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 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
 المتعلق�ة النووي األمن قضايا الصادرة عن الوكالة النووي األمن سلسلة منشورات تعالج 

وس��ائر  المش��رو� غي��ر والنق��ل الم��أذون ب��� غي��ر والوص��ول والتخري��� أفع��ال الس��رقة وكش��� بمن��ع
والتص�دي  بھ�ا، المرتبط�ة األخرى والمرافق المشعة والمواد النووية بالمواد المتعلقة اإليذائية األفعال

 اتفاقي��ة مث��ل، الن��ووي ب��األمن المتعلق��ة الدولي��ة الص��كوك م��ع المنش��ورات ھ��ذ� وتتس��ق. لتل��ك األفع��ال
المش�عة  بشأن أمان المص�ادر السلوك قواعد ومدونة، النووية، بصيغتھا المعدلة للمواد المادية الحماية
 اإلرھ��ا� أعم��ال لقم��ع الدولي��ة واالتفاقي��ة، ١٥٤٠و ١٣٧٣ ال��دولي األم��ن وق��راري مجل��س، وأمنھ��ا

 .النووي، وتكمِّل تلك الصكوك

  النووي الصادرة عن الوكالة األمن سلسلة في الفئات

 :التالية الفئات في الصادرة عن الوكالة النووي األمن سلسلة في المنشورات تصدر
، ومبادئ��� الن��ووي ومفاھيم��� األم��ن أھ��دا� عل��ى تحت��وي الن��ووي: األم��ن أساس��يات  •  

 .األمنية للتوصيات األساس وتوفر
 ف�ي األعض�اء ال�دول أن تعتم�دھا ينبغ�ي الت�ي الممارسات أفضل تعرض التوصيات:  •  

 .النووي األمن أساسيات تطبيق
 وتقت�ر�، واس�عة مج�االت ف�ي التفصيل ع�ن التوص�يات من المزيد تقدم التنفيذ: أدلة  •  

 .لتنفيذھا تدابير
 التي تحتوي على ت�دابير، األدلة المرجعية: يلي تشمل ما التقني: التوجيه منشورات  •  

 مح�ددة؛ أنش�طة أو مج�االت في تنفيذ أدلة تطبيق كيفية بشأن تفصيلية توجيھات أو/و
الت�ي  التدريبي�ة األدلة الخاص�ة بال�دورات أو/و المنھج التي تتناول، األدلة التدريبيةو

 بش�أن توجيھ�ات تق�دم التي، الخدمية األدلةو؛ النووي األمن مجال تعقدھا الوكالة في
 .النووي االستشارية التي تنظمھا الوكالة األمن بعثات ونطاق تنفيذ

  واالستعراض الصياغة

 وفيم�ا يخ�ص أساس�يات. المنش�ورات ھ�ذ� صياغة على الوكالة أمانة دوليون يساعد خبراء 
) أو اجتماع�ات( العض�وية مفت�و� تقنًي�ا اجتماًع�ا الوكالة تعقد، التنفيذ وأدلة والتوصيات النووي األمن

مس��ودة  الس��تعراض فرص��ة مناس��بة الص��لة ذات الدولي��ة والمنظم��ات المھتم��ة األعض��اء لتت��يح لل��دول
اآلراء عل��ى الص��عيد  وتواف��ق االس��تعراض م��ن ع��ال مس��توى ولض��مان، ذل��ك ل��ىإ وإض��افة. ال��نص
 الستعراض�ھا ايوًم� ١٢٠ لم�دة األعض�اء ال�دول جمي�ع إل�ى النص�وص مس�ودات األمان�ة تق�دم، الدولي
 .النص نشر قبل نظرھم وجھات عن الكامل فرصة للتعبير األعضاء للدول ويتيح ذلك. رسمًيا

وال يل��زم عق��د . دولي��ين خب��راء م��ع الوثي��ق التقن��ي بالتش��اور التوجي��� منش��ورات وتوض��ع  
 وجھ�ات من واسعة مجموعة على للحصول، ضرورية تعتبر حيثما ُتعقد، قد ولكنھا تقنية، اجتماعات

 .النظر
الصادرة عن  النووي األمن سلسلة في واستعراض المنشورات صياغة في عملية وتراعي 

القومي  بشواغل األمن ينفصم ال ارتباًطا يرتبط النووي األمن بأن وُيسلَّم السرية، اعتبارات الوكالة
ذات الصلة التي تقوم بھا  األنشطة التي تستند إليھا العملية أن االعتبارات ومن. والمحددة العامة

 التقني المحتوى في االعتبار في ينبغي أن توضع الوكالة في مجالي معايير األمان والضمانات
 .للمنشورات
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في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول األعضاء                 
 االتحاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتين
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيـل
 أفغانستان
 إكـوادور
 ألبانيــا
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 أنتيغوا وباربودا

 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوغنــدا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغـواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
 بربادوس
 البرتغال

 بروناي دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديـش
 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسـو

 بوروندي
 البوسنة والھرسك

 بولندا
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تونــس
 جامايكــا

 الجبل األسود

 الجزائر
 جزر البھاما
 جزر مارشال

 جمھورية أفريقيا الوسطى
 الجمھورية التشيكية

 الجمھورية الدومينيكية
 الجمھورية العربية السورية

 جمھورية الكونغو الديمقراطية
 جمھورية إيران اإلسالمية 

 المتحدةجمھورية تنزانيا 
 جمھورية فنزويال البوليفارية 

 جمھورية كوريا
 جمھورية الو الديمقراطية الشعبية

 ً  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 جمھورية مولدوفـــا

 جنوب أفريقيا
 جورجيــا
 جيبوتي
 الدانمرك

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيـــا

 زمبابــوي
 مارينوسان 

 سري النكا
 السلفـادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغـال
 سوازيلند
 السودان
 السويد
 سويسرا

 سيراليـون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق
 عـُمان
 غابــون
 غانا

 غواتيمــاال
 غيانا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبيــن
 فنلندا
 فيجي

 فييت نــام
 قبرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا
 كولومبيــا
 الكونغو
 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيا
 لبنان

 لختنشتاين
 لكسمبورغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالـــي
 ماليزيــا
 مدغشقــر

 مصر
 المغـــرب
 المكسيك
 مالوي

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية  
 منغوليـــا
 موريتانيا

 موريشيـوس
 موزامبيق
 موناكــــو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلندا
 ھايتـــي
 الھند

 ھندوراس
 ھنغاريا
 ھولندا

 الواليات المتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمـــن
اليونان

الم���تمر الخ��اص بالنظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ال��ذي ع��ـُقد ف��ي المق��ّر الرئيس��ي ل�م��م المتح��دة ف��ي  واف��ق 
. ويقع المقّر ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٣نيويورك، في 

 ّ ل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھ�ار الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمثـ
 في العالم أجمع".
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  النشر حقوق بشأن مالحظة
 

�تفاقي�ة جميع المنش�ورات العلمي�ة والتقني�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة محمي�ة بموج�ب ا 
 والمنقح�ة ف�ي ع�ام) (ب�رن ١٩٥٢بصيغتھا المعتمدة ف�ي ع�ام  العالمية لحقوق التأليف والنشر

) �حق�اً إل�ى توس�يع (جني�ف العالمي�ة للملكي�ة الفكري�ةالمنظم�ة عم�دت وق�د ). ب�اري�( ١٩٧٢
ويج�ب الحص�ول والفر��ية. الملكية الفكرية اإللكترونية نطاق حقوق التأليف والنشر لتشمل 

لكترون�ي، اإلمطبوع أو ال ھاعلى إذن باستخدام النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل
 .متعلق�ة برس�وم الجعال�ة األدبي�ةة �تفاق�ات استخداما كلي�اً أو ج��ي�اً؛ ويخ��ع ��ذا اإلذن ع�اد

ب بأية اقتراحات تخ�ص ا�ستنس�ا� والترجم�ة أل��را� �ي�ر تجاري�ة، وس�ُينَظر فيھ�ا  وُيرحَّ
ر ــــ��ـم النشـــ��ـى قســــ��ـتوجي��� أي��ة استفس��ارات إل وينبغ��ي عل��ى أس��ا� ك��ل حال��ة عل��ى ح��دة.
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  تمھيد
 رئيس��يةاألح��داث العام��ة الفيش��كل تھدي��دا ل�س��تقرار واألم��ن ال��دوليين. اإلرھ��اب ال ي��زال 

إع�مي�ة تغطية و ا من الجمھوركبير وتنال اھتمامابانتظام، تحدث المستوى رفيعة الوالوطنية الدولية 
. 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 كثيف��ة

أو المس��توى رفيع��ة القتص��ادية االسياس��ية أو القم��ة الاجتماع��ات  م��ن قبي��ل رئيس��يةالعام��ة ال األح��داث
  .رئيسيةالمسابقات الرياضية ال

فق�د ومع ذلك . األمن الدولي ضمن اھتماماتخطر اإلرھاب النووي واإلشعاعي وال يزال 
تقدما كبيرا ف�ي ت�أمين الم�واد النووي�ة والمش�عة  الخطر، الحد من ھذمن أجل ا ،المجتمع الدولي أحرز

ال�دول م�ا تبذل�ه ھ�ذا التق�دم عل�ى يتوق�� واس�تغ�لھا ف�ي عم�ل إرھ�ابي. لوال ذل�ك يمكن األخرى التي 
  نووي.المن لألقوية وتدابير  نظمتبني من جھود ل ھاجميع

 ، تس��تخدم ف��ي مج��االت مث��لم��ن الم��واد المش��عة المختلف��ةموج��ودة ھن��اك كمي��ات كبي��رة و
. باإلض�افة تھ�اوكثاف ھ�اھ�ذه الم�واد وفق�ا لتكوين أخط�ارالصحة والبيئة والزراعة والصناعة. وتختل�� 

جرام�ي أو اإل العم�ل�ث�ار  كثي�راع�زز يھذه المواد يمك�ن أن ب مقرونةاستخدام المتفجرات  فإن إلى ذلك
ف��ي منطق��ة  ‘ق��ذرة’تفجي��ر م��ا يس��مى قنبل��ة م��ن إجرامي��ة أو إرھابي��ة  جماع��ةإذا تمكن��ت ف��رھ��ابي. اإل

التل�وث اإلش�عاعي عل�ى نط�اق ونش�ر حالة من الذعر الشامل، إيجاد يمكن أن تكون النتيجة ف حضرية
  اضطراب اقتصادي واجتماعي كبير.خلق و ،واسع

 موق�عف�ي أو حت�ى واح�د أو مك�ان  واحدة في دولة رئيسيةعقد األحداث العامة التُ نادرا ما و
 م�ع اتخ�اذ رئيس�يةاستض�افة األح�داث العام�ة الأن توفر يمكن على المستوى الوطني، و. لحدثواحد ل

يمكن أن  ؛ إطارلألمن النووي طويل األمدلبناء إطار وطني  األساسترتيبات األمن النووي المناسبة 
  الحدث. انتھاءفترة طويلة بعد لوجد يُ 

معق�دة تح�ديات أمني�ة أع�داد كبي�رة م�ن الن�اس  في�هتتجم�ع تنظيم حدث ع�ام رئيس�ي  ويشكل
ة أو اإلرھابي��ة الت��ي تنط��وي األعم��ال اإلجرامي��ويمك��ن أن ت��دي للدول�ة الت��ي تستض��ي� ھ��ذا الح��دث. 

 رھن��اعواق��ب وخيم��ة،  ح��دث ع��ام رئيس��يف��ي أي  م��واد مش��عة أخ��رىنووي��ة أو م��واد اس��تخدام عل��ى 
والس�كان  ،والمك�ان(عنيف�ة أو �ي�ر عنيف�ة)،  نش�رھا، وطريق�ة تھ�اوكمي المحددة المعنية ةادالمطبيعة ب

  .بأھمية كبرىوتدابيره  األمن النووينظم تنفيذ لذلك يتسم . المتضررين
 امث�ل أساس�ي فھ�و. رئيسيةالعامة ال األحداثلمنظمي  امفيدھذا  التنفيذيكون دليل  ويمكن أن

تطبيقھا  ينبغيالتي  هتدابيراألمن النووي و نظم بشأنمن الخبرة، لرفع مستوى الوعي  ا، مستمداسليم
  ھذه األحداث.بفيما يتعلق 

 ُ ونش�عر بالعرف�ان نش�كرھم و ،بدعم من خبراء من الدول األعضاءھذا تنفيذ الدليل عد وقد أ
  .واستعراضه وضعهفي  ممساھماتھعلى لھم 

    



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملحوظة تحريرية
أفعال ال يتناول ھذا التقرير مسائل تتعلق بالمسؤولية، قانونية كانت أم غير قانونية، عن 

  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.
أو أقاليم ال يعني ضمًنا إصدار أي حكم من جانب الناشر، واستخدام تسميات معيَّنة لبلدان 

  أي الوكالة، بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقاليم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعيين حدودھا.
أسماء شركاٍت أو منتجاٍت معيَّنة (سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجـّلة أو دون تلك  وذكر

ر على أنه تأييد أو  اإلشارة) ال يعني ضمًنا وجود أي نية النتھاك حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن ُيفسَّ
  توصية من جانب الوكالة.

  



 

 
 

  

  محتوياتال
  
  ١  ................................................................................... مقدمة  -١

  ١  ....................................................................... الخلفية  ١-١
  ٢  ..................................................................... الغرض  ٢-١
  ٢  ....................................................................... النطاق  ٣-١
  ٣   ...............................................................  الھيكل  ٤-١

  ٣  ...................................................................... الترتيبات األولية  -٢

  ٣  .......................................................................... عام  ١-٢
  ٥  .......... األمن العام واألمن الخاص في األحداث العامة الرئيسية  ٢-٢
  ٦  ............................................... الھيكل التنظيمي والتنسيق  ٣-٢
  ٧  ............................................................. تقييم التھديدات  ٤-٢
 تحديد األولويات لمواقع األحداث   ٥-٢
  ٩  ......................................... االستراتيجية األخرىواألماكن   
  ١٠  ........................................................... ترتيبات التعاون  ٦-٢

  ١٠  ....................................... التدابير الوقائية قبل الحدث العام الرئيسي  -٣

  ١٠  .......................................................................... عام  ١-٣
  ١١  .......................... منع األعمال اإلجرامية أو غير المأذون بھا  ٢-٣
  ١٢  ........................................................... إدارة المعلومات  ٣-٣
  ١٢  ..................................................... جدارة العاملين بالثقة  ٤-٣

  ١٣  ............................................................ الكشف بواسطة األجھزة  -٤

  ١٣  .......................................................................... عام  ١-٤
  ١٤  .............................. مفھوم عمليات الكشف بواسطة األجھزة  ٢-٤
  ١٦  ................................. اختيار أجھزة الكشف عن اإلشعاعات  ٣-٤
  ١٧  .......................................... نشر أجھزة كشف اإلشعاعات  ٤-٤

  ٢٠  ..................................................... تقييم التنبيھات و/أو اإلنذارات  -٥

  ٢٠  .......................................................................... عام  ١-٥
  ٢٢  ....................................................... التنبيھات اإلعالمية  ٢-٥



 

  ٢٢  ....................................... اإلنذارات الصادرة عن األجھزة  ٣-٥
  ٢٣  ................................................... تلقي الدعم من الخبراء  ٤-٥

  ٢٤  ......................................................................... تدابير التصدي  -٦

  ٢٤    ..................................................................  عام  ١-٦
  ٢٥    ....................................  مفھوم العمليات لتدابير التصدي  ٢-٦
  ٢٧    .............................  خطة التصدي الخاصة باألمن النووي  ٣-٦

  ٢٩    ............................................................  التأھب واالستدامة  -٧

  ٢٩    ..................................................................  عام  ١-٧
  ٢٩    .....................................................  الدعم اللوجستي  ٢-٧
  ٣٠    ..................................................  التدريب والتمارين  ٣-٧
  ٣٢    ........................  اختبار أجھزة الكشف والتصدي وصيانتھا  ٤-٧

  ٣٣    .................  المستفادة من األحداث العامة الرئيسية الماضيةالدروس   -٨

  ٣٧    ...................................................................................  المراجع

  ٣٩    ........................................................  خطة عمل عامة -المرفق األول 

  ٤٢    ...............................  الھيكل العام الموحد للقيادة والسيطرة -المرفق الثاني 

  ٤٥    .....................  الجدول الزمني لتنفيذ تقييد الدخول إلى الملعب -المرفق الثالث 

  ٤٦    .......................  اسطة األجھزةمفھوم عمليات عام للكشف بو -المرفق الرابع 

  ٤٩    .................  أنواع أجھزة الكشف عن اإلشعاعات وتطبيقاتھا - المرفق الخامس 

  ٥٦    ..........  البروتوكوالت العامة لمنع الدخول والبت في اإلنذارات - المرفق السادس 

  ٥٨    .......................................................................  مسرد المصطلحات

  



1

 

١ 

  مقدمة -١

  خلفيةال  ‐١-١

ف��ي عم��ل  األخ��رىالمش��عة والم��واد الم��واد النووي��ة  إمك��ان اس��تخدام ال ي��زال خط��ر
، ويعتب�ر تھدي�دا عالي�ااألم�ن الن�ووي عل�ى آث�ار  تترتب عليه مأذون بهغير  عملإجرامي أو 
 م�ن ن�وويأ منظوم�ةكل دول�ة تضع أن  الضروريفمن  لذاوم واألمن الدوليين. خطيرا للسال

العالمية، المبذولة لمكافح�ة  ثم الجھود ومنالدولة، الجھود التي تبذلھا لتعزيز  ١ةفعالو ةمناسب
والمجتم��ع  األش��خاص ةالفعال�� األم��ن الن��ووي منظوم��ةحم��ي وينبغ��ي أن تا�رھ��اب الن��ووي. 

األمن تتعل�ق ب�آث�ار  تترت�ب علي�هب�ه  م�أذونعمل إجرامي أو غير أي والممتلكات والبيئة من 
 التي تق�رر األعمال وسائر ،أخرىمشعة نووية أو مواد مواد استخدام نطوي على ويالنووي 
  تأثير سلبي على األمن النووي. ه يترتب عليھاالدولة أن

اع سياس��ي رفي��ع ، مث��ل مس��ابقة رياض��ية أو اجتم��ح��دث ع��ام رئيس��يتنظ��يم ويش��كل 
المش��عة الم��واد المواد النووي��ة وف��. هعن�� فري��دة للمنظم��ات المس���ولةالمس��توى، تح��ديات أمني��ة 

 أو اس��تھدافا لھ��اھ��ذه األح��داث مث��ل بقص��د إجرام��ي أو إرھ��ابي أثن��اء  الت��ي تس��تخدماألخ��رى 
اجتماعي�ة و ص�حيةعواق�ب إل�ى الت�ي ت��دي ھ�ذه التھدي�دات وتش�مل تھدي�دات خطي�رة.  تشكل

  :ما يلي حادة بيئيةونفسية واقتصادية وسياسية و

 نش��رجھ��از  باس��تخدام، أم��اكن عام��ة ف��ي أو م��واد مش��عة أخ��رىم��واد نووي��ة  نش��ر  ) أ(
  ؛مثال اتإشعاع

بقص�د ، ف�ي أم�اكن عام�ة ،ض إش�عاعييجھاز تع�ر مثل ، وضع مواد مشعة خطرة  ) ب(
  ھا؛أو بالقرب من ثابتة يةمصدرنقطة في الموجودين األشخاص  متعمد ھو تشعيع

  ؛مثال مرتجل جھاز نووي باستخدام، ةنووي حصيلةاج إنت  (ج)

  مشعة؛مواد  طالقإعلى منشأة نووية بقصد التسبب في  ھجوم تخريبيالقيام ب  (د)

  مشعة.مواد بث إمدادات الغذاء أو الماء يعمل متعمد لتلوالقيام ب  )ـ(ھ

 ف���ن لوكال��ةا الت��ي تص��درھا ‘أساس��يات األم��ن الن��ووي’منش��ورات ف��ي  وردكم��ا و
ھ��د� تأن  وينبغ��ي. عل��ى ح��دة ك��ل دول��ة عل��ى ع��اتق كلي��ة تق��ع المس���ولية ع��ن األم��ن الن��ووي

 وق�وعحماية األشخاص والممتلكات والمجتم�ع والبيئ�ة م�ن  إلىلدولة ل األمن النووي منظومة
ينط�وي عل�ى م�واد واألمن الن�ووي تتعلق ب�آثار  تترتب عليهبه  مأذونعمل إجرامي أو غير 

على القوانين واللوائح الوطنية  المنظومة هھذ رتكزت. وينبغي أن أخرىمشعة أو مواد  نووية

                                                            
 العبارات المكتوبة بخط مائل في النص تمثل مصطلحات واردة في مسرد المصطلحات.  ١



2
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لوكال�ة ا الت�ي تص�درھا ‘األم�ن الن�وويتوص�يات ’منش�ورات والدولي�ة  الصكوكالمستمدة من 
ج�زءا ال يتج�زأ  نظام األمن النوويكون يأن  ينبغي، حدث عام رئيسيوبالنسبة ألي ]. ١-٣[

  للدولة. األمن النووي بمنظومةمرتبطا ، وللحدثمن الخطة األمنية الشاملة 
است����افة ب الخاص���ة هوت���دابير نظ���م األم���ن الن��وويخب���رة كبي���رة ف��ي تنفي���ذ  توج��د

إل��ى  ھاتخط��يط ھ��ذه األح��داث وتنفي��ذبنج��ا� الم��رتبط ال. ويرج��� رئيس��يةالعام��ة ال األح��داث
، ال�دول األع��اء وال�دول الم��يفة الت�ي تب�ذلھامنس�قة الجھود الالتعاون الدولي، بما في ذلك 

م�ا  اس�ابقاألم�ل�ة ألح�داث ج�رت  ومن. حدثبعد كل  ةبادلوالمتنب الدروس المستفادة اإلى ج
ين يج�ف�ي أ�ين�ا (اليون�ان) وب ٢٠٠٨ع�ام و ٢٠٠٤ لعام األلعاب األولمبية الصيفية تادور: يلي
ف�ي  ٢٠١٠ وع�ام ٢٠٠٦لع�ام اللت�ين  لكرة الق�دمكأس العالم دورتا لصين)، على التوالي؛ و(ا

ألعاب  تادورو؛ ، اللتين نظمھما االتحاد الدولي لكرة القدمألمانيا وجنوب أفريقيا، على التوالي
ف��ي ري��و دي ج��انيرو (البرازي��ل) المعقودت��ان  ٢٠١١ ع��امو ٢٠٠٧ لع��امالبل��دان األمريكي��ة 

الك���اريبي ومريك���ا ال�تيني���ة والقم���ة الخامس���ة ألو�واداالخ���ارا (المكس���يك)، عل���ى الت���والي؛ 
منتدى التعاون االقتصادي ل�دول �س�يا والمح�يط لوقمة الرؤساء التنفيذيين  األوروبيواالتحاد 
 ٢٠١٠ لع���ام ألع���اب أمريك���ا الجنوبي���ةودورة  ؛ف���ي بي���روالمعقودت���ان  ٢٠٠٨لع���ام  الھ���اد�

 وف�رتف�ي الھن�د. وق�د المعقودة  ٢٠١٠عام لفي كولومبيا؛ ودورة ألعاب الكومنولث المعقودة 
واإلج�راءات لك�ل م�ن ھ�ذه  ال�نظمواإلجراءات والتدريب وتطبيق ھ�ذه  ةشاملالالخطة األمنية 

  في إعداد ھذا المنشور.اسُتخدم ما للوكالة األحداث نموذجا قيِّ 

  غرضال  -٢-١

م�نظم لل�دول الت�ي يمك�ن أن تست��ي�  إرش�ادالغرض من ھذا المنش�ور ھ�و ت�وفير 
أو  تع��ين إقامتھ��اتق��د  ه الت��يت��دابيرو األم��ن الن��ووي نظ��م ويب��ين المنش��ور. رئيس��ياح��د�ا عام��ا 

 ،لصانعي السياساتموجه ھذا المنشور و. للحدثلتعزيز فعالية وكفاءة األمن الشامل  إنفاذھا
المنظم��ات و�يرھ��ا م��ن  ،، وخ��دمات الط��وار�أجھ��زة إنف��اذ الق��انون، واألح��داثومنظم��ي 
  ذات الصلة. التقني الدعم ومنظماتالمسؤولة 

  نطاقال  -٣-١

نظ�م إقام�ة ع�ن  لمح�ة عام�ة، اس�تنادا إل�ى الخب�رة العملي�ة، ھذا ال�دليل التنفي�ذي يقدم
ما واإلدارية ل ةتقنيالتدابير ال ويتناول الدليل. رئيسيةالعامة ال لألحداث هتدابيرو األمن النووي

 هواس��تراتيجيات الن��ووياألم��ن خط��ط (ب) و����  ؛: (أ) و���� الھيك��ل التنظيم��ي ال���زميل��ي
 لتنفي����ذ الخط����ط واالس����تراتيجيات والمف����اھيمال�زم����ة ترتيب����ات ال(ج)  ه؛ومف����اھيم عمليات����

أو  لألجھ��زةة تقني��المواص��فات ال م��ن قبي��لش��املة،  إرش��ادات ال��دليل وال يق��دم. المو���وعة
قھ��ا المنظم��ات تطب الت��ي ينبغ��ي أن هت��دابيرو األم��ن الن��ووي نظ��ممفص��لة ع��ن المعلوم��ات ال

  المسؤولة.
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المش��عة والم�واد المواد النووي��ة ب�ويتن�اول ھ��ذا المنش�ور التھدي��دات المتعلق�ة حص��را 
ال والعوام�ل الكيميائي�ة أو البيولوجي�ة.  بنش�رھناك تھديدات خطيرة أخ�رى تتعل�� و. األخرى

أو /وي�ة ئكيماالم�واد الاس�تخدام  ع�ن كش�فلل تطب�� الت�ي مني�ةاألج�راءات إلمناقش�ة لھن�ا  ترد
  ٢.تعزيزا ھائال والتصدي لھا اإلجرامي العملالتي يمكن أيضا أن تعزز تأثير بيولوجية ال

  الھيكل  -٤-١

ح�دث لف�ي التخط�يط فيھ�ا نظ�ر الت�ي ينب��ي الوصفا للترتيبات األولي�ة  ٢يقدم القسم 
، بم�ا ف�ي ذل��ك ح�دث ع��ام رئيس�يوقائي�ة ف�ي س�يا� الت��دابير ال ٣القس�م ويتن�اول . ع�ام رئيس�ي

تتعل�� �ث�ار  تترت�ب علي�ه غير مأذون بهعمل إجرامي أو وقوع منع  قصد منھايُ التي  التدابير
 ٤. ويق��دم القس��م أخ��رىمش��عة أو م��واد م��واد نووي��ة اس��تخدام تنط��وي عل��ى واألمن الن��ووي ب��

 تص��لالعملي��ات الم، بم��ا ف��ي ذل��ك مفھ��وم األجھ��زة بواس��طة الكش��فإرش��ادات ح��ول عملي��ة 
أو و/ اإلعالمي�ة التنبيھ�اتتقي�يم  ٥القس�م ويتناول . ھاوخطة نشر األجھزة،، واختيار الكشفب
 الت�ي ينب��ي التص�ديت�دابير إرشادات بشأن  ٦القسم  . ويقدمجھزةاألالصادرة عن  اتنذاراإل

ات الت�ي ينط�وي اللوجس�تي ٧الج�زء  ويتن�اول. ن�وويح�دث أم�ن  وق�وع أن يتب�ينتطبيقھا بعد 
ال�دروس الت�ي  ٨. ويع�ر� القس�م حدث عام رئيسيل هتدابيرواألمن النووي  نظمتنفيذ  عليھا

  .ةالسابق رئيسيةال عامةال األحداثفي  هتدابيرو األمن النووي نظمتم تحديدھا من تنفيذ 
عم��ل مزي��د م��ن المعلوم��ات ع��ن خط��ة الالس��ادس  إل��ىاألول  اتالمرفق��ف��ي  وي��رد

  .األجھزةوأنواع  والمفاھيم واإلجراءات العامة

  الترتيبات األولية -٢

  عام  -١-٢

األمن الن�ووي  نظمتنفيذ بقرار اعتماد و حدث عام رئيسيقرار استضافة  اتخاذبعد 
عل�ى  وك�ذلكھ�ذه التھدي�دات، لعلى أساس التھديدات المتصورة والعواقب المحتملة  ،هتدابيرو

الترتيب�ات تتس�م  ين،الالزم� والتأھ�بقب�ل الح�دث لتحدي�د مس�توى الم�وارد يجرى تقييم  أساس
  :ما يلي ھذه الترتيبات علىتعتمد وتنفيذ الفعال لھذه التدابير. لحاسمة لبأھمية األولية 

لح���دث الع���ام لف���ي الخط���ة األمني���ة الش���املة  هت���دابيرو األم���ن الن���ووي نظ���ماج رإد  ) أ(
  .الرئيسي

                                                            
ذلك فمعظم األحكام المبينة في ھذا المنش�ور فيم�ا يتعل�� بالتص�دي للعوام�ل الكيميائي�ة،  مع  ٢

 الكش�فوتحديدا الھيكل التنظيمي ومفاھيم العملي�ات الت�ي ينب��ي أن توج�د، س�تكون مماثل�ة. و أجھ�زة 
 ھي وحدھا التي من الواضح أنھا ستكون مختلفة.
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الميزاني�ة  ف�ي ح�دودلح�دث، ل الش�املعن األمن ة كون مسؤولتل وحيدةتعيين سلطة   ) ب(
  المخصصة.

مختص��ة جھ��ات  تش��ملوالمنظم��ات المتخصص��ة (الت��ي  المعني��ة تعي��ين الس��لطات  (ج)
  باسم المنظمات المسؤولة.شار إليھا في ھذا المنشور تي يمتعددة)، ال

س�لطة ال جان�بمن ذلك نة، ويفضل أن يكون التنسيق بين المنظمات المسؤولة المعيَّ   (د)
  .لحدث العام الرئيسيل تنظيم األمني الشامللل تنشأ الوحيدة التي

  مشاركة جميع المنظمات المسؤولة في عملية التخطيط.  )ـ(ھ
وت�وافر  من ناحية د تحقيقھااألھداف المرا متوازنة بينال ،تخصيص الموارد المالية  (و)

  .من الناحية األخرى األموال
  بين والمعدات والبنى التحتية الداعمة.المدرَّ  العاملين توافر  (ز)
  شمل ما يلي:يينبغي أن ، أمن النووينظام وضع   (ح)

  ؛مسندةأدوار ومسؤوليات  يشتمل على اتنظيمي ھيكال •
  ؛هوتحديث وضعهيتم  ةالوطني اتلتھديدل اتقييم •
، ھ��ات��م تحدي��دھا وتحدي��د أولويات ،اس��تراتيجيةوأم��اكن  ،أح��داث ومواق��ع ،اأھ��داف •

  ؛هتدابيرو األمن النووي نظملتنفيذ  اتوكذلك إجراءات ذات أولوي
متع���ددة ين المنظم���ات المس���ؤولة وترتيب���ات تع���اون ثنائي���ة وب��� ا قائم���اتنس���يق •

  ؛دوليالدعم لاألطراف ل
ت�دابير بفيم�ا يتعل�ق وض�عت  لتص�ديلإج�راءات و تم ص�و�هلعمليات لا مفھوم •

  المناسبة؛ والتصديالكشف 
تحدي��د و أح��داث األم��ن الن��وويع��ن  للكش��فقائم��ة  ةتقني��بن��ى تحتي��ة إداري��ة و •

  طبيعتھا؛ والتعرف علىأماكنھا 
  ؛اإلعالمية اتوالتنبيھ اتتقييم اإلنذارقائمة لبروتوكوالت وإجراءات  •
األم�ن  نظ�ملتنفيذ تم تحديدھا الموارد البشرية والدعم اللوجستي حتياجات من ا •

  ؛المعتزمة هتدابيرو النووي
  والتمارين. ات التكراريةلتدريبل  زمنيا مقرراجدوال •

 ل�ىإ الرئيس�يع�ام الح�دث لل ن�ووي نظ�ام أم�نوضع ل الذي يطبقوينبغي أن يستند النھج العام 
  :ما يلي

  .األخرى ةاالستراتيجي واألماكن الحدث مواقعحماية   ) أ(
المواق�ع ف�ي ھ�ذه  هت�دابيرو األم�ن الن�ووي نظمب�المتعلقة  المعلومات الحساسةحماية   ) ب(

  .األخرى األماكن االستراتيجيةو
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٥ 

، هوأثناء رئيسي عام حدث يتعين القيام بھا قبل أي ھذه اإلجراءات الرئيسية، التيو
وثيق مع جميع المنظمات المسؤولة المعني�ة، م�ع أن يتم التخطيط لھا وإعدادھا بتعاون  ينبغي

وق��ت  قب��ل بأنش��طة التخط��يط القي��ام ويتع��ين، حس��ب االقتض��اء. المعلوم��ات الحساس��ةمراع��اة 
مفھ��وم يتع��ين وض��ع التخط��يط،  أنش��طة وحالم��ا تكتم��ل. رئيس��يالالح��دث الع��ام م��ن  طوي��ل

اإلج�راءات المح�ددة ت�رد ف�ي المرف�ق األول . وكمث�ال عل�ى ذل�ك، وتنفي�ذه واعتم�اده العمليات
  .ھافي تطبيقلدولة اأن تنظر  يمكنالتي 

  رئيسيةالعامة ال حداثفي األ اصاألمن العام واألمن الخ  -٢-٢

. فع��اال اتنفي��ذو امنھجي�� اوإع��داد ش��امال اتخطيط�� الرئيس��يع��ام الح��دث الأم��ن يتطل�ب 
العام�ة األح�داث تعق�د ف�ي كثي�ر م�ن الح�االت، و. هوحجم�الحدث تنفيذ نطاق الخطوة وتعكس 

بھ�م للعم�ل جنب�ا إل�ى  ةخاص�أم�ن قوات الحدث  ومنظميستأجر و ،ةاصفي أماكن خ رئيسيةال
األم�ن الخ�اص يت�ولى الح�دث، يمك�ن أن بطبيع�ة  ورھن�اجنب مع جھ�از األم�ن الع�ام للدول�ة. 

لجھ�از األم�ن الع�ام للدول�ة.  امس�اند ادور يمكن أن يت�ولى قيادي في ضمان األمن، أوال دورال
 يتطل�ب تحقي�قعن طبيعة عالقة العمل ب�ين منظم�ي الح�دث واألم�ن الخ�اص،  بغض النظرو

  :ما يلي رئيسيال عامال الحدثاألمن العام في 

 ،لح�دثل الش�املدوار ومسؤوليات األمن الخاص في سياق األم�ن الواضح أل بيانال  ) أ(
  لحدث.لتكون متسقة مع الخطة األمنية الشاملة أن و بوضوح، وفھمھا

ألم�ن لدى االمعلومات  وموجودات والخاصة بالعمليات ةتقنيقدرات التام للالتقاسم ال  ) ب(
نظم�ي الخاص، بما في ذل�ك المعلوم�ات ع�ن التھدي�دات واألھ�دا� المحتمل�ة، م�ع م

  أمن الدولة. وأجھزة الحدث
مس��توى ال�وعي والفھ��م نف�س م ل��ديھاألم��ن الخ�اص ق��د ال يك�ون مس�ؤولي أن  إدراك  (ج)

الم��واد م��ن الم��واد النووي��ة والمت��أتي لتھدي��د ا بش��أنخ��رين اآلمس��ؤولين ال ال��ذي ل��دى
ع��ن  الكش���وال خب��رة س��ابقة ف��ي  ،رئيس��يةالعام��ة ال ح��داثاألالمش��عة األخ��رى ف��ي 

  .لھا والتصدي ھذه المواد الحادثات المنطوية على

 الت��ي تس��تخدمنم��اذج المجموع��ة متنوع��ة م��ن يمك��ن تص��ور  هعل��ى ال��ر�م م��ن أن��و
 وموج�ودات يةقوات األمنال التنسيق بينال بد من ف الخاصاألمن العام واألمن  بين الشراكات

 .الرئيسيعام الحدث ال اختتامإلى ولي التخطيط األوَّ  ابتداء من ةتقنيالمعلومات والقدرات ال
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٦ 

  الھيكل التنظيمي والتنسيق  -٣-٢

 وحي��دةن س��لطة تع��يِّ أن ، ينبغ��ي للدول��ة المنظم��ة رئيس��يلح��دث ع��ام التخط��يط  ل��دى
  .العام الرئيسي دثمسؤولية األمن الشامل للحتولي ل

الالزم�ة وتنفي�ذھا،  والتحض�يراتمفھوم العمليات وضمان تنس�يق الخط�ط  ولصوغ
الحاج�ة و. األح�داث العام�ة الرئيس�يةھيكل تنظيمي متخصص لألمن النووي في  إنشاءينبغي 

األح�داث العام�ة مستفاد من درس  ي] ھ٤[ تينلقيادة والسيطرة األمنيلموحد إلى وجود ھيكل 
منھ�ا ك�ل ولاألمن العدي�د م�ن الس�لطات والوك�االت المختلف�ة،  ويشارك فيالماضية.  رئيسيةال

ألنش���طة ھ���ذه الس���لطات أم���ر  ناإلدارة والتنس���يق الفع���االوم���ن ث���م ف��� الخاص���ة، مس���ؤولياته
أن و ،المتب�ادل للعم�ل قابال موحدال القيادة والسيطرةھيكل ولذلك ينبغي أن يكون  ٣ضروري.

ة ذات الص�لة تقني�الخب�رة ال وأن تكون لديه ك�ذلكجميع األجھزة األمنية في الدولة، بين  ينسق
  :ذلك ما يلي ددة على جميع المستويات، بما فيأدوار ومسؤوليات محو

  مستوى السياسات؛  ) أ(
  مستوى االستراتيجي؛ال  ) ب(

  .العملياتمستوى   (ج)
  مستوى التكتيكي.ال  (د)

 ھيك�لتط�وير  ول�دىلقي�ادة والس�يطرة. لھيك�ل موح�د مث�ال لفي المرفق الثاني ويرد 
  ينبغي اتخاذ الخطوات التالية: ،رئيسيةالعامة ال حداثفي األاألمن النووي 

 رئيسيال عامال الحدثاألمن النووي في  في التي تشاركيد المنظمات المسؤولة تحد  ) أ(
  للعمل مع المنظمة الرائدة. المعيَّنة

 لكش��امس�تويات ي�ع المنظم�ة (المنظم�ات) المس�ؤولة عل�ى جم تحقيق التكامل ب�ين  ) ب(
م��واد نووي��ة وم��واد  المنطوي��ة عل��ىا م���ذون بھ��ال�ي��ر ع��ن األعم��ال اإلجرامي��ة أو 

  أخرى؛مشعة 
  .ألحداث األمن النووي التصدي(المنظمات) المسؤولة عن منظمة التحديد   (ج)
إنف�اذ الق�انون،  أجھ�زةال س�يما ثيق بين جميع المنظمات المعنية، ضمان التعاون الو  (د)

  .ني و/أو العلميتقات الدعم الومنظم ،)عند االنطباقاألمن الخاص (قوات و

  :تفاصيل ما يلي تبينمذكرات وبروتوكوالت ينبغي وضع وتعميم لضمان فعالية التنسيق و

                                                            
ي���ع التھدي���دات الكيميائي���ة والبيولوجي���ة ينبغ���ي أن تك���ون المنظم���ات المس���ؤولة مدرك���ة لجم  ٣

واإلشعاعية والنووية المحتملة المرتبط�ة ب�المتفجرات، وأن تك�ون ل�ديھا ق�درة متكامل�ة عل�ى التص�دي 
  لھذه التھديدات.



7

 

٧ 

  أدوار ومسؤوليات المنظمات المشاركة؛  ) أ(
 اتخ��اذس��لطة  ذين ل��ديھمال��ك��ل منظم��ة  ف��يتص��ال واألش��خا� الر�يس��يين النق��اط ا  ) ب(

 ؛اتالقرار
  ؛موحدال مركز القيادة والسيطرةوخطوط اتصال واضحة بين المنظمات   ) ج(

تح�ديثات وخط�ط ط�وار� ن�ب االمش�اركين، إل�ى ج الع�املينتحديد مع  ،عملخطط   (د)
  .المناسب توقيتھافي 

دور ووظيف�ة المنظم�ة المس�ؤولة ع�ن  تحدي�دقبل وق�ت طوي�ل يتم مقدما وينبغي أن 
 موح�دالقي�ادة الھيك�ل  يت��ل�ينبغ�ي أن و. (المنظم�ة الرا��دة)أم�ن الح�دث كامل لالتنسيق العام 

المس�ؤولين ع�ن الم�وظفين التقليدي�ة و التص�ديطبق من الموظفين المسؤولين عن وظ�ا�� الم
 ت��وافر تكف��لأن  التص��ديلمنظم��ات المس��ؤولة ع��ن ل وينبغ��ياإلش��عاعية.  التص��ديوظ��ا�� 
. وباإلض�افة إل�ى س�تراتيجيةاالاألم�اكن وف�ي  الح�دث مواق�عالمناسبة في كل  التصديقدرات 
جمي���ع ل�نش���طة المس���ندة لاستعراض���ات دوري���ة ينغ���ي وض���ع ج���دول زمن���ي إلج���راء ذل����، 

  قبل الحدث.ھذه االستعراضات المنظمات المسؤولة وتنفيذ 

  اتتقييم التھديد  -٤-٢

مس�تندة  ر�يس�يخدمة لح�دث ع�ام المست هتدابيرو األمن النووي نظم تكونينبغي أن 
  إجابات على ما يلي: ھذه النظم متقدِّ  أن ، وينبغياتلتھديدلالمنظمات المسؤولة تقييم  إلى

  ما ھي التھديدات المحتملة؟  ) أ(
دوايمكن أن  نالذيھم من   ) ب(   ؟يھدِّ

ي���تم ال���ذين يمك���ن أن األش���خا� أو  ي���تم تھدي���دھاي يمك���ن أن األش���ياء الت��� ھ���يم���ا   (ج)
  ؟تھديدھم

  أين ومتى يمكن أن يحدث التھديد؟  (د)
  ؟وتصورات الجمھورما ھي التصورات السياسية   )ـ(ھ

  ما ھي الدوافع؟  (و)
  ما ھي قدرات الجناة؟  (ز)
  كب التھديد؟ما ھي العواقب المحتملة إذا ارتُ   (ح)

مف�اھيم  وضعھذه التھديدات وعواقبھا المحتملة، ويجب  وقوع وينبغي تقييم احتمال
تتس�م بالكف�اءة والفعالي�ة  نوويأمن وتدابير  نظمتوفير من أجل  تصديالوإجراءات  العمليات
ي مص�در موث�وق للمعلوم�ات. أل إيالء االعتب�ار. وفي ھذا الصدد، ينبغي اتلتھديدا لمواجھة

الق��انون مص��درا قيم��ا للمعلوم��ات ع��ن  إنف��اذت��وفر أجھ��زة عل��ى س��بيل المث��ال، يمك��ن أن و
  :ما يلي االتجاھات اإلقليمية والدولية في مجال األمن النووي، مثل
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والتي ت�م المفقودة و األخرى المسروقة مشعةوالمواد الالنووية مواد المعلومات عن   ) أ(
  ضبطھا؛

ف�ي الت�ي تق�ع والتجس��)  والتع�دي عل�ى ممتلك�ات الغي�ر الس�طوح�االت ( الحادثات  ) ب(
 ف�ي تعق�يم والمستش�فيات) أوالالنووية ومحط�ات  المرافق(مثل  ذات الصلةالمرافق 
  .رئيسيالعام الحدث الب ذات الصلةخرى األ ستراتيجيةالاماكن واأل األحداث مواقع

لمواد النووي��ة ب��ا الل��وائ� الخاص��ةالنق��ل وغيرھ��ا م��ن لل��وائ� ع��دم االمتث��ال ح��االت   (ج)
  .األخرىالمشعة والمواد 

قاع�دة بيان�ات التقارير اإلعالمية المتحقق منھا الصادرة عن فإن  ذلك عالوة علىو
  ومصادر التقارير الحكومية ھي مصادر قيمة للمعلومات. ٤غير المشروعلالتجار الوكالة 

لتقي��يم التھدي��دات  امس��تمر اتح��ديثأن تج��ري ن��ة ينبغ��ي للمنظم��ات المس���ولة المعيَّ و
، عل��ى أس��ا� اتتقي��يم التھدي��د أداءيمك��ن و. رئيس��ي ع��ام ح��دثأي ب�� م��ا يتص��لالمحتمل��ة في

يص��در م��نھم يمك��ن أن ق��درات م��ن االعتب��ار ل��دوافع ونواي��ا و ب��إيالءالمعلوم��ات والمراقب��ة، 
مكافح��ة اإلرھ��اب  أجھ��زةم��ن  ، ينبغ��ي أن يش��مل معلوم��اتالتقي��يم لض��مان اكتم��الو. التھدي��د

وأم�ن  أم�انمج�ال  العامل�ة ف�ي األجھ�زةإنفاذ القانون، فضال عن مدخالت من جمي�ع أجھزة و
، اتلتقييم التھدي�دووالمرافق واألنشطة المرتبطة بھا. األخرى المشعة المواد المواد النووية و
  السيناريوھات األساسية التالية:يمكن النظر في 

ف�ي  األغ�راض اس�تخدامھ األخ�رى المش�عةالم�واد لم�واد النووي�ة ولسرقة المحلي�ة ال  ) أ(
 ف��يجھ��از ن��ووي مرتج��ل  أو إش��عاعيجھ��از تع��ريض أو  نش��ر اإلش��عاعاتجھ��از ل

  ؛أو بالقرب منهآخر  استراتيجيمكان  أو أي موقع حدث
الدول��ة  إل��ىالمش��عة األخ��رى الم��واد االتج��ار غي��ر المش��روع ف��ي الم��واد النووي��ة و  ) ب(

أو جھاز تعريض إشعاعي أو جھ�از  في جھاز لنشر اإلشعاعات الغرض استخدامھ
  .أو بالقرب منه مكان استراتيجينووي مرتجل في 

مراف�ق الالموج�ودة ف�ي األخ�رى المش�عة الم�واد المواد النووي�ة وب� المتعلقالتخريب   (ج)
ح�دث الالنووية والمرافق الطبية والمنشآت الصناعية)، ضمن محيط  المرافق(مثل 

  .رئيسيالعام الحدث الأو التي يمكن أن يكون لھا تأثير على و/ رئيسيالعام ال

                                                            
معلوم�ات للكمس�تودع  ١٩٩٥ي ع�ام ف�أنشئت قاعدة بيانات الوكالة لالتجار غير المشروع   ٤
بيان��ات التلق��ى قاع��دة وتالمش��عة األخ��رى. الم��واد ووي��ة واالتج��ار غي��ر المش��روع ف��ي الم��واد الن ع��ن
بي��ع ال والش��روع ف��يالحي��ازة غي��ر المش��روعة  الت��ي تمت��د م��ن الحادث��اتمعلوم��ات م��ن ال��دول ع��ن ال

م�واد واكتش�اف مص�ادر مش�عة غي�ر الب�ه م�ن  المأذوناالحتيال إلى التخلص غير حاالت والتھريب و
تحلي�ل المعلوم�ات الت�ي ت�م جمعھ�ا لتحدي�د االتجاھ�ات واألنم�اط الش�ائعة وتقي�يم  . ويتمخاضعة للرقابة

ع�ن  الكش�ف ق�درات وممارس�اتو الم�واد أم�نقدرات وممارس�ات التھديدات وتقييم نقاط الضعف في 
  .المواد
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٩ 

  االستراتيجية األخرى واألماكن األحداث مواقعلولويات األتحديد   -٥-٢

�ي�ر جرام�ي أو اإلالس�تخدام لالضوء على العواقب المحتمل�ة  اتتقييم التھديدط يسلِّ 
ل�نظم ولوي�ات األتحدي�د تم ي�ينبغ�ي أن و. األخ�رى المش�عة والم�وادلم�واد النووي�ة ل مأذون بهال

تنفي��ذ ھ��ذه ال��نظم  يت��وخىالت��ي  األم��اكنتغطي��ة عل��ى أس��ا� م��دى  هت��دابيرو الن��ووياألم��ن 
 تص�ديت�دابير الو تھا،حساس�يم�دى و تھ�اوكميالت�ي ستس�تخدم  األجھ�زة، ون�و� والتدابير فيھ�ا
معلوم�ات  باعتبارھ�اھ�ذه األولوي�ات تحدي�د ب المتعلق�ةينبغ�ي حماي�ة المعلوم�ات و. ذات الصلة

وأي  األح�داث مواق�عقائم�ة ويمك�ن تقس�يم م�ن المعلوم�ات. ألمناس�بة في ظ�ل سياس�ة  حساسة
 �ي�ر م�أذون ب�هعمل و عمل إجرامي أأي  تھا مننظر في حماييُ  قدأخرى  استراتيجية أماكن

إل�ى  أخ�رىمش�عة أو م�واد  ينطوي على مواد نووي�ةوألمن النووي تتعلق باآثار  تترتب عليه
  أربع فئات:

لطبيع��ة تبع��ا و. الح��دث الع��ام الرئيس��ي ھ��افي س��يقامالت��ي  األم��اكنجمي��ع   ‘١’
مراف��ق، مث��ل  األح��داث مواق��ع، يمك��ن أن تك��ون الع��ام الرئيس��ي الح��دث

والمواق��ع  والمراف��ق الرياض��يةالرياض��ية مراك��ز الم���تمرات والمالع��ب 
ق��د الت��ي ومن��اطق المش��اھدة العام��ة،  والفن��ادق المع��ار�الديني��ة ومراك��ز 

  حمايتھا.تتعين ول متعددة ونقاط دخول مختلفة كون لھا نقاط وصت
. عن�ه مس��ولونو/أو الالحدث فيھا المشاركون في مع جتيالتي س األماكن  ‘٢’

 إلع�الم ومراك�ز الم��تمرات الص�حفيةمراك�ز وس�ائل ام�اكن ومن ھذه األ
 وأم�اكن الس�كن الس�كك الحديدي�ة ومحطات البحرية والمطارات والموانئ

  مساكن كبار الشخصيات.و والفنادق المجاورة) مثال (القرية األولمبية
 ذاتأو  ،الت��ي تمث��ل المدين��ة المض��يفةمح��ددة ال المع��الم األثري��ةأو  المب��اني  ‘٣’

يمك�ن أن ھجوم، أو ل أھدافايمكن اعتبارھا التي و ،دولةلرمزية لالھمية األ
  تستخدم لزيادة العواقب المحتملة لھجوم.

كب��ار و نوالمش��اركالت��ي يس��تخدمھا المح��ددة  ال��دروبالنق��ل أو  ش��بكات  ‘٤’
ع��ام الح��دث الخ��الل  الح��دث مواق��عالشخص��يات والجمھ��ور للتنق��ل ب��ين 

  لھذه األعمال. أھدافاويمكن أيضا أن تكون  رئيسيال

ق�د يك�ون م�ن ف بعض�ھا ال�بع�م�ن قريبة  مواقععدة كانت في نھاية المطاف، إذا و
فيھ�ا ت�م  سابقةكبير. وھناك أمثلة ال ستراتيجيالا المكانحول  فريد يمحيط أمن إنشاءالممكن 
    .رئيسي حدث عامل اموقعملھا كابصغيرة أو مدن قرى  اعتبار
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١٠ 

  ترتيبات التعاون  -٦-٢

عل�ى البني�ة التحتي�ة  ع�ام رئيس�ي لح�دث هت�دابيرو نظ�م األم�ن الن�وويتنفي�ذ سيعتمد 
. وم���ن متع���ددة التخصص���اتالمختلف���ة ال المس���ؤولةمنظم���ات المجموع���ة م���ن  توفرھ���االت���ي 

 التع��اونس��المة ض��مان م��ن أج��ل  تحدي��دا واض��حامس��ؤوليات ك��ل منظم��ة  تحدي��د الض��روري
ينبغ��ي أن و .نش��طة ب��ين جمي��ع المنظم��ات المس��ؤولةوالتنس��يق وتب��ادل المعلوم��ات وتكام��ل األ

تنس�يق جمي�ع األنش�طة الداعم�ة ب الشاملمن األمسؤولة عن النة معيَّ ال الوحيدةسلطة تضطلع ال
األدوار والمس�ؤوليات ف�ي بروتوك�والت تحدي�د  ينويتع�فعال�ة.  ن�ووي منظومة أم�ن في إطار

 ك�ذلكأن تش�مل ھ�ذه الوث�ائق وينبغ�ي  .تفاھم بين جمي�ع المنظم�ات ذات الص�لةو/أو مذكرات 
  .اتصال محددة جھات

ح�دث ع�ام ش�امل لحماي�ة  ن�ووينظام أم�ن  يمكن أن يكون وضعذلك،  وفضال عن
نظ�ر أن ت ارئيس�ي اعام� اح�دثلدول�ة الت�ي تستض�يف لينبغي فلدولة. ا علىمھمة صعبة  رئيسي

والقانوني�ة  ني�ةتقالمس�اعدة العل�ى و في التعاون ال�دولي م�ن خ�الل الحص�ول عل�ى المعلوم�ات
  المنظمات الدولية.من بموجب ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف و

  العام الرئيسي قبل الحدث وقائيةالتدابير ال -٣

  عام  -١-٣

رھ�ابي. اإل، ھدفا ج�ذابا للھج�وم مكانتهأو  بروزه، بحكم الرئيسيحدث العام اليمثل 
من��ع األف��راد أو  إل��ى رئيس��ي ع��امح��دث  الس��ابقة للح��دث ف��ي س��ياقوتھ��دف الت��دابير الو�ائي��ة 

األمن الن�ووي تتعلق ب�آثار  تترتب عليه غير مأذون بهإجرامي أو  بعملالجماعات من القيام 
أو و/ ات��د ت�ؤدي إل�ى التع�ر� ل�ش�عاعأخ�ر� مش�عة أو م�واد  ينط�وي عل�ى م�واد نووي�ةو

  لبيئة.لو/أو  لعموم الجمھورالتلوث اإلشعاعي 
ينبغ��ي إج��راء الت��ي ينبغ��ي تنفي��ذھا،  هت��دابيرو األم��ن الن��ووي نظ��مم��ن أج��ل تحدي��د و

ودرج�ة المطل�وب ، لتحدي�د حج�م الم�وارد اتلح�دث، بم�ا ف�ي ذل�ك تقي�يم التھدي�دسابق لتحليل 
 هومو�ع� تهومد تهوأھميالحدث حجم ينبغي أن يشمل التحليل النظر في واالستعداد المطلوبة. 

و/أو التص���ورات الب���ارزة شخص��يات ال، فض���ال ع��ن وج���ود اإلعالمي��ة ت���هتغطيو هحض��ورو
  لحدث.السياسية ل

  لحدث، تعتبر اإلجراءات التالية ضرورية:ل السابقتحليل لل وتبعا
األم��ن  نظمل��المتطلب��ات الالزم��ة ف��ي لب��ت بغي��ة ام��واطن الض��عف لإج��راء تحلي��ل   )(أ

  :، من خالل ما يليضافيةاإل هوتدابير النووي
  خ�ر� األ اس�تراتيجية واألم�اكن األح�داث موا��علذات الص�لة ميم اتص�التحليل

 ، �ب��ل الح��دثال���والجمھ��ور،  لرياض��يين وكب��ار الشخص��ياتاوخط��ط نق��ل 
  ه؛وأثناء
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  نظمال��والحيوي��ة األخ��رى  االس��تراتيجية واألم��اكنتحدي��د المن��اطق والمب��اني 
   ه.وتدابير النووي األمن نظموالمكونات التي تحتاج إلى 

  :ما يلي ، من خاللاألمن النوويالحاجة إلى تعزيز مدى تقييم   (ب)
  ؛الخاصة بالعملياتجراءات اإلتحديث  •
  ؛الجديدة العاملين على المعدات والھياكل األمنيةتدريب  •
من المتكررة  والتمارينالتكرارية التدريبات  من خاللتقييم فعالية نظام األمن  •

  تحديث النظام وفقا لذلك.أجل 

 هوت�دابير األم�ن الن�ووي نظ�موج�ود ضافة إل�ى ذل�ك، ينبغ�ي لل�دول أن تض�من وباإل
وطني�ة وبم�ا يتف�ق م�ع المتطلب�ات لأنش�طة وفق�ا لما يرتبط بھ�ا م�ن نووية وال للمرافقمالئمة ال

  ].٢، ١[وكالة وغيرھا من األدلة الدولية ال تصدرھاالتي األدلة الدولية ذات الصلة 

  المأذون بھاجرامية أو غير اإلعمال األمنع   -٢-٣

 أو ي��دي يمك�ن، ٥و ٤ القسمينالمبينة في  هتدابيراألمن النووي و نظم عالوة على
ينبغي النظر بشدة و. نووي حدث أمن وقوع احتمالل يتقلإلى اتخاذ إجراءات بسيطة إضافية 

ب�ين مش�تركا  اواس�ع اوتأھب� اتنس�يقألح�داث الت�ي ق�د تتطل�ب فيم�ا يخ�ص اھذه اإلجراءات في 
  كما يلي:أن تكون ، وينبغي، في جملة أمور، الوكاالت

  .ثالحد مواقعالتھوية الميكانيكية في  نظمتأمين   ) أ(
(بما ف�ي  األخرى المأذون بھا المواد المشعةوالنووية المواد جميع تكون أن  ضمان  ) ب(

ات ـــ�ـفئالي ـ�ـفالمندرج�ة مختوم�ة الذلك، على وجه الخصوص، المص�ادر المش�عة 
م��ع وذل��ك،  وفض��ال ع��نوفق��ا لش��روط الت��رخيص.  ومحتفظ��ا بھ��امحمي��ة  ٥)٣-١

خ�الل ز تع�زأن ق�د ترغ�ب الھيئ�ة المس�ئولة ف�ي  ،التي تم تقييمھ�ا اتتھديدال مراعاة
  ].٨-٥[ ٥و ٤ الفئتينفي مندرجة المصادر الأمن  رئيسيالعام الحدث ال

ق م��ع الس��لطة ، بالتنس��يالمختص��ة ق��د قام��تإنف��اذ الق��انون  تك��ون أجھ��زةض��مان أن   ) ج(
الم��واد المش��عة والنووي��ة الم��واد  ع��نتح��ديث المعلوم��ات بالمختص��ة ذات الص��لة، 

  االتصال، الخ). مالك، ومعلوماتوال، المكان( األخرى المأذون بھا
المش��عة والم��واد أ�ن��اء نق��ل الم��واد النووي��ة مع��ززة مني��ة أج��راءات إ اتخ��اذض��مان   (د)

  ].١٠، ٩[ رىـــاألخ

                                                            
والممارس��ات  اإلش��عاعيةلمص��ادر ل ا] ترتيب��٥ف��ي المرج��ع [ ال��واردي��وفر نظ��ام التص��ني�   ٥

الفئ�ات ‘ أش�د’ أن تك�ون) يمك�نمص�ادر (من ال ١الفئة  بحيث أنإلى خمس فئات، ا المتصلة بھا يقسمھ
 بأم�انإذا ل�م ي�تم التعام�ل معھ�ا  البش�ريةص�حة الج�دا عل�ى  اكبير األنھا يمكن أن تشكل خطرخطورة 
 ٣-١الفئ��ات  المندرج��ة ف��يالمص��ادر المش��عة أن عتب��ر يُ المص��ادر خط��ورة. و ‘أق��ل’ ٥والفئ��ة  ،وأم��ن

. ويمكن االط�الع ف�ي تتعلق باألمانالمطلوبة ألسباب  إلى جانب التدابير ،تتطلب تدابير أمنية إضافية
  أمن المصادر والتدابير الموصى بھا. عنعلى مزيد من المعلومات  ]٦المرجع [
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الم�واد نق�ل الم�واد النووي�ة وبجميع المنظمات المسؤولة عل�ى عل�م تكون أن  ضمان  )ـ(ھ
  .ستراتيجيةالا األماكنفي محيط  ،النظائر الطبية ھاالمشعة األخرى، بما في

ف�ي مح�يط نقلھ�ا و/أو حظ�ر  األخ�رى المش�عةالم�واد نق�ل الم�واد النووي�ة ومن الحد   (و)
  .رئيسيالعام الحدث الخالل فترة  ستراتيجيةالا األماكن

لم�واد النووي�ة ل التب�ادل التج�ارياالستفادة من قدرات مكافحة اإلرھاب للتحقيق في   (ز)
  وألي غرض). يشتريھاالذي من (األخرى المشعة  والمواد

ن�ةدخول الضمان حماية الحدود في نقاط   (ح) (مث�ل المع�ابر البري�ة  ةن�وغي�ر المعيَّ  المعيَّ
  :ما يلي والمطارات)، من خاللالبحرية والموانئ 

  ؛مراقبة الواردات/الصادرات •
  ؛لبضائعاشحن إعادة مراقبة  •
  ؛األشخاص والممتلكات مراقبة •
  ؛مراقبة األمتعة •
  .المعيَّنةغير الدخول  طانق مراقبة •

 مواق��ع إل��ىوالبري��د وغيرھ��ا م��ن البن��ود  والمع��دات األغذي��ةإيص��ال  مراقب��ةض��مان   )ط(
  خرى.األ ستراتيجيةالا األماكنأو  ثالحد

  إدارة المعلومات  -٣-٣

تك��ون أن معلوم��ات األم��ن الن��ووي ف��ي الوق��ت المناس��ب و ت��وفرم��ن الض��روري أن 
. وينبغ��ي أن تتض��من السياس��ات رئيس��يالع��ام الح��دث الف��ي س��ياق  التخ��اذ الق��راراتمتاح��ة 

  :ما يلي ماية المعلومات الحساسةالخاصة بحواإلجراءات 

  متطلبات الوطنية؛لتصنيف المعلومات وفقا ل  ) أ(
مراس���الت الت���ي تحت���وي عل���ى الوث���ائق أو إرس���ال الأو  أو وس���متحدي���د  وأإع���داد   ) ب(

  ؛معلومات حساسة
  ؛المعلومات الحساسةنقل  لدىمناسبة الطرق التشفير   ) ج(

  ؛بين المنظمات المسؤولةحساسة المعلومات ال وإبالغ لمراقبةسياسة   (د)
  ؛معلومات حساسةتحتوي على التي وثائق الإتالف   )ـ(ھ

  .حساسة غيرأو  غير مطلوبة تصيررفع السرية عن الوثائق عندما   (و)

  بالثقة العاملين جدارة  -٤-٣

في أنش�طة األم�ن  عاملينأن جميع الموظفين ال أن تضمنلسلطات المسؤولة ل ينبغي
 ،، م��ن خ��الل عملي��ة رس��ميةص��راحة ونعتب��ري رئيس��يالع��ام ال ح��دثبالم��ا يتعل��ق الن��ووي في
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ھ�ذ� العملي�ة الرس�مية قل�ل تينبغ�ي أن و ٦رھ�م.ادوالمستويات الم��م�ة ألبقدر  ،بالثقة ينجدير
الم�أذون لھ�م ال�ذين ل�ديھم  الع�املينمن جانب  في أنشطة غير مشروعة نخراطالاحتمال امن 

أي منص�ب ف�ي  ممن يتول�ونھؤالء األفراد وقد يكون الوصول إلى معلومات سرية.  إمكانية
 يكون ل�ديھم يمكن أنالمنظمة. ومع ذلك،  لدىمباشرة  يكونون من العاملينال قد أو  المنظمة
المعلوم��ات  وأ االس��تراتيجية األم��اكنالوص��ول إل��ى بع��ض أو جمي��ع  إمكاني��ة‘ ١’: م��ا يل��ي
 ؛الع�املينس�لطة عل�ى العملي�ات أو  ‘٢’ و/أو ؛هأدواتأو  هأو معدات الكشفأجھزة أو  الحساسة

  .المعلومات الحساسةمن  ذلك وغير والنسق التصميمياإلجراءات بمعرفة  ‘٣’أو و/
تجدي�د لسلطات والمنظمات المسؤولة أن تعتم�د ت�دابير وإج�راءات ل��مان ل وينبغي

  وطنية.المتطلبات لدوريا وفقا ل أو إعادة التحقق منھا تأكيد موثوقية العاملين

  جھزةاأل بواسطةالكشف  -٤

  عام  -١-٤

جھ�زة األخ�رى بواس�طة األالمشعة  والموادالمواد النووية  الكشف عنيمكن عموما 
 المتاحة تجارياالمتخصصة جھزة األأنواع  مختلفباستخدام  مكثف، وذلك بتفتيشالقيام دون 

  .اتاإلشعاععن  لكشفباالخاصة 
الم��واد النووي��ة عل��ى اس��تخدام  ينط��ويإرھ��ابي إجرام��ي أو لمن��ع ح��دو� عم��ل و

ع��ن  الكش��فأجھ��زة يمك��ن نش��ر ، ر�يس��يةال العام��ة ح��دا�األالمش��عة األخ��رى ف��ي الم��واد و
عم�ل إجرام�ي أو بالقي�ام  قب�ل أن يتس�نى دخولھ�امنع ن المواد وع الكشفلغرض  اتاإلشعاع
  .األخرى المشعةالمواد المواد النووية و ينطوي على استخدامإرھابي 

 اتمختلف��ة م��ن اإلش��عاع االنووي��ة وغيرھ��ا م��ن الم��واد المش��عة أنواع�� الم��واد جن��تِ تُ و
على كمية  ةالمنبعث اتاإلشعاععتمد وت). يةالنيوترونواإلشعاعات اما غألفا وبيتا وإشعاعات (
اإلش���عاعات وام���ا غ إش���عاعاتوبم���ا أن مح���ددة. الالمش���عة  النوي���داتعل���ى و ةادالم���تك���وين و

 الكش�فأجھ�زة  استخداميمكن ف اإلشعاعاتخرى من األنواع األمن  ااختراقر ثأك يةالنيوترون
 والم��وادالم��واد النووي��ة وج��ود ع��ن  لكش��فل ي��ةالنيوتروناإلش��عاعات غام��ا و إش��عاعات ع��ن

المش�عة  الم�ادةإذا كانت الم�ادة النووي�ة أو ف . ومع ذلكھويتھا والتعرف على األخرى المشعة
عة األخرى ت�ي مس�تويات الال أق�ل كثي�را م�ن اإلش�عاعات ياتمس�توكان�ت و ةجيد بطريقة مدرَّ

مع�ين  جھ�ازال يوج�د  وبما أنهقد ال يتم الكشف عن المادة. ف األدوات المستخدمة ھاعن كشفت
 توجي�هيج�ب ف أي كميةبالمشعة األخرى المواد قادر على كشف جميع أنواع المواد النووية و

تركيبھ��ا و عل�ى ح�دة مك�انلك�ل  الت�ي ي�تم اختيارھ��ا األجھ�زةم�ن االنتب�ا� إل��ى ن�وع  ق�در كبي�ر
  التدريبية. ھمحتياجات، بما في ذلك ايھامستخدمرف اواستخدامھا، وكذلك مع

                                                            
ة المحتمل��ين فيم��ا يتعل��ق ب��المرافق النووي��‘ الع��المين باألس��رار’اإلج��راءات الت��ي تتخ��ذ ���د   ٦

  ].١١مبينة في المرجع [
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إل�ى األولوي�ة ذات  االس�تراتيجية األم�اكن ف�ي الكشفنشر أجھزة  يؤديينبغي أن و
فعالية ھ�ذه  وستعتمد .األخرى المشعة والمواداحتمال الكشف عن وجود المواد النووية  زيادة

نھ�ا م�ن ، وحساسيتھا اتاإلشعاع عن الكشفأجھزة على نوع وعدد  تھاوكفاء نظمال الت�ي تمكِّ
. تص�ديت�دابير الومتابع�ة  اتوإج�راءات تقي�يم اإلن�ذار والمجدية،إنتاج المعلومات الصحيحة 

دن يمك�ن االمع� ع�ن الكش�فو اتاإلش�عاععن  كشفالمفھوم العمليات الذي يجمع بين بيد أن 
المش�عة والم�واد احتمال وجود المواد النووية عن التدريع وعن كشف العزز القدرة على يأن 

  .األخرى
 ع��ام ح��دثحماي��ة ب الخاص��ة األم��ن الن��ووي نظ��مش��رط مھ��م لنج��ا� تنفي��ذ ويتمث��ل 

 أجھ�زة الكش�ف ع�نأع�داد كافي�ة م�ن ب، بق�در اإلمك�ان، المحتمل�ة األھ�دافتغطي�ة  في رئيسي
  ، وفقا لإلجراءات.اتللكشف عن اإلشعاع ةمناسب مكيفة بطريقةتكون  اتاإلشعاع

ض��روري لجم��ع وتقي��يم المناس��بة ا�لي��ات والبروتوك��والت واإلج��راءات  ووض��ع
 الت�ي تص�درھا الس�لطاتأو التق�ارير و/ ،المراقب�ة الطبي�ة/أو و ،المتعلقة بالعملياتالمعلومات 
  المختصة.

، ينبغ�ي أن يك�ون ھن�اك ل�ح�داث العام�ة الرئيس�ية م األمن النووينظتصميم  ولدى
احتمال وقوع عم�ل  ازديادحالة التأھب األمني في أوقات  إمكان رفع مستوى لضمان ترتيب

يش�مل والمش�عة األخ�رى. الم�واد الم�واد النووي�ة و ينط�وي عل�ى اس�تخدامإرھابي إجرامي أو 
توافر ھ�ذه الم�واد عل�ى حرك�ة/قي�ود ف�رض مثل  ،إضافية نوويأمن وتدابير  نظمتطبيق ذلك 

  لفترات محددة.

  جھزةاألالكشف بواسطة الخاص بعمليات المفھوم   ٢-٤

ح�دث ع�ام  خالل بواسطة األجھزة الكشفبالخاص شامل اللعمليات امفھوم لينبغي 
  ، ما يلي:كلياأو  جزئيا، تضمنيأن  رئيسي

، االس�تراتيجية األم�اكنو�يرھ�ا م�ن  ح�دثلمواقع ال يةاإلشعاعخلفية للرسم خرائط   ) أ(
النووي��ة الم��واد  كش��فم��ن أج��ل  رئيس��يال الح��دث الع��امقب��ل ذل��ك  ىيمك��ن أن ي��ؤدَّ و

اس أس�خ�ط ك�ون يك�ي ول لل�تحكم الرق�ابي، �ي�ر الخاض�عة األخ�رىالمشعة والمواد 
  .نووي أمنث في حال وقوع حد اتلمستوى اإلشعاع

خالية  األماكن االستراتيجيةقبل الحدث لتوفير االطمئنان إلى أن ھذه  عمليات مسح  ) ب(
أن قب��ل ھ��ذه عملي��ات المس��ح  ذنفَّ��تو، األخ��رىالمش��عة والم��واد النووي��ة م��ن الم��واد 

  ٧ل.الوصوإمكانية  تحكما كامال في أجھزة إنفاذ القانونفرض ت

                                                            
دلت 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   ٧

  الموقع التي تجريھا فرقة مكافحة القنابل ھو أمر يتسم بفعالية بالغة.
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١٥ 

 س��تراتيجيا مك�انأي دخ�ول ي�تم نش�رھا ف�ي نق��اط  اتاإلش��عاعع�ن  للكش�فأجھ�زة   ) ج(
 �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم األخ�رىمش�عة والم�واد الالنووي�ة م�واد الللكشف عن وجود 

و/أو ف��ي  بض��ائعأو ف��ي ف��رد و/ ل��دىة امنطق��ة مخف��الالت��ي يمك��ن أن ت��دخل  يالرق��اب
، م��ع الت��دابير عن��د اإلمك��ان، ھ��ذه الكش��فأجھ��زة تحقي��ق تكام��ل  وينبغ��يب��ات. كرمَ 

  فحص البدني).ال(مثل أجھزة الكشف عن المعادن، والقائمة األمنية 

ف��ي  بواس��طة األجھ�زة الكش�فج�دول زمن�ي لتنفي��ذ مث��ال لالمرف��ق الثال�ث وي�رد ف�ي 
  ملعب لكرة القدم.

مختلفة ف�ي  ُنھجق ي، يمكن تطباألخرىالمشعة والمواد النووية المواد عن  كشفللو
  :الُنھج ما يلي ھذه تشمل ويمكن أن .ةرئيسيباألحداث العامة الالخاصة  ستراتيجيةالا األماكن

 لل�تحكم ةخاض�عال تالق�يلمن�اطق اف�ي األمن�ي  الفح�صف�ي نق�اط  اإلش�عاعات رصد  ) أ(
م حي��ث يمك��ن ع��زلھ ،أع��داد ص��غيرةبأو  االن��ا�، فردي��ھ��ا فيم��ر يالت��ي  األم��اكن(

  نسبيا. سھالمصدر اإلشعاع  يكون تحديد مكانفي ھذه الحالة، و). بسھولة
لل�تحكم  �ي�ر الخاض�عة األخ�رىالمش�عة والم�واد المواد النووية عن مبكر ال كشفال  ) ب(

 كش��فأدوات ب�� م��زودة ةمتنقل��دوري��ات أمني��ة  تق��وم ب��ه ي يمك��ن أنذال�� ،يلرق��ابا
محيط الخارج الواقعة ، بما في ذلك المناطق ستراتيجيةالماكن ااألمتخصصة حول 

  من.اآل
يرك�ب ف�ي كش�ف (جھ�از  اتاإلش�عاعع�ن كش�ف للمحم�ول جھ�از ب طقامن�ال رصد  (ج)

ثابت�ة أو الالمش�عة األخ�رى الم�واد كشف الم�واد النووي�ة وأن يمنصة متنقلة)، يمكن 
للتفت�ي� وتحدي�د خاص�ة تقني�ات  تس�تخدمفي ھذه الحالة، و. ويحدد ھويتھا متحركةال

م�ن بس�رعة  األخ�رىالمش�عة والم�واد لعثور على المواد النووي�ة من أجل ا األماكن
  له. ضرورةنتباه ال ا اجتذابدون 

 بواس�طة كش�فبالالخ�اص  اتعملي�الفي المرف�ق الراب�ع مث�ال مفص�ل لمفھ�وم  ويرد
  .رئيسيال عامالحدث بال ما يتعلقفي جھزةاأل

ز  وينبغي ف�ي  ،األخ�رىالمش�عة والم�واد لكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة اتدابير أن تعزَّ
 ،وف��ي المن��اطق المحيط��ةاألخ��رى  االس��تراتيجية األم��اكنوف��ي  األح��داث مواق��ع نق��اط دخ��ول

أم�ن  المس��ولة ع�ن �ي�ر تل�كأخ�رى ع�ادة م�ن مس��ولية س�لطات ف�ي الإضافية تك�ون تدابير ب
محددة من دخول نقاط في  كشف أجھزةتركيب على ذلك  ومن األمثلة. رئيسيالعام الحدث ال

م�ن دخ�ول  لرق�ابياخاض�عة لل�تحكم �ي�ر الالمش�عة األخ�رى المواد منع المواد النووية وأجل 
  الدولة.
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١٦ 

تدريب الموظفين. على على مفھوم العمليات و هتدابيرو م الكشفنظتتوقف فعالية و
المس�ؤولين ع�ن  والع�املينالخط األم�امي  مسؤولييجب إيالء اھتمام خاص لتدريب  ومن ثم

  .رئيسيالعام الحدث الاألمن النووي في 

  اتاإلشعاععن اختيار أجھزة الكشف   -٣-٤

لكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة مفص�ل ألجھ�زة اوص�ف  ]١٣، ١٢[ ينفي المرجعيرد 
م���ن أج���ل م���وظفين م���دربين  وج���ود ھ���اجميع جھ���زةاألوتتطل���ب . األخ���رىالمش���عة والم���واد 
 يمك�ن تقس�يم، رئيس�يالع�ام الح�دث ال وألغراض. رئيسيالعام الحدث الالفعال في  ھااستخدام
  أربع فئات:إلى  اتاإلشعاععن  الكشف أجھزة

ف�ي في نقاط التفتيش األمن�ي  لكي تستخدمتصمم  البوابية ةياإلشعاع مراقبةالأجھزة  )١(
 المش�عةالم�واد مواد النووية والللكشف عن وجود ، للتحكمالخاضعة  تالقيالمناطق 

  .المركباتبواسطة  المنقولةالمشاة أو األخرى التي يحملھا الركاب/
 يلبس��ھاخفيف��ة ال��وزن ص���يرة  أجھ��زة ھ��ي ٨الشخص��ية يةاإلش��عاع أجھ��زة الكش��ف )٢(

 إل�ى تزاي�دتنبي�� المس�تخدم ل وھي مص�ممة، موحدعلى زي على حزام أو  العاملون
المش��عة والم��واد النووي��ة كش��ف ع��ن وج��ود الم��واد للو اتمس��تويات ش��دة اإلش��عاع

ف�ي  الشخصي ياإلشعاع جھاز الكشف بين استخدامللعاملين المدرَّ يمكن و. األخرى
 أجھ�زة ت�وافرت ما الص��يرة عن�دال العب�واتفراد أو األ لتفتيش كجھاز محددة أحوال

  مصدر.الوالكشف جھاز بين  قصيرةھناك مسافة  وعندما تكون، أكثر حساسية
الم��واد الم��واد النووي��ة وع��ن لكش��ف لتس��تخدم  يدوي��ةأجھ��زة ھ��ي اليدوي��ة  األجھ��زة )٣(

يمك��ن تقس��يم و. ھويتھ��ا التع��رف عل��ىو/أو  أماكنھ��اتحدي��د /أو و المش��عة األخ��رى
  إلى ثالث فئات فرعية: ةالرئيسي ةعامال األحداثاستخدام ھذه األدوات في 

 ام�اغمص�ادر أش�عة  ع�ن : مص�ممة للكش�فغاماعن أشعة  أجھزة البحث  ‘١’
  .أماكنھا وتحديد

مص����ادر ع����ن : مص����ممة للكش����ف اتالنيوترون����ع����ن أجھ����زة البح����ث   ‘٢’
مص���ادر ال، وال س���يما الم���واد النووي���ة أو أماكنھ���اوتحدي���د  النيوترون���ات

 كاش�فات البح�ثو األجھ�زةھ�ذه ويمك�ن الجم�ع ب�ين التجارية.  يةالنيوترون
  .غاما عن أشعة

متع�ددة األغ��راض  أجھ�زة: النوي��دات المش�عةھوي�ة  التع�رف عل�ىأجھ�زة   ‘٣’
والتع��رف األخ��رى المش��عة والم��واد الم��واد النووي��ة  ع��نتس��تخدم للبح��ث 

                                                            
يمكن استخدام ھذه األجھزة لوقاية المستخدم من اإلش�عاعات، ولكنھ�ا غي�ر مناس�بة ل��رض   ٨

  رعات اإلشعاعية الشخصية.قياس الج
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١٧ 

جھ�از يطلق�� ال�ذ� ن�ذار اإللتقي�يم أيض�ا ن أن تس�تخدم . ويمك�ھويتھ�ا على
  .شخصي للكشف اإلشعاعيأو جھاز  ةشعاعياإل مراقبةبوابي لل

ع�ن  كش�فللالمتقدم�ة  ةاألجھزة المحمول�(أو  المحمولة يةالماسحات اإلشعاع ألفتت )٤(
 حاس��وبية مجاب��رو �ام��ا أش��عة طي��فلقي��اس أوتوماتي��ة أجھ��زة م��ن ) اتش��عاعاإل

ع�المي نظ�ام  بواس�طةالخ�رائط برس�م النويدات المش�عة، تس�مح ھوية  للتعرف على
ش�عاعي ورس�م إللمس�ح الكثيرا ما تس�تخدم و. وتمتلك قدرات اتصالتحديد المواقع ل

ف�ي الوق�ت  كش�فلل ھاماس�تخداقبل الحدث. ويمكن أيض�ا اإلشعاعية  الخلفيةخرائط 
ة قياس المحمولال نظمھناك نوعان من و. ستراتيجيةالماكن ااألالحقيقي بالقرب من 

ظھ�ر) العل�ى محمول�ة أجھزة صغيرة (ال طقامنلل للمسح اإلشعاعي ‘١’: يستخدمان
عل�ى أو محمول�ة ج�وا و/ مراقب�ةأجھ�زة واس�عة (ال للمن�اطق للمسح اإلش�عاعي ‘٢’و

  ).على القواربأو ركبات و/المَ 

 وتلزمألفا أو بيتا. إشعاعات كشف أن ت المذكورة أعاله مراقبةوال تستطيع أجھزة ال  
ن�واع ألملخ�ص ف�ي المرف�ق الخ�امس وي�رد . مراقب�ةأجھ�زة الأنواع إضافية من لھذا الغرض 

  وتطبيقاتھا. اتاإلشعاععن  الكشفأجھزة 

  اتاإلشعاععن كشف الأجھزة  نشر  -٤-٤

 نش�ر األجھ�زة) وفق�ا لخط�ة واألع�دادن�واع األ( كش�فالأجھزة اختيار  أن يتمينبغي 
اختي�ار  ول�د�س�تخدامھا المتوق�ع. عل�ى ح�دة ووفق�ا ال ستراتيجيا مكانومفھوم العمليات لكل 

  :كما يليأن يكون النھج العام  ينبغي، اتاإلشعاع عن كشفال أجھزةمواقع لنشر ال

األم��اكن و�يرھ��ا م��ن  األح��داث مواق��عف��ي  اتاإلش��عاعع��ن  كش��فالأجھ��زة نش��ر   ) أ(
للھج�وم. ويمك�ن أن تش�مل ھ�ذه المواق��ع  فااھ��دأتك�ون  يمك�ن أنالت�ي ، االس�تراتيجية

 إذا ك�ان ب�التزامنومواقع األحداث التي تنظم  ،العام ووسائل النقل ،األحداث مواقع
والمط�ارات المحلي�ة البحري�ة ، والموانئ يةسياحية أو التراثوالمواقع ال، ذلك منطبقا

  .الكبيرة بين المدنالتي تربط و
عن��د نق��اط التفت��ي� ، كلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��ا، اتاإلش��عاعع��ن  الكش��فأجھ��زة  نش��ر  ) ب(

األخ��ر� الت��دابير األمني��ة ب مقرون�ة، الخاض��عة للمراقب��ة التالق�ي ف��ي من��اطقاألمن�ي 
  بالفعل.القائمة 

  عند االقتضاء. ات،اإلشعاععن  كشفبال ة الخاصةالمحمولاألجھزة استخدام   (ج)
معلوم�ات  اتاإلش�عاععن كشف أجھزة الوخصائص  المعلومات عن أماكن اعتبار  (د)

  .حساسة
، عل�ى النح�و ال�ذ� تح�دده س�لطات اتاإلش�عاعع�ن  كش�فالأجھ�زة  نش�ر النظر في  )ـ(ھ

  .نقاط الدخولفي  ،الدولة
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١٨ 

  لمعايير والتوصيات الدولية.ل تمتثل اتاإلشعاععن  كشفعلى أجھزة الحصول   (و)

  :ات ما يلياإلشعاععن  كشفالأجھزة خطة نشر  تراعيينبغي أن و  

خ���الل ذات األولوي��ة  األم��اكن االس��تراتيجيةوغيرھ��ا م���ن  مواق��ع األح��داثقائم��ة   ) أ(
  ؛رئيسيالعام الحدث ال

احتم�ال  يك�ون فيھ�االت�ي  األم�اكنالحدود وداخل إقليم الدولة، ف�ي  عندالنقل  دروب  ) ب(
إنت��اج الم��واد النووي��ة  أم��اكنممك��ن، أو عل��ى مقرب��ة م��ن ح��د أقص��ى  عن��د الكش��ف

  ؛أو التخلص منھا دمجھا ھا أوتخزين ھا أوماستخدأو االمشعة األخرى المواد و
، وفق��ا يكش��فال األداءو العملي��ات ف��يداء م��ن حي��ث األ كش��فال مواص��فات أجھ��زة  ) ج(

  الوطنية والدولية؛ ةتقنيللمبادئ التوجيھية ال
س�رعة وت�وفير المرون�ة  م�ن أج�ل ،القابل�ة لتغيي�ر مكانھ�االمحمولة و الكشف أجھزة  (د)

  ؛التھديدات الناشئة حديثامواجھة بغية  تغيير المكان
  .اإلعالمية بالتنبيھاتة عمليات إنفاذ القانون المرتبطل امدع الكشفمتطلبات   )ـ(ھ

 كش��فالجھ��از م��ن أجھ��زة ن��و� وع��دد ك��ل  األجھ��زةخط��ة نش��ر  تح��ددأن ينبغ��ي و  
أن خ��الل الفت��رة المح��ددة. وينبغ��ي عل��ى ح��دة  مك��انتوفيرھ��ا ف��ي ك��ل  الت��ي ينبغ��ي ياإلش��عاع
بين الالزمينھذه الخطة أيضا عدد  تنص . األجھ�زةلتش�غيل  ةزم�والموارد الال العاملين المدرَّ
  :االعتبار لما يليلخطة أن تولي اعلى وجه الخصوص، ينبغي و

  .ھاتثبيتو ھاواختبار تھامعايرو ياإلشعاع كشفال ألجھزة ليتركيب األوَّ ال  ) أ(
 ومس��ؤولي األجھ��زة لمس��تخدمي المناس��بين والتأھي��ل إج��راءات الص��يانة والت��دريب  ) ب(

  الدعم التقني:
 التفت��يش أو المس��� اإلش��عاعي عملي��ات إجراءالخاص��ة ب��ج��راءات اإلو نظمال�� •

  ؛األخرى المواد المشعةوالنووية بحثا عن المواد  ياإلشعاع
 إلن��ذارات الص��ادرة ع��ناالت��ي تنطل��� عن��د بلوغھ��ا  العتبي��ةمس��تويات التحدي��د  •

  ؛جھزةاأل
االض����طال� ول�ن����ذارات  أولي����ةوض����ع نظ����م وإج����راءات إلج����راء تقييم����ات  •

الم�واد  تحدي�د أم�اكنمث�ل  ،تفت�يش ال م�ن ثانيللمستوى ال خرىاألجراءات اإلب
وتحدي��د  ھاوتص��نيفھويتھ��ا  والتع��رف عل��ىاألخ��رى الم��واد المش��عة والنووي��ة 

المس��توى م��ن الخب��راء ( تقن��ي، بم��ا ف��ي ذل��� الحص��ول عل��ى دع��م خصائص��ھا
ف�ي  البت فيھاال يمكن  التي اتنذاراإلتقييم  علىالتفتيش) للمساعدة  الثالث من
  ؛الموقع

 يش�مل، بم�ا الكش�فضمان فعالية الداعمة من أجل البنية التحتية  وإدامةتوفير  •
، ونق�ل المأمون وا�م�ن التخزين المؤقتو ،، وصيانة المعداتالعاملينتدريب 

التي ي�تم  األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي المشعةوالمواد المواد النووية 
  موثقة.ال تصديالإجراءات و ،ھاوالتخلص من ،من الدخولمنع تو ھاالكشف عن
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أجھ�زة الكش�ف  اجإدر ف�ي اتاإلش�عاعع�ن  كشفال أجھزةنشر لھج ممكن ويتمثل ن
، المع�ادنلكش�ف ع�ن المروري�ة لبواب�ات ال(القائم�ة مني�ة األف�ي الت�دابير  اإلشعاعي الشخصية

مح��يط ال بواب��اتاألش��عة الس��ينية) عل���  وماكين��ات ،لكش��ف ع��ن المع��ادناليدوي��ة لجھ��زة واأل
مجموع��ة عل��� تحت��وي نقط��ة التفت��يش األمن��ي  ويمك��ن أن. الح��د� موق��علالخ��ارجي  ياألمن��

ات أجھزة الكشف عن اإلشعاعو ، مثل أجھزة الكشف عن المعادنالكشفأجھزة متنوعة من 
بحي�� ال  اتع�ن اإلش�عاع الكش�فأجھ�زة د أم�اكن ينبغي أن تح�دَّ و .األشعة السينية وماكينات

يك�ون م�ن و. أجھ�زة الكش�ف ع�ن المع�ادنأو  األش�عة الس�ينية ماكيناتيكون ھناك تداخل من 
 الح�د� موق�عزوار جمي�ع  رص�دمستوى، ال يتھديد عال يوجد فيھا ةحالأي في  المستصوب،

المشاھدين والرياضيين وكب�ار الشخص�يات والص�حفيين والم�وظفين والمش�اركين  يشمل(بما 
، وذل��ك باس��تخدام اتإلش��عاعا وأدواتھ��م بحث��ا ع��نم��ين، ال���) وأمتع��تھم ف��ي الح��د�، والمنظِّ 

أجھ�زة الكش�ف  وربم�ا( ي�ةالنيوتروناألش�عة ما/أش�عة غا عن لكشفأجھزة التفتيش الخاصة با
 ب��التعرف عل��� ھوي��ةألجھ��زة اليدوي��ة الخاص��ة اك��ون ت). وينبغ��ي أن اإلش��عاعي الشخص��ية

جدي�دة أجھ�زة  وعن�د ت�وافر. الص�ادرة م�ن األجھ�زة اإلنذاراتتقييم النويدات المشعة متوفرة ل
  .نظام األمن النووياجھا في رإدينبغي النظر في ، اتشعاعاإل عن لكشفلوأكثر تطورا 

 أنيمك��ن ثابت��ة، أو  أم��اكنف��ي أجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعي الشخص��ية  رنش�� ويمك��ن
ص��وتي الن�ذار اإل. وتج�در اإلش��ارة إل�� أن نم�ط إش�ارة ونن�المعيَّ ن وبالم�درَّ  الع�املونيحملھ�ا 

(بواب��ات الكش��ف ع��ن المع��ادن،  اتاإلش��عاع ع��ن كش��فال أجھ��زةم��ن مختل��ف ال��ذي يص��در 
) ، وأجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعي الشخص��يةلكش��ف ع��ن المع��ادنواألجھ��زة اليدوي��ة الخاص��ة با

، ألن ھ�ذ� التش�ابھات جھ�زةاأل لدى تش�كيل ذلكتماما. وينبغي معالجة  ماثالتكون مييمكن أن 
بواب�ة  تإذا كان�و. انطل�ق من�� اإلن�ذار الجھ�از ال�ذيالتع�رف عل��  صعوبةمن  تزيديمكن أن 

، يمك�ن أن تك�ون عملي�ة الالحق�ةوازي�ة تغذي عددا م�ن البواب�ات األمني�ة المتواسعة المدخل ال
الم��واد والنووي��ة  الم��واديمك��ن أن ي��تم الكش��ف ع��ن و. فعال��ة والفص��ل ذات الم��رحلتين الكش��ف

النت��ائج إل���  إرس��اليمك��ن وش��ف. كال بواب��ة عب��ر ھ��امرورأثن��اء وتص��نيفھا األخ��رى المش��عة 
ع��ن بع��د ومق��دما واس��تخدام  اإلن��ذار للمس���ولين تلق��يحي��� يمك��ن  ،الالحق��ة ي��ةبواب��ات األمنال

  .األخرىالمشعة والمواد للكشف عن المواد النووية  الشخصيةأجھزة الكشف اإلشعاعي 
 أجھ�زة كش�ف إش�عاعي شخص�يةمتنقل�ة المني�ة األدوريات ال�تحم�ل أن أيضا يمكن و

 كش�فبالالخاصة الثابتة  جھزةاأل من أجل دعم ،اتصال قابلة للتشغيل المتبادلمزودة بوسائل 
 إضافيةاألخرى أجھزة  تصديال فرقو اإلطفاء لفرقويمكن أيضا أن توفر . اتاإلشعاع عن

أجھ���زة الكش���ف اإلش���عاعي ن���ب ا، إل���� جالنوي���دات المش���عةھوي���ة ف عل���� تعرُّ خاص���ة ب���ال
  .الشخصية

أخ�رى غي�ر مشعة  أو موادمنع دخول أي مواد النووية لمبكر ضروري ال كشفوال
 يمح��يط األمن��ال وع��الوة عل��� ،لھ��ذا الغ��ر�و. الح��د� موق��عخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي إل��� 

، الح�د� موق�عأنح�اء  مختل�فف�ي  الت�ي ي�تم تركيبھ�ا اتاإلش�عاعع�ن  الكش�فجھزة المزود بأ
س��تخدام تقني��ات مث��ل با ،ھ��ذ� الم��وادبح��� ع��ن لل عش��وائي م��نظم تفت��يشيمك��ن أيض��ا إج��راء 

 يمك��ن اس��تخدامف��ي ھ��ذ� الح��االت، وأو ال��دوريات األمني��ة. فح��� و/النق��اط /ح��واجز الط��رق
 ات) للكش�ف ع�ن اإلش�عاعأجھزة الكشف اإلشعاعي الشخصية (وربما ويةلكشف اليدا أجھزة
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عن��د ح��واجز الط��رق أو نق��اط  ھاتفتيش��ولمركب��ات اإيق��اف خاص��ة بالاألمني��ة عملي��ات ال خ��الل
ويمك�ن أن . األخرى األماكن االستراتيجيةأو  الحدث مواقععلى الطرق المؤدية إلى  الفحص

تحص�يل محط�ات و التفت�يش األمن�ي العادي�ةن�د نق�اط ھ�ذه عفحص الحواجز الطرق/نقاط تقام 
  .، الخرسوم المرور
 أجھ�زةاستخدام ب ستراتيجيةالماكن ااألفي  المسح اإلشعاعي إجراء عملياتيمكن و

لرس�م خ�را�ط أي��ا ھ�ذا المس�ح  اس�تخداممحمولة. وينبغي  نظمأو باستخدام  العاملونيحملھا 
م�ن ال��روري و. الصادرة من األجھزة اإلنذاراتتقييم من أجل للمنطقة اإلشعاعات الخلفية 

جمي��ع يك��ون باإلمك��ان تحدي��د أم��اكن ص��دور أن  ةالمحمول�� المس��ح بواس��طة األجھ��زةلغ��ر� 
لكش��ف ع��ن واألجھ��زة اليدوي��ة الخاص��ة با. الح��دث موق��عخ��را�ط  ف��ي ادقيق�� تحدي��دا اتاإلن��ذار

ويستص�وب لھ�ذا الغ�ر�.  ة جي�دامناس�ب غام�ا قياس طي�ف أش�عة نظمو ةأشعة غاما اإلجمالي
بل�ورات  الت�ي تس�تخدملكش�ف أجھ�زة ال�ى إ المستندة األوتوماتيةالطيف أجھزة قياس استخدام 

المعلوم�ات ف�إن  لكشف عن أشعة غاماا عالوة على ألنه، كبيرالحجم ذات ال يوديد الصوديوم
  .المشعة )النويداتالنويدة (ھوية التعرف على تتيح تم جمعھا يالتي الطيفية 

 اإلعالمي��ة اتتنبيھ��اللتقي��يم  اتاإلش��عاع ع��ن كش��فال أجھ��زة اس��تخدامويمك��ن أي���ا 
أو و/ الص��ادر ع��ن جھ��ازن��ذار م��ن اإلالتحق��ق  وينبغ��ي. التفت��يشخ��الل حم��الت الت��ي تص��در 

، أن يتمو اتشعاعاإلمصدر  فينبغي تحديد مكان هصحت من التحقق، وإذا تم اإلعالميتنبيه ال
مس��توى لتحدي��د  األخ��رىالمش��عة الم��واد و النووي��ة ادوكلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��ا، تقي��يم ق��وة الم��

 فينبغ�ي تفعي�ل يإش�عاع أم�ان مس�ألة يش�كلن�ذار أن اإلم�ن  لتحق�قاإذا تم فالمناسب.  تصديال
 وعم��وم الع��املينحماي��ة ات م��ن أج��ل م��ن اإلش��عاعالخاص��ة بالوقاي��ة ت��دابير المناس��بة الجمي��ع 

  الجمھور.
المش��عة الم��واد الم��واد النووي��ة و يك��ون مك��ان، قطامراقب��ة المن�� نظ��محال��ة  وف��ي

أو أي شخص في مكان قري�ب.  مركبة متحركةأن يكون مثال يمكن فاألخرى غير معروف، 
ن ون المكلف�والموظف� الت�ي يس�تخدمھاتقنيات البح�ث الخاص�ة  يتعين تنفيذفي مثل ھذه الحالة، 

غي�ر المش�عة األخ�رى الم�واد الم�واد النووي�ة و عن كشفلل اتبإنفاذ القانون وخبراء اإلشعاع
 تھاواس��تعاد ومن��ع دخولھ��ا أماكنھ��ا وتحدي��دھ��ا والتع��رف عل��ى ھويت الخا���عة لل��تحكم الرق��ابي

  .وتدريعھا

  نذاراتاإلأو تقييم التنبيھات و/ -٥

  عام  -١-٥

 امزي�د ص�ادر ع�ن جھ�ازإن�ذار أو و/ إعالم�يتنبي�ه أي يتطل�ب في جميع األح�وال، 
بطريق�ة محليا البت فيھا  وأن يتم اتأو اإلنذارالتنبيھات و/كل وينبغي التحقق من من التقييم. 

ع�ن بع�د  ذلكيمكن القي�ام ب�و، الثالثثانوي أو على المستوى الفريق تفتيش  جانبمن  ةمستقل
 ه اإلعالم�يي�التنبمخط�ط ع�ام لتقي�يم  ١الش�كل  وي�رد ف�يخب�راء. الم�ن المق�دم دعم واسطة الب

 تم تطھيرھا من المتفجرات. مريبةأجسام  بشأن وجود الصادر عن جھازنذار اإلأو و/



21

 

٢١ 

 
 وج�و�ب �يم�ا يت����ال��ا�ر ��ن جھ�ا� ���ار اإلأو و/ الت�بي�� اإل��م��مخطط ��ام لت�ي�يم   -١-الشكل
    تم تطھيرھا من المتفجرات. مريبةأجسام 
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  اإلعالمية التنبيھات  -٢-٥

تترت�ب  غي�ر م�أذون ب�هإجرام�ي أو  عملالتدابير الرامية إلى الكشف عن  في إطار
أخ��رى، ينبغ��ي مش��عة أو م��واد  ينط��وي عل��ى م��واد نووي��ةواألمن الن��ووي تتعل��ق ب��آث��ار  علي��ه

. ويمك��ن أن تش��مل ھ��اوتقييم التنبيھ��ات اإلعالمي��ةعل��ى جم���  أن تش��رفمس��ؤولة الللمنظم��ات 
م���ن  والبالغ���ات ال���واردةمكافح���ة اإلرھ���اب، المتعلق���ة بتح���ذيرات ال اإلعالمي���ةعملي���ة الھ���ذه 

قب��ة ، ومرالألنظم��ة الرقابي��ةمتث��ال الع��دم اوح��االت ب�نف��اذ الق��انون،  المختص��ينالم��وظفين 
مثل�ة وم�ن األ. ن�ووي أم�ن ح�دثوق�وع تقارير ع�ن احتم�ال الأو الحدود، والمراقبة الطبية، و/

  السلطات المختصة ما يلي: تصدرھاالتي  ات اإلعالميةالتنبيھ على

  أخرى؛مشعة مواد  وأنووية  مواد بالتفجيرات المنطوية على التھديدات  ) أ(
جھ��از  نش��ر اإلش��عاعات أول االش��تباه ف��ي وج��ود جھ��از تع��ري� إش��عاعي أو جھ��از  ) ب(

  نووي مرتجل؛
  ؛أو المياه إمدادات األغذيةتلوث االشتباه في   (ج)
  ؛لألنظمة الرقابيةمتثال عدم ا اإلبالغ عن  (د)
  ؛التحكم الرقابيفقدان  اإلبالغ عن  )ـ(ھ

  أخرى؛مشعة مواد  وأنووية يشتبه في احتوائھا على مواد  أو حزمة أمتعة وجود  (و)
غي�ر أخ�رى مش�عة م�واد  وأنووي�ة م�واد  عل�ى تحت�وي اأنھ�ركبة يشتبه في مَ وجود   (ز)

  ؛تنقل ھذه الموادأنھا خاضعة للتحكم الرقابي أو 
 يةإش��عاعأع��را� ) أو أش��خاص تظھ��ر عل��يھم(تظھ��ر علي��ه ع��ن ش��خص  اإلب��الغ  (ح)

  محتملة؛
إجرام�ي أو غي�ر أو عم�ل مش�روع اتج�ار غي�ر  وأ معلومات أخ�رى ع�ن س�رقة أي  (ط)

ينط�وي عل�ى م�واد واألمن الن�ووي تتعلق ب�آثار  تترتب عليه خرآمحتمل  مأذون به
  .أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابيمشعة أو مواد  نووية

إج�راء عل�ى  ات اإلعالمي�ةتنبيھ�التقي�يم الخ�اص بمفھ�وم العملي�ات  ينصأن  وينبغي
واكتش��اف  ،الترتيب��ات الالزم��ة لمس��� وتفت��ي� المنطق��ةاتخ��اذ مص��داقية المعلوم��ات، ولتقي��يم 

  .محددة والتعرف على ھويتھاالأخرى  مشعةالمواد ال أونووية المواد ال

  اإلنذارات الصادرة عن األجھزة  -٣-٥

  من ثالثة أنواع:واحدا  جھازمن الصادر نذار اإليمكن أن يكون 

  ؛كاذب إنذار  ‘١’
  بريء؛إنذار   ‘٢’
  .بريء مؤكد الصحةإنذار غير   ‘٣’
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 دون وج�ود اتش�عاعع�ن اإل كش�فجھ�از ب عندما يتم تنشيط كاذال اإلنذارحدث وي
  .إشعاعي سببيمصدر /سببية إشعاعية إشارةأي 

 منطقةفي  اتزيادة فعلية في مستوى اإلشعاعحدوث إلى  البريئةاإلنذارات تشير و
مرض��ى خض��عوا وج��ود مش��عة ال تعتب��ر تھدي��دا، أي  ة/األش��خاص بس��بب وج��ود م��ادالتفتيش

مش���عة  م��وادوج���ود أو مستحض��رات ص���يدالنية إش��عاعية ج���راء طب��ي باس���تخدام إلم��ؤخرا 
  .موجودة في البيئة الطبيعية

مش��عة أو م��واد نووي��ة وج��ود م��واد المؤك��دة إل��ى بريئ��ة الاإلن��ذارات �ي��ر  وترج��ع
�ي��ر وج��ود عم��ل إجرام��ي أو  ت��دل عل��ى، ويمك��ن أن �ي��ر خاض��عة لل��تحكم الرق��ابي أخ��رى

تص�دي ال إل�ى اس�تھ�لؤدي ت�أن  وينبغ�ي ،األمن الن�وويتتعل�ق ب��ث�ار  تترتب عليه مأذون به
  ٩.بالمناس

الخ�ط األم�امي (ال�ذين  مسؤوليتفاعل على مفھوم العمليات أيضا  ينصأن  وينبغي
 قي�ام ب�هيمكن الي ذ(ال ثالثي والالثان على المستويينالتفتيش  ) مع فرقإنذارا تھمأجھزتطلق 

نق�ل م�ن أج�ل وسائل اتص�االت وترتيب�ات  وتلزمخبراء). المن المقدم دعم واسطة البعن بعد 
 تص�ديلبغي�ة ا في الوقت المناسبنذار اإلالمعدات المتخصصة إلى مكان ب المزودينالخبراء 

والب��ت ف��ي من��ع ال��دخول المرف��ق الس��ادس إج��راءات  وت��رد ف��يمحتمل��ة. الجنائي��ة ال�عم��ال ل
  .اإلنذارات

  الخبراءمن دعم ال تلقي  -٤-٥

الموج�ودة الم�وارد  ل�ب) ھ�و عملي�ة تجاالس�تعانة ب�الخبراء(الخب�راء من دعم ال يتلقِّ 
 ال�ذي يتعل�قلج�زء م�ن عملي�ة التقي�يم لأھمية حيوي�ة ھذا الدعم ولإلى الفرق الميدانية.  عن بعد

أن  الخب��راءم��ن ل��دعم تلق��ي االخ��اص بمص��مم جي��دا البرن��امج ال وم��ن ش��أن. يلقي��اس المي��دانبا
  التحليل.عملية القياس و بين عملية يفصل

الوح�دات الميداني�ة  ع�ن كاھ�لالخبراء عبء تفس�ير البيان�ات  من دعمتلقي ال ليزيو
قن�وات االتص�ال  بواس�طةھ�ذ� العملي�ة  وي�تم تيس�يرخبراء ف�ي مك�ان بعي�د. ويلقيه على عاتق 

 عل��ىالف��رق المتنقل��ة تحص��ل ع��ادة، وف��ي المعالج��ة البيان��ات. ل العص��ريةب��رامج الوالعص��رية 
ت الخام إلى قاعدة بيانات بعي�دة قليلة. ويمكن تحويل البياناثواني  مدتھافترات  علىاألطياف 
. وباإلضافة إلى الميدانالنتائج الرئيسية إلى يتم بث الوقت الحقيقي، وفي تحليل ال يجرى فيھا

                                                            
�ي�ر خاض�عة لل�تحكم الرق�ابي،  أخ�رىمش�عة أو م�واد تم الكش�ف ع�ن م�واد نووي�ة ي�عندما   ٩

، ينبغ�ي التص�ديإج�راءات  اس�تھ�لقب�ل وف�ورا.  المختص�ة التصدي اتمنظم(منظمة)  يجب أخطار
 عل���ى الس���واء اإلش���عاعية و�ي���ر اإلش���عاعيةفيم���ا يتعل���ق باألخط���ار المخ���اطر  لحال���ةإج���راء تقي���يم 

العام�ة العالي، والمراف�ق الكھربائي األماكن المغلقة، والجھد وواألسلحة،  ،والمتفجرات ات،(اإلشعاع
الم�واد وي�تم ض�بط  ،خط�رال الح�د م�نالمكشوفة، والغاز الطبيعي، والحط�ام، ال��). وتطب�ق إج�راءات 

الجن��ائي والتحلي��ل م��ن واأل إج��راءات األم��ان، باس��تخدام وعزلھ��ا األخ��رىالمش��عة والم��واد النووي��ة 
  .ذات الصلةوالوثائق  مواد التعبئة والتغليفنب أي أدلة محتملة أخرى، مثل االمناسبة، إلى ج
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أو إرس�الھا على الشبكة العالمية ل إلى صفحة مخصصة وآمنة نتائج التحلييمكن توجيه ذلك، 
ع�ام الح�دث لللمش�اركة ف�ي الترتيب�ات األمني�ة لمنظم�ات األخ�رى اإل�ى االوسائل اإللكتروني�ة ب
  .رئيسيال

  تصديتدابير ال -٦

  عام  -١-٦

المخاطر  التصدي حالة شملكي يھي مرحلة التقييم (ل تصديالالمرحلة األولى من 
بة الص�ادر م�ن ن�ذار اإلأو  اإلعالم�يتنبي�ه الصدور استمرار للتقييم األولي بعد  يھو ،)المركَّ
المرحل�ة الثاني�ة م�ن و. نوويأمن  حدث وقوعنتائج عملية التقييم  أن يتبين منيمكن و. جھاز

فيم�ا لتص�دي لاألم�ن الن�ووي خط�ة من خالل تنفي�ذ  ن النوويحدث األم ھي معالجة تصديال
  .رئيسيالعام الحدث باليتعلق 

 ول�ذلك. قب�ل وق�ت طوي�ل مق�دما مخططا ل�ه رئيسيالعام الحدث ال يكونعادة في الو
 للتص��دياألم��ن الن��ووي خط��ة ة ف��ي خ��االتحتي��ة المتو ي��ةوالبن ةتقني��ت الالق��دراينب���ي أن تك��ون 

يج�ب أن ومقدما.  يكون قد تم التمرين عليھاوأن  الحدث العام الرئيسي بدء قبل للتنفيذجاھزة 
  .تأھبھا تصديالخطة المنظمات المسؤولة عن تنفيذ تؤكد 

 والموج���ودات الخاص���ةالم���وارد  نش���ر ينب����ي، تص���ديللال���الزم  لتقلي���ل الوق���تو
، الم�ؤمَّنخ�ارج النط�اق  يك�ون ذل�ك، ويفض�ل أن س�تراتيجيةالا م�اكناألف�ي مح�يط تصدي بال

 توض��ع ف��يالمع��ايير الت��ي أيض��ا م��ن ب��ين يك��ون أن  وينب���ي. رئيس��يالع��ام الح��دث الخ��الل 
م��دى الظ��رو� الجوي��ة المتوقع��ة والم��ؤمَّن مح��يط الخ��ارج  تحدي��د أم��اكن النش��ر ف��ياالعتب��ار 

ترتي�ب مھ�م آخ�ر ھ�و وثمة . رئيسيالعام الحدث لل ستراتيجيةالماكن ااألسھولة الوصول إلى 
ت��تمكن م��ن ك��ي ل تص��ديالف��رق  عل��ى مص��ادقةالل يس��ھِّ  ا االعتم��ادھ��ذفتص��دي. ال عتم��اد ف��رقا

. المت���أثرة لل���تحكمخاض���عة الخ���رى األمن���اطق الو مواق���ع الح���دث إل���ىدون ت���أخير  ال���دخول
أو و/ مواقع الحدثدون أي تأخير إلى  يؤذن لھا بالدخوللكي  التصديالمصادقة على فرق و

  ضروري. أمر للتحكمالمناطق األخرى الخاضعة 
اتباع اإلج�راءات المعم�ول بھ�ا. وينب��ي أن تتض�من  التصدي منظماتيجب على و

  :ما يلي ھذه اإلجراءات

عل�ى ( ةمناس�ب لھ�ا بطريق�ة تص�ديوالالب�ت فيھ�ا م�ن أج�ل  المباشرة تقييم التھديدات  ) أ(
  المكالمات الھاتفية ورسائل البريد اإللكتروني)؛ سبيل المثال،

  بھم؛ ومعلومات االتصال ممسؤولياتھمع بيان  تصديالفريق  بأسماء أعضاءقائمة   ) ب(
 ،المنظمة معداتو، بالتصدي المختصةالمنظمة  الخاصة بالعاملين فيوسائل النقل   (ج)

  والبنى التحتية ذات الصلة؛
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 المختص�ينعلى كل فرد من األفراد التي يتعين المفصلة خطوة فخطوة اإلجراءات   (د)
  ؛القيام بھا بالتصدي

  ؛مصداقيةالالسيناريوھات ذات  لكل تصديالإجراءات   )ـ(ھ
  ؛تصديالعن اإلبالغ استمارات   (و)
  كل قطعة من المعدات؛لساسي األوصف القائمة المعدات و  (ز)
  عم.ادوالثبت المرجعي المفيدة المراجع ال  (ح)

ألف�راد ا فيم�ا يخ��الطب�ي  تصديال الشتمال التدابير علىينبغي وضع إجراءات و
. وينبغ�ي أن يك�ون م�ن مس�ؤولية تعرض�ا مفرط�الھ�ا  ينضتعرالمأو و/باإلشعاعات  ينالملوث

قرر إلى أي مدى ينبغي أن تأن  رئيسيالعام الحدث الأمن  عن ةالعام ذات المسؤوليةالسلطة 
أو /ين واألف�راد المل�وثأو و/الس�تقبال الجرح�ى  ع�دة مراف�ق طبي�ةأو  اواحد تجھز مرفقا طبيا

  اإلرشادات.] مزيد من ١٤[ في المرجع ويرد. تعرضا مفرطا ينضتعرالم
م�ن وس�ائل اإلع�الم. وم�ن  افوري� اانتباھ� أن يجت�ذب النووي حدث األمنومن شأن 

أو حت�ى  ة،وسائل اإلعالم المحلي�ة، وربم�ا الدولي�ل وندث ممثلفي مكان الح يوجدالمرجح أن 
ترتيب�ات لت�وفير معلوم�ات متس�قة  اتخ�اذينبغ�ي ف. تص�ديلللتعبئ�ة لبث تغطية حية ب أن يقوموا

ك�ون ييمك�ن أن و. ذل�� عندما يتطلب الوض�عالفور على ومفھومة للجمھور ووسائل اإلعالم 
ن�اطق الرس�مي وينبغ�ي أن يت�ولى ذا قيمة في ھذه الظ�روف. معدة سلفا الاستخدام المعلومات 

تق�دم  إعالمي�ة إحاط�اتوس�ائل اإلع�الم. وينبغ�ي إع�داد خ�ا� بالمعلوم�ات م�ن مرك�ز  تعميم
أجوبة على األس�ئلة المتوقع�ة م�ن واضحة مع وصف للوضع و بعبارات منتظمةعلى فترات 

 ف�ي تعم�يموس�ائل اإلع�الم ال تق�در ب�ثمن الت�ي تق�دمھا مس�اعدة والالجمھور ووسائل اإلع�الم. 
  ].١٥[ ياإلشعاع مانالھامة للجمھور عن األ التعليمات وتوفيرالمعلومات 

  تصديمفھوم العمليات لتدابير ال  -٢-٦

تنس�يق إل�ى و تص�ديالخط�ة ل�ى إ تص�ديت�دابير اللت مفھوم العملي�ا يستندأن  ينبغي
  األنشطة التي تقوم بھا جميع المنظمات والوكاالت المسؤولة.

ال�ذي خب�راء الأو فري�ق و/ ،الثال�ث/يث�انعل�ى المس�توى الفريق تفت�ي�  دوحالما يؤكِّ 
 دون إمكاني�ة ن�وويأم�ن  ح�دثأن اإلنذار غير بريء وأن الوضع يش�كل  عن بعددعم يقدم ال

  التدابير التالية: يخبراء األمان اإلشعاع أن يتخذينبغي انتشار مواد مشعة، 

 وإقام�ة ي،اإلش�عاع م�انتقديم المشورة بش�أن ت�دابير األوتقييم المخاطر اإلشعاعية،   ) أ(
  ي؛اإلشعاع مانمحيط األ

 م��ا يح��ددهحس��ب ، ياإلش��عاع م��انمح��يط األ حت��ى اإلج��الءأو العزل و/ب��التوص��ية   ) ب(
  ؛]١٦[ دثالح مسرحفي  المتصدون
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يص�ل ال�دعم اإلض��افي  إل�ى أن الح�دث موق�عف�ي األم�ن و م�اناأل مس��وليمس�اعدة   (ج)
  ؛المناسب

  ؛تصديالو التبليغإجراءات  تفعيل  (د)
مس���رح الجريم���ة، وعل���ى وج���� وإدارة  تص���ديال عملي���ات المس���اعدة ف���يتق���ديم   )ـ(ھ

المعن��ي بالتھدي�دات الكيميائي��ة والبيولوجي��ة  فري�قالإل��ى الخص�وص تق��ديم المس�اعدة 
 الجن��ائي أدل��ة التحلي��لق إدارة وفري��واإلش��عاعية والنووي��ة المرتبط��ة ب��المتفجرات 

  ؛]١٧[
 مك�انأي ف�ي أو  الح�دث موق�عف�ي  )قائ�د الحادث�ة( يقائد األمن�التقديم المشورة إلى   (و)

  ؛العوامل الظرفية مراعاةد المحتمل للوضع، مع عاالتص بشأنآخر  استراتيجي
  ؛بشأن التدابير المضادة تصديالتقديم المشورة والمساعدة لجميع منظمات   (ز)
واتخ�اذ الترتيب�ات الالزم�ة  وتأمينھا األخرىالمشعة والمواد المواد النووية  استعادة  (ح)

المحتمل�ة  الجن�ائيالتحلي�ل أدل�ة ، فضال عن الحف�اظ عل�ى المأمونين ھاوتخزين ھالنقل
]١٧.[  

ت يتش�تلم�ع وج�ود إمكاني�ة حقيقي�ة  ن�وويح�دث أم�ن ش�كل يالوض�ع كان  في حالو
طب��ق، يأن  المعن��ي با�نض��باطن مع��يَّ ال تص��دياللفري��ق ينب���ي الح��دث،  وتص��اعدمش��عة م��واد 

  :ما يلي مثل ،المناسبة تصديالإجراءات ، ذكره باإلضافة إلى ما سبق

  الموقع: السيطرة على  ) أ(
يح�دده  حسب م�ا، ياإلشعاع مانمحيط األ حتى اإلجالءأو العزل و/ب التوصية •

  ؛]١٦[المتصدون في مسرح الحدث 
  .محيطعلى ال السيطرة األمنية والمروريةب التوصية •

بةالمخاطر تقييم   ) ب(   .مسرح الحدث/تقييم المركَّ
  خطر.ال الحد منتطبيق إجراءات   (ج)
  :الرصدوالعواقب اإلشعاعية من خالل أنشطة اإلشعاعية  الحالة تقييم  (د)

  ؛معدل الجرعة  •
  ؛ول جوانقالماإلشعاعي النشاط  •
  ؛انتشار التلوثمدى  •
  ؛الموقع خصائص توصيف •
  ؛مختلف المسارات عبرم التعرض تقيي •
  .الحماية الالزممستوى  •

  ع في منطقة آمنة.يتجمالوإجالء السكان، و، األرواحإنقاذ  -اإلنقاذ والفرز عمليات   )ـ(ھ
(ويفض��ل أن تك��ون مع��دة وتص��ورات الجمھ��ور  الموجھ��ة إل��ى الجمھ��ور اإلعالن��ات  (و)

  مسبقا).
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  .الجنائيالتحليل أدلة إدارة   (ز)
  :اإلنعاشعمليات   (ح)

  ؛الشخصية المعلومات تفاصيلوتسجيل  ،التلوث وإزالة ،السكان رصد  •
  وقياس الجرعات البيولوجي؛ دارة الطبيةاإل •
  ؛البيئي االستصالح •
  ؛شعاعياإلتنظيف ال •
  .القطاعاتمناطق/دخول ال حظر •

  اآلثار على المدى الطويل. -استعادة العمليات   (ط)

  األمن النووي الخاصة بتصدي الخطة   -٣-٦

 ع��امالح��دث الخ��الل  تص��ديال ة عل��ىش��املق��درة  ص��وب إيج��ادخط��وة ھام��ة ثم��ة 
المنظم��ات  تص��ديل )‘خط��ةال’( المع��يَّنللح��دث  تص��ديللخط��ة  وض��ع ف��يتتمث��ل  رئيس��يال

جميع في عملية التخطيط  ةفعليمشاركة ينبغي أن تشارك و. النووي األمن ألحداث المسؤولة
ينبغ�ي أن تك�ون و. تص�ديالوالت�ھ�ب �نش�طة ب االض�طالعالمنظمات المح�ددة المس�ؤولة ع�ن 

واإلش��عاعية والنووي��ة ت الكيميائي��ة والبيولوجي��ة لتھدي��دال التص��ديالخط��ة ج��ز�ا م��ن خط��ة 
أحكام��ا للتع��اون ب��ين جمي��ع المنظم��ات خط��ة الأن تتض��من  ينبغ��يو. المرتبط��ة ب��المتفجرات

جمي�ع العناص�ر  بش��ن: (أ) التنس�يق ما يل�ي مثل مجاالت وظيفية تخدم، وينبغي أن المشاركة
، (د) معالج���ة العواق���ب)، (ج) تص���ديالو الوقاي���ةدابير مكافح���ة اإلرھ���اب (الداعم��ة، (ب) ت���
والتم���ارين المش���تركة.  المش���ترك الت���دريب )و( اإلع���الم،) وس���ائل ـ، (ھ���معالج���ة المص���ابين

واإلج��را�ات ] ١٨لط��وار� اإلش��عاعية [ل القائم��ة الوطني��ةالخط��ة  أن تراع��يلخط��ة ل ينبغ��يو
  .األمن النوويالخاصة بوطنية ال تصديالخطة ل أن تكون متممةوكذلك  ،المرتبطة بھا
 تب��ينداخلي��ة  اخطط�� تص��ديال المش��اركة ف��يجمي��ع المنظم��ات ض��ع أن تينبغ��ي و

قياس��ية ال العم��لومختل��ف إج��را�ات بھ��ا  الخاص��ةف��رق الو ھامع��داتو ھامس��ؤولياتو ھ��اأدوار
�فرق�ة لوبروتوكوالت اتفاقات ، فضال عن أمن النوويحدث وقوع الواجب اتباعھا في حال 

  .خطةال تتوخاهالذي  األفرقةد التعاون بين تحدالتخصصات  ةمتعددال
سيناريوھات الو ،ةالمتزامنألحداث الخاصة بااألحكام الخطة أيضا تبين أن  ينبغيو

المعني�ة  اتمنظم�م�ن ال امطلوب�ويك�ون  األمن الن�وويب تتعلق آثار التي تترتب عليھامختلفة ال
ل��ى تقي��يم إ ذل��ك . وينبغ��ي أن يس��تندرئيس��يال ع��امالح��دث الخ��الل أن تتص��دى لھ��ا  تص��ديبال

 تص��ديال منظم��ات ولك��ي تف��ي. المنش��ورة ةتقني��والم��وارد ال ،التھدي��دات، وتحلي��ل المخ��اطر
والبن�ى الكافي�ة الم�وارد البش�رية  ال�ديھتكون أن  أن تضمنينبغي خطة، البالتزاماتھا بموجب 

 تص�ديال المس�ؤولة ع�ن منظم�ةالتض�من أن  ينبغيفي ھذا السياق، و. المناسبة نيةتقالتحتية ال
  :التي تشمل ما يليالتالية،  الموجوداتتوافر 
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المعني��ة بالتھدي��دات الكيميا�ي��ة  ةفرق��األ، وتص��ديوالال��دعم المعني��ة بالخب��راء أفرق��ة   ) أ(
دعم الخب�راء تقديم ، ونظام والبيولوجية واإلشعاعية والنووية المرتبطة بالمتفجرات

 ةفرق�أ تتألفأن  ويمكن. لھذا الغرض نر معيَّ ومختب ،)االستعانة بالخبراءعن بعد (
يت�ولى  ف�ي ح�ين والوقاي�ة منھ�ا، اتقي�اس اإلش�عاعف�ي م�ن خب�راء  ةعمالداالخبراء 
المعن���ي بالتھدي���دات الكيميا�ي���ة والبيولوجي���ة واإلش���عاعية والنووي���ة الفري���ق  قي���ادة

ع�ن ف�ي البح��  دراي�ة مل�ديھمم�ن إنف�اذ الق�انون  ��باطأح�د المرتبطة بالمتفجرات 
  .لھات والتصدي التھديداھذه  مختلف

 لتفت�ي�ة لالس�ريع جھ�زةاأل: م�ا يل�ي الت�ي يمك�ن أن تش�مل ،الكش�فوقياس الأجھزة   ) ب(
 األش���عة/غام���ا أش���عةع���ن  كش���فالأجھ���زة (الھوي���ة  عل���ى والتع���رف مراقب���ةالو

شعة ألقياس الجرعات اإلشعاعية  أجھزة/جرعةمعدل أجھزة قياس و)؛ يةالنيوترون
 المس��ابير، يةالمس��ح أجھ��ز القي��اسلتقي��يم مع��دل الجرع��ة ( ي��ةالنيوترون األش��عةغاما/

أجھ��زة قي��اس و ،غام��األف��ا وبيت��ا وب�ش��عاعات تل��و� ال رص��دوأجھ��زة )، التلس��كوبية
  النويدات المشعة. ھوية بالتعرف علىالخاصة الطيف المحمولة 

لمجموع�ة م�ن  تص�ديال لدىحماية توفير ال، من أجل نواعاألمختلفة حماية  معدات  (ج)
، والقف��ازات، دل العم��لِب�� ،ش��دة (عل��ى س��بيل المث��الدرج��ة م��ن الأي  ذاتاألح��دا� 

  ، وأجھزة التنفس).عةالمدرَّ  االستعادة وأوعية األقنعة، واألحذية،و
مس��تقل ع��ن الل�ف��راد التواص��ل  لك��ي يتس��نى، ةوموثوق�� مخصص��ةتص��االت ا نظ��م  (د)

  شبكة االتصاالت العامة، إذا لزم األمر.
المش�عة األخ�رى الم�واد الم�واد النووي�ة ويمك�ن أن تحم�ل نق�ل ) أو س�يارات(سيارة   )ـ(ھ

مص�نوعة م�ن الرص�اص، وص�حا�ف ال األوعية، مثل نواعمتعدد األتدريع ب(بأمان 
  ).الرصاص اتكريَّ و ،الرصاصالمصنوع من الطوب و ،الرصاص

ي ألالبي�ي��ة  العواق��بتقي��يم  عل��ى وس��ا�للخط��ة ا ت��نصأن ذل��ك، ينبغ��ي  وف��ال ع��ن
ھن�اك عن االنفجارات. وينبغي أن تكون الناجمة  اإلطالقاتمشعة، بما في ذلك لمواد  إطالق

إمكاني��ة وك��ذلك  ،العواق��ب المحتمل��ةبالالزم��ة للتنب���  األدواتلحص��ول عل��ى ل قا�م��ةترتيب��ات 
  تشتت.اللسيناريو  حاسوبية جمابرعلى خبراء ومن دعم الالحصول على 
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٢٩ 

  التأھب واالستدامة -٧

  عام  -١-٧

وطني�ة وبم�ا يتناس�ب م�ع السياس�ة ال ف�ي إط�ار أن تق�وم، كل منظمة مس�ؤولةلينبغي 
كافي�ة لتحقي�ق الم�وارد الإيج�اد الك�افي والتأھ�ب  بتحقي�ق، يھ�اة إلدر والمسؤوليات المس�نادواأل

األم�ن  نظمل�يتطل�ب التنفي�ذ الفع�ال و. وأن تح�افظ عل�ى ھ�ذا التأھ�ب وھ�ذه الم�وارد ،االستدامة
أن ي�تم مق�دما وقب�ل وق�ت طوي�ل م�ن الح�دث  ح�دث ع�ام رئيس�يب فيما يتعلق هتدابيرو النووي
  الستدامة.ل الالزمةالموارد توفير والالزم التأھب  تحقيق

العام�ة  ح�داثأللخصيص�ا  ةص�ممالمالتالي�ة بع�ض ھ�ذه الترتيب�ات،  البنودتوضح و
س�تتا� الالزم�ة . وھي تستند إلى افتراض أن الميزانية والمرافق والم�وارد األخ�رى رئيسيةال

 م��ن جان��ب هت��دابيرو األم�ن الن��ووي نظمل��، م�ن أج��ل التنفي��ذ الن��اجح بوق��ت طوي��ل قب�ل الح��دث
  المنظمات المسؤولة.

  الدعم اللوجستي  -٢-٧

 األم�ن الن�ووي نظ�مالدعم اللوجستي جميع الجوانب الالزم�ة لتنفي�ذ  يعالجينبغي أن 
 ض�مندرج التخط�يط لل�دعم اللوجس�تي ُي�ينبغي أن و. رئيسيالعام الحدث بال المتعلقة هتدابيرو

  الخطة الشاملة.
 واإلج��راءات جھ��زةاألتك��ون أن  المق��ررةالترتيب��ات اللوجس��تية  أن تكف��لينبغ��ي و

 ومتاح�ة الحدث الع�ام الرئيس�يقبل  موجودةالالزمة  والموارد) المستھلكاتواإلمدادات (مثل 
عل���ى وج���� و. لك���ل أي���ام األس���بو� م���دار الس���اعةعل���ى والح���دث  ط���وال ومص���انةبس���ھولة 

  ما يلي: المعنيينلعاملين يتوفر لھذه الترتيبات أن تكفل أن ينبغي الخصوص، 

  ؛األخرى األماكن االستراتيجيةأو و/ األحداث مواقعالوصول إلى إلتاحة عتماد اال  ) أ(
  ؛النقلوسائل   ) ب(

  ؛معدات االتصال  (ج)
  ؛الزمنية المعدة سلفا لنوبات العملجداول ال  (د)
  العمل؛ حيز  )ـ(ھ

  اإليواء؛  (و)
    الطعام. خدمات  (ز)
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٣٠ 

  تمارينالو تدريبال  -٣-٧

الدراس�ية م�ن ال�دورات  امناس�ب ا، ع�ددم�ا تش�ملفي، ينبغي أن تشمل برامج الت�دريب
ف�ي الخط�ة. وينبغ�ي تحدي�د  المح�ددةالرئيس�ية  ناص�بوالعملية لجميع المنظمات والمالنظرية 
ن�تدريبي�ة النمطي�ة الوح�دات ال تحديدمن أجل ياجات التدريبية مسبقا االحتمختلف   الت�ي ةالمعيَّ

  تدعم الخطة الشاملة.
 تص��ديالإج��راءات عناص��ر  المتص��دينت��دريب أن يتض��من وكح��د أدن��ى، ينبغ��ي 

ع�ن  التبليغالخاص�ة ب�ج�راءات اإلو ،القياس�ية العم�ل، وإج�راءات منظم�تھمالخاص�ة بالداخلية 
  لتخفيف من المخاطر الصحية.باو ھاوالتعامل مع ن النوويأحداث األم

عل���ى تش���غيل المع���دات، ت���دريب  الكش���فأجھ���زة  لمس���تخدمي أن ي���وفَّروينبغ���ي 
ھ��و ينبغ��ي أن يك��ون ھ��دف الت��دريب ووتقي��يم البيان��ات.  ،واإلج��راءات الواج��ب اس��تخدامھا

أن وبم�ا . النووي نظام األمنتحقيق فعالية  من أجلة ؤكفال تصديالو الكشفقدرات  استخدام
لمعني�ة وغي�رھم م�ن الع�املين ف�ي المنظم�ة ا اتالمجال جديد إلى ح�د م�ا لص�انعي الق�رارھذا 
تركيز خ�اص عل�ى مع  المعنيين،من التدريب لجميع  ماينبغي توفير مستوى ف ألمن الشاملبا
  التعامل مع األمن النووي. التي يتم فيھا حوالاأل

لمنظم���ات ل ينبغ���ي، كش���فال أجھ���زةت���دريب الم���وظفين عل���ى اس���تخدام وم���ن أج���ل 
العامة، بما في ذلك الشخص المس�ؤول ع�ن  يةمتطلبات التدريبالو ةد السياستحدأن  المشاركة

ينبغ�ي أن وتوفير كل نوع معين من التدريب. وينبغي وضع خطة تدريبي�ة مفص�لة ومح�ددة، 
تنفي��ذ لوينبغ��ي والتم��ارين. التكراري��ة ، ع��ددا م��ن الت��دريبات م��ا تش��ملفي، ھ��ذه الخط��ة تش��مل

 ع��ام ح��دثلتلبي��ة متطلب��ات أي  الع��املين تكف��يأع��داد م��ن  ت��دريب أن يكف��لالت��دريب برن��امج 
برن�امج الت�دريب عل�ى  إكم�الينبغ�ي والض�رورة.  بحسب التجديديالتدريب  وتوفير، رئيسي

ع�ام الح�دث للم�ن الي�وم االفتت�احي  طوي�لوق�ت  قب�ل اتاإلش�عاع ع�ن كش�فالجھزة أاستخدام 
  .رئيسيال

ال�نھج اتب�اع  اتإلش�عاعع�ن ا كش�فالأجھزة لمستخدمي التدريب الفعال  ويستوجب
  :من أجل ما يلي الوارد أدناه

تھا ف��ي االقي��ام ب���، ومح��دودي جھ��زةألليمك��ن م��ا  ونفھم��ي الع��املينأن جمي��ع  ض��مان  ) أ(
  ؛مانواأل األمن شواغل حسم

 الث�انيالمستوى وإجراء عمليات  جھزةتدريب مجموعة من الناس على استخدام األ  ) ب(
  ؛التفتيش من

  .على المستوى الثالث الخبراءدعم توفر خبراء إنشاء أفرقة   (ج)

الخاص�ة ج�راءات اإل وعلى اتاإلشعاععن  الكشفأجھزة التدريب على استخدام و
  :ما يلي الفعال بين ينھج التدريباليجمع وضروري.  رئيسيةالعامة ال باألحداث
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٣١ 

  ؛اتومفھوم العملي ،األمن النوويبالوعي   ) أ(
المش��عة والم��واد النووي��ة والم��واد ن��ة المؤيِّ  اتاإلش��عاع ة ع��نساس��يالمعلوم��ات األ  ) ب(

  األخرى؛
  ات؛اإلشعاععن  الكشفو اتاية من اإلشعاعوقمبادئ ال  (ج)
  ؛الھوية والتعرف على والرصد والتفتيشالمسح وتقنيات وإجراءات أساليب   (د)
  ؛التنسيق بين المنظمات المسؤولة  )ـ(ھ

  ؛بينتدريب المدرِّ  مفاھيم  (و)
  .عند اإلمكان، الفعلية اإلشعاعيةالتدريب العملي على استخدام المعدات والمصادر   (ز)

م�ن و. حدث عام رئيس�يتستعد الستضافة التي للدولة األھمية حاسم عامل الوقت و
 المتص�دينأن يتم ترش�يح  ينبغي، اتاإلشعاع كشف أجھزةأجل الحصول على التدريب على 

. هوأ�ن��اء ام الرئيس��يالح��دث الع��ف��ي وق��ت مبك��ر بم��ا يكف��ي لض��مان اس��تعدادھم قب��ل  ينن��المعيَّ 
ع��ام الح��دث للجھ��زة ومف��اھيم العملي��ات األإلج��راءات والمبك��رة لالمبك��ر والمناقش��ة  والع��ر�

  مھم.أمر  ،توعيةلل حلقة دراسيةفي  ،رئيسيال
 كش�فال أجھ�زةشراء في عملية ضروري أمر وضع جدول زمني عملي فوأخيرا، 

  لمزيد من الوقت للتدريب.ا تتيحلإلنجاز إتاحة مھلة أطول ف؛ اتاإلشعاععن 
ح�دث ل تخصيص�ھمقب�ل  اجي�د ت�دريبا تص�ديبالالعاملين المختص�ين تدريب وينبغي 

تعزي��ز ق��درتھم عل��ى اتخ��اذ اإلج��راءات ف��ي  المتص��دين ت��دريبأھ��داف وتتم���ل . ع��ام رئيس��ي
  المناسبة لحماية أنفسھم والجمھور.

مسرح الذين يعملون في  ةالصحيالمختصون بالرعاية ن والعامل يحصل أن ينبغيو
طب���اء األ( ينللخط���ر عن���دما يتلق���ى المستش���فى مرض���ى مل���و� ال���ذين يتعرض���ونأو  الح���دث

الت��دريب الك��افي عل��ى ) ال��� ،ن وأف��راد األم��نوالطبي�� نون والمس��اعدومس��عفالن ووممرض��الو
بن��اء عل��ى خط��ة  ق��ات دراس��ية تدريبي��ةنبغ��ي تنظ��يم حليولتمكي��نھم م��ن أداء واجب��اتھم ب�م��ان. 

وفقا لمھامھم، أي  العاملينمختلفة من الفئات المختلفة والمراحل ال مراعاةمرحلية شاملة، مع 
  يفعل ماذا ومتى.الذي من 

 ع�املين المختص�ينالتوعي�ة للالخ�ا� بلت�دريب ل وضع وتنفيذ جدول زمن�ي ينبغيو
 ني�ةتقمتطلب�ات المس�اعدة ال ذل��ش�مل ي. وينبغ�ي أن المش�اركةي�ع المنظم�ات في جم تصديبال
إحاط�ات توجي�� ينبغ�ي وألحداث األمن النووي.  تصديبال فيما يتعلقالتنسيق بروتوكوالت و

المعنيين ف�ي المنظم�ات المش�اركة  والعاملين اتلمديرين وصناع القرارا ة إلىوعيتالخاصة ب
ق الخب�راء ، وأعض�اء ف�رالمتص�دينط�ئ�ع  ،(عل�ى س�بيل الم��الالوطني�ة  تص�ديالفي خط�ة 
ق المعني�ة بالتھدي�دات الكيميائي�ة والبيولوجي�ة واإلش�عاعية والنووي�ة المرتبط�ة ف�رالو ،الداعمة

  ).بالمتفجرات
في المنظمة المتخصصة التي تتعام�ل م�ع المعنيين جميع العاملين ينبغي أن يتلقى و

م�ن  اتھموليمسؤو لمناصبھمالمناسب التدريب الكافي  رئيسيال عامال الحدثاألمن النووي في 
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٣٢ 

األمن ب� المعني�ونن والع�امل يتلق�ى. ومن المھم أيضا أن إلى الحد األمثل تصديالأجل تحسين 
 كش�فالتعام�ل م�ع يتعل�ق ب وض�ع المنظمة المتخصصة ألي تصديمن أجل فھم  االعام تدريب

ع�ام الح�دث الخ�الل  يعم�ل اتاإلش�عاعع�ن  الكش�فأجھ�زة م�ن جھ�از أي  جان�بم�ن إيج�ابي 
  .رئيسيال

  :من أجل ما يلي ١٠تمارينال جرىوتُ 

  واختبار األداء؛ ،الخطط واإلجراءات سالمةلتحقق من ا  ) أ(
  ؛واقعي وضعفرصة للتدريب في  إتاحة  ) ب(

  .تصدياللترتيبات استكشاف واختبار المفاھيم واألفكار الجديدة   (ج)

]. ١٩ھ��داف [األنط��اق والو التعقي��د م��ن حي��ث هوتنفي��ذإع��داد ك��ل تم��رين  ويتف��اوت
يكون أن  بغية ضمان، ةرئيسيال ةعامالث احداألوينبغي تنظيم ھذه التمارين مع التركيز على 

  .همھامب ملما تصديالووالتقييم  الكشفأنشطة في المشاركين العاملين  كل من

  تھاتصدي وصيانوال كشفالأجھزة اختبار   -٤-٧

تنفيذ أمر ضروري للتحقق من مطابقتھا القبل  جھزةجميع األلاختبار القبول إجراء 
ر يت��وفبم�ھل��ة  تقن��يمنظم��ة دع��م تق��وم أن عم��ل ال��نظم. ويمك��ن  وم��ن س��المةللمواص��فات 

 جھ�زةاأل جمي�عويمكن أن تنفذ اختبارات القب�ول الالزم�ة عل�ى  ،الالزمة يةمصادر اإلشعاعال
. جھ�زةاألكل وإعادة اختب�ار االمش وحل لالختبار الكافي الوقت إتاحة ينبغيوقبل استخدامھا. 

 أعط�الإثب�ات من اج�ل  ،ختبارالخالل ا ةلبائعمن الجھة اني اختصاصي تقجود من المھم وو
ينبغ��ي توثي��ق ھ��ذه وص��ال�. اإللتش��خي� ولتقص��ير الوق��ت ال��الزم والمع��دات مباش��رة للب��ائع 

  في أي إجراءات قانونية الحقة. طلبيمكن أن تُ ھذه المعلومات ألن  اإلجراءات
 اتاإلش�عاع كش�ف أجھ�زةص�يانة اس�تدامة المع�ايرة والترتيب�ات تض�من أن  ينبغيو

ھ�ذه  تش�مل. وينبغ�ي أن وط�وال أي�ام األس�بو� مدار الساعةعلى  رئيسيالعام الحدث الخالل 
  ما يلي:وجود ، ما تشملفيالترتيبات، 

م���دادات وض���مان التش���غيل الس���ليم وت���وفير اإل منظم���ة مس����ولة ع���ن أداء الص���يانة  ) أ(
  ؛كشفالألجھزة 

  ؛في الوقت المناسب ھممن وجمعھانين المعيَّ  على العامليناألجھزة لتوزيع ترتيبات   ) ب(
 تحية (ف���ي ح���االلص���يانة التص���حيل وترتيب���اتلص���يانة الوقائي���ة ل زمني���ة ج���داول  (ج)

  ؛جھزةم) لجميع األنظال خلل/تعطل

                                                            
الت���دريبات التكراري���ة والتم���ارين المكتبي���ة والتم���ارين الجزئي���ة ‘ تم���ارين’يش���مل مص���طل�   ١٠

  والكاملة وكذلك التمارين الميدانية.
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٣٣ 

األجھ�زة م�ن  عم�لالكافي من المكونات والمس�تلزمات الرئيس�ية لض�مان  المخزون  (د)
  ؛الطاقة والبطاريات) إمداداتدون انقطاع (مثل 

  ؛حساسة معلوماتباعتبارھا ، تھاوصيان جھزةمعايرة األب تتعلقمحفوظة سجالت   )ـ(ھ
يمك�ن ھ�ذه الس�جالت  ألن ات،اإلش�عاععن  الكشفأجھزة  صيانة ومعايرةسجالت   (و)

  إجراءات قانونية الحقة. في أي كأدلة تطلبأن 

  ةالماضياألحداث العامة الرئيسية الدروس المستفادة من   -٨

ال��دول األعض��اء الت��ي نف��ذت  اس��تفادتھا ادروس�أمثل��ة و يالتنفي��ذيتض�من ھ��ذا ال��دليل 
ال�دروس تش�مل عل�ى وج�ه الخص�و�، و. رئيسيةعامة  حداثأل هتدابيرواألمن النووي  نظم

  :الماضية ما يلي العامة الرئيسية حداثاألالمستفادة من 

 األمن النووي نظملالدولة، مكرسة للتنفيذ الناجح  الحاجة إلى قيادة سياسية قوية من  ) أ(
  .هتدابيرو

 يش��ملال��الزم، بم��ا الالزم��ة والتأھ��ب تقي��يم قب��ل الح��دث لتحدي��د الم��وارد إج��راء   ) ب(
 ت��هوتغطي هوحض��ور ومكان��ه ت��هومد ت��هالح��دث وأھميحج��م ب المتعلق��ةاالعتب��ارات 

  .بشأنه الجمھورتصورات وحضور كبار الشخصيات واإلعالمية 
  التمويل الكافي لضمان التخطيط الشامل والتنفيذ الناجح.  (ج)
 ،وأدوار ومس�ؤوليات واض�حة وص�الحيات، ،ق�انونيم�� إط�ار قيادة للموحد ھيكل   (د)

  .هالحدث وأثناء التنسيق بين مختلف الكيانات قبل لضمان
  لتخطيط المبكر.ا ضرورة  )ـ(ھ

المنظمات جانب التزام رسمي من  وجود التخطيطمراحل مرحلة من أول في يلزم   (و)
  المسؤولة.

خب�راء ف�ي العدي�د  ألنالتخصص�ات ض�روري  ةمتعددال بين األفرقةالفعال التعاون   (ز)
  في المشروع. يساھمونمن التخصصات 

  .طويلوقت  قبل كشفالأجھزة  منومن العاملين  كافٍ  عدد يلزم تحديد  (ح)
واختبارھ��ا  ش��راؤھاينبغ��ي ي المناس��بة الت�� جھ��زةخب��راء لتحدي��د األالم��ن دع��م  يل��زم  (ط)

  ونشرھا.
 عملي�ات االش�تراءف�ي وينبغ�ي الش�روع  ،لعق�ودإلب�رام امھل�ة كافي�ة  تت�احأن  ينبغي  (ي)

  .االحتياجات من األجھزةتحديد فور 
متاحة في الوق�ت المناس�ب  نيةتقلتدابير الللتخطيط لالوثائق الالزمة ينبغي أن تكون   (ك)

  على أساس الحاجة إلى المعرفة. المعنيينلخبراء ل لتوفيرھا
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أي والقدرات في الوقت المناسب:  الموجوداتلجمع بين لالتنسيق الكافي ضروري   (ل)
 والع�املون ،نوبوالم�درِّ  ،، واإلجراءات، ومرافق التدريب، ومواد التدريبجھزةاأل

  .ھمتدريبالذين سيتم 
 ذاتستند إل�ى خط�ة ش�املة ييب في الوقت المناسب، وينبغي أن ينبغي إجراء التدر  (م)

  ١١.المختلفة العاملين مسؤوليات مراعاةمراحل، مع 
ع�ام الح�دث الف�ي  ينمت�اح ونالت�دريب س�يكون ونتلقس�ي المسؤولين ال�ذينضمان أن   )(ن

  .رئيسيال
ت��دريب عل��ى اس��تخدام العل��ى اس��تعداد إلج��راء المنظم��ة المس��ؤولة أن تك��ون  ينبغ��ي  (س)

  لموظفي الخط األمامي. اتاإلشعاععن  الكشفأجھزة 
 ال تك�ون ل�ديھم بص�فة عام�ةلض�باط األم�ن ال�ذين  االت�دريب مص�ممك�ون يأن  يجب  (ع)

راء المعلوم�ات خبال يقدم. وينبغي أن يةعلوم اإلشعاعالواسعة في  أساسيةمعلومات 
  تخفيف القلق من اآلثار الصحية المحتملة.بغية في الوقت المناسب 

 الن��ووي الخاص��ة األمنب�� المتعلق��ة تص��ديتم��ارين عل��ى أس��اس خط��ة ال يل��زم إج��راء  (ف)
اختب�ار الجوان�ب العملي�ة م�ن اتفاقي�ات التع�اون ب�ين  لك�ي يتس�نى ،ةنمعيَّ ال باألحداث
 إج�راءيل�زم متعددة التخصصات المشاركة. وباإلضافة إلى ذل��، ال فرقةمختلف األ

  .كل منظمة على حدة داخلللعاملين  لنطاقاتكرارية ضيقة أو تدريبات و/تمارين 
ع��ن  الص��ادرة اإلن��ذاراتلتقي��يم  وك��فءس��ريع ق��ائم نظ��ام  ھن��ا�ينبغ��ي أن يك��ون   (ص)

. وينبغ�ي أن تك�ون المنظم�ات اتاإلش�عاعع�ن  كش�فالالتي تطلقھا أجھزة  جھزةاأل
 أجھ�زةم�ن الت�ي تص�در  البريئ�ةالكاذبة واإلن�ذارات  باإلنذاراتالمسؤولة على علم 

لتعام��ل معھ��ا ف��ي ل ال�زم��ةاإلج��راءات أن تك��ون ل��ديھا و ش��عاعات،ع��ن اإل الكش��ف
  .صدورھاحال 

فعالة في تأمين  اتاإلشعاع عن بالكشفة الخاصة المحموليمكن أن تكون األجھزة   (ق)
. وھن�ا� حاج�ة إل�ى أص�عبك�ون يق�د في الميدان ھا استخدام ولكن ،األحداث مواقع
ف�ي المي�دان أو ع�ن بع�د) مت�ا� م�دربين ت�دريبا جي�دا (خبراء من مؤلف عم افريق د

، �ي��ر ك��اذب مأ اكاذب�� إن��ذاراك��ان  إنإلن��ذار ولتحدي��د م��ا  انط���قللتحق��ق م��ن أي 
  .ومتينةتحليل سريعة الو كشفال ينبغي أن تكون أساليبو

، التش�خيص أو الع��� بالنظ�ائر المش�عة رت�وفالت�ي المراف�ق الطبي�ة أن تقوم  ينبغي  (ر)
للمرض�ى  بإصدار ش�ھادات وأثناءه، العام الرئيسي الحدثقبل بضعة أيام من بداية 

ص�يل اتفن تبيِّ واألجھزة األمنية،  الرقابية المختصة، باالتفاق مع السلطة )ين(المحلي

                                                            
متعدد الطبقات يشتمل على الت�دريب الخ�اص بالتوعي�ة، على سبيل المثال، برنامج تدريبي   ١١

بين، والتدريب على العمليات، والتدريب المخصص الغرض، والتدريب التجديدي.  وتدريب المدرِّ
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٣٥ 

إ��را�  ذل��ل ق�د ي���ِّ و. الم��تخد�ا�ش�عاع� والنش�اط الم��تخدمة النظائر المشعة 
  إنذار. عقب انطالقتحقيق ال

ولك�ن يف��ل أن ي�ت� التخط�يط ل��ا  ة،عم�ادالم��اعد� الدولي�ة م�وارد ر يمكن أن توفِّ   (ش)
  .قائمةتفاقات خالل امن و طويلوقت  قبل
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٣٧ 

 المراجـــع
 
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، توص��يات األم��ن الن��ووي بش��أن الحماي��ة المادي��ة للم��واد  ]١[

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكال�ة،  ١٣ة، العدد ـــق النوويـــة والمرافـــالنووي
  ).٢٠١١الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (

الم�واد المش�عة والمراف�ق ذات ن النووي بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، توصيات األم ]٢[
من سلسلة األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة  ١٤الصلة، العدد 
 ).٢٠١١(الذرية، فيينا 

المواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة ع�ن ال�تحك� توصيات األمن النووي بشأن  ]٣[
ألمن النووي الصادرة ع�ن الوكال�ة، الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة من سلسلة ا ١٥الرقابي، العدد 

 ).٢٠١٢(الذرية، فيينا 
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، فيين��ا الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، RS-G-1.9بالوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، الع��دد 

)٢٠٠٩.( 
م�ن سلس�لة األم�ن الن�ووي  ١١أمن المصادر المش�عة، الع�دد الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]٦[

 ).٢٠١١(الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا 
، المتطلب��ات الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، اإلط��ار الحك��ومي والق��انوني والرق��ابي ل�م��ان ]٧[
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 ).٢٠١٠(الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا 

منظمة األغذية والزراعة ل�م�� المتح�دة، والوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، ومنظم�ة العم�ل  ]٨[
الدولية، ووكالة الطاق�ة النووي�ة التابع�ة لمنظم�ة التع�اون والتنمي�ة ف�ي المي�دان االقتص�ادي، 

ة الص��حة للبل��دان األمريكي��ة، ومنظم��ة الص��حة العالمي��ة، مع��ايير األم��ان األساس��ية ومنظم��
الدولية للوقاية من اإلشعاعات المؤينة وألم�ان المص�ادر اإلش�عاعية، سلس�لة و��ائق األم�ان 

 ).١٩٩٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (١١٥العدد  –
، سلس�لة ٢٠٠٩طبع�ة  - نقل المأمون للم�واد المش�عةالئحة الالوكالة الدولية للطاقة الذرية،   ]٩[

، الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، فيين�ا TS-R-1معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة، الع�دد 
)٢٠٠٩.( 

[10] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security in the Transport of 
Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series No. 9, IAEA, Vienna (2008). 

[11] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preventive and Protective 
Measures Against Insider Threats, IAEA Nuclear Security Series No. 8, IAEA, 
Vienna (2008). 

[12] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Technical and Functional 
Specifications for Border Monitoring Equipment, IAEA Nuclear Security Series 
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[13] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Combating Illicit Trafficking 
in Nuclear and Other Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series No. 6, 
IAEA, Vienna (2008). 

[14] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Generic Procedures for 
Medical Response During a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-Medical, 
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أو الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، طري���ة لو���� �ر�ي���ا� ال�ص��د� للط��وار� النووي��ة   ]١٥[
 ).٢٠٠٩، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (EPR-METHOD (2003) اإلشعاعية،

، ك�ي��� الم�����ي�ين األول��ين للط��ار� اإلش��عاع�، ا�����عداد الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة  ]١٦[
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة )، ٢٠٠٦الم�����ي�ون األول��ون ( –وا������ا�ة ل���ا�� الط��وار� 

 ).٢٠٠٧فيينا، (الذرية، 
[17] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Forensics Support, 

IAEA Nuclear Security Series No. 2, IAEA, Vienna (2006).  
منظمة األغذية والزراعة ل�م�� الم���دة، والوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، ومنظم�ة العم��   ]١٨[

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، 

، �ل��لة ال����� للط�وار� النووي�ة أو اإلش�عاعية وال�ص�د� ل��اة العالمي�ة، ومنظمة الص��
، الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، فيين�ا GS-R-2معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة، الع�دد 

)٢٠٠٢.( 
�ع��داد و����را� و��ي��ي� �م��ارين ا�����ار ال������ للط��وار� الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة،   ]١٩[

، الوكال���ة EPR-Exercise (2005)، ال������� وال�ص���د� للط���وار�، اإلش���عاعيةالنووي���ة أو 
 ).٢٠١٠الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
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٣٩ 

  المرفق األول
  

  عمل عامةخطة 
  

 ف�يلدول�ة اأن تنظ�ر  يمك�نھذا المرفق أمثلة على اإلجراءات المحددة التي  ترد في
بع�� العنا��ر  ال تنطب�قق�د و. ح�دث ع�ام رئيس�يلتعزيز األمن النووي ف�ي تنظ�يم  ھاتطبيق
 ا�ت�ف��ا ةول الزمني��اوق��د ت�تل��ف الج��د ،رئيس��يةاألح��داث العام��ة ال األو���ا� ف��ي جمي��� عل��ى
ال�واردة الفترات الزمنية العامة قبل بدء الحدث، وتشير . السائدة الظروفولدولة ل تبعا اواسع

ب�دء الح�دث ل الس�ابقالوق�ت إل�ى و اإلج�راء،الوق�ت ال��زم (باألي�ام) لتحقي�ق  إلىبين قوسين، 
 اإلنج�از مث�ال لمھل�ة ١-األول ف�ي الش�كل وي�رد. في�� اإلج�راءب�دأ يأن  ينبغي الذيشھر) باأل(

 ف�ي ع�ام ف�ي أثين�ا الت�ي أقيم�ت األولمبي�ة األلع�ا�دورة ف�ي  الت�ي اكتس�بتم�ن ال�ب�رة  مستمد
٢٠٠٤.  

  
  

ب�دء  ووق�ت، اإلج�راءزمني�ة العام�ة ال�زم�ة لتحقي�ق الفت�رات لل يقدم مث�االبياني  شكل ١-الشكل األول
    ، قبل بداية الحدث.اإلجراء ذلك
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٤٠ 

  شھرا): ١٨يوما و ٩٠تنظيمي (الھيكل ال إقامة  ) أ(
ف�ي مختل�ف مج�االت  المش�اركةتحديد أدوار ومسؤوليات جميع المنظمات  •

  ؛رئيسيال عامالحدث الاألمن النووي خالل 
 اتسلطة اتخ�اذ الق�رار ذين لديھمالين الرئيسيين من كل وكالة عاملتحديد ال •

متع���ددة التخصص���ات ال ب���ين األفرق���ةلض���مان التنس���يق الفع���ال ( ةالمناس���ب
  وكذلك مع الشركاء الدوليين)؛

  ميزانية والحصول على التمويل.إعداد  •
  شھرا): ١٥يوما و ٩٠(وطني ال اتلتھديداإجراء تقييم   ) ب(

ع�ن معلوم�ات الل�ى إ اس�تنادا وطنيات ال�تقييم التھدي�د استعراضأو  وضع •
  ات؛التھديد

المف��اھيم  ووض��عف��ي خط��ة األم��ن الن��ووي الش��املة  اتإدراج تقي��يم التھدي��د •
  الموارد.توفير واإلجراءات و

والمراف��ق األخ��ر� المش��عة الم��واد م��واد النووي��ة ومادي��ة للحماي��ة الالنظ��م تعزي��ز   (ج)
الخط�وات  زم اتخ�اذليقد وشھرا).  ١٢يوما و ٣٦٠( االنطباقالمرتبطة بھا، حسب 

  التالية:
  تقييم االحتياجات؛  •
ز لتصميم نظام  •   ؛الموجوداستخدام تقييم االحتياجات بلحماية المادية معزَّ
  ؛ھاوتركيب شراء المعدات •
  ؛ھااختباروجراءات اإل وضع •
  في الموقع.الذين سيعملون تدريب العاملين  •

 ٥٤٠( األم��اكن االس��تراتيجيةو�يرھ��ا م��ن  الح��دث مواق��عف��ي  كش��فال أجھ��زةنش��ر   (د)
  ھذا العمل ما يلي:التي ينطوي عليھا المھام الرئيسية وتشمل شھرا).  ١٨يوما و

  ؛اتشعاععن اإل الكشفأجھزة ستركب فيھا ر المواقع التي يااخت •
  ؛اتاإلشعاع عن كشفالأجھزة شراء ونشر  •
  ؛القبول اتأداء اختبار •
  ؛ھاواختبار تصديالالكشف وإجراءات  وضع •
وتخص��ي�  ات،اإلش��عاعالكش��ف ع��ن أجھ��زة الس��تخدام  تعي��ين ع��املين •

  ؛المسؤوليات
وإج�راءات  اتع�ن اإلش�عاع الكش�فأجھزة استخدام على  العاملينتدريب  •

  ؛الكشف
  الخلفية؛خرائط قبل الحدث ورسم إشعاعي مسح عمليات تنفيذ  •
  األمني.ونقاط التفتيش الطرق حواجز أماكن  اختيار •

  شھرا): ٢٤يوما و ٧٣٠نووي (لحدث أمن  تصديعداد للاإل  )ـ(ھ
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٤١ 

فيم��ا يتعل��� ن��ووي الم��ن ف��ي مج��ال األ للتص��ديخ���ة أو ت�يي���  وض��ع •
  ؛رئيسيالعام الحدث بال

  :تصديبالالمختصة  تعزيز تأھب المنظمة •
  مفھوم العمليات؛ وضع -
  ؛تصديلل ةتقنيية إدارية وتحتبنية  إقامة -
  اإلجراءات وفقا لمفھوم العمليات؛وضع مجموعة من  -
 دولية لتعزيز القدرةاللمساعدة للحصول على ا اتخاذ الترتيبات الالزمة -
  ؛تصديالعلى    
  ؛يتدريبوضع برنامج  -
  تمارين.إجراء الو العاملينتدريب  -
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٤٢ 

  الثانيالمرفق 
  

  والسيطرةقيادة للالموحد عام الھيكل ال
  

عل��  ،رئيسيال عامال للحدثھيكل القيادة والتحكم  توضع في االعتبار فيأن  يتعين
  بعض الدول مصطلحات مختلفة):تستخدم (قد  للعملأربعة مستويات أساس الخطة األمنية، 

  مستوى السياسات؛  ‘١’
  مستوى االستراتيجي؛ال  ‘٢’
  العمليات؛ مستوى  ‘٣’
  مستوى التكتيكي.ال  ‘٤’

 موح��دھيك��ل ع��ام لمث��ال تص��وير بي��اني لوص��� و ١-الث��انيف��ي ال���كل أدن��ا�  وي��رد
ع�ام  ف�ي ع�ا� األولمبي�ة ف�ي أثين�ااأللدورة ف�ي  للھيكل الذي اس�تخدم ، مماثللقيادة والسيطرةل

٢٠٠٤.  

  
  

األلع��ا� دورة ف��ي  اس��ُتخدم للھيك��ل ال��ذي ، مماث��لوال��تحكملقي��ادة لموح��د ع��ام يك��ل ھ -١-ال���كل الث��اني
 .٢٠٠٤عام في األولمبية في أثينا 
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٤٣ 
 

  اتمستوى السياس

املة ع��ن األم��ن ف��ي دورة ش��مس���ولية  ذيك��ان مس��توى السياس��ات أعل��ى مس��توى 
م�ن أل يةتنس�يقإنش�اء ھيئ�ة ھذا المستوى على تم و. ٢٠٠٤عام في األلعاب األولمبية في أثينا 

ال�وزراء المعني�ين، وفق�ا للخط�ة ال�ذي يض�م مجل�س من الالحكومة وتتألف من رئيس األلعاب 
أو تكنولوجي��ة.  كان��ت العام��ة للدول��ة للحماي��ة المدني��ة م��ن جمي��� األس��باب المحتمل��ة، طبيعي��ة

، ھ�ااأللع�اب وأثناء ه األجھ�زة األمني�ة قب�لالق�رارات وتوج� ية تتخ�ذھذه الھيئ�ة التنس�يق وكانت
  .تام األلعاباختحتى بعد بضعة أيام من  تستمراو

  المستوى االستراتيجي

ق��ادة ب وت��م تزوي��دهاس��تراتيجي  يأمن��ي، أنش��� مرك��ز عل��ى المس��توى االس��تراتيج
إنف�اذ  وأجھ�زةاألمن ال�داخلي بعناصر من مكافحة اإلرھاب وموجودات خاصة ببو عسكريين
 يتع�ينتقديم المش�ورة للحكوم�ة عن�دما ھي رفيعة المستوى الھذه الھيئة كانت مھمة القانون. و

  واسعة النطاق واألزمات الوطنية.ال بالحادثات تتعلققرارات  اتخاذ
مرك��ز الك��ل م��ن مرك��ز االس��تخبارات وبيجي االس��ترات يألمن��ات��م رب��ط المرك��ز و  

  .ھاوتبادل توفير المعلومات ذات الصلةلأللعاب، ل نيماأل

  العملياتمستوى 

ف��ي ھ��ذا المس��توى.  نيعم��الأللع��اب ل يمن��األمرك��ز المرك��ز االس��تخبارات وك��ان 
، بما اديتھدتشكل ي حالة ألني تقتقييم  بإجراء باستمرارالقيام  ھيالرئيسية  تھماوكانت أنشط

تنفي��ذ العملي��ات الميداني��ة.  بش��أنالتھدي��د، والب��ت  ت��م ارتك��ابالعواق��ب المحتمل��ة إذا ف��ي ذل��ك 
 ياألمن�مرك�ز الع�ن التواص�ل م��  مس��وال أللع�ابل يمن�األمرك�ز الذلك، ك�ان  وعالوة على

فري��ق  وك��ان ھن��اك. الخاص��ة بالعملي��اتالتعليم��ات ب قائ��د الحادث��ة ع��ن تزوي��دس��تراتيجي والا
ع�ن  مس��وال الفري�ق ا؛ وك�ان ھ�ذالعملي�اتمس�توى  ض�من يعم�لمتع�دد التخصص�ات خبراء 

ه ھ��ذ تكان��و. محتم��ل وض���العملي��ات الميداني��ة ف��ي أي ب القي��امبش��أن  ةتقني��ت��وفير المش��ورة ال
عل�ى س�بيل فخ�الل دورة األلع�اب. عل�ى م�دار الس�اعة وط�وال أي�ام األس�بو�  ةمتاح� المشورة
لتھدي�دات الكيميائي�ة والبيولوجي�ة ل تص�ديالفي خطة الوكاالت المشاركة  كان كل منالمثال، 

  .الفريق اعضو واحد على األقل في ھذب مثالملمتفجرات باشعاعية والنووية المرتبطة واإل

  المستوى التكتيكي

األف�راد  المتص�دون ھ�مك�ان و. المتص�دينف�رق  يت�ألف م�نالمس�توى التكتيك�ي  كان
والحف��ا�  ن ع��ن تنفي��ذ عملي��ات ميداني��ة مح��ددة لحماي��ة األرواح والممتلك��ات والبيئ��ةومس���ولال
أجھ�زة أو المحلي�ة، مث�ل:  المن�م�ات الحكومي�ةم�ن منت�دبون  عاملين المتصدون كانو. يھاعل
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ومن�م�ات ال�دعم  ات،تقي�يم اإل��عاعھي��ات ، ووفرق المطافئخفر السواحل، وإنفاذ القانون، 
  .اإلسعافيةوالخدمات الطبية  والطبية والخدمات العسكرية ،التقني األخرى
 ق��ادة الحاد���اتوك��ان . الم��دربين اتحاد���ال ةدق��ابأس��ماء متاح��ة قا�م��ة  ھن��ا� كان��تو

لم�وارد اع�ن ن��ر  ينمس�ؤول ويكون�ون ،يتم تعيينھم حسب االقتضاءو، ھؤالء في حالة تأھب
ن�وو�، ح�دث �م�ن  وق�وع ف�ي ح�الو. عند وقوع حدث الحدث مسرحفي  ھاتنسيقو ھاتوجيھو

 التخ��اذ �خ��رون تقن��يدع��م  ومس��ؤولو إ���عاعاتخب��راء  قا���د الحاد���ة يك��ون تح��ت ت���ر�
  اإلجراءات المطلوبة.
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  الثالثالمرفق 
  الملعب تقييد الدخول إلىالجدول الزمني لتنفيذ 

ف�ي ملع�ب ك�رة  هت�دابيرو األم�ن الن�ووي ن��متن�ي�ذ ب الخ�اص مخط�ط الت�الياليستند 
ف�ي جن�وب  ٢٠١٠ لع�ام ك��� الع�الم لك�رة الق�دم دورةخالل  تكتسبتي الى الخبرات الإالقدم 

  أفريقيا.
ه مسحو، الملعب تقييد الدخول إلى عة من بداية المباراة األولى، تمسا ٤٨ نحوقبل 

 الكش�� اتوح�دت�م تن�ي�ذ ھ�ذا النش�اط بالتع�اون م�ع و. ا�من� هنعالإو ،مشعةمواد  أي بحثا عن
 تحكم��ا ص��ارماالوص��ول إل��ى الملع��ب ت��م ال��تحكم ف��ي ، تقيي��د ال��دخولبع��د و. المت�ج��رات ع��ن
 ت��م ،هن�س�� لم��واد المش��عة. ف��ي الوق��تا وفحص���ا بحث��ا ع��نركب��ات الداخل��ة جمي��ع المَ ت�ت��ي� و

لم�واد بحث�ا ع�ن ا ،الملع�ب ال�داخلين إل�ىفحص جمي�ع األش�خاص وصول المشاة و التحكم في
  المشعة.

دخول الملع�ب. ب� اھدينمح للمشثالث ساعات من بدء المباراة األولى، سُ  نحوقبل و
  لمواد المشعة.بحثا عن اتم فحص جميع األشخاص و
وي�رد . يال�داخل مح�يطال أس�يجة، م�ع التركي�ز عل�ى استمرت مراقبة الملع�بخالل المباراة، و
  ھذه اإلجراءات. يقدم مثاال علىرسم تخطيطي  ١-الثالث الشكل في

  
  .رئيسيحدث رياضي  يقام فيه لملعبجدول زمني لمثال  -١-الشكل الثالث  
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  الرابع المرفق

  جھزةاأللكشف بواسطة ل عام عملياتمفھوم 

  لحدثالسابق ل المسح

لح��دث المب��اني والط��رق، كح��د أدن��ى، والح��دود ل المس��ح الس��ابق يتع��ين أن يش��مل  ) أ(
  الحدث. بمكانالممتدة المحيطة 

  الشاذة. اإلشعاعيةمستويات التحديد لحدث ھو ل المسح السابقالھدف من   ) ب(
 أخ�ر�مش�عة أو م�واد م�ن م�واد نووي�ة الشاذة  اإلشعاعيةمستويات اليمكن أن تنشأ   (ج)

أو م�ن االختالف�ات ف�ي  ،اغير م�أذون بھ�أعمال إجرامية أو من أجل وضعت عمدا 
  ١ة.الطبيعي يةالخلفية اإلشعاع

األم���اكن م���ن  ذل���ك وغي���ر مواق���ع الح���دثخ���ارج داخل ول���مس���ح إج���راء يمك���ن   (د)
 راجل�ة م��زودةف�رق ب��  تق�وم الش�اذة يةمس�تويات اإلش�عاعبحث�ا ع�ن ال االس�تراتيجية

  .اتاإلشعاععن كشف للأجھزة ب
ش�مل الوص�ول إل�ى جمي�ع المن�اطق ف�ي ي أن موق�ع الح�دثل من ش�أن المس�ح ال�دقيق  )ـ(ھ

ات مس�احالتح�ت األرض، والكائن�ة ومواقف السيارات  ،المبنى، بما في ذلك األقبية
  .التھوية، الخ نظموف، وسقالمناطق وغرف التخزين، و الميكانيكية،

مراف�ق والمث�ل مكب�ات النفاي�ات،  ،محتمل�ةالتخ�زين الاالھتم�ام لمن�اطق  إيالء ينبغي  (و)
يمكن ولفريق من شخصين مسح المنطقة. يمكن  عادةوفي الوالمقطورات.  ،مؤقتةال

ب�م ات،اإلش�عاععن  لكشفلأكبر أجھزة باستخدام الطرق مسح  عل�ى منص�ات  ةركَّ
  متحركة.

الط��رق،  جوان��بمتوقف��ة عل��ى الركب��ات المَ البح��ث المتنقل��ة فعال��ة ف��ي مس��ح  نظ��م  (ز)
  السيارات. ومواقف ،أرصفة التحميل، وساحات التخزينو

يمك��ن ، تحدي��د المواق��علع��المي نظ��ام إح��داثيات بيان��ات م��ع مت��زامن للتس��جيل البال  (ح)
  خرائط الشوارع.جوية أو الصور الھذه البيانات على  تركيب

عل�ى تحل�ق  مروحي�اتباس�تخدام  ج�ر�تُ الجوية التي  عمليات المسحيمكن استخدام   (ط)
 من�اطقللت�وفير مس�وحات  اتاإلش�عاع ع�ن كشفأجھزة ب ومزودة منخفضارتفاع 

  االتجاھات. جميعموقع الحدث لعدة كيلومترات في مسح حدود واسعة، تمد 

                                                            
 طفيف�ةت�نجم ع�ن وج�ود كمي�ات  نمطي�ةاالختالفات في الخلفية اإلشعاعية الطبيعية ھي اختالفات   ١

سبيل المثال، توجد في مواد البناء، مثل الطوب األحمر والغراني�ت،  من المواد المشعة في جميع المواد. وعلى
قد يبدو أن ھذه  لكتركيزات للنويدات المشعة أعلى بقليل من التركيزات التي توجد في الخشب والخرسانة. ولذ

 المواد تسجل مستويات إشعاعية شاذة.



47

 

٤٧ 
 

يمك��ن اس��تخدامھا عية خريط��ة للبيئ��ة اإلش��عا ةالمس��ح الجوي��عملي��ات  ن��ت�تُ يمك��ن أن   ي)(
 ٩٠-٤٥ھ��و  للتحلي��ق نم��وذجيالرتف��اع واالمش��عة. تش��تت م��واد  إذا ح��دثللمقارن��ة 

 ةالجوي� يةبيان�ات اإلش�عاعال ت�ربط، ةالمحمول� باألجھزة مسحال في حالةكما و. امتر
جوي��ة أو خ��رائط الص��ور العل��ى  وتوض��عن���ام ع��المي لتحدي��د المواق��ع �ح��داثيات ب

  رع.الشوا
البيان�ات  اس�تعرا�م�ن المھ�م يك�ون قب�ل الح�دث، االنتھاء من عمليات المس�ح  بعد  (ك)

  .الشاذة يةحاالت اإلشعاعالوتحديد 
، أوالالنقاط الساخنة  تحديد، في البداية، من خالل ةذاالش من الحاالتق التحق يتعين  (ل)

  النويدات المشعة.ھوية  بالتعرف على بالقيامثم 
 .مؤكد بريءتسجيل أي إنذار  يلزم  (م)

  األمني الفحصنقاط 

أجھ��زة م��ن الض��روري وض��ع ، ٢وإقام��ة المح��يط األمن��ي الح��دثموق��ع مس��ح  بع��د  ) أ(
 ال�داخلينجمي�ع المش�اة  مراقب�ةبغي�ة رئيس�ية ال األم�اكنف�ي  اتعن اإلش�عاع الكشف

  .يمحيط األمنالوحركة مرور المركبات في 
  مثال: وذلكھذه المھام. ينبغي وضع بروتوكوالت ل  ) ب(

أو مواد نووية  يحمل راجلات اإلشعاع عن كشفالجھاز  عبر يمر ماعند •
  إنذار.وينطلق  ركبة تحمل ھذه المواد،مأو  أخرى،مشعة مواد 

 ةأو المركب الراجلف يوقتب القائمون على الجھازضباط األمن عندئذ يقوم  •
  تحقيق.وإجراء 

 ،الوث��ائقمجموع��ة م��ن األس��ئلة، واس��تعرا� توجي��ه  ھ��وتحقي��ق ال يك��ون •
  المواد المشعة.ھوية  والتعرف على ي،شعاعاإلالشذوذ  وتحديد مكان

 بش���أن الب���تبغي���ة  القائم���ةم���ن البروتوك���والت األض���ابط  بع���د ذل���ك يتب���ع •
  ٣اإلنذار.

م��ن نھاي��ة  عامل��ة ابت��داء اتاإلش��عاعع��ن  الكش��فينبغ��ي أن تبق��ى أجھ��زة  •
وم�زودة بالع�املين عل�ى م�دار  ،حتى نھاي�ة الح�دثو المسح السابق للحدث

  ألمن األمثل.ا ، لتوفيرالساعة
م�ن ل�ديھم  أج�ل تثب�يط ھم�ةعن عمد من  بارزة األمني الفحصنقاط تكون  •

  قصد إجرامي أو إرھابي.

                                                            
لمنطق�ة المش�ددة الت�أمين يمكن أن يش�ار إل�ى المنطق�ة الواقع�ة داخ�ل المح�يط األمن�ي باس�م ا  ٢

)hard zone) وإلى المنطقة الواقعة خارجه باسم المنطقة غير المشددة التأمين (soft zone.(  
أف�راد م�رور  اتاإلش�عاع ع�ن كش�فالأجھ�زة  ات مننذارنطالق اإلاألسباب الشائعة المن   ٣

ركب��ة أو مَ  ،خض��عوا م��ؤخرا الختب��ار تشخيص��ي طب��ي باس��تخدام مستحض��رات ص��يدالنية إش��عاعية
تركي��زات مرتفع��ة قل��يال م��ن م��ادة مش��عة موج��ودة ف��ي البيئ��ة  توج��د ب��هتحت��وي عل��ى من��ت� تج��اري 

 مواد البناء.و ،واألسمدة ،نةمعيَّ مواد حرارية  ھذه المواد األمثلة على ومنالطبيعية. 
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  الجوالة مراقبةلافرق 

ع��ن  كش���ال أجھ��زة بواس��طة ال��دخول تأمين��ا تام��اط��رق  جمي��عت��أمين  اس��تحالإذا   ) أ(
ك��ي ل اتا�ش��عاعع��ن  كش��� أجھزةب��م��زودة يمك��ن نش��ر ف��رق جوال��ة ، اتا�ش��عاع

  لمواد المشعة.ا بحثا عنالمسح ب وتقوم الحدثموقع تحرك في جميع أنحاء ت
  .الحدث مواقعأنحاء في جميع  راجلةفرق يمكن نشر   ) ب(

  .ه على السواءوخارج يمحيط األمنالداخل  تستقل الَمركباتمسح رق فيمكن نشر   (ج)
ك�ل  الت�ي تس�تقل المركب�اتمس�ح ف�رق الو الجوالةفرق الجميع أن تكون لدى  يتعين  (د)

 يمح��يط األمن��ال لك��ي ت��تمكن م��ن ال��دخول ف��ي للالزم��ة لل��دخول،عتم��اد الأوراق ا
  سھولة.ب هوالخروج من

أنش�طة  ف�ي ت��ثرال لك�ي ف�ي ��ورة �ي�ر ب�ارزةع�ادة  الجوال�ة ت��د�الف�رق تعمل   )ـ(ھ
  ر المراقبة.توف تظلولكن  العام الرئيسي الحدث
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  الخامسالمرفق 

  وتطبيقاتھا اتاإلشعاععن  الكشفأجھزة أنواع 

 للكش���ف ع���ن اليدوي���ةاألجھ���زة  أو ات،لكش���ف ع���ن اإلش��عاعلالشخص���ية جھ��زة األ
ھ��ذه ولل. عل��ى ح��زام المش��غِّ  ةعلق��مي��تم ارت��داؤھا  ھ��ي أجھ��زة كش��ف مص��غرة ات،اإلش��عاع

ف�ي  أم�انإن�ذار  تش�مل إص�داربس�يطة،  إنذارعتبات  اتللكشف عن اإلشعاع اليدويةألجھزة ا
أو األض��وا� الس��اطعة و/ االھت��زاز و/أول بواس��طة مش��غِّ النب��� ي ،ي��ةعالجرع��ات وج��ود ح��ال 

لين. لمش��غِّ لواس��� النط��اق  ات��دريب تتطل��بغي��ر مكلف��ة نس��بيا وال  وھ��يمس��موعة. النغم��ات ال
 واحد.اللشخص ل دقائق ١٠التدريب على استخدامھا في غضون إنجاز يمكن  وبصفة عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .شخصي للكشف عن اإلشعاعاتلجھاز  مثال نموذجي -١-الشكل الخامس

ھ�ي أكث�ر  ،عل�ى الظھ�رالماس�حات المحمول�ة أو  ،المحمول�ة يةاإلشعاعالماسحات و
مس�ح مس�احة أكب�ر ف�ي ل للمش�غِّ  وتتيح ،للكشف عن اإلشعاعات اليدويةاألجھزة حساسية من 

ل عب�ر عتبات إنذار بسيطة تنب�� المش�غِّ لماسحات المحمولة على الظھر ولفترة زمنية أقصر. 
األض�وا� و/أو  ي الشخص�ي، مث�ل مؤش�رات الع�ر�على المس�اعد الرقم�موجودة مؤشرات 

الماسحات تتطلب وم. غك ١٠حوالي ھذه الماسحات ن تزومسموعة. النغمات الأو الساطعة و/
 أس��اليبم�ن تنفي��ذ ل تمك�ين المش��غِّ م�ن أج��ل المحمول�ة عل��ى الظھ�ر بع��� الت�دريب األساس��ي 

 واحد.اللشخص لدقيقة  ٣٠في التدريب إنجاز يمكن و. والتفتيش السليمةالتشغيل 
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  لمسح.لمع طريقة  عن اإلشعاعاتللكشف نمطي لجھاز شخصي صور  -٢-الشكل الخامس

ات لكش��ف ع��ن اإلش��عاعلكبي��رة أجھ��زة  المتنقل��ة ھ��يأجھ��زة الكش��ف اإلش��عاعي و
 ويل���زم ع���ادةالس���يارات.  ومر�ب���اتالط���رق وموا����ف الس���يارات  ت�ت���ي�مس���ح أو ل تس���تخدم
يمك�ن أن ي��دي ، ولك�ن و�ع�دادھاالمتنقل�ة  نظمال� ھذه لتركيبمن ذوي الخبرة  تقني أخصائي
يك�ون أن  ف�ي�ري�ق للتك�وين جي�د يتم��ل د�يق�ة. و ٣٠ بعد تدريبھم لمدةالعملية ھذه ن والمشغل
ع�ن  الكش�فأجھ�زة  ف�ي تقن�يوأخص�ائي الس�يارة  بقي�ادة يق�وم�ن��اذ الق�انون  أحد ضباطھناك 

 اتاإلش�عاعع�ن  الكش�فجھ�از  تقن�يالا�خص�ائي  ويرا��بتشغيل الجھاز. بيقوم  اتاإلشعاع
ض��ابط �ن���اذ الق��انون عل��ى دراي��ة بالمنطق��ة  يك��ون ع��ادةالوف��ي . حاس��وبية وح��دة ع��ر�عب��ر 
م�ن مدين�ة أخ�ر� ل�دعم الح�د�. ويمك�ن ��د اس�ُتقدم المشغل يمكن أن يكون في حين  ،المحلية
  .يالبحرمن أجل العمل صغيرة على زوارق أيضا ھذه النظم تركيب 
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، )STUKس�تو� (مق�دم م�ن ش�ركة قي�ا� (للمحم�ول متق�دم مختب�ر لم��ال  -٣-الشكل الخ�ام�
ف�ي ع�ام ألغراض األمن النووي في بطولة العالم أللعاب الق�وى ف�ي �لس�نكي  استخدمفنلندا) 
)، ونق�ل ��واني ٤قص�يرة (عل�ى فت�رات  ي�ةميدانقياس�ات إجراء  علىالنظام  ويشتمل. ٢٠٠٥

 القياسات ف�ي الوق�ت الحقيق�ي. لمعالجةحاسوبية أوتوماتية امج برو ،مقرالمن إلى اآلالبيانات 
باس��تخدام نظ��ام  ،ع��ن بع��د، اتجمي��ع البيان��ات، بم��ا ف��ي ذل��� اإلن��ذارمش��ا�دة لخب��راء لويمك��ن 
  .به صلةمت حاسوبيةتحليل الخرائط وبرامج  لرسم رقمي

المشاة  مراقبةلة يبوابأجھزة كون تأن  يمكن ١اتاإلشعاع مراقبةلة يالبوابواألجھزة 
  .المركبات مراقبةلة يبواب أجھزةأو 

مص�ممة لمراقب�ة المش�اة الخاص�ة بمراقب�ة واإلش�عاعات بوابي�ة لمراقب�ة الجھزة واأل
دعام�ة ذات ال ال�نظم تكويناتھ�ا. وتش�مل الع�ام الرئيس�ي مواقع الحدث ون فيلدخالذين يالمارة 

 ،البواب�اتلتركي�ب من ذوي الخب�رة  تقنيأخصائي ويلزم . ذات الجانبينالسير  نظموواحدة ال
بوابي��ة لمراقب��ة الجھ��زة وف��ي ح��ال ع��دم ت��وافر األتش��غيلھا. القي��ام بف��راد األم��ن ألولك��ن يمك��ن 
م�ن  الغرضمخصصة بسيطة  ، يمكن اللجوء إلى حلولالمشاةالخاصة بمراقبة واإلشعاعات 
للكش�ف ع�ن اإلش�عاعات  يدوي�ةأجھزة ب� الفحص مزودينبالقرب من نقطة عاملين  قبيل نشر

 .محمولة على الظھر أجھزة كشفأو 

                                                            
لمراقب���ة ة ي��البوابات: تق���ي� بش��كل مس��تمر األجھ��زة اإلش��عاعلمراقب��ة ة ي��البواباألجھ��زة عتب��ات   ١

ات مستوى اشعاعات الخلفي�ة وتق�وم بتطوي�ع عتب�ة ا�ن�ذار م�ع الخلفي�ة الحقيقي�ة. وعن�دما ي�تم اإلشعاع
ات، بسبب عبور من خاللھا مواد مش�ّعة، يطل�� النظ�ام اإلشعاعلمراقبة ة يالبوابتجاوز عتبة األجھزة 

 انذارا.
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مش�اة خ�اص بمراقب�ة الب�وابي نم�وذجي لمراقب�ة اإلش�عاعات  لجھ�ازمث�ال  -٤-الشكل الخامس
  ميناء.في  بمركَّ 

مصممة لمراقبة  المركباتالخاصة بمراقبة وواألجھزة البوابية لمراقبة اإلشعاعات 
. ةا����تراتيجي األم��اكنم��ن  أو �ي��ر� موق��� ال���د�ف��ي  الت��ي ت��دخل المركب��ات�رك��ة م��رور 

الت�ي  ذات العمودين،ثابتة ال والنظم مفردال ذات العمودثابتة ال نظمالنوعين:  ھاتكويناتوتشمل 
 .الخاضعة للمراقبةفي نقاط التالقي  تركَّب

بوابي نموذجي لمراقبة اإلشعاعات خاص بمراقبة المركب�ات  لجھازمثال  -٥-الشكل الخامس
    دخول.عند نقطة  مركَّب
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كش��ف كبي��رة م�مول��ة عل��ى م��ن أج���زة جوي��ة اللمس��� ا�ش��عاعي ا نظ��م وتت���لف
ويل���زم واس���عة.  من���اط� التفت���يش عل���ىأو  مس����الوتس���تخدم �ج���را� عملي���ات  ،مرو�ي���ات
. وم�ن الم��م أيض�ا أن يك�ون وتش��يل�ا نظمھ�ذه ال�لتركي��  ون من ذي الخبرةتقنيأخصائيون 

المس��  بم��ام ل�ض�ط��ارتف�ا� م�نخف� الطي�ران عل�ى نمط  علىدربون متن وطيارھناك 
 .والتفتيش ھذه

 
 

 (مارك���ة مس���جلة)م���ن ن���و� ھيلين���وك ج���وينظ���ام مس���� �ش���عاعي لم����ال  -٦-الش���كل الخ���امس 
)Hélinuc™( )التابعة لمفوضية الطاقات البديل�ة والطاق�ة  مقدم من شعبة التطبيقات العسكرية

  فرنسا). -الذرية الفرنسية 

االس��تبانة منخفض��ة  أج���زةالنوي��دات المش��عة ھ��ي ھوي��ة  التع��رف عل��ىأج���زة و
الج��از �ل�ى ق�درة  االس�تبانةش�ير ت. والمكتش�فةالنوي�دات المش�عة  للتعرف عل�ى ھوي�ةتستخدم 

توق�ف عل�ى تو ،أو التمييز بين طاقات أش�عة �ام�ا المنبع��ة م�ن الم�واد المش�عة االستبانة على
ج���زة التع��رف عل��ى ھوي��ة أل التش���يل األساس��يتطل��� ويالمس��تخدمة. لكش��ف ا ةادم��ن��و� 

 �ام��امفص��ل لطي��ف أش��عة الت�لي��ل لل ويل��زمم��ن الت��دري�. وا���دة س��اعة  النوي��دات المش��عة
 .الطيفي القياسخبير في  لمسجلا
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 .لتعرف على ھوية النويدات المشعةل أجھزة يدوية نموذجية -٧-الشكل الخامس

 
 

 باس�تخدام�ام�ا  أش�عة طي�فلقي�اس  ا�س�تبانةنموذجي�ة عالي�ة  نظمل�أم�ل�ة  -٨-الشكل الخامس
دجھاز    .الجرمانيوم العالي النقاء بواسطةشف كلل كھربائيا مبرَّ

الت��ي  كش��فأجھ��زة ال �ل��ى عالي��ة ا�س��تبانة لقي��اس طي��ف أش��عة �ام��االل��نظم ا وتس��تند
 للحص��ول عل��ى مناس��بة عل��ى أف���ل وج���نظم وھ��ذ� ال��النق��اء. الع��الي الجرم��انيوم  تس��تخدم

دنظام الن: ان مختلفافر حاليا نوعاتوويالمشعة.  ةادالم ‘بصمة’ د كھربائيا و المبرَّ النظ�ام المب�رَّ
 النيتروجين السائل.ب
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 باس�تخدامع�الي ا�س�تبانة لقي�اس طي�ف أش�عة غام�ا نم�وذجي م النظ�أمثلة  -٩-الشكل الخامس
د بالنتروجين السائل  جھاز   .النقاء الجرمانيوم العاليبواسطة كشف للمبرَّ

دالنظم ال��فر اتت��وو بص��فة كھربائي��ا للكش��ف بواس��طة الجرم��انيوم الع��الي النق��اء  ةمب��رَّ
مھا خب��راء س��تخدأن يويمك��ن  ،النوي��دا� المش��عة لتع��رف عل��� ھوي��ةنظ��م عالي��ة ا�س��تبانة ل

 األساس��يويتطل��ب التش���يل ن. وخ��راآلن وم��دربالش��خا� واأل غام��األش��عة الطيف��ي  القي��اس
تحلي�ل للقيام بالالطيفي  القياسفي خبير  ويلزممن التدريب. واحدة ساعة ھذه  كشفالألجھزة 

  .غامالطيف أشعة مفصل ال
دةالجرم��انيوم الع��الي النق��اء  الت��ي تس��تخدم نظمال��ر ت��وفِّ و  النيتروجين الس��ائلب�� المب��رَّ

دةنواع باألأفضل مقارنة استبانة    لكنھا مصممة كأداة للخبراء فقط. ،كھربائيا المبرَّ
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  السادس المرفق

  في اإلنذاراتوالبت  الدخول لمنععامة بروتوكوالت 

 وھ�م ل�ذلك يعمل�ونس�لطة إنف�اذ الق�انون،  اتإلش�عاعل المتصدونملك يعادة ال في ال
 من�ع ال�دخول للقيام بعمليات الحدثن بالمعنيياألمن  ضباطمباشرة مع ضباط إنفاذ القانون أو 

م�ع مق�دما دقيق�ة)  ٣٠(دورة تدريبي�ة قص�يرة  ن أن تقديموقد تبيَّ . من جھازإنذار  صدور عند
 يمث�ل نھج�امعلومات االتص�ال تحتوي على اإلجراءات ووتوفير بطاقة محفظة األمن  ضباط
ھ�و وج�ود لمش�اة اف�ي بواب�ات  التي تصدر من األجھزةاحتماال لإلنذارات سبب أكثر و. فعاال

مستحض�رات  تستخدم فيھ�ابعض اإلجراءات الطبية ف. مؤخرا طبيةإلجراءات  واخضعأفراد 
الب�ت تم يمكن أن ي�في ھذه الحاالت، و). قصيرة العمرمشعة (أي نويدات  دالنية إشعاعيةصي
التع�رف و هواس�تجواب اإلن�ذارالش�خ� ال�ذي ربم�ا يك�ون ق�د تس�بب ف�ي  اإلن�ذار باحتج�از في

  . النويدات المشعة على ھوية
ھ�و الثانوي على المستوى فإن فريق التفتيش  التحقيقضابط األمن  يجريفي حين 

النوي�دات  التعرف عل�ى ھوي�ةجھاز  بواسطةالنويدات المشعة التعرف على ھوية ب يقومالذي 
) أن يلم��س الش��خ�(ولك��ن دون  وي��تم اإلمس��اك بالجھ��از عل��ى مقرب��ة م��ن الش��خ�المش��عة. 

ع�ادة ف�ي ال. والنوي�دات المش�عة ھوي�ة للتع�رف عل�ىالالزم�ة لمدة دقيقة واحدة لجم�ع البيان�ات 
ة (أو النوي�دومن إجراء طب�ي.  الناتجة النويدات المشعة للتعرف على ھويةدقيقة واحدة كفي ت

مع نسبيا، ولكن  قصير ينصف ذات عمرالمستخدمة في اإلجراءات الطبية  المشعة النويدات)
 إلص��دار إن��ذارات يكف��يمش��عة عل��ى نش��اط نوي��دات يظ��ل الش��خ� محتوي��ا  نأيمك��ن  ذل��ك
عن��د االنتھ��اء م��ن و. الطب��يج��راء اإلع��دة أي��ام إل��ى أس��بو� بع��د عل��ى م��دى ة ي��بوابالجھ��زة األ
نوي�دة  بوج�ود ت�كي�د مويق�دَّ المش�عة (النوي�دات) بالنوي�دة م�ن األفري�ق ض�ابط ال يخط�رقياس، ال
ع�ن اس�تخدام النوي�دات التحقي�ق كش�ف إذا ف�طبية تتطلب مزيدا من التحقيق. مشعة  )نويدات(

وعندئ�ذ نت�ائ� التحقي�ق.  واإلب�ال� ع�ن الش�خ� سراحإطالق طبية، يمكن المشعة ألغراض 
  تفاصيل المعلومات التالية:يبين الحدث ب ضابط األمن سجال يستوفي

  الزمان  :١السطر   ) أ(
  المكان  :٢ السطر  ) ب(

  المشعة ةالنويد :٣السطر   (ج)
النوي���دات  لتعرف عل���ى ھوي���ةالخ���ا� ب���ااس���م مل���ف البيان���ات  :٤ السطر  (د)

  المشعة
  اسم العائلة :٥السطر   ـ(ھ

  االسم األول :٦ السطر  (و)
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 س���تخدم (الن���و� والط���رازالم اتاإلش���عاعع���ن  الكش���فجھ���از  :٧ السطر  (ز)
  المسلسل)والرقم 

  الھوية التعرف علىبشأن إضافية  معلوماتبيانات/ :٨السطر   (ح)

يتع�ين ا�تج�از ف مري�بالنويدات المشعة عن م��در التعرف على ھوية كشف إذا ف
  مزيد من االستجواب وقياسات إضافية.الجراء في منطقة آمنة إل الشخص
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 مسرد المصطلحات

  ور، ُتفترض التعاريف الرئيسية التالية:شألغراض ھذا المن

إشارة صادرة من جھاز يمكن أن تدل عل�ى  –) instrument alarmإنذار صادر من جھاز (
م�ن األجھ�زة  ا�ن�ذاروتتطلب تقييما. ويمكن أن يصدر ھ�ذا حدث أمن نووي وقوع 

ل لتعزي����ز  المحمول����ة أو األجھ����زة الت����ي ي����تم نش����رھا ف����ي أم����اكن ثابت����ة وتش�����َّ
  البروتوكوالت التجارية العادية و/أو في إحدى عمليات إنفاذ القانون.

ت�دابير يقص�د منھ�ا الحيلول�ة دون أن  –) nuclear security measuresت�دابير �م�ن ن���ي (
غي�ر م�أذون متعم�دة  أفع�الإل�ى إتم�ام أفع�ال إجرامي�ة أو األمن النووي يؤدي تھديد 

تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أخرى، أو مرافق ذات ص�لة، أو أنش�طة ذات بھا 
ص��لة، أو أفع��ال موجھ��ة نح��و ھ��ذ� الم��واد أو المراف��ق أو األنش��طة، أو يقص��د منھ��ا 

  أو التصدي لھا.األحداث المتصلة باألمن النووي الكشف عن 

لح�دث تدبير يھدف إلى تقييم إنذار/تنبيه، والتصدي  –) response measureالتصدي (تدبير 
  .أمن نووي

تدبير يقصد من�ه الكش�ف ع�ن عم�ل إجرام�ي أو غي�ر  –) detection measure( تدبير كشف
  مأذون به تترتب عليه آثار في مجال األمن النووي.

 حدث أمن نوويولة ما وتتعلق بتقييم جميع األنشطة التي تقوم بھا د –) responseالتصدي (
  والتصدي له.

مجموع��ة األنش��طة الت��ي تس��تخدم لكش��ف الم��واد  –) radiation searchت�ت��ي� إش���اعي (
النووية والمواد المشعة األخرى المريب�ة غي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي والتع�رف 

  على ھويتھا ومكانھا.

إبالغ متس�م بالحساس�ية م�ن حي�ث التوقي�ت يمك�ن أن  –) information alertتنبيه إعالمي (
ويتطل�ب تقييم�ا، ويمك�ن أن يص�در ع�ن مص�ادر حدث أمن نووي، يدل على وقوع 

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 ل��ه ت��داعيات محتمل��ة أو فعلي��ة عل��ى  - )nuclear security event( ث �م��ن ن����يح��د
  .التصدي له يجب النووياألمن 
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م�ل، محت ھ�دفه ح�د� ب�ار� ق�ررت الدول�ة أن� –) major public eventحدث عام رئيسي (
ويش�مل، عل�ى س�بيل المث�ال، التجمع�ات الرياض�ية والسياس�ية والديني�ة الت�ي تش�تمل 

  كبيرة من المشاھدين والمشاركين. على أعداد

. ح��د� األم��ن الن��وويالش��خ� المس��ؤول ع��ن  –) incident commander�ائ��د ��حاد���ة (
. التص��دي م��ن ي��دعمونويوج��ه جمي���  بكامل��ه، التص��دي ويت��ولى قائ��د الحادث��ة قي��ادة

، حس�� ا�قتض�اءسلطة أداء أنش�طة معين�ة �خ�رين  ويمكن أن يفوض قائد الحادثة
، المراق���� الموج���ود ف���ي مس���رح الح���د� الع���ام الرئيس���يعل���ى س���بيل المث���ال، و
  .اإلعالم العام ضابط/فريقو

العلم بوقوع عمل إجرامي أو عمل غي�ر م��ذون ب�ه تترت�� علي�ه �ث�ار  –) detectionكشف (
، أو العل�م بوج�ود قي�ا� ي�دل (أو قياس�ات ت�دل) عل�ى وج�ود باألمن الن�وويمتصلة 

مك��ان م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى دون إذن ف��ي مرف��ق ذي ص��لة أو ف��ي 
  .استراتيجي

أنش��طة لرس��م خريط��ة للخلفي��ة اإلش��عاعية الخاص��ة  –) radiation surveyمس��� �ش��عاعي (
ل أنش��طة البح��� ب��المواد المش��عة الطبيعي��ة أو المص��نوعة ف��ي منطق��ة م��ا أو لتس��ھي

  الالحقة.

معلوم�ات، ف�ي أي ش�كل م�ن األش�كال، بم�ا  –) sensitive informationمعلومات حساس�ة (
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 ذو أھمي��ة أمني��ة عالي��ة ف��ي الدول��ة يعتب��ر  – )strategic locationمك��ان �س���ر��ي�ي (
محتمال لھجوم إرھابي باستخدام مواد نووية أو م�واد مش�عة أخ�رى، أو مك�ان  ھدفا

  عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي. للكشف

على ما األمن النووي منظومة  تنطوي –) nuclear security regime( منظومة أمن نووي
  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؛
  اإلط�ار المؤسسات والمنظمات الموجودة داخل الدولة والمسؤولة عن ض�مان تنفي�ذ

 التشريعي والرقابي والنظم اإلدارية الخاصة باألمن النووي؛
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  الالزمة، عل�ى مس�توى المرف�� ومس�توى نظم األمن النووي وتدابير األمن النووي
 والتص��دي األح��دا� المتص�لة ب��األمن الن��وويع��ن  للكش�فالنق�ل ومس��توى النش��اط، 

  لھا؛

نظ�م األم�ن الن�ووي . وتت�ألف نظم األمن النوويمن منظومة األمن النووي وتتألف   
  .تدابير األمن النوويمن مختلف 

زه، مك�ان تنأي مك�ان مح�دد (م��ل بن�اء، ملع��، منطق�ة م�توح�ة/م –) venueموقع ����د� (
 مكان���ا موق���ع الح���د�. ويعتب���ر مك���ان ر�يس���يح���د� ع���ام يق���ام في���� فع���ال دين���ي) 

  .استراتيجيا

ت��دابير األم��ن  مجموع��ة متكامل��ة م��ن – )nuclear security system( ن����� �م��� ن��وو�
  .النووي

تش��مل الق��درات ت��دابير الكش��ف مجموع��ة متكامل��ة م��ن  –) detection systemن����� ����� (
عن عم�ل �جرام�ي أو �ي�ر م�أذون ب�� تترت�� علي�� ���ار  للكشفوالموارد الالزمة 

  في مجال األمن النووي.

المعيَّنة رسميا ھي مكان على الحدود البري�ة نقطة الدخول  –) point of entryنقطة دخول (
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��وفَّر مراف��� الجم��ار� 

ن�ة ھ�ي أي نقط�ة عب�ور نقط�ة ال�دخول ھ�ذه. و ال�دخولوالھجرة في نقاط  �ي�ر المعيَّ
أو بري��ة أو ما�ي��ة ل��م تح��ددھا الدول��ة رس��ميا للمس��افرين و/أو البض��ا�ع، م���ل جوي��ة 

  الحدود الخضراء والشواطئ البحرية والمطارات المحلية.

الم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة األخ���رى، أو المراف���� ذات الص���لة، أو  –) target( ����د�
األنشطة ذات الصلة، أو المواقع أو األشياء األخرى، التي يحتمل أن يستغلھا تھديد 

، المواق����ع ا�س����تراتيجية، واألح����دا� العام����ة الر�يس����ية األم����ن الن����ووي، وتش����مل
  ، وموجودات المعلومات الحساسة.المعلومات الحساسةو
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  الصادرة عن الوكالة ألمن النوويامن سلسلة  ٢١العدد 
  
  دليل التنفيذ

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

  

تط��وير أو الھ��دف م��ن ���ذا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادات �ل��� ال��دول األعض��ا� م��ن أ���ل 
تحس��ين ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن األعم��ال ا��رامي��ة أو األعم��ال غي��ر 
المأذون بھا التي تترتب عليھا آثار في م��ال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�� م�واد نووي�ة 
أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي. ويبين المنشور عناصر البنية الفعال�ة 

م��ن الن��ووي والت��ي تت��ألف م��ن م�موع��ة متكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير للكش��ف ف��ي م���ال األ
األم��ن الن��ووي وت���وم عل��� أس��ا� �ط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب لتنفي��ذ ا�س��تراتي�ية 
الوطنية للكش�ف. ويص�در ��ذا المنش�ور ك�دليل تنفي�ذي ض�من منش�ورات سلس�لة الوكال�ة 

ي���ة، والھي����ات ل�م���ن الن���ووي ب�ص���د اس���تخدام� م���ن �ان���ب م����رري السياس���ات الوطن
التشريعية، والسلطات المختص�ة، والم�سس�ات، واألف�راد، المعني�ين ب�رس�ا� أو تنفي�ذ أو 
ص��يانة أو اس��تدامة ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد 

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

  

 
مع��د� للدول�ة الت�ي تستض�ي� تح�ديات أمني�ة فيه ع�دد كبي�ر م�ن الن�ا�  يجتمع رئيسيتنظيم حدث عام يشكل 

الت�ي تح�دث المش�عة األخ�ر� الم�واد لمواد النووي�ة والمتعل��ة ب�ااألعمال اإلجرامية أو اإلرھابي�ة فھذا الحدث. 
بيع��ة وكمي��ة الم��واد المح��دد� طب رھن��ا�ل��� عواق��� وخيم��ة، يمك��ن أن ت���دي  رئيس��يةف��ي أي مناس��بة عام��ة 

ن�� ، اس��تنادا �ل��� والس��كان المت����رين. وي���دم ھ��ذا المنش��ور لمح��ة عام��ة ،، والموق��عنش��رھاة، وطري���ة المعيَّ
ويتن�اول . الرئيس�يةالعام�ة  ل�ح�داثال��م�ة  هت�دابيراتخ�اذ األم�ن الن�ووي و نظ�م�قام�ة الخبرات العملية، عن 

األم��ن خط��ط وض��ع ‘ ٢’وض��ع ال�يك��ل التنظيم��ي ال����م،  ‘١’م��ا يل��ي: الت��دابير الت�ني��ة واإلداري��ة ل المنش��ور
ترتيب���ات ال��م���ة لتنفي���ذ الخط���ط وا�س���تراتيجيات اتخ���اذ ال ‘٣’ همليات���عومف���اھيم  هس���تراتيجياتالن���ووي وا
  .  الموضوعة والمفاھيم
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