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برعاية مشتركة من قبل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(،
معھد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

*

سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تع��ال� سلس��لة األم��ن الن��ووي الص��ادرة ع��ن الوكال��ة قض��ايا األم��ن الن��ووي المتعلق��ة بمن��ع وكش��ف
األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون بھا المنطوية على مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى أو م�ا ي�رتبط
بذلك من مرافق أو أنشطة ،أو المستھدفة لھ�ا ،والتص�دي لتل�ك األفع�ال .وتتس�ق ھ�ذه المنش�ورات م�ع الص�كوك
الدولية المتعلقة باألمن النووي ،وتكمِّلھا ،مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلھا ،واالتفاقية الدولي�ة
لقمع أعمال اإلرھاب النووي ،وقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ١٣٧٣و ،١٥٤٠ومدونة قواع�د
السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا.
فئات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية:
أساس��يات األم��ن الن��ووي الت��ي تح��دد ھ��دف نظ��ام أم��ن ن��ووي لدول��ة م��ا والعناص��ر األساس��ية

لنظام من ذلك القبيل .وتوفر األساس لتوصيات األمن النووي.
توص��يات األم��ن الن��ووي الت��ي تح��دد الت��دابير الت��ي ينبغ��ي أن تتخ��ذھا ال��دول م��ن أج��ل تحقي��ق

وتعھّد نظام أمن نووي وطني فعّال ي ّتسق مع أساسيات األمن النووي.
أدلة التنفيذ التي تقدم إرش�ادات ع�ن الوس�ائل الت�ي يمك�ن لل�دول أن تنف�ذ م�ن خاللھ�ا الت�دابير

المحددّة ف�ي توص�يات األم�ن الن�ووي .وبھ�ذا ،تر ِّك�ز عل�ى كيفي�ة العم�ل بالتوص�يات المتعلق�ة
بمجاالت واسعة لألمن النووي.
اإلرشادات التقنية تقدّم إرشادات عن مواضيع تقنية محدّدة الستكمال اإلرشادات المحددّة في

أدلة التنفيذ .وھي تر ِّكز على تفاصيل كيفية تنفيذ التدابير الضرورية.
الصياغة واالستعراض
يشارك في إعداد منشورات سلسلة األم�ن الن�ووي واستعراض�ھا أمان�ة الوكال�ة ،وخب�راء م�ن ال�دول
األعضاء )الذين يس�اعدون األمان�ة ف�ي ص�ياغة المنش�ورات( ولجن�ة إرش�ادات األم�ن الن�ووي ،الت�ي تس�تعرض
وتعتم��د مس��ودّة المنش��ورات .وعن��د االقتض��اءُ ،تعق��د أيض �ا ً اجتماع��ات تقني��ة مفتوح��ة العض��وية خ��الل عملي��ة
الص��ياغة م��ن أج��ل إتاح��ة الفرص��ة لألخص��ائيين م��ن ال��دول األعض��اء والمنظم��ات الدولي��ة المعني��ة الس��تعراض
ومناقشة مسودّة النص .وإضافة إلى ذلك ،ولضمان مستوى رفيع من االستعراض وتوافق اآلراء على الص�عيد
ال��دولي ،تع��رض األمان��ة مس��ودّات النص��وص عل��ى جمي��ع ال��دول األعض��اء لفت��رة  ١٢٠يوم�ا ً لك��ي تستعرض��ھا
استعراضًا رسميًا.
و ُتعِّد األمانة لكل منش�ور الخط�وات التالي�ة ،الت�ي تواف�ق عليھ�ا لجن�ة إرش�ادات األم�ن الن�ووي عل�ى
مراحل متتالية ضمن عملية اإلعداد واالستعراض:
عرضًا وخطة عمل يصفان المنشور المتوخى الجديد أو المن ّقح ،وغرضه المستھدف ونطاقه

ومحتواه؛
مس���ودّة منش���ور لعرض���ھا عل���ى ال���دول األعض���اء للتعلي���ق عليھ���ا خ���الل فت���رة  ١٢٠يو ًم���ا

االستشارية؛
صيغة نھائية لمسودّة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.

و ُتراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة
اعتب��ارات الس��رية ،ويس��لم فيھ��ا ب��أن األم �ن الن��ووي يتص��ل اتص��االً متالزم �ا ً بش��واغل األم��ن ال��وطني العام��ة
والمحددة.
وأحد االعتبارات المستند إليھا ھو أن معايير أمان الوكالة وأنشطتھا الرقابي�ة ذات الص�لة ينبغ�ي أن
توضع في االعتبار في المضمون التقني للمنشورات .وعلى وجه التحديد ،تقوم اللج�ان المعني�ة بمع�ايير األم�ان
ذات الصلة ولجنة إرشادات األمن النووي باس�تعراض منش�ورات سلس�لة األم�ن الن�ووي الت�ي تع�ال� المج�االت
التي يوجد فيھا ترابط مع األمان المعروفة بوثائق الترابط – في كل مرحلة من المراحل المحددّة أعاله.
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تصدير
بقلم يوك ّيا أمانو
المدير العام
إن ھدف الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة الر�يس�ي بموج�� نظامھ�ا األساس�ي ھ�و
"تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في الع�الم أجم�ع".
وعملنا يشمل منع انتش�ار األس�لحة النووي�ة وض�مان إتاح�ة التكنولوجي�ا النووي�ة م�ن أج�ل
األغراض السلمية ف�ي مج�االت ش� ّتى ،منھ�ا الص�حة والزراع�ة .وم�ن الض�روري أن ت�تم
بطريق��ة مأمون��ة إدارة جمي��ع الم��واد النووي��ة وغيرھ��ا م�ن الم��واد المش��عة والمراف��� الت��ي
توج��د فيھ��ا ھ��ذه الم��واد ،وأن ُتكف��ل حمايتھ��ا عل��ى نح��و مناس��� لمن��ع األعم��ال اإلجرامي��ة
واألعمال المقصودة غير المفوّ ضة.
وتقع المسؤولية عن األمن الن�ووي عل�ى ع�ات� ك� ِّل دول�ة ب�ذاتھا ،ولك�ن التع�اون
ال��دولي حي��وي لمس��اعدة ال��دول ف��ي إنش��اء ُن ُ
ظ��م وطني��ة فعّال��ة لألم��ن الن��ووي والمحافظ��ة
عليھ��ا .ويوج��د اعت��راف واض��� ب��دور الوكال��ة المرك��زي ف��ي تيس��ير ھ��ذا التع��اون وتق��ديم
المساعدة للدول .ويُبيِّن ھذا الدور مدى ا ِّتساع عضوية الوكالة وواليتھ�ا وخبرتھ�ا الفري�دة
وتجاربھا المزمنة في تقديم المساعدة التقنية واإلرشادات العملية المتخصصة للدول.
ومنذ عام  ،٢٠٠٦ثابرت الوكالة على إصدار منش�ورات سلس�لة األم�ن الن�ووي
لمساعدة ال�دول عل�ى إنش�اء ُن ُ
ظ�م وطني�ة فعّال�ة لألم�ن الن�ووي ،عِ لم�ا ً أن ھ�ذه المنش�ورات
مُكمِل��ة للص��كوك القانوني��ة الدولي��ة الخاص��ة ب��األمن الن��ووي ،مث��ل اتفاقي��ة الحماي��ة المادي��ة
للمواد النووية وتعديلھا ،واالتفاقية الدولية بشأن ك�ب� أعم�ال اإلرھ�ا� الن�ووي ،وق�راري
مجلس األمن لألمم المتحدة  ١٣٧٣و ،١٥٤٠ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر
المشعّة وأمنھا.
ويجري إعداد اإلرشادات بمشاركة نش�طة م�ن خب�راء م�ن ال�دول األعض�اء ف�ي
الوكال��ة ،األم��ر ال��ذي يض��من أنھ��ا تع ِّب �ر ع��ن تواف��� ف��ي اآلراء بص��دد ممارس��ات جي��دة
بخصوص األمن النووي .وفضالً عن ذلك ،فإن اللجنة التوجيھية المعنية باألمن النووي،
التابعة للوكال�ة ،الت�ي أُنش��ت ف�ي آذار/م�ارس  ٢٠١٢وض� ّمت ممثل�ين م�ن دول أعض�اء،
تق���وم باس���تعراض مس���وّ دات منش���ورات سلس���لة األم���ن الن���ووي خ���الل إع���دادھا ،تمھي���داً
للموافقة عليھا.
وستواص���ل الوكال���ة العم���ل م���ع دولھ���ا األعض���اء لك���ي تض���من إتاح���ة فوا����د
التكنولوجيا النووية السلمية لتحسين الصحة والرفاھة واالزدھار للناس في العالم كله.

ملحوظة تحريرية
اإلرشادات الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ھي إرش�ادات
غير مُلزمة للدول ،ولكن يجوز أن َتس َتخدِم ال�دول اإلرش�ادات لك�ي تس�اعدھا عل�ى الوف�اء
بالتزاماتھا بمقتض�ى الص�كوك القانوني�ة الدولي�ة وعل�ى االض���ع بمس�ؤولياتھا المتص�لة
باألمن النووي داخل الدولة .وتھدف اإلرشادات المعبَّر عنھ�ا بجم�ل تب�دأ بالفع�ل "ينب��ي"
إلى عرض الممارسات الدولية الجيدة واإلشارة إلى إجماع دولي ب�أنَّ م�ن الض�روري أن
تتخذ الدول اإلجراءات الموصى بھا أو ما يعادل ذلك من تدابير بديلة.
ويج��ب أن ُتف َھ��م المص���لحات ذات الص��لة ب��األمن حس��ب تعريفھ��ا ال��وارد ف��ي
المنشور الذي ترد فيه ،أو في اإلرشادات األعلى درجة التي يدعمھا المنشور .وفي غي�ر
ذلك من الحاالت ،فإنَّ الكلمات ُتس َتخدَم بمعانيھا المتعارف عليھا.
ويُعت َبر التذييل جزءًا ال يتجزأ من المنشور .ويكون للمواد الواردة في أي ت�ذييل
نفس صفة الم�تن .و ُتس� َتخدم المرفق�ات لت�وفير معلوم�ات أو تفس�يرات إض�افية .وال ُتع َتب�ر
المرفقات أجزا ًء ال تتجزأ من النص الرئيسي.
وعل��ى ال��رغم م��ن ت��وخي ق��در كبي��ر م��ن الح��رص للحف��ا� عل��ى دق��ة المعلوم��ات
ال���واردة ف���ي ھ���ذا المنش���ور ،ال تتحم���ل الوكال���ة وال دولھ���ا األعض���اء أي مس���ؤولية ع���ن
العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تلك المعلومات.
واس��تخدام تس��ميات معيَّن��ة لبل��دان أو أق��اليم ال يعن��ي ض��م ًنا إص��دار أي حك��م م��ن
جان��ب الناش��ر ،أي الوكال��ة ،بش��أن الوض��� الق��انوني لھ��ذ� البل��دان أو األق��اليم أو س��ل�اتھا
ومؤسساتھا أو تعيين حدودھا.
ت أو منتجا ٍ
وذكر أسماء شركا ٍ
ت معيَّنة )سواء م�� اإلش�ارة إل�ى أنھ�ا مسج��ّلة أو
ً
دون تلك اإلشارة( ال يعني ضمنا وجود أي نية النتھاك حق�و� الملكي�ة ،كم�ا ال ينب��ي أن
يُفسَّر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
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 -١المقدمة
خلفية
 -١-١ي��وفر ھ��ذا المنش��ور إرش��ادات يج��وز أن تس��تخدمھا الّ� ُدول طوع�ا ً لتعزي��ز األم��ن
الن��ووي عل��ى مس��توى المرف��ق الن��ووي ع��ن طري��ق اس��تخدام نظامھ��ا ) (NMACلحص��ر
الم���واد النووي���ة ومراقبتھ���ا )نظ���ام الحص���ر والمراقب���ة ،اختص���اراً() .يُس���تخدم مص���طلح
’ – ‘accountingأي "الحص�����ر" – ف�����ي ھ�����ذ المنش�����ور ،بمثاب�����ة م�����رادف لمص�����طلح
’ ‘accountancyف��ي منش��ورات سلس��لة األم��ن الن��ووي األخ��رى (.وتوج��د ع��دة منش��ورات
ذات صلة باألمن النووي ُتبيِّن الحاجة إلى استخدام نظام الحصر والمراقبة لتعزيز األم�ن
النووي ،وتح� ِّدد المتطلب�ات والتوص�يات الالزم�ة لمس�اھمة النظ�ام ف�ي األم�ن الن�ووي ف�ي
المرافق النووية .وفي عام  ،٢٠٠٤أجاز مجلس األمن القرار  ،[١] ١٥٤٠المتعل�ق بع�دم
انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وأ ُجيز باإلجماع في  ٢٨نيسان/أبريل  .٢٠٠٤وھ�و يرس�ي
التزامات بموجب الفصل السابع في ميثاق األمم المتح�دة بالنس�بة لجمي�ع ال�دول األعض�اء
في األمم المتحدة ،تشمل في جملة أم�ور ")أ( إع�داد وتط�وير ت�دابير فعال�ة مناس�بة لتعلي�ل
وت���مين ]الم��واد النووي��ة[ خ��الل إنتاجھ��ا أو اس��تخدامھا أو تخزينھ��ا أو نقلھ��ا؛ و)ب( إع��داد
وتطوير ت�دابير فعّال�ة مناس�بة لحمايتھ�ا المادي�ة" .واتفاقي�ة الحماي�ة المادي�ة للم�واد النووي�ة
) ،[٢] (CPPNMالتي أُجيزت ف�ي ع�ام ِّ ١٩٨٠
المل�زم بحك�م
تمث�ل الص�ك ال�دولي الوحي�د
ِ
القانون في مجال الحماي�ة المادي�ة للم�واد النووي�ة ،بم�ا فيھ�ا الحماي�ة خ�الل النق�ل ال�دولي،
وتح � ِّدد الت��دابير ذات الص��لة بمن��ع مخالف��ة الق��انون فيم��ا يتعلّ��ق ب��المواد النووي��ة ،وكش��ف
المخالفة وإيقاع العقوبة بمرتكبيھا .وفضالً عن ذلك ،فإن تعديل ا�تفاقي�ة ف�ي ع�ام ٢٠٠٥
وسّع نطاقھا لتشمل أيضا ً المرافق النووية والمواد النووية المستخدمة سلميا ً ف�ي أ��را�
منزلية ،وفي التخزين والنقل ،وكذلك لتشمل ردع أعم�ال التخري�ب .إن التوص�يات بش��ن
الحماي��ة المادي��ة للم��واد النووي��ة والمراف��ق النووي��ة ) ،[٣] (INFCIRC/225/Rev.5الت��ي
ُنشرت في عام  ٢٠١١في سلسلة األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،تح� ِّدد دور نظ�ام
الحصر والمراقبة ومساھمته الموصى بھا بصدد األمن النووي في المرافق النووي�ة )ف�ي
الفق�������������رات  ،١٧-٣و ،١٩-٣و ،٢٦ -٣و ،٢٨-٣و ،٣٦-٣و ،٤٧-٣و ،١٠-٤و،١١-٤
و ،٥٧-٤و ،٥٨-٤و ،١٩-٥وفي "التعاريف"() .ومصطلح "المرافق النووي�ة" المس�تخدم
في ھذا المنشور مُعرَّ ف بشكل محدد في المرجع ] .[٣وكثيراً ما ُتختص�ر عب�ارة مس�توى
المرف��ق الن��ووي المس��تخدمة ف��ي ھ��ذا المنش��ور ويُس��تعا� عنھ �ا بكلم��ة المرف��ق لتيس��ير
قراءته وتمييزه عن مستوى الدولة(.

١

ملزمة من الناحي�ة القانوني�ة ،ول�ي�
 -٢-١وليست اإلرشادات الواردة في ھذا المنشور ِ
القصد منھا أن تزيد أو تقلل أو تعدّل أو تق ّيد بأي شكل حقوق أو واجب�ات الوكال�ة ودولھ�ا
الملزم�ة
األعضاء المح� ّددة ف�ي اتفاق�ات الض�مانات ذات الص�لة ،أو ف�ي الص�كوك الدولي�ة
ِ
من الناحية القانونية بالنسبة لمجال األمن النووي .وينبغي للدول التي تستخدم اإلرش�ادات
الواردة في ھذا المنشور أن تضمن أن ال يؤدي تنفيذھا إلى تناقض أو تض�ارُب م�ع تنفي�ذ
التزامات اتفاقات ضمانات الوكالة.
 -٣-١وير ّكز ھذا المنشور على منع وتخفيف الخطر الناتج م�ن تھدي�دات داخليّ�ة )م�ن
أشخاص من الدّاخِل( .ويسرد عناصر برنامج يمكن تنفي�ذ� ف�ي المرف�ق الن�ووي بالتنس�يق
ظ��م أخ��رى موج��ودة ف��ي المرف��ق ،مث��ل ُ
م��ع ُن ُ
نظ��م الرص��د والتش��غيل الخاص��ة بالحماي��ة
والتلوث اإلشعاعي ،وذلك لردع وكشف سحب المواد النووي�ة غي�ر
المادية ،واإلشعاعات
ُّ
المس��موح ب��ه .وف��ي فص��ول كثي��رة م��ن ھ��ذا المنش��ور ،توج��د أقس��ام فرعي��ة تح��ت عن��وان
"جوانب ذات صلة خاصة ب�األمن الن�ووي" ،تھ�تم ب��براز ض�رورة الخص�ا�ص الوظيفي�ة
الجيدة والتحسينات الت�ي ترت�دي أھمي�ة خاص�ة لتلطي�ف نت�ا�ج األخط�ار الداخلي�ة )الناتج�ة
من أشخاص من الدّاخِل(.
 -٤-١وت��دابير األم��ن الن��ووي مص �مّمة لحماي��ة المراف��ق النووي��ة والم��واد النووي��ة م��ن
األط��راف المناو���ة مث��ل األش��خاص غي��ر الم��والين للدول��ة ،س��واء ك��انوا داخ��ل المرف��ق
النووي أو خارجه) .تاريخيّ�اً ،ك�ان مص�طل� الحماي�ة المادي�ة يُس�تخدم لوص�ف م�ا يُع�رف
اآلن باألمن النووي للمواد النووية والمرافق النووية ] .([٣أنظر ف�ي دلي�ل التنفي�ذ :ت�دابير
الوقاي��ة والحماي��ة م��ن تھدي��دات ش��خص ّ
مطل��ع م��ن ال��دّاخِل ] ،[٤الت��ي ُتع��رِّ ف الط��رف
المن��اوئ ،أو الخص��م ،بأن��ه ش��خص يق��وم ،أو يح��اول أن يق��وم عم��داً ،بفع��ل كي��دي شِ ��رِّ ير
بقصد اإليذاء .أما الشخص المناوئ الم ّ
طلع من الدّاخِل فھو خصم يتمتع بتف�ويض ل�دخول
المرفق النووي أو الوصول إلى المواد النووية أثن�اء نقلھ�ا ومعرف�ة عملي�ات أو معلوم�ات
حسّاسة ،كما يتمتع بوقت كافِ للقيام بالفعل الشِ رِّ ير المؤذي ،وقد يكون م�ديراً للمرف�ق أو
موظفا ً من منظمة أخرى يعمل في مجاالت داخل المرفق النووي ،مثالً في مج�ال حص�ر
المواد النووية ومراقبتھا ،أو الحماية المادية ،أو اإلدارة ،أو الصيانة ،أو العمليات ،أو ق�د
يكون شخصا ً متعاقداً أو موظفا ً مؤقتا ً.
 -٥-١ويساعد نظام الحص�ر والمراقب�ة ف�ي المرف�ق الن�ووي عل�ى ردع وكش�ف س�حب
المواد النووية غير المسموح به ،وذلك بالمثابرة على جرد وحصر كميات جمي�ع الم�واد
النووية ،واالستيثاق من المعلومات المتعلقة بأماكنھا .وينبغي أن ي�و ّفر النظ�ام المعلوم�ات
عن تركيب المواد النظيرية وكمياتھ�ا ونوعھ�ا وأماكنھ�ا واس�تخدامھا وعملي�ات تحريكھ�ا.

٢

كما ينبغي أن يمتلك إمكانية تس�جيل إن�ذار الخط�ر واس�تھ�ل االس�تجابة وال ّتص� ِّدي إذا د ّل
النظام على احتمال أن يكون قد حدث سحب مواد نووية ب�دون إذن ،أو اس� ُتخدِمت الم�واد
ب��دون تف��ويض .ويس��تطيع نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة الف ّع��ال أن يكش��ف أنش��طة الش��خ�
المناوئ الداخلي )المطلع من الدّاخِل( ،التي تشمل المواد النووي�ة .وف�ي حال�ة س�حب ھ�ذه
المواد من المرفق النووي ،يو ِّفر النظام إمكانية االستدالل على كمياتھا وخصائصھا.
ظ�م الحماي�ة المادي�ة ،وك�ذلك ُن ُ
 -٦-١ومن المھم ل�م�ن الن�ووي أن تعم�ل ُن ُ
ظ�م الحص�ر
والمراقبة ،بطريقة منسّقة بحيث ُيكمِّل بعض�ھا ال�بعض ا�خ�ر .وتھ�دف التوص�ية ال�واردة
في المرجع ] [٣إلى ترتيب ھذه ال� ُّنظم بحي�ث ت�و ِّفر إمكاني�ة ال�دفاع ف�ي العم�ق )المتعمِّ�ق(
وتح ِّسن عملية الكشف عن سحب الم�واد النووي�ة غي�ر المس�مو� ب�� ،عِ لم�ا ً أن المس��ولية
عن حماية المواد النووية تقع أخيراً على عاتق المش ِّغل ].[٣

الھدف
 -٧-١يھ��دف ھ��ذا المنش��ور إل��ى وص��ف طريق��ة اس��تخدام نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ف��ي
المرفق النووي لتعزيز األمن الن�ووي ب�أن يكش�ف ح�االً أيّ تحري�ك للم�واد النووي�ة ب�دون
إذن ،ويتيح إمكانية ردع أفعال محتملة م�ن ھ�ذا القبي�ل .ويتم��ل الھ�دف الرئيس�ي المنش�ود
م��ن ھ��ذا النظ��ام ف��ي الحص��ول ح��االً عل��ى معلوم��ات دقيق��ة وكامل��ة ومو�وق��ة بش��أن جمي��ع
األنشطة والعمليات )بما فيھا عمليات تحريك المواد( التي تشمل المواد النووي�ة ،وا�ف�ادة
ع��ن المعلوم��ات المح��رزة .وينبغ��ي أن تح��وي ھ��ذه المعلوم��ات أم��اكن الم��واد النووي��ة ف��ي
المرف��ق الن��ووي وكمياتھ��ا وخصائص��ھا .والھ��دف م��ن ذل��ك توطي��د الرقاب��ة عل��ى الم��واد
النووية وتأمين استمرارية المعلومات عنھا ،وبالت�الي تعزي�ز إمكاني�ة ردع وكش�ف س�رقة
المواد النووية أو تحريكھا بشكل غير قانوني.

النطاق
 -٨-١يت��يح المنش��ور إرش��ادات بش��أن تقي��يم ُن ُ
ظ��م الحص��ر والمراقب��ة وتحس��ينھا ،حس��ب
الضرورة ،لتلبية أھداف الدولة المتعلقة باألمن النووي في المرافق النووي�ة ] .[٣وأُعِ �دّت
ا�رش��ادات لك��ي تس��تخدمھا ف��ي الدول��ة الم�سس��ة المختص��ة ومُش � ِّغلو أي ن��وع م��ن أن��واع
المراف��ق النووي��ة .ونط��اق ھ��ذا المنش��ور مقص��ور عل��ى الم��واد النووي��ة ،ول��و أن المب��ادئ
العام��ة تنطب��ق عل��ى م��واد مُش��عة خ���ف الم�واد النووي��ة .وق��د يتف��اوت تنفي��ذ الت��دابير وفق�ا ً
للعواقب المحتملة المرتبطة بسرقة تلك المواد أو سحبھا بدون تفويض.

٣

 -٩-١وال يش��مل ھ��ذا المنش��ور أم��ان المراف��ق النووي��ة أو الم��واد النووي��ة .فمتطلب��ات
الوقاية من اإلشعاعات واألمان في المرافق النووية ،واألنشطة المتصلة بھا ،والتوصيات
المتعلقة بتلبية تلك المتطلبات ،أُصدرت ضِ من معايير األم�ان المعتم�دة ف�ي الوكال�ة ،الت�ي
ُنشِ رت في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة.
 -١٠-١واألقسام الواردة في ھذا المنشور ال تتعلق جميعھا بالمرافق النووية كافة.
 -١١-١وق��د يتطل��ب تحقي��ق أھ��داف األم��ن الن��ووي بكاملھ��ا م��ن الدول��ة ،أو م��ن مُش � ِّ�ل
المرفق ،تعزيز إمكانيات نظام الحصر والمراقبة القائم .ويحتوي ھ�ذا المنش�ور إرش�ادات
بشأن التحسينات الالزمة في ھذا الصدد.

البنية )الھيكل ّية(
 -١٢-١إن األقسام  ٢و  ٣و  ،٤التي ستلي مقدمة ھذا المنشور ،ستسرد المب�اد� العام�ة
لنظام الحصر والمراقبة وتطبيقھا على األمن النووي في المرافق النووية .فيتن�اول القس�م
 ٢العالقة بين اإلطار الرقابي واستخدام ھذا النظام من أجل أغراض األم�ن الن�ووي ،بم�ا
ف��ي ذل��ك إرش��ادات بش��أن الت��رخي� واإلش��راف الع��ام واإلنف��اذ .ويع��ال� القس��م  ٣تحقي��ق
أقصى درجات الفعالية للنظام في المرفق ،بما في ذلك تق�دير وتقي�يم مس�اھمته ف�ي فعالي�ة
األمن النووي عموماً ،وتنسيق النظام مع ال ُّن ُ
ظم األخ�ر� ف�ي المرف�ق ،م��ل نظ�ام الحماي�ة
المادية ،من أجل ردع وكش�ف س�رقة الم�واد النووي�ة أو س�حبھا ب�دون إذن .أمّ�ا القس�م ،٤
فيصِ ��ف مس��اھمات عناص��ر وممارس��ات نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة )بم��ا ف��ي ذل��ك وص��ف
ظروف حاالت تحريك المواد النووية داخل المرفق أو سحبھا إلى خارجه( لتلبي�ة أھ�داف
األمن النووي في المجاالت التالية:
–
–
–
–
–
–
–
–

٤

البنية اإلدارية؛
التسجيالت والتقارير؛
حصر العُھدة المادية من المواد النووية؛
القياسات ومراقبة جودتھا؛
مراقبة المواد النووية؛
حاالت تحريك )أو سحب( المواد النووية؛
ّ
الشاذة المخالِفة للقواعد )الشوائب( وال ّتحرِّ ي بشأنھا وحسمھا؛
كشف الحاالت
إدارة الجودة.

يرد تعريف المصطلحات في قسم "التعاريف" .وفي حال�ة التع�اريف الم��خوذة
 -١٣-١و ِ
من منشور ما ،يُشار إلى المرجع ذي الص�لة .وتج�در ا�ش�ارة إل�ى أن ھ�ذ� المص�طلحات
قد تكون مطابق�ة أو مش�ابھة لمص�طلحات ذات تع�اريف مختل��ة ف�ي س�ياقات أخ�ر� .وإذا
حدث ذلك ،يُحدّد معناھا في النص في المكان الذي وردت فيه ألول مرة.

 -٢اإلطار الرقابي لنظام الحصر والمراقبة NMAC
 -١-٢يُنش��� نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ف��ي المرف��ق داخ��ل س��ياق إط��ار رق��ابي وطن��ي،
ويخضع لمراقبة تقوم بھا مؤسسة مختصة تابعة للدولة .ويحتوي ك ُّل من الكتي�ب الخ�اص
بالق���انون الن���ووي ] ،[٥والكتي���ب الخ���اص بتش���ريعات تن�ي���ذ الق���انون الن���ووي ] ،[٦عل���ى
إرشادات أعدّتھا الوكالة بش��ن الق�انون الن�ووي وتش�ريعات تن�ي�ذ� ،ومنھ�ا جوان�ب متعلق�ة
باألمن النووي.

اعتبارات محددة متعلقة بنظام الحصر والمراقبة في اإلطار الرقابي الق�ا�م ف�ي
الدولة
 -٢-٢ينبغ��ي أن يُوضِّ��� ا�ط��ار الرق��ابي ف��ي الدول��ة المتطلب��ات لتص��ميم وأداء ُن ُ
ظ��م
الحصر والمراقبة في المرفق النووي ،بما فيھا المتطلبات المتصلة ب�األمن الن�ووي ،الت�ي
ينبغي أن تكون م ّتسِ قة مع نھج مماثل للنھج المطبّق على الحماي�ة المادي�ة ] [٣فيم�ا يتعل�ق
بالت��دابير الص��ارمة الت��ي يمك��ن تن�ي��ذھا اس��تناداً إل��ى كمي��ات وجاذبي��ة الم��واد النووي��ة ف��ي
المرافق .ويجوز للدولة إدراج عناص�ر م�ن ھ�ذ� ا�رش�ادات ف�ي ا�ط�ار الرق�ابي ،حس�ب
االقتضاء.

التخويل والترخيص
 -٣-٢ينبغي للمش ِّغل ،الذي يرغب في تن�ي�ذ أنش�طة تش�مل الم�واد النووي�ة ،أن يحص�ل
على تخويل )مثالً رُخصة( من السلطات المختصة ف�ي الدول�ة بالنس�بة لك�ل مرف�ق ن�ووي
قبل بدء التشغيل أو الحصول على المواد النووية .وينبغي له ،قبل الحصول على رخصة
ُثب�ت ،ف�ي جمل�ة أم�ور ،أن�ه ق�د تم ّك�ن م�ن إنش�اء نظ�ام فعّ�ال
لمعالج�ة الم�واد النووي�ة ،أن ي ِ
ُ
لحصر المواد النووية ومراقبتھا على األسُس التالية:

٥

– التش�ري� ال��الزم لتنظ��يم انت��ا� الم��واد النووي��ة ومعالجتھ��ا واس��تخدامھا ومعاملتھ��ا
وتخزينھا وال ّتخلُّص منھا؛
– الالئحة والقواعد واإلجراءات القانونية؛
– الوثائق اإلرشادية المحتوية على ال ُّنھُج الممكنة للتنفيذ.
 -٤-٢وينبغ��ي للدول��ة ،أو الس��لطات المختص��ة ف��ي الدول��ة ،أن ت��در� ف��ي اعتب��ارات
الترخيص متطلبا ً لتقديم تقييم لنظام الحصر والمراقبة في المرفق .وتوجد عدة ُنھُج يمك�ن
أن تستخدمھا السلطات والمش ِّغلون للقيام بھذه األنشطة .ويجب أن ِّ
يوث�ق المرف�ق تقييم�ات
نظام الحصر والمراقبة ويثبت قدرته على ردع وكشف سرقة المواد النووي�ة .وتق�� عل�ى
عاتق المش ِّغل المسؤولية عن تنفيذ ھذا النظام طِ وال مدة العمر التشغيلي للمرفق النووي.
 -٥-٢ويتعيّن على السلطات المختصة في الدولة أن تدرك أھمي�ة اس�تخدام النظ�ام م�ن
أجل أغراض أمن الم�واد النووي�ة .وينبغ�ي تط�وير النظ�ام ف�ي إط�ار ثقاف�ة األم�ن الن�ووي
باعتباره مساھما ً مھما ً في األمن النووي.

إشراف السلطات المختصة الرقابي على المرافق
 -٦-٢ينبغ���ي أن تخض���� ُن ُ
ظ���م الحص���ر والمراقب���ة ف���ي المرف���ق إلش���راف الس���لطات
المختصة في الدولة .ويج�ب أن يش�مل اإلش�راف عملي�ات تفت�يش وتقي�يم دوري�ة لمس�اھمة
ھذه ال ُّن ُ
ظم في تلبية أھداف األمن النووي في المرفق.
 -٧-٢ويُستص��وب إلش��راف الس��لطات المختص��ة عل��ى المراف��ق النووي��ة أن ال يُقتص��ر
على عمليات التفتيش .فيجوز للسلطات ،باإلض�افة إل�ى عملي�ات التفت�يش ،واعتم�اداً عل�ى
اإلطار الرقابي القائم في الدولة ،أن تستند في إشرافھا أيضا ً إل�ى المعلوم�ات الت�ي يُق� ِّدمھا
لھ��ا مش � ِّغلو المراف��ق النووي��ة .وينبغ��ي أن تش��مل ھ��ذه المعلوم��ات تق��ارير حص��ر الم��واد،
وتق��ارير ج��رد عُھ��دتھا ،وتق��ارير التغيي��ر ف��ي رص��يدھا ،وتق��ارير التبلي��� ع��ن الحادث��ات
وطلبات الترخيص وال ّسندات األخرى ذات الصلة ،عِ لما ً أن رص�د العملي�ات الروتيني�ة أو
تقييمات المرفق الذاتية يمكن أن تو ِّفر أيضا ً معلومات مفيدة للسلطات المختصة ،ألن ھ�ذه
المعلوم��ات يمك��ن أن تك��ون مفي��دة ف��ي تقي��يم امتث��ال نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ف��ي المرف��ق
للمتطلبات الرقابية وقد تكون ضرورية لتنظيم عمليات التفتيش والتحضير لھا وتنفيذھا.

٦

 -٨-٢وجدير بالذكر أن عجز مش ِّغل المرفق النووي عن تشغيله بش�كل م�أمون ،وع�ن
حصر ومراقبة المواد النووية بدقة وفعالية ،يج�ب أن يخض�ع إلج�راءات رقابي�ة ص�ارمة
متناسبة مع خطورة انتھاك المتطلبات الرقابية في الدولة.

 -٣التصميم المناسب ل ُن ُظم الحصر والمراقبة من أجل األمن النووي
 -١-٣يرد في ھذا القسم وصف المبادئ واألھداف العامة ل ُن ُ
ظم الحص�ر والمراقب�ة ف�ي
المراف��ق ،الت��ي ي���دي تنفي��ذھا إل��ى تعزي��ز األم��ن الن��ووي .أ ّم��ا عناص��ر النظ��ام المنف��ردة
وتدابيرھا التنفيذية ذات الصلة ،فسيأتي وصفھا في القسم .٤

أھداف نظام حصر ومراقبة المواد النووية
-٢-٣
–
–
–

–

تتمثل أھداف نظام الحصر والمراقبة الرئيسية في ما يلي:
حِف��ظ معلوم��ات دقيق��ة وكامل��ة وموثوق��ة ،ف��ي حينھ��ا ،ع��ن أم��اكن الم��واد النووي��ة
الموجودة في المرفق وكمياتھا وخصائصھا ،واإلفادة بتقرير عنھا؛
الح���ر� عل���ى مراقب���ة الم���واد النووي���ة المتواص���لة لت���أمين اس���تمرارية معرف���ة
تفاصيلھا ،وبالتالي تحسين القدرة على ردع وكشف سرقتھا؛
توفير األساس لكي يتم ،حاالًّ ،تقصي وحسم أي شوائب دالة على احتمال فق�دان
مواد نووية ،والمساعدة على تحديد م�ا إذا كان�ت ق�د ح�دثت س�رقة فع��ً ،والقي�ام
بإجراء جرد طارئ وحصر للمواد ،إذا اقتضى األمر؛
توفير معلومات تساعد على استعادة المواد النووية المفقودة.

 -٣-٣ويج��ب أن ي��تم ،ح��االً ،كش��ف س��رقة الم��واد النووي��ة .ويتطل��ب ھ��ذا م��ن نظ��ام
الحصر والمراقبة ما يلي:
– ت��وفير اإلمكاني��ة للمس��اعدة عل��ى كش��ف إس��اءة اس��تعمال مع��دات معالج��ة الم��واد
ومعاملتھ��ا ف��ي المرف��ق ،ألن إس��اءة اس��تعمال المع��دات يمك��ن أن تت��ي� الف��ر�
لسرقة المواد النووية؛
– ال ّتصرُّ ف كعامل رادع بتوفير اإلمكانية لردع األنشطة المناوئة المتصلة بالمواد
النووية إذا حدثت من الدّاخِل.

٧

استخدام نظ�ام الح��ر والمراق��ة ونظ�ام الحماي�ة المادي�ة وال� ُّن ُظم ا�خ�ر� ف�ي
المرفق على نحو تكاملي لردع وكشف سرقة المواد النووية
 -٤-٣إن مساھمة ُنظم الحصر والمراقب�ة ف�ي األم�ن الن�ووي مُس�تمدّة أساس�ا ً م�ن ق�درة
ال ُّن ُ
ظم على حِفظ معلومات دقيقة عن أنواع المواد النووية وكمياتھا وأماكنھا ف�ي المرف�ق،
وعلى جرد الرصيد المادي للمواد النووية بكفاءة ،وكذلك من قدرة تلك ال ُّن ُ
ظم ،ف�ي بع��
ّ
المطلع بھا فيما يتعلق ب�المواد النووي�ة ق�د ُن ِّف�ذت
الحاالت ،على االستيثاق من أن األنشطة
اس���تناداً إل���ى تخوي���ل مناس���ب .وينبغ���ي أن تخض���ع المعلوم���ات المتص���لة بنظ���ام الحص���ر
والمراقب��ة إل��ى متطلب��ات الرقاب��ة أو المرف��ق بش��أن أم��ن المعلوم��ات )م��ثالً إل��ى خط��ة أم��ن
المعلومات المحددة في المرفق(.
 -٥-٣ووفقا ً لما أُشير إليه في الفقرتين  ٣-٢و ٣-٣وفي المرجع ] ،[٣فإن أحد أھ�دا�
األمن النووي في المرفق ّ
يتمث�ل ف�ي أن ي�تم ،ح�االً ،كش�� س�رقة الم�واد النووي�ة وتحقي�ق
إمكاني��ة ردع األنش��طة المناو���ة المتص��لة ب��المواد النووي��ة إذا ح��دثت م��ن ال �دّاخِل .فنظ��ام
الحص��ر والمراقب��ة ،ونظ��ام الحماي��ة المادي��ة ،نظام��ان مم ّي���ان ينبغ��ي أن يك ِّم��ل ك� ّل منھم��ا
ِّ
المتمث��ل ف��ي أن ي��تم ،ح��االً ،ردع وكش��� س��رقة
ا�خ��ر ف��ي تحقي��ق ھ��د� األم��ن الن��ووي
المواد النووية .وينطوي ك ّل م�ن النظ�امين عل�ى مجموع�ة متطلب�ات وأھ�دا� خاص�ة ب�ه،
عِ لما ً أن النظامين مھمان لألمن النووي.
 -٦-٣وينبغي أن يتم بوضوح تحديد وتوثي�ق المس�ؤوليات ع�ن األم�ن الن�ووي والمھ�ام
الملقاة على عاتق ك ِّل من النظامين في المرفق لتفادي أي تداخل في حدود مسؤوليات ك ِّل
منھما ،والتأ ُّكد من عدم حدوث أيّ إغفال ع�ن أي واج�ب م�ن الواجب�ات .ويتطل�ب تحقي�ق
أمن نووي فعّال وم ّتسِ ق مع التوصيات الواردة في المرجع ] [٣وجود تنسيق ب�ين أنش�طة
نظام الحصر والمراقبة ونظام الحماية المادية متى ك�ان ذل�ك مناس�باً ،م�ثالً يمك�ن أن ي�دل
ص��ي حال��ة ش� ّ
تق ِّ
�اذة ع��ن القاع��دة عل��ى احتم��ال س��رقة الم��واد النووي��ة .بي��د أن فص��ل مھ��ام
ِّ
النظامين ومسؤولياتھما يمثل ممارسة جيدة .فيجب عدم تجاھل احتمال أن يك�ون مرتك�ب
الفع��ل المن��او� م��ن ال �دّاخِل أح��د الم��وظفين ال��ذين ل��ديھم مس��ؤوليات ف��ي نظ��ام الحص��ر
والمراقبة أو في نظام الحماية المادي�ة .وينبغ�ي ع�دم الس�ماح لم�وظفي الحص�ر والمراقب�ة
بالوص���ول إل���ى أجھ����ة و ُن ُ
ظ���م الحماي���ة المادي���ة إالّ ب���إذن م���ن إدارة الحماي���ة المادي���ة .إن
المعلوم��ات المتعلق��ة بعملي��ات حص��ر الم��واد النووي��ة وأماكنھ��ا ض��رورية لتص��ميم وتنفي��ذ
ّ
ب�االطالع عل�ى
نظام الحماية المادية ،ولك�ن يج�ب ع�دم الس�ماح لم�وظفي الحماي�ة المادي�ة
سِ جالّت نظام الحصر والمراقبة و ُن ُ
ظمه بدون إذن من إدارة ھذا النظ�ام .والحص�ول عل�ى
معلوم��ات تفص��يلية م��ن ھ��ذا النظ��ام ع��ن كمي��ات الم��واد النووي��ة وأماكنھ��ا و ُن ُ
ظ��م الحماي��ة

٨

المادية ،وخاصة المعلومات عن قابلية تع�رُّ ض تل�ك ال� ُّن ُ
ظم وتص�ميمھا للخط�ر ،ينب��ي أن
ُي�تص���ر عل���� ال���ذين ل���ديھم تخوي���� مُعتم���د ومواف����ة عل���� "ح���اجتھم �ل���� معرف���ة تل���ك
المعلومات".
 -٧-٣ويجب تنسيق نظامي الحصر والمراقبة والحماية المادية مع ال ُّن ُ
ظم ا�خ�رى ف�ي
المرفق ،التي يمكن أن تساھم في ردع وكشف سرقة المواد النووية )مثالً ُن ُ
ظم العملي�ات،
والوقاية م�ن اإلش�عاعات ،وأم�ان الحرجي�ة ،وحماي�ة البيئ�ة ،وص�حة الع�املين وس�المتھم،
وال ّتصرُّ ف في النفايات( .وترد ف�ي م�ا يل�ي أمثل�ة لمع�دّات مس�تخدمة ف�ي العملي�ات أو ف�ي
أغراض أخرى ،قد تساھم أيضا ً في كشف سرقة المواد النووية:
–
–
–
–
–
–
–

أجھزة قياس التد ُّفق؛
أجھزة قياس الطيف ال ُكتلي؛
مؤشرات مستويات الصھريج؛
معدات االختبار غير المتلِف؛
الموازين المصممة لرصد كميات المواد النووية وتركيزاتھا؛
أجھزة الفيديو للمراقبة؛
التلوث اإلشعاعي.
معدات رصد اإلشعاعات والحد من ُّ

 -٨-٣ويجوز أيضا ً اس�تخدام مع�دات التش��ي� أو ا�م�ان لكش�ف س�رقة الم�واد النووي�ة
بتنشيط ُمنبِّه لإلنذار في حالة حدوث تحريك المواد النووية أو كسر االحت�وا� ،واس�تھال�
اس��تجابة مناس��بة لإلن��ذار .وينب���ي ا ِّتخ��اذ ت��دابير فعّال��ة لل ّتأ ُك��د م��ن ع��دم �ت��الف المع��دات
المستخدمة لكشف سرقة المواد النووية ،واالستيثاق من عدم التالعُب بتلك المعدات.

وضع معايير لألمن النووي من أجل تقييم نظام حصر ومراقبة المواد النووية
في المرفق
 -٩-٣ينب���ي تص��ميم نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ف��ي المرف��ق لتلبي��ة جمي��ع االلتزام��ات
ال�انوني��ة المرتبط��ة باتف��اق الض��مانات ،باإلض��افة �ل��� أھ��داف ا�م��ن الن��ووي ال��واردة ف��ي
الف��رتين  ٢-٣و .٣-٣ويج��ب أن ُتراع��� ف��ي التص�ميم المتطلب��ات الت��ي تح� ِّددھا الس��لطات
المختص�ة ف�ي الدول�ة ،والتھدي��دات الت�ي عرّ فتھ�ا تل�ك الس��لطات ،والتوص�يات ال�واردة ف��ي
المرج�ع ] .[٣وينب���ي أيض�ا ً أن ُتؤخ�ذ ف��ي الحس��بان كمي��ات الم�واد النووي��ة الموج��ودة ف��ي
المرفق وجاذبيتھا من زاوية تكوينھا النظيري وتركيبھا الكيميائي وشكلھا المادي وتركيز
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عناص��رھا االنش��طارية .وال ب��د م��ن تص��ميم النظ��ام بش��كل يكف��ل فعاليت��� خ��الل العملي��ات
الروتينية في المرفق وفي حاالت الطوارئ وخالل أي أحداث متصلة باألمن النووي.
 -١٠-٣ويجب ا ِّتباع نھج متدرِّ ج ] [٣في تصميم نظ�ام الحص�ر والمراقب�ة لتطبيق�� عل�ى
األم��ن الن��ووي ،وض��مان ك��ون الت��دابير المخت��ارة مناس��بة لل ّتص� ِّدي لعواق��ب س��رقة الم��واد
النووية.
 -١١-٣ويجري إرساء معايير ومتطلب�ات أداء النظ�ام ف�ي الس�ياق الع�ام ل�م�ن الن�ووي،
وتكون مفيدة بصورة خاصة لتقييم نظام األمن النووي بشأن التھديد الدّاخلي .و ُيستصوب
أن تعالج المعايير شتى أنواع المواد النووية ،وكشف سرقتھا في حينھا.
 -١٢-٣وأحد أھداف تدابير األم�ن الن�ووي ف�ي المرف�ق الن�ووي ّ
يتمث�ل ف�ي ردع وكش�ف
س�رقة الم�واد النووي�ة حت�ى ول�و بكمي�ة مُف�ردة ووحي�دة )تعن�ي الكمي�ة المف�ردة ،ألغ�راض
نظام الحصر والمراقبة ،كمية متف�ردة متميِّ�زة وغي�ر مترابط�ة ،أو حاوي�ة م�واد أو قطع�ة
م��ادة نووي��ة ذات ھوي��ة فري�دة ومنفص��لة ومتم ِّي��زة فردي�اً ،يمك��ن بالر�ي��ة ب��العين المج��ردة
التح ُّقق من وجودھا ووحدتھا الكمالية(.
 -١٣-٣ويُستص��وب أن ترس��ي الس��لطات المختص��ة مع��ايير ،تش��مل أيض�ا ً تحدي��د كمي��ات
المواد النووية التي ينبغي كشفھا في غضون فترة زمنية محددة ،في حالة تحريكھا ب�دون
تفويض .وفضالً عن ذلك ،ف�إن الكمي�ات والفت�رات الزمني�ة لكش�ف س�رقة الم�واد النووي�ة
ينبغي أن تأخذ في االعتبار أنواع المواد النووية المختلفة والعواقب المحتملة الس�تخدامھا
بدون تفويض.
 -١٤-٣وتستطيع السلطات المختصة ،لتحدي�د كمي�ة الم�واد النووي�ة الت�ي يمك�ن إزاحتھ�ا
بوس��ا�ل غي��ر مس��مو� بھ��ا ،أن تنظ��ر ف��ي الق��يم المس��تخدمة ف��ي ����و� ت���ني� ال���وا�
النووية بحسب فئاتھا من أجل الحماية المادية في المرجع ] .[٣وف�ي الممارس�ة العملي�ة،
فإن الكمي�ة المعرّ ف�ة بأنھ�ا يمك�ن أن يكش�فھا نظ�ام الحص�ر والمراقب�ة ،ال ب�د م�ن أن ت��ثر
عليھ��ا عوام��ل مث��ل تق��دير الدول��ة لم��د� ال ّتھدي��دات ،وعوام��ل مح��ددة مث��ل أن��واع وكمي��ات
المواد النووية الموج�ودة )م�ثالً التك�وين النظي�ري وال ّتركي�ب الكيمي�ا�ي واألش�كال المادي�ة
والتركيزات وأنواع المصفوفات( ،ونطاق األنشطة النووية المن ّفذة في المرفق.
 -١٥-٣ويتع���يَّن عل���ى أداء نظ���ام الحص���ر والمراقب���ة ف���ي المرف���ق الن���ووي أن يع���الج
وض�عين ،الوض��ع ال��ذي يج�ري في��� إح��راز الم�واد النووي��ة ف��ي ح�دث وحي��د غي��ر متوق��ع
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)مثل السرقة المفاجئة( ،والوضع الذي يجري فيه إحراز المواد النووي�ة بكمي�ات ص�غيرة
خالل عدة أحداث )مثالً السرقة الممتدة على مراحل(.
 -١٦-٣أمّا السيناريوات المتعلقة بمحاوالت السرقات الداخلي�ة )الت�ي يق�وم بھ�ا أش�خا�
م ّ
ُطلع��ين م��ن ال�دّاخِل( ،فينبغ��ي تقييمھ��ا لمعرف��ة م��ا إذا ك��ان نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة يلب��ي
أھداف األمن النووي المنشودة لكش�ف تل�ك المح�اوالت الداخلي�ة وإتاح�ة إمكاني�ة ال ّتص�دي
لھا بھدف منع تحريك المواد النووية غير المسموح به.

دور السلطات المختصة
 -١٧-٣ينبغي المحافظة على تدابير األمن النووي بحالة تم ِّكنھا من تلبي�ة ش�روط الئح�ة
ِّ
المتمثلة في كشف إزاح�ة الم�واد النووي�ة ب�دون
الدولة واالستجابة الفعّالة لمتطلبات الدولة
تفويض ،حاالً .وينبغي ،لتحقيق ذلك ،أن تطلب الس�لطات المختص�ة م�ن ُمش� ِّغلي المراف�ق
النووية إج�راء تقييم�ات عل�ى أس�ا� اختب�ار األداء .ويج�ب عل�ى الس�لطات أن تس�تعرض
تل���ك التقييم���ات ،بحي���ث يش���مل االس���تعراض تقي���يم م���ا إذا كان���ت الس���يناريوات المتعلق���ة
بمح���اوالت الس���رقات الداخلي���ة ُتعتب���ر ش���املة ،والمنھجي���ة المس���تخدمة بش���أنھا مناس���بة،
واس��تنتاجات التقي��يم ص��حيحة ،بم��ا ف��ي ذل��ك الفعالي��ة الم��و ّفرة ع��ن طري��ق عناص��ر كش��ف
متعددة.
 -١٨-٣وفي حالة تأكيد الحاجة إلى زيادة فعالية نظام الحصر والمراقبة ونظ�ام الحماي�ة
المادي��ة ،ق��د تطل��ب الس��لطات المختص��ة م��ن المش � ِّغل اتخ��اذ ت��دابير إض��افية عل��ى النح��و
المقترح آنفا ً.

 -٤عناصر نظام حصر المواد النووية ومراقبتھا
على مستوى المرفق
 -١-٤يع��رض ھ��ذا القس��م العناص��ر الجوھري��ة لفعالي��ة أداء نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة
والمھمة لتعزيز األم�ن الن�ووي ف�ي المرف�ق .وي�تم تحقي�ق أھ�داف ھ�ذا النظ�ام ع�ن طري�ق
أداء عناص�ر� وتفاعلھ�ا ،عِ لم�ا ً أن بع�ض العناص��ر ،م�ثالً أجھ�زة التس�جيل ،يُستص��وب أن
تكون فائضة احتياطا ً لتنشيطھا كبديل لعناصر أخرى مُقصِّرة ،وذلك لتفادي قصور نظ�ام
الحص��ر والمراقب��ة كلِّ��ه بس��بب العناص��ر المق ِّ
ص��رة .وت��دابير ھ��ذا النظ��ام المس��تخدمة ف��ي
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المفاعالت ،مثالً ،قد تختلف عن التدابير المستخدمة في حالة المعدات الضخمة ،مثالً ف�ي
مصانع التحويل أو محطات صنع الوقود.
 -٢-٤ويتك��وّ ن نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة م��ن عناص��ر ش� ّتى ،بعض��ھا مُك��رّ س بوض��و�
للمراقب��ة ،وبعض��ھا مُك��رّ س للحص��ر أساس �اً ،ف��ي ح��ين أن��ه توج��د عناص��ر تق��وم بتأدي��ة
المھمت��ين .وتعتم��د فعالي��ة النظ��ام عموم �ا ً عل��ى فعالي��ة وتفا ُع��ل عناص��ر� المنف��ردة )الت��ي
يتناولھا ھذا القسم(.
 -٣-٤وتس��اھم جمي��ع عناص��ر النظ��ام ف��ي تك��ريس األم��ن الن��ووي .بي��د أن الخص��ائ�
الوظيف ّي���ة أو التحس���ينات الت���ي تنط���وي عل���ى أھم ّي���ة خاص���ة باعتبارھ���ا م ِّ
ُلطف���ة لعواق���ب
التھدي��دات الدّاخِلي��ة ،س��يرد توض��يحُھا ف��ي ال��ن� الت��الي ف��ي أقس��ام فرعي��ة تح��ت العن��وان
"جوان��ب ذات ص��لة خاص��ة ب��األمن الن��ووي" .وھ��ذ� الجوان��ب م��ن ش��أنھا أن تح ِّس��ن ق��درة
مش ِّغل المرفق النووي المستمرة على كشف سرقة المواد النووية من المرفق.

إدارة شؤون نظام الحصر والمراقبة
 -٤-٤يش���مل ھ���ذا الج����� البني���ة التنظيمي���ة ،والوث���ائق ،واإلج���را�ات ،والوظ���ائف،
والمس��ؤوليات ،وال� ّتح ُّكم ف��ي التغ ُّي��رات ،والتوظي��ف ،وال ّت��دريب .فم��ن ش��أن فعالي��ة التنظ��يم
واإلدارة توفير ثقة أكبر في قدرة نظام الحصر والمراقبة فيما يتعلق بكشف س�رقة الم�واد
النووي��ة ف��ي المرف��ق ،وبالت��الي تع�ي��� األم��ن الن��ووي .وينبغ��ي أن يخض��ع ھ��ذا النظ��ام
لبرنامج استدامة لتأمين فعاليته ألجل طويل.
البنية التنظيمية
 -٥-٤يجب على المش ِّغل تعيين مدير للنظ�ام وتكليف�ه بالمس�ؤولية ع�ن حص�ر ومراقب�ة
جمي��ع الم��واد النووي��ة ف��ي المرف��ق ١.وينبغ��ي أن تك��ون لم��دير نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة
السلطة لالتصال مباشرة بالمدير العام للمرفق ،الذي يتمتع بالمسؤولية النھائية عن حماية
المواد النووية ومراقبتھا .وتفاديا ً للتأثير المحتمل عل�ى الق�رارات المتعلق�ة بنظ�ام الحص�ر
والمراقبة ،ينبغي أن يكون المدير مستقالً عن المنظمات التي تقوم بمعاملة المواد النووية
 ١يشير دليل حصر المواد النووية ] [٧إلى وحدة نظام الحصر والمراقبة في المرفق باعتبارھ�ا "وح�دة
مراقب��ة الم��واد النووي��ة" .وم��دير نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة وم��دير وح��دة نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة مص��طلحان
لوص���ف الش���خ� أو الوظيف���ة المتعلق���ين بالمس���ؤولية ع���ن النظ���ام ف���ي المرف���ق .والش���خ� المعن���ي يض���طلع
بمسؤوليات أخرى في المرافق الصغيرة.
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في المرفق أو معالجتھ�ا أو خ�نھ�ا .ويج�ب إع�داد ج�دول تنظيم�ي يح�دد بوض�و� العالق�ة
بين النظام والوحدات التنظيمية األخرى في المرفق.
 -٦-٤ويج���ب أن ُتح���دّد و ُت ّ
وث���ق بوض���و� أدوار ومس���ؤوليات م���دير نظ���ام الحص���ر
والمراقبة وموظفيه .وينبغ�ي ت�وفير م�وارد كافي�ة لت�أمين فعالي�ة النظ�ام .ويج�ب أن ي�در�
جميع موظفي المرفق المشاركين في أنشطة ذات صلة بالمواد النووية أن أعمالھم تس�ا�م
ف��ي فعالي��ة نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة .كم��ا يج��ب أن ي��در� م��دير النظ��ام تل��� األنش��طة
والمعلوم��ات المتص��لة بھ��ا ،وأن يت��ولّى اإلش��راف ال��ال�م عل��ى تل��� األنش��طة ،بم��ا فيھ��ا
األنشطة التي تقوم بھا إدارات أخرى ومتعاقدون غير منتمين لموظفي المرفق.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٧-٤يُعتب���ر دور م���دير نظ���ام الحص���ر والمراقب���ة أح���د أ����م األدوار ف���ي المرف���ق.
والش��خ� ال��ذي يُخت��ار لمرك��� الم��دير يج��ب أن يتمت��ع بالمس��توى المناس��ب م��ن التعل��يم
والتدريب لتلبية متطلبات الوظيفة .ويج�ب أن يك�ون حاص�الً عل�ى ت�دريب ك�اف للتص� ِّدي
للتھديدات الداخلية وي�در� مس�ا�مة النظ�ام ف�ي األم�ن الن�ووي إدراك�ا ً تامّ�ا ً .كم�ا يج�ب أن
يكون مستقالً عن مديري اإلدارات األخرى في المرفق لتفادي احتمال تأثير غير مناس�ب
من جانب مدير آخر ،يمكن أن يؤدي إلى إضعاف فعالية برنامج األمن النووي.
وظائف ومسؤوليات مدير نظام الحصر والمراقبة وموظفيه
 -٨-٤تقع على عاتق مدير النظام وموظفي�ه مس�ؤولية ع�ن حِف�ظ س�جالت النظ�ام الت�ي
يستخدمھا المرفق لتوثيق واقتفاء أماكن المواد النووية في المرف�ق ،بم�ا ف�ي ذل�� عملي�ات
حص��ر�ا وتحريكھ��ا .وينبغ��ي أن يق��وم موظف��و النظ��ام ب�ع��داد إج��راءات مح �دّدة لتعري��ف
م��وظفي العملي��ات بمتطلب��ات النظ��ام .كم��ا ينبغ��ي أن ُي��و ِّفر موظف��و النظ��ام لجمي��ع م��وظفي
المرفق تدريبا ً مناسبا ً على تشغيل النظام لتأمين جودة تنفي�ذ متطلبات�ه وحالت�ه .وال ب�د م�ن
تط��وير وص��ون عالق��ة عم��ل قوي��ة ب��ين إدارة النظ��ام واإلدارات األخ��رى ،م��ثالً إدارات
الحماية المادية والعمليات واألمان اإلش�عاعي ومختب�ر التحالي�ل ،أو مجموع�ات القياس�ات
األخرى.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٩-٤يتع �يّن عل��ى إدارة المرف��ق تنمي��ة وت��أمين عالق��ة عم��ل قوي��ة ب��ين نظ��ام الحص��ر
والمراقبة واإلدارات األخرى المشاركة في األنشطة المتصلة بالمواد النووي�ة .ويج�ب أن
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يفھم جميع موظفي المرفق بوضوح أھمية ذلك النظام لألمن النووي .كما يجب أن ي�درك
موظف��و النظ��ام أھمي��ة متطلب��ات الدق��ة والتوقي��ت المناس��ب فيم��ا يتعل��ق بنظ��ام تسِ ��جيالت
الحص��ر والمراقب��ة .وينبغ��ي وص��ف جمي��ع متطلب��ات نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة بوض��وح
وتنفيذھا وفقا ً إلجراءات معيّنة في المرفق.
 -١٠-٤ويجب إسناد وظ�ائف الحص�ر والمراقب�ة بطريق�ة تكف�ل أن ت�ؤدي األنش�طة الت�ي
يقوم بھا شخص واحد أو إدارة واح�دة مھم�ات مراقب�ة ومراجع�ة األنش�طة الت�ي يق�وم بھ�ا
أش��خاص �خ��رون أو تنف��ذھا إدارات أخ��ر� .ويج��وز لم��وظفي المرف��ق ،باس��تثناء م��وظفي
الحص��ر والمراقب��ة )بم��ن ف��يھم المتعاق��دون( ،أن يش��اركوا ف��ي معامل��ة وتحري��ك الم��واد
النووية ،ولكن المسؤولية ع�ن مراقب�ة الم�واد النووي�ة وحص�رھا يج�ب أن تظ�ل مس�ؤولية
إدارة نظام الحصر والمراقبة.
 -١١-٤وينبغي فصل الوظائف والمسؤوليات المتصلة بالمواد النووية حيثما أمكن ذلك،
عِ لم�ا ً أن فص�ل الواجب�ات ينبغ��ي أن يك�ون كافي�ا ً ل�رد� وكش��ف األفع�ال الش�ريرة الداخلي��ة
وإساءة استعمال المعدّات والمواد النووية .ففصل الواجب�ات نھ�� ينط�وي عل�ى تقس�يم أي
عملي��ة متص��لة ب��المواد النووي��ة والمعلوم��ات الخاص��ة بھ��ا إل��ى خط��وات يؤديھ��ا مختل��ف
األش��خاص ال��ذين يعمل��ون بش��كل مس��تقل .م��ثالً ،يس��تطيع ش��خص القي��ام بمع��ايرة مقي��اس
وإج��راء قي��اس وزن حاوي��ة م��واد نووي��ة .ويق��وم ش��خص �خ��ر ب�دخ��ال نت��ائ� القي��اس ف��ي
الس�جل بش��كل مس��تقل ع��ن الش��خص األول .إن فص��ل الواجب��ات والقي��ام بفح��وص تح ٌّققي��ة
متعددة للبيانات والعمليات يُعتب�ر م�ن الت�دابير اإلض�افية ل�رد� وكش�ف األنش�طة الش�رِّ يرة
الداخلية.
مناطق قياس المواد النووية MBAs

 -١٢-٤يتطلب التص�ميم والتنفي�ذ الفعّالي�ان لنظ�ام الحص�ر والمراقب�ة أن ي�تم ف�ي المرف�ق
النووي إنشاء مناطق تصميم قياسات معيّنة م�ن أج�ل أغ�را� الحص�ر والمراقب�ة ،يُش�ار
إليھ��ا بوص��فھا من��اطق قي��اس الم��واد النووي��ة .و ُتص�مّم ھ��ذ� المن��اطق ف��ي المرف��ق الن��ووي
بطريقة تكفل) :أ( إمكاني�ة تحدي�د كمي�ة الم�واد النووي�ة ،إذا اقتض�ت الض�رورة ،ف�ي حال�ة
تحريكھا داخل المنطقة أو إلى خارجھا؛ و )ب( الحصر المادي لعُھدة الم�واد النووي�ة ف�ي
كل منطقة ،وفقا ً إلجراءات محددة ،م�ن أج�ل تحقي�ق قي�اس الم�واد .و ُتش� ِّكل ھ�ذ� المن�اطق
أساس نظام الحصر والمراقبة لجميع المواد النووية في المرفق .ويجوز أن تتكون منطقة
قياس المواد النووية من غرفة واحدة أو عدد من ال ُغرف ،أو من مبنى واح�د أو ع�دد م�ن

١٤

المباني ،أو من وح�دة تش�غيلية ،م�ثالً م�ن مختب�ر أو ورش�ة إنتاجي�ة ،أو م�ن مرف�ق ن�ووي
بكامله.
 -١٣-٤و ُتؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار ف��ي تحدي��د البني��ة المناس��بة لمنطق��ة قي��اس الم��واد النووي��ة،
عالوة على متطلبات المرفق ،متطلبات الدولة والمتطلبات الدولية .وفيما يخ�ص المراف�ق
الخاضعة لضمانات الوكالة ،يتم االتفاق على تل�ك المن�اطق ب�ين الوكال�ة والدول�ة المعني�ة،
و ُتحدّد في ملحقات المرفق مع حصر عھدة المواد ونقاط قي�اس الت�دفق الرئيس�ية .وينبغ�ي
تص��ميم قياس��ات الحص��ر والمراقب��ة لك��ل منطق��ة .والمن��اطق المح��ددة ألغ��راض األم��ن
النووي تكون غالبا ً أصغر وأكثر تطلُّبا ً للمعالجة من المناطق المحددة لضمانات الوكالة.
 -١٤-٤ومناطق قياس المواد النووية تكون مصممة لتيس�ير تكمي�ة حص�ر الم�واد والح�د
من الفرق بين الحصر المادي وحصر العُھدة ال ّدفترية )عھدة المواد ال�واردة ف�ي س�جالت
الحصر( لمنطقة بعينھا .وينبغ�ي لتلبي�ة أ��دا� األم�ن الن�ووي أن تك�ون المنطق�ة ص�غيرة
لدرجة مقبولة ،بحسب نقاط القياس المتاحة ،وذلك لتيسير تحديد الحصر في حالة ح�دو�
فقدان مواد أو فرق في القياس.
 -١٥-٤وبغض النظر عن عدد وحجم مناطق قياس المواد النووية المس�تخدمة م�ن أج�ل
أغراض األمن النووي ،فإن البني�ة ينبغ�ي توثيقھ�ا بش�كل مناس�ب ووص�فھا بوض�و� ،بم�ا
فيھا حدود كل منطقة قياس وفئات المواد النووية في كل منطقة قياس .ويُستص�وب إس�ناد
مسؤولية محددة عن المواد النووية في المنطقة لشخص واحد .وينبغي تعي�ين ك�ل بن�د ،أو
كل كمية مُعدّة لعملية واحدة ،لمنطقة واحدة فقط .وعندما ُتنقل مادة من منطقة إلى منطق�ة
أخرى ،فإن حراسة المادة والمسؤولية عن نقلھا ينبغي تحويلھما من ش�خص إل�ى ش�خص
آخر.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٦-٤تمث��ل منطق��ة القي��اس الوح��دة األساس��ية لنظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ،ويج��وز أيض�ا ً
استخدامھا إلسناد المسؤولية عن حراسة المواد النووية .والنھج الم ّتب�ع ف�ي إنش�ا� من�اطق
قياس المواد النووية يجب أن يأخذ في االعتبار حدود مراقبة المواد النووي�ة )اإلداريّ�ة أو
المادية( .وينبغي أن ُتحدّد على مستوى منطقة القياس ضوابط مراقبة المواد النووية ،بم�ا
في ذلك متطلبات حصر المواد.
 -١٧-٤ومن أجل زيادة القدرة عموماً ،فإن مناطق القياس األصغر ُتيسِّر مراقب�ة الم�واد
وتخفض حجم المنطقة المعرّ ضة لسرقة المواد أو فقدانھا.

١٥

برنامج االستدامة
 -١٨-٤ينبغ��ي وض��ع برن��امج اس��تدامة كم��ا وُ صِ ��ف ف��ي المرج��ع ] .[٣ويج��ب أن يكف��ل
البرنامج استدامة عناصر برنامج نظام الحصر والمراقبة التي تشمل ما يلي:
–
–
–
–
–

وثائق وإجراءات الحصر والمراقبة )الفقرات  ٢٠-٤إلى (٢٦-٤؛
إدارة تنظيم نسق المكوِّ نات )الفقرتان  ٢٧-٤و (٢٨-٤؛
التوظيف والتدريب )الفقرات  ٢٩-٤إلى (٣٢-٤؛
مراقبة الجودة )الفقرات  ٨٢-٤إلى  ١٠٧-٤والفقرات  ١٦٩-٤إلى (١٨٠-٤؛
اختبار األداء )الفقرات  ١٦٩-٤إلى .(١٨٠-٤

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٩-٤يس��توجب تحس��ين ق��درة مُش � ِّغل المرف��ق الن��ووي المتواص��لة عل��ى كش��ف س��رقة
المواد النووية أن يستھدِف برن�امج االس�تدامة ف�ي المرف�ق ت�دعيم ُن ُ
ظ�م الحص�ر والمراقب�ة
وفعاليتھا ألجل طويل ،ألن استدامة ھذه ال ُّن ُ
ظم ض�رورية لت�أمين مس�اھمتھا المس�تمرّ ة ف�ي
األمن النووي.
وثائق وإجراءات حصر المواد النووية ومراقبتھا
 -٢٠-٤وال بد من قيام مُش ِّغل المرفق النووي بإعداد سياسات مكتوب�ة ھادف�ة إل�ى ت�أمين
اس���تمرار المع���ارف والمراقب���ة بش���أن الم���واد النووي���ة .ويُستحس���ن أن تش��� ِّكل السياس���ات
واإلجراءات جزءاً من استدامة برنامج حصر المواد النووية ومراقبتھا ،كما يُستحسن أن
ُتوض��ع خط��ة منھجي��ة ف��ي المرف��ق م��ن أج��ل توثي��ق جمي��ع ممارس��ات ومتطلب��ات الحص��ر
والمراقبة .وإذا كان ال ب�د م�ن وج�ود الخط�ة ،ف�ال ب�د م�ن أن يُواف�ق عليھ�ا م�دير الحص�ر
والمراقبة واإلدارة العامة للمرفق والسلطات المختصة أيضا ً .ويوفر استخدام اإلج�راءات
طريقة منھجية لتنفيذ األنشطة من شأنھا أن تخ ِّفض االعتماد على ال�ذاكرة وتزي�ل الحاج�ة
إلى حُكم سريع محف�وف بالخط�أ .وينبغ�ي أن تس�اعد اإلج�راءات عل�ى تنفي�ذ األنش�طة ف�ي
منطقة القياس للتعبير عن المتطلبات والسمات المحددة لمناطق القياس فُرادى.
 -٢١-٤ويج��ب أن تع��الج اإلج��راءات ،عل��ى األق��ل كح��د أدن��ى ،المواض��يع التالي��ة بغ��ض
النظر عن المجموعة التنظيمية المسؤولة عن الموضوع المعيّن في المرفق:
– إصدار السجالت والتقارير وتحديثھا وحِفظھا؛
– اإلشراف على البنود؛
١٦

–
–
–
–

–
–
–
–
–

اإلذن بالوصول إلى المواد النووية ،واإلذن المسبق بجميع األنشطة ذات الص�لة
بھا )وھذا موضوع يقع عادة داخل نطاق الحصر والمراقبة(؛
مراقب��ة الوص��ول إل��ى الم��واد النووي��ة والمن��اطق الحسّاس��ة )وھ��ذا موض��وع يق��ع
عادة داخل نطاق الحماية المادية( والمعلومات؛
الحصر المادي لعُھدة المواد ،بما ف�ي ذل�ك توفيقھ�ا م�ع العُھ�دة الدفتري�ة وإغ�الق
منطقة قياس المواد؛
القياسات ،بما فيھا قياسات الحصر )القياسات الدقيقة المس�تخدمة لحص�ر العُھ�دة
وتغيُّراتھ��ا( والقياس��ات التوكيدي��ة )القياس��ات المس��تخدمة لالس��تيثاق م��ن كمي��ات
المواد النووية(؛
مراقبة جودة القياسات؛
ص��ون وتش��غيل االحت��واء واإلش��را� وأجھ��زة مراقب��ة الم��واد واإلج��راءات ف��ي
المرفق؛
ّ
تقصِّي وحسم الحاالت الشاذة؛
التلوث وحصر تلك
تحديد خصائص المواد النووية المستردة خالل عملية إزالة ُّ
المواد؛
روافد النفايات الغازية والصلبة والسائلة.

 -٢٢-٤ويج��� أن تتن��اول اإلج��راءات ،عل��ى األق��ل كح��د أدن��ى ،المواض��يع اإلض��افية
التالية ،في المرافق التي تقوم بمعالجة المواد النووية:
–
–
–
–
–
–

تقنيات أخذ العينات والق�درات عل�ى التحلي�ل وأس�الي� القي�اس م�ن أج�ل قياس�ات
حصر المواد ،بما في ذلك تقدير عدم اليقين في القياسات؛
مراقبة المواد النووية أثناء المعالجة ورصدھا وتقييمھا؛
تحضير المواد النووية للحصر المادي لعُھدة المواد )بوضع المواد ف�ي حاوي�ات
وتحديد فئات حصر العُھدة لدعم أخذ العينات وقياساتھا(؛
رصد وتقييم خسائر التشغيل من المواد النووية )المواد المرميّ�ة الت�ي ت�م قياس�ھا
أو قُ ِّدرت على أساس قياسات سابقة( وغيرھا من الخسائر؛
رصد وتقييم تراكمات المواد النووية المستبقاة خالل استخدامھا؛
تقي��يم من��اطق قي��اس الم��واد النووي��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك حس��ا� وتقي��يم الم��واد غي��ر
المحص��ورة م��ن أج��ل تحدي��د ع��دم اليق��ين ف��ي حس��ابھا وتحدي��د تراكماتھ��ا ،وذل��ك
يرد وصفه في الفقرات  ٧٥-٤إلى .٨١-٤
على نحو ما ِ

١٧

 -٢٣-٤ويعتمد مستوى تفصيل التعليمات ال�واردة ف�ي اإلج�راءات عل�ى ن�وع العم�ل قي�د
التنفي��ذ ون��وع الم��واد النووي��ة المملوك��ة وش��كلھا وكميتھ��ا .م��ثالً ،ينبغ��ي أن يك��ون بح��وزة
المرافق التي تملك المواد النووية إجراءات أكثر تفصيالً مُقارنة بمرافق معاملة البنود.
 -٢٤-٤وداخل إطار النظ�ام اإلداري الم ّتس�م بج�ودة مناس�بة )كم�ا س�ي�تي ف�ي الفق����رات
 ١٦٩-٤إلى  ،(١٨٠-٤ينبغي ا ِّتخاذ ترتيب�ات م�ن أج�ل اس�تعرا� اإلج�راءات والموافق�ة
عليھا واستخدامھا .ويتعيّن على اإلدارة إصدار تعليمات تشترط إ ِّتباع اإلج�راءات والقي�ام
دور ّيا ً بمراجعة استخدامھا ،والسيّما اإلجراءات المھمة التي يمكن أن يؤدي ع�دم ا ِّتباعھ�ا
بشكل صحيح إلى العجز ع�ن إنج�از ھ�دف أو أكث�ر م�ن ھ�دف م�ن أھ�داف نظ�ام الحص�ر
والمراقبة ،وال بد من تقييم ذلك القصور.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٢٥-٤تش ِّكل إجراءات الحصر والمراقبة المذكورة في الفقرات  ٢٢-٤إل�ى � ٢٤-٤نف�ا ً
األساس لتنفيذ متطلبات الحص�ر والمراقب�ة ف�ي المرف�ق .ويمك�ن أن تص�لح خط�ة الحص�ر
والمراقبة كوسيلة لتوثيق االتفاق بين المرفق والس�لطة المختص�ة التابع�ة للدول�ة م�ن أج�ل
سياسات وإجراءات الحصر والمراقب�ة .ف�اإلجراءات المكتوب�ة بش�كل جي�د ومن ّف�ذة بفعالي�ة
في المرفق ،التي تشمل جميع عناصر نظام الحصر والمراقب�ة ،تس�اعد عل�ى تعزي�ز أم�ن
المواد النووية في المرفق.
 -٢٦-٤وينبغي إيالء اھتمام خاص لإلجراءات المتعلقة بالوصول إلى الم�واد والمع�دات
والسجالت النووية ،الذي يمكن أن يشجِّ ع األفعال ال ِّشريرة الداخلية.
المكونات
إدارة تنظيم نسق
ِّ
 -٢٧-٤إن الغ��ر� م��ن إدارة تنظ��يم نس��ق المكوِّ ن��ات ّ
يتمث��ل ف��ي ت���مين أن ال ي��ؤدي أيّ
تغيي��ر ف��ي أيِّ ج��زء م��ن نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ،أو ف��ي أيِّ نظ��ام �خ��ر ف��ي المرف��ق ذي
صلة ،إلى تدھور أداء نظام الحصر والمراقب�ة أو األم�ن الن�ووي عموم�ا ً .وينبغ�ي أن ي�تم
بصورة سليمة توثيق التغييرات وتقييمھا والموافق�ة عليھ�ا وإص�دارھا وتنفي�ذھا وإدراجھ�ا
في وثائق المرفق ] .[٣كما ينبغي أن يشرف المش ِّغل على جميع التغييرات ويضمن إفادة
السلطة المختص�ة .فاإلش�راف عل�ى التغيي�رات ف�ي نظ�ام الحص�ر والمراقب�ة م�ن ش��ن� أن
يس��اعد عل��ى ض��مان بق��اء أداء ھ��ذا النظ��ام م ّتسِ �قا ً م��ع متطلبات��� وم��ع تص��ميم� ط��وال م��دة
عم���ر� االفتراض���ي .ويستص���وب ا ِّتب���اع نھ���� مت���در� إزاء برن���ام� إدارة تنظ���يم نس���ق
المكوِّ نات ،مثلما يُطبّق على عناصر النظام األخرى.

١٨

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٢٨-٤م��ن المھ��م ،لت��أمين اس��تدامة ق��درة المرف��ق عل��ى كش��ف س��رقة الم��واد النووي��ة،
امتالك برنامج إلدارة تنظيم نس�ق المكوِّ ن�ات لك�ب� جمي�ع األنش�طة الت�ي يحتم�ل أن ت�ؤدي
إل��ى ت��دھور نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ب��أيّ ش��كل م��ن األش��كال .وجمي��ع التغ ُّي��رات ف��ي أيّ
عنصر من عناصر ذلك النظام ينبغي أن يجري بشكل مناسب توثيقھا وتقييمھا والموافق�ة
عليھا وإصدارھا وتنفيذھا وإدراجھا ف�ي وث�ا�ق المرف�ق .وعل�ى س�بيل المث�ال ،ف��ن جھ�ا�
الرصد اإلشعاعي المر ّكب في إح�د� ال ُغ�رف لرص�د حرك�ة الم�واد النووي�ة يمك�ن الت�أثير
عليه عمداً بفعل شِ رِّ ير داخلي عن طريق تغيير مكان الم�واد المشِ �عّة ف�ي �رف�ة مج�اورة.
وينبغي إلدارة تنظيم نسق المكوِّ نات واستعراض التغييرات بشكل مناسب أن يح�وال دون
حدوث ذلك .ويجب على إدارة المرفق أن تضمن بقاء أداء نظام الحصر والمراقبة متسِ قا ً
مع المتطلبات والتصميم طوال مدة عمره االفتراضي.
التوظيف والتدريب
 -٢٩-٤يج��ب عل��ى المش � ِّغل أن ي��و ِّفر لم��دير نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة ع��دداً كافي �ا ً م��ن
الم��وظفين ،ال��ذين يفھم��ون ھ��ذا النظ��ام وعمليات��ه التش��غيلية ويتمتع��ون بكف��اءات مناس��بة
تم ِّك��نھم م��ن كش��ف الحادث��ات �ي��ر العادي��ة ،الت��ي يمك��ن أن ت��دل عل��ى س��رقة م��واد نووي��ة.
فموظف��و النظ��ام ،و�ي��رھم م��ن م��وظفي المرف��ق ال��ذين ين ِّف��ذون أنش��طة النظ��ام ،ينبغ��ي أن
يحص��لوا عل��ى ت��دريب ،كم��ا ينبغ��ي تقي��يمھم لالس��تيثاق م��ن أنھ��م مؤھل��ون ألداء دورھ��م
المحدد في المنظمة قبل أن يبدأوا تعييناتھم.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٣٠-٤يُعتبر التوظيف المناس�ب إلدارة نظ�ام الحص�ر والمراقب�ة حاس�ما ً لنج�ا� النظ�ام.
فموظفوه يجب أن يكونوا مؤھلين بالحص�ول عل�ى التعل�يم المناس�ب ،كم�ا يج�ب أن يتلق�وا
الت��دريب ال��ال�م عل��ى تطبي��ق إجراءات��ه .وال ب��د م��ن تقي��يم جمي��ع الم��وظفين ال��ذين ي��ؤدون
أنشطة النظام للتأ ُّكد من أنھم مؤھلون ألداء دورھم المحدد قبل أن يبدأوا تعييناتھم.
 -٣١-٤وال ب��د م��ن توعي��ة جمي��ع م��وظفي المرف��ق ،ع��ن طري��ق الت��دريب ،بأھمي��ة نظ��ام
الحص��ر والمراقب��ة ل�م��ن الن��ووي .فينبغ��ي أن ي��دركوا العواق��ب المحتمل��ة المترتب��ة عل��ى
فقدان اإلش�راف عل�ى الم�واد النووي�ة ،وم�د� حساس�ية المعلوم�ات المتص�لة بھ�ذا النظ�ام،
والقواع�د الواج��ب تطبيقھ��ا لحماي�ة المعلوم�ات ،والتص� ِّدي للعواق�ب المترتب��ة عل��ى إخف��اق
األمن النووي في المرفق ،وكذلك التصدي للحاالت الشاذة المحتملة.

١٩

 -٣٢-٤ويتعيّن على المش� ِّغل إعط�ا� ثقاف�ة األم�ن الن�ووي أولوي�ة لتعزي�ز حماي�ة الم�واد
النووية ومراقبتھ�ا ،وال ّتأ ُّك�د م�ن إدراك جمي�ع الع�املين مس��ولياتھم المختلف�ة ومس�اھماتھم
في األمن النووي التي وُ صِ فت في المرجع ].[٨

سجالّت
ال ِّ
ِّ -٣٣-٤
يمث��ل نظ���ام ال ِّس���جالت مكوِّ ن��ا ً رئيس���يا ً لنظ���ام الحص��ر والمراقب���ة .ونظ���ام إدارة
ال ّس �جالت عموم �ا ً يج��ب أن ي���دي وظيفت��� وفق �ا ً للتوص��يات المعت��ر� بھ��ا ف��ي المع��ايير
الدولية .وينبغي ا ِّتخاذ التدابير الالزمة لتأمين دقة السِّجالت.
 -٣٤-٤ويجب أن تكون سجالت وتقارير الحصر والمراقب�ة ف�ي المرف�ق الن�ووي كامل�ة
ّ
الش�اذة .فالسِّ�جالت
ودقيقة ومقدّمة ف�ي حينھ�ا ،وأن ت�وفر معلوم�ات كافي�ة لحس�م الح�االت
والتق���ارير ُتس���تخدم لع���دة أ����را� مختلف���ة ،منھ���ا األم���ن الن���ووي واالمتث���ال التفاق���ات
الضمانات ومراقبة المواد المملوكة للزبائن .وجمع معلومات إضافية ف�ي س�جالت النظ�ام
م��ن أج��ل األم��ن الن��ووي يج��ب أن ال تتع��ار� أو تت��داخل م��ع جم��ع المعلوم��ات المطلوب��ة
للتقارير المتصلة باتفاقات الضمانات المعقودة بين الدولة والوكال�ة ،كم�ا ال تتع�ار� م�ع
لوائح الدولة.
 -٣٥-٤ويمك���ن اس���تخدام نظ���ام السِّ���جالت لحس���م دالالت الس���رقة ،والمس���اعدة عل���ى
التحريات واسترداد المواد المفقودة .وينبغي أن يو ِّفر النظ�ام معلوم�ات دقيق�ة وكامل�ة ع�ن
ھوية جميع المواد النووية المفقودة في المرفق ونوعھا وكميتھا ومكانھا .ويجري تح�دي�
نظام السجالت الفع�ال مت�ى ت�م اس�تالم بن�د م�ن الم�واد النووي�ة أو نقل�� أو تغيي�ر مكان�� أو
معالجت��� أو إنتاج��� أو ش��حن� أو االس��تغنا� عن��� .ويج��ب تجدي��د ال ِّس�جالت ح��االً باس��تخدام
نظام محوسب ،إذا أمكن .كما يجب تسجيل ك� ِّل معامل�ة متعلق�ة ب�المواد النووي�ة ف�ي نظ�ام
ال ِّسجالت.
 -٣٦-٤وينبغي أن يكون نظام ال ِّسجالت قادراً على استصدار التقارير في حينھا.
 -٣٧-٤وال ب��د م��ن أن تش��مل السِّ��جالت تس��جيالت حص��ر الم��واد النووي��ة والسِّ��جالت
التشغيلية وأيّ سجالت أخ�ر� ذات أھمي�ة للحص�ر والمراقب�ة .وال ب�د أيض�ا ً م�ن المث�ابرة
عل�ى إمكاني��ة اقتف��ا� أث��ر جمي��ع السِّ�جالت .وينبغ��ي أن يح��تفظ المرف��ق الن��ووي بال ِّس�جالت
للفترة التي تتطلّبھا السلطات المختصة.

٢٠

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
ِّ -٣٨-٤
يمثل نظام سجالت الحصر والمراقبة األساس لحصر عُھ�دة الم�واد النووي�ة ف�ي
المرفق ،عِ لما ً أن دقة تسجيل المعلوم�ات ع�ن الم�واد النووي�ة ،ف�ي حينھ�ا ،أم�ر ض�روري
لتحقيق نظام سجالت فعّال.
حبت م�واد نووي�ة ب�دون إذن ف�ي أعق�اب حال�ة
 -٣٩-٤وتستلزم معرفة ما إذا كانت قد سُ� ِ
ّ
شاذة ،أن يُيسِّر نظام ال ِّسجالت الفعّال وضع قائمة س�ريعة بعُھ�دة الم�واد النووي�ة الراھن�ة،
يمكن استخدامھا لتحديد مكان البنود وتكمية المواد النووية قيد المعالج�ة .فالسِّ�جالت غي�ر
الوافية ،أو غير الدقيقة ،قد ت�دل عل�ى تزيي�ف المعلوم�ات المتعلق�ة ب�المواد النووي�ة بص�دد
حدوث سرقتھا.
 -٤٠-٤وينبغي أن يو ِّفر نظ�ام السِّ�جالت ،م�ن أج�ل األم�ن الن�ووي ،المعلوم�ات الالزم�ة
للمساعدة على تحديد ھوية الم�واد النووي�ة المفق�ودة ،أو المس�روقة ،وكميتھ�ا ،ف�ي حينھ�ا،
على أساس ما يلي:
–
–
–
–

القدرة على وضع قائمة دقيقة بعُھدة المواد الدفترية الراھنة في أيّ وقت؛
جل تاريخي دقيق لجميع األنشطة المتصلة بالمواد النووية؛
سِ ِ
القدرة على كشف التزييف أو محاولة التزييف؛
تدعيم مراقبة البنود.

سِ جالّت حصر المواد
 -٤١-٤ينبغ��ي تس��جيل جمي��ع األنش��طة المتص��لة ب��المواد النووي��ة ،بم��ا ف��ي ذل��� عملي��ات
تحريكھا )شحنھا واستالمھا وتحويلھا وتغيي�ر مكانھ�ا( ،وعملي�ات حص�ر العُھ�دة المادي�ة،
والقياس��ات وح��االت ع��دم اليق��ين المرتبط��ة بھ��ا وتع��ديالت السِّ��جالت ،وعملي��ات النق��ل
وحص��ر النفاي��ات ،والم��واد المرمي��ة المقيس��ة ،وم��ا إل�ى ذل��� .وينبغ��ي أيض�ا ً توثي��ق نت��ائ�
رص��د البن��ود وأنش��طة المراقب��ة ،وك��ذل� تص��حي� المعلوم��ات ع��ن أم��اكن البن��ود المختلف��ة
)ت��رد مناقش��ة أكث��ر تفص��يالً ف��ي الفق��رتين  ١٣٨-٤و  .(١٣٩-٤ويج��ب االحتف��اظ بجمي��ع
الوثائق المُو ّقعة األصليّة بشأن المعامالت المتعلق�ة ب�المواد النووي�ة ،الت�ي تقتض�يھا ل�وائ�
السلطات المختصة أو اتفاقات الضمانات بين الدول المعنية والوكالة.
 -٤٢-٤ويجب أن تشمل السِّجالّت الخاصة بنشاط ما المعلومات التالية على األقل:
– مُطابقة بند أو مجموعة بنود فريدة؛
٢١

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

سجل تاريخي لبند أو مجموعة بنود؛
منطقة )أو مناطق( قياس المواد التي حدث فيھا النشاط؛
المكان )األصلي أو الجديد ،في حالة تحريك البند(؛
نوع المادة النووية؛
ُ
ً
وصف المادة )الكيميائي والفيزيائي ،مثال األكسيد ف�ي المحل�ول( ون�وع الحاوي�ة
)مثالً ،قنينة أو برميل خشبي لنقل السوائل أو بند مختوم(؛
كميات المواد النووية )وزنھا اإلجمالي ،ووزن الوعاء ،ووزن الم�واد الص�افي،
واختبار عناصرھا ،ووزنھا وتكوينھا النظيري(؛
أساليب القياس وحاالت عدم اليقين المحتملة في القياسات؛
نوع المعاملة التجارية )االستالم وال ّشحن واإلثراء والمزج(؛
تاريخ المعاملة التجارية وتاريخ تسجيلھا؛
ً
التوقيعات )اليدوية أو اإللكترونيّة( م�ن األف�راد الق�ائمين بالنش�اط )م�ثال ،اس�تالم
المواد وتغيير مكانھا(؛
الجھاز المح ِّدد لنوع التالعب )في حالة استخدامه(.

 -٤٣-٤وينبغي تعيين موقع الم�واد بش�كل مح�دّد بم�ا في�ه الكفاي�ة الس�ترداد البن�ود ف�وراً.
كم��ا ينبغ��ي أن تك��ون كمي��ات وأم��اكن جمي��ع البن��ود المُدرج�ة ف��ي قائم��ة س��جالت الحص��ر
ص��حيحة وقابل��ة لل ّتحق��ق منھ��ا )م��ع إمكاني��ة اس��تثناء البن��ود الت��ي ت��م س��حبھا أو اس��تھالكھا
خالل آخر دوريات المعالجة(.
 -٤٤-٤ويجب أن يكون نظ�ام الحص�ر ق�ادراً عل�ى أن يُص�دِر ف�ي أيّ وق�ت قائم�ة ببن�ود
المواد النووية الراھنة في أيّ منطقة من مناطق قياس المواد في المرف�ق .ويج�ري إع�داد
ھذه القائمة انطالقا ً من قائمة البن�ود الموج�ودة ف�ي بداي�ة فت�رة قي�اس الم�واد )عل�ى أس�اس
الحصر المادي لعُھدة المواد النووية( ،وبتحديث القائمة استناداً إلى جميع تغيُّ�رات حص�ر
العھ��دة ،مث��ل عملي��ات االس��تالم والمُ��دخالت للمعالج��ة وإنت��اج البن��ود وعملي��ات ش��حنھا
وتحويلھ��ا وم��ا إل��ى ذل��ك .وينبغ��ي أن تش��مل قائم��ة البن��ود تعي��ين ھوي��ة البن��ود وأماكنھ��ا
والمعلومات المتصلة بحصر ك ِّل بند .وفي نھاية فترة قياس الم�واد ،يُج�ر� حص�ر م�ادي
آخر ،ث ّم يتم إعداد قائمة ب�البنود الموج�ودة ف�ي منطق�ة قي�اس الم�واد .وينبغ�ي مقارن�ة ھ�ذه
القائمة بال ِّسجالت المستخلصة م�ن قائم�ة البن�ود األص�ليّة وتغيُّراتھ�ا خ�الل الفت�رة .ويج�ب
تعليل أيّ فروق تكش�فھا تل�ك المقارن�ة .كم�ا ينبغ�ي أن يت�ي� نظ�ام الحص�ر إمكاني�ة إج�راء
)ت�رد تغطي�ة
تعديالت استناداً إلى تقييم الفروق بين السجالت ونتائج قائم�ة البن�ود الثاني�ةِ .
الحصر المادي للمواد بمزيد من التفاصيل في الفقرات  ٦٠-٤إلى .(٨١-٤

٢٢

 -٤٥-٤ويجب أن يكون من الممكن اقتفاء أث�ر ك� ِّل بن�د أُدخِ�ل ف�ي السِّ�جالت ع�ن طري�ق
نظام ترقيم أو نظام مراج�ع لوث�ائق المص�ادر األص�لية أو س�جالت التش�غيل أو الوس�يلتين
معا ً .وينبغي إثبات ال ِّسجالت بوثائق صحيحة وكاملة لدعمھا.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٤٦-٤يُستحسن استخدام سجالت الحصر المحوس�بة م�ن أج�ل أ��را� األم�ن الن�ووي
ألن الحاسوب يتيح الوصول إلى البيان�ات وإمكانيّ�ة إدخ�ال المس�تجدّات عليھ�ا ف�ي حينھ�ا.
وينبغي توفير حماية ودعم كافيين لل ِّسجالت بحيث ال يؤدي أيّ عم�ل مُس�بِّب لتغييرھ�ا أو
تدميرھا ،يتم بشكل متعمّ�د أو �ي�ر متعمّ�د ،ب��ذن أو ب�دون إذن ،إل�ى إزال�ة إمكانيّ�ة ت�وفير
مجموعة كاملة وصحيحة من معلومات حصر المواد ومراقبتھا .وفضالً عن ذل�� ،يج�ب
إي��الء اھتم��ام خ��اص ال ِّتس��اق الس��جالت .كم��ا يج��ب إع��داد ت��دابير للتوفي��ق ب��ين الس��جالت
وضمان وجود وثائق تدعم انطباقھا ،قبل إعداد سجالت الحصر ذات الصلة.
 -٤٧-٤وينبغ��ي أن ي��و ِّفر نظ��ام س��جالت الحص��ر والمراقب��ة المعلوم��ات الالزم��ة لتقي��يم
الوضع الذي يمكن أن ينطوي على سرقة م�واد نووي�ة .ويج�ب الس�ما� لم�وظفين معيّن�ين
بالوص��ول إل��ى س��جالت الحص��ر للحص��ول عل��ى المعلوم��ات المطلوب��ة فق��ط .ويستص��وب
تط��وير إج��راءات ض��وابط وتنفي��ذھا لت���مين دق��ة الس��جالت وكمالھ��ا )والتح ُّق��ق م��ن ج��ودة
البيانات(.
سجالت التشغيل
 -٤٨-٤سجالت التشغيل ھي أيّ سجالت يحتفظ بھا المش ِّغل ولھا صلة باستخدام الم�واد
النووية أو معاملتھا .وھذه السجالت يجب أن تكون متاحة الس�تخدامھا ف�ي نظ�ام الحص�ر
والمراقبة دعمه .ويجوز أن تشمل ما يلي:
–
–
–
–

البيانات المستخلص�ة م�ن أيّ عملي�ة مفض�ية إل�ى تغيي�ر كمي�ة الم�واد النووي�ة أو
تغيير تركيبھا؛
البيانات المستخلصة من معايرة الموازين والصھاريج ومعدات القياس األخ�ر�
والمحافظة عليھا؛
البيانات المستخلصة من تقييمات أخذ العينات و ُن ُ
ظم القياسات؛
س��جالت التش��غيل لتبري��ر كمي��ة الم��واد النووي��ة عل��ى أس��اس إج��راء تحليل��ي أو
إجراء للتخلُّص من مواد نووية أو إجراء لضبط القياسات.

٢٣

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٤٩-٤يجوز أن يستنتج تقييم ال�عالي�ة ض�رورة س�جالت تش�غيل إض�افية معيّن�ة لتحقي�ق
األمن النووي المناسب أو لصلتھا به .ويجوز أن تشمل سجالت التشغيل معلوم�ات يمك�ن
أن تساعد إدارة الحصر والمراقبة ف�ي تقييمھ�ا ل�نش�طة المتص�لة ب�المواد النووي�ة لكش��
احتمال سرقتھا.
وثائق داعمة أُخرى
 -٥٠-٤إن الوث��ائق الت��ي يج��وز اس��تخدامھا ل��دعم س��جالت الحص��ر والمراقب��ة يج��ب أن
تكون متاحة الستخدامھا في نظام الحصر والمراقبة باعتبارھا ضرورية للتن�ي�ذ المناس�ب
أو التح ُّقق .وھذه الوثائق يج�وز أن تش�مل مس�تندات الش�حن وس�جالت الط�رود وس�جالت
قياسات الوزن وسجالت المختبر وسجالت األجھ�زة الت�ي ت�دل عل�ى ش�� ف�ي ح�دوث أيّ
تالعب .ويج�وز أن تحت�وي الوث�ائق أيض�ا ً عل�ى س�جالت األم�ان ،م�ثالً س�جالت إن�ذارات
اإلشعاعات والحرجية ،وسجالت الحماية المادية ،الت�ي تب�يِّن دخ�ول م�وظ�ين ف�ي من�اطق
خاضعة للرقابة أو للمحافظة على أجھزة االحتواء والمراقبة.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٥١-٤يج��ب تحدي��د الس��جالت الت��ي يمك��ن أن تك��ون ض��رورية ف��ي حال��ة طارئ��ة تش��مل
الم��واد النووي��ة .وق��د تت��داخل بع��� ھ��ذه الس��جالت م��ع س��جالت الحص��ر أو م��ع س��جالت
التشغيل ،وقد ال تكون الزمة ألنشطة روتينية ،ولكن جميع ھذه السجالت يج�ب أن تك�ون
متاحة إلدارة الحصر والمراقبة في حال�ة ح�دث متص�ل ب�األمن الن�ووي أو ط�ار� أو ف�ي
ُّ
تحقق محددة.
حالة عمليات
السجالت
تحديث ِّ
 -٥٢-٤ينبغي تحديث سجالت حصر المواد متى أمكن ذل�� ،عن�دما يح�دث تحريكھ�ا أو
تغيير في حصر عُھدتھا أو يص�ب� أيّ منھم�ا معروف�ا ً .وعملي�ة تح�ديث البيان�ات يج�ب أن
تشمل إجراء تصديق البيانات .وينبغ�ي أن يش�مل تص�ديق البيان�ات توكي�د جودتھ�ا ،وذل��
إمّا بحضور شخص ثان ،أو بواسطة نظام حاسوبي ،لتأكيد المُدخالت األوليّة.

٢٤

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٥٣-٤ويج���ب تحدي���د متطلب���ات التوقي���ت المناس���ب إلدخ���ال مختل���ف أن���واع ال ِّس���جالت
الجديدة وتحديث نظام سجالت المرفق .وبغض ال ّنظر عن ال ّنھج الم ّتب�ع لحف�ظ السِّ�جالت،
سواء كان يدويا ً أو حاس�وب ّياً ،ف�إن األعم�ال المطلوب�ة لتح�ديث السِّ�جالت ينبغ�ي إعطا�ھ�ا
أولويّة عليا بحيث تعبِّر ال ِّسجالت عن المع�ارف المكتس�بة ع�ن الم�واد النووي�ة ف�ي الوق�ت
الحقيقي تقريبا ً ،عِ لما ً أن تصديق البيانات مھم لتأمين فعاليّة سجالت المرفق ال ّنووي.
السجالت
النھج الواجب إ ِّتباعه لحفظ ِّ
 -٥٤-٤يج��وز أن تك��ون ال ِّس �جالت المس��تخدمة ألغ��راض الحص��ر والمراقب��ة يدو ّي��ة أو
مُحوس��بة بحس��ب كمي��ة ون��وع الم��واد النووي��ة الموج��ودة ف��ي المرف��ق .فالعملي��ة اليدوي��ة ق��د
تكون كافي�ة لمرف�ق يق�وم بمعالج�ة كمي�ات ص�غيرة م�ن الم�واد النووي�ة ،أو ع�دد قلي�ل م�ن
البنود .أمّا ال ّنھج الحاسوبي ،فقد يكون الخيار األفض�ل لمرف�ق توج�د في�� كميّ�ة كبي�رة م�ن
المواد النووية أو عدد كبير م�ن البن�ود ،عِ لم�ا ً أن اس�تخدام الحاس�وب يت�ي� إمكانيّ�ة إج�راء
تحليل أسرع بكثير لبيانات أوسع نطاقاً ،وھذا يمكن أن يكون مفيداً في تحديد األخط�اء أو
التناقضات ،التي يمكن أن تدل على حدوث أنشطة تمّت بدون تفويض .وفضالً عن ذل��،
فإن الحاسوب يو ِّفر معلومات أقرب إلى الوقت الحقيقي من أجل حسم الحاالت ال ّشاذة.
 -٥٥-٤وإذا اس ُتخدِم نظام حاسوبي ،ينبغي ا ِّتخاذ تدابير تكفل االستيثاق من أن الش�خص
القائم بالنش�اط موث�وق ب�� ومُس�جّ ل .ويج�ب حماي�ة س�جالت حص�ر الم�واد م�ن التغيي�رات
غير المسموح بھا ،ومن تزييف المعلومات .وينبغي أن يتولّى شخصان على األق�ل مھم�ة
ال ّتح ُّقق من األنشطة المادية وسجالتھا ،في حالة األنشطة التي تشمل البنود التي يمكن أن
تحت��وي عل��ى م��واد نووي��ة .وم��ن ش��أن اس��تخدام آالت ق��راءة ش��فرات الخط��وط العمودي��ة،
والم���وازين اإللكتروني���ة وغيرھ���ا م���ن المع���دات اإللكتروني���ة الموص���ولة مباش���رة بنظ���ام
حاس��وبي أن يح ٍّس��ين النظ��ام برمّت��� ،ويقل��ص م��ن األخط��اء الت��ي ق��د تح��دث عن��د إدخ��ال
البيانات يدوياً ،ويقلص من العمل الالزم إلدخال البيانات والتحقق منھا.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٥٦-٤ينبغ��ي تنفي��ذ ض��وابط رقابي��ة لض��مان أن مس��تخدمي س��جالت الحص��ر والمراقب��ة
يحق لھم الوصول فقط إلى البيانات الالزمة إلنجاز األعمال المُسندة إل�يھم ،وال يح�ق لھ�م
سوى أداء المعامالت المسموح لھم بالقيام بھا في مناطق قياس المواد المحدّدة لھم ،سواء
كان نظام سجالتھا يدويا ً أو حاسوب ّيا ً .ويجب أن تك�ون الض�وابط الرقابي�ة ومن�اطق قي�اس
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الم��واد مُوحّ ��دة لكش��ف البيان��ات وال ّتق��ارير المزيّف��ة ،الت��ي يمك��ن أن تخف��ي س��رقة الم��واد
النووية .وينبغي برمجة ضوابط التح ُّقق في النظ�ام اإللكترون�ي لكش�ف األخط�اء وح�االت
التزييف .وتحتوي الفقرة  ١٢٣-٤على مناقشة أكثر تفصيالً بشأن مراقبة البيانات.
 -٥٧-٤ويجب تأمين سجالت الحصر والمراقبة في جمي�ع الح�االت .وإذا اس� ُتخدِم نظ�ام
حاسوبي ،فال بد من وضع خطة لتأمين حاسوب المرفق الخاص ،وذلك بالتش�اور الوثي�ق
م��ع خب��راء الحماي��ة المادي��ة واألم��ان والعملي��ات وتكنولوجي��ا المعلوم��ات .ويُستص��وب أن
تعالج ھذه الخطة ما يلي كحد أدنى:
–
–
–
–

التنظيم والمسؤوليات؛
إدارة الممتلكات؛
المخاطر وإمكان ال ّتعرُّ ض لھا وتقييم االمتثال للقواعد المُعتمدة؛
تصميم أمن ال ُّن ُ
ظم.

وينبغي أن تعالج الخطة أيضا ً إجراءات أمن ال ّتشغيل التالية:
–
–
–
–
–
–
–

مراقبة الوصول إلى المواد؛
أمن البيانات؛
أمن االتصاالت؛
ُ
أمن نظام الحاسوب وبرمجياته ،ورصد ال ُّنظم ذات الصلة؛
صيانة أمن الحاسوب؛
ال ّتصدي للحادثات؛
إدارة شؤون الموظفين.

وينبغي أن تشمل الخطة الدّعم الروتيني لل ُّن ُ
ظم وتكفل تكامُل وسالمة نظام حصر المواد.
 -٥٨-٤وال بد من وضع خطة ألمن المعلومات من أجل ضمان سِ رِّ يّة البيانات التي ي�تم
جمعھا في النظام المحوسب وفي السِّجالت األصلية أيضاً ،ومن أجل سالمة تلك البيانات
واستدامة إتاحتھا .وينبغي تطبيق ترتيبات احتياطيّة تكفل أمن المعلومات بشكل سليم.
 -٥٩-٤ويجب أن تشمل ھذه الخطة احتياطات الستعادة محتويات السِّجالت المفق�ودة أو
المدمّرة .ويُستصوب التفكير في ضرورة حماية نظام السِّجالت وغزارته بحيث ال يؤدي
أي تصرُّ ف مُتعمّد لتغيير السِّجالت أو تدميرھا إل�ى إزال�ة إمكاني�ة ت�وفير مجموع�ة كامل�ة
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وص��حيحة م��ن معلوم��ات حص��ر الم��واد النووي��ة ومراقبتھ��ا .كم��ا ينبغ��ي أن تش��مل الخط��ة
تدابير وقائيّة ضد أيّ أعمال شِ رِّ يرة يقوم بھا مُش ِّغل نظام المعلومات أو مديره.

الحصر )الجرد( المادي ل ُعھدة المواد النووية
 -٦٠-٤يج��ب عل��ى أيّ مُش � ِّغل لمرف��ق ن��ووي أن يق��وم بحص��ر م��ادي لك � ِّل عُھ��دة الم��واد
النووية في كل منطقة من مناطق القياس .وينبغي أن تتو ّقف وتيرة الحص�ر الم�ادي عل�ى
كمي��ات الم��واد النووي��ة وفئاتھ��ا .ويستحس��ن أن ترس��ي الدول��ة الح��د األدن��ى ل��وتيرة إج��راء
الحصر المادي ،الذي ينبغي إبالغ ال ُّسلطات المختصة بنتائجه ،إذا اقتضى األمر ذلك.
 -٦١-٤وتتف��اوت أس��اليب الحص��ر الم��ادي للعُھ��دة حس��ب الم��واد ال ُم��راد حص��رھا ون��و�
العمليات المُن ّفذة في المرفق .وعموماً ،يج�ب قي�اس جمي�� الم�واد النووي�ة باس�تخدام نظ�ام
قياس مُصدّق علي�ه وق�ت إج�راء الحص�ر الم�ادي ،أو ينبغ�ي اعتم�اد قي�اس س�ابق لھ�ا أك�د
صحته جھاز كشف التال ُعب .وفيما يتعلق بالمواد النووية الموج�ودة ف�ي ش�كل بن�ود ،ف�إن
أداء الحصر المادي يشمل عادة فحص كل بند من بنود المواد النووية عن طريق الر�ي�ة
بالعين المجرّ دة لتحديد نوعه الفريد بصورة قاطع�ة ،ون�و� وس�المة الجھ�از ال�ذي يكش�ف
أي تال ُعب )إذا ُ
طبِّق الجھاز على البند المعني( ،وتحديد مكان البند .وفي حالة عدم ا ِّتخاذ
تدابير )مثل تطبي�ق جھ�از كش�ف التالعُ�ب( ،لض�مان اس�تمراريّة معرف�ة محتوي�ات البن�د،
يج��ب ال ّتح ُّق��ق م��ن البن��د بوس��يلة مناس��بة .وعن��دما يج��ري تحدي��د م��دى ال ّتح ُّق��ق ،بم��ا في��ه
القياس��ات و ِد ّقتھ��ا ،ينبغ��ي إي��الء االھتم��ام ال��الزم لجاذبي��ة الم��واد النووي��ة المعني��ة .ويج��ب
تعديل عُھدة المواد النووية الدّفترية وفقا ً للحصر الم�ادي ال�دوري لحس�م الف�روق وتحقي�ق
توافق بين عُھدة المواد الدّفترية والحصر المادي الدّوري.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٦٢-٤إن عملية الحصر المادي مھم�ة ل�م�ن الن�ووي ألنھ�ا ،إذا ُن ِّف�ذت بش�كل ص�حيح،
س ُت ِثبت وجود المواد النووية و ِد ّقة عُھدة المواد الدّفترية ،وس�تو ِّفر دل�يالً عل�ى فعالي�ة نظ�ام
الحص�ر والمراقب�ة ف�ي المرف�ق .فالحص�ر الم�ادي يمك�ن أن يكش�ف س�رقة الم�واد النووي��ة
التي لم تكشفھا جوانب األمن النووي األخرى .ولك�ن ،ألن الحص�ر الم�ادي ق�د ال يض�من
دائما ً كشف سرقة المواد النووية في حينھا ،فإن تدابير الحصر والمراقبة الواردة في ھذه
الوثيقة تصبح الزمة لذلك.

٢٧

إجراء الحصر المادي ل ُعھدة المواد النووية
 -٦٣-٤يو ِّفر القسم  ٤-٥في المرجع ] [٧إرشادات تفصيلية بشأن اإلجراءات واألنشطة
التي سيتعيّن تنفيذھا عندما يجري الحصر المادي لعُھدة المواد النووية .وينبغي أن يش�مل
برنامج الحصر المادي التدابير التالية ولكن دون أن يقتصر عليھا:
–
–

–

–
–
–

–

–

–
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التحديد الواضح للواجبات والمسؤوليات المتعلق�ة ب��جراء الحص�ر الم�ادي تح�ت
اإلشراف العام من جانب إدارة حصر المواد النووية ومراقبتھا؛
ال ّت��دابير الالزم��ة لض��مان أن إج��راء الحص��ر الم��ادي ين ِّف��ذ� مو�ف��ون مُقت � ِدرون
ومستقلون ع�ن األش�خا� المس�ؤولين ع�ن الم�واد النووي�ة ،وأن�ه ال يعتم�د عل��
فرد واحد؛
ال ّتدابير الالزمة لضمان أن جميع البنود مشمولة في قائمة الحص�ر الم�ادي ،م�ع
ض��مان ع��دم تك��رار أيِّ بن��د ف��ي القائم��ة ،م��ثالً باس��تخدام لزق��ات حص��ر مُش � ّفرة
ُ
درجت خالل فترة إجراء حصر العُھدة؛
ومُلوّ نة لتحديد البنود التي سبق أن أ ِ
ال ّت��دابير الالزم��ة لض��مان تج��ا ُنس الم��واد الموج��ودة بمق��ادير كبي��رة غي��ر مُع ّب��أة،
وأخذ عيناتھا ،وتحليلھا )حسب نوعھا(؛
ال ّتدابير الالزمة لضمان أن معايرة جميع المعدّات المستخدمة لقي�اس الم�واد ف�ي
عملية الحصر حديثة و ُم ّتسِ قة مع اإلجراءات؛
ال ّتدابير الالزمة لض�مان أن الم�واد األخ�ر� الموج�ودة ف�ي المرف�ق ،الت�ي يمك�ن
جل
استبدالھا ب�المواد النووي�ة ،ق�د أُخضِ �عت للمراقب�ة وحُصِ �رت وأُدخِل�ت ف�ي سِ � ِ
المواد غير النووية؛
ال ّت��دابير الالزم��ة لض��مان ع��دم وج��ود أيِّ م��واد نووي��ة ف��ي مك��ان غي��ر مس��مو�
استخدامه للمواد النووية ،مثالً وجود مواد نووية ف�ي حاوي�ة مرقوم�ة باعتبارھ�ا
فارغة؛
ال ّت��دابير الالزم��ة لض��مان ح���ر تحري��ك الم��واد النووي��ة خ��الل عملي��ة الحص��ر
المادي ،وذلك لحصر جميع الكميات في المنطقة المعنية وعدم حص�ر م�واد ف�ي
أكثر من منطقة واحدة؛
الق��درة عل��� حس��اب ع��دم اليق��ين ف��ي القياس��ات ،وف��ي الم��واد غي��ر المحص��ورة
) ،(MUFوھي م�واد مفق�ودة ،وذل�ك لتيس�ير تقي�يم حص�ر الم�واد عل�� إث�ر ج�رد
العُھدة المادّي.

 -٦٤-٤وينبغي تنفيذ األنشطة التالية بعد جرد العُھدة المادّي:
– التوفيق بين قائمة الحصر المادي للبنود وسِ جالت العُھدة الدّفترية ،بن�داً بع�د بن�د
على التوالي؛
– استقصاء وحسم التناقضات بين سجالت حصر العُھدة الم�ادي وس�جالت العُھ�دة
الدّفترية؛
– إدخال تعديالت في الحص�ر لجع�ل س�جالت العُھ�دة الدّفتري�ة منس�جمة م�ع نت�ائ�
الحصر المادي للعُھدة.
 -٦٥-٤وفيم��ا يتعل��ق ب��المرافق الت��ي تع��ال� الم��واد النووي��ة ،ينبغ��ي أن يش��مل الحص��ر
المادي للعُھدة العناصر اإلضافية التالية ،ولكن دون أن يقتصر عليھا:
– ضمان أن كمية المواد النووية المرتبطة بكل بند تعبِّر عن قيمة مقيسة؛
– قياس جميع كميات المواد النووية في الحصر المادي ،التي لم يتم قياسھا سابقا؛ً
– تحدي��د م��د� يج��وز في��� ،بالنس��بة لك��ل منطق��ة وعملي��ة مراقب��ة داخلي��ة ،أن ي��تم
إغالقھا أو إخالؤھا أو إبقاؤھا ساكنة خالل إجراء الحصر المادي.
 -٦٦-٤وعندما ُتستخدم أجھزة كشف التالعُ�ب ف�ي إط�ار برن�ام� فعّ�ال لمراقب�ة الم�واد،
فإنھا يمك�ن أن تخف�ض الجھ�د ال�الزم إلج�راء ج�رد العُھ�دة الم�ادي ،نتيج�ة لتخف�يض ع�دد
القياس��ات )ت� ِ�رد ف��ي الفق��رات  ١٣٠-٤إل��ى  ١٣٣-٤مناقش��ة أكث��ر تفص��يالً ألجھ��زة كش��ف
التالعُب( .وتفاديا ً لمالحظة البنود وإعادة قياسھا خالل جرد العُھ�دة الم�ادي ،يمك�ن قي�اس
بعض الحاويات قبل إجراء الجرد المادي وإحكام سدادھا مع جھاز لكشف التالعُ�ب .كم�ا
يمكن استخدام أجھزة كشف التالعُ�ب أيض�ا ً عن�دما تح�ول خص�ائص الخ�زن دون ال ّتح ُّق�ق
من ك ِّل بند منفرد .وفي مثل ھذه الحاالت ،ينطوي الجرد الم�ادي عل�ى ال ّتح ُّق�ق م�ن ھوي�ة
وس��المة أجھ��زة كش��ف التال ُع��ب والحاوي��ة .ويج��وز اس��تخدام القياس��ات التوكيدي��ة خ��الل
الجرد المادي كتدبير إضافي يضمن أن إجراءات االحتواء والمراقبة كانت فعّالة.
 -٦٧-٤ويمكن تحسين كفاءة الجرد المادي باستخدام تكنولوجيات مثل القضبان ال ِّشفرية
لتميي��ز الحاوي��ات أو البن��ود وأماكنھ��ا م��ع اس��تخدام أجھ��زة كش��ف ال ّتال ُع��ب .وينبغ��ي القي��ام
ب �الجرد الم��ادي وفق �ا ً إلج��راءات مكتوب��ة خاص��ة ب��� .كم��ا ينبغ��ي أن يش��مل جمي��ع الم��واد
النووية الموجودة في منطقة لقياسھا .ويج�ب أن ُتح�دّد بوض�و� فت�رة انقط�ا� ب�ين فت�رات
قياس المواد .وعموماً ،يستدعي التميي�ز ب�ين الفت�رات إج�راء الج�رد الم�ادي عن�دما تك�ون
العمليات ساكنة أو مُغلقة ،وتكون حركة المواد قد تو ّقفت .وينبغي تنظي�ف وإخ�الء جمي�ع
معدات المعالجة بقدر اإلمكان للتحضير للجرد المادي الروتيني .وإذا لم يكن م�ن الممك�ن
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إزال��ة جمي��ع الم��واد النووي��ة م��ن مع��دات المعالج��ة ،ينبغ��ي محاول��ة قي��اس الم��واد النووي��ة
المستبقاة خالل االستخدام في العمليات .وعموماً ،يُوصف ھذا اإلجراء بأن�ه قي�اس للم�واد
أثناء العمليات ،ويمكن أن يكون صعبا ً ومقرونا ً بقدر كبي�ر م�ن ع�دم اليق�ين .ويتطل�ب ف�ي
كثير من األحيان استخدام معدات مصمّمة ومُختبرة خصيصا ً له من أجل تحسين ِد ّقتِه.
 -٦٨-٤وأحيانا ً تقتضي الضرورة أن يقوم المرفق بالجرد المادي أثناء عملي�ات معالج�ة
جارية )ويُوصف ھذا اإلجراء بأنه جرد مادي أثناء العمليات ].([٧
 -٦٩-٤وينبغ��ي تع��ديل س��جالت الحص��ر للتعبي��ر ع��ن كمي��ات الم��واد النووي��ة ف��ي الج��رد
المادي .وإذا كانت ھناك تناقضات بين سجالت الجرد المادي والعُھدة الدّفترية ،سيس�تلزم
األمر ال ّتقصِّي فيھا ،وإبالغ السلطة المختصة ،عند اللزوم ،وحسم التناقضات.
 -٧٠-٤يجوز ،أحياناً ،أن تظھ�ر حاج�ة إل�ى القي�ام بج�رد م�ادي غي�ر مُج�دول ،م�ثالً ف�ي
حالة تغيير المسؤولية عن المواد النووية وإذا حدث تغيير في عملية ف�ي المرف�ق .ويج�ب
أن تكون بحوزة المرفق إجراءات جاھزة موضوعة للقيام بج�رد م�ادي غي�ر مُج�دول ف�ي
ك ِّل منطقة لقياس المواد في المرفق ،عِ لما ً أن جرد المواد الطارئ يمثل أحد أن�وا� الج�رد
غير المُجدولة ،وق�د تظھ�ر حاج�ة إلي�ه ف�ي حال�ة تنش�يط نظ�ام اإلن�ذار ،م�ثالً إن�ذار متعل�ق
بكشف ُّ
تدخل ،أو ا ِّدعاء معقول ب�أن م�ادة نووي�ة ق�د سُ�حِبت م�ن المرف�ق .والج�رد الم�ادي
الطارئ وسيلة للمساعدة على حسم مسألة متعلقة بس�حب م�واد غي�ر مس�موح ب�ه .ويتع�يّن
عل��ى المرف��ق إع��داد خط��ة للج��رد الم��ادي الط��ارئ قب��ل ظھ��ور الحاج��ة إلي��ه .وھ��ذا الج��رد
ينبغي أن يُم ِّكن الكشف عن ما إذا كان قد حدث فعالً ،أو لم يحدث أص�الً ،س�حب بن�د م�ن
ص��� ل��ه ف��ي س��جالت المرف��ق ،أو م��ا إذا ك��ان ق��د ج��ر� تحري��ك م��ادة م��ن
المك��ان المُخ ّ
ً
ّ
حاويتھا .وينبغي تصميم الج�رد الط�ارئ للتص�دّي للحال�ة الش�اذة المح�ددة .م�ثال ف�ي حال�ة
كسر قِفل غرفة ،يجب أن يُقتصر الجرد على البنود في تلك الغرفة فقط وليس في منطق�ة
قياس المواد بكاملھا .وينبغي إعطاء أولوية لل ّتح ُّقق من أن المادة األكثر جاذبي�ة م�ا زال�ت
موجودة .وبغض ال ّنظر عن الوض�ع ،يج�ب أن ي�تم الج�رد الط�ارئ بس�رعة ،ألن�ه مُص�مّم
لتحديد ما إذا كان قد حدث سحب مواد نووية غبر مسموح به.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٧١-٤ينبغ��ي إع��داد وتنفي��ذ إج��راءات ش��كلية لت��وفير إرش��ادات واض��حة وكامل��ة بش��أن
القيام بالجرد المادي .ويجب قي�اس جمي�ع البن�ود ف�ي وق�ت الج�رد ،أو تعزيزھ�ا باس�تخدام
جھاز لكشف ال ّتالعُب ،مع إخضاعھا لبرنامج فعّال لمراقبة المواد بصورة دائمة.
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 -٧٢-٤ونتيجة ألنشطة اإلنتاج في بعض المرافق ،فإن بعض أجزاء المرف�ق والمع�دات
ال يمكن الوصول إليھا إالّ أثن�اء القي�ام ب�الجرد .وإيق�اف تل�ك األنش�طة للقي�ام ب�الجرد يت�يح
الفرص��ة لض��بط ومع��ايرة مع��دات مراقب��ة العملي��ات المس��تخدمة م��ن أج�ل أغ��راض األم��ن
النووي .ويتيح الفرصة أيضا ً لصون ُن ُ
ظم االحتواء والمراقبة ف�ي المرف�ق وال ّتح ُّق�ق منھ�ا،
ألنھ��ا ال يمك��ن الوص��ول إليھ��ا ف��ي الظ��روف العادي��ة .وعن��دما يُن ّف��ذ الج��رد الم��ادي ،ينبغ��ي
الحرص عل�ى التميي�ز ب�ين األخط�اء غي�ر المتعمّ�دة والتغيي�رات المتعمّ�دة م�ن فع�ل ش�رِّ ير
داخلي )مثالً ،تغييرات في القضبان ال ِّشفرية وك�روت الحاوي�ات وأجھ�زة كش�ف ال ّتالعُ�ب
واألوزان( ،ووجود بنود تم إنتاجھا عن طريق أنشطة غير مسموح بھا.
المشارك في الجرد المادي قد يكون شخص�ا ً يمك�ن أن
 -٧٣-٤وبال ّنظر إلى أن الموظف
ِ
يقوم بفعل شِ رِّ ير داخلي ويحاول أن يؤثر على نتائج الج�رد ت��ثيراً عكس�يا ً مناوئ�اً ،ف�ال ب�د
من إعطاء اھتمام خاص للحد من ھ�ذ� اإلمكاني�ة .وينبغ�ي أن تش�مل اإلج�راءات خط�وات
لكشف األعمال الھادفة إلى سحب المواد النووية بطريقة غير مسموح بھ�ا .ويج�ب ا ِّتخ�اذ
خطوات تكفل عدم قيام موظ�ف ب�الجرد الم�ادي وح�د� .ويج�ب أيض�ا ً توفي�ق نت�ائج الج�رد
المادي بشكل تام ودقيق مع عُھدة المواد الدّفترية في المرفق.
 -٧٤-٤وينبغي أن تتوفر لدى المرفق إجراءات موضوعة لتحقيق وصف كامل للعملي�ة
المزمع إ ِّتباعھا في حالة ظھور حاجة إلى القي�ام بج�رد غي�ر مُج�دول لالھت�داء إل�ى م�ا إذا
كان قد حدث سحب مواد نووية غير مشروع.
حساب المواد غير المحصورة ) (MUFوتقييمھا
 -٧٥-٤ينبغ��ي أن ت��تم ،بع��د ك��ل ج��رد م��ادي ،مقارن��ة كمي��ة الم��واد النووي��ة اإلجمالي��ة
المحسوبة على أساسه بكمية المواد النووية اإلجمالية المسجّ لة في عُھ�دة الم�واد الدّفتري�ة،
ويجب حساب المواد غير المحصورة )التي يُشار إليھا أحيانا ً باعتبارھا فرق الج�رد( ف�ي
إطار عملية إغالق حصر المواد لمنطقة قياسھا المعنية .ويرد في القسم  ٥-٥في المرجع
] [٧تفسير أكثر تفصيالً لحساب المواد غير المحصورة .MUF
 -٧٦-٤وفيما يتعلق بالمرفق الذي يحت�وي عل�ى م�واد نووي�ة ف�ي ش�كل بن�ود فق�ط ،م�ثالً
مجمّعات وقود نووي مزمع استخدامھا في مف�اعالت الق�وى ،أو مرف�ق لخ�زن بن�ود م�واد
نووية يحافظ عليھا بحالتھا كما استلمھا ،فإن المواد غير المحصورة ،وھي مواد مفق�ودة،
ينبغ�ي أن ُتعتب��ر ص��فراً ،ف��ي ح�ين أن الم�واد غي��ر المحص��ورة الت�ي ال ُتعتب��ر ص��فراً ت��دل
ُ�رقت أو حُرِّ ك�ت م�ن مكانھ�ا� أو أن
على وجود مشكلة ج ِّدية :إمّا أن تكون ق�د فُقِ�دت أو س ِ
تكون إجراءات حِفظ التسجيالت غي�ر وافي�ة) .ق�د يب�دو أن مرف�ق خ�زن البلوتوني�وم يمث�ل
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حالة مستثناة من "قاعدة الصفر" نتيجة لفقدانھا بسبب تآكلھا ،ولكن ھذا الفقد يمكن تعليل�ه
وتطبيق قاعدة الص�فر عل�ى م�ادة البلوتوني�وم غي�ر المحص�ورة .وينطب�ق ھ�ذا أيض�ا ً عل�ى
حالة فقدان المادة في اإلنتاج النووي وف�ي مف�اع�ت الق�و� :إذ إن فق�دان الم�ادة ف�ي حال�ة
اإلنت���اج وال ّتآك���ل المش���� ،يمك���ن تعلي���ل أس���بابه وع���دم اعتب���ار� م���ن ضِ ���من الم���واد غي���ر
المحصورة(.
 -٧٧-٤وفيما يتعلق بمرفق تجري فيه معالجة المواد النووية )تؤدي المعالجة إلى تغيير
المواد كيميائيا ً أو فيزيائياً ،أو إلى م�واد صُ�نِعت أو أُعي�دت معالجتھ�ا أو ج�ر� إثراؤھ�ا(،
يُتو ّق���� ع���دم انطب���اق "قاع���دة الص���فر" ،ويُع���ز� ذل���ك إل���ى ع���دم اليق���ين بش���أن القياس���ات
والمكوِّ نات المحسوبة بإجراءات حصر المواد )بدون قياسھا( .ومث�ل ھ�ذ� المكوِّ ن�ات الت�ي
ُتعتبر محفوظة وغير مقيسة أو مفقودة غي�ر مقيس�ة ،يمك�ن تق�ديرھا اس�تناداً إل�ى دراس�ات
ھندسية سابقة ،ولكن ينبغي ع�دم افت�راض أنھ�ا تع�ادل الف�رق ب�ين حص�ر الم�واد ال�دفتري
وحص��رھا الم��ادي .وبعب��ارة أخ��ر� ،ينبغ��ي أن ال ُتحس��ب م��ن الحص��ر ال��راھن .إن تقي��يم
المادة غير المحصورة ،الذي يشمل المقارن�ة م�� ع�دم يقين�ه ،ض�روري إلج�راء الحص�ر
المادي لكشف سرقة المواد النووية أو األداء المنخفض لنظام الحصر والمراقبة .وينبغ�ي
أن تض���� ال ُّس���لطات المختص���ة المع���ايير لتقي���يم الم���ادة غي���ر المحص���ورة ،والم���ادة غي���ر
المحصورة المتراكمة ،والحدود للمادة غير المحصورة.
 -٧٨-٤ومن المتطلبات األساسية لتقييم المادة غير المحصورة أن تخض�� جمي�� الم�واد
في معادلة حصر المواد لعملية قياسھا أو حسابھا وفقا ً إلج�راءات موض�وعة عل�ى أس�اس
دراسات ھندسية سابقة .إن تقييم المادة غير المحص�ورة يفت� ِرض أن ي�تم قي�اس الحج�م أو
الكتل��ة لك��ل بن��د من��ت� ،وأن يُح�دّد ع��ن طري��ق اختب��ار كيمي��ائي أو اختب��ار غي��ر مُتلِ��ف م��ا
يحتويه البند من مادة نووي�ة .وينبغ�ي الح�د بق�در اإلمك�ان م�ن اس�تبقاء الم�واد النووي�ة ف�ي
معدات المعالجة ،وذلك لتخفيض تأثير استبقائھا على المادة غير المحصورة.
 -٧٩-٤وال يتو ّقف حجم المادة غير المحصورة على ح�االت ع�دم اليق�ين ف�ي جمي�� ق�يم
القياسات في معادلة حصر المواد فحسب ،بل يعتمد أيض�ا ً عل�ى عوام�ل مس�اھمة أخ�ر�،
منھا أخط�اء حِف�ظ السِّ�ج�ت وأخط�اء القي�اس وال ّتغيُّ�رات غي�ر المتوقع�ة ف�ي كمي�ة الم�واد
المستبقاة ف�ي المع�دات الت�ي ل�م ي�تم قياس�ھا ،والم�واد المفق�ودة الت�ي ل�م ي�تم قياس�ھا .وعل�ى
ال��رغم م��ن أن الم��ادة غي��ر المحص��ورة ق��د تنط��وي عل��ى أخط��اء ليس��ت لھ��ا ع�ق��ة بعملي��ة
القياس ،فإن العوامل المذكورة آنفا ً ال تكون مُدرجة دائما ً في تقدير الخطأ المرتبط بالمادة
غير المحصورة وتقييم المادة غير المحصورة.
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جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٨٠-٤م��ن المھ��م إدراك أن اإلف��راط ف��ي حال��ة الم��ادة غي��ر المحص��ورة ،أو ف��ي حال��ة
حس��ابھا ،أو ف��ي الح��التين مع �اً ،ق��د يك��ون مؤش��راً ي��دل عل��ى احتم��ال ح��دو� س��رقة م��واد
نووية ،أو أنشطة شِ �رِّ يرة داخلي�ة م�ن فع�ل ش�خ� م�ن ال�دّاخِل ،م�ثالً أعم�ال مفض�ية إل�ى
تدھور أداء نظام الحصر والمراقبة .وإذا كانت القيمة اإلحصائية للمادة غي�ر المحص�ورة
كبيرة ،يجب إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان ذلك نتيجة ألنش�طة غي�ر مس�موح بھ�ا تمّ�ت
أثن��اء فت��رة حص��ر الم��واد أو ح ّت��ى خ��الل حص��ر الم��واد النووي��ة .ويمك��ن أيض �ا ً اس��تخدام
المعلومات المتراكمة عن المادة غير المحصورة لكشف وتقييم احتمال تنفي�ذ أنش�طة غي�ر
مسموح بھا في فترات متكررة لحصر المواد.
 -٨١-٤ويجب أن تؤخذ في االعتبار س�يناريوات معقول�ة ألنش�طة مناوئ�ة منطوي�ة عل�ى
تالعُب في إحصائية المادة غير المحصورة أو حسابھا لتغطية أنشطة غي�ر مس�موح بھ�ا.
وينبغي ا ِّتخاذ تدابير تستجيب وتتصدّى لحاالت السيناريوات المدروسة ،بما في ذلك الحد
من كميات المواد التي يوجد عدم يقين بشأن قياسھا ،أثناء وجودھا خ�الل إج�راء الحص�ر
المادي للمواد النووية.

القياسات ومراقبة جودتھا
 -٨٢-٤ينبغي أن يقوم المش ِّغل بإعداد برنامج قي�اس لتحدي�د كمي�ات الم�واد النووي�ة ،بم�ا
فيھ���ا الم���واد الموج���ودة بحوزت���ه والم���واد الت���ي ي���تم اس���تالمھا أو إنتاجھ���ا أو ش���حنھا أو
استبعادھا بطريقة أخرى من حصر المواد .ويجب أن تكون أجھزة القياس مناس�بة للبن�ود
المراد قياسھا ،مثالً أن تكون أحجام الموازين مناسبة .كما يجب استخدام برنامج لمراقب�ة
جودة القياسات لضمان ضبطھا ودقتھا.
 -٨٣-٤ويش��مل نظ��ام القي��اس ع��ادة عملي��ات مش��تركة تت��ألّف م��ن نق��اط القي��اس المح��ددة
وأساليبه وإجراءاته وعمليات حسابه وإجراءات أخذ العينات وأساليب المعايرة واس�تخدام
م��واد معيار ّي��ة أو مرجع ّي��ة ،ومراقب��ة ج��ودة القياس��ات .وينبغ��ي أن يُي ِّس��ر نظ��ام الحص��ر
والمراقب��ة للمُش � ِّغل مھم��ة ت��أمين ع��دم ش��حن أيِّ م��واد نووي��ة أو اس��تالمھا أو تحويلھ��ا أو
إنتاجھا ما لم يتم قياسھا بشكل سليم .فإذا لم يتيسّر قياسھا ،يجب تطبي�ق ض�وابط المراقب�ة
إلى حين تنفيذ القياسات.
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جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٨٤-٤تس��اعد معرف��ة كمي��ات الم��واد النووي��ة عل��ى ردع وكش��ف س��رقتھا .والقياس��ات
المض��بوطة والدقيق��ة مھم��ة ل�م��ن الن��ووي ،ألنھ��ا تح��د م��ن ع��دم اليق��ين بفض��ل ض��بطھا
ودقتھا ،عِ لما ً أن عدم اليقين يخفي سرقة المواد النووية .وقد تكون ھناك حاجة إلى تدابير
إضافيّة ضرورية لدعم األمن النووي ،مثل التدابير الھادفة إلى تحسين القياسات ،الت�ي ال
يتطلّبھا عادة نظام الحصر وال عمليات ال ّتش�غيل .م�ثالً ،ف�ي حال�ة س�رقة م�واد نووي�ة م�ن
حاوي��ة ،ل��م يك��ن ق��د ج��ر� قياس��ھا بدق��ة ،ف���ن م��ن المحتم��ل أن ال ي��تم كش��ف الس��رقة ع��ن
طريق قياس توكيدي ،ويتع ّذر تحديد الكميّ�ة المس�روقة .وإع�ادة قي�اس حاوي�ة س�بق أن ت�م
قياسھا يمكن أن تكشف ما إذا كانت ھناك مواد نووية مفقودة .ولذا ينبغي أن تك�ون ھن�اك
قياسات توكيدية متاحة لنظ�ام الحص�ر والمراقب�ة با�ض�افة إل�ى قياس�ات عملي�ات جاري�ة،
وذلك بافتراض أن تلك القياسات يمكن أن تساعد في كشف السرقة.
أھداف القياسات
 -٨٥-٤ينبغ��ي أن تك��ون كمي��ات الم��واد النووي��ة المس��تخدمة ف��ي س��جالت الحص��ر قا�م��ة
على أساس القياسات .ويستصوب اختيار نوع القياس على أساس المتطلبات التي تح ِّددھا
الس���لطة المختص���ة والغ���رض المنش���ود م���ن القي���اس ون���وع المرف���ق والعملي���ة .وتش���مل
الخص��ا�� الم���راد قياس��ھا م���ن أج��ل أ����راض الحص��ر وزن الم���واد النووي��ة وحجمھ���ا
وتركيز عناصرھا وتكوينھا ال ّنظيري.
 -٨٦-٤وحس��ابات كمي��ات الم��واد النووي��ة المب��ررة تقن ّي �ا ً يج��وز أن يُس��م� بھ��ا ب��دالً ع��ن
القياسات في أوضاع معيّنة ،مثل حس�اب مع�دّل الح�رق ف�ي الوق�ود بع�د التفري�� م�ن قل�ب
المفاعل .فتقديرات كميات المواد النووية المبررة تقن ّيا ً يجوز أيضا ً األخذ بھا مؤقتاً ،م�ثالً
ُّ
وتعذر إنجاز القياسات الكامل.
خالل حاالت تو ُّقف المعدات
 -٨٧-٤ويج��وز اس��تخدام قياس��ات توكيدي��ة �ثب��ات وج��ود الم��واد النووي��ة ما ِّدي �اً ،إذا ُن ِّف��ذ
برنامج فعّال لجھاز كشف ال ّتالعُب.
 -٨٨-٤ويجوز إجراء القياسات خ�الل المعالج�ة لمراقب�ة ت�د ُّفق الم�واد النووي�ة أو خ�الل
جردھا داخل منطقة عمليات .وينبغي وص�فھا أيض�ا ً ف�ي وث�ا�ق برن�امج القياس�ات .وعل�ى
إث��ر قي��اس الم��واد النووي��ة ،يج��ب ت���مين اس��تمرارية المع��ارف المتعلق��ة ب��المواد النووي��ة
المقيس��ة .ويج��ب أيض �ا ً إدخ��ال البيان��ات ف��ي السِّ��جالت ف��وراً ،وم��ن ث��م إ���الق الحاوي��ة
واستخدام جھاز لكشف ال ّتالعُب.

٣٤

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٨٩-٤يعتم��د األم��ن الن��ووي الف ّع��ال عل��ى الحص��ول عل��ى معلوم��ات كامل��ة ودقيق��ة ف��ي
حينھا عن جرد المواد النووية في المرفق .ويجب أن تكون القياسات مناسبة لنوع وكميّ�ة
المواد النووية المُراد قياسھا.
 -٩٠-٤وينبغ��ي أن تش��مل إج��راءات القي��اس ت��دابير إ���افيّة تح��ول دون إح��الل م��واد
أخ���ر� مح���ل الم���واد النووي���ة خ���الل قياس���ھا ،ودون ال ّتال ُع���ب بمع���ايير القي���اس ومعدّات���ه
وبياناته )المعايرة والقياس(.
أساليب القياس
 -٩١-٤ينبغي اختيار أساليب القياس الالزمة لقياس المواد النووية في ك� ّل منطق�ة قي�اس
رئيسيّة .ويجب أن تكون األساليب المُخت�ارة مناس�بة للم�واد المُ�راد قياس�ھا ،كم�ا يج�ب أن
تكون ُم ّتسِ قة مع المعايير الوطنية والدّوليّة ،أو ُم ّتسِ مة بالقدر نفسه من الجودة .وال بد م�ن
و���ع إج��راءات لوص��ف ك� ِّل أس��لوب للقي��اس ووص��ف طريق��ة اس��تخدام ُم ِعدّات��ه .ويج��وز
استكمال اإلجراءات باستخدام أدلّة ال ُم ِعدّات )مثالً دليل الموازين( في الحاالت التي تكون
فيھ��ا د ّق��ة ال ُم ِع�دّات )الم��وازين المُدرّ ج��ة ،م��ثالً( معروف��ة ومُص�دّقة .وينبغ��ي ،فيم��ا ي ُخ���
مُعدات القياس ،أن يحتاط نظام القياس لما يلي كحد أدنى:
–
–
–
–
–
–

أوصاف معدات القياس وتقييداتھا؛
إرشادات بشأن استخدامھا؛
كفاءتھا ومعايرتھا ،بما فيھا ممصات السوائل وأجھزة قياس التد ُّفق واألح�وا�
والموازين المُدرّ جة ،إلخ؛
صيانتھا؛
تدريب مُستخدمي نظام القياس وتأھيلھم؛
العمليات الحسابية لتحديد نتائج القياس.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٩٢-٤ال بد من استخدام أساليب قي�اس مناس�بة لن�وع الم�واد النووي�ة وكميّتھ�ا م�ن أج�ل
أ���را� األم��ن الن��ووي .وينبغ��ي أن تل ِّب��ي أس��اليب القي��اس المع��ايير الوطني��ة والدّول ّي��ة.
ويجب إعداد وتنفيذ إجراءات شكلية تو ِّفر إرشادات بشأن ك ِّل أس�لوب واس�تخدام المع�دات
الالزمة بشكل سليم.

٣٥

 -٩٣-٤ويجوز اختيار أساليب القياس في إطار السِّ�ياق الع�ام ل�م�ن الن�ووي ومتطلب�ات
ِد ّقة تقييم قياس المواد النووية.
ِد ّقة القياسات وضبطھا
ض��بط( لك��ل
 -٩٤-٤ينبغ��ي ا ِّتخ��اذ ت��دابير احتياط ّي��ة لتق��دير ح��االت ع��دم اليق��ين )ال ِّدق��ة وال ّ
أسلوب قياس ،وتحديد تأثيرھا على مُجمل عدم اليقين المرتبط بتقييم قياس المواد .ويج�ب
مراقبة عدم اليقين في حالة المواد غير المحصورة وفقا ً للوائح الدول�ة ومتطلب�ات المرف�ق
المعني .ويُوصى باستخدام أساليب القياس التي تلبِّي ،أو تتجاوزِ ،د ّقة القياس ال�واردة ف�ي
منش�ور المع�ايير الص�ادر بص�دد الق�يم المس�تھدفة الدولي�ة لع�ام  ٢٠١٠بش�أن ح�االت ع�دم
اليقين في ما ي ّتصل بحماية المواد النووي�ة ] [٩والمطبوع�ات األخ�رى الخاص�ة بالمع�ايير
الدولي��ة ف��ي ھ��ذا الص��دد .وعن��دما يس��تخدم مش � ِّغلو المراف��ق النووي��ة قياس��ات ت ّم��ت خ��ار�
المرفق أو في مرفق آخر ،أو أجرتھا مؤسسة مُتعاقدة ،يجب القيام بعمليات ض�بط رقابي�ة
لالستيثاق من صحة القياسات.
 -٩٥-٤ويتعيّن على مُش ِّغلي المرفق ،في س�بيل اإلق�الل م�ن تس�ويات "الكس�ر العش�ري"
الرامية إلى صقل السِّجالت ،أن يحرصوا على حفظھا وإعطائھا القدر نفسه من األھمية.
وتشترط الوكالة الدولية للطاقة الذريّة اإلفادة عن كميات اليورانيوم الطبيع�ي واليوراني�وم
المُستنفد والثوري�وم ب�الكيلوغرام ،واإلف�ادة ع�ن البلوتوني�وم واليوراني�وم المُث�رى ب�الغرام.
وتتفق الوكال�ة والدول�ة المعنيّ�ة عل�ى األرق�ام )الكمي�ات( المعنويّ�ة الت�ي يج�ب اس�تخدامھا،
فض �الً ع��ن أن نظ��ام القي��اس ف��ي المراف��ق الخاض��عة للض��مانات يج��ب أن يس��توفي ،عل��ى
األقل ،مستوى ال ِّدقة المطلوب.
 -٩٦-٤وينبغي تكييف معايير القي�اس ألغ�را� المع�ايرة والمراقب�ة مُك�رّ راً ف�ي فت�رات
قصيرة من أجل كشف عدم ال ِّد ّقة في حينھا .ويجب أن تك�ون مُص�دّقة ف�ي الدول�ة ودولي�اً،
أو مُستنِدة إلى معايير مُصدّقة .ويُستصوب التصديق عليھ�ا مُج�دّداً بش�كل دوري .وينبغ�ي
تكييفھا تحت الظروف نفسھا ،أو في ظروف مماثلة بقدر اإلمك�ان للظ�روف الت�ي يج�ري
فيھ��ا قي��اس الم��واد النووي��ة ذات ال ِّ
ص��لة .وينبغ��ي أن ُتخ��زن جمي��� مع��ايير الم��واد النووي��ة
و ُتس��تخدم تح��ت ظ��روف تح��افظ عل��ى س��المتھا .ويج��ب إرس��اء ح��دود وإج��راءات مناس��بة
لإلنذار في حاالت التجاوزات ،وتطبيق تلك اإلجراءات عل�ى مع�ايير المراقب�ة والمُس�اءلة
المتعلقة بالقياسات.

٣٦

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -٩٧-٤يرتدي تقدير حاالت ع�دم اليق�ين ف�ي م�ا ي ُخ�ص ك�ل أس�لوب قي�اس أھمي�ة ل�م�ن
النووي ألن االفتقار للمعلومات الصحيحة قد ي��دي إل�ى عج�ز المرف�ق ع�ن كش�ف س�رقة
المواد النووية.
 -٩٨-٤ومن المھم إدراك إمكانية واحتمال التالعُب بمعايير القي�اس لل ّتس� ُّتر عل�ى س�رقة
المواد النووية .ويتعيّن على مُش ِّغلي المرافق النووية المثابرة على مراقبة معايير القياس.
 -٩٩-٤ومن الممارسات الجيِّدة لتحسين ال ّتعوي�ل عل�ى التحلي�ل الكيمي�ائي لعين�ات الم�واد
النووي�ة ،أن ُت� ّ
�وزع عين��ات فرعي�ة عل��ى ع��دة مُختب�رات لتحليلھ��ا م��ن أج�ل مقارن��ة النت��ائج
واس��تخالص الفُ��رص لتحس��ين األداء .فھ��ذ� الممارس��ة يمك��ن أن ُتزي��ل إمكاني��ة ال ّتال ُع��ب
بنتائج التحليل الكيميائي.
أخذ العينات
 -١٠٠-٤ينبغي وصف أساليب جمع العينات بوض�و� ف�ي اإلج�راءات ،بم�ا فيھ�ا ت�دابير
من���ع مح���اوالت ال ّتال ُع���ب واالس���تبدال .كم���ا ينبغ���ي القي���ام بدراس���ات إلثب���ات أن العين���ات
الم���خوذة ِّ
خ��ذت منھ��ا ،وتق��دير ع��دم اليق��ين ف��ي أخ��ذ تل��ك
تمث��ل فع�الً الم��واد النووي��ة الت��ي أ ُ ِ
العين��ات .ويج��ب تك��رار القياس��ات دوري �ا ً لالس��تيثاق م��ن ع��دم تغيي��ر نظ��ام أخ��ذ العين��ات.
ويج��ب أيض�ا ً ا ِّتخ��اذ ت��دابير لض��مان كش��ف ح��االت ُّ
تعط��ل ال� ُّنظم الم�تمت��ة ألخ��ذ العين��ات.
وتفاديا ً لالستبدال وعزو النتائج لعينات غير العينات المعنية )ولحاويات مواد نووية غي�ر
الحاويات المعنية( ،من المھم المحافظة على استمرارية المعلومات عن العينات منذ وقت
أخذھا إلى حين تحليلھا واإلفادة عن نتائج قياسھا ،عِ لما ً أن حِفظ أرش�يف خ�اص بالعين�ات
يُعتبر ممارسة جيدة.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٠١-٤يستصوب أن يُن ِّفذ مش ِّغلو المراف�ق النووي�ة إج�راءات لل ّتص� ِّدي لح�االت ُّ
تعط�ل
ُن ُ
ظم أخذ العينات لضمان أن حاالت ال ّت ُّ
عطل غير مُتعمّدة لل ّتس ُّتر على س�رقة م�واد نووي�ة.
ويجب الحرص على كشف احتمال تبديل العين�ات قب�ل قياس�ھا .وم�ن المھ�م ض�مان إ ِّتب�اع
إجراءات جمع العينات ومنع سحب م�واد ع�ن طري�ق أخ�ذ كمي�ة عين�ات أكث�ر م�ن الكمي�ة
الالزمة.

٣٧

توثيق نتائج القياسات
 -١٠٢-٤يجب تسجيل جميع نتائج القياسات بشكل مناسب في استمارات مُعتم�دة ينب��ي
أن تشمل تدابير احتياطية لتسجيل المعلومات التالية على األقل:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

تعيين نوع العينة؛
ھوية الشخص القائم بأخذ العينات؛
تعيين نوع البند أو مجموعة البنود التي اُخِذت منھا العينات؛
نوع المواد النووية؛
تاريخ ووقت ومكان أخذ العينات؛
تاريخ ووقت القياس؛
تعيين نوع معدات القياس المستخدمة؛
إجراءات القياس المستخدمة؛
المعايير المُطبّقة للمعايرة ونتائج المعايرة؛
مع���ايير وج���داول المراقب���ة ونت���ائج بيان���ات المراقب���ة ،بم���ا فيھ���ا البيان���ات �ي���ر
الخاضعة للمراقبة؛
اإلجراء الخاص بأخذ العينات )في حالة انطِ باقه(؛
نتيجة القياسات وعدم اليقين فيھا؛
توقيعات األشخاص القائمين بالقياسات أو باستعراضھا.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
ُ -١٠٣-٤تعتب���ر س���ج�ت نت���ائج القياس���ات الكامل���ة والدقيق���ة ض���رورية ل�م���ن الن���ووي
الف ّع��ال ،عِ لم �ا ً أن أتمت��ة مع��دات القي��اس وال ُم��دخ�ت اإللكتروني��ة لنت��ائج القياس��ات عموم �ا ً
ِّ
تعزز عول بيانات القياس ،وبال ّتالي تساھم في األمن النووي.
مراقبة جودة القياسات
 -١٠٤-٤يعتمد نطاق برنامج مراقبة جودة القياسات على مدى تع ُّق�د القياس�ات ،وينب��ي
أن يشمل ھذا البرنامج ،على األقل ،ما يلي:
– ضمان أن الموظفين مؤھّلون ألداء القياسات؛
– صيانة معدات القياس وإعادة التصديق عليھا مُجدّداً؛
– مراقبة المعايير؛

٣٨

–
–
–
–
–
–
–
–
–

تطوير المعايير والتصديق عليھا مُجدّداً؛
معايرة المعدات )وتيرتھا وأسلوبھا(؛
إعادة معايرة المعدات والتصديق عليھا مُجدّدا؛ً
ال ّتح ُّقق من أداء معدات القياس؛
اإلجراء الواجب ا ِّتخاذه في حالة ُّ
تعطل المعدات؛
الت��دابير الالزم��ة لت���مين أن المع��دات والمع��ايير واألس��اليب المس��تخدمة للقي��اس
مناسبة للمواد المُراد قياسھا؛
التوثيق الكامل لنتائج القياسات ،بما فيھا قياسات المعايير؛
جداول المراقبة المستخدمة لرصد قياس المعايير؛
التدابير الالزم ا ِّتخاذھا عندما يبدو أن نظام القياس خارج عن السيطرة.

 -١٠٥-٤وينبغي عدم اس�تخدام نظ�ام القي�اس ،م�ن أج�ل أغ�راض حص�ر الم�واد النووي�ة
ومراقبتھا ،إذا كان ال يلبي الشروط الم�ذكورة أع�اله .ويج�ب تحدي�د إج�راءات تص�حيحية
للتص ِّدي ،ولو بالحد األدنى ،أليِّ نظام قياس رقابي يتج�اوز الح�د الخ�ارج ع�ن الس�يطرة،
بما في ذلك القيام بالقياس مُجدّداً وإعادة المعايرة واستعراض صحة القياسات السابقة.
 -١٠٦-٤ويُستص��وب أن ت��و ِّفر إدارة الحص��ر والمراقب��ة اإلش��راف الع��ام عل��ى برن��امج
مراقبة جودة القياسات ،مع ضمان استقالله عن العمليات.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٠٧-٤من المھم بصورة خاصة ،لتوكيد قدرة مش ِّغل المرفق على كشف سرقة المواد
النووية ،أن تكون قياسات المواد النووية خاضعة لبرنامج مُن ّفذ تنفي�ذاً تامّ�ا ً لمراقب�ة ج�ودة
القياس��ات .ويج��ب أن يتن��اول ھ��ذا البرن��امج ت�ھي��ل الم��وظفين الق��ائمين بالقي��اس ،ومراقب��ة
وص��يانة مع��دات القي��اس ومع��اييره ،وتحقي��ق قياس��ات س��ليمة والقي��ام بتوثي��ق كام��ل لجمي��ع
نتائج القياسات.

مراقبة المواد النووية
 -١٠٨-٤يكمن الغرض من مراقبة المواد النووية في استبعاد استخدامھا غير المس�مو�
به .فيجب إرساء نظام لمراقبة المواد النووية من أجل اإلذن باألنشطة المتعلق�ة بمعاملتھ�ا
أو بمعالجتھ���ا أو خزنھ���ا .وينبغ���ي أن يت���ي� النظ���ام إمكاني���ة تت ُّب���ع واس���تمرارية المع���ارف
المتعلق��ة ب��المواد النووي��ة ف��ي من��اطق حص��رھا ،س��واء ف��ي معالجتھ��ا أو خزنھ��ا أو خ��الل

٣٩

تحريكھا ،قبل قياسھا وبعده .ويجوز أن يشمل نظام مراقبتھا عناصر أخرى منھا التنسيق
مع نظام الحماية المادية من أجل مراقبة الوصول إل�ى الم�واد النووي�ة ومع�داتھا وبياناتھ�ا
واحتوائھا؛ ومراقبتھا ورصد اإلشعاعات؛ ومراقبة البنود .وثم�ة عناص�ر إض�افيّة )م�ثالً،
مراقب�ة إحص�ائية البن�ود ،بم�ا فيھ�ا القياس�ات التوكيدي�ة والرص�د اإلحص�ائي للم�واد خ�الل
معالجتھا( .وھذه العناصر يجوز أن تحسِّن فعالية برنامج مراقبة الم�واد النووي�ة .ول�ذلك،
فھ��ي ج��ديرة باالعتب��ار .وينبغ��ي وج��ود ف��ائ� ف��ي ت��دابير المراقب��ة الفعال��ة ،ع��الوة عل��ى
تنوعِ ھا ،إلزال�ة العواق�ب ف�ي حال�ة ح�دو� ُّ
تعط�ل ف�ي مف�ردة وحي�دة .وينبغ�ي تحدي�د ع�دد
ُّ
التدابير اإلضافية المستخدمة استناداً إلى التھدي�د المتوق�ع ون�وع الم�واد النووي�ة الموج�ودة
في المرفق وشكلھا وكميتھا ،ووفقا ً للوائح الوطنية.
 -١٠٩-٤ويتطل��ب إرس��ا� نظ��ام مراقب��ة الم��واد النووي��ة أن ت�خ��ذ ف��ي االعتب��ار جمي��ع
السيناريوات المعقولة بشأن إزاحة المواد م�ن ص�ناديق القُف�ازات ،وم�ن من�اطق أو مب�اني
الخزن وجميع الطرق الممكنة لحرف الم�واد داخ�ل من�اطق قياس�ھا ،عِ لم�ا ً أن إرس�ا� ذل�ك
النظام يتيح إمكانية مراقبة المواد الفعالة .وينبغي أن تأخذ السيناريوات في الحسبان كمية
المواد ونوعھا وفترة وجودھا وشكلھا المادي.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١١٠-٤ينبغي أن ت�خ�ذ ف�ي الحس�بان حرك�ة الم�واد النووي�ة ووجودھ�ا داخ�ل المرف�ق،
عندما ُتحدّد النقاط أو األماكن المناسبة لتطبيق الت�دابير الالزم�ة لمراقبتھ�ا .فجمي�ع ت�دابير
مراقبة المواد النووية الموصوفة في ھ�ذا القس�م ض�رورية ل�م�ن الن�ووي ف�ي أيِّ مرف�ق.
واألھداف الرئيسية المنشودة منھا ّ
تتمثل في المحافظ�ة عل�ى معرف�ة مك�ان الم�واد النووي�ة
وكشف أيِّ معاملة أو تحريك لھ�ا ب�دون تف�وي� .وينبغ�ي أن يش�مل نظ�ام المراقب�ة جمي�ع
المواد النووية الموجودة في المرفق ،باإلضافة إلى حصرھا ومراقبتھا ومعدات العملي�ات
الت��ي يمك��ن أن يس��تخدمھا ش��خ� من��او� يق��وم بفع��ل شِ ��رِّ ير م �ن ال��داخل إلخف��ا� الم��واد
النووية .ويجب االھتمام بالكميات الصغيرة من المواد النووية ،مثالً العينات ،الت�ي يمك�ن
مراكمتھ��ا تمھي��داً لس��رقتھا ،وك��ذلك دف��ق النفاي��ات ،ال��ذي يمك��ن أن يك��ون وس��يلة مُتي ّس��رة
للسرقة.
 -١١١-٤وقد ال تكون مراقب�ة الوص�ول إل�ى الم�واد النووي�ة طريق�ة فعال�ة تمام�ا ً لتح�ول
دون قي��ام ش��خ� داخل��ي من��او� بس��رقتھا م��ن ال��داخل ،ألن ذل��ك الش��خ� مس��مو� ل���
بالوصول إليھا .وجعل مراقبة المواد النووية فعّال�ة ف�ي كش�ف وردع س�رقتھا م�ن ال�داخل

٤٠

يتطل���ب أن يعم���ل مو�ف���و الحص���ر والمراقب���ة بالتع���اون م���ع إدارات العملي���ات واألم���ان
والحماية المادية.
 -١١٢-٤وثم�ة حاج��ة إل��ى ت��دابير مراقب��ة متع�ددة لض��مان المراقب��ة المس��تمرة ،ألن ع��دم
المراقبة ،ولو لفترة زمنية قصيرة ،من شأنه أن يزيد إمكاني�ة ال ّتع�رُّ ض الحتم�ال الس�رقة.
وھ��ذا ص��حي� بص��ورة خاص��ة عن��دما تك��ون القياس��ات الدقيق��ة غي��ر ممكن��ة وال ي��تم ف��وراً
تسجيل ال ّتغيُّرات في أماكن المواد وكمياتھا )مثالً في حالة غياب المراقبة قب�ل القياس�ات،
مما يجعل االستبدال متيسِّراً(.
 -١١٣-٤وينبغي التفكير في إمكانية تطبي�� ت�دابير إض�افية لمراقب�ة الم�واد ف�ي األم�اكن
التي تكون فيھا الم�واد النووي�ة مُعرّ ض�ة بش�كل خ�ا� ألنش�طة شِ �رِّ يرة داخلي�ة ،م�ثالً ف�ي
نق��اط معامل��ة تل��ك الم��واد ،مث��ل أم��اكن أخ��ذ العين��ات ،أو ف��ي فتح��ات ص��نادي� القُف��ازات.
ويج��ب أن ُتعتب��ر جمي��ع المخ��ارج م��ن منطق��ة الم��واد النووي��ة )م��ثالً مخ��ارج الط��وار�
وقن��وات التھوي��ة والنواف��ذ ومص��ارف المي��اه( مم��رّ ات ممكن��ة لس��رقة الم��واد النووي��ة م��ن
الداخل .ويجوز التفكير في استخدام أجھزة مراقبة ورص�د لتل�ك المخ�ارج ف�ي ا ِّتس�ا� م�ع
النھج المتدرِّ ج( ،مثل:
–
–
–
–
–
–

أجھزة رصد بوّ ابي لإلشعاعات من أجل المداخل والمخارج؛
مكاشيف معدنية للمداخل والمخارج؛
عملي��ات تفت��ي� إض��افية لكش��ف أو ردع ُك � ِّل م��ا يمك��ن أن ي��و ِّفر دِرع �ا ً حاجب �ا ً
لوجود مواد نووية؛
رصد قنوات التھوية وتصريف المياه؛
تركيب شبكة معدنية ناعمة باإلضافة إلى قضبان النوافذ وقنوات التھوية؛
قياس ورص�د ومراقب�ة جمي�ع النفاي�ات الس�ا�لة والص�لبة والغازي�ة الخارج�ة م�ن
منطقة حصر المواد.

 -١١٤-٤ويُستص��وب إرس��اء إج��راءات لمن��ع س��رقة الم��واد النووي��ة غي��ر المقص��ودة ،أو
المتع ّم���دة ،بوس���يلة دف���� النفاي���ات .ويج���ب أيض���ا ً رص���د ومراقب���ة المع���دات ،وص���نادي�
األدوات ،والعين��ات ،والحاوي��ات الفارغ��ة ،وم��ا إليھ��ا م��ن األش��ياء الخارج��ة م��ن منطق��ة
حصر المواد .كما يجب إرساء ضوابط تحول دون الوص�ول إل�ى أجھ�زة رص�د النفاي�ات
واألسالك الكبلية ومعايير المعايرة .والضوابط الواجب توطيدھا تعتمد إلى حد كبير على
نوع المواد والعمليات الجاري�ة ف�ي المنطق�ة .م�ثالً ،عن�دما يج�ر� تن�ي�ف ح�وض الوق�ود
المستھلك أو إخراجه من الخدمة ،فإن جميع النفايات تكون مُشِ عّة للغاية )ولو يُع�ز� ذل�ك

٤١

لنويدات مُشِ عّة قص�يرة العم�ر( ،ول�ذلك ق�د تعج�ز أجھ�زة رص�د ا�ش�عاعات المر ّكب�ة ع�ن
تمييز مجمّعات الوقود المستھلك أو قُضبان الوق�ود .ولھ�ذا الس�بب ،عن�دما يج�ري تن�ي�ف
الحوض ،من المھم أن يتولّى عملية رصد النشاط ش�خص مُؤھّ�ل يمكن�ه أن يتع�رّ ف عل�ى
قِطع الوقود المستھلك ،مثالً قضبان الوقود وأقراصه.
تفويض الموظفين والعمليات المتصلة بالمواد النووية
 -١١٥-٤ينبغ��ي أن توج��د ف��ي ك��ل مرف��� إج��راءات للت��رخيص بالوص��ول إل��ى الم��واد
النووي��ة ومعاملتھ��ا ،للم��و�فين ال��ذين يمك��نھم القي��ام باألنش��طة الالزم��ة ،م��ع إثب��ات أنھ��م
جديرون ِّ
بالثقة في ھذا المضمار .ويجب إعداد إرشادات والموافقة عليھا من أج�ل إج�راء
الت��رخيص ،بم��ا ف��ي ذل��ك اختي��ار ع��دد مح��دود م��ن الم��و�فين ا�داري��ين ال��ذين يُس��م� لھ��م
بإصدار الترخيص.
 -١١٦-٤ويجوز أن تكون التفويضات ذات طابع عام ،عندما تشمل مؤھالت الم�و�فين
ألداء أنشطة متصلة بالمواد النووية على أساس تعييناتھم للعمل ،والوحدة التن�يمي�ة الت�ي
ينتم��ون إليھ��ا ،ودورھ��م ف��ي مراقب��ة الم��واد النووي��ة .وق��د تك��ون ھن��اك أوض��اع تتطل��ب
ترخيص��ا ً مُح���د ّداً ،م��ثالً لنش���اط خ��اص وحي���د ُمش��تمل عل���ى م��واد نووي���ة .أمّ��ا الح���االت
الروتينية ،فتجري تغطيتھا بإجراء ت�رخيص ع�ام ،ولكنھ�ا ق�د تتطل�ب ترخيص�ا ً مح�د ّداً إذا
شملت بنوداً مختلفة أو أنواعا ً مختلفة من المواد النووية.
 -١١٧-٤ويج���ب أن يش���مل إج���راء الت���رخيص تحدي���د بن���ود الم���واد النووي���ة المس���مو�
بمعاملتھا .وينبغي إصدار الترخيص قبل تحريك أيِّ بند من البنود المعنية ،كما ينبغي أن
يتم الترخيص بالعمليات المنطوية على مواد نووية قبل استھالل األنشطة.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١١٨-٤تتطلّب الترخيص جميع األنش�طة ،الت�ي ت�تم ف�ي منطق�ة قي�اس الم�واد النووي�ة؛
وينبغي إطالع الم�و�فين عل�ى األنش�طة المس�مو� بھ�ا عل�ى وج�ه التحدي�د .وقب�ل إص�دار
الترخيص ،يجب االنتباه إلى وجود أنشطة معيّنة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص
المواد النووية ،قد ُيستغل للقيام بأفعال شِ رِّ يرة تمھيداً لسرقة المواد ،مثالً تغيير ف�ي تميي�ز
أنواع البن�ود ،أو إض�افة م�ادة غي�ر نووي�ة إل�ى اليوراني�وم أو مس�حو� البلوتوني�وم لتغيي�ر
الوزن ال ُكلِّي للبند بحيث يؤ ِّدي إلى معلومات غير صحيحة ُتنسب للبند.

٤٢

 -١١٩-٤ومن المھم ،لل ّتأ ُّكد من قُدرة مش ِّغل المرف�ق عل�ى كش�ف س�رقة الم�واد النووي�ة،
أن يُن ّفذ برنامج الترخيص تنفيذاً تامّ�ا ً .وق�د يقت��ي األم�ر ت�أمين إ ِّتب�ا� إج�را�ات الحص�ر
والمراقبة لتفادي إمكانية سرقة المواد النووية .وترد فيما يلي بعض األمثلة لذلك:
– أن يحص��ل الموظف��ون عل��ى التص��ريح األمن��ي الرس��مي ال��ال�م لوص��ولھم إل��ى
المواد النووية والمعلومات المتصلة بھا؛
– أن يُقصر الوصول إلى الم�واد النووي�ة بش�كل ص�ارم عل�ى الم�وظفين المس�مو�
لھم بذلك بحُكم واجباتھم ذات الصلة؛
– أن ال يُسمح بدخول المن�اطق المحتوي�ة عل�ى الم�واد النووي�ة للم�وظفين المعني�ين
بالص��يانة أو تع��ديل البرمجي��ات الحاس��وبية والمع��دات المس��تخدمة ف��ي معالج��ة
الم��واد النووي��ة أو قياس��اتھا أو حمايتھ��ا ،إالّ إذا ك��ان ل��ديھم تف��ويض وتص��ريح
رسمي لدخول مناطق المواد النووية.

مراقبة الوصول إلى المواد النووية ومعداتھا وبياناتھا
 -١٢٠-٤يقوم موظفو الحماية المادية بمراقب�ة دخ�ول من�اطق الم�واد النووي�ة ف�ي معظ�م
المرافق النووي�ة؛ ولك�ن ،بع�د دخ�ول منطق�ة خا��عة للمراقب�ة ،يج�و� أن تتطل�ب معامل�ة
المواد النووية خط�وة أخ�ر� ق�د ال يق�وم بمراقبتھ�ا موظ�ف الحماي�ة المادي�ة .فينبغ�ي ،ف�ي
���ذ� الحال��ة ،أن تراق��ب الوص��ول إل��ى الم��واد النووي��ة إدارة العملي��ات أو إدارة الحص��ر
والمراقب��ة .وعن��دما تت��ولّى أيّ م��ن ا�دارت��ين معامل��ة الم��واد النووي��ة ،ينبغ��ي أن ال تق��وم
بمعامل��ة أو تحري��ك م��واد غي��ر الم��واد المس��مو� بمعاملتھ��ا أو تحريكھ��ا ،وأن ت���دي ���ذ�
المھمة وفقا ً لتفويض ُمستنِد إلى واجبھا العملي المحدّد .ومن الممارسات الجيّ�دة أن ُتحف�ظ
سجالت بش�أن إس�ناد األنش�طة المتص�لة بمھم�ة معامل�ة الم�واد النووي�ة لم�وظفي العملي�ات
والحصر والمراقبة.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٢١-٤يھدف نظام األمن النووي ،من مراقبة الوصول إلى الم�واد النووي�ة ،إل�ى من��
األش��خاص غي���ر المُفو����ين م���ن الوص���ول إليھ���ا أو إل���ى مع���دات رص���د�ا أو معالجتھ���ا
)مس���ولية إدارة الحماي��ة المادي��ة بالدرج��ة األول��ى( ،ومن��� األنش��طة غي��ر المس��مو� بھ��ا
)مس���ولية إدارة الحص��ر والمراقب��ة وإدارة العملي��ات بالدرج��ة األول��ى( .وينبغ��ي أن يق��وم
المش� ِّغل ب�ع��داد خط��ط والمحافظ��ة عليھ��ا لمراقب��ة وص��ول الم��وظفين إل��ى الم��واد النووي��ة
ومع���داتھا .ويج���ب أن تش���مل تل���ك الخط���ط العملي���ات الروتيني���ة وال ّتقييم���ات المخطط���ة
والحاالت الطارئة التي قد تسفر عن تقييمات غير مخططة.
٤٣

 -١٢٢-٤ونتيج��ة لتف��اوت المراف��ق م��ن حي��� الحج��م وال ّتع ُّق��د ،يمك��ن أن يتف��اوت تنفي��ذ
برنامج الحصر والمراقبة م�ن مرف�ق إل�ى مرف�ق �خ�ر ،ويج�وز أن ت�دير� إدارات مختلف�ة
ف��ي المرف��ق .ويج��ب أن يخت��ار مُش � ِّغل المرف��ق الن��ووي الت��دابير المناس��بة إلدارة الحص��ر
والمراقب��ة م��ن أج��ل مراقب��ة الوص��ول إل��ى الم��واد النووي��ة ومع��داتھا عل��ى أس��ا� ال��نھج
المُتدرِّ ج ونتائج تقييمات نظام الحصر والمراقبة ونظام الحماي�ة المادي�ة .وينبغ�ي للمُش� ِّغل
تطوير وتوثيق النھج المُزم�ع إ ِّتباع�� لتحدي�د الت�دابير االحتياطي�ة ف�ي حال�ة ُّ
تعط�ل عنص�ر
من عناصر األمن النووي.
 -١٢٣-٤ويُستص��وب إخط��ار م��وظفي إدارة الحص��ر والمراقب��ة أو إدارة العملي��ات ،أو
موظفي اإلدارتين مع�اً ،عن�دما يُت�اح لھ�م الوص�ول إل�ى الم�واد أو المع�دات النووي�ة األش� ِّد
حساس���ية .ويج���ب أن تع ِّب���ر ت���دابير مراقب���ة الوص���ول المق���ررة ف���ي حال���ة إدارة الحص���ر
والمراقبة عن اإلجراءات التالية:
–
–

–

–
–

–

٤٤

يمك���ن تحقي���ق كش���ف ال ّتص���رفات غي���ر المس���موح بھ���ا ع���ن طري���ق المراقب���ة
المتواصلة )قيام شخصين بمھمة المراقبة كقاعدة(؛
ُ
يجب منع الموظفين من جلب أيِّ أشياء أو أجھزة أخ�رى ب�دون إذن إل�ى منطق�ة
يمك��نھم فيھ��ا اس��تخدام تل��� األش��ياء لس��حب الم��واد النووي��ة )م��ثالً ،جل��ب م��واد
تدريع(؛
يجب وضع ح�دود م�ن ش��نھا أن ُتقيِّ�د حريّ�ة الوص�ول إل�ى المع�دات المس�تخدمة
لحصر الم�واد ومراقبتھ�ا أو لمعالجتھ�ا – م�ثالً ،مع�دات جم�ع البيان�ات ومراقب�ة
المعالج���ة ،ومع���دات كش���ف ال ّتال ُع���ب ،ومع���دات القي���ا� أو المع���ايرة أو رص���د
األم��ان ،وك��ذل� المع��دات أو البيان��ات الت��ي ُتس��تخدم ف��ي نظ �ام حاس��وبي لحص��ر
المواد؛
ينبغ��ي أالّ يُس��م� ب�دخ��ال أيِّ تغيي��ر ف��ي بيان��ات الم��واد النووي��ة م��ن دون إنش��اء
سِ جل ثابت للتغييرات؛
يج���وز أن يك���ون الموظف���ون المعن ّي���ون بمراقب���ة الوص���ول إل���ى الم���واد النووي���ة
قادرين على كشف األنشطة غير المسموح بھا ،ويرت�دي ھ�ذا أھميّ�ة خاص�ة ف�ي
حاالت الطوارئ أو في ظروف أُخرى غير عاديّة ،مثالً مراقبة الموظفين عل�ى
إثر عمليّة إخالء مخططة أو غير مخططة إلى حين ال ّتم ُّكن من رصد الموظفين
بصورة مناسبة وتامّة؛
ً
ينبغ��ي ت��وفير خ��زن م���مون لحف��ظ الم��واد النووي��ة عن��دما ال تك��ون حال ّي �ا تح��ت
المعالجة أو االستخدام؛

– يجب حسم أيِّ حاالت تعارُض تم كشفھا بين مُقتضيات األمان ومتطلبات األم�ن
)مثالً بين متطلبات مراقبة الوصول إلى المواد النووية وما إليھا(.
االحتواء المادي
 -١٢٤-٤توج��د ع �دّة مُس��تويات لالحت��واء الم��ادي ،م��ثالً األوعي��ة المعدن ّي��ة ،وص��ناديق
القُ ّفازات ،والخِزانات ،والمدافِن .ويحتوي جزء كبير من عُھدة الم�واد النووي�ة ف�ي معظ�م
المراف��ق النووي��ة عل��ى بن��ود مخزون��ة بترتيب��ات ُتس��تخدم فيھ��ا مختل��ف أس��اليب االحت��واء
المادي .وجميع ُّ
الطرُق المعقولة للمواد أو المع�دات النووي�ة المُزم�ع تحريكھ�ا م�ن منطق�ة
القياس ينبغي رصدھا بطريقة ُم ّتسِ قة مع نھج مُتدرِّ ج.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٢٥-٤إن التدابير الرامية إلى المحافظ�ة عل�ى اس�تمراريّة المع�ارف الخاص�ة ب�المواد
النووية يمكنھا أن تحسِّن قدرة النظام على كشف األنشطة �ي�ر المس�مو� بھ�ا ف�ي حينھ�ا.
م��ثالً ،يس��تطيع مُش � ِّغل المرف��ق أن يس��تخدم أجھ��زة كش��ف التال ُع��ب ف��ي الحاوي��ات لت��أمين
اس��تمراريّة مع��ارف الم��واد النووي��ة فيھ��ا ،وأن يتح ّق��ق دور ّي�ا ً م��ن س��المة عين��ة حاوي��ات.
واعتماداً على نتائج تقييم نظ�ام الحص�ر والمراقب�ة ونظ�ام الحماي�ة المادي�ة ،ق�د يُستص�وب
النظر في إمكاني�ة اس�تخدام أس�اليب بديل�ة م�ن أج�ل تحس�ين أداء النظ�ام المعن�ي باس�تعمال
أجھ��زة فعّال��ة لكش��ف ال ّتالعُ��ب أو ت��دابير أخ��ر� للمراقب��ة ف��ي وق��ت قري��ب م��ن الوق��ت
الحقيق��ي .وينبغ��ي أن يتن��اول تقي��يم برن��امج االحت��واء الم��ادي وتنفي��ذِه أس��اليب االحت��واء
وضوابطه من أجل الظروف العادية والطارئة.
 -١٢٦-٤وعن��دما ال تك��ون الم��واد النووي��ة مُس��تخدمة ،يج��ب خزنھ��ا ف��ي م��دفن أو �رف��ة
يمكن إحكام قفلھا ،واستخدام جھاز إنذار إذا اقتضت الضرورة ذلك ،عِ لما ً أن حِفظ معظ�م
المواد النووية في مكان مأمون يمكن أن يخفض الوقت الالزم لتحدي�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك
مواد مفقودة .وينبغي لتخفيض خطر سرقة المواد أن ُتؤخذ من المخ�زن المقف�ول ،ف�ي أيِّ
وق��ت ،أق��ل كم ّي��ة الزم��ة م��ن الم��واد ل�نت��اج أو لالس��تخدام .ويج��ب ا ِّتخ��اذ ت��دابير لمراقب��ة
المواد فيما بين خطوات العمليات .وعندما ّ
يتعذر نقل المواد إلى مخزن في مك�ان م�أمون
خ��الل س��اعات ع��دم اس��تعمالھا ،يج��ب تنفي��ذ ت��دابير إض��افيّة للحماي��ة المادي��ة أو المراقب��ة
المادية أو للحالتين معا ً.
 -١٢٧-٤ومن الممكن في مرافق البنود إنشاء نظام للحصر والمراقبة ،ويمك�ن ف�ي ھ�ذه
الحالة أن يتم حصر جميع بنود المواد النووية ،حتى تحت المراقبة .وعن�دما تك�ون جمي�ع

٤٥

البن�ود تح�ت المراقب�ة بص��ورة دا�م�ة ،يمك�ن كش��ف فق�دان البن�د ح��االً .وف�ي جمي�� مراف��ق
البنود الضخمة ،التي قد تستحيل فيھ�ا مراقب�ة جمي�� الم�واد النووي�ة ،يمك�ن تحقي�ق كش�ف
س��رقتھا بتخف��يض كمي��ة الم��واد النووي��ة الت��ي ق��د تك��ون متاح��ة دا�م�ا ً .ف���ذا ل��م تك��ن متاح��ة
لس��حبھا ب��دون كش��ف ذل��� ،س��يتطلب الوض��� م��ن الش��خ� ال ِّش��رير ال��داخلي أح��داثا ً أكث��ر
لمراكبة المواد النووية التي يمكن سرقتھا.
 -١٢٨-٤وقد يكون من العسير ،أحيان�اً ،ر�ي�ة م�ا إذا ك�ان ق�د ح�د� تالعُ�ب ب�االحتواء،
ويمك��ن التفكي��ر ف��ي اس��تخدام ت��دابير اس��تثنا�ية للتح ُّق��ق م��ن س��المته .وينب���ي ت��رقيم جمي���
أن��واع االحت��واء الم��ادي ،واس��تخدام ُن ُ
ظ��م ت��رقيم م�تمت��ة كممارس��ة ج ّي��دة )م��ثالً القض��بان
ال ِّشفرية أو األجھزة اإللكترونية ذات التر ُّددات الراديوية(.
 -١٢٩-٤ويج��ب أن يُح� ِّدد برن��ام� االحت��واء الم��ادي األس��اليب الالزم��ة لص��رامة ص��ون
ومراقب��ة مختل��ف أن��واع الم��واد النووي��ة الموج��ودة ف��ي المنطق��ة ذاتھ��ا )م��ثالً ،اليوراني��وم
الض��عيف اإلث��راء واليوراني��وم الش��ديد اإلث��راء( ل��ردع أو كش��ف اس��تبدالھما ،بم��ا ف��ي ذل���
استخدام ألوان أو أشكال مختلفة م�ن بطاق�ات الت�رقيم .وينب��ي أن يح�دد برن�ام� االحت�واء
المادي أيضا ً أنواع المواد وأشكالھا وكمياتھا ،المسموح باستخدامھا في المنطق�ة أو جلبھ�ا
إليھا أو إزاحتھا منھا .ويجب مراقبة الحاويات الفارغة وقارورات العينات الفارغ�ة لمن��
استخدامھا باعتبارھا وسيلة لسحب المواد.
أجھزة كشف عالمات ال ّتال ُعب
 -١٣٠-٤إن استخدام أجھزة كشف عالمات ال ّتالعُب )أو استخدام األختام( ذات السمات
التمييزية الفريدة تو ِّفر قدراً معيّنا ً م�ن الثق�ة ف�ي أن البن�د المحم�ي بجھ�از لكش�ف عالم�ات
ال ّتالعُب لم يتعرّ ض إلى فتحه .وھدف أجھ�زة كش�ف عالم�ات ال ّتالعُ�ب ّ
يتمث�ل ف�ي ت��مين
أن البند لم يتع�رّ ض لتالعُ�ب أو اخت�راق دون كش�فھما طالم�ا ظ�ل محميّ�ا ً بجھ�از م�ن تل��
األجھ��زة .ف���ذا ل��م يح��د� تال ُع��ب ف��ي جھ��از مُس��تخدم اس��تخداما ً ص��حيحاً ،ف���ن محتوي��ات
الحاوية المستخدم فيھا الجھ�از يُ�رجّ ح أن تك�ون ظلّ�ت دون مس�ا� .أمّ�ا إذا ح�د� تالعُ�ب
في الجھاز المستخدم ،يجوز أن تكون الحاوية قد فُتِحت ،األمر الذي يعني فقدان الض�مان
أن المحتوي��ات ظل��ت ب��دون مس��ا� ،عل��ى ال��رغم م��ن أن��ه يج��وز أن تك��ون ،أو ال تك��ون،
مفقودة) .ملحوظة :يُستخدم مص�طلحا "أجھ�زة كش�ف عالم�ات ال ّتالعُ�ب" و"األخت�ام" ف�ي
ھذا المنشور لوصف األجھزة التي يطبقھا ويستخدمھا المرفق النووي في إطار برنامج�ه
للمراقب���ة المادي���ة ،وينب����ي تمييزھ���ا ع���ن األخت���ام الت���ي تس���تخدمھا الوكال���ة ألغ���راض
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الضمانات .فالمواد النووية الخاضعة لض�مانات الوكال�ة يج�وز أن ُتس�تخدم لھ�ا أخت�ام م�ن
طرف الوكالة والمرفق على السواء(.
 -١٣١-٤وأجھ��زة كش��ف عالم��ات ال ّتالعُ��ب متاح��ة بع��دة أش��كال مادي��ة مختلف��ة ،م��ثالً
األقف��ال الس��لكية ،واألجھ��زة اإللكتروني��ة ذات الت��ر ُّددات الراديوي��ة )الت��ي تس��م� بالرص��د
المتواص�ل واإلن��ذار ف��ي وق�ت قري��ب م��ن الوق��ت الحقيق�ي( واألخت��ام الورقي��ة .وينبغ��ي أن
يشمل البرنامج الفعال ألجھزة كشف عالمات ال ّتالعُب الضوابط بش�أن حيازتھ�ا وش�رائھا
وخزنھ���ا وإص���دارھا وإزاحتھ���ا وت���دميرھا والمعلوم���ات ع���ن أنواعھ���ا وتمييزھ���ا الفري���د
وإج���راءات الت���دريب عل���ى اس���تخدامھا وتطبيقھ���ا وخزنھ���ا وإص���دارھا والتح ُّق���ق منھ���ا.
فاألجھزة التي يمكن استنساخھا )مثالً أختام الرّ صاص والش�مع( أو ال ّتغلُّ�ب عليھ�ا ،ليس�ت
مناس��بة الس��تخدامھا ك��أجھزة لكش��ف عالم��ات ال ّتال ُع��ب ف��ي ن���ام حص��ر الم��واد النووي��ة
ومراقبتھ��ا ،عِ لم�ا ً أن أجھ��زة كش��ف عالم��ات ال ّتال ُع��ب يمك��ن اس��تخدامھا ف��ي الحاوي��ات أو
قارورات الخزن لتأمين سالمة المواد النووية في حالة العبور أو في الخزن.
 -١٣٢-٤وتتف���اوت درج���ة الثق���ة ف���ي أداء أجھ���زة كش���ف عالم���ات ال ّتالعُ���ب بحس���ب
خصائصھا الفريدة والغ�ر� م�ن اس�تخدامھا .فاختي�ار نوعھ�ا الم�راد اس�تخدام� يج�ب أن
يتم عل�ى أس�ا� طبيع�ة تطبيقھ�ا .وينبغ�ي أن ت�خ�ذ ف�ي االعتب�ار المتطلب�ات الت�ي تح� ِّددھا
السلطة المختصة بشأن تلك األجھزة أو مواصفات تصميم الحاويات.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٣٣-٤إن اس���تخدام أجھ���زة كش���ف عالم���ات ال ّتال ُع���ب ب���االقتران م���ع ت���دابير أخ���ر�
لمراقبة المواد ،مثالً مع تدابير المراقبة الھادفة إلى منع أو كشف الوصول بدون إذن إلى
تل���ك األجھ���زة ،م���ن ش���أن� أن ي���و ِّفر تأكي���داً إض���افيا ً بع���دم ح���دو� س���رقة م���واد نووي���ة.
ويُستصوب بوضع برنامج للمراقبة واإلدارة فيم�ا يتعل�ق باش�تراء أجھ�زة كش�ف عالم�ات
ال ّتال ُع���ب واس���تخدامھا وتطبيقھ���ا وإزاحتھ���ا وت���دميرھا ،وذل���ك ف���ي جمي���ع المراف���ق الت���ي
تستخدمھا ،في إطار برنامجھا لمراقبة المواد النووية.
مراقبة المواد ورصدھا
 -١٣٤-٤يجوز أن يستخدم مُش ِّغل المرفق مراقبة المواد ورصدھا لمنع أو كش�ف س�رقة
المواد النووية أو البنود األخ�ر� ،ولكش�ف ال ّتالعُ�ب بالمع�دات وت�وفير المعلوم�ات بش�كل
متواصل عن حالة المعدات والمواد النووية.

٤٧

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٣٥-٤ينبغ��ي �نش��ا� ُن ُ
ظ��م للرقاب��ة والرص��د ف��ي المراف��ق وتنفي��ذھا لت���مين وج��ود بن��ود
المواد النووية في أماكن مسموح بوجودھا فيھ�ا ،وتيس�ير كش�ف األنش�طة غي�ر المس�موح
بھا .فاستخدام المراقبة يمكن أن يو ِّفر المعلومات الالزمة لتقي�يم عالم�ات كس�ر االحت�وا�.
ويمكن أن يكون مفيداً لتقييم اإلنذارات وتحديد مك�ان الس�رقة وتق�دير كمي�ة وش�كل الم�واد
النووي��ة الت��ي يُحتم��ل أن تك��ون مس��روقة .ويج��ب عل��ى مُش � ِّغل المرف��ق أن يق��وم بتح ُّقق��ات
دوري��ة لالس��تي�اق م��ن تطبي��ق ت��دابير المراقب��ة المادي��ة وفق �ا ً ل�ج��را�ات المعتم��دة وم��ن
استخدام المعدات بش�كل ص�حي� ،م��الً ال ّتح ُّق�ق م�ن ع�دم وج�ود ح�االت ّ
ش�اذة أو خل�ل ف�ي
كاميرات المراقبة أو األقفال أو أجھزة كشف عالمات ال ّتالعُ�ب ف�ي األب�واب والحاوي�ات.
وينبغي أن يتم اختيار مكوِّ نات نظام المراقبة المادية ووتي�رة عملي�ات االس�تعرا� ،عل�ى
أساس نتائج تقييمات نظام حصر الم�واد النووي�ة ومراقبتھ�ا ونظ�ام الحماي�ة المادي�ة داخ�ل
السياق العام لألمن النووي.
 -١٣٦-٤وت���دابير المراقب���ة المادي���ة تش���مل المراقب���ة بالفي���ديو ،وأجھ���زة قي���اس ال���وزن
والح�رارة باإلحس��اس ،وأجھ�زة الرص��د ب�الليزر ،وأجھ��زة رص�د اإلش��عاعات ع�ن طري��ق
تض��خيمھا ،وبطاق��ات قي��اس ال ّت��رددات الراديوي��ة ،وأجھ��زة كش��ف الحرك��ة ،وھل��م ج��را.
ويجب أن يكفل برنامج المراقبة ما يلي كحد أدنى:
–

–
–

–

٤٨

أن ُتسند المسؤولية عن مراقبة المواد النووية حصراً �ل�ى الم�وظفين المفوّ ض�ين
الم ّ
ُطلعين ،ألنھم وحدھم يتمتعون بالقدرة على كشف ال ّتصرفات غير السليمة أو
غير المسموح بھا.
ّ
أن ُترصد المعدات المُعرّ ض�ة للتالعُ�ب الھ�ادف �ل�ى الح�ؤول دون كش�ف س�رقة
المواد النووية أو كشف األنشطة ال ِّشرّ يرة األخرى الداخلية.
أن ُتراعى ،عندما يُستخدم أسلوب قاعدة الشخصين للمراقبة ،ضرورة أن يك�ون
الشخصان المراقِبان متواجدين عُضويا ً في موقع بحيث يُمك�ن لك� ّل منھم�ا رؤي�ة
ا�خ�ر أو رؤي�ة الم�واد النووي�ة م�ن دون ع��ائق ،كم�ا يج�ب أن يتمت�ع ك� ُّل منھم��ا
بت��دريب وق��درة عل��ى كش��ف األنش��طة غي��ر المس��موح بھ��ا أو اإلج��را�ات غي��ر
الصحيحة.
ِّ
أن يتع��ذر عل��ى الش��رير ال��داخلي اس��تخدام م��واطن ض��عف المكوِّ ن��ات الفردي��ة
لنظامي المراقبة والرص�د ،م��الً ت�دريع أجھ�زة رص�د اإلش�عاعات ،أو التالع�ب
باألختام واإللكترونيّات ،أو ال ّتالعُ�ب ببن�ود الم�واد النووي�ة أو المع�دات ،الت�ي ال
يمكن أن تتعرّ ف عليھا المراقبة بسھولة.

– أن تك��ون الم��واد النووي��ة� الج��اري اس��تخدامھا أو معالجتھ��ا أو خزنھ��ا� خاض��عة
لمراقبة مناسبة أو مزوّ دة بجھاز إنذار أو تحت حماية مماثلة.
 -١٣٧-٤وال ب��د م��ن اختي��ار أم��اكن مناس��بة ألجھ��زة رص��د ا�ش��عاعات )م��ثال� وض���
أجھ��زة رص��د عل��ى البواب��ات( م��ن أج��ل كش��� إدخ��ال أو إخ��را� م��واد نووي��ة ب��دون إذن.
وينبغي االھتمام بعناي�ة بتص�ميمھا وتركيبھ�ا وتش�غيلھا ومعايرتھ�ا� ومن�� الوص�ول ب�دون
ت��رخي� إل��ى مع��ايير التجھي��زات وتوص��يالت األس��ال� .ويج��ب اس��تخدام أجھ��زة كش���
معدنيّ��ة مقرون��ة ب��أجھزة رص��د ا�ش��عاعات ف��ي الم��داخل والمخ��ار� لكش��� الحاوي��ات
المدرّ عة.
رصد البنود
 -١٣٨-٤يجوز ترسيخ برنامج لرصد البنود دور ّيا ً من أجل زيادة احتم�ال كش�� س�رقة
المواد النووية فيم�ا ب�ين عمليت�ين للج�رد الم�ادي لعُھ�دة الم�واد النووي�ة .ويج�وز أن يش�مل
رص��د البن��ود توكي��د ن��وع وس��المة بن��ود مُخت��ارة عش��وائ ّيا ً وأيِّ أجھ��زة لكش��� عالم��ات
ِّ
ويمث��ل رص��د البن��ود اختب��اراً ل���دا� يتعلّ�ق
ال ّتال ُع��ب مُطبّق��ة عليھ��ا� وأم��اكن تل��� البن��ود.
بحص��ر الم��واد النووي��ة ومراقبتھ��ا وال ّتح ُّق��ق م��ن دق��ة السِّ��جالت .وينبغ��ي تحدي��د نط��اق
برنامجه ووتيرته على أساس نتائج تقييم نظام الحصر والمراقبة ونظ�ام الحماي�ة الماديّ�ة�
عِ لما ً أن ال ّتح ُّق�ق م�ن البن�ود األخ�ر� المج�اورة للبن�ود المُخت�ارة م�ن ش�أنه أن يزي�د فعالي�ة
ص��ي وحس��م أيِّ
االختب��ار� وبالت��الي ي���مِّن دق��ة المعلوم��ات الخاص��ة بالمك��ان .وينبغ��ي تق ِّ
حادثات تنطوي على بنود يحتمل أن تكون مفق�ودة أو مُعرّ ض�ة لل ُ
ش�بھة� أو سِ �جالت بن�ود
مُزيّفة.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٣٩-٤يجب تمييز ك ِّل بند م�ن بن�ود الم�واد النووي�ة بش�كل فري�د لتيس�ير االھت�دا� إل�ى
نوع البنود التي يحتم�ل أن تك�ون مفق�ودة .وينبغ�ي إعط�ا� اھتم�ام خ�ا� للدق�ة والتس�جيل
بشأن مع�امالت البن�ود وتحدي�د أنواعھ�ا وأماكنھ�ا .فھ�ذا أم�ر يرت�دي أھمي�ة خاص�ة عن�دما
يك��ون ع��دد كبي��ر م��ن بن��ود الم��واد النووي��ة مجتمع �ا ً ف��ي مك��ان واح��د� وعن��دما ُتس��تخدم
الحاويات للمرّ ة الثانية .وال بد من مراقبة الحاويات الفارغة أيضا ً.
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رصد المواد النووية أثناء معالجتھا
 -١٤٠-٤يمكن إنجاز رصد المواد أثناء معالجتھا باستخدام تقنيات المراقبة اإلحص�ا�ية،
إذا كانت العملية مستقرة وخاضعة للسيطرة والمراقبة .والفرق ب�ين كمي�ة الم�واد المُدخل�ة
)ال ُم��دخالت( ف��ي العملي��ة وكمي��ة النت��اج ،أو كمي��ة الم��واد المُس��تخرجة )الخ��رج( ،يمك��ن
مُقارنته بمتوسط الفرق ب�ين المُ�دخل وال ِّنت�اج وانحراف�ه المعي�اري لكش�� الح�االت ال ّش ّ
�اذة
التي يمكن أن تدل على سرقة مواد نووي�ة .فرص�د المعالج�ة يتميّ�ز بأقص�ى فعالي�ة عن�دما
يُطبّق على وحداتھا ،حيث يمكن قياس المُدخل والخرج .ويمكن تقسيم تل�� الوح�دات إل�ى
وح��دات أص��غر م��ن أج��ل اختب��ارات المراقب��ة المادي��ة لتلبي��ة حساس��ية كش��� المفق��ودات
وتخفيض حاالت تكرار اإلنذارات المزيّفة .ويجب أن يتقصّى موظفو الحصر والمراقبة،
بالتع���اون م���� إدارة العملي���ات ،ف���ي أيِّ ب���ادرة ت���دل عل���ى عملي���ة خارج���ة ع���ن الس���يطرة
باعتبارھ��ا م�ش��راً مح��تمالً لمحاول��ة إح��داث انح��را� ف��ي الم��واد النووي��ة أو إنتاجھ��ا أو
إزاحتھ��ا .فالبيان��ات المستخلص��ة ع��ن طري��ق أجھ��زة العملي��ات وت��دابير المراقب��ة المادي��ة
األخرى ،مثل أجھزة قياس التد ُّفق ،وم�ش�رات مس�تويات الص�ھري� ،والمراقب�ة بالفي�ديو،
يمكن استخدامھا لتيسير عملية ال ّتقصِّي.
 -١٤١-٤وينبغ�ي إج��راء تحلي�ل بھ��د� معرف��ة م�ا ھ��و ،بالتحدي��د ،ن�و� بيان��ات العملي��ات
ذات الصلة بحصر المواد النووية ومراقبتھا ،كما ينبغي إتاحة البيان�ات لم�وظفي الحص�ر
والمراقبة .ويتم إجراء ھذا التحليل ،على الوجه األفضل ،خالل تص�ميم عملي�ة المعالج�ة.
ويمكن أن تو ِّفر معدات العمليات معلومات مفيدة لحصر المواد النووية ومراقبتھا .وعل�ى
سبيل المث�ال ،ف��ن جھ�از قي�اس ال ّت�د ُّفق المُر ّك�ب ف�ي خ�ط عملي�ة المعالج�ة لتزوي�د منظم�ة
اإلنت�اج ببيان�ات مراقب�ة المعالج�ة ،يمك�ن أن ي�و ِّفر إلدارة الحص�ر والمراقب�ة أيض�ا ً إن�ذاراً
مب ِّكراً بشأن سرقة المواد النووية.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٤٢-٤ينبغ��ي إع��داد برن��ام� ف��ي مرف��ق معالج��ة الم��واد النووي��ة لتحقي��ق كش��� س��رقة
المواد الجارية معالجتھ�ا ف�ي حينھ�ا .وم�ن المھ�م رص�د االختالف�ات ف�ي المعالج�ة وتف�ادي
تقلُّباتھا بشكل كبير ،ألن تقلُّباتھا قد تدل على قي�ام ش�خ� داخل�ي من�او� بأنش�طة شِ �رِّ يرة
تمھيداً لسرقة المواد.
 -١٤٣-٤وعل��ى س��بيل المث��ال ،ف���ن االختالف��ات الكبي��رة ف��ي المعالج��ة ق��د تك��ون نتيج��ة
لكميات كبيرة من الخردة التي جرى قياسھا بمستوى ھزيل .والكميات الكبيرة من الم�واد
غبر المحص�ورة وع�دم اليق�ين المتص�ل بھ�ا نتيج�ة للخ�ردة ف�ي الحص�ر ،يمك�ن تخفيض�ھا
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بتكرار معالجة الخردة بكثرة أو باستخدام تقنيات قياس أكثر دقة .وإذا لم يكن ذلك ممكناً،
فإن استعمال تدابير إضافية م ِّ
ُلطفة وقابلة للتطبيق يجوز أن تشمل ما يلي:
–
–
–
–

جع��ل وح��دات المعالج��ة ص��غيرة بق��در ا�مك��ان ،وع��زل الخ��ردة بحس��� وح��دة
المعالجة ودورية مناوبة التشغيل والدفعة ،إلخ؛
قياس الخردة مباشرة )باالختبار غير المتلف والوزن(؛
رصد وتقييم كميات المواد النووية المُدخلة في وحدة المعالجة ،والمُن�ت� المُ�زا�
من الوحدة ،والمواد النووية المستبقاة في معدات المعالجة؛
تنفي��ذ ال ّتح ُّقق��ات يومي��ا ً أو ف��ي ك�� ّل دوري��ة مناوب��ة للتأ ُّك��د م��ن أن كمي��ة الخ��ردة
المزاحة من وحدة المعالجة ُم ّتسقة مع الكمية المتو ّقعة.

 -١٤٤-٤ويمكن أن ت��دي ��ذ� الت�دابير إل�ى تخف�يض ع�دد الس�يناريوات الناجح�ة للفع�ل
ال ِّش�رِّ ير ال��داخلي ،كم�ا يمك��ن أن تس�اعد عل��ى كش��ف س�رقة الم��واد النووي�ة وعل��ى تخفي��ف
بعض سيناريوات السرقة المفاجئة وتخفيض كميات الم�واد النووي�ة الت�ي يمك�ن أن تك�ون
مش��مولة ف��ي حال��ة الس��رقة الطويل��ة األج��ل ،وبالت��الي تمدي��د الوق��ت ال��الزم لتنفي��ذ بع��ض
السيناريوات بشكل كامل.
 -١٤٥-٤ويمك��ن إ ِّتب��ا� نھ��� مماث��ل ف �ي من��اطق أو وح��دات أو مع��دات أخ��ر� لمعالج��ة
المواد النووية ،حيث يج�وز أن يك�ون م�ن ال ُمستص�و� تنفي�ذ قياس�ات أكث�ر دق�ة م�ن أج�ل
أغراض األمن النووي ،ولكنه ّ
يتعذر تقن ّيا ً .ومن الممكن إقصاء بعض سيناريوات السرقة
المعتمدة على فعل شرِّ ير داخلي عن طريق الرص�د والتقي�يم المتك�رِّ ر لح�االت فق�د الم�واد
النووي��ة ،فض �الً ع��ن أن تمدي��د الوق��ت ال��الزم لتنفي��ذ الس��رقة تنفي��ذاً تا ّم �ا ً يمك��ن أن يقص��ي
السيناريو كشيء ممكن.

عمليات نقل المواد النووية
 -١٤٦-٤يش��ير مص��طلح "ال ّش��حن" ف��ي ���ذا المنش��ور إل��ى عملي��ة مس��تمرة لنق��ل الم��واد
النووية من مرفق إلى مرفق آخر .ويش�ير مص�طلح "االس�تالم" إل�ى ق�دوم الم�واد النووي�ة
المنقولة من مرفق إلى مرفق آخر .ويشير مصطلح "التحويل" إلى تن ُّقالت المواد النووية
فيما بين مناطق قياسھا داخل المرفق .ويشير مصطلح "ال ّترحيل" إلى عملي�ة النق�ل داخ�ل
منطق��ة قي��اس الم��واد .ويش��ير مص��طلح "عملي��ة النق��ل" الع��ام إل��ى جمي��ع المص��طلحات
المشروحة ف�ي ��ذ� الفق�رة بحس�� اس�تخدامھا ف�ي ��ذا المنش�ور) .تج�در ا�ش�ارة إل�ى أن
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استخدام ھذه المصطلحات في ھذا المنشور قد يختلف عن استخدامھا الم��لوف ف�ي ال� ُّدول
أو في نصوص ضمانات الوكالة(.
 -١٤٧-٤وينبغ����ي تس����جيل جمي����ع عملي����ات النق����ل )ال ّش����حن ،واالس����تالم ،والتحوي����ل،
وال ّترحيل( ف�ي ن��ام الحص�ر ،كم�ا ينبغ�ي توثيقھ�ا .ويج�ب أن يش�مل التوثي�ق تميي�ز ن�وع
البند ،وأجھزة كشف عالمات التالعُب ،والمكان الذي ُنقلت منه الم�واد النووي�ة ،والمك�ان
الذي ُنقلت إليه .ويجب أن يشمل التوثيق أيض�ا ً توقيع�ات الم�و�فين الق�ا�مين بعملي�ة النق�ل
والتح ُّقق منھا.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٤٨-٤يُمثل ال ّشحن خ�ار� الموق�ع وال ّتحض�ير ل�ه ،وك�ذلك ال ّت�ن ُّقالت فيم�ا ب�ين من�اطق
قياس المواد في الموقع بدرجة أقل ،عمليات حسّاسة قد تتيح فُرصا ً مُحددة لسرقة الم�واد.
وينبغي أن تكون عملية الحصر والمراقبة جزءاً من عملي�ات ال ّش�حن وال ّت�نقالت م�ن أج�ل
ردع وكش��ف س��رقة الم��واد النووي��ة .ويج��ب ا ِّتخ��اذ ت��دابير مح �دّدة لتميي��ز ومن��ع األفع��ال
ال ِّشرّ يرة المقص�ودة أو األخط�اء �ي�ر المقص�ودة الت�ي تش�مل عملي�ات ال ّش�حن وال ّت�ن ُّقالت،
وذلك بسبب حاالت ال ّتعرُّ ض المحتملة أثناء شحن الم�واد النووي�ة وتن ُّقالتھ�ا .ويج�ب عل��
ال ّشاحِن والمستلم أن يُح� ِّددا بوض�و� ،قب�ل ال ّش�حن ،المس�ؤولية ع�ن الم�واد النووي�ة خ�الل
ال ّش��حن والعب��ور .وت� ِ�رد ف��ي المرج��ع ] [٣ت��دابير أخ��رى ل�م��ن الن��ووي م��ن أج��ل حماي��ة
المواد النووية أثناء عمليات ال ّشحن وال ّتحويل وال ّنقل.
عمليات شحن المواد النووية
 -١٤٩-٤يُمكن أن يُع�ال� ن��ام الحص�ر والمراقب�ة المس�ا�ل التالي�ة بش��ن الم�واد النووي�ة
خالل التحضير لشحنھا وتغليفھا ونقلھا:
–
–
–
–
–
–
–
–
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المسؤوليات عن مراقبة المواد النووية؛
ال ّتحضير لل ّشحن؛
جالّت ال ّتغليف وال ّشحن؛
سِ ِ
تمييز بنود ال ّشحن بشكل فريد؛
تطبيق أجھزة كشف عالمات ال ّتالعُب وال ّتح ُّقق من نوعھا وسالمتھا؛
فحص بنود ال ّشحن بالرؤية البصرية؛
بيانات قياس بنود ال ّشحن ،بما فيھا عدم اليقين في القياس؛
األساليب المستخدمة لقياس محتوى المواد النووية.

 -١٥٠-٤يجب أن يكون ق�د ج�ر� مُس�بقا ً قي�اس المحت�و� العناص�ري والنظي�ري للم�واد
النووية المُراد شحنھا ،وذلك وفقا ً لبرنامج القياس الموصوف في الفقرات م�ن  ٨٢-٤إل�ى
ح��ر� عل��ى اس��تمراريّة المع��ارف بع��د القي��اس .ويس��تلزم الح���ول
 ،١٠٧-٤كم��ا يج��ب ال ِ
دون إمكانية شحن مواد نووية عن طريق الخطأ )سواء بشكل عرض�ي أو بفع�ل شِ �رِّ ير(،
أن يخضع تغليف أيّ م�واد )نووي�ة أو غي�ر نووي�ة( اس�تعداداً لش�حنھا داخ�ل منطق�ة توج�د
فيھ��ا م��واد نووي��ة ف��ي الخ��زن أو ف��ي المعالج��ة ،إل��ى مراقب��ة يتوالّھ��ا أف��راد م ّ
ُطلِع��ون عل��ى
ممارس����ات الحص����ر والمراقب����ة والخص����ا�� المادي����ة للم����واد النووي����ة المعن ّي����ة .وم����ن
الممارس��ات الجي��دة أن يق��وم شخص��ان باس��تعراض البيان��ات وال ّتح ُّق��ق م��ن أجھ��زة كش��ف
عالمات ال ّتالعُب.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٥١-٤يتعيّن على مُش ِّغلي المرافق إرساء تدابير لشحن المواد النووية لض�مان كش�ف
س��رقتھا .وينبغ��ي تط��وير إج��راءات لل ّتح ُّق��ق ،قب��ل ال ّش��حن ،م��ن أن الحاوي��ات المُص�� ّنفة
باعتبارھ��ا فارغ��ة ھ��ي فع��الً فارع��ة ،وأن البن��ود المس��تبعدة م��ن منطق��ة الم��واد النووي��ة
باعتبارھا غير نووية ھي فعالً غير نووية .والمعلومات التفصيلية عن نقل المواد النووية
يجب معاملتھا باعتبارھا معلومات حسّاسة إلى ح�ين إنج�از عملي�ة النق�ل؛ ولك�ن يج�ب أن
ال يتعارض ھذا مع متطلبات اإلشعار المماثلة لمتطلب�ات ا ِّتفاق�ات الض�مانات .وينبغ�ي أن
تكون جميع أنشطة ال ّشحن خاض�عة إلش�راف ع�ام م�ن جان�ب م�وظفي الحص�ر والمراقب�ة
وموظفي الحماية المادية الم ّ
ُطلعين على متطلب�ات الحص�ر والمراقب�ة والمتمتع�ين بالق�درة
على تمييز األنشطة غير المسموح بھا.
إجراءات استالم المواد النووية
 -١٥٢-٤ينبغي استھالل عمليات ال ّتح ُّقق التي يقوم بھا المرفق الن�ووي المُس�تلِم ب�ال ّتحقق
من سالمة حاوي�ة )النقل(/ال ّش�حن وم�ن أيِّ أجھ�زة لكش�ف عالم�ات ال ّتالعُ�ب .وعل�ى إث�ر
عملية ال ّتح ُّقق األوليّة ،ينبغي أن تشمل اإلجراءات ما يلي:
–
–
–
–

ال ّتح ُّقق من عدد البنود في حاوية ال ّشحن؛
ال ّتح ُّقق من أنواع البنود؛
ال ّتح ُّقق من سالمة الحاويات وأجھزة كشف عالمات ال ّتالعُب فيھا؛
قياس البنود حسب اقتضاء الضرورة.
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 -١٥٣-٤يجب مقارنة المحتويات بالمعلومات الواردة في وثائق ال ّشحن .وينبغي إدخ�ال
البنود في العُھدة الدّفتريّة فوراً بعد ال ّتأ ُّكد من االستالم باالستناد إلى كميات المواد النووية
وأنواعھا المذكورة ف�ي وث�ائق ال ّش�احن ،الت�ي يج�وز تع�ديلھا بع�د إنج�از قياس�ات المُس�تلِم،
عِ لم��ا ً أن أيّ اختالف��ات كبي��رة تكتش��فھا أنش��طة ال ّتح ُّق��ق يج��ب إحاط��ة ال ّش��احن والس��لطة
المُختصة عِ لما ً بھا ،وتقصِّيھا وحس�مھا .وينبغ�ي أن تح� ِّدد الس�لطة المختصّ�ة الوق�ت ال�ذي
يج��ب أن ُتنج��ز في��ه جمي��� األنش��طة المتص��لة باالس��تالم ،بم��ا فيھ��ا الح��د األقص��ى إلكم��ال
التح ُّقق من االستالم .وينبغي عزل البنود الخاضعة لل ّتقصِّي وتأمينھ�ا ،وع�دم معالجتھ�ا أو
شحنھا إلى حين إنجاز حسم ال ّتناقضات.
 -١٥٤-٤وإذا ق����ام المرف����ق المُس����تلِم بمعالج����ة الم����واد النووي����ة ال����واردة إلي����ه ،يج����ب
مقارنة بيانات ال ّشاحن وبيانات المُستلِم عل�ى النح�و الموص�و� ف�ي الفق�رات م�ن ١٥٨-٤
إل��ى  .١٦٠-٤ويج��ب حس��م أيِّ ف��روق إحص��ائية كبي��رة قب��ل اإلذن بب��دء معالج��ة الم��واد.
وفيم��ا يتعلّ��ق ب��البنود المُغلّف��ة ،م��ثالً مجمّع��ات الوق��ود وقض��بان الوق��ود وعناص��ر� ،يج��وز
قب��ول بيان��ات الش��احن ،إذا ظ � ّل الغ��ال� س��ليما ً دون مس��ا� ،عِ لم �ا ً أن الب��ت ف��ي الم��واد
النووية التي يجوز إعفاؤھا من مقارنة بيانات ال ّش�احن والمُس�تلِم وفروقھ�ا يتطل�ب موافق�ة
السلطة المختصة وتوثيقه وفقا ً ال ِّتفاق ال ّشاحن والمُستلِم.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٥٥-٤يج��ب عل��ى مُش � ِّغلي المراف��ق النووي��ة إرس��اء ت��دابير ،تش��مل مش��اركة م��وظفي
الحص��ر والمراقب��ة ،م��ن أج��ل اس��تالم الم��واد النووي��ة لت��أمين كش��� أيِّ س��رقة يُحتم��ل أن
تكون قد حدثت .وينبغي إعطاء اھتم�ام خ�ا� ،عل�ى النح�و الموص�و� ف�ي الفق�رات م�ن
 ١٥٨-٤إل�ى  ،١٦٠-٤إلقص�اء إمكانيّ�ة اس�تخدام ف�روق بيان�ات ال ّش�احن والمُس�تلِم لل ّتس� ُّتر
على سرقة المواد النووي�ة .ويج�ب ع�زل الم�واد الت�ي ي�تم اس�تالمھا ،وع�دم معالجتھ�ا إل�ى
حين إكمال قياساتھا لدى االستالم.
توثيق وتسجيالت ال ّتن ُّقالت
جالتھا وفق�ا ً لم�ا
 -١٥٦-٤ينبغي توثيق تن ُّقالت المواد النووية بش�كل واض�� وتح�دي� سِ � ِ
ُذ ِك���ر ف���ي الفق���رتين  ٥٢-٤و  .٥٣-٤ويُش���ترط لتحري���� الم���واد النووي���ة أن تطلب���ه إدارة
المرفق ،أو جھة مُفوّ ضة أخرى من بين الموظفين ،وينبغي القيام بعمليات تح ُّقق مناسبة.

٥٤

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٥٧-٤ينبغي تصميم نظام الحصر والمراقب�ة ل�رد� وكش�ف س�رقة الم�واد النووي�ة أو
اس�تبدالھا أثن�اء ال ّت�نقالت وال ّتح��يرات ذات الص��لة ،كم�ا ينبغ�ي الحف�اظ عل�ى اس��تمرارية
المعارف الخاصة بالمواد.
تقييم فروق بيانات ال ّ
شاحن وال ُمستلِم
 -١٥٨-٤تعن��ي ف��روق بيان��ات ال ّش��احن والمُس��تلِم الف��رق ب��ين كمي��ات الم��واد النووي��ة ف��ي
دفعة ما وفقا ً لبيان منطق�ة قي�اس الم�واد م�ن الجھ�ة الش�احنة ،والكمي�ة المقيس�ة ف�ي منطق�ة
القي��اس المُس��تلِمة .وينبغ��ي ،بق��در ا�مك��ان ،قي��اس الم��واد النووي��ة المتلق��اة عن��د اس��تالمھا
لالس��تيثاق م��ن أن الكمي��ة الت��ي ت��م اس��تالمھا ُم ّتسِ ��قة م��� الوث��ا�ق ال ّداعم��ة لبي��ان ال ّش��احن.
ويج��ب أن يق��وم المرف��ق المُس��تلِم بمقارن��ة بيان��ات ال ّش��احن والمُس��تلِم باس��تخدام منھجيّ��ة
إحص���ا�ية ،عِ لم���ا ً أن���� ال ب���د م���ن إرس���اء الح���د األقص���ى المقب���و� لف���رق بيان���ات ال ّش���احن
والمُس��تلِم ،م��� مراع��اة الق��درات عل��ى إج��راء القي��اس وال ّتھدي��د المحت��اط ل��� ف��ي ال ّتص��ميم،
و���مان أن ا�ج��راءات المُطبّق��ة مناس��بة لن��و� وش��ك� الم��واد النووي��ة المُزم��� قياس��ھا.
وينبغ��ي أي� �ا ً حس��اب وتقي��يم ف��روق بيان��ات ال ّش��احن والمُس��تلِم ال ّتراكم ّي��ة اس��تجابة لطل��ب
السلطة المختصة .ويج�وز أن يتطل�ب حس�م ف�روق بيان�ات ال ّش�احن والمُس�تلِم الكبي�رة قي�ام
طرف ثالث بقياس عينة مأخوذة لھذا الغرض .ويجب إخطار ال ّشاحن والسلطة المختص�ة
بالفروق الكبيرة ،وتقصِّي الفروق وحسمھا وفق�ا ً لم�ا سيوص�ف ف�ي الفق�رات م�ن ١٦١-٤
إلى .١٦٨-٤

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٥٩-٤إن ف��روق بيان��ات ال ّش��احن والمُس��تلِم ،الس�يّما ف��ي حال��ة كمي��ات الم��واد النووي��ة
الكبيرة أو حاالت عدم اليقين في القياسات إلى درجة كبيرة ،يُمكن أن يس�تغلّھا فاع�� ش�ر
داخلي لل ّتس ُّتر على سرقة المواد النووية .وفي ما يتعلّق بتصميم وتقييم نھ�ج المرف�ق إزاء
األم��ن الن��ووي ،ينبغ��ي أن يُؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار اعتم��اد ت��دابير تعوي� �يّة ف��ي حال��ة ف��روق
بيانات ال ّش�احن والمُس�تلِم الكبي�رة إحص�ا� ّيا ً .ويج�ب ف�ي ��ذ� الحال�ة حس�م الف�روق قب�� أن
يؤذن بمعالجة المواد المعنيّة.
 -١٦٠-٤وفي حاالت حدوث فروق كبيرة بين بيانات ال ّشاحن والمُستلِم ،ينبغ�ي لتص�ميم
وتقييم ُنھُج األمن النووي ال ُم ّتبعة في مرافق ال ّشحن واالستالم ،ال ّنظر ف�ي إمكانيّ�ة ح�دوث
أنشطة شِ رّ يرة داخلية.

٥٥

كشف الحاالت ال ّ
صيھا وحسمھا
شاذة وتق ِّ
ّ
يتمث��ل أح��د أھ��داف الحص��ر والمراقب��ة ف��ي كش��ف الح��االت ال ّش��اذة وتق ِّ
ص��يھا
-١٦١-٤
وحس��مھا ،بم��ا ف��ي ذل��� ال ّتص�� ِّدي لھ��ا وا�ش��عار بھ��ا بش��كل مناس��ب .فالح��االت ال ّش��اذةّ
مؤشرات يمكن أن تدل على سرقة الم�واد النووي�ة ،ويج�ب توطي�د مع�ايير ف�ي ك� ّل مرف�ق
لتعريف المقصود بالحالة ال ّش ّاذة ،كما يجب تقصِّي جميع الحاالت ال ّش ّ
�اذة وحس�مھا .وھ�ي
يمكن أن تنطوي على ما يلي:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

٥٦

بند ضائع )بنود ضائعة( أو مواد مفقودة؛
ا ِّدعاء سرقة؛
العثور على بند في مكان غير مكانه؛
جل؛
بند تم العثور عليه بشكل غير متو ّقع وليس له سِ ِ
تصرُّ ف غير مسموح به ،وھو يشمل المواد النووية؛
حاوية مُتلفة؛
ّ
أجھزة لكشف عالمات التالعُب تعرّ ضت للتعطيل أو الكسر؛
إخفاق تدابير المراقبة؛
تمييز خاطئ لبند مُتلف أو ضائع؛
ُّ
تعطل أو إخفاق معدات م ّتصلة بالحصر والمراقبة؛

خرق قاعدة قيام شخصين بالمراقبة؛
ّتناقض في السِّجل أو التقرير عن المواد النووية؛
فرق كبير بين قِيم المواد النووية المقيسة والمُسجّ لة؛
قيم���ة مھم���ة إحص���ائ ّيا ً للم���واد غي���ر المحص���ورة أو الم���واد غي���ر المحص���ورة
التراكميّة؛
فرق في بيانات ال ّشاحن والمُستلِم ال يلبِّي المعايير الالزمة لقبولھا؛
وصول غير مسموح به إلى البيانات أو المعدات أو المواد النووية؛
أجھزة إنذار ل ُن ُ
ظم الحصر والمراقبة بما فيھا معدات الرصد؛
عملي���ة غي���ر مس���موح بھ���ا تش���مل الم���واد النووي���ة أو عناص���ر نظ���ام الحص���ر
والمراقبة؛
خرق إجراءات الحصر والمراقبة؛
حاالت عطل أو حادثات تشمل المواد النووية؛
مُغاالة في بيانات عمليات ال ّشحن أو االستالم أو انتقاص منھا.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٦٢-٤ينبغ��ي خ��الل عملي��ة ال ّتق ِّ
ص��ي أن يُ�خ��ذ ف��ي االعتب��ار احتم��ال أن تك��ون الحال��ة
ال ّش ّاذة مقصودة بھدف ال ّتس ُّتر على السّرقة .وتستدعي بعض الح�االت ال ّش ّ
�اذة ،مث�ل فق�دان
بند ما ،ال ّتص ِّدي لھا فوراً .بيد أن ح�االت ّ
ش�اذة أخ�رى ،مث�ل العث�ور عل�ى م�واد نووي�ة أو
أخطاء في ال ّتسجيل ،قد ال تبدو مشاكل خطيرة ،ولك�ن ينبغ�ي تقييمھ�ا بد ّق�ة ،ألنھ�ا ق�د ت�دل
على مشكلة خطيرة في نظام الحص�ر والمراقب�ة .وينبغ�ي ،بق�در اإلمك�ان ،بالنس�بة لجمي�ع
البنود المُشتبه في صلتھا بحالة ّ
شاذة أو تناقض ،أن يتم عزلھا ف�ي من�اط� خ�زن منفص�لة
إلى أن ُتحسم المسألة .وينبغي أيضا ً تقصِّي ا ِّدعاءات السرقة واإليذاء.
وتقصي الحاالت ال ّ
ش ّاذة
تدابير ال ّتصدِّي
ِّ
 -١٦٣-٤تعتمد اإلجراءات ال ُم ّتخذة للتص ِّدي لحالة ّ
شاذة على طبيعة تلك الحال�ة والم�واد
النووية ذات الصلة بھ�ا ،م�ثالً ن�و� الم�واد ،وخط�ر س�رقتھا ،والعواق�ب المحتمل�ة .فيج�ب
تحديد المشاكل الكامنة قبل وقوعھا ،كما يجب إعداد مجموعة وافية من عمليات التصدي
لتخفيفھا .وال بد من إعداد إجراءات لحس�م ال ّش�واذ .والخط�وات الالزم�ة لحس�م ال ّش�واذ ق�د
يمت�د م��داھا م��ن إع��ادة قي��ا� بن��د إل��ى تنفي��ذ ج��رد م��ادي ط��ار� وكام��ل .وينبغ��ي لم��وظفي
المراف���� ،كم���ا س���ب� أن ُذ ِك���ر ف���ي الفق���رات م���ن  ٢٩-٤إل���ى  ،٣٢-٤أن ي���دركوا أھمي���ة
اإلجراءات التي يجب ا ِّتخاذھا فوراً لل ّتص ِّدي للحاالت ال ّش ّاذة.
 -١٦٤-٤وال بد من اعتماد نظام لتحليل اإلنذارات التي تثيرھا العناصر المختلف�ة لنظ�ام
حصر المواد النووية ومراقبتھا ،ومن ثم استھالل ال ّتص ِّدي المناس�ب لل ّش�واذ .ويُستص�وب
أن يكون برنامج الشواذ المرصودة باإلنذار ،كفيالً بتمييز خطأ النظ�ام او الس�بب الب�ريء
ال��ذي أدى إل��ى اإلن��ذار ،بحي��ث يمك��ن ا ِّتخ��اذ إج��راء لتص��حي� الوض��ع .وينبغ��ي أن ي��تم
ال ّتصدي في الوقت المناسب بحيث يمكن تقصّي اإلنذارات وحسمھا ف�وراً ) عن�دما تك�ون
ذِكريات األحداث قوية وما زالت الم�واد المتاح�ة خاض�عة لقياس�ھا م�رة أخ�رى عِ لم�ا ً أنھ�ا
تعرّ ضت لتغيُرات معالجة قليلة بقدر اإلمكان(.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٦٥-٤يُو ِّفر ك ّل عنصر من عناصر مراقبة المواد النووية األس�اليب المناس�بة لكش�ف
إنتاج المواد أو استخدامھا أو سحبھا بشكل غير مش�رو� .وتعتم�د فعالي�ة أس�اليب الكش�ف
ھذه على الدقة والتوقيت المناسب إلدراك اإلنذارات وتقييمھا .فقد تشير الحالة الشاذة إلى
حدوث أنشطة ناجمة عن فعل شرّ ير داخلي مُفوّ ض .وفي حالة حدوث حالة ّ
شاذة خطيرة

٥٧

ومنطوية على احتمال سرقة مواد نووية ،ينبغي استھالل التص�دي ب�ش�عار ف�وري إلدارة
المرف��ق وإدارة الحماي��ة المادي��ة وإدارة الحص��ر والمراقب��ة والس��لطة المختص��ة .ويج��ب
تنس��يق أنش��طة الحص��ر والمراقب��ة م��ع أنش��طة م��وظفي الحماي��ة المادي��ة .وف��ي حال��ة خ��رق
منطق��ة األم��ن ألي س��بب ،يج��ب تع��اون م��وظفي الحماي��ة المادي��ة م��ع م��وظفي الحص��ر
والمراقب��ة للقي��ام بالتص��دي المناس��ب .وق��د تش��مل اإلج��راءات الت��ي تن ِّف��ذھا إدارة الحص��ر
والمراقبة تنفيذ حصر مادي طارئ مع قياسات توكيدية حسب الحاجة .ويجوز أن يك�ون
م��ن المناس��ب ف��ي بع��ض الح��االت الحص��ول عل��ى مس��اعدة خارجي��ة لحس��م الحال��ة ال ّش� ّ
�اذة.
ويج��ب أن يك��ون ترحي��ل الم��واد والم��وظفين م��ن المنطق��ة المت� ِّ
�أثرة مح��دوداً خ��الل تق ِّ
ص��ي
الحاالت الشاذة الخطيرة.
تقصي الحاالت الشاذة
توثيق عمليات
ِّ
 -١٦٦-٤ينبغي أن يو ِّفر نظام الحصر والمراقبة إرشادات شكلية بشأن تقصِّ�ي الح�االت
الش��اذة ،بم��ا فيھ��ا طبيع��ة التقص��يات الواج��ب أدا�ھ��ا ،وتك��وين الفري��ق المس��ندة إلي��� ھ��ذ�
المھمة ،والتحذيرات ،وال ُمدّة المحددة إلنج�از المھم�ة وتقري�ر اإلف�ادة ع�ن العملي�ة .فيج�ب
توثيق التقصيات في تقارير رسمية محتوية على تفاصيل وافية بشأن طبيعة الحالة الشاذة
وتحليل األحداث التي أدّت إل�ى كش�فھا ،ووص�� اإلج�راءات ال ُم ّتخ�ذة لتحدي�د خصا�ص�ھا
واستھالل التصدي المناسب واإلجراءات التصحيحية لمنع تكرار الحالة.
 -١٦٧-٤وينبغ��ي اس��تعراض الح��االت الش��اذة بص��ورة منتظم��ة ومتك��ررة لقي��ا� فعالي��ة
اإلج��راءات التص��حيحية .ف��يمكن أن يب�يّن اس��تعراض الح��االت وتص��ني� ف�اتھ��ا وتحليلھ��ا
م��واطن ال���ع� ف��ي نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة أو المع��دات أو فيھم��ا مع �ا ً .ويج��ب تنفي��ذ
اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٦٨-٤إن حسم الحاالت الشاذة الفوري والتام ِّ
يعزز قدرة مُش� ِّغل المرف�ق عل�ى كش��
سرقة المواد النووية .وينبغي أن يطلب مُش ِّغل المرفق توثيقا ً دقيقا ً وكامالً لتقصيات جميع
الحاالت الشاذة .ويجب استعراض الوث�ا�ق وتقييمھ�ا ب�وتيرة مناس�بة لن�وع الم�واد النووي�ة
وكميتھا في المرفق لتحديد أيّ أحداث يمكن أن تكون ذات صلة بھ�ا .فمعرف�ة أن المرف�ق
متأھِّب للتصدي أليّ حالة شاذة ِّ
تمثل عامالً لردع أيّ أنشطة لفاعل شرّ داخلي مُفوّ ض.

٥٨

تقييم واختبار أداء نظام الحصر والمراقبة
 -١٦٩-٤يج��ب اعتم���اد برن���امج لتقي���يم نظ���ام الحص���ر والمراقب���ة واستعراض���ه دور ّي���ا ً.
وينبغ��ي أن يتك��وّ ن البرن��امج م��ن تقييم��ات للنظ��ام وعناص��ره بوج��ه ع��ام ،عِ لم�ا ً أن اختب��ار
ت��دابير نظ��ام الحص��ر والمراقب��ة لتحدي��د م��ا إذا كان��ت ُتن ّف��ذ بص��ورة وافي��ة وفق�ا ً لتص��ميمھا
للبيئات الطبيعية والصناعية والمحفوفة بالخطر ،وتمتثل لمتطلبات األداء المعتم�دة ،يش�ار
إليه باعتباره اختبار األداء ،ويجب استخدامه حيثما كان مناسبا ً.
 -١٧٠-٤ويجب أن ال يقتصر برنامج التقييم على معايير التصميم ،بل ينبغ�ي أن يش�مل
فعالية النظام بشكل عام .فينبغي أن يعالج المسائل التالية:
– تأمين فھم اإلجراءات واإلرشادات وتنفيذھا والمحافظة عليھا؛
– إدارة الكشف والتحذير بشأن أيّ عالمة تدل على عدم كف�اءة أداء نظ�ام الحص�ر
والمراقبة؛
– توفير اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمنع تكرار المشاكل.
 -١٧١-٤ينبغي أن تأخذ وتي�رة التقييم�ات الدوري�ة ف�ي االعتب�ار جاذبي�ة الم�واد النووي�ة.
وقد تكون التقييمات األكثر تكراراً ضرورية إذا ُح ِّددت المشاكل.
 -١٧٢-٤ويج��وز أن يق��وم باختب��ارات التقييم��ات واألداء موظف��و الحص��ر والمراقب��ة ،أو
منظم��ة خ��ار� إدارة الحص��ر والمراقب��ة ،أو منظم��ة خ��ار� المرف��� .ويج��ب أن يكون��وا
أشخاص���ا ً ّ
مطلع���ين ومتمتع���ين بكف���اءات تقني���ة وبتف���وي� مناس���ب ،ومتح���ررين م���ن أيّ
تضارب في المصالح ،مثل المسؤولية المباشرة عن أداء األنشطة المراد تقييمھا.
 -١٧٣-٤ويج��ب توثي��� اختب��ارات التقييم��ات واألداء .كم��ا يج��ب إخط��ار اإلدارة ب��أيّ
ن���واق� مُكتش���فة تمھي���داً لمعالجتھ���ا .وينبغ���ي توثي���� تص���دّي اإلدارة ،بم���ا ف���ي ذل���� أيّ
إجراءات تصحيحية تطلبھا اإلدارة مع الوقت المحدد المتو ّقع إلنجازھا.
 -١٧٤-٤وينبغي إتاحة نت�ائج اختب�ارات التقييم�ات واألداء لم�وظفي الحص�ر والمراقب�ة.
ويج��ب ا ِّتخ��اذ إج��راءات تص��حيحية لمن��ع تك��رار الن��واق� المكتش��فة عل��ى أس��ا� تقني��ات
تحليلي���ة راس���خة ،وينبغ���ي أن تك���ون متناس���بة م���ع خط���ورة المش���كلة .ويج���ب أن تع���الج
اإلجراءات التصحيحية استدامة برنامج الحص�ر والمراقب�ة ألج�ل طوي�ل بحي�� ال يكتف�ي
بح��ل المش��كلة الحالي��ة وح��دھا .ويُستص��وب تنفي��ذ إج��راءات متابع��ة للتقييم��ات والمراجع��ة
واختبارات األداء لتوطيد فعالية اإلجراءات التصحيحية ال ُم ّتخذة.

٥٩

 -١٧٥-٤ينبغي أن يشمل برنامج اختبار األداء في المرفق ما يلي:
–
–
–
–

التوثيق المناسب الختبارات األداء والموافقة على أساليبھا ونطاقھا؛
االختب���ار الروتين���ي المج���دول ،م���ث�ً اختب���ارات إج���راءات مراقب���ة الم���واد ،أو
ال ّتح ُّققات اإلدارية الدورية ؛
االختبارات من أجل األنش�طة األخ�ر� ،م�ث�ً اختب�ارات التغيي�رات المُدخل�ة ف�ي
ُن ٌ
ظم الحصر والمراقبة؛
تنس���يق اختب���ارات األداء م���ع جمي���ع منظم���ات المرف���ق المش���مولة باالختب���ار أو
المتأثرة به.

 -١٧٦-٤وينبغي استخدام اختبار أداء عناصر نظام الحصر والمراقب�ة لتأكي�د أن ت�دابير
النظام تؤدي المھام وفقا ً للتص�ميم م�ع تنفي�ذ الوظيف�ة الم�راد أداؤھ�ا .والتغيي�رات المقت�ر�
إجراؤھ���ا ف���ي المرف���ق أو العملي���ات المنطوي���ة عل���ى ت���أثير محتم���ل عل���ى ُن ٌ
ظ���م الحص���ر
والمراقبة يجب إخضاعُھا لتقييم في إطار االستعراض األولي للتغيي�ر المقت�ر� والموافق�ة
علي��ه .ويج��ب أن تأخ��ذ التقييم��ات ف��ي االعتب��ار المع��ايير الت��ي تح��ددھا الدول��ة أو الس��لطة
المختصة.
 -١٧٧-٤ويجب أن ي ّتس�ق نظ�ام إدارة الج�ودة للحص�ر والمراقب�ة م�ع األس�اليب المقدم�ة
في معايير راسخة مثل المعايير التي نشرتھا المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

جوانب ذات صلة خاصة باألمن النووي
 -١٧٨-٤يجب تنفيذ تقييمات دورية لنظام الحصر والمراقب�ة لت�أمين قدرت�ه عل�ى كش�ف
سرقة المواد النووية وفقا ً للتصميم .وتعتمد فعالية النظام على أداء جمي�ع عناص�ر� بش�كل
فعال في جميع األوق�ات .وينبغ�ي حماي�ة الوث�ا�ق المتعلق�ة ب�النواق� المكتش�فة باعتبارھ�ا
معلوم��ات حساس��ة ،ألن معرف��ة تل��� الن��واق� يمك��ن أن تفي��د الخص��وم المحتمل��ين ،ال��ذين
يستغِلونھا في أفعالھم ال ِّشريرة مثل السرقة.
 -١٧٩-٤وإح��د� الص��عوبات الر�يس��ية الت��ي يمك��ن مواجھتھ��ا خ���ل تنفي��ذ اختب��ار أداء
الحصر والمراقبة ّ
تتمثل في الترتيبات االحتياطية الختبار واقعي ،مع ضمان بق�اء الم�واد
النووية تحت المراقبة أثناء االختبار .وتوجد حاجة إلى التخط�يط والتنس�يق بعناي�ة لت�أمين
مراقبة المواد دون تأثير سلبي على االختبار ،ودون إضعاف نظام الحصر والمراقبة.
 -١٨٠-٤ويكتسب اختبار األداء أھمية خاصة لتأمين تحقيق أھداف األمن النووي.

٦٠

المراجـــع
][١
][٢

][٣

ق��رار مجل��� األم��ن ف��� األم��م المتح��دة  ،(٢٠٠٤) ١٥٤٠الق��رار ،S/RES/1540
األمم المتحدة ،نيويورك ).(٢٠٠٤
اتفاقي��ة الحماي��ة المادي��ة للم��واد النووي��ة ،الو�يق��ة  ،INFCIRC/274/Rev.1الوكال��ة
الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،فيين��ا )(٢٠٠٥؛ وت���دي� اتفاقي��ة الحماي��ة المادي��ة للم��واد
النووي���ة ،الو�يق���ة  ،GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة
الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٥
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،توصيات األمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد
النووي�ة والمراف��� النووي�ة ) ،(INFCIRC/225/Revision 5ال��دد  ١٣م��ن سلس��لة
األم���ن الن���ووي الص���ادرة ع���ن الوكال���ة ،الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة ،فيين���ا
).(٢٠١١

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preventive and

][4

Protective Measures against Insider Threats, Implementing Guide, IAEA
Nuclear Security Series No. 8, IAEA, Vienna (2008).
][٥
][٦

ك��ارلتون س��تويبر� ،لي��ك ب��اير ،ن��وربرت بلت���ر ،ف��ولفرام تون���او�ر ،كتي��� ع��ن
القانون النووي ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٦
كارلتون ستويبر ،عبد المجيد شرف ،فولفرام تون��او�ر ،ماري�ا دي�� ل�ورد� في��
كارمونا ،كتي�� ع�ن الق�انون الن�ووي – تنفي�ذ التش�ري�ات ،الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة
الذرية ،فيينا ).(٢٠١١

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Material

][7

Accounting Handbook, IAEA Services Series No. 15, IAEA, Vienna
(2008).
][٨

الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة� ،قاف��ة األم��ن الن��ووي ،دلي��� التنفي��ذ ،ال���دد  ٧م��ن
سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،الوكال�ة الدولي�ة
للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١١

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Target

][9

Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear
Materials, Safeguards Technical Report STR-368, IAEA, Vienna (2010).
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القائمة الببلوغرافية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية )فيينا(
����داد و���� الت�دي��دا� المحت��اط ل���ا ف��� الت���مي� واس��ت�دام� و���يانت� ،دلي��ل التن�ي��ذ،
العدد  ١٠من سلسلة الوكالة لألمن النووي.(٢٠١٢) ،
IAEA Safeguards Glossary, 2001 Edition, International Nuclear Verification
Series No. 3, IAEA (2002).

ھيكل وم��مون ا�ت�اق�ا� الت�� تعق�د ��ين الوكال�ة وال�دول �مو��� معاھ�د� ��د� انت��ار
األسلحة النووية ،الوثيقة .(٢٠١٥) ،INFCIRC/153

٦٢

مسرد المصطلحات
أدناه:

المص��طلحات المس��تخدمة ف��ي ����ا المنش��ور ت��رد �ن��ا وفق�ا ً لتعريفھ��ا الت��الي

االحت���وا� .عناص���ر البني���ة الھيكلي���ة )األوعي���ة المعدني���ة ،وص���ناديق القف���ازات،
والخِزان���ات ،وال ُغ���ر� ،والم���دافن ،و�ل���م ج���را( ،الت���ي ُتس���تخدم إلرس���اء
الس���مة المادي��ة لمنطق��ة أو بن��ود ،والمحافظ��ة عل��ى اس��تمرارية مع��ار�
المواد النووية.
المكونات .عملية تمييز وتوثيق خصائص نظام الحماي�ة المادي�ة
إدارة تنظيم نسق
ّ
ُ
ف��ي المرف��ق – بم��ا فيھ��ا ال � ُنظم والبرمجي��ات الحاس��وبية – وت���مين تط� ُّ�ور
تغيي���رات الخص���ائص بش���كل مناس���� ،وتقييمھ���ا وتنفي�����ا والتحق���ق منھ���ا
وإدراجھا في وثائق المرفق.
جرد )حصر( عھدة المواد الدفترية .مجموع حصر الم�واد الس�ابق وأيّ تغيي�رات
١
الحقة في الحصر )كما وردت في التقارير عن تغييرات الحصر(.
الحالة أو الحاالت الشاذة .حالة أو حاالت غير عادي�ة ملحوظ�ة ،يج�وز أن تظھ�ر
نتيجة لسرقة المواد النووية ،أو تقيِّد قدرة مش ِّغل المرفق عل�ى اس�تنتا� أن��
لم تحدث سرقة مواد.
الحص��ر أو الج��رد الم��اد� .المجم��وع الكلّ��ي لكمي��ات الم��واد النووي��ة المقيس��ة أو
المقدّرة عن طريق اشتقاقھا ،الموجودة ماديا ً في وق�ت مع�يّن داخ�ل منطق�ة
١
لقياس المواد ،وحصل عليھا مُش ِّغل المرفق وفقا ً إلجراءات محددة.
المفوض( .فرد أو أفراد لديھم تفويض أو ترخيص للوص�ول
الخصم )فاعل الشر
ّ
إل��ى المراف��ق أو الم��واد النووي��ة ف��ي حال��ة النق��ل ،ويمك��نھم محاول��ة س��رقة
المواد النووية أو س�حبھا أو التخري�� ،أو يمك�نھم مس�اعدة خص�م خ�ارجي
١
على القيام بتلك األفعال.

1
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Material
Accounting Handbook, IAEA Services Series No. 15, IAEA, Vienna, (2008).

٦٣

الدفاع المتع ِّمق .دمج طبقات متع�ددة م�ن ال� ُن ُ
ظم والت�دابير بھ�دف التغلُّ�� عليھ�ا أو
٢
تطويقھا ،بشكل استباقي ،للحؤول دون إضعاف األمن النووي.
السرقة .سرقة المواد النووية أو االستحواذ عليھا بطريقة غير قانونية.
الس����ة )الس����ا�( المختص��ة .المنظم��ة أو المنظم��ات الحكومي��ة أو المؤسس��ة أو
المؤسسات التي أسندت إليھا الدولة مھمة تنفي�ذ وظيف�ة أو وظ�ائف متص�لة
٢
باألمن النووي.
الش���خ� المن���او� )الخص����( .أيّ ف���رد يق���وم أو يح���اول أن يق���وم بفع���ل إي���ذائي
٣
)شرّ ير(.
قاعدة الشخصين .إجراء يشترط حضور شخصين عل�� األق�ل ،م َ
ُطلع�ين ول�ديھما
تفويض للتحقق في األنشطة التي تشمل المواد والمرافق النووية ،ولكش�ف
الوصول إليھا بدون إذن ،وكشف األعمال غير المسموح بھا.
مراقبة )المواد النووية( .األنشطة ،واألجھزة ،وال ُن ُ
ظم ،واإلجراءات الت�ي تض�من
المحافظ��ة عل��� اس��تمرارية المع��ارف )م���الً ،المك��ان والقياس��ات الكمي��ة(
بشأن المواد النووية.
المراقب��ة .جم��� المعلوم��ات ع��ن طري��ق األجھ��زة أو المالحظ��ة المباش��رة لكش��ف
س��رقة الم��واد النووي��ة ،أو ال ّتالعُ��� ب��احتواء الم��واد النووي��ة ،أو تزيي��ف
المعلومات المتعلقة بمكان المواد النووية وكمياتھا.
المرف��ق الن��وو� .مرف��ق )يش��مل المب��اني والمع��دات ذات الص��لة( ويق��وم بإنت��ا�
الم���واد النووي���ة ومعالجتھ���ا واس���تخدامھا ومناولتھ���ا ومعاملتھ���ا وخزنھ���ا
١
والتخلُّص منھا؛ ويشترط إلنشائه امتالك رخصة محددة.

2
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Security
Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities,
(INFCIRC/225/Revision 5), IAEA Nuclear Security Series No. 13, IAEA, Vienna
(2011).
3
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preventive and
Protective Measures against Insider Threats, Implementing Guide, IAEA Nuclear
Security Series No. 8, IAEA, Vienna (2008).

٦٤

ال ُم�� ِّ��ل .أي ش��خ� أو منظم��ة أو كيان��ات حكومي��ة ل��ديھا ت��رخي� أو تف��وي�
٢
للقيام بتشغيل مرفق نووي.
المواد النووية .أيّ مواد ،إمّا انشطارية خاصة ،أو م�واد مص�دريّة وفق�ا ً لتعريفھ�ا
٤
في المادة العشرين من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
" -١مص����طلح الم����واد االنش����طارية الخاص����ة" يعن����ي البلوتوني����وم٢٣٩-
واليوراني��وم ،٢٣٣-واليوراني��وم المُث��رى ب��النظير  ٢٣٥أو ب��النظير ٢٣٣؛
وأيّ مواد محتوية على مادة واحدة أو أكثر من بين الم�واد الم�ذكورة آنف�اً؛
وأيّ مواد انشطارية أخرى يحددھا مجلس المحافظين من وقت إل�ى آخ�ر،
ولكن مصطلح "المواد االنشطارية الخاصة" ال يشمل المواد المصدرية.
" -٢مص�طلح "اليوراني�وم المث�رى ب�النظير  ٢٣٥أو ب�النظير  "٢٣٣يعن�ي
اليورانيوم المحتوي على أحد النظيرين أو عليھما معاً ،بكمية معينة بحيث
أن نسبة وف�رة مجم�و� النظي�رين إل�ى النظي�ر  ٢٣٨تك�ون أكب�ر م�ن نس�بة
النظير  ٢٣٥إلى النظير  ٢٣٨الموجود في الطبيعة.
" -٣مص��طلح "الم��واد المص��درية" يعن��ي اليوراني�وم المحت��وي عل��ى خل��يط
نظ��ا�ر ف��ي ش��كل مع��دني ف��ي الطبيع��ة؛ واليوراني��وم المس��تنفد ف��ي النظي��ر
٢٣٥؛ والثوري�وم ؛ وأيّ م��واد أخ��رى محتوي��ة عل�ى م��ادة واح��دة أو أكث��ر،
من المواد المذكورة آنفاً ،بتركيز معيّن وفق�ا ً لم�ا يح�دد� مجل�س المح�افظين
من وقت إلى وقت آخر".
ن����� ����� الم��واد النووي��ة وم�ا���ھ��� .مجموع��ة كامل��ة م��ن الت��دابير المص��ممة
لتوفير المعلومات عن المواد النووية ومراقبتھا وتأمين وجودھ�ا ،بم�ا فيھ�ا
ال � ُن ُ
ظم الالزم��ة لتحدي��د ومتابع��ة عملي��ات حص��ر الم��واد النووي��ة ومراقب��ة
الوصول إليھا ،وكشف فقدانھا أو انحرافھا وتحريفھا ،وضمان سالمة تل��
ال ُن ُ
ظم والتدابير.
��د�ج .تطبي���ق ت���دابير األم���ن الن���ووي بنس���بة عواق���� الفع���ل ا�ي���ذا�ي
ال��� ّنھج الم�� ِّ
١
)ال ِّشرير(.
4
The Statute of the IAEA (1956), with amendments (1963, 1989), IAEA,
Vienna.
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16-29396

العدد  ٢١من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

دليل التنفيذ

ييسِّر نظام �ص�ر الم�واد النووي�ة ومراقبتھ�ا مھم�ة من�� ا�س�ت�وا�
على المواد النووية واستخدامھا ُ
بط�رُق غي�ر مس�مو� بھ�ا ،وردع�ه
وكش���فه .و�����ه المھم���ة مكمِّل���ة لب���رام� الض���مانا� الدولي���ة و ُن ُ
ظ���م
ال�ماي��ة المادي��ة .وتس��تخدم ال���دول ا�عض��ا� ���ي الوكال��ة الدولي���ة
للطاق��ة ال�ري��ة ����ه ال � ُن ُ
ظم ال�����ة لل��د�اع ض��د التھدي��دا� الداخلي��ة
والخارجية التي يقوم بھا أشخاص ت�اب�ين أو غي�ر ت�اب�ين لدول�ة أو
ُدول .وي���و�ر �����ا المنش���ور إرش���ادا� بش����ن تنفي���� �ص���ر الم���واد
النووي��ة ومراقبتھ��ا عل��ى مس��تو� المرا���ق النووي��ة .ويُر ِّك��� عل��ى
ت��دابير رامي��ة إل��ى تخفي��ف الخط��ر ال���� ُتش � ِّكله تھدي��دا� ش��خص
مفوّ ض ،أو أشخاص مفوّ ضون ،ممن يملكون إمكانية الوصول إلى
الم��واد والقي��ام بف���ل غي��ر مش��روع .ويوصِ ��ف المنش��ور عناص��ر
�ام� يمك�
ال�ماي�
نظ���ام
�دول م���
بالتنس��يق
�رش� ن�
المنش��ن�ورتنفي������وه ��ت���ي�ديممر���ق
أ���ة�ل تط��وير أو
�ا� م��ن
األعض
�وو��ل��� ال�
�ادات
الھ��دف م��نبرن����ذا
المادية من أجل أغراض ردع وكشف سرقة المواد النووية.
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
للكش��ف ف��ي م���ال األم��ن الن��ووي والت��ي تت��ألف م��ن م�موع��ة متكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير
األم��ن الن��ووي وت���وم عل��� أس��ا� �ط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب لتنفي��ذ ا�س��تراتي�ية
الوطنية للكش�ف .ويص�در ��ذا المنش�ور ك�دليل تنفي�ذي ض�من منش�ورات سلس�لة الوكال�ة
ل�م���ن الن���ووي ب�ص���د اس���تخدام� م���ن �ان���ب م����رري السياس���ات الوطني���ة ،والھي����ات
التشريعية ،والسلطات المختص�ة ،والم�سس�ات ،واألف�راد ،المعني�ين ب�رس�ا� أو تنفي�ذ أو
ص��يانة أو اس��تدامة ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد
المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

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

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا
ISBN 978–92–0–609017-6
ISSN 2520-6923

