �م�ن ن�وو�،
يك��ون تح��ت ت���ر� قا���د الحاد���ة خب��راء إ���عاعات ومس��ؤولو دع��م تقن��ي �خ��رون التخ��اذ
اإلجراءات المطلوبة.
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المرفق الثالث
الجدول الزمني لتنفيذ تقييد الدخول إلى الملعب
يستند المخط�ط الت�الي الخ�اص بتن�ي�ذ ن��م األم�ن الن�ووي وت�دابيره ف�ي ملع�ب ك�رة
القدم إلى الخبرات التي اكتسبت خالل دورة ك��� الع�الم لك�رة الق�دم لع�ام  ٢٠١٠ف�ي جن�وب
أفريقيا.
قبل نحو  ٤٨ساعة من بداية المباراة األولى ،تم تقييد الدخول إلى الملعب ،ومسحه
بحثا عن أي مواد مشعة ،وإعالنه �من�ا .وت�م تن�ي�ذ ھ�ذا النش�اط بالتع�اون م�ع وح�دات الكش��
ع��ن المت�ج��رات .وبع��د تقيي��د ال��دخول ،ت��م ال��تحكم ف��ي الوص��ول إل��ى الملع��ب تحكم��ا ص��ارما
وت�ت��ي� جمي��ع ال َمركب��ات الداخل��ة وفحص���ا بحث��ا ع��ن الم��واد المش��عة .ف��ي الوق��ت ن�س�ه ،ت��م
التحكم في وصول المشاة وفحص جمي�ع األش�خاص ال�داخلين إل�ى الملع�ب ،بحث�ا ع�ن الم�واد
المشعة.
وقبل نحو ثالث ساعات من بدء المباراة األولىُ ،سمح للمشاھدين ب�دخول الملع�ب.
وتم فحص جميع األشخاص بحثا عن المواد المشعة.
وخالل المباراة ،استمرت مراقبة الملع�ب ،م�ع التركي�ز عل�ى أس�يجة المح�يط ال�داخلي .وي�رد
في الشكل الثالث ١-رسم تخطيطي يقدم مثاال على ھذه اإلجراءات.

الشكل الثالث -١-مثال لجدول زمني لملعب يقام فيه حدث رياضي رئيسي.

٤٥
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المرفق الرابع
مفھوم عمليات عام للكشف بواسطة األجھزة
المسح السابق للحدث
)أ(
)ب(
)ج(

)د(

)ھـ(

)و(

)ز(
)ح(
)ط(

يتع��ين أن يش��مل المس��ح الس��ابق للح��دث المب��اني والط��رق ،كح��د أدن��ى ،والح��دود
الممتدة المحيطة بمكان الحدث.
الھدف من المسح السابق للحدث ھو تحديد المستويات اإلشعاعية الشاذة.
يمكن أن تنشأ المستويات اإلشعاعية الشاذة م�ن م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�ر�
وضعت عمدا من أجل أعمال إجرامية أو غير م�أذون بھ�ا ،أو م�ن االختالف�ات ف�ي
١
الخلفية اإلشعاعية الطبيعية.
يمك���ن إج���راء مس���ح ل���داخل وخ���ارج مواق���ع الح���دث وغي���ر ذل���ك م���ن األم���اكن
االس�تراتيجية بحث�ا ع�ن المس�تويات اإلش�عاعية الش�اذة تق�وم ب�� ف�رق راجل�ة م��زودة
بأجھزة للكشف عن اإلشعاعات.
من ش�أن المس�ح ال�دقيق لموق�ع الح�دث أن يش�مل الوص�ول إل�ى جمي�ع المن�اطق ف�ي
المبنى ،بما في ذلك األقبية ،ومواقف السيارات الكائن�ة تح�ت األرض ،والمس�احات
الميكانيكية ،وغرف التخزين ،ومناطق السقوف ،ونظم التھوية ،الخ.
ينبغي إيالء االھتم�ام لمن�اطق التخ�زين المحتمل�ة ،مث�ل مكب�ات النفاي�ات ،والمراف�ق
المؤقتة ،والمقطورات .وفي العادة يمكن لفريق من شخصين مسح المنطقة .ويمكن
مسح الطرق باستخدام أجھزة أكبر للكشف عن اإلش�عاعات ،مر َّكب�ة عل�ى منص�ات
متحركة.
نظ��م البح��ث المتنقل��ة فعال��ة ف��ي مس��ح ال َمركب��ات المتوقف��ة عل��ى جوان��ب الط��رق،
وأرصفة التحميل ،وساحات التخزين ،ومواقف السيارات.
بالتس��جيل المت��زامن للبيان��ات م��ع إح��داثيات نظ��ام ع��المي لتحدي��د المواق��ع ،يمك��ن
تركيب ھذه البيانات على الصور الجوية أو خرائط الشوارع.
يمكن استخدام عمليات المسح الجوية التي ُتج�ر� باس�تخدام مروحي�ات تحل�ق عل�ى
ارتفاع منخفض ومزودة بأجھزة كشف ع�ن اإلش�عاعات لت�وفير مس�وحات لمن�اطق
واسعة ،تمد حدود مسح موقع الحدث لعدة كيلومترات في جميع االتجاھات.

 ١االختالفات في الخلفية اإلشعاعية الطبيعية ھي اختالفات نمطي�ة ت�نجم ع�ن وج�ود كمي�ات طفيف�ة
من المواد المشعة في جميع المواد .وعلى سبيل المثال ،توجد في مواد البناء ،مثل الطوب األحمر والغراني�ت،
تركيزات للنويدات المشعة أعلى بقليل من التركيزات التي توجد في الخشب والخرسانة .ولذلك قد يبدو أن ھذه
المواد تسجل مستويات إشعاعية شاذة.
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٤٦

)ي(

)ك(
)ل(
)م(

يمك��ن أن ُتن��ت� عملي��ات المس��ح الجوي�ة خريط��ة للبيئ��ة اإلش��عاعية يمك��ن اس��تخدامھا
للمقارن��ة إذا ح��دث تش��تت م��واد مش��عة .واالرتف��اع النم��وذجي للتحلي��ق ھ��و ٩٠-٤٥
مترا .وكما في حالة المسح باألجھزة المحمول�ة ،ت�ربط البيان�ات اإلش�عاعية الجوي�ة
ب�ح��داثيات ن���ام ع��المي لتحدي��د المواق��ع وتوض��ع عل��ى الص��ور الجوي��ة أو خ��رائط
الشوارع.
بعد االنتھاء من عمليات المس�ح قب�ل الح�دث ،يك�ون م�ن المھ�م اس�تعرا� البيان�ات
وتحديد الحاالت اإلشعاعية الشاذة.
يتعين التحقق من الحاالت الشاذة ،في البداية ،من خالل تحديد النقاط الساخنة أوال،
ثم بالقيام بالتعرف على ھوية النويدات المشعة.
يلزم تسجيل أي إنذار بريء مؤكد.

نقاط الفحص األمني
)أ(
)ب(

بع��د مس��ح موق��ع الح��دث وإقام��ة المح��يط األمن��ي ،٢م��ن الض��روري وض��ع أجھ��زة
الكشف عن اإلش�عاعات ف�ي األم�اكن الرئيس�ية بغي�ة مراقب�ة جمي�ع المش�اة ال�داخلين
وحركة مرور المركبات في المحيط األمني.
ينبغي وضع بروتوكوالت لھذه المھام .وذلك مثال:
•
عندما يمر عبر جھاز الكشف عن اإلشعاعات راجل يحمل مواد نووية أو
مواد مشعة أخرى ،أو مركبة تحمل ھذه المواد ،وينطلق إنذار.
عندئذ يقوم ضباط األمن القائمون على الجھاز بتوقيف الراجل أو المركبة
•
وإجراء تحقيق.
يك��ون التحقي��ق ھ��و توجي��ه مجموع��ة م��ن األس��ئلة ،واس��تعرا� الوث��ائق،
•
وتحديد مكان الشذوذ اإلشعاعي ،والتعرف على ھوية المواد المشعة.
بع���د ذل���ك يتب���ع ض���ابط األم���ن البروتوك���والت القائم���ة بغي���ة الب���ت بش���أن
•
٣
اإلنذار.
ينبغ��ي أن تبق��ى أجھ��زة الكش��ف ع��ن اإلش��عاعات عامل��ة ابت��داء م��ن نھاي��ة
•
المسح السابق للحدث وحتى نھاي�ة الح�دث ،وم�زودة بالع�املين عل�ى م�دار
الساعة ،لتوفير األمن األمثل.
تكون نقاط الفحص األمني بارزة عن عمد من أج�ل تثب�يط ھم�ة م�ن ل�ديھم
•
قصد إجرامي أو إرھابي.

 ٢يمكن أن يش�ار إل�ى المنطق�ة الواقع�ة داخ�ل المح�يط األمن�ي باس�م المنطق�ة المش�ددة الت�أمين
) (hard zoneوإلى المنطقة الواقعة خارجه باسم المنطقة غير المشددة التأمين ).(soft zone
 ٣من األسباب الشائعة النطالق اإلنذارات من أجھ�زة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات م�رور أف�راد
خض��عوا م��ؤخرا الختب��ار تشخيص��ي طب��ي باس��تخدام مستحض��رات ص��يدالنية إش��عاعية ،أو َمركب��ة
تحت��وي عل��ى من��ت� تج��اري توج��د ب��ه تركي��زات مرتفع��ة قل��يال م��ن م��ادة مش��عة موج��ودة ف��ي البيئ��ة
الطبيعية .ومن األمثلة على ھذه المواد مواد حرارية مع َّينة ،واألسمدة ،ومواد البناء.
٤٧
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فرق المراقبة الجوالة
)أ(

)ب(
)ج(
)د(

)ھـ(
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٤٨

إذا اس��تحال ت��أمين جمي��ع ط��رق ال��دخول تأمين��ا تام��ا بواس��طة أجھ��زة الكش��� ع��ن
ا�ش��عاعات ،يمك��ن نش��ر ف��رق جوال��ة م��زودة ب�أجھزة كش��� ع��ن ا�ش��عاعات لك��ي
تتحرك في جميع أنحاء موقع الحدث وتقوم بالمسح بحثا عن المواد المشعة.
يمكن نشر فرق راجلة في جميع أنحاء مواقع الحدث.
يمكن نشر فرق مسح تستقل ال َمركبات داخل المحيط األمني وخارجه على السواء.
يتعين أن تكون لدى جميع الفرق الجوالة وف�رق المس�ح الت�ي تس�تقل المركب�ات ك�ل
أوراق االعتم��اد للالزم��ة لل��دخول ،لك��ي ت��تمكن م��ن ال��دخول ف��ي المح��يط األمن��ي
والخروج منه بسھولة.
تعمل ف�رق الت��د� الجوال�ة ع�ادة ف�ي ��ورة �ي�ر ب�ارزة لك�يال ت��ثر ف�ي أنش�طة
الحدث العام الرئيسي ولكن تظل توفر المراقبة.

المرفق الخامس
أنواع أجھزة الكشف عن اإلشعاعات وتطبيقاتھا
األجھ��زة الشخص���ية للكش���ف ع���ن اإلش��عاعات ،أو األجھ���زة اليدوي���ة للكش���ف ع���ن
اإلش��عاعات ،ھ��ي أجھ��زة كش��ف مص��غرة ي��تم ارت��داؤھا معلق �ة عل��ى ح��زام المش � ِّغل .ولھ��ذه
األجھزة اليدوية للكشف عن اإلشعاعات عتبات إنذار بس�يطة ،تش�مل إص�دار إن�ذار أم�ان ف�ي
ح��ال وج��ود جرع��ات عالي��ة ،ينب��� المش � ِّغل بواس��طة االھت��زاز و/أو األض��وا� الس��اطعة و/أو
النغم��ات المس��موعة .وھ��ي غي��ر مكلف��ة نس��بيا وال تتطل��ب ت��دريبا واس��� النط��اق للمش � ِّغلين.
وبصفة عامة يمكن إنجاز التدريب على استخدامھا في غضون  ١٠دقائق للشخص الواحد.

الشكل الخامس -١-مثال نموذجي لجھاز شخصي للكشف عن اإلشعاعات.
والماسحات اإلشعاعية المحمول�ة ،أو الماس�حات المحمول�ة عل�ى الظھ�ر ،ھ�ي أكث�ر
حساسية من األجھزة اليدوية للكشف عن اإلشعاعات ،وتتيح للمش� ِّغل مس�ح مس�احة أكب�ر ف�ي
فترة زمنية أقصر .وللماسحات المحمولة على الظھر عتبات إنذار بسيطة تنب�� المش� ِّغل عب�ر
مؤشرات موجودة على المس�اعد الرقم�ي الشخص�ي ،مث�ل مؤش�رات الع�ر� و/أو األض�وا�
الساطعة و/أو النغمات المسموعة .وتزن ھذه الماسحات حوالي  ١٠كغم .وتتطلب الماسحات
المحمول�ة عل��ى الظھ�ر بع��� الت�دريب األساس��ي م�ن أج��ل تمك�ين المش� ِّغل م�ن تنفي��ذ أس��اليب
التشغيل والتفتيش السليمة .ويمكن إنجاز التدريب في  ٣٠دقيقة للشخص الواحد.

٤٩
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الشكل الخامس -٢-صور لجھاز شخصي نمطي للكشف عن اإلشعاعات مع طريقة للمسح.
وأجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعي المتنقل��ة ھ��ي أجھ��زة كبي��رة للكش��ف ع��ن اإلش��عاعات
تس���تخدم لمس���ح أو ت�ت���ي� الط���رق وموا����ف الس���يارات ومر�ب���ات الس���يارات .ويل���زم ع���ادة
أخصائي تقني من ذوي الخبرة لتركيب ھذه ال�نظم المتنقل�ة و�ع�دادھا ،ولك�ن يمك�ن أن ي��دي
المشغلون ھذه العملية بعد تدريبھم لمدة  ٣٠د�يق�ة .ويتم��ل تك�وين جي�د لل�ري�ق ف�ي أن يك�ون
ھناك أحد ضباط �ن��اذ الق�انون يق�وم بقي�ادة الس�يارة وأخص�ائي تقن�ي ف�ي أجھ�زة الكش�ف ع�ن
اإلشعاعات يقوم بتشغيل الجھاز .ويرا��ب ا�خص�ائي التقن�ي جھ�از الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات
عب��ر وح��دة ع��ر� حاس��وبية .وف��ي الع��ادة يك��ون ض��ابط �ن���اذ الق��انون عل��ى دراي��ة بالمنطق��ة
المحلية ،في حين يمكن أن يكون المشغل ��د اس� ُتقدم م�ن مدين�ة أخ�ر� ل�دعم الح�د� .ويمك�ن
تركيب ھذه النظم أيضا على زوارق صغيرة من أجل العمل البحري.
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٥٠

الشكل الخ�ام� -٣-م��ال لمختب�ر محم�ول متق�دم للقي�ا� )مق�دم م�ن ش�ركة س�تو� )،(STUK
فنلندا( استخدم ألغراض األمن النووي في بطولة العالم أللعاب الق�وى ف�ي �لس�نكي ف�ي ع�ام
 .٢٠٠٥ويشتمل النظام على إجراء قياس�ات ميداني�ة عل�ى فت�رات قص�يرة )�� ٤واني( ،ونق�ل
البيانات اآلمن إلى المقر ،وبرامج حاسوبية أوتوماتية لمعالجة القياسات ف�ي الوق�ت الحقيق�ي.
ويمك��ن للخب��راء مش��ا�دة جمي��ع البيان��ات ،بم��ا ف��ي ذل��� اإلن��ذارات ،ع��ن بع��د ،باس��تخدام نظ��ام
رقمي لرسم الخرائط وبرامج تحليل حاسوبية متصلة به.
واألجھزة البوابية لمراقبة اإلشعاعات ١يمكن أن تكون أجھزة بوابية لمراقبة المشاة
أو أجھزة بوابية لمراقبة المركبات.
واألجھزة البوابي�ة لمراقب�ة اإلش�عاعات والخاص�ة بمراقب�ة المش�اة مص�ممة لمراقب�ة
المارة الذين يدخلون في مواقع الحدث الع�ام الرئيس�ي .وتش�مل تكويناتھ�ا ال�نظم ذات الدعام�ة
الواحدة ونظم السير ذات الجانبين .ويلزم أخصائي تقني من ذوي الخب�رة لتركي�ب البواب�ات،
ولك��ن يمك��ن ألف��راد األم��ن القي��ام بتش��غيلھا .وف��ي ح��ال ع��دم ت��وافر األجھ��زة البوابي��ة لمراقب��ة
اإلشعاعات والخاصة بمراقبة المشاة ،يمكن اللجوء إلى حلول بسيطة مخصصة الغرض م�ن
قبيل نشر عاملين بالقرب من نقطة الفحص مزودين ب�أجھزة يدوي�ة للكش�ف ع�ن اإلش�عاعات
أو أجھزة كشف محمولة على الظھر.

 ١عتب��ات األجھ��زة البوابي��ة لمراقب��ة اإلش��عاعات :تق���ي� بش��كل مس��تمر األجھ��زة البوابي��ة لمراقب���ة
اإلشعاعات مستوى اشعاعات الخلفي�ة وتق�وم بتطوي�ع عتب�ة ا�ن�ذار م�ع الخلفي�ة الحقيقي�ة .وعن�دما ي�تم
تجاوز عتبة األجھزة البوابية لمراقبة اإلشعاعات ،بسبب عبور من خاللھا مواد مش�عّة ،يطل�� النظ�ام
انذارا.
٥١
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الشكل الخامس -٤-مث�ال لجھ�از ب�وابي نم�وذجي لمراقب�ة اإلش�عاعات خ�اص بمراقب�ة المش�اة
مر َّكب في ميناء.
واألجھزة البوابية لمراقبة اإلشعاعات والخاصة بمراقبة المركبات مصممة لمراقبة
�رك��ة م��رور المركب��ات الت��ي ت��دخل ف��ي موق��� ال���د� أو �ي��ر� م��ن األم��اكن ا����تراتيجية.
وتشمل تكويناتھا نوعين :النظم الثابتة ذات العمود المفرد والنظم الثابتة ذات العمودين ،الت�ي
تر َّكب في نقاط التالقي الخاضعة للمراقبة.

الشكل الخامس -٥-مثال لجھاز بوابي نموذجي لمراقبة اإلشعاعات خاص بمراقبة المركب�ات
مر َّكب عند نقطة دخول.
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٥٢

وتت���لف نظ��م المس��� ا�ش��عاعي الجوي��ة م��ن أج���زة كش��ف كبي��رة م�مول��ة عل��ى
مرو�ي���ات ،وتس���تخدم �ج���را� عملي���ات المس���� أو التفت���يش عل���ى من���اط� واس���عة .ويل���زم
أخصائيون تقنيون من ذي الخبرة لتركي�� ھ�ذه ال�نظم وتش��يل�ا .وم�ن الم��م أيض�ا أن يك�ون
ھناك طيارون متدربون على نمط الطي�ران عل�ى ارتف�ا� م�نخف� ل�ض�ط�� بم��ام المس��
والتفتيش ھذه.

)مارك���ة مس���جلة(

الش���كل الخ���امس  -٦-م����ال لنظ���ام مس���� �ش���عاعي ج���وي م���ن ن���و� ھيلين���وك
)™) (Hélinucمقدم من شعبة التطبيقات العسكرية التابعة لمفوضية الطاقات البديل�ة والطاق�ة
الذرية الفرنسية  -فرنسا(.
وأج���زة التع��رف عل��ى ھوي��ة النوي��دات المش��عة ھ��ي أج���زة منخفض��ة االس��تبانة
تستخدم للتعرف عل�ى ھوي�ة النوي�دات المش�عة المكتش�فة .وتش�ير االس�تبانة �ل�ى ق�درة الج��از
على االستبانة أو التمييز بين طاقات أش�عة �ام�ا المنبع��ة م�ن الم�واد المش�عة ،وتتوق�ف عل�ى
ن��و� م��ادة الكش��ف المس��تخدمة .ويتطل��� التش���يل األساس��ي ألج���زة التع��رف عل��ى ھوي��ة
النوي��دات المش��عة س��اعة وا���دة م��ن الت��دري� .ويل��زم للت�لي��ل المفص��ل لطي��ف أش��عة �ام��ا
المسجل خبير في القياس الطيفي.

٥٣
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الشكل الخامس -٧-أجھزة يدوية نموذجية للتعرف على ھوية النويدات المشعة.

الشكل الخامس -٨-أم�ل�ة ل�نظم نموذجي�ة عالي�ة ا�س�تبانة لقي�اس طي�ف أش�عة �ام�ا باس�تخدام
جھاز مبرَّ د كھربائيا للكشف بواسطة الجرمانيوم العالي النقاء.
وتس��تند ال��نظم العالي��ة ا�س��تبانة لقي��اس طي��ف أش��عة �ام��ا �ل��ى أجھ��زة الكش��ف الت��ي
تس��تخدم الجرم��انيوم الع��الي النق��اء .وھ��ذ� ال �نظم مناس��بة عل��ى أف���ل وج��� للحص��ول عل��ى
’بصمة‘ المادة المشعة .ويتوافر حاليا نوعان مختلفان :النظام المبرَّ د كھربائيا والنظ�ام المب�رَّ د
بالنيتروجين السائل.

54

٥٤

الشكل الخامس -٩-أمثلة لنظ�ام نم�وذجي ع�الي ا�س�تبانة لقي�اس طي�ف أش�عة غام�ا باس�تخدام
جھاز مبرَّ د بالنتروجين السائل للكشف بواسطة الجرمانيوم العالي النقاء.
وتت��وافر ال�نظم المب��رَّ دة كھربائي��ا للكش��ف بواس��طة الجرم��انيوم الع��الي النق��اء بص��فة
نظ��م عالي��ة ا�س��تبانة للتع��رف عل��� ھوي��ة النوي��دا� المش��عة ،ويمك��ن أن يس��تخدمھا خب��راء
القي��اس الطيف��ي ألش��عة غام��ا واألش��خا� الم��دربون اآلخ��رون .ويتطل��ب التش���يل األساس��ي
ألجھزة الكشف ھذه ساعة واحدة من التدريب .ويلزم خبير في القياس الطيفي للقيام بالتحلي�ل
المفصل لطيف أشعة غاما.
وت��و ِّفر ال�نظم الت��ي تس��تخدم الجرم��انيوم الع��الي النق��اء المب��رَّ دة ب�النيتروجين الس��ائل
استبانة أفضل مقارنة باألنواع المبرَّ دة كھربائيا ،لكنھا مصممة كأداة للخبراء فقط.
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المرفق السادس
بروتوكوالت عامة لمنع الدخول والبت في اإلنذارات
في العادة ال يملك المتصدون لإلش�عاعات س�لطة إنف�اذ الق�انون ،وھ�م ل�ذلك يعمل�ون
مباشرة مع ضباط إنفاذ القانون أو ضباط األمن المعنيين بالحدث للقيام بعمليات من�ع ال�دخول
عند صدور إنذار من جھاز .وقد تب َّين أن تقديم دورة تدريبي�ة قص�يرة ) ٣٠دقيق�ة( مق�دما م�ع
ضباط األمن وتوفير بطاقة محفظة تحتوي على اإلجراءات ومعلومات االتص�ال يمث�ل نھج�ا
فعاال .وأكثر سبب احتماال لإلنذارات التي تصدر من األجھزة ف�ي بواب�ات المش�اة ھ�و وج�ود
أفراد خضعوا إلجراءات طبية مؤخرا .فبعض اإلجراءات الطبية تستخدم فيھ�ا مستحض�رات
صيدالنية إشعاعية )أي نويدات مشعة قصيرة العمر( .وفي ھذه الحاالت ،يمكن أن ي�تم الب�ت
في اإلن�ذار باحتج�از الش�خ� ال�ذي ربم�ا يك�ون ق�د تس�بب ف�ي اإلن�ذار واس�تجوابه والتع�رف
على ھوية النويدات المشعة.
في حين يجري ضابط األمن التحقيق فإن فريق التفتيش على المستوى الثانوي ھ�و
الذي يقوم بالتعرف على ھوية النويدات المشعة بواسطة جھاز التعرف عل�ى ھوي�ة النوي�دات
المش��عة .وي��تم اإلمس��اك بالجھ��از عل��ى مقرب��ة م��ن الش��خ� )ولك��ن دون أن يلم��س الش��خ�(
لمدة دقيقة واحدة لجم�ع البيان�ات الالزم�ة للتع�رف عل�ى ھوي�ة النوي�دات المش�عة .وف�ي الع�ادة
تكفي دقيقة واحدة للتعرف على ھوية النويدات المشعة الناتجة من إجراء طب�ي .والنوي�دة )أو
النويدات( المشعة المستخدمة في اإلجراءات الطبية ذات عمر نصفي قصير نسبيا ،ولكن مع
ذل��ك يمك��ن أن يظ��ل الش��خ� محتوي��ا عل��ى نش��اط نوي��دات مش��عة يكف��ي إلص��دار إن��ذارات
األجھ��زة البوابي�ة عل��ى م��دى ع��دة أي��ام إل��ى أس��بو� بع��د اإلج��راء الطب��ي .وعن��د االنتھ��اء م��ن
القياس ،يخط�ر الفري�ق ض�ابط األم�ن بالنوي�دة )النوي�دات( المش�عة ويق� َّدم ت�كي�د بوج�ود نوي�دة
)نويدات( مشعة طبية تتطلب مزيدا من التحقيق .ف�إذا كش�ف التحقي�ق ع�ن اس�تخدام النوي�دات
المشعة ألغراض طبية ،يمكن إطالق سراح الش�خ� واإلب�ال� ع�ن نت�ائ� التحقي�ق .وعندئ�ذ
يستوفي ضابط األمن سجال بالحدث يبين تفاصيل المعلومات التالية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

السطر :١
السطر :٢
السطر :٣
السطر :٤

)ھـ
)و(

السطر :٥
السطر :٦

56

٥٦

الزمان
المكان
النويدة المشعة
اس���م مل���ف البيان���ات الخ���ا� ب���التعرف عل���ى ھوي���ة النوي���دات
المشعة
اسم العائلة
االسم األول

)ز(

السطر :٧

)ح(

السطر :٨

جھ���از الكش���ف ع���ن اإلش���عاعات المس���تخدم )الن���و� والط���راز
والرقم المسلسل(
بيانات/معلومات إضافية بشأن التعرف على الھوية

فإذا كشف التعرف على ھوية النويدات المشعة عن م��در مري�ب فيتع�ين ا�تج�از
الشخص في منطقة آمنة إلجراء المزيد من االستجواب وقياسات إضافية.
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مسرد المصطلحات
ألغراض ھذا المنشورُ ،تفترض التعاريف الرئيسية التالية:
إنذار صادر من جھاز ) – (instrument alarmإشارة صادرة من جھاز يمكن أن تدل عل�ى
وقوع حدث أمن نووي وتتطلب تقييما .ويمكن أن يصدر ھ�ذا ا�ن�ذار م�ن األجھ�زة
المحمول����ة أو األجھ����زة الت����ي ي����تم نش����رھا ف����ي أم����اكن ثابت����ة وتش���� َّ�ل لتعزي����ز
البروتوكوالت التجارية العادية و/أو في إحدى عمليات إنفاذ القانون.
ت�دابير �م�ن ن���ي ) – (nuclear security measuresت�دابير يقص�د منھ�ا الحيلول�ة دون أن
يؤدي تھديد األمن النووي إل�ى إتم�ام أفع�ال إجرامي�ة أو أفع�ال متعم�دة غي�ر م�أذون
بھا تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أخرى ،أو مرافق ذات ص�لة ،أو أنش�طة ذات
ص��لة ،أو أفع��ال موجھ��ة نح��و ھ��ذ� الم��واد أو المراف��ق أو األنش��طة ،أو يقص��د منھ��ا
الكشف عن األحداث المتصلة باألمن النووي أو التصدي لھا.

تدبير التصدي ) – (response measureتدبير يھدف إلى تقييم إنذار/تنبيه ،والتصدي لح�دث
أمن نووي.
تدبير كشف ) – (detection measureتدبير يقصد من�ه الكش�ف ع�ن عم�ل إجرام�ي أو غي�ر
مأذون به تترتب عليه آثار في مجال األمن النووي.

التصدي ) – (responseجميع األنشطة التي تقوم بھا دولة ما وتتعلق بتقييم حدث أمن نووي
والتصدي له.

ت�ت��ي� إش���اعي ) – (radiation searchمجموع��ة األنش��طة الت��ي تس��تخدم لكش��ف الم��واد
النووية والمواد المشعة األخرى المريب�ة غي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي والتع�رف
على ھويتھا ومكانھا.
تنبيه إعالمي ) – (information alertإبالغ متس�م بالحساس�ية م�ن حي�ث التوقي�ت يمك�ن أن
يدل على وقوع حدث أمن نووي ،ويتطل�ب تقييم�ا ،ويمك�ن أن يص�در ع�ن مص�ادر
متنوع��ة ،م��ن بينھ��ا المعلوم��ات المتعلق��ة بالعملي��ات ،والمراقب��ة الطبي��ة ،والحص��ر،
والتناقضات في بيانات المرسل/المرسل إليه ،ومراقبة الحدود ،وما إلى ذلك.
ح��دث �م��ن ن����ي ) - (nuclear security eventح��دث ل��ه ت��داعيات محتمل��ة أو فعلي��ة عل��ى
األمن النووي يجب التصدي له.
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حدث عام رئيسي ) – (major public eventح�د� ب�ار� ق�ررت الدول�ة أن�ه ھ�دف محتم�ل،
ويش�مل ،عل�ى س�بيل المث�ال ،التجمع�ات الرياض�ية والسياس�ية والديني�ة الت�ي تش�تمل
على أعداد كبيرة من المشاھدين والمشاركين.
�ائ��د ��حاد���ة ) – (incident commanderالش��خ� المس��ؤول ع��ن ح��د� األم��ن الن��ووي.
ويت��ولى قائ��د الحادث��ة قي��ادة التص��دي بكامل��ه ،ويوج��ه جمي��� م��ن ي��دعمون التص��دي.
ويمكن أن يفوض قائد الحادثة سلطة أداء أنش�طة معين�ة �خ�رين حس�� ا�قتض�اء،
وعل���ى س���بيل المث���ال ،المراق���� الموج���ود ف���ي مس���رح الح���د� الع���ام الرئيس���ي،
وضابط/فريق اإلعالم العام.
كشف ) – (detectionالعلم بوقوع عمل إجرامي أو عمل غي�ر م��ذون ب�ه تترت�� علي�ه �ث�ار
متصلة باألمن الن�ووي ،أو العل�م بوج�ود قي�ا� ي�دل )أو قياس�ات ت�دل( عل�ى وج�ود
م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى دون إذن ف��ي مرف��ق ذي ص��لة أو ف��ي مك��ان
استراتيجي.
مس��� �ش��عاعي ) – (radiation surveyأنش��طة لرس��م خريط��ة للخلفي��ة اإلش��عاعية الخاص��ة
ب��المواد المش��عة الطبيعي��ة أو المص��نوعة ف��ي منطق��ة م��ا أو لتس��ھيل أنش��طة البح���
الالحقة.
معلومات حساس�ة ) – (sensitive informationمعلوم�ات ،ف�ي أي ش�كل م�ن األش�كال ،بم�ا
ف��ي ذل��� الب��رام� الحاس��وبية ،يمك��ن أن ي��ؤدي إفش��اؤھا أو تع��ديلھا أو ت�ييرھ��ا أو
إتالفھا دون إذن أو رفض السماح باستخدامھا إلى إخالل باألمن النووي.
مك��ان �س���ر��ي�ي ) – (strategic locationمك��ان ذو أھمي��ة أمني��ة عالي��ة ف��ي الدول��ة يعتب��ر
ھدفا محتمال لھجوم إرھابي باستخدام مواد نووية أو م�واد مش�عة أخ�رى ،أو مك�ان
للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.
منظومة أمن نووي ) – (nuclear security regimeتنطوي منظومة األمن النووي على ما
يلي:
 اإلط��ار التش��ريعي والرق��ابي وال��نظم والت��دابير اإلداري��ة الت��ي ت��نظم األم��ن الن��ووي
للم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى ،والمراف��ق ذات الص��لة ،واألنش��طة ذات
الصلة؛
 المؤسسات والمنظمات الموجودة داخل الدولة والمسؤولة عن ض�مان تنفي�ذ اإلط�ار
التشريعي والرقابي والنظم اإلدارية الخاصة باألمن النووي؛
٥٩
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 نظم األمن النووي وتدابير األمن النووي الالزمة ،عل�ى مس�توى المرف�� ومس�توى
النق�ل ومس��توى النش��اط ،للكش�ف ع��ن األح��دا� المتص�لة ب��األمن الن��ووي والتص��دي
لھا؛

وتتألف منظومة األمن النووي من نظم األمن النووي .وتت�ألف نظ�م األم�ن الن�ووي
من مختلف تدابير األمن النووي.
موقع ����د� ) – (venueأي مك�ان مح�دد )م��ل بن�اء ،ملع�� ،منطق�ة م�توح�ة/متنزه ،مك�ان
دين���ي( يق���ام في���� فع���ال ح���د� ع���ام ر�يس���ي .ويعتب���ر مك���ان موق���ع الح���د� مكان���ا
استراتيجيا.
ن����� �م��� ن��وو� )security system

النووي.

 – (nuclearمجموع��ة متكامل��ة م��ن ت��دابير األم��ن

ن����� ����� ) – (detection systemمجموع��ة متكامل��ة م��ن ت��دابير الكش��ف تش��مل الق��درات
والموارد الالزمة للكشف عن عم�ل �جرام�ي أو �ي�ر م�أذون ب�� تترت�� علي�� ���ار
في مجال األمن النووي.
نقطة دخول ) – (point of entryنقطة الدخول المعيَّنة رسميا ھي مكان على الحدود البري�ة
ب���ين دولت���ين أو مين���اء بح���ري أو مط���ار دول���ي أو نقط���ة أخ���رى ي���تم فيھ���ا ت�ت���ي�
المس��افرين و/أو وس��ا�ل النق��ل و/أو البض��ا�ع .وك�ي��را م��ا ت��و َّفر مراف��� الجم��ار�
والھجرة في نقاط ال�دخول ھ�ذه .ونقط�ة ال�دخول �ي�ر المعيَّن�ة ھ�ي أي نقط�ة عب�ور
جوي��ة أو بري��ة أو ما�ي��ة ل��م تح��ددھا الدول��ة رس��ميا للمس��افرين و/أو البض��ا�ع ،م���ل
الحدود الخضراء والشواطئ البحرية والمطارات المحلية.
����د� ) – (targetالم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة األخ���رى ،أو المراف���� ذات الص���لة ،أو
األنشطة ذات الصلة ،أو المواقع أو األشياء األخرى ،التي يحتمل أن يستغلھا تھديد
األم����ن الن����ووي ،وتش����مل األح����دا� العام����ة الر�يس����ية ،والمواق����ع ا�س����تراتيجية،
والمعلومات الحساسة ،وموجودات المعلومات الحساسة.
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العدد  ٢١من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

دليل التنفيذ

يشكل تنظيم حدث عام رئيسي يجتمع فيه ع�دد كبي�ر م�ن الن�ا� تح�ديات أمني�ة مع��د� للدول�ة الت�ي تستض�ي�
ھذا الحدث .فاألعمال اإلجرامية أو اإلرھابي�ة المتعل��ة ب�المواد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�ر� الت�ي تح�دث
ف��ي أي مناس��بة عام��ة رئيس��ية يمك��ن أن ت���دي �ل��� عواق��� وخيم��ة ،رھن��ا بطبيع��ة وكمي��ة الم��واد المح��دد�
المع َّين �ة ،وطري���ة نش��رھا ،والموق��ع ،والس��كان المت����رين .وي���دم ھ��ذا المنش��ور لمح��ة عام��ة ،اس��تنادا �ل���
الخبرات العملية ،عن �قام�ة نظ�م األم�ن الن�ووي واتخ�اذ ت�دابيره ال��م�ة ل�ح�داث العام�ة الرئيس�ية .ويتن�اول
المنش��ور الت��دابير الت�ني��ة واإلداري��ة لم��ا يل��ي ‘١’ :وض��ع ال�يك��ل التنظيم��ي ال����م ‘٢’ ،وض��ع خط��ط األم��ن
الن���ووي واس���تراتيجياته ومف���اھيم عمليات���ه ’ ‘٣اتخ���اذ الترتيب���ات ال��م���ة لتنفي���ذ الخط���ط وا�س���تراتيجيات
والمفاھيم الموضوعة.

ُنظم وتدابير األمن النووي
للكشف عن المواد النووية
والمواد المشعة األخرى
غير الخاضعة للتحكم الرقابي

الھ��دف م��ن ���ذا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادات �ل��� ال��دول األعض��ا� م��ن أ���ل تط��وير أو
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا ع��ن األعم��ال ا��رامي��ة أو األعم��ال غي��ر
تحس��ين ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف
المأذون بھا التي تترتب عليھا آثار في م��ال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�� م�واد نووي�ة
أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي .ويبين المنشور عناصر البنية الفعال�ة
للكش��ف ف��ي م���ال األم��ن الن��ووي والت��ي تت��ألف م��ن م�موع��ة متكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير
األم��ن الن��ووي وت���وم عل��� أس��ا� �ط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب لتنفي��ذ ا�س��تراتي�ية
الوطنية للكش�ف .ويص�در ��ذا المنش�ور ك�دليل تنفي�ذي ض�من منش�ورات سلس�لة الوكال�ة
ل�م���ن الن���ووي ب�ص���د اس���تخدام� م���ن �ان���ب م����رري السياس���ات الوطني���ة ،والھي����ات
التشريعية ،والسلطات المختص�ة ،والم�سس�ات ،واألف�راد ،المعني�ين ب�رس�ا� أو تنفي�ذ أو
ص��يانة أو اس��تدامة ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد
المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.
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