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الھ��دف م��ن ���ذا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادات �ل��� ال��دول األعض��ا� م��ن أ���ل تط��وير أو
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.
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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تعالج منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلق�ة
بمن��� وكش��� أفع��ال الس��رقة والتخري��� والوص��ول غي��ر الم��أذون ب��� والنق��ل غي��ر المش��رو� وس��ائر
األفعال اإليذائية المتعلقة بالمواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق المرتبط�ة بھ�ا ،والتص�دي
لتل��ك األفع��ال .وتتس��ق ھ��ذ� المنش��ورات م��� الص��كوك الدولي��ة المتعلق��ة ب��األمن الن��ووي ،مث��ل اتفاقي��ة
الحماية المادية للمواد النووية ،بصيغتھا المعدلة ،ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المص�ادر المش�عة
وأمنھ��ا ،وق��راري مجل��س األم��ن ال��دولي  ١٣٧٣و ،١٥٤٠واالتفاقي��ة الدولي��ة لقم��� أعم��ال اإلرھ��ا�
النووي ،وتكمِّل تلك الصكوك.
الفئات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تصدر المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية:
• أساس��يات األم��ن الن��ووي :تحت��وي عل��ى أھ��دا� األم��ن الن��ووي ومفاھيم��� ومبادئ���،
وتوفر األساس للتوصيات األمنية.
• التوصيات :تع�رض أفض�ل الممارس�ات الت�ي ينبغ�ي أن تعتم�دھا ال�دول األعض�اء ف�ي
تطبيق أساسيات األمن النووي.
• أدلة التنفيذ :تقدم الم�ي�د م�ن التفص�يل ع�ن التوص�يات ف�ي مج�االت واس�عة ،وتقت�ر�
تدابير لتنفيذھا.
• منشورات التوجيه التقني :تشمل ما يلي :األدلة المرجعية ،التي تحت�وي عل�ى ت�دابير
و/أو توجيھات تفصيلية بشأن كيفية تطبيق أدل�ة تنفي�ذ ف�ي مج�االت أو أنش�طة مح�ددة؛
واألدلة التدريبية ،التي تتن�اول الم�نھج و/أو األدل�ة الخاص�ة بال�دورات التدريبي�ة الت�ي
تعقدھا الوكالة في مجال األمن النووي؛ واألدل�ة ال�دمي�ة ،الت�ي تق�دم توجيھ�ات بش�أن
تنفيذ ونطاق بعثات األمن النووي االستشارية التي تنظمھا الوكالة.
الصياغة واالستعراض
يساعد خبراء دوليون أمانة الوكالة على صياغة ھ�ذ� المنش�ورات .وفيم�ا يخ�ص أساس�يات
األمن النووي والتوصيات وأدلة التنفيذ ،تعقد الوكالة اجتماع�ا ً تقني�ا ً مفت�و� العض�وية )أو اجتماع�ات(
لتت��يح لل��دول األعض��اء المھتم��ة والمنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة فرص��ة مناس��بة الس��تعراض مس��ودة
ال��نص .و�ض��افة �ل��ى ذل��ك ،ولض��مان مس��توى ع��ال م��ن االس��تعراض وتواف��ق اآلراء عل��ى الص��عيد
الدولي ،تق�دم األمان�ة مس�ودات النص�وص �ل�ى جمي�� ال�دول األعض�اء لم�دة  ١٢٠يوم�ا ً الستعراض�ھا
رسميا ً .ويتيح ذلك للدول األعضاء فرصة للتعبير الكامل عن وجھات نظرھم قبل نشر النص.
وتوض��� منش��ورات التوجي��� التقن��ي بالتش��اور الوثي��ق م��� خب��راء دولي��ين .وال يل���م عق��د
اجتماعات تقنية ،ولكنھا قد ُتعقد ،حيثما تعتبر ضرورية ،للحصول على مجموعة واسعة من وجھ�ات
النظر.
وتراعي في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن
الوكالة اعتبارات السرية ،ويُسلَّم بأن األمن النووي يرتبط ارتباط�ا ً ال ينفص�م بش�واغل األم�ن الق�ومي
العامة والمح�ددة .وم�ن االعتب�ارات الت�ي تس�تند �ليھ�ا العملي�ة أن األنش�طة ذات الص�لة الت�ي تق�وم بھ�ا
الوكال��ة ف��ي مج��الي مع��ايير األم��ان والض��مانات ينبغ��ي أن توض��� ف��ي االعتب��ار ف��ي المحت��وى التقن��ي
للمنشورات.
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تصدير
يھ ِّدد اإلرھاب النووي واالتجار غير المشروع في المواد النووي�ة والم�واد المش�عة
األخ��رى أم��ن ال��دول كاف��ة .وتوج��د كمي��ات كبي��رة م��ن م��واد مش��عة متنوع��ة مس��تخدمة ف��ي
مج��االت م��ن قبي��ل الص��حة� والبي���ة� والزراع��ة� والص��ناعة .وال يمك��ن اس��تبعاد إمكاني��ة
اس��تخدام الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى ف��ي أعم��ال إرھابي��ة ف��ي الس��يا� الع��المي
ال��راھن .واس��تجابت ال��دول لھ��ذا الخط��ر ع��ن طري��� االلت��زام الجم��اعي بتعزي��ز حماي��ة تل���
المواد ومراقبتھا وبإرساء قدرات للكشف عن المواد النووية والمواد المش�عة األخ�رى غي�ر
الخاضعة للتحكم الرقابي واالستجابة لھا.
وتق��وم الوكال��ة� م��ن خ���ل برنامجھ��ا الخ��ا� ب��األمن الن��ووي� ب��دعم ال��دول ف��ي
إرساء نظ�ام فعَّ�ال لألم�ن الن�ووي وص�يانت� والحف�اظ علي�� .واعتم�دت الوكال�ة نھج�ا ً ش�ام�ً
لألمن النووي .ويعترف ھذا النھج بأن نظام األمن النووي ال�وطني الفع�ال يس�تند إل�ى تنفي�ذ
الص��كو� القانوني��ة الدولي��ة ذات الص��لة� وحماي��ة المعلوم��ات� والحماي��ة المادي��ة� وحص��ر
الم���واد ومراقبتھ���ا� والكش���ف ع���ن عملي���ات االتج���ار ف���ي الم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة
األخرى والتص�دي لھ�ا� وخط�ط التص�دي الوطني�ة� والت�دابير االحترازي�ة .وتھ�دف الوكال�ة
م��ن خ���ل برنامجھ��ا الخ��ا� ب��األمن الن��ووي إل��ى مس��اعدة ال��دول عل��ى تنفي��ذ ذل��� النظ��ام
والحفاظ على استمرارية بطريقة متسقة ومتكاملة.
وتتح َّم��ل ك��ل دول��ة المس���ولية الكامل��ة ع��ن األم��ن الن��ووي� وتحدي��داً تحقي��� أم��ن
الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى والمراف��� واألنش��طة المتص��لة بھ��ا� وض��مان أم��ن
تل��� الم��واد أثن��اء اس��تخدامھا أو خزنھ��ا أو نقلھ��ا� ومكافح��ة االتج��ار غي��ر المش��روع فيھ��ا�
واكتشاف أحداث األمن النووي والتصدي لھا.
وھذا ھو دليل تنفيذ ُنظم وتدابير األمن النووي للكشف عن المواد النووي�ة والم�واد
المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرق�ابي .والھ�دف م�ن المنش�ور ھ�و تق�ديم إرش�ادات
إلى الدول األعضاء بشأن تطوير أو تحسين ُنظم وتدابير األمن الن�ووي الكتش�اف األعم�ال
اإلجرامية أو األعمال غي�ر الم�أذون بھ�ا الت�ي تترت�ب عليھ�ا �ث�ار ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي
وتنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى عير خاضعة للتحكم الرقابي .واعتم�د إع�داد
ھذا المنشور على وثيقة الخط�وط التوجيھي�ة النموذجي�ة بش�أن ھياك�ل الكش�ف الن�ووي الت�ي
استحدثت ف�ي إط�ار المب�ادرة العالمي�ة لمكافح�ة اإلرھ�اب الن�ووي .وج�دير باالمتن�ان جھ�ود
المبادرة في ھذا االتجاه.
وتس�نى إع��داد ھ��ذا المنش�ور ض��من سلس��لة الوكال��ة لألم�ن الن��ووي بفض��ل مس��اھمة
عدد كبير م�ن الخب�راء م�ن ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة .وج�رت م�ع ك�ل ال�دول األعض�اء
مشاورات موسَّعة شملت اجتماعا ً تقنيا ً مفتوح العضوية ف�ي فيين�ا ف�ي تش�رين األول/أكت�وبر
ووزع��ت المس��ودة بع��د ذل��� عل��ى جمي��ع ال��دول األعض��اء لم��دة  ١٢٠يوم�ا ً التماس�ا ً
ِّ
.٢٠١١
لمزي����د م����ن التعليق����ات واالقتراح����ات .وس����وف تظ����ل مس����اھمات الخب����راء ف����ي ص����ياغة
واستعراض ھذا المنشور موضع تقدير كبير.

مالحظة تحريرية
على الرغم من الحرص الشديد على الح��اظ عل�ى دق�ة المعلوم�ات ال�وارد� ف�ي ھ�ذا
المنشور ،ال تتحمل الوكالة وال دولھا األعضاء أي�ة مس�ؤولية ع�ن العواق�ب الت�ي ق�د تنش�أ
عن استخدام تلك المعلومات.
وال ينط��وي اس��تخدام تس��ميات معيَّن��ة للبل��دان أو األق��اليم عل��ى أي حك��م م��ن جان��ب
الناش��ر ،وھ��و الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،بش��أن الوض��ع الق��انوني لھ��ذ� البل��دان أو
األقاليم ،أو سلطاتھا ومؤسساتھا ،أو تعيين حدودھا.
وال ينطوي ذكر أس�ماء ش�ركات أو منتج�ات مح�دد� )س�واء م�ع ا�ش�ار� إل�ى أنھ�ا
مس��جلة أو دون تل��ك ا�ش��ار�( عل��ى أي ني��ة النتھ��اك حق��و� الملكي��ة ،وال ينب���ي أن ي�س��ر
على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
وال تتح َّم���ل الوكال���ة أي مس���ؤولية ع���ن اس���تمرارية أو د ّق���ة الوص���الت ا�لكتروني���ة
للمواقع الشبكية الخاصة بطرف خارجي أو طرف ثالث المشار إليھا في ھ�ذا الكت�اب وال
تضمن أن يكون ،أو أن يظلَّ ،أي محتوى يرد في تلك المواقع الشبكية دقي ًقا أو مالئمًا.
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 -١مقدمة
الخلفية
 ١-١يش��كل اس��تخدام الم��واد النووي��ة أو الم��واد المش��عة األخ��رى ف��ي أعم��ال إرھابي��ة
خط��راً جس��يما ً يھ� ِّدد الس��لم واألم��ن ال��دوليين .وتح��تف� الوكال��ة بقاع��دة بيان��ات الحادث��ات
وا�تج��ار �ي��ر المش��رو� ] [١الت��ي تحت��وي عل��ى تق��ارير م�ك��دة بش��أن الم��واد النووي��ة
والم��واد المش��عة األخ��رى المكتش��فة �ي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي .ويمك��ن أن ت���دي
الم��واد �ي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي إل��ى أعم��ال إجرامي��ة أو إرھابي��ة بم��ا ف��ي ذل��ك:
’ ‘١حيازة المجرمين أو اإلرھابيين مواد نووية واستعمالھا لبناء جھ�از ن�ووي ارتج�الي
الصنع؛ ’ ‘٢نشر مواد مشعة عم�داً ع�ن طري�ق بن�اء جھ�از لنش�ر اإلش�عاعات أو جھ�از
للتع��ر� اإلش��عاعي؛ أو ’ ‘٣عم��ل تخريب��ي ف��ي مرف��ق يس��تخدم أو يخ� ِّ
�زن م��واد نووي��ة
ومواد مشعة أخرى ،أو أثناء نقل مواد نووية ومواد مشعة أخرى.
 ٢-١وھناك عدد من الصكوك القانونية الدولي�ة الملزم�ة و�ي�ر الملزم�ة الت�ي تھ�د�
إلى مكافحة اإلرھاب الن�ووي .واس�تجابت الوكال�ة لطلب�ات مق َّدم�ة م�ن ال�دول األعض�اء
للحص��ول عل��ى إرش��ادات بش��أن التزاماتھ��ا وبش��أن أفض��ل الممارس��ات المتعلق��ة بھ��ذه
الص��كوك القانوني��ة الدولي��ة .وتش��مل المنش��ورات الت��ي وردت فيھ��ا ھ��ذه اإلرش��ادات م��ا
يلي:






أساسيات األمن النووي ][٢؛
توصيات األمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد النووي�ة والمراف�ق النووي�ة
)[٣] (INFCIRC/225/Revision 5؛
توصيات األمن النووي بشأن المواد المشعة والمرافق ذات الصلة ][٤؛
توص��يات األم��ن الن��ووي بش��أن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى �ي��ر
الخاضعة للتحكم الرقابي ][٥؛
اإلطار القانوني الدولي لألمن النووي ].[٦

 ٣-١وتتناول التوصيات ] ،[٥-٣وھي المجموعة الثاني�ة م�ن المنش�ورات اإلرش�ادية
الصادرة في سلسلة الوكالة لألمن النووي ،بالتفصيل العناصر األساسية لألم�ن الن�ووي
المحددة في أساسيات األمن الن�ووي ] [٢وتق� ِّدم التوص�يات الت�ي طرح�ت بتواف�ق دول�ي
حول الطريقة التي ينبغي أن ُتطبِّق بھا الدول ھذه العناصر األساسية.

١

 ٤-١وين��در� ھ��ذا المنش��ور ض��من المجموع��ة ال�ال���ة م��ن اإلرش��ادات ال��وارد� ف��ي
سلس��لة الوكال��ة لألم��ن الن��ووي ،وھ��ي �دل��ة التنفي��ذ ،الت��ي تھ��دف �ل��� ت��وفير المزي��د م��ن
المعلومات المفصَّلة عن تنفيذ التوصيات باستخدام ال ُنظم والتدابير المناسبة.
٥-١

وتشمل منظومة األمن النووي في الدولة ما يلي:
 اإلطار التشريعي والرقابي وال ُنظم والتدابير اإلدارية التي ِّ
ت�نظم األم�ن الن�ووي
للم��واد النووي��ة ،والم��واد المش��عة األخ��رى ،والمراف��ق ذات الص��لة ،واألنش��طة
ذات الصلة؛
 المؤسس��ات والمنظم��ات الموج��ود� داخ��ل الدول��ة والمس��ؤولة ع��ن ض��مان تنفي��ذ
اإلطار التشريعي والرقابي وال ُنظم اإلدارية الخاصة باألمن النووي؛
ُ نظم وتدابير األمن النووي الالزمة لمنع وق�و� �ح�دا� متص�لة ب�األمن الن�ووي
والكشف عنھا والتصدي لھا ].[٢

 ٦-١وم��ن العناص��ر الض��رورية الت��ي ت��دعم �نش��ا� منظوم��ة فعال��ة لألم��ن الن��ووي
وضع استراتيجية وطنية للكشف ] .[٥ويعتمد تنفيذ االستراتيجية الوطني�ة للكش�ف عل��
وج��ود ھيك��ل فع��ال للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي ١يس��ھم ف��ي حماي��ة األش��خا�
والممتلكات والمجتمع والبيئة من العواق�� الض�ار� الناجم�ة ع�ن �ح�دا� األم�ن الن�ووي
وذلك عن طري�ق تعزي�ز ق�در� الدول�ة عل�� رص�د نق�ل الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة
األخرى ومراقبتھا.
 ٧-١ويس��تند الھيك��ل الفع��ال للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي �ل��� االس��تراتيجية
الوطنية للكشف واإلطار القانوني والرقابي الوطني لألمن النووي ،ويدعمه نظ�ام فع�ال
إلنفاذ القانون .[٧] ٢ويشمل ھيكل الكشف في مجال األمن النووي ما يلي:

 ١يقصد بالمصطلح ’ھيكل الكشف في مجال األمن النووي‘ في سياق ھذا المنشور المجموع�ة
المتكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي عل��� النح��و المح�دَّد ف��ي المرج��ع ] [٥ويس��تند ذل��ك �ل���
اإلط��ار الق��انوني والرق��ابي المناس��� المطل��و� لتنفي��ذ االس��تراتيجية الوطني��ة للكش��ف ع��ن الم��واد
النووية والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.
 ٢يش��مل مص��طلح ’�نف��اذ الق��انون‘ ب��المعن� المس��تخدم ف��ي ھ��ذا المنش��ور مجموع��ة كبي��ر� م��ن
الوظائف والمسؤوليات المختلفة المعنية بإنفاذ القوانين واللوائح والمتطلبات ذات الصلة.

٢

 س��لطات مختص��ة منش��أة ٣مكلَّ���ة بمس���وليات ع��ن ُنظ��م وت��دابير األم �ن الن��ووي
للكشف ،فضالً عن منظمات الدعم التقني ،وترتيبات التنسيق واالتصال؛
 ترتيبات للتعاون الدولي والمساعدة فيما يتصل بالكشف؛
ُ نظم وتدابير األمن النووي للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة األخ�رى
غير الخاضعة للتحكم الرقابي بما يوفر تغطية كافية للدولة ومرافقھا وأماكنھ�ا
االستراتيجية األخرى )مثل الحدود( ،بما في ذلك ما يلي:
 مجموعة شاملة من أجھزة الكشف )الثابت�ة و/أو النقال�ة( وم��اھيم عملي�ات
مناسبة؛
 نظ��ام لجم��� ونش��ر المعلوم��ات التش��غيلية وبيان��ات المراقب��ة الطبي��ة )الت��ي
تشير إلى حدوث تعرض لإلشعاعات( ،وتقارير عن ع�دم االمتث�ال تق�دمھا
الھيئ���ة الرقابي���ة والس���لطات المختص���ة األخ���رى الت���ي يمك���ن أن تص���در
موافقات )مث�ل الموافق�ة عل�ى النق�ل أو االس�تيراد أو التص�دير( كج�زء م�ن
التنبيھات اإلعالمية.
الغرض
 ٨-١الغرض م�ن ھ�ذا المنش�ور ھ�و تق�ديم إرش�ادات بش�أن تط�وير أو تحس�ين ھيك�ل
ق��ائم للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي إلرس��اء نظ��م وت��دابير للكش��ف ع��ن األعم��ال
اإلجرامية أو األعمال غير المأذون بھا التي تترتب عليھا آثار في مجال األمن الن�ووي
وتنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي.
النطاق
 ٩-١يق ِّدم ھذا المنشور إرشادات إلى الدول من أجل تطوير ھيكل فع�ال للكش�ف ف�ي
مجال األمن الن�ووي الس�تخدام� ف�ي الكش�ف ع�ن األعم�ال اإلجرامي�ة أو األعم�ال غي�ر
المأذون بھا التي تترب عليھا آثار في مجال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�ى م�واد نووي�ة
ومواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي.

 ٣السلطات المختصة ھي منظمات أو م�سس�ات حكومي�ة تعيِّنھ�ا الدول�ة ألداء وظي��ة أو أكث�ر
من وظائف األمن النووي ].[٥

٣

 ١٠-١وال يتناول ھذا المنشور بالتفصيل اإلطار القانوني أو الرق�ابي أو االس�تراتيجي
الوطني لألمن النووي التي تدعم ھيكل الكشف في مجال األمن النووي ،كم�ا ال يتن�اول
ھ��ذا المنش��ور الت��دابير الوقا�ي��ة الت��ي يمك��ن تنفي��ذھا .ويت���من منش��ور إرش��ادات بش���ن
الت��رابط م��ع ت��دابير التص��دي ،وإن ك��ان ال يتن��اول التص��دي لألح��داث المتص��لة ب��األمن
النووي .ومن المعترف به أن تدابير األمان يمكن أن تك�ون مطلوب�ة لحماي�ة األش�خا�
من اإلشعاعات الناجم�ة ع�ن أجھ��� الكش�ف )ال س�يما األجھ��� النش�طة( أو م�ن الم�واد
النووية أو المواد المشعة األخرى المكتشفة .وال يتناول ھ�ذا المنش�ور الت�دابير المتص�لة
باألمان .وترد متطلبات الوقاية من اإلشعاعات في المرجع ].[٨
الھيكل
 ١١-١ي��رد بع��د ھ��ذ� المقدم��ة القس��م  ٢ال��ذي يص��ف األس��ا� ال��ذي يس��تند إلي��ه إرس��اء
ھيك��ل فع��ال للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي بم��ا يش��مل الع�ق��ة ب��ين مكون��ات ذل���
الھيكل .ويبين القسم  ٣عناصر الھيكل الفعال للكشف عن أحداث األمن النووي .ويب�ين
القس��مان  ٤و ٥المف��اھيم األساس��ية للكش��ف باس��تخدام األجھ���� وع��ن طري��� التنبيھ��ات
األول��ي
اإلع�مي��ة عل��� الت��والي .ويت���من القس��م  ٦خطوط��ا ً توجيھي��ة بش���ن التقي��يم َّ
ل�ن��ذارات والتنبيھ��ات .ويق� ِّدم القس��م  ٧لمح��ة عام��ة ع��ن إط��ار التنفي��ذ الخ��ا� ب�رس��اء
ھيك��ل للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي .ويت���من الت��ذييل ’قا�م��ة مرجعي��ة‘ م��ن أج��ل
إرساء ھيكل فعال للكشف في مجال األمن النووي.

٤

 -٢أساس إرساء ھيكل وطني للكشف في مجال األمن النووي
 ١-٢وفق�ا ً لتوص��يات األم��ن الن��ووي بش��أن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��ر�
غير الخاضعة للتحكم الرقابي ] ،[٥ينبغي للدولة ،كي يكون لديھا منظومة فعال�ة ل�م�ن
النووي ،أن تكفل ما يلي:
 تش��ريعا ً ش��امالً ي��وفر ص��الحيات قانوني��ة لمختل��ف الس��لطات المختص��ة داخ��ل
الدولة كي تؤدي أنشطتھا على نحو فعال؛
 تقديم موارد كافية ومستمرة إلى مختلف الس�لطات المختص�ة م�ن أج�ل تمكينھ�ا
م��ن االض��طال� بالوظ��ائف المس��ندة إليھ��ا ،بم��ا يش��مل إرس��ا� وص��يانة ُنظ��م
وتدابير للكش�ف م�ن خ�الل اإلن�ذارات الت�ي تص�درھا األجھ�زة و/أو التنبيھ�ات
اإلعالمية عن ارتكاب فعلي ألعمال إجرامية أو غير مأذون بھا تترتب عليھ�ا
آثار في مجال األمن النووي وتنطوي على مواد نووية أو م�واد مش�عة أخ�ر�
غير خاضعة للتحكم الرقابي أو االشتباه في ارتكاب تلك األعمال.٤
 ٢-٢وينبغي أن يش�مل ھيك�ل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي ُنظ�م وت�دابير األم�ن
النووي المطلوبة لتنفيذ استراتيجية وطنية للكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة
األخ�ر� غي��ر الخاض��عة لل�تحكم الرق��ابي .وينبغ��ي أن ُتن َّف��ذ ال� ُنظم والت��دابير وف��ق مفھ��وم
للعملي��ات وب��دعم م��ن االتص��االت وأجھ��زة إنف��اذ الق��انون ووك��االت االس��تخبارات و ُنظ��م
’ ٤العمل اإلجرامي‘ ھو عادة عمل يتناوله القانون الجنائي أو قانون العقوبات ف�ي الدول�ة ،ف�ي
حين أن ’العمل غير المأذون به‘ ھ�و ع�ادة عم�ل خاض�� للق�انون اإلداري أو الم�دني .وإض�افة إل�ى
ذل��ك ،يمك��ن أن تش � ِّكل األعم��ال اإلجرامي��ة الت��ي تنط��وي عل��ى م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��ر�
ج��رائم متص��لة بأعم��ال اإلرھ��اب الت��ي تخض��� ف��ي بع��� ال��دول لتش��ريعات خاص��ة ق��د تك��ون ذات
صلة بتطبيق ھذه التوصيات .ويمكن أن تشمل األعم�ال غي�ر الم�أذون بھ�ا الت�ي تترت�ب عليھ�ا آث�ار
ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي األعم��ال غي��ر الم��أذون بھ��ا المتع َّم��دة وغي��ر المتعم��دة ،حس��ب م��ا تق��رره
الدولة .ويمكن أن تشمل أمثلة األعمال اإلجرامية أو األعمال غير الم�أذون بھ�ا الت�ي تترت�ب عليھ�ا
آثار في مجال األمن النووي ،إذا قررت الدول�ة ذل�ك ،م�ا يل�ي ‘١’ :قي�ام ش�خص م�أذون ل�ه ب��جرا�
نش��اط غي��ر م��أذون ب��ه مس��تخدما ً م��واد مش��عة؛ ’ ‘٢وج��ود م��ادة مش��عة ف��ي ح��وزة ش��خص دون إذن
بقصد ارتكاب عمل إجرامي أو غير مأذون به مستخدما ً تلك المواد ،أو بقصد تسھيل ارتك�اب مث�ل
تل��ك األعم��ال؛ أو ’ ‘٣تخل��ف ش��خص حاص��ل عل��ى إذن ع��ن الحف��اظ عل��ى ال��تحكم الك��افي ف��ي م��واد
مشعة وبالتالي جعلھا في متناول أشخاص يعتزمون ارتكاب عمل إجرامي أو عمل غير مأذون ب�ه
باستخدام تلك المواد.

٥

ال��تحكم الرق��ابي ،ف� �الً ع��ن الم��وارد البش��رية )م���ل الم��و��ين المس��ؤولين ع��ن إن���اذ
الق��وانين ،والخب��راء ،وف��رق التص��دي المحلي��ة والوطني��ة ،والس��لطات األخ��ر�( ل���مان
فعاليتھا.

الشكل  :١مجموعة أنشطة األمن النووي

 ٣-٢ويتناول الجزء المتبقي من القسم  ٢عدداً م�ن عناص�ر من�وم�ة األم�ن الن�ووي
الوطنية التي تش ِّكل األساس لھيكل فع�ال للكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي والت�ي ال ب�د
من مراعاتھا عند إرساء ذلك الھيكل.
 ٤-٢ويع��ال� ھيك��ل الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي ج��زءاً م��ن مجموع��ة أنش��طة
األمن النووي المبيَّنة في الشكل  .١وف�ي ح�ين أن ھ�ذا المنش�ور يتن�اول الج�زء المتعل�ق
بالكش���ف ف���ي مجموع���ة أنش���طة األم���ن الن���ووي ف����ن العالق���ات ب���ين مختل���ف أج���زاء
المجموعة )الوقاية والكشف والتصدي( ھامة.٥
 ٥-٢وب��الر�م م��ن أن ت�اص��يل األج��زاء المتعلق��ة بالوقاي��ة والتص��دي ف��ي مجموع��ة
األنشطة تخرج عن نطاق ھذا المنشور ،من المھم مراع�ا� المجموع�ة كلھ�ا ف�ي تص�ميم
وتطوير ھيكل الكشف في مجال األمن النووي في الدولة .وسوف يشمل ھيك�ل الكش�ف
ف���ي مج���ال األم���ن الن���ووي ُن����م وت���دابير الكش���ف الت���ي تح���ددھا الس���لطات المختص���ة
المسؤولة.
 ٦-٢ويش��مل الكش��ف تقي��يم المعلوم��ات الت��ي تش��ير إل��� وج��ود التق��اء ب��ين التھدي��دات
وتدابير الكشف من خالل ما يلي:
 ٥يوص��ي المرج��ع ] [٥ب��أن تس��تھل الس��لطات المختص��ة ذات الص��لة ،حالم��ا ي��تم إج��راء تقي��يم
َّأولي يقطع بوقوع حدث متصل باألمن النووي ،بأن تشرع في أنشطة التص�دي .ويخ�رج ذل�ك ع�ن
نطاق ھذا المنشور.

٦







إنذار بواسطة جھاز؛
تنبيه إعالمي؛
مجموعة من المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بإنذار أو تنبيه؛
معلومات من مصادر أخرى ،م��ل التص�وير اإلش�عاعي ،الت�ي يمك�ن أالّ تك�ون
بالضرورة قراءات من أجھزة كشف اإلشعاعات؛
تقييم َّأولي لإلنذار أو التنبيه.

االستراتيجية الوطنية للكشف في مجال األمن النووي
 ٧-٢ينبغ��ي اس��تنباط ھيك��ل فع��ال للكش��ف ف��ي مج��ال ا�م��ن الن��ووي م��ن اس��تراتيجية
ش��املة ومتكامل��ة للكش��ف تع��دھا الدول��ة م��ن خ��الل الھيئ��ة أو ا�لي��ة التنس��يقية ٦م��ن أج��ل
ض��مان ال��دعم الم�سس��ي الض��روري ] .[٥ويمك��ن أن يتطل��� تنفي��ذ اس��تراتيجية الكش��ف
على المستوى الوطني في بعض الحاالت تشريعا ً جديداً بينما يمك�ن ف�ي ح�االت أخ�رى
أن يو ِّفر التشريع القائم أساسا ً كافيا ً لتنفيذ االستراتيجية.
 ٨-٢وينبغي أن تح ِّدد االستراتيجية الوطنية للكش�ف نط�اق وأولوي�ات ھيك�ل الكش�ف
ف��ي مج��ال ا�م��ن الن��ووي .وينبغ��ي أن تح � ِّدد أھ��داف ُن���م وت��دابير الكش��ف وأن تش � ِّكل
ا�س���ا� إلس���ناد المھ���ام ،بم���ا يش���مل التع���اون والتنس���يق ب���ين الس���لطات المختص���ة،
وتخصيص الموارد.
 ٩-٢وينبغي أن تستند استراتيجية الكشف إلى توصيف وتحليل دقيقين للتھدي�د ال�ذي
يفرضه االستخدام المحتمل ٧للم�واد النووي�ة أو الم�واد المش�عة ا�خ�رى �ي�ر الخاض�عة
لل��تحكم الرق��ابي أو نقلھ��ا المحتم��ل .وتت��ولى الس��لطة المختص��ة المس���ولة إع��داد التقي��يم
الوطني للتھدي�دات بالتنس�يق م�ع جمي�ع المن�م�ات المعني�ة ،ويس�تكمل التقي�يم دوري�ا ً ف�ي
ض��وء المعلوم��ات الجدي��دة وال���روف المتغي��رة .وينبغ��ي أن تق��وم اس��تراتيجية الكش��ف
واع بالمخ��اطر وينبغ��ي استعراض��ھا وتح��دي�ھا وفق �ا ً لم��ا يط��رأ م��ن
عل��ى أس��ا� َنھ��� ٍ

’ ٦الھيئ�ة التنس��يقية‘ ھ�ي لجن��ة تض��م مم�ل�ين ع��ن جمي��ع الس�لطات المختص��ة ذات الص��لة .وإذا
كانت الدولة ذات بنية اتحادية ،يمكن إنشاء الھيئة التنسيقية على المستوى االتحادي وعلى مس�توى
الواليات أو على المستوى اإلقليمي أو المحلي.
 ٧يشمل ’االستخدام‘ في ھذا السياق التجارة والتسلم والحيازة والخزن.

٧

تغيي��رات عل��ى تقي��يم التھدي��دات .وينبغ��ي اس��تعرا� اس��تراتيجية الكش��ف دوري �ا ً وكلم��ا
طرأت تغييرات ملموسة على بيئة التھديدات.
 ١٠-٢وسوف تتباين التھديدات تبعا ً للظروف في ك�ل دول�ة .وتش�مل اإلمكاني�ات الت�ي
ينبغي النظر فيھا ما يلي:
 الجماعات اإلجرامي�ة أو اإلر�ابي�ة الت�ي تح�اول بن�اء أو اس�تخدام جھ�از ن�وو�
ارتجالي الصنع؛
 الجماع��ات اإلجرامي��ة أو اإلر�ابي��ة الت��ي تح��وز و/أو تس��تخدم م��واد نووي��ة أو
مواد مشعة أخرى من خالل سرقتھا أو ب�أ� وس�ائل أخ�رى وذل�ك عل�ى س�بيل
المث���ال إلنش���اء جھ���از للتع���ر� اإلش���عاعي أو جھ���از لنش���ر اإلش���عاعات ،أو
تخريب المرافق واألنشطة٨؛
 مجموعة من األنشطة اإلجرامية أو غير المأذون بھا األخرى ،مثل النق�ل دون
إذن عبر أراضي دولة ،أو حيازة مواد نووي�ة أو م�واد وأجھ�زة مش�عة أخ�رى
دون إذن داخل الدولة ،فضالً ع�ن ح�االت الت��مر أو الخ�داع أو االحتي�ال الت�ي
ال تكون فيھا المواد في الواقع مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.
 ١١-٢وبالمث��ل يمك��ن النظ��ر ف��ي مجموع��ة م��ن التھدي��دات الت��ي تت��راو� ب��ين �جم��ات
منعزلة غير متطورة نسبيا ً وانتھازية وحمالت شعواء ومتطورة إلى حد بعي�د .وع�الوة
على ذلك ،ينبغي لجميع الدول ،بما فيھا الدول التي تقيِّم احتماالت استخدام م�واد نووي�ة
ومواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي داخ�ل أراض�يھا أو نقلھ�ا خاللھ�ا بأنھ�ا
منخفض��ة نس��بياً ،أن ُت��درك أن الم��واد والمع��دات والتكنولوجي��ا الت��ي يمك��ن أن تس��ھم ف��ي
نھاية المطاف في بناء جھ�از ن�وو� ارتج�الي الص�نع أو جھ�از للتع�ر� اإلش�عاعي أو
جھاز لنشر اإلشعاعات يمكن أن تنشأ في الدولة أو ُتشحن من خاللھا.
 ١٢-٢وينبغ���ي أن تش���مل اس���تراتيجية الكش���ف سياس���ة بش���أن المعلوم���ات الحساس���ة
وينبغي أن تسند إلى مختلف السلطات المختصة مسؤوليات أمن المعلومات فيما يتص�ل
ب ُنظم الكشف عن األعمال اإلجرامي�ة أو األعم�ال غي�ر الم�أذون بھ�ا الت�ي تترت�ب عليھ�ا

 ٨ال يتن��اول ���ذا المنش��ور الكش��ف ع��ن األعم��ال الت��ي تق��ع ف��ي المراف��ق واألنش �طة الخاض��عة
للرقابة .ويمكن الرجوع إلى التفاصيل في المراجع ].[١٠ ،٩ ،٤ ،٣

٨

آثار في مجال األمن النووي وتنطوي على استخدام مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى
غير خاضعة للتحكم الرقابي.
 ١٣-٢ووفق �ا ً للمرج��ع ] ،[٥ينبغ��ي أن تش��مل االس��تراتيجية الوطني��ة للكش��ف ،حس��ب
االقتضاء ،اغتنام فرص التعاون الدولي واإلقليمي.
 ١٤-٢وينبغ��ي بمج��رد الموافق��ة عل��ى عناص��ر االس��تراتيجية الوطني��ة للكش��ف إط��ال�
أصحاب المصلحة المعنيين على ھذه العناصر بطريق�ة مناس�بة ،ويمك�ن أن تتب�اين تبع�ا ً
للقوانين والممارسات الوطنية.
اإلطار القانوني والرقابي
 ١٥-٢وفقا ً للمرجع ] ،[٥ينبغي للدولة أن ترسي إطاراً قانوني�ا ً ورقابي�ا ً فع�االً وتح�افظ
عليه كأساس لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للكشف.
 ١٦-٢وينبغي أن يح ِّدد اإلطار القانوني التصرفات أو األفعال الت�ي تعتب�ر عم�الً غي�ر
م��أذون ب��ه )أعم��االً غي��ر م��أذون بھ��ا( وتترت��ب علي��ه )عليھ��ا( آث��ار ف��ي مج��ال األم��ن
النووي .وينبغي تعريف األعمال اإلجرامي�ة بحي�ث تش�مل التھدي�د بارتك�اب ذل�� العم�ل
أو محاولة ارتكابه فضالً عن ارتكابه فعليا ً .وينبغ�ي أن يش�مل اإلط�ار الق�انوني أحكام�ا ً
تسفر عن حماية المواد النووية والمواد المش�عة األخ�رى ف�ي المص�در )أي أم�ن الم�واد
أثناء إنتاجھا واستعمالھا وخزنھا بإذن( وأثناء نقلھا .وينبغي أن يش� ِّكل اإلط�ار الق�انوني
أيض�ا ً األس��اس لتنفي��ذ ض��وابط وطني��ة عل��ى االس��تيراد والتص��دير فض�الً ع��ن الجم��ار�
وعمليات الح�دود للكش�ف ف�ي نق�اط ال�دخول و/أو الخ�رو� المعين�ة وغي�ر المعين�ة وف�ي
األماكن االستراتيجية األخرى.
 ١٧-٢وينبغي أن يح ِّدد اإلط�ار الق�انوني أدوار ومس��وليات الس�لطات المختص�ة ذات
الصلة ويح ِّدد اختصاصاتھا .وينبغي أن تشمل وظائف الس�لطات المختص�ة ذات الص�لة
بتطوير ھيكل الكشف ما يلي:
 المساھمة في وضع االستراتيجية الوطنية للكشف؛
 استحداث وتش�غيل وص�يانة ُنظ�م الكش�ف وإج�راءات تقي�يم اإلن�ذارات ،وت�وفير
الموارد الالزمة لتنفيذ واختبار األنشطة المتصلة بھا؛

٩








توفير ما يكفي من التدريب والمعلوم�ات لجمي�ع الع�املين المش�اركين ف�ي تنفي�ذ
تدابير الكشف المتعلقة باألمن النووي؛
الحف��اظ عل��ى ق��درات الكش��ف وض��مان التأھ��ب التش���يلي م��ن خ��الل ممارس��ات
اإلدارة السليمة ،واختبار األداء ،وص�يانة أجھ�زة الكش�ف ،وت�دريب الع�املين،
والتمارين ،وتحسين العمليات؛
التع���اون م���ع الھيئ���ة التنس���يقية )إن وج���دت( والس���لطات المختص���ة األخ���رى
والجھ��ات النظي��رة الثنائي��ة والمتع��ددة األط��راف ،حس��ب االقتض��اء ،وذل��� ف��ي
جانب منه لضمان فعالية إجراءاتھا وتوزيع المسؤوليات؛
إقامة اتصاالت مستدامة ب�ين الم�وظفين المعيَّن�ين والمنظم�ات المعيَّن�ة األخ�رى
من أجل تقييم اإلنذارات الصادرة عن األجھزة والتنبيھات اإلعالمية.

القدرات الوطنية
 ١٨-٢يمكن لل�دول أن تس�تفيد م�ن مجموع�ة كبي�رة م�ن األنش�طة الجاري�ة ف�ي تص�ميم
وتطوير وتنفيذ ھيكل فعال للكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي .ويمك�ن تلخ�ي� الق�درات
الوطنية الالزمة لدعم إرساء وتنفيذ ھيكل فع�ال للكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي عل�ى
النحو التالي ].[٧
أمن المواد النووية والمواد المشعة األخرى
 ١٩-٢يمك��ن لتنفي��ذ ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي الخاص��ة ب��المواد النووي��ة والم��واد
المشعة األخرى أثناء االس�تخدام أو الخ�زن الم�أذون ب�ه وأثن�اء النق�ل أن يمن�ع الخص�وم
المحتملين من الحصول عل�ى الم�واد الت�ي يمك�ن اس�تعمالھا ف�ي عم�ل إجرام�ي أو عم�ل
غير مأذون به تترتب عليه آثار في مجال األم�ن الن�ووي ويمك�ن أن ي�و ِّفر مس�توى م�ن
التأكيد بأن المواد آمنة وخاضعة للتحكم ].[١٠ ،٩ ،٤ ،٣
الضوابط الرقابية
 ٢٠-٢تسھم الضوابط الرقابية ،بما فيھا تدابير اإلنفاذ ،في الكشف عن الم�واد النووي�ة
والم��واد المش��عة األخ��رى .ويتوق��ف أي ھيك��ل فع��ال للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي
بالضرورة على الھيئات الرقابية والسلطات المختصة األخرى الت�ي تض�طلع ب�دور ف�ي
تنظيم ومراقبة استعمال المواد المشعة وخزنھا ونقلھا بطريقة آمنة.

١٠

 ٢١-٢وينبغي اتخاذ ترتيبات لتفت�يش المركب�ات ومس�ارات النق�ل والمراف�ق واألم�اكن
األخرى التي يمكن أن تش� ِّكل أھ�دافا ً لتھدي�دات األم�ن الن�ووي امت��االً لل�وائ� الت�رخيص
واألمان في الدولة .ويمكن أن تشمل أس�اليب التفت�يش محط�ات وزن الش�احنات ،ونق�اط
التفتيش على الطرق السريعة أو عمليات الفحص العشوائي ،وأنش�طة التفت�يش األخ�رى
الت���ي يمك���ن أن تت���ي� فرص���ة للكش���ف ف���ي مج���ال األم���ن الن���ووي باس���تخدام األجھ���زة
والمعلومات المشتركة والتخطيط التعاوني.
الدراية الفنية
 ٢٢-٢باإلض��افة إل��ى الدراي��ة الفني��ة الت��ي ينبغ��ي أن تت��ا� ل��دى الس��لطات المختص��ة،
يمك��ن الحص��ول م��ن الھيئ��ات األكاديمي��ة ومؤسس��ات البح��و� الوطني��ة عل��ى الخب��راء
التقنيين القادرين على توفير الخبرة العلمي�ة والھندس�ية ف�ي مج�ال تص�ميم ُنظ�م وت�دابير
الكشف ،والمفاھيم واإلجراءات التشغيلية ،وتحليل البيانات الصادرة ع�ن ُنظ�م الكش�ف،
والم��واد المحظ��ورة .ويمك��ن دم��� ھ��ذ� الم��وارد ف��ي ھيك��ل الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن
النووي شريطة وضع إطار رسمي ألساليب العمل مع ھؤالء الخبراء.
 ٢٣-٢ويمك��ن أيض �ا ً أن يس��اعد الخب��راء التقني��ون ف��ي تقي��يم اإلن��ذارات الص��ادرة ع��ن
األجھزة أو التنبيھات اإلعالمية وتحليل اتجاھات أداء ال ُنظم .ويمكنھم توفير ذلك ال�دعم
عن بُعد و/أو في موقع الكشف تبعا ً لل ُنظم والتدابير الوطنية المستخدمة في الكش�ف ع�ن
األح��دا� المتص��لة ب��األمن الن��ووي .ويمك��ن للدول��ة أن تس��تخدم أدوات متخصص��ة ف��ي
تحلي��ل البيان��ات وجمعھ��ا ،ويمكنھ��ا النظ��ر ف��ي تخص��يص م��وارد لزي��ادة تط��وير تل��ك
األدوات من أجل تعزيز استخدامھا كجزء من ھيكل الكشف في مجال األمن النووي.
الجمارك ومراقبة الحدود
 ٢٤-٢تساھم الض�وابط الفعال�ة عل�ى الح�دود ب�دور حاس�م ف�ي من�ع و/أو اكتش�اف نق�ل
الم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة األخ���رى دون إذن .وينبغ���ي عموم���ا ً أن تك���ون ُنظ���م
وت��دابير الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي متوافق��ة م��ع ال � ُنظم المس��تخدمة بالفع��ل ف��ي
مراقبة دخول وخروج األشخاص والبضائع في نقاط الدخول والخروج البرِّ ي�ة والمائي�ة
والجوي��ة المعين��ة .وينبغ �ي أن تش��ترك المنظم��ات المعني��ة ب�نف��اذ مراقب��ة الح��دود )عن��د
االقتض��اء( ف��ي تط��وير ُنظ��م وت��دابير الكش��ف م��ن أج��ل ض��مان فعالي��ة وتواف��ق عملي��ات
الفحص والكشف والمنع .وسوف تكون المعرفة المحلية لدى سلطات مكافح�ة التھري�ب
وإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات التي تر ِّك�ز عل�ى نق�اط ال�دخول والخ�روج �ي�ر المعين�ة

١١

)البرِّ ية والجوية والمائي�ة( ھام�ة ف�ي الكش�ف ع�ن األعم�ال ا�جرامي�ة أو األعم�ال �ي�ر
المأذون بھا التي تنط�وي عل�ى م�واد نووي�ة وم�واد مش�عة أخ�رى �ي�ر خاض�عة لل�تحكم
الرقابي ،وينبغي أن تش ِّكل جزءاً من تخطيط ھيكل الكشف في مجال األمن النووي.
إنفاذ القانون
 ٢٥-٢ينبغي للمنظمات المسؤولة ع�ن إنف�اذ الق�وانين عل�ى المس�تويات الوطني�ة ودون
الوطنية والمحلية أن ت�دعم ھيك�ل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي .وحت�ى إذا ل�م تك�ن
تلك المنظمات تستخدم أجھزة الكشف بنفسھا )وھو ما ق�د يح�د� ف�ي بع�� الح�االت(،
فإن وكاالت إنفاذ القانون لديھا معرف�ة مؤسس�ية وخب�رة ف�ي مج�ال ُنظ�م األم�ن ال�زم�ة
لحماية األھداف األساسية لتنفيذ ھيك�ل فع�ال للكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي .ويمك�ن
أن تستخدم آليات ،مثل االتص�ال والتنس�يق ،والت�دريبات والتم�ارين المش�تركة ،ووض��
بروتوك���والت وإج���راءات تش���غيلية متكامل���ة� ،بق���اء س���لطات إنف���اذ الق���انون متأھب���ة
الكتشاف المواد النووية والمواد المشعة األخرى �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي ولك�ي
تكون على علم بوجود م�واد نووي�ة وم�واد مش�عة أخ�رى أثن�اء االس�تخدام أو الخ�زن أو
النقل داخل نطاق والياتھا القضائية.
جمع المعلومات ومعالجتھا وتقاسمھا
 ٢٦-٢ينبغ���ي عن���د تط���وير وتنفي���ذ ھيك���ل الكش���ف ف���ي مج���ال األم���ن الن���ووي تقاس���م
المعلوم��ات والتحل��ي�ت المتعلق��ة با�ن��ذارات والتنبيھ��ات والمعرف��ة المتعلق��ة بالتھدي��دات
المحتمل���ة واس���تخدامھا لتعزي���ز األداء الع���ام .وق���د توج���د ل���دى الدول���ة آلي���ات لجم����
المعلوم��ات التش��غيلية وتحليلھ��ا وتقاس��مھا ب��ين س��لطات إنف��اذ الق��انون وس��لطات مراقب��ة
الح�دود وس��ائر الس��لطات المختص��ة الت��ي يمك�ن أن تش� ِّكل نموذج�ا ً ويمك��ن تطبيقھ��ا عن��د
تط��وير ھيك��ل الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي .ويمك��ن وض��� إط��ار رس��مي لتقاس��م
المعلوم��ات م��ن خ���ل بروتوك��والت واتفاق��ات مناس��بة حت��ى يمك��ن تقاس��م المعلوم��ات
األساس��ية ب��ين الس��لطات المختص��ة ،مث��ل س��لطات إنف��اذ الق��انون ،وس��لطات الجم��ارك،
والسلطات المختصة األخرى.

١٢

القطاعان الخاص والعام
 ٢٧-٢بالنظر إلى الدور المحوري ال�ذي يؤدي�ه القطاع�ان الخ�اص والع�ام ف�ي الھيك�ل
الفع��ال للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي ،ينبغ��ي أن تتك��ون ش��راكة مناس��بة ب��ين الدول��ة
وقطاع الصناعة الخاص .ويتجسد ھذا التفاعل في مشاركة القطاع الخاص من خالل:












المشاركين في سلسلة إمداد السلع المتداولة دوليا ً على نطاق العالم؛
شركات الش�حن والش�ركات العام�ة للنق�ل بالس�فن والط�ا�رات وعرب�ات الس�كك
الحديدية وحاويات الشحن التي تستخدم ف�ي التج�ارة العادي�ة وتفح�ص بص�ورة
روتينية؛
تج���ار التجز����ة وش���ركات الش���حن ومس���تھلكي الس���لع المحتوي���ة عل���ى م���واد
مش��عة موج��ودة ف��ي البي���ة الطبيعي��ة ويمك��ن أن تس��بب إن��ذارات بري���ة )انظ��ر
الفقرة (٢-٦؛
المشاركين في صناعة إعادة التدوير؛
مش��غلي مراف��ق الم��وان� الخاص��ة ،والمط��ارات ،ومحط��ات الس��كك الحديدي��ة،
وترتيبات األمن الخاصة في األحداث العامة الكبرى؛
المؤسسات الطبية التي تستخدم مواد مشعة؛
موردي ومستعملي أجھزة الكشف واألجھزة الصناعية التي تحتوي على م�واد
مشعة؛
م����وردي منتج����ات الكيمي����ا� ا�ش����عاعية المس����تخدمة ف����ي التطبيق����ات الطبي����ة
والبحثية؛
موردي وشاحني السلع ذات االستخدام المزدوج.

 ٢٨-٢وينبغي للسلطات المختصة المسؤولة أن تنھض بجھود توعي�ة القط�اعين الع�ام
والخاص بأھداف الكشف وسياساته وكذلك اآلثار المحتمل�ة والعواق�ب �ي�ر المقص�ودة.
وينبغ��ي تص��ميم أجھ��زة الكش��ف وإجرا�ات��ه عل��ى نح��و يس��م� بتجن��ب أي تك��اليف وأي
مشاق ال موجب لھا في العمل وعدم عرقلة تدفق التجارة المشروعة دون مبرر.
التعاون الدولي واإلقليمي
 ٢٩-٢بينما تقع المسؤولية عن تص�ميم ھيك�ل فع�ال للكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي
على الدولة ،يمكن للتع�اون ال�دولي وا�قليم�ي أن ي�وفر ع�دداً م�ن المزاي�ا ،م�ن قبي�ل م�ا
يلي:
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١٤

ف��رص الح���ول عل��ى المعلوم��ات أو المش��ورة أو المس��اعدة التقني��ة م �ن أج��ل
المساعدة على تحسين القدرات في مجال الكشف.
تطوير مراكز إقليمية للدعم التقني يمكن أن تجمع بين الدراي�ة التقني�ة والعلمي�ة
الرفيعة المستوى لتقييم اإلنذارات والتنبيھات.
الدفع بالبحث والتط�وير نح�و إيج�اد حل�ول تقني�ة جدي�دة وبالت�الي تس�ريع وتي�رة
التقدم المحرز وتقليص أعباء الموارد الواقعة على كاھل الدولة.
تبليغ دول الجوار طوعا ً بأحداث األمن النووي.
التبلي���غ الط���وعي لقاع���دة بيان���ات الحاد����ات واالتج���ار �ي���ر المش���رو� التابع���ة
للوكال���ة ] [١وتقاس���م المعلوم���ات ع���ن اإلن���ذارات واالتجاھ���ات وأداء أجھ���زة
الكشف.
تقي��يم م��واطن الض��عف والتھدي��دات .وف��ي ح��ين أن المعلوم��ات المح�� َّددة ع��ن
مواطن الضعف يمكن أن تكون حساسة وال ي�رج� إط��� ا�خ�رين عليھ�ا إالّ
ف���ي ظ���ل رقاب���ة دقيق���ة ،ف����ن التع���اون ف���ي منھجي���ات تقي���يم م���واطن الض���عف
والمخاطر والتھديدات ممكن ،ويمكن أن يس�اعد ال�دول ف�ي س�عيھا إل�ى تعزي�ز
قدراتھا وممارساتھا في ھذا المجال.
يمكن للدول في الحاالت التي يل�زم منھ�ا فيھ�ا أن تتع�اون م�ن أج�ل حري�ة تنق�ل
األشخاص ونقل البضائع بين البلدان المجاورة أن تتعاون وتعتمد نھج�ا ً إقليمي�ا ً
إزاء ُنظم وتدابير الكشف في مجال األمن النووي.

 -٣تصميم وتطوير الھيكل الوطني للكشف في مجال األمن النووي
١-٣
ما يلي:

ينبغي أن يشمل تصميم وتطوير ھيك�ل فع�ال للكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي

 إسناد وتنسيق المسؤوليات عن تنفيذ ھيكل الكشف في مجال األمن النووي؛
 تقرير ما يلي:
 طبيع��ة ومق��دار الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى الموج��ودة داخ��ل
الدولة؛
 طبيعة األعمال اإلجرامية واألعمال غي�ر الم�أذون بھ�ا الت�ي تترت�ب عليھ�ا
آث��ار ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي وتنط��وي عل��� م��واد نووي��ة وم��واد مش��عة
أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي حس�ب م�ا ھ�و مح� َّدد ف�ي التش�ريع ذي
الصلة؛
٩
 الط���رق الت���ي يمك���ن أن تنق���ل عبرھ���ا الم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة
األخرى؛
 ق��درات األف��راد والجماع��ات ونواي��اھم ل�ش��ترا� ف��ي أعم��ال إجرامي��ة أو
غير مأذون بھا تترتب عليھا آثار في مجال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل��
مواد نووية ومواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي؛
 التكتيك��ات والق��درات الت��ي يمك��ن اس��تخدامھا ف��ي حي��ازة الم��واد النووي��ة
والمواد المش�عة األخ�رى ونقلھ�ا واس�تخدامھا ف�ي أعم�ال إجرامي�ة أو غي�ر
مأذون بھا١٠؛
 األھداف والمواقع االستراتيجية التي يمكن مھاجمتھا؛
 ٩تش��مل األع��م نق��اط ال��دخول والخ��روج البرِّ ي��ة والجوي��ة والمائي��ة المعيَّن��ة وغي��ر المعيَّن��ة وم��ا
يندرج تحت كل فئة من ھ�ذ� الفئ�ات العام�ة م�ن أقس�ام فرعي�ة .مث�ال ذل�� أن الط�رق البري�ة تش�مل
مع��ابر الس��ك� الحدي��دة ومع��ابر الط��رق ومع��ابر المش��اة؛ وتش��مل ط��رق الم�ح��ة الجوي��ة الطي��ران
التج��اري والخ��ا�؛ وتش��مل الط��رق البحري��ة الس��فن الص��غيرة )أق��ل م��ن  ٣٠٠ط��ن م��ث�ً( والس��فن
األكبر.
 ١٠يمكن أن تشمل التكتيكات والقدرات استخدام مختلف أشكال التدريع والتمويه إلخفاء مع�الم
المواد المشعة؛ وتزييف الوثائق أو غير ذل�� م�ن ص�ور الخ�دا� إلخف�اء األفع�ال غي�ر المش�روعة؛
والق��درة عل��� اس��تخدام التھدي��دات أو اإلك��را� أو العن��ف؛ والم��وارد التقني��ة والمالي��ة واللوجس��تية
والبشرية؛ والمعلومات أو المساعدة التي يمكن الحصول عليھا من مصادر داخلية.

١٥











 الظروف التي يمكن أن تقع فيھا ھجمات.
األولية والمعايير التي تح�دد عل�ى
وضع خط أساس ،أي مجموعة من القدرات َّ
أساسھا ُنظم وتدابير الكشف؛
تحديد ثغرات ترتيبات األمن النووي ومواطن ضعفھا م�ن خ��ل المقارن�ة ب�ين
افتراضات التھديدات وقدرات خط األساس؛
ُ
النظ����ر ف����ي مجموع����ة م����ن الخي����ارات ،بم����ا يش����مل نظ����م وت����دابير الكش����ف،
والتكنولوجي���ات والحل���ول �ي���ر التكنولوجي���ة الت���ي يمك���ن أن تقلِّ���� َم���واطن
الضعف أو تزيلھا؛
تقييم فوائد وتكاليف الحد من المخاطر المحتملة واآلثار األخرى المترتبة عل�ى
الخيارات المح َّددة؛
تحديد أولوي�ات الخي�ارات المتاح�ة وفق�ا ً للح�د م�ن المخ�اطر والتك�اليف واآلث�ار
األخرى؛
تحدي��د خي��ارات الح��د م��ن المخ��اطر عل��ى األج��ل القص��ير إلدراجھ��ا ف��ي النش��ر
القصير األمد ل ُنظم وتدابير الكشف؛
تحدي���د الخي���ارات األط���ول أج����ً ،مث���ل البح���� والتط���وير ف���ي التكنولوجي���ات
واألساليب واإلجراءات المحسنة؛
تقييم فعالية ال ُنظم والتدابير المن َّفذة وتحدي�د خي�ارات وتوص�يات �ض�افية حس�ب
االقتضاء.

 ٢-٣وينبغي عند تصميم ھيكل للكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي ع�دم التركي�ز دون
داع على التھديدات الراھن�ة أو الس�ابقة .ويمك�ن تجن�ب ذل�� ع�ن طري�ق وض�ع تص�ميم
ٍ
استشرافي للحماية من التھديدات التي يمكن أن تنشأ ف�ي المس�تقبل .ويمك�ن تحقي�ق ذل��
عن طريق تقييم التھديدات من أجل توقع التھديدات المحتمل�ة قب�ل نش�وئھا ،وم�ن خ��ل
النظر بعناية في مواطن الضعف والعواقب ،بما في ذل�� الط�رق الت�ي يمك�ن اس�تغ�لھا
واس��تھدافھا ف��ي المس��تقبل .ول��ذل� م��ن المھ��م �ع��ادة النظ��ر ف��ي التحلي��ل والتكيُّ��ف م��ع
التغييرات التي تطرأ على التھديدات والمخاطر.
 ٣-٣وقد يتطلب تنفيذ الحلول التقني�ة والتش�غيلية تمام�ا ً الكثي�ر م�ن الوق�ت .وق�د يل�زم
في أثناء تطوير النظام اتخ�اذ خط�وات فوري�ة ،مث�ل الخط�وات ال�واردة أدن�ا� ،للح�د م�ن
المخاطر و َمواطن الضعف:

١٦

 ضمان الدعم التقني الذي يمكن التعويل عليه وفي الوقت المناسب من مص�ادر
الخبرة البعيدة عن مسرح كشف األح�داث للس�ماح لم�وظفي الخط�وط األمامي�ة
في مسرح كشف األحداث بالتشاور مع الخبراء الذين يمك�نھم إس�داء المش�ورة
بشأن جميع جوانب الكشف والتقييم؛
 بلورة مفاھيم التشغيل والتمرن عليھا وتقييمھا.
خصائص الكشف الفعال في مجال األمن النووي
 ٤-٣ينبغي مراعاة ما يلي في خصائص سياسة واستراتيجية الھيك�ل الفع�ال للكش�ف
في مجال األمن النووي ]:[٧








أن تكون على علم بالمخاطر :ينبغي أن يك�ون ھيك�ل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن
النووي فع�االً ف�ي الح�د م�ن المخ�اطر المتص�لة بتھدي�دات األم�ن الن�ووي� وأن
يس��تخدم الم��وارد بكف��اءة� وأن يك��ون متوافق��ا ً م��ع الت��دابير القائم��ة لمن��ع نق��ل
الش���حنات الخط���رة دون إذن وأن يق���وم عل���ى أس���ا� ت���وازن ب���ين الح���د م���ن
المخاطر وفعالية التكاليف والعوامل األخرى ذات الصلة.
أن تطب��ق مب��دأ ال��دفاع ف��ي العم��ق :يمك��ن االلتف��اف ح��ول الت��دابير أو ال��دفاعات
الفردي��ة أو إفش��الھا عن��دما يت��وفر الوق�ت الك��افي .وال يمك��ن لمس��توى وحي��د أن
يك��ون فع��االً وال يمك��ن التعوي��ل علي��ه بالق��در الك��افي م��ن أج��ل ض��مان ال��دفاع
الفعال .والدفاع في العمق مبدأ أساسي من مبادئ التصميم لزيادة فعالية ال� ُنظم
المعق��دة .ولمزي��د م��ن ا�رش��ادات بش��أن ال��دفاع ف��ي العم��ق يمك��ن الرج��وع إل��ى
الفقرات من  ٥-٣إلى .١٨-٣
أن تك��ون متدرج��ة ومتوازن��ة :يمك��ن أن يس��تغل بس��ھولة َم��واطن الض��عف عب��ر
��زودة بوس���ائل دفاعي���ة خفيف���ة.
الط���رق غي���ر المحمي���ة بوس���ائل دفاعي���ة أو الم� َّ
ويتع���يَّن أن يك���ون ال���دفاع الفع���ال متوازن���ا ً وينبغ���ي أن يتجن���ب التأكي���د غي���ر
الض��روري عل��ى ع��دد ص��غير م��ن الط��رق الت��ي يمك��ن حمايتھ��ا بس��ھولة دون
المزودة ب�أي حماي�ة أساس�ية .وع��وة عل�ى
االلتفات إلى الطرق األخرى غير
َّ
ذل��� ف���ن الط��رق ليس��ت جميع �ا ً جذاب��ة أو مجدي��ة ب��نف� الق��در .وي��و ِّفر ال��نھ�
المت��در� ال��ذي يراع��ي مختل��ف المخ��اطر المتص��لة بمختل��ف الط��رق أفض��ل
مستوى من الحماية.
أن تصمم بطريقة تس�م� ب�التكييف والتط�وير بم�رور الوق�ت :تتغيَّ�ر التھدي�دات
ويح��دث ذل��� ف��ي بع��� األحي��ان ب��وتيرة س��ريعة� ويمك��ن أن تنش��أ تھدي��دات
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١٨

جديدة دون أن تكون مصحوبة بإنذارات كبي�رة .وتتط�ور التكنولوجي�ات أيض�ا ً
وھو ما يم ِّكن من تكوين ق�درات جدي�دة أو مع َّدل�ة يمك�ن أن تح�د م�ن المخ�اطر
وت��و ِّفر األم��وال وتحسِّ��ن التوقي��ت أو تزي��د م��ن ت��وافر المعلوم��ات وجودتھ��ا.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن تتغيَّر الظروف الت�ي تعم�ل فيھ�ا ُنظ�م الكش�ف ف�ي
ظل تطور ال�نظم االقتص�ادية والتجاري�ة .وينبغ�ي ل�ذلك أن يك�ون ف�ي اإلمك�ان
تعديل ُنظم وتدابير الكشف تبعا ً لذلك.
أن تش��مل عنص��راً م��ن عناص��ر ص��عوبة التنب��ؤ :يمك��ن لعناص��ر ع��دم إمكاني��ة
التنبؤ في ھيكل الكشف أن يو ِّفر ميزة استراتيجية .ويمكن لمخططات الفح��
اإلضافي العشوائي في أماكن مختلفة خاضعة لحراس�ة دقيق�ة م�ن نظ�ام األم�ن
التش��غيلي ،أن تح ِّس��ن فعالي��ة النظ��ام .ويمك��ن ألجھ��زة الكش��ف النقال��ة والقابل��ة
للنقل أن تسھم بدور كبير في تحقيق عدم إمكانية التنبؤ والردع.
أال تعتمد فقط على أجھزة الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات :تمث�ل أجھ�زة الكش�ف ع�ن
اإلشعاعات مجرد وسيلة واحدة للكش�ف ،ويمك�ن تعزي�ز الفعالي�ة العام�ة لنظ�ام
الكشف بأساليب تكميلية .من ذل�ك عل�ى س�بيل المث�ال أن المعلوم�ات التش�غيلية
أو المعلومات النوعية األخرى يمكن أن تسھم في الكشف.
أن تؤكد المرونة التشغيلية :يمكن ألجھزة الكش�ف النقال�ة أن تم ِّك�ن م�ن تقري�ب
المسافة بين المكشاف والتھدي�د .وت�وفر أجھ�زة الكش�ف النقال�ة مزاي�ا م�ن قبي�ل
المرون��ة للتك ُّي��ف م��ع التھدي��دات المتط��ورة والق��درة عل��ى االس��تجابة للتنبيھ��ات
اإلعالمي��ة أو المعلوم��ات األخ��رى الخاص��ة بتھدي��دات أو ح��االت معيَّن��ة )مث��ل
األحداث العامة الكبرى وحاالت رفع درجة التأھب األمن�ي( .وم�ع ذل�ك يمك�ن
للمكاش��ف الثابت��ة أن ت��ؤد� دوراً ھام �اً ،ال س��يما ف��ي نق��اط ال��دخول والخ��رو�
وفي المداخل المؤدية إلى المواقع االستراتيجية.
أن تك��ون مناس��بة ألح��وال وظ��روف مح � َّددة :تنطب��ق مب��اد� التص��ميم المح � َّددة
أعاله عموما ً على الكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى �ي�ر
الخاض���عة لل���تحكم الرق���ابي� .ي���ر أن���� ال يوج���د نھ���� ’موحَّ ���د‘ فع���ال ف���ي ك���ل
الظروف .وينبغي أن يراعي تص�ميم ھيك�ل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�وو�
الفروق المحددة التي توجد بين ما يلي:
 الدول ،بما فيھا نظمھا القانونية وبيئتھا ومواردھا.
 الس���لطات المختص���ة ،بم���ا فيھ���ا ال���روتين التش���غيلي ،واألُس���� التقني���ة،
والثقافات ،والتقاليد ،والموارد.

 البيئات التشغيلية :وھ�ذ� البيئ�ات يمك�ن أن تتب�اين ك�ي�راً تبع�ا ً لم�ا إذا كان�ت
موج���ودة ف���ي مين���اء بح���ر� ،أو مط���ار ،أو معب���ر ب���ر� ،أو معب���ر س���كك
حديدية ،أو مكتب بريد ،أو مرفأ ،أو خط ساحلي ،أو حد جبلي مفت�و� ،أو
صحراء ،أو ظروف مناخي�ة قاس�ية أخ�رى .١١وتتس�م أنم�اط حرك�ة الس�ير
في بعض نقاط الدخول والخروج بأنھا منتظمة نوعا ً ما ويمكن التنبؤ بھ�ا،
ولك��ن ھن��اك نق���اط دخ��ول أخ���رى يمك��ن أن تكش���ف ع��ن ق���در كبي��ر م���ن
التفاوت.
 أن تغت��نم ف��ر� التكام��ل عل��� المس��تويات الوطني��ة وا�قليمي��ة والدولي��ة :يمك��ن
لنظم وتدابير الكشف أن تتكام�ل بص�ورة مفي�دة داخ�ل الدول�ة باس�تخدام أش�كال
وبروتوكوالت البيانات المشتركة ،ويشجع أيضا ً ذلك التكام�ل عل�� المس�تويين
ا�قليم��ي وال��دولي بالق��در ال��ذ� ال يتع��ارض م��ع األم��ن ال��وطني .ويتع �يَّن ف��ي
الوقت ذاته حماي�ة المعلوم�ات الحساس�ة المتعلق�ة بالتص�ميم و َم�واطن الض�عف
والعملي����ات .ويمك����ن عن����د االقتض����اء أن ت����ؤد� فوائ����د تقاس����م المعلوم����ات،
والبحوث ،وأفضل الممارسات ،والمعلومات ،واالس�تخبارات ،والم�وارد ،إل��
تعزيز أداء ُنظم الكشف الوطنية والدولية.
العناصر الھيكلية والتنظيمية
 ٥-٣ينبغي أن يس�تند ھيك�ل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�وو� و ُنظم�ه وت�دابير� إل��
مب�اد� ال�دفا� ف��ي العم�� ،ك��أن يش�مل عل��� س�بيل الم��ال ت��دابير ف�ي نق��اط ال�دخول إل���
الدول��ة والخ��روج منھ��ا وفيم��ا ي��ن تل��ك النق��اط ،وداخ��ل الدول��ة ،وف��ي ال��دول المتعاون��ة
األخرى .وإضافة إل�� ذل�ك ،ھن�اك أُس�� رئيس�ية وعناص�ر ش�املة ت�ربط الطبق�ات مع�ا ً
وتو ِّفر تآزرات ھامة بين الطبقات.
نھج الطبقات المتعددة
 ٦-٣عند تصميم ھيكل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�وو� ،يمك�ن أن يتوق�ف تص�ميم
ُنظ��م الكش��ف داخ��ل الدول��ة عل��� األق��ل جزئي �ا ً عل��� تص��ميم ُنظ��م الكش��ف ف��ي ال��دول
األخ���رى .والغ���رض م���ن الش���كل  ٢ھ���و تك���وين ص���ورة ش���املة لھيك���ل نظ���ام الكش���ف
 ١١م�ن الجھ�ود الھام�ة ف�ي ھ�ذا االتج�ا� تحدي�د ظ�روف أجھ�زة الكش�ف المناس�بة للبيئ�ة المادي�ة
والتشغيلية الفريدة.

١٩

ومكونات ھيكل عالمي محتمل للكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي )يمك�ن أن يك�ون ذل�ك
رؤي��ة طويل��ة األج��ل( .وينص��ب التركي��� ف��ي ھيك��ل الكش��ف ال��وطني ف��ي مج��ال األم��ن
النووي على الحدود الوطنية وداخلھا .ويوضح الشكل  ٢سياقا ً أوسع ينبغي وض�عه ف�ي
االعتبار عند تنفيذ ھيكل الدولة الوطني للكشف في مجال األمن النووي.

الشكل  :٢ھيكل ومكونات نظام الكشف
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 ٧-٣وم�ن المھ��م قي�ام تع��اون عل�ى المس��تويات الثنا�ي�ة وا�قليمي��ة والدولي�ة م��ن أج��ل
تحس��ين الجھ��ود العالمي��ة عل��ى ص��عيد الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي .ويتطل��ب ذل��ك
التعاون ،حسب ما يقترحه ھذا المفھوم الشامل ،توافقا ً بين جميع الدول المعنية.

الطبقات األساسية :الخارجية ،والعابرة للحدود ،والداخلية
يشمل ھذا المفھوم الجامع ثالث طبقات:

٨-٣

 خارجية :تشمل ھيك�ل الكش�ف ف�ي المج�ال الن�ووي ف�ي ال�دول األخ�ر� ،ولك�ن
ينبغي رغم ذلك أن تؤخذ في االعتبار عند تصميم الھيكل الوطني للكش�ف ف�ي
مجال األمن النووي.
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طبقة.

٢٠

بينما يصور الش�كل  ٢مس�اراً خطي�اً ،م�ن المھ�م إدراك احتم�االت نش�و� التھدي�دات ف�ي أي

 عابرة للحدود :تشمل الحدود المحلية )في نقاط الدخول والخ�روج وفيم�ا بينھ�ا(
في الدولة ،فضالً عن ممرات العبور بين الدولة والدول األخرى.
 داخلي��ةِّ :
تمث��ل ف��ي الدول��ة المس��تھدفة �خ��ر فرص��ة للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة
والمواد المش�عة األخ�رى �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي واعتراض�ھا قب�ل أن
يتس��نى اس��تخدامھا ف��ي عم��ل إجرام��ي أو عم��ل �ي��ر م��أذون ب��� .ويق��ع الھيك��ل
ال��وطني للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي داخ��ل ھ��ذه الطبق��ة وعن��د الح��دود
المحلية.
 ٩-٣ويمكن أيضا ً تقسيم ھذه الطبقات ال�ثالث إل�ى م�ا مجموع�� تس�ع طبق�ات فرعي�ة
نتناول كالً منھا ب�يج�از أدن�اه .ويفت�ر� ف�ي المناقش�ة التالي�ة )م�ا ل�م ي�رد م�ا يش�ير إل�ى
خالف ذلك( أن الدولة المستھدفة ھي الدول�ة الت�ي ُتطبَّ�� ھ�ذه الخط�وط التوجيھي�ة عل�ى
ھيكلھا الخاص بالكشف في مجال األمن النووي.

الطبقات الفرعية الخارجية :نقطة المنشأ ،والعبور ،ونقطة الخروج
 ١٠-٣يمكن أن ير ِّكز الكشف على ثالث طبقات فرعية في الطبقة الخارجية:
 المنش�أ األجنب�ي :ترك�ز الطبق��ة الفرعي�ة للمنش�أ األجنب�ي ف��ي ھيك�ل الكش�ف ف��ي
َّ
تخ�زن أو
مجال األمن النووي على األماكن الموجودة في الدول األخرى التي
تس��تعمل أو تن��ت� فيھ��ا الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى .وينب���ي أن
توضع في الحس�بان ق�درات األم�ن والكش�ف ح�ول نق�اط المنش�أ المحتمل�ة عن�د
تصميم الھيكل الوطني للكشف في مجال األمن النووي.
 العبور األجنبي :يتيح نقل المواد النووية والمواد المشعة األخ�رى داخ�ل ال�دول
وفيما بينھ�ا فرص�ا ً للكش�ف .وتش�مل الطبق�ة الفرعي�ة للعب�ور األجنب�ي عملي�ات
نقل المواد داخل الدول وفيما بينھا من نقطة المنشأ إلى نقطة ال�دخول األخي�رة
قبل الوصول إلى حدود الدولة المستھدفة .وفي إطار ھذا العنص�ر ،يمك�ن نق�ل
المواد عبر حدود متعددة بوسائل نقل مختلفة ،ويمكن مواجھة عناصر مختلف�ة
من عناصر ھيكل الكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي الت�ي تش� ِّ�لھا دول�ة واح�دة
أو أكث��ر م��ن دول��ة )أو ال تش���لھا أي دول��ة عل��ى ا�ط��ال� تبع��ا ً للس��يناريو(.
وتتعدد وتتباين أنواع فرص الكش�ف ويمك�ن أن تش�مل المع�ابر الحدودي�ة )ف�ي
نق��اط ال��دخول أو الخ��روج المعيَّن��ة أو ف��ي �يرھ��ا( ،ونق��اط التفت��ي� ،وحم��الت
إنف��اذ الق��انون ،وإج��را�ات أم��ن النق��ل البح��ري والج��وي .ويش��مل ھ��ذا العنص��ر
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المج��االت الجوي��ة والبري��ة والبحري��ة ،ويمك��ن تقس��يم� ك��ذل� إل��ى نق��اط دخ��ول
وخروج معينة وغير معينة.
 نقاط الدخول األجنبيةِّ :
تمثل نقاط الدخول األجنبية م�ن دول أخ�ر� إل�ى الدول�ة
المستھدفة نقاط فرز طبيعية ألنھا تش ِّكل نقطة مشتركة ممكنة تم�ر خاللھ�ا ف�ي
الع��ادة حرك��ة الس��ير إل��ى الدول��ة المس��تھدفة .ويمك��ن أن يوج��د ع��دد كبي��ر م��ن
المطارات والم�وانئ البحري�ة والمع�ابر البري�ة للب��ا�� واألش�خا� .غي�ر أن
إدارة عدد كبير من الموانئ أسھل كثيراً من إدارة المساحات الشاسعة الواقع�ة
ب��ين الم��وانئ .وف��ي حال��ة المع��ابر البري��ة ب��ين ال��دول المتج��اورة ،تك��ون نقط��ة
الخروج األجنبية عموما ً قريبة جغرافيا ً من نقطة الدخول المحلية )وبالت�الي ال
تختل��ف عنھ��ا( وس��يرد بيانھ��ا الحق �ا ً ف��ي إط��ار العن���ر المتعل��ق بالح��دود ف��ي
ھيكل الكشف في مجال األمن النووي.

الطبقات الفرعية العابرة للحدود :العبور إلى الھدف والحدود
 ١١-٣يمك���ن الن����ر إل���ى الطبق���ة الع���ابرة للح���دود باعتبارھ���ا منقس���مة إل���ى طبقت���ين
فرعيتين:
 العبور إلى الھدف :تشمل ھذه الطبقة الفرعية المرور الفعل�ي للم�واد م�ن نقط�ة
ِّ
ويمث��ل الج��ز�
الخ��روج م��ن دول��ة م��ا إل��ى نقط��ة ال��دخول إل��ى دول��ة أخ��ر�.
الم� �مَّم لكش��ف ومن��� ھ��ذه الطبق��ة الفرعي��ة ف��ي ھيك��ل الكش��ف �خ��ر فر���ة
للكشف عن الم�واد قب�ل و��ولھا إل�ى الدول�ة المس�تھدفة .ويمك�ن لھ�ذا الج�ز�،
ش���ن� ش����ن س���ا�ر أج��زا� الھيك���ل ،أن ينقس���م إل���ى وس��ا�ل نق���ل جوي���ة وبري���ة
وبحرية.
 الحدود :تشمل ھذه الطبقة الفرعية أجھزة الكشف ف�ي جمي�� الح�دود الجغرافي�ة
للدول��ة المس��تھدفة )أو ب��القر� منھ��ا( ،بم��ا يش��مل الح��دود البري��ة م��� ال��دول
المتاخم���ة ،والح���دود الما�ي���ة الس���احلية والداخلي���ة ،والف����ا� الج���وي .وتق َّس���م
مناطق الحدود عموم�ا ً تبع�ا ً لوس�يلة النق�ل )البرِّ ي�ة والبحري�ة والجوي�ة( وم�ا إذا
كان الدخول إليھا يتم من خالل نقطة دخول مح َّددة أو غير مح َّددة.
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الطبق���ات الفرعي���ة الداخلي���ة :المنش���أ المحل���ي ،والعنص���ر الفرع���ي المحل���ي ،والمنطق���ة
المجاورة المستھدفة ،والھدف
 ١٢-٣يمكن للدولة الت�ي تض�� اس�تراتيجية وطني�ة للكش�ف أن تنظ�ر ف�ي ع�دة طبق�ات
فرعية على النحو التالي:
 المنشأ المحلي :بالنظر إلى أن المواد يمكن أن تصدر م�ن داخ�ل الدول�ة نفس�ھا،
ف���ن أح��د مح��اور التركي��ز الر�يس��ية لھيك��ل الكش��ف ف��ي ھ��ذه الطبق��ة الفرعي��ة
َّ
تخ�زن أو تس�تعمل أو تن�ت� أو
ينصب على األماكن الواقعة داخ�ل الدول�ة الت�ي
تخرج فيھا عن التحكم الرقابي المواد النووية والمواد المشعة األخرى .وعل�ى
���رار الت��دابير المض��ادة ف��ي الطبق��ة الفرعي��ة المنب�ق��ة ع��ن المنش��أ األجنب��ي
فالت��دابير المض��ادة ف��ي ھ��ذه الطبق��ة الفرعي��ة الداخلي��ة مص �مَّمة لحماي��ة الم��واد
النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى م��ن الس��رقة أو الض��يا� م��ن ھ��ذه األم��اكن
والكتشاف ما إذا كانت الحماية قد فشلت.
 المحلي��ة :تش��مل ھ��ذه الطبق��ة الفرعي��ة م��ن ھيك��ل الكش��ف ق��درات للكش��ف ع��ن
الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى ب��ين دخولھ��ا إل��ى الدول��ة )أو نقط��ة
المنش��أ المحلي��ة( والھ��دف النھ��ا�ي .والغ��ر� م��ن ھ��ذه الطبق��ة ھ��و اكتش��اف
الجھاز أو المادة قب�ل الوص�ول إل�ى الھ�دف أو الخ�روج م�ن البل�د ف�ي الطري��
إلى ھدف أجنبي.
 المنطقة المجاورة المستھدفة :تشمل ھذه الطبقة المكاشف القريب�ة م�ن األھ�داف
ولكن على مسافات كافي�ة لحماي�ة تل�ك األھ�داف .وتش�مل ھ�ذه الطبق�ة الفرعي�ة
أيضا ً قدرات للبحث في منطقة الجوار المستھدفة .من ذل�ك عل�ى س�بيل الم��ال
أن منطقة الجوار المس�تھدفة يمك�ن أن تك�ون ف�ي مح�يط قاع�دة أو مجمَّ�� عل�ى
مقرب��ة م��ن ح��دود إح��دى الض��واحي )ح��دود ھ��ي نفس��ھا يمك��ن أن تحت��اج إل��ى
تحديد( أو في محيط أمني يقام تحديداً من أجل حدث عام كبير .ويمكن تجمي��
الجھاز النووي االرتجالي الص�ن� أو جھ�از نش�ر ا�ش�عاعات عل�ى مقرب�ة م�ن
الھدف نفس�� أو يمك�ن تجميع�� ف�ي مك�ان �خ�ر ونقل�� إل�ى الھ�دف مباش�رة قب�ل
تفجيره .ولذلك ينبغي للدول أن تبحث أساليب معالجة ذل�ك التھدي�د عن�د وض��
استراتيجية وطنية للكشف .ويمكن أن تشمل تل�ك األس�اليب إج�را� تفت�يش قب�ل
األحداث العامة الكبرى واقتران ذلك اقتران�ا ً و�يق�ا ً بجم�� المعلوم�ات أو زي�ادة
عمليات التفتيش في محيط المكان.
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 الھ��دف :ينبغ��ي أن تك��ون ھ��ذ� الطبق��ة ال�رعي��ة مرن��ة وينبغ��ي أن تش��مل أجھ��زة
كشف نقالة يمكن نشرھا حول األھداف ذات القيمة الكبيرة ،وتناسب األح�دا�
العامة الكبرى ،ووس�ائل لمعالج�ة التنبيھ�ات ا�ع�مي�ة بش��ن إمكاني�ة اس�ت�دام
الم��واد .وينبغ��ي م�حظ��ة أن نق��اط ال��د�ول وال���رو� يمك��ن ف�ي ح��د ذاتھ��ا أن
تش ِّكل أھدافا ً وينبغي إدراجھا في التقييم الوطني للتھديدات.
العناصر الشاملة
 ١٣-٣تشمل جميع الطبقات عناصر تدعم ھ�ذ� الطبق�ات وتحق�ق التكام�ل بينھ�ا .وفيم�ا
يلي العناصر الشاملة الرئيسية.

مركز العمليات والتحليل
 ١٤-٣يمثل ذلك جھة االتصال ال�اص�ة بالمعلوم�ات المتعلق�ة ب� ُنظم الكش�ف وال�واردة
منھ��ا .وينبغ��ي أن تق��ع عل��� المرك��ز ال��وطني للعملي��ات )أو مجموع��ة مراك��ز العملي��ات
ا�قليمي��ة( ،إن وج��دت ،المس��ؤولية ع��ن الح���اظ عل��� ال��وعي المؤسس��ي بق��درات األم��ن
النووي وتسھيل تنسيق عمليات التصدي م�ن أج�ل الكش�ف ع�ن الم�واد النووي�ة والم�واد
المش���عة األ����رى .ويمك���ن أي����ا ً أن يق���وم مرك���ز العملي���ات ب���دور رئيس���ي ف���ي نش���ر
المعلومات وتنسيق الموارد م�ن أج�ل الت��ي�ف م�ن العواق�ب بع�د وق�و� ح�د� .وينبغ�ي
للدول أن تنظر في تعيين مركز أو مراكز للعمليات تكون مس�ؤولة ع�ن التنس�يق ونش�ر
المعلومات بين الكيانات المحلية والوطنية والدولية .وينبغي لمركز العمليات ك�ي يحق�ق
أقص��� ق��در م��ن ال�عالي��ة ،أن يك��ون ق��ادراً عل��� الوص��ول إل��� المعلوم��ات ذات الص��لة
بالتھديدات وبقدرات مكافح�ة التھدي�دات أو منعھ�ا .وينبغ�ي للس�لطة المس�ؤولة أن تك�ون
قادرة عل�� تنس�يق وتعم�يم الق�رارات م�ن أج�ل توجي�� تل�ك الق�درات .ويج�وز أن يك�ون
لدى الدولة واحد أو أكثر من تلك المراكز ،تبعا ً لتنظيم المسؤوليات عن الم�واد النووي�ة
والم��واد المش��عة األ���رى دا�لھ��ا .ويتع �يَّن عل��� ال��دول الت��ي ل��ديھا مراك��ز متع��ددة أن
ترسي آلية للتنسيق بين المراكز.
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الدعم التقني ١٣للكشف
 ١٥-٣يمثل ذلك قدرات مقدمة )م�ن بُع�د ف�ي كثي�ر م�ن األحي�ان( لمس�اعدة األش�خاص
الموجودين في موقع الكشف على تقييم اإلنذارات بوج�ود إش�عاعات أو تقي�يم التنبيھ�ات
اإلعالمي��ة ،أو اكتش��اف م��واد مريب��ة أو �ي��ر م���ذون بھ��ا يمك��ن اس��تعمالھا ف��ي تص��نيع
جھاز نووي ارتجالي الصنع ،أو جھاز تع�ر� إش�عاعي ،أو جھ�از لنش�ر اإلش�عاعات.
ويعتم��د ال��دعم التقن��ي اعتم��اداً كبي��راً عل��ى محلل��ي اإلش��عاعات والخب��راء المتخصص��ين
ال��ذين يمك��نھم تحدي��د نظ��ائر مح � َّددة وتھدي��دات محتمل��ة عل��ى أس��ا� البيان��ات الت��ي ي��تم
جمعھا من موقع الكشف ،سوا ًء من بُعد أو شخصيا ً .ويمكن إتاحة ق�درات ال�دعم التقن�ي
الدولية حسب الطلب )وذلك على سبيل المثال من خالل منظمات ،مث�ل الوكال�ة الدولي�ة
للطاقة الذرية وسائر قنوات اإلبالغ عن الحادثة(.

اختبار األداء وتقييمه والتحقق منه
 ١٦-٣ينبغي أن يشمل ذلك جھوداً مخططة ومنظمة لتقييم أداء النظام الشامل وقدرت�ه
عل���ى التكيُّ���ف م���ع مختل���ف بيئ���ات اإلش���عاعات والب����ائع ،ومراقب���ة ج���ودة أجھ���زة
االستش��عار وال � ُنظم ،وإج��راء تحلي��ل لالتجا���ات ،والحف��اظ عل��ى المعرف��ة البيئي��ة عل��ى
األجل األطول.

تنمية الموارد البشرية ،والتدريب ،والتمارين ،واالستعداد التشغيلي
 ١٧-٣ينبغي الحفاظ عل�ى مھ�ارات الع�املين وأدائھ�م ع�ن طري�ق التم�ارين والت�دريب
بانتظ �ام عل��ى كاف��ة المس��تويات )الوطني��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة( .وم��ن الحي��وي إج��راء
تدريب متخصص على تنفيذ إجراءات اإلدارة وبروتوكوالت اس�تخدام التكنولوجي�ا م�ن
أج��ل الكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��ر� .وينبغ��ي أن يش��مل أي� �ا ً
التدريب على النظام الشامل الختبار استعداد جميع السلطات الوطني�ة ذات الص�لة )بم�ا
فيھ��ا التص��دي ف��ي مج��ال الص��حة العام��ة ،واإلنق��اذ ،والحماي��ة البيئ��ة ،وإنف��اذ الق��انون(
].[١١

 ١٣يشير مصطلح ’الدعم التقن�ي‘ إل�ى �لي�ات إش�راك خب�راء متخصص�ين ف�ي المو��و� ،بم�ن
فيھم باحثون وعلماء ومحللون ،للمساعدة بم�ا ل�ديھم م�ن دراي�ة تقني�ة ف�ي تقص�ي وحس�م اإلن�ذارات
والتنبيھات.
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بروتوكول تبادل البيانات
 ١٨-٣ينبغي أن تكون األصول التي يتم نشرھا ،مثل المكاشف ومراك�� ال�دعم التقن�ي
والتحليل ،قادرة على تبادل بيانات دقيقة وفي الوقت المناس�ب .وينبغ�ي أن تجم�ع البني�ة
األساس��ية الفعال��ة لتب��ادل البيان��ات ب��ين االتص��ال الفع��ال )ق��وة وغ���ارة وكفاي��ة ع��ر�
النط��ا�( ومع��ايير أو بروتوك��والت البيان��ات المناس��بة للس��ما� للمتلق��ي بفھ��م المعلوم��ات
المرسلة .ويم ِّك�ن أي��ا ً التب�ادل الفع�ال للبيان�ات م�ن تحقي�� م�ا يل��م م�ن وع�ي بالحال�ة.
وتنشأ في العادة صعوبات التنفيذ بسبب الحاج�ة إل�ى عب�ور ح�دود الوالي�ة الق��ائية ،أو
عدم إمكانية التشغيل المشترك للنظم الموروثة.
دور المعلومات في الكشف الفعال في مجال األمن النووي
 ١٩-٣تساھم المعلومات بدور حي�وي ف�ي تنفي�ذ ھيك�ل فع�ال للكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن
النووي .وتنبع ھذه المعلوم�ات م�ن مص�ادر كثي�رة وتتخ�ذ أش�كاالً ع�دة وتق�وم بع�دد م�ن
األدوار الحاس��مة .ويمك��ن أن تص��در المعلوم��ات ذات الص��لة م��ن مكاش��ف اإلش��عاعات
وأجھ����ة االستش���عار األخ���رى )مث���ل آالت التص���وير( ومش���غلي المكاش���ف ،والخب���راء
والمحللين التقنيين ،والمتصدين للط�وارئ ،وأجھ��ة إنف�اذ الق�انون ،ومحلل�ي المعلوم�ات
االس���تخباراتية ،والش���ركاء ال���دوليين .ويمك���ن الحص���ول عل���ى المعلوم���ات ك�ن���ذارات
وتنبيھ��ات وبيان��ات وص��ور وح��االت ونص��و� وتنبيھ��ات واتجاھ��ات ،أو م��ن خ��الل
آليات رسمية ومحددة خاصة بكل منظمة وطني�ة .ويمك�ن اس�تخدام المعلوم�ات المتولِّ�دة
م��ن ھيك��ل الكش��ف ف��ي المج��ال الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد أو تحدي��دھا أو اعترا���ھا،
ولتحدي���د األنش���طة المريب���ة ،أو لتقي���يم فعالي���ة الھيك���ل نفس���� .ويمك���ن أي����ا ً أن تك���ون
المعلومات حساسة ،وينبغي حمايتھا على المستوى الوطني.
 ٢٠-٣ويحد التشغيل المستقل ل ُنظم وتدابير الكشف المحلية الفردية من الفعالية العام�ة
لھيك��ل الكش��ف .وف��ي المقاب��ل ،يت��ي� ت��دف� المعلوم��ات ذات الص��لة واس��تخدامھا بفعالي��ة
تحقي��� المس��توى األمث��ل م��ن أداء ُنظ��م الكش��ف ف��ي المج��ال الن��ووي .ويمك��ن تص��نيف
المعلومات في ھيكل الكشف في المجال النووي إلى األنواع الرئيسية الثالثة التالية.
معلومات عن التھديدات واإلنذارات/التنبيھات
 ٢١-٣يشمل ذلك معلومات عن تھديدات األمن النووي ،وح�االت الكش�ف ،واألنش�طة
اإلجرامية أو غير المأذون بھا ذات الصلة ،مثل التھريب ،ف��الً ع�ن التقييم�ات التقني�ة
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أو عملي���ات جم���ع البيان���ات المتص���لة بأح���دا� األم���ن الن���ووي الممكن���ة .وتش���مل تل���ك
المعلوم��ات أيض �ا ً معلوم��ات ع��ن إن��ذارات أو تح��ذيرات الكش��ف .وينبغ��ي إرس��ال تل��ك
المعلوم��ات إل��ى الس��لطات المختص��ة ف��ي أ���رب و���ت ممك��ن ،خاص��ة عن��دما يش��ار إل��ى
تھديد فعلي .وينبغي أن توضع مسبقا ً بروتوكوالت لضمان التبلي�� بس�رعة ع�ن أح�دا�
األمن النووي إلى المسؤولين المناسبين في السلطات المختصة.
 ٢٢-٣وس��وف يتب��اين مق��دار ون��وع البيان��ات الت��ي ���د يل��زم نقلھ��ا .و���د ير���ب محل��ل
ص��لة م��ن المكاش��ف وبيان��ات داعم��ة بش��أن
ال��دعم التقن��ي ف��ي االط���ع عل��ى بيان��ات مف َّ
م�بس��ات الكش��ف .و���د يحت��ا� موظ��ف الجم��ارك أو ح��ر� الح��دود إل��ى المعلوم��ات
المتصلة ببيان�ات الش�حن للمعاون�ة ف�ي توجي�� حاوي�ات البض�ا�ع أو تفتيش�ھا .ويمك�ن أن
تك��ون المعلوم��ات المق َّدم��ة إل��ى م��وظفي إنف��اذ الق��انون حاس��مة ف��ي تحدي��د التھدي��دات
واعتراضھا؛ وال تنشأ بالضرورة كل حاالت اعتراض التھديدات مباشرة ع�ن إن�ذارات
الكشف .وفي ظل تنوع االحتياجات من المعلومات ،تقوم المراكز الوطنية ،مثل مرك�ز
العملي��ات والتحلي��ل ،المص�مَّمة ل��دم� البيان��ات المس��تمدة م��ن جمي��ع المص��ادر ،بتحس��ين
فعالية ھيكل الكشف في مجال األمن النووي.
معلومات األنساق
 ٢٣-٣يشمل ذلك معلومات عن إنشاء ُنظ�م الكش�ف وتنظيمھ�ا .وب�النظر إل�ى حساس�ية
تلك المعلومات ،ينبغي حمايتھا على المستوى الوطني .وتش�مل ھ�ذ� المعلوم�ات بيان�ات
مح َّددة متصلة بما يلي:










مكان أجھزة الكشف؛
أن���واع أجھ���زة الكش���ف ،بم���ا ف���ي ذل���ك أنس���ا� األجھ���زة الحاس���وبية والب���رام�
الحاسوبية؛
القدرة التقنية لألجھزة ومعدالت إنذاراتھا الكاذبة؛
الوكاالت والمشغلون المسؤولون عن أجھزة الكشف؛
السلطات المسؤولة عن إجراء عمليات التفتيش؛
درجة تدريب المشغلين ودرايتھم الفنية؛
المعلوم��ات التش��غيلية ،مث��ل الفت��رات الزمني��ة الت��ي تس��تغر�ھا العملي��ات وع��دد
المشغلين لكل مكشاف؛
ال ُنظم التقنية الداعمة؛
معدالت األعطال وجداول الصيانة.
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معلومات الحالة
 ٢٤-٣تش��مل معلوم��ات الحال��ة معلوم��ات ع��ن الحال��ة الراھن��ة )أو التاريخي��ة( ألجھ��زة
الكش���ف� والمش���غلين� والعملي���ات وال��� ُنظم .ويمك���ن اعتب���ار ھ���ذه المعلوم���ات حساس���ة�
وينبغي بالتالي حمايتھا على المستوى الوطني.
 ٢٥-٣وتم ِّك��ن المعلوم��ات المتص��لة بمك��ان وحال��ة المع��دات والمش��غلين م��ن التص��دي
بسرعة وبفعالية أكبر ألحداث األم�ن الن�ووي .وت�دعم البيان�ات المجمَّع�ة بم�رور الوق�ت
من خالل ُنظم الكش�ف الن�ووي تحلي�ل االتجاھ�ات الھام�ة عل�ى األج�ل األط�ول .ويمك�ن
لھ��ذه التحل��يالت أن تح ِّس��ن ال��وعي الع��ام فيم��ا يتص��ل بالعملي��ات المرخص��ة لنق��ل الم��واد
النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى والتھدي��دات المحتمل��ة .وبا�ض��افة إل��ى ذل���� يمك��ن
لتحلي��ل تل��� المعلوم��ات أن ي��زوِّ د ص��نا� الق��رار عل��ى المس��توى ال��وطني بالمعلوم��ات
المطلوبة لتخصيص موارد إضافية لصيانة ُنظم الكشف وتحسينھا.
تقديم المعلومات إلى المستعملين
 ٢٦-٣م��ن الحي��وي لض��مان أن المعلوم��ات ت��دعم بفعالي��ة كش��ف األح��داث المتص��لة
ب��األمن الن��ووي تق��ديم بيان��ات ص��حيحة إل��ى المس��تعمل المناس��ب ف��ي الوق��ت المناس��ب.
ويمك��ن أن تص��در ع��ن أجھ��زة الكش��ف مق��ادير كبي��رة م��ن البيان��ات الت��ي ينبغ��ي جمعھ��ا
وتنظيمھا بطريقة مناسبة لضمان استخدامھا بفعالية.
 ٢٧-٣وم��ن التح��ديات الھام��ة أم��ام ُنظ��م إدارة المعلوم��ات الالزم��ة لھيك��ل الكش��ف ف��ي
مج��ال األم��ن الن��ووي إمكاني��ة التش��غيل المش��تر� ألجھ��زة الكش��ف ف��ي مختل��ف األم��اكن
ومن جانب مستعملين متعددين .ويزداد ھذا التحدي في ظل إدراج المكاش�ف أو أجھ�زة
االستش��عار أو ُنظ��م جم��ع البيان��ات التقليدي��ة ف��ي نظ��ام معلوم��ات مع�يَّن .ويمك��ن لتط��وير
أش���كال موحَّ ���دة للبيان���ات وبروتوك���والت لالختب���ار أن يس���اعد عل���ى ض���مان فعالي����ة
االتص�االت حت�ى ب��ين المش�غلين المتع�ددين أو الوالي��ات القض�ا�ية المتع�ددة .وينبغ��ي أن
يوضع في االعتبار تصميم نظام المعلومات عند تصميم ھيكل الكشف في مج�ال األم�ن
النووي من أجل ضمان توفير كل المعلوم�ات المطلوب�ة� بم�ا فيھ�ا المعلوم�ات المتص�لة
بالمحتوى وطريقة العرض وتقاسم المعلومات.
 ٢٨-٣وتتباين احتياج�ات مختل�ف مس�تعملي البيان�ات الت�ي تص�درھا ُنظ�م الكش�ف م�ن
حيث المحتوى وطريقة العرض ودقة التوقيت .وتتوقف ھذه االحتياجات بدرج�ة كبي�رة
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عل��ى مس��ؤوليات المس��تعمل داخ��ل الھيك��ل ال��وطني للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي.
وينبغي تحديد ھيكل متعدد المس�تويات لت�دف� المعلوم�ات� بم�ا يش�مل خطوط�ا ً توجيھي�ة
واضحة بشأن المعلومات المطلوب تمريرھا من مس�تو� إل�ى مس�تو� �خ�ر وال��روف
الت���ي ي���تم فيھ���ا ذل���ك .ويمك���ن عموم���ا ً أن يك���ون ل���د� ال���دول ث�ث���ة مس���تويات عام���ة
للمستعملين على النحو التالي:
 ينبغ��ي لص��نا� الق�رار ال��وطنيين� وھ��م أعل��ى مس��تو� م��ن مس��تويات مس��تعملي
البيان��ات� تلق��ي معلوم��ات ف��ي الو���ت المناس��ب بش��أن الكش��ف ع��ن األح��دا�
المتص��لة ب��األمن الن��ووي .ويحت��ا� ص��نا� الق��رار الم��ذكورين أيض �ا ً إل��ى فھ��م
الق��درات والثغ��رات القا�م��ة ل�سترش��اد بھ��ا فيم��ا يتخذون��� م��ن ���رارات بش��أن
االس��تثمارات المقبل��ة .وب��دون ھ��ذه المعلوم��ات� يمك��ن أن تس��فر االس��تثمارات
عن تخصيص موارد غير كافية.
 يش���مل المس���تو� الث���اني م���ن مس���تعملي المعلوم���ات م���ديرة العملي���ات عل���ى
المس���تويين ال���وطني ودون ال���وطني� بم���ن ف���يھم رؤس���اء الھي����ات التش���غيلية
والخب��راء التقني��ين ال��ذين ي��دعمون ُن���م الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي.
وغالبا ً ما يكون ھؤالء المستعملون منفصلين جغرافيا ً عن أجھزة الكشف الت�ي
تقع عليھم المسؤولية عنھا .وينبغي أن تتاح لھ�ؤالء الم�ديرين ال�وطنيين ودون
الوطنيين سُبل الوصول الس�ريع واآلم�ن إل�ى بيان�ات أجھ�زة الكش�ف م�ن أج�ل
إدارة عملياتھم اآلنية بفعالية.
ِّ 
يمث��ل مش��غلو أجھ��زة الكش��ف المحلي��ون� وھ��م المس��تو� الثال��� م��ن مس��تعملي
المعلوم���ات� ف���ي األغل���ب المتلق���ي األول والمباش���ر لبيان���ات أجھ���زة الكش���ف.
ويتو����ف نج���اح اعت���را� التھدي���دات عل���ى الس���رعة الت���ي يتخ���ذ بھ���ا ھ���ؤالء
المش��غلون ���راراتھم باالس��تناد ف��ي بع��� األحي��ان إل��ى بيان��ات غامض��ة م��ن
المكاشف .ولذلك ينبغي نق�ل المعلوم�ات إل�ى ھ�ؤالء المس�تعملين بس�رعة وف�ي
شكل يسھل تفسيره كي يتسنى لھم العمل بفعالي�ة والتص�دي بطريق�ة س�ليمة.١٤
وينبغ����ي تزوي����د المش����غلين� عن����د اال�تض����اء� بالمعلوم����ات الت����ي تص����درھا
المس��تويات األعل��ى م��ن الس��لطات دون الوطني��ة أو الوطني��ة� مث��ل المعلوم��ات
التش���غيلية والتع���دي�ت الت���ي ي���تم إدخالھ���ا عل���ى البروتوك���والت التش���غيلية أو
 ١٤ينبغي بالتالي اختبار وتقييم التش�غيل باس�تخدام البيان�ات بش�كلھا المع�رو� عل�ى المش�غلين
من أجل تجنب أي أخطاء في تفسير البيانات.
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بروتوكوالت التصدي .وينبغي تحديد وسائل توفير تل�� المعلوم�ات باس�تمرار
األولية لتنفيذ ھيكل الكشف.
أثناء المراحل َّ
إدارة المعلومات
 ٢٩-٣ينبغي أن يكفل ھيكل الكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي ع�دم إمكاني�ة اس�ترجاع
المعلومات عن طريق محاولة االلتفاف على تشغيل ُنظم الكشف أو اس�تغ�لھا .وس�وف
تش��مل اس��تراتيجية الكش��ف سياس��ة بش��أن المعلوم��ات الحساس��ة المتص��لة بھيك��ل الكش��ف
وستح ِّدد مسؤوليات مختلف السلطات المختصة فيم�ا يتص�ل ب��دارة المعلوم�ات .ويمك�ن
لك��ل س��لطة مختص��ة أن تض��ع سياس��ة إلدارة المعلوم��ات تش��مل �واع��د لحماي��ة س��رِّ ية
وس���مة المعلوم��ات الحساس��ة ولتعم��يم تل��� المعلوم��ات ب��ين الس��لطات المختص��ة داخ��ل
الدولة وخارجھ�ا انط���ا ً م�ن الحاج�ة إل�ى المعرف�ة .وينبغ�ي عل�ى وج�� الخص�وص أن
تص َّنف المعلومات التالية بأنھا معلومات حساسة وينبغي توفير الحماية المناسبة لھا:





التھدي���دات وم���واطن الض���عف الوطني���ة المتص� َّ��ورة ،ونت���ائ� التقي���يم ال���وطني
للتھديدات؛
أم��اكن وأنس��اق نظ��م الكش��ف وك��ذل� س��ج�ت أداء أجھ��زة الكش��ف وص��يانتھا
ومعايرتھا؛
خطط وإجراءات التأھب والتصدي؛
رموز االتصال واالعتماد والتشفير لنقل المعلومات الحساسة.

 ٣٠-٣وينبغي أن تشترط السياسة تدريبا ً مناسبا ً للع�املين ذوي الص�لة عل�ى إج�راءات
إدارة المعلومات.
جدارة العاملين بالثقة
 ٣١-٣ينبغي للدول أن ترسي ُنظما ً لتقييم الجدارة بالثقة للع�املين المختص�ين بعناص�ر
الھيكل الوطني للكشف في مجال األمن النووي .وينبغ�ي لك�ل س�لطة مختص�ة أن تض�ع
سياسة وإجراءات متسقة مع القوانين الوطنية إللزام كل الع�املين المكلف�ين بمس�ؤوليات
في إطار ھيكل الكشف في مجال األمن النووي بالخضوع لما يلي:
 فحص مناسب للجدارة بالثقة؛
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 ش��رط تعي��ين يقض��ي ب���ن تك��ون نتيج��ة فح��� الج��دارة بالثق��ة �يجابي��ة والحف��اظ
على تلك النتيجة؛
 اش��تراط �ع��ادة �ثب��ات ���حة فح��و� الج��دارة بالثق��ة بانتظ��ام وفق��ا ً للسياس��ة
واللوائح الوطنية.
دور ثقافة األمن النووي
 ٣٢-٣ينبغي الجمع بين ثالثة مكون�ات رئيس�ية لتعزي�ز ثقاف�ة أم�ن ن�ووي فعال�ة داخ�ل
الدولة .والمكون األول ھ�و سياس�ة الدول�ة ل�م�ن الن�ووي الت�ي توض�ع موض�ع التطبي��
العملي في جانب معيَّن من جوان�ب األم�ن الن�ووي� وھ�و ف�ي ھ�ذ� الحال�ة ا�س�تراتيجية
الوطنية للكشف في مجال األمن النووي .والمك�ون الث�اني ھ�و أدوار ف�راد� المنظم�ات
في تنفيذ جوانب الكشف في مجال األمن النووي .والمكون الثال�� ھ�و اإلدارة واألف�راد
داخل المنظمات التي تن ِّفذ ُنظم وتدابير الكشف في مجال األمن النووي.
 ٣٣-٣وينبغي تشجيع جميع العاملين على تحمل المس�ؤولية ع�ن م�واقف�م وس�لوكيات�م
وينبغ��ي حف��زھم عل��ى المس��اھمة ف��ي تنفي��ذ األم��ن الن��ووي .وتتس��م ثقاف��ة األم��ن الن��ووي
الفعالة ] [١١بما يلي:






سياسة وتشريعات واضحة تؤكد أھمية األمن النووي؛
مؤسس��ات مكلَّف��ة بو�ي��ات وأدوار ومس��ؤوليات واض��حة فيم��ا يت���ل ب��األمن
النووي؛
قادة ومديرون يقدمون نموذج السلوك الذي يؤكد األمن النووي؛
التعي��ين والت��دريب ال��ذي يتطل��ب م��ن األف��راد مواق��ف وت���رفات ت��دعم األم��ن
النووي؛
برامج تدريبية وتمارين متكررة ِّ
تعزز المواقف والت��رفات الت�ي ت�دعم األم�ن
النووي.

٣١

 -٤الكشف باستخدام األجھزة
 ١-٤يمك��ن الكش��ف ع��ن األعم��ال اإلجرامي��ة أو األعم��ال �ي��ر الم��أذون بھ��ا الت���
تنط��وي عل��ى م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى �ي��ر خاض��عة لل��تحكم الرق��اب� ع��ن
طريق كشف تلك المواد بوسائل تقنية و/أو وسائل الكشف األخ�رى .ويرك�ز ھ�ذا القس�م
عل��ى ت��دابير الكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى باس��تخدام أجھ��زة
الكشف الصامت والنشط عن اإلشعاعات ،وبالوسائل التقنية األخرى.
أجھزة الكشف
 ٢-٤تس��تعمل تكنولوجي��ات الكش��ف الص��امت والنش��ط أساس �ا ً نھج �ا ً مختلف��ة .وتق��ي�
أجھزة الكشف الصامت مباشرة االنبعاثات العادية إلشعاعات الم�واد النووي�ة أو الم�واد
المشعة األخرى .ومن ذلك على سبيل المثال أن مكاشف اإلش�عاعات الشخص�ية ،وھ��
مكاش��ف ص��امتة ،ترص��د باس��تمرار وج��ود اإلش��عاعات وتب��ين للمش � ِّ�ل أي ارتف��ا� ف���
مس�تويات انبعاث��ات أش�عّة �ام�ا أو انبعاث��ات النيوترون��ات .وتھ�دف ُنظ��م الكش��ف النش��ط
إلى اكتشاف المواد النووية أو المواد المشعة األخ�رى بطريق�ة �ي�ر مباش�رة م�ن خ��ل
الكشف عن ش��� �خ�ر يمك�ن أن ي�دل عل�ى وج�ود م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى.
ومن ذلك على س�بيل المث�ال أن التص�وير اإلش�عاع� ،وھ�و نظ�ام نش�ط بس�يط ،يس�تخدم
للكش��ف ع��ن الم��واد الكثيف��ة الت��� يمك��ن أن تك��ون مس��تخدمة ف��� ت��دري� الم��واد المش��عة.
وتكمِّل ال ُنظم النشطة ال ُنظم الصامتة ولكنھا ال تحل محلھا.
 ٣-٤ومقارنة بأجھزة الكشف النشط فإن أجھزة الكشف الص�امت تك�ون عموم�ا ً أق�ل
تكلفة وال تعرِّ ض العاملين ألي مخاطر صحية إض�افية .ويمك�ن أيض�ا ً ألجھ�زة الكش�ف
الص��امت أن تت��ي� خرج �ا ً أس��ر� م��ن أجھ��زة الكش��ف النش��ط� .ي��ر أن أجھ��زة الكش��ف
الصامت مح�دودة بطبيعتھ�ا ألنھ�ا تعتم�د عل�ى م�واد تنبع�� منھ�ا إش�ارة إش�عاعية يمك�ن
اكتشافھا فوق إشعاعات الخلفية المحيطة .ولذلك ال يمك�ن ألجھ�زة الكش�ف الص�امت أن
تكتشف وجود مواد نووية أو م�واد مش�عة أخ�رى ،ال س�يما إذا كان�ت مدرَّ ع�ة .وب�النظر
إلى تكلفتھا المنخفضة نسبيا ً وقدرتھا المميزة ،تمثل ھذه األجھ�زة أدوات ش�ائعة للكش�ف
عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى.

٣٢

أجھزة الكشف الصامت
 ٤-٤توفر عموم�ا ً أجھ�زة الكش�ف الص�امت الوس�ائل األساس�ية للكش�ف وك�ذلك ،ف�ي
بعض الح�االت ،للتع�رف عل�ى مجموع�ة واس�عة م�ن الم�واد الت�ي يمك�ن اس�تخدامھا ف�ي
األعم��ال اإلجرامي��ة أو األعم��ال �ي��ر الم���ذون بھ��ا الت��ي تترت��� عليھ��ا �ث��ار ف��ي مج��ال
األمن النووي ] .[١٣ ،١٢ويعتمد الكثير م�ن أجھ�زة اإلش�عاعات المتاح�ة حالي�اً ،والت�ي
يُطلق عليھا ف�ي كثي�ر م�ن األحي�ان اس�م ٌنظ�م الع�د اإلجم�الي ،عل�ى خوارزمي�ات تق�ارن
بين المس�تو� اإلش�عاعي المح�يط اللحظ�ي وب�ين خلفي�ة معلوم�ة .وبينم�ا يحق�ق ذل�ك ف�ي
كثير من األحيان نتائج فعالة في كشف مصادر اإلش�عاعات ف��ن ھ�ذه األجھ�زة عر��ة
لمع��دالت اإلن��ذارات البريئ��ة الناجم��ة ع��ن وج��ود م��واد مش��عة �ي��ر خا���عة لل��تحكم
الرقابي ،مثل المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعي�ة .ويمك�ن دم�ج أجھ�زة الكش�ف
باستخدام التنظير الطيفي التي تح ِّدد النويدات المشعة من خ��ل التحلي�ل ا�ل�ي ألطي�اف
طاقة اإلشعاعات المقيسة ،في أجھزة الكش�ف باس�تخدام الع�د اإلجم�الي .ويق�وم التنظي�ر
الطيف��ي عل��ى أس��ا� انبع��اث إش��عاعات م��ن ك��ل نوي��دة مش��عة بمس��تويات طاق��ة مح� َّددة،
ويؤدي ذلك إلى وجود بصمة فريدة أو أثر فريد لطاقة االنبعاث ف�ي ك�ل نظي�ر .ويمك�ن
لھذه األجھزة أن تتعرَّ ف على المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية وتستبعدھا.
 ٥-٤وتتاح ع�دة أن�وا� م�ن أجھ�زة الكش�ف الص�امت لتلبي�ة المجموع�ة الواس�عة م�ن
االحتياج��ات التش��غيلية .وتت��راوح ھ��ذه األجھ��زة ف��ي حجمھ��ا م��ن األجھ��زة الشخص��ية
للكش��ف ع��ن اإلش��عاعات إل��ى المكاش��ف المحمول��ة بالي��د ] [١٤وأجھ��زة الرص��د البوابي��ة
].[١٣
 ٦-٤وجرت العادة على استخدام المكشاف اإلشعاعية الشخصية في حماية الع�املين
ولك��ن يج��ري حالي �ا ً بح��ث اس��تخدامھا ف��ي تطبيق��ات أخ��ر� .وھ��ذه المكش��اف ص��غيرة
عموما ً )في حجم الھاتف النقال تقريبا ً( ويمكن للمشغلين تثبيتھ�ا عل�ى األحزم�ة أو عل�ى
الجس��م لم��دة زمني��ة طويل��ة .وترص��د المكش��اف اإلش��عاعية الشخص��ية باس��تمرار أش��عة
�ام��ا المو���عية و/أو اإلش��عاعات النيوتروني��ة .وع��ن طري��ق دم��ج ھ��ذه القياس��ات عل��ى
فترات زمنية مح َّددة ،تق�ي� ھ�ذه المكش�اف الخلفي�ة اإلش�عاعية اإلجمالي�ة وتن�ذر عموم�ا ً
بارتف��ا� مس��تويات اإلش��عاعات إل��ى م��ا ف��وق العتب��ة المح � َّددة س��لفا ً .ويمك��ن للمكاش��ف
اإلش��عاعية الشخص��ية أن ت��و ِّفر أداة قيِّم��ة الكتش��اف وج��ود مص��ادر إش��عاعية )خاص��ة
المص��ادر ذات النش��اط اإلش��عاعي الق��وي بدرج��ة كبي��رة( .وت��و ِّفر أي� �ا ً بع��ض األن��وا�
التجاري��ة م��ن المكاش��ف اإلش��عاعية الشخص��ية قياس��ات لجرع��ات اإلش��عاعات وق��درة

٣٣

مح��دودة عل��ى التع��رف عل��ى المكون��ات النظيري��ة للمص��در ع��ن طري��� تحلي��ل اإلش��عاع
المكتشف.
 ٧-٤بالمقارنة مع األجھزة األصغر المستخدمة في الكش�ف ع�ن اإلش�عاعات ،يمك�ن
ألجھ�زة الرص�د البوابي�ة أن تمس��� بس�رعة عناص�ر أكب�ر كثي��راً ،مث�ل حاوي�ات الش��حن
والمركبات ،ويمكن أن تكتشف مقادير أصغر كثي�راً م�ن الم�واد المش�عة .وي�و ِّفر الحج�م
الكبير نسبيا ً الذي يتسم به المكشاف حساسية مرت�ع�ة نس�بيا ً ف�ي جھ�از الرص�د الب�وابي.
ويمكن أن تو ِّفر مجموع�ات م�ن األجھ�زة النقال�ة واألجھ�زة القابل�ة للنق�ل ق�درات مماثل�ة
للق��درات الت��ي تتم ِّي��ز بھ��ا أجھ��زة الرص��د البوابي��ة الثابت��ة .وتص �مَّم األجھ��زة النقال��ة أو
القابلة للنقل لتطبيقات بعينھا ،من قبيل ما يلي:
 الحدود البرية والمائية بين نقاط الدخول والخروج المعينة؛
 أم��اكن الكش��ف الم�قت��ة المح�� َّددة ألح��داث عام��ة كب��ر� أو اس��تجابة لتنبيھ��ات
إعالمية؛
 البضائع العابرة في الموانئ البحرية والمطارات.
 ٨-٤ويمك��ن تركي��� أجھ��زة الكش��ف النقال��ة ف��ي المركب��ات )مث��ل الش��احنات( أو ف��ي
معدات مناولة البضائع )مثل الن�اقالت المزدوج�ة( أو ف�ي الط�ائرات الت�ي تطي�ر بطي�ار
أو بدون طيار.
 ٩-٤وتو ِّفر أجھ�زة الكش�ف الص�امت المحمول�ة ي�دويا ً واألجھ�زة األخ�ر� المحمول�ة
أو الت���ي يمك���ن حملھ���ا عل���ى الجس���م ق���درات أكب���ر مقارن���ة باإلص���دارات الس���ابقة م���ن
التكنولوجيا؛ ويو ِّفر الكثير منھا درجة ما م�ن الق�درة عل�ى تحدي�د اإلش�عاعات باس�تخدام
التنظي��ر الطي���ي .وع��ن طري��� اس��تخدام المكاش��ف المتقدم��ة واإللكتروني��ات الت��ي تتم َّي��ز
باس�تبانة أكب��ر للطاق��ة وم��ا يتص�ل بھ��ا م��ن أدوات تحليلي��ة ،يمك�ن ل� ُنظم التنظي��ر الطي���ي
المحمولة أن تقيس طيف طاقة اإلشعاع المنبعث وتو ِّفر معلومات إض�افية للمش� ِّغل ع�ن
وجود نويدات مشعة مح َّددة ].[١٦ ،١٥
 ١٠-٤غير أن المكاشف المحمولة يدوياً ،شأنھا شأن المكاشف اإلش�عاعية الشخص�ية،
تع��اني م��ن الحج��م الص��غير نس��بيا ً ال��ذي تتس��م ب��ه أجھ��زة ا�ستش��عار المس��تخدمة فيھ��ا.
وبالنظر إلى أن الحساسية مرتبطة ارتباطا ً مباشراً بحجم الكشاف ،تتميَّ�ز ��ذ� األجھ�زة
بض��ي� نطاق��ات الكش��ف ويمك��ن أن تحت��اج إل��ى م��دة أط��ول لمس��� مس��احات أكب��ر أو
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مف��ردات أكب��ر ،مث��ل حاوي��ات الش��حن ،للحص��ول عل��ى ح��د أدن��ى للكش��ف م��نخفض بم��ا
يكفي.
أجھزة الكشف النشط
 ١١-٤ت��و ِّفر أجھ��زة الكش��ف النش��ط ق��درات مختلف��ة ع��ن أجھ��زة الكش��ف الص��امت،
ولكنھ��ا تنط��وي ھ��ي األخ��ر� عل��ى تح��ديات .م��ن ذل��� عل��ى س��بيل المث��ال أن أجھ��زة
الكش��ف النش��ط يمك��ن أن تت��ي� الق��درة عل��ى الكش��ف بطريق��ة غي��ر مباش��رة ع��ن الم��واد
المشعة المدرَّ عة التي ال يمكن الكشف عنھا إالّ باستخدام أجھزة الكشف الصامت .غي�ر
أنه بالنظر إل�ى أن أجھ�زة الكش�ف النش�ط تعم�ل ع�ن طري�ق اخت�راق الجس�م ب�ش�عاعات
مثل األشعة السينية أو أشعة غاما أو النيوترونات ،غالبا ً ما تشكل ھذه األجھ�زة مص�در
قلق نظراً إلمكانية تعرض األشخاص لإلش�عاعات .وينبغ�ي بالت�الي الس�عي إل�ى تحقي�ق
توازن بين األمان واألمن عند نشر أجھزة الكشف النشط.
 ١٢-٤وتمثل تكنولوجيا التصوير اإلش�عاعي وتكنولوجي�ا الفح�ص ن�وعين م�ن أجھ�زة
الكش��ف النش��ط الت��ي بات��ت اآلن قي��د التش��غيل أو يج��ري تطويرھ��ا .وفيم��ا يتعل��ق ب��النوع
األول ،يستخدم التصوير باألشعة السينية أو بأشعة غاما للتميي�ز ب�ين الم�واد المنخفض�ة
الكثافة والعالية الكثافة للتمكين من الكشف عن التدريع .وتن�تج ھ�ذه األجھ�زة ف�ي الع�ادة
صوراً يحللھا المشغلون للتعرف منھا على وجود أي ح�االت ش�اذة .والن�وع الث�اني م�ن
أجھزة الكشف النشط ھي تكنولوجي�ا االس�تجواب الت�ي يمك�ن أن تكش�ف مباش�رة الم�واد
النووي��ة س��وا� أكان��ت مدرَّ ع��ة أم غي��ر مدرَّ ع��ة ع��ن طري��ق تولي��د بص��مة إش��عاعية قابل��ة
للقياس من المادة استجابة لإلشعاع الصادر عن جھاز االستجواب.
شبكة بيانات أجھزة الكشف
ِّ
يمثل أيضا ً دمج البيانات الص�ادرة ع�ن أجھ�زة الكش�ف ف�ي ش�بكات المعلوم�ات
١٣-٤
ً
ً
ً
عنصرا ھاما لتطوير نظام شامل فعال للكشف .ويمك�ن لل�دول أن تحسِّ�ن كثي�را الفعالي�ة
التش��غيلية ع��ن طري��ق دم��ج ُنظ��م الكش��ف ف��ي ش��بكات تقاس��م البيان��ات المحلي��ة ودون
الوطنية والوطنية .وتت�ي� ُنظ�م الكش�ف باس�تخدام الش�بكات وعملي�ات تقاس�م المعلوم�ات
فوا���د المس��اعدة ف��ي تقل��يص األعب��ا� التش��غيلية المتص��لة باإلن��ذارات البري���ة .ويمك��ن
للمش��غلين ،ع��ن طري��ق تقاس��م المعلوم��ات ب��ين األم��اكن ،الح��د م��ن ازدواجي��ة عملي��ات
تفتيش األھداف الفردي�ة وال�تخلص س�ريعا ً م�ن اإلن�ذارات البري��ة المتص�لة ب�الكثير م�ن
ُنظم الكشف الصامت.
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االستثمارات في تكنولوجيا الكشف ومتطلباتھا التشغيلية
 ١٤-٤ينبغ���ي أن يعتم���د االس���تثمار ف���ي تكنولوجي���ات الكش���ف اعتم���اداً مباش���راً عل���ى
االستراتيجية الوطنية للكشف من أجل إيجاد ھيكل للكشف في مجال األم�ن الن�ووي ،ال
س��يما المتطلب��ات والقي��ود التش��غيلية .وس��وف يقلِّ��ص ذل��ك م��ن احتم��االت التك��اليف �ي��ر
الضرورية ،والتكنولوجيات التي تكشف ع�ن قص�ور ف�ي األداء ،وع�دم فعالي�ة اس�تخدام
الم��وارد الش��حيحة الت��ي تفض��ي إل��ى إحس��ا� ك��اذ� ب��األمن ،وا�ث��ار األخ��ر� �ي��ر
المرجوة ،مثل األثر السلبي على تدفق األشخاص والبضائع بين الدول.
 ١٥-٤وال تفي تكنولوجيا وحيدة بكل المتطلبات التش�غيلية .والن��ام الفع�ال للغاي�ة ھ�و
الن���ام المتع��دد الطبق��ات ال��ذي يمك��ن أن يغط��ي طائف��ة عريض��ة م��ن أن��واع التھدي��دات
المحتمل���ة .وس���وف يس���اعد تقاس���م المعرف���ة ب���ين المجتم���ع ال���دولي عل���ى مواجھ���ة تل���ك
التحديات عند تصميم ھيكل الكشف في مجال األمن النووي.
تقييم تكنولوجيات الكشف
 ١٦-٤ينبغ��ي أن يع��ال� تقي��يم تكنولوجي��ات الكش��ف مجموع��ة مح � َّددة م��ن خص��ائص
األداء المش����تركة .وينبغ����ي أن تش����مل عملي����ات التقي����يم فحص����ا ً مختبري����ا ً موض����وعيا ً
للتكنولوجي��ا المتاح��ة بالفع��ل للتحق��ق م��ن أدائھ��ا ،وك��ذلك التكنولوجي��ات الت��ي تك��ون قي��د
التط���وير للوق���وف عل���ى التحس���ينات التش���غيلية الت���ي يمك���ن أن توفرھ���ا التكنولوجي���ات
الحديثة .وينبغي أن يتناول التقييم أيضا ً ما إذا كانت التكنولوجي�ات الجدي�دة متوافق�ة م�ع
العملي�ات القائم��ة .ويمك�ن ،عن��د االقتض�اء ،أن يع��ود التع�اون اإلقليم��ي وال�دولي وتقاس��م
نت��ائ� التقي��يم بفوائ��د كبي��رة عل��ى ال��دول ع��ن طري��ق تجن��� ازدواجي��ة الفح��وص وجم��ع
البيانات.
 ١٧-٤وينبغ��ي أن تن���ر الدول��ة ف��ي خص��ائص األداء التالي��ة عن��د تقي��يم تكنولوجي��ات
الكشف:
 متطلبات القدرات في مجال الكشف استناداً إلى المعلوم�ات المس�تمدة م�ن تقي�يم
التھديدات؛
 أداء أجھ��زة الكش��ف ف��ي س��ياق مفھ��وم العملي��ات :يمك��ن أن يتب��اين أداء أجھ��زة
الكشف عن اإلشعاعات بتباين البيئات التشغيلية ،ولذلك ينبغي إج�راء عملي�ات
تقييم أجھزة كشف بعينھا في السياق التشغيلي قدر المستطاع؛
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أداء أجھزة الكشف في تحديد نوع اإلشعاع المكتشف :يمكن تحقيق ذلك باتب�اع
األولي��ة الكتش��اف اإلش���عاع،
نھ��ج متع��دد الطبق���ات تس��تخدم في��ه التكنولوجي���ا َّ
وتس��تخدم ���درات تقني��ة إض��افية ف��ي عملي��ات تفت��ي� ثانوي��ة لتحدي��د مص��در
اإلشعاع ][١٦؛
نط��اق جھ��از الكش��ف وحساس��يته وكفاءت��ه :بينم��ا تتمي��ز المكاش��ف الص���يرة
عموم�ا ً بقص��ر نطا���ات الكش��ف ف���ن نط��اق الكش��ف ل��يس مج��رد دال��ة لحجم��ه.
وي��رتبط النط��اق ارتباط�ا ً عكس��يا ً باحتم��االت الكش��ف والتحدي��د .وتبع�ا ً للتطبي��ق
)مثل عمليات البحث في من�اطق واس�عة مقاب�ل مس�� حقائ�� رك�ا�( .س�تكون
ھناك في العادة مفاضالت بين نطاق الكشف واحتمال كشف مادة مح َّددة؛
سھولة حركة جھاز الكشف أو إمكانية إعادة نقله :تشمل إمكاني�ة الحرك�ة ع�دداً
م�ن العوام��ل ،بم��ا فيھ�ا الحج��م وال��وزن والتحم�ل ،ومتطلب��ات الق��وى وتوص��يل
البيانات؛
العوام��ل األخ��رى الم���ثرة عل��ى اختي��ار تكنولوجي��ا جھ��از الكش��ف ،بم��ا يش��مل
األولية ،والتكلفة على امتداد دورة عم�ر الجھ�از ،ومقاوم�ة الح�رارة أو
التكلفة َّ
الص����دمات ،ومتطلب����ات التش�����يل األخ����رى )اس����تھالك الطا�����ة ،وال����وزن،
ومتطلبات التبريد( واألبعاد المادية.

البحث والتطوير في تكنولوجيا الكشف
 ١٨-٤ينب���ي اعتب��ار البح��ث والتط��وير المتواص��لين الس��تحداث ���درات جدي��دة أم��راً
حيويا ً لدعم تكنولوجيات الكشف .ويمكن لك�ل دول�ة أن تأخ�ذ ب�نھج مختلف�ة ف�ي التط�وير
تبع�ا ً إلطارھ��ا الخ��اص بالبح��ث والتط��وير .ويمث��ل التع��اون ال��دولي وس��يلة ھام��ة لتقاس��م
تحس��ينات التكنولوجي��ا الت��ي س��تعود ب��الخير عل��ى جمي��� ال��دول .وس��وف يتو���ف ذل��ك
التع��اون عل��ى م��ا إذا ك��ان ف��ي اإلمك��ان تقاس��م معلوم��ات معيَّن��ة أو م��ا إذا كان��ت الدول��ة
تص ِّنف تلك المعلومات بأنھا حساسة.
 ١٩-٤ويمكن أن يركز البحث في مجال التكنولوجيا الكشف على الخصائص التقني�ة،
مثل احتماالت الكشف ،والقدرة على التحديد ،ونط�اق الكش�ف ،وإمكاني�ة النق�ل .ويمك�ن
التماس ھذه التحسينات على مستوى ال ُنظم م�ن خ�الل تط�وير أجھ�زة محسَّ�نة ،ولتحقي�ق
التكامل بين المكونات المادية والبرامج الحاسوبية الخاصة بالمكاشف.

٣٧

 -٥الكشف عن طريق التنبيه اإلعالمي
 ١-٥يمكن أيضا ً تحقي�ق الكش�ف ع�ن األعم�ال اإلجرامي�ة أو األعم�ال غي�ر الم��ذون
بھا التي تنطوي على آثار في مجال األمن النووي من خالل التنبيه اإلعالم�ي .والتنبي�ه
اإلعالمي ،الذي يمكن أن يشير إل�ى وق�وع ح�د� م�ن أح�دا� األم�ن الن�ووي ،يمك�ن أن
ينب��ع م��ن مجموع��ة متنوع��ة م��ن المص��ادر ،م��ن بينھ��ا المعلوم��ات التش��غيلية والمراقب��ة
الطبية ورصد الحدود ،ويمكن أن يفضي إلى الكشف عندما يكون مصحوبا ً بتقي�يم عل�ى
سبيل المتابعة .ويبين ھذا القسم ضرورة إرساء ُنظم وتدابير لجمع التنبيھ�ات اإلعالمي�ة
وتحليلھا.
المعلومات التشغيلية
 ٢-٥ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة المعني��ة ب � ُنظم الكش��ف ،ف��ي إط��ار الھيك��ل ال��وطني
للكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي ،أن تجم�ع المعلوم�ات التش�غيلية م�ن أج�ل بل�ورة فھ�م
أفضل للتھديدات داخل الدولة .وينبغي النظر في جمع وتحليل معلومات عن اآلتي:









أنشطة الجماعات دون الوطنية.
المعلومات الواردة من مصادر وطنية أو دولية أخرى ،بم�ا فيھ�ا قاع�دة بيان�ات
الحادثات واالتجار غير المشروع التابعة للوكالة ].[١
ع��دم االمتث��ال للمتطلب��ات الرقابي��ة ،ال س��يما المتطلب��ات المتص��لة بنق��ل الم��واد
النووية والمواد المشعة األخرى.
األنشطة الشاذة في التجارة الدولية.
االتج��ار ف��ي الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى )م��ن يش��تري مص��ادر
مشعة والغرض من شرائھا( .وقد يلزم استخدام قدرات لمكافحة اإلرھاب م�ن
أجل التحقيق في تلك األنشطة.
تضارب جرد المواد النووية والمواد المشعة.
المعلومات األخرى التي تشير إلى أنشطة غي�ر م��ذون بھ�ا تنط�وي عل�ى م�واد
نووية ومواد مشعة أخرى.

 ٣-٥وينبغي أن يشمل جمع المعلومات بفعالي�ة تعاون�ا ً تام�ا ً ب�ين الس�لطات المختص�ة
والمنظم��ات األخ��رى ذات الص��لة ،بم��ا يش��مل الھيئ��ة الرقابي��ة ،وأجھ��زة إنف��اذ الق��انون،
وموظفي االستخبارات والجمارك ،وحرس الحدود ،وسلطات الموانئ.

٣٨

 ٤-٥وينبغ���ي للدول���ة أن تن ِّف���ذ سياس���ة لتش���جيع األش���خاص عل���ى إب���ال� الس���لطات
المختصة بأي نش�اط مش�بو� أو �ي�ر ع�ادي يمك�ن أن ينط�وي عل�ى م�واد نووي�ة وم�واد
مشعة أخرى.
تقارير المراقبة الطبية
 ٥-٥اتسمت مع��م اإلص�ابات اإلش�عاعية الت�ي لحق�ت ب�أفراد الجمھ�ور بس�بب م�واد
مش��عة بأنھ��ا ذات ط��ابع عرض��ي� .ي��ر أن ح��دو� إص��ابات إش��عاعية ١٥يمك��ن أن يش��ير
إلى التورط في عم�ل إجرام�ي أو عم�ل �ي�ر م�أذون ب�ه وينط�وي عل�ى �ث�ار ف�ي مج�ال
األمن النووي أو التحضير لتلك األعمال.
 ٦-٥وينبغ��ي أن يق��وم المھني��ون الص��حيون ب��إبال� الس��لطات المختص��ة ذات الص��لة
ب�ھ��ور أي إص��ابات إش��عاعية مريب��ة أو �ي��ر معروف��ة األس��باب ،عل��ى أن يراع��ى ف��ي
الوقت نفسه مبدأ السرية بين الطبيب والمريض .وينبغي للس�لطات أن تكف�ل متابع�ة ك�ل
تلك التقارير لتحديد سبب اإلصابات.
اإلبالغ عن عدم االمتثال الرقابي
 ٧-٥وفقا ً للمرجع ] ،[٥ينبغي لألشخاص المأذون لھم أن يبلغوا الھيئ�ة الرقابي�ة ذات
الصلة بحاالت عدم االمتثال المتصلة بالمواد النووية والمواد المشعة األخ�رى .وينبغ�ي
أن تنبه تلك الترتيبات مبكراً بإمكانية فقدان التحكم الرق�ابي ف�ي الم�واد النووي�ة والم�واد
المش��عة األخ��رى ،وينبغ��ي بالت��الي اعتبار���ا ج����اً م��ن ترتيب��ات الكش��� ع��ن الم��واد
النووي��ة أو الم��واد المش��عة األخ��رى �ي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي ع��ن طري��� التنبي��ه
اإلعالمي.
 ٨-٥وينبغي للھيئة الرقابية أن تض�ع إج�را�ات وبروتوك�والت لمس�اعدة األش�خاص
المأذون لھم على التبليغ عن حاالت عدم االمتث�ال الرق�ابي الت�ي تترت�ب عليھ�ا �ث�ار ف�ي
مجال األمن النووي إلى السلطات المختصة األخرى ذات الصلة.
 ١٥يمك��ن بالت��الي أن يش � ِّكل التع��ر� عل��ى اإلص��ابات اإلش��عاعية ج����اً م��ن مخط��ط الم��نھ�
الدراسي المستخدم في تدريب المھنيين الصحيين .وباإلضافة إلى ذلك ،يمك�ن تق�ديم معلوم�ات ع�ن
تل�ك اإلص��ابات إل�ى ����ال� المھني�ين الص��حيين ال�ذين يمارس��ون بالفع�ل مھن��تھم .ويمك�ن تق��ديم تل��ك
المعلومات من خالل دورات تدريبية قصيرة أو من خالل نشرات إعالمية.

٣٩

 ٩-٥وينبغي للس�لطات المختص�ة ،بم�ا فيھ�ا ھيئ�ات إنف�اذ الق�انون ،حس�� ا�قت��اء،
أن تس��تخدم تل��ك الترتيب��ات بفعالي��ة .وم��ن ش���ن عملي��ات اإلب��ال� الفعال��ة الت��ي ي��تم م��ن
خاللھ��ا إب��ال� جمي��ع ھيئ��ات إنف��اذ الق��انون وجمي��ع الھيئ��ات الرقابي��ة ف��وراً بح��ا�ت ع��دم
ا�مت���ال الرق��ابي المتص��لة ب��المواد النووي��ة أو الم��واد المش��عة األخ��رى ،أن تس��م� لھ��ذ�
الوك�ا�ت بالحف��ا� عل�ى حال��ة الت�ھ��� المناس�بة وبتحلي��ل ا�تجاھ�ات واألنم��اط المتص��لة
بالتھديدات الممكنة.
اإلبالغ عن فقدان التحكم الرقابي
 ١٠-٥ينبغي لكل من يحمل إذناً ،بمجرد أن يكتشف فقدان م�اد� نووي�ة أو م�اد� مش�عة
أخ���رى ،أن يُبل���غ ف���وراً الھيئ���ة الرقابي���ة ذات الص���لة بفق���دان ال���تحكم الرق���ابي .وينبغ���ي
التعامل مع تلك التقارير باعتبارھا تنبيھا ً بفقدان التحكم ف�ي م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة
أخرى ،وينبغي لذلك اعتبارھا جزءاً من الكشف من خالل تنبيه إعالمي.
 ١١-٥وينبغي للھيئة الرقابية التي تتلقى تقريراً من ھذا القبيل أن ُتبلغ ف�وراً الس�لطات
المختصة األخرى ذات الصلة .وينبغي لتلك السلطات المختصة ،بم�ا فيھ�ا ھيئ�ات إنف�اذ
الق��انون ،حس��� ا�قت���اء ،أن تس��تخدم تل��ك التق��ارير اس��تخداما ً فع��ا�ً .وتش � ِّكل عملي��ة
اإلب��ال� الفعال��ة الت��ي ي��تم ف��ي إطارھ��ا إب��ال� جمي��ع ھيئ��ات إنف��اذ الق��انون والس��لطات
المختصة األخرى بفق�دان ال�تحكم ف�ي م�واد مش�عة ،عنص�راً ھام�ا ً م�ن عناص�ر الكش�ف
عن طريق التنبيه اإلعالمي.

٤٠

األولي لإلنذارات/التنبيھات
 -٦التقييم َّ
 ١-٦ينبغي أن يؤدي انطالق إن�ذار م�ن جھ�از أو ص�دور تنبي�� إعالم�ي إل�ى إج�راء
تقييم َّأولي .وينبغي وضع إجراءات وبروتوكوالت إلجراء تقييم َّأولي ف�وري إلن�ذارات
األجھ��زة والتنبيھ��ات اإلعالمي��ة عل��ى ي��د م��وظ�ين معيَّن��ين م��ن المنظم��ات ذات الص��لة.
ويبين الشكل  ٣تقييما ً عاما ً لإلنذارات/التنبيھات وعمليات االستجابة لھا.
األولي لإلنذارات
التقييم َّ
٢-٦

تقابل اإلنذارات الصادرة من األجھزة في العادة أحد ثالثة شروط:١٦
 إن��ذار ك��اذب :يح��دث ذل��� عن��دما يوج��د إن��ذار ولك��ن التقي��يم ال��ذي يج��ري الحق�ا ً
يكشف عن عدم وجود أي مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.
 إن�ذار ب�ريء :يح��دث ذل�� عن�دما يوج��د إن�ذار ولك�ن التقي��يم ال�ذي يج�ري الحق�ا ً
يكشف عن وجود مادة مشعة غير خاضعة للتحكم الرقابي .وتشمل أمثل�ة ذل��
الحاالت التي ال ينطبق عليھ�ا ال�تحكم الرق�ابي ،مث�ل الم��ردات المحتوي�ة عل�ى
مواد مشعة موجودة ف�ي البيئ�ة الطبيعي�ة أو األش�خا� ال�ذين خض�عوا م�ؤخراً
إلجراءات طبية تستخدم فيھا مواد مشعة ،والح�االت الت�ي تخض�ع فيھ�ا الم�واد
لل��تحكم المنص��و� علي��� ف��ي الل��وائ� ،مث��ل األجھ��زة الص��ناعية الت��ي تحت��وي
على مواد مشعة .وينبغي أن يكون لھذه األجھزة الصناعية وثائق نق�ل رس�مية
وعالمات مناسبة على الطرود.
 إن��ذار مؤك��د غي��ر ب��ريء :الم��واد النووي��ة أو الم��واد المش��عة األخ��رى موج��ودة
وغير خاض�عة لل�تحكم الرق�ابي .وف�ي ��ذه الحال�ة ،ينبغ�ي الش�رو� ف�ي ت�دابير
مناسبة للتصدي وفقا ً للخطة الوطنية للتصدي ].[٥

 ١٦يمكن ألحدث أساليب تكنولوجيا أن تتعرَّ ف تلقائيا ً على ما يلي:
المواد المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية؛

النظائر الطبية الشائعة؛

النظائر الصناعية الشائعة؛

المواد النووية.

وال يمك��ن ألجھ��زة الكش��ف ف��ي الع��ادة أن تح � ِّدد نس��ب نظ��ائر اليوراني��وم ،ولكنھ��ا ق��ادرة عل��ى
التمييز بين خام اليورانيوم وبين المواد المعالجة البشرية المنشأ ].[١٧

٤١

 ٣-٦وينبغ���ي إتاح���ة ال���دعم التقن���ي بتقي���يم اإلن���ذارات وللمس���اعدة عل���ى ا�ض���طالع
األولي .وينبغي أن يشمل الدعم التقني ف�ي ش�كل ف�رق دع�م م�ن الخب�راء
بأنشطة التقييم َّ
أشخاص �ا ً مج����ين وم��دربين عل��ى اس��تخدام أج����ة الرص��د األساس��ي لإلش��عاعات م��ن
أجل تصنيف المواد المش�عة وإلج�راء م��ام الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات .ويمك�ن لمن�م�ات
األول�ي
الدعم التقني أن تق ِّدم الدراية الفنية الضرورية وأن تنسِّق الدعم المطلوب للتقي�يم َّ
لإلنذارات.
األولي للتنبيھات
التقييم َّ
األولي ما يلي:
ينبغي في حالة صدور تنبيه إعالمي أن يشمل التقييم َّ

٤-٦







تقييم جودة ومصداقية المعلومات؛
تقييم جودة ومصداقية المعلومات؛
الن����ر ف���ي التحق���ق م���ن الرص���يد ال���وطني للم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة
األخرى؛
تحدي��د األم��اكن الممكن��ة للم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى والترتي��ب
إلجراء عملية بحث؛
البحث عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى؛
الشروع في تدابير التصدي.١٧

 ٥-٦وينبغ��ي الب��ت ف��ي إج��راء بح��ث مح � َّدد ع��ن الم��واد النووي��ة أو الم��واد المش��عة
األخرى وتحديد أولوية البحث على أساس عوامل من قبيل ما يلي:
 الخط��ر المتص��ل ب��المواد� وبخاص��ة م��ا إذا كان��ت م��ادة نووي��ة أو م��ادة مش��عة
أخ��رى� مث��ل الف���ات م��ن األول��ى إل��ى الثالث��ة م��ن تص��نيف المص��ادر المش��عة
].[١٨

 ١٧يمكن أن تشمل تدابير التصدي أنشطة المراقب�ة المش�دَّدة للح�دود )وذل�� عل�ى س�بيل المث�ال
عندما يشير التنبيه اإلعالمي إلى القرب من الحدود( أو عملية موجَّ ��ة إلنف�اذ الق�انون )وذل�� عل�ى
سبيل المثال إذا كانت داخل الدولة(.

٤٢

 المدة التقديرية المنقضية منذ فق�دان أو س�ر�ة الم�واد النووي�ة أو الم�واد المش�عة
األخرى وصدور التنبي�ه :ينب��ي اإلب��� ف�وراً ،ولك�ن ربم�ا ح�دث عل�� س�بيل
المثال بعض التأخير منذ ض�يا� الم�واد أو س�ر�تھا حت�� إدراك أنھ�ا أص�بحت
مفقودة.
 مقدار المعلومات المتاحة التي يمكن استخدامھا لتوجيه عملية البحث.
 الموارد ،من حيث العاملين واألجھزة والتكاليف ،المطلوبة إلجراء البحث.

الشكل  -٣التدفق الوظيفي العام للتقييم األوَّ لي لإلنذارات والتنبيھات

٤٣

 -٧إطار التنفيذ
األولي��ة المتخ��ذة نح��و تنفي��ذ ھيك��ل فع��ال
 ١-٧يتن��اول ھ��ذا القس��م بالوص��ف الخط��وات َّ
للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي م��ن أج��ل دع��م تنفي��ذ ال � ُنظم والت��دابير والحف��اظ عل��ى
فعالي��ة تل��ك ال� ُنظم والت��دابير وتحس��ينھا عل��ى م��ر ال��زمن وإدخ��ال تحس��ينات فوري��ة عل��ى
القدرات الوطنية.
األدوار والمسؤوليات
 ٢-٧ينب����ي أن يش���مل إرس���اء ھيك���ل للكش���ف ف���ي مج���ال الن���ووي تحدي���د األدوار
والمسؤوليات ع�ن اإلدارة والتش��يل والص�يانة .وق�د يتطل�� ذل�ك أيض�ا ً تط�وير ق�درات
جديدة وإضافية .ويمك�ن أن يش�ترك ف�ي ذل�ك الك�ي�ر م�ن مس�تويات الحكوم�ة وأجھزتھ�ا
وكذلك الكيانات الخاصة.
 ٣-٧وينب���ي أن يش��مل إرس��اء ھيك��ل للكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي ف��ي إط��ار
المنظومة الوطنية لألمن النووي اإلجراءات التالية:











٤٤

وضع استراتيجية وطنية للكشف في مجال األمن النووي؛
تصميم الھيكل الوطني للكشف في مجال األمن النووي؛
تصميم سياسة وبرامج وطنية لتنفيذ ھيكل الكشف في مجال األمن النووي؛
التأكد من أن الھيئة أو ا�لي�ة التنس�يقية والس�لطات المختص�ة ذات الص�لة ل�ديھا
أو يمكنھ���ا الحص���ول عل���ى الص����حيات القانوني���ة الت���ي تمكنھ���ا م���ن الوف���اء
بمسؤولياتھا؛
تحدي���د الم���وارد المادي���ة والبش���رية والمالي���ة المطلوب���ة وت���وفير تل���ك الم���وارد
للسلطات المختصة من أجل تمكينھا من أداء مسؤوليتھا بفعالية؛
إسناد المسؤولية عن تنفيذ ُنظم الكشف؛
تطوير ُنظم الكشف ،بما يشمل خطط نشر األجھزة؛
إرساء عملية لتقييم وتق�دير إدارة ھيك�ل الكش�ف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي ،بم�ا
يشمل العناصر ذات الصلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية؛
إرس��اء عملي��ات لتحس��ين تنفي��ذ ھيك��ل الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي عل��ى
أس��ا� الت�يي��رات الت��ي تط��رأ عل��ى التھدي��دات ونت��ائج تقي��يم األداء عل��ى م��ر
الزمن؛

 النظر في إضافة مركز للعمليات و/أو مرك�ز لل�دعم التقن�ي كج�زء م�ن اإلط�ار
ألداء دور رئيسي في التنسيق والتعاون.
خطة نشر األجھزة
 ٤-٧يمك��ن للس��لطات المختص��ة ،انطالق �ا ً م��ن خط��ة الكش��� وض��من إط��ار الھيك��ل
ال���وطني للكش���� ف���ي مج���ال األم���ن الن���ووي ،أن ُتع���د خط���ة )خط���ط( لنش���ر األجھ���زة
باالستناد إلى ما يتم تقييم�� م�ن تھدي�د بارتك�ا� أعم�ال إجرامي�ة أو أعم�ال غي�ر م���ون
تنطوي على مواد نووية أو مواد مش�عة أخ�رى غي�ر خاض�عة لل�تحكم الرق�ابي .وينبغ�ي
إيالء المراعاة لما يلي:
 رصد اإلشعاعات في نقاط الدخول والخروج على الحدود البرية وف�ي الم�وانئ
والمطارات؛
 رص��د اإلش��عاعات داخ��ل البل��د والبح��� ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي؛
 رص���د اإلش���عاعات ف���ي أم���اكن انعق���اد األح���دا� العام���ة الكب���رى وأي أم���اكن
اس��تراتيجية أخ��رى تعتب��ر عرض��ة لھجم��ات باس��تخدام جھ��از ن��ووي ارتج��الي
الصنع أو جھاز لنشر اإلشعاعات أو جھاز للتعرض اإلشعاعي.
 ٥-٧وينبغ�ي أن تس��تند مع�ايير اس��تخدام أجھ��زة الكش�� إل��ى اعتب�ارات مناس��بة ،بم��ا
يشمل ما يلي:









التقييم الوطني للتھديدات؛
مفھوم العمليات؛
نوع المواد النووية أو المواد المشعة األخرى المكتشفة وكمياتھا؛
قدرات الجمارك ،ومراقبة الحدود ،والعاملين ا�خ�رين المكلف�ين ب�نف�ا� الق�انون
من أجل تش�غيل أجھ�زة الكش�� ع�ن اإلش�عاعات واالس�تجابة ل�ن��ارات عل�ى
الحدود وفي الداخل؛
عدد أماكن المعابر الحدودية والموانئ والمطارات التي سيجري فحصھا؛
حجم حركة السير والبضائع التي تدخل البلد وتغادره؛
حجم حركة الس�ير المحلي�ة ب�ين المنش��ت الت�ي تن�ت� م�واد مش�عة أو تخزنھ�ا أو
تستخدمھا أو تتخلص منھا؛

٤٥

 ع��دد األح��دا� الت��ي تنط��وي عل��ى أعم��ال إجرامي��ة أو أعم��ال غي��ر م���ذون بھ��ا
داخل البلد والبلدان المجاورة له مباشرة؛
 اآلثار المالية المترتبة على مختلف خيارات السياسات.
 ٦-٧وينبغ��ي للس��لطات المختص��ة ،وا���عة ف��ي الحس��بان م��ا س��ب� م��ن اعتب��ارات
و�خ��ذة ف��ي االعتب��ار أولوي��ات الم��وارد المتاح��ة ،أن ت���ع خط��ة مناس��بة لنش��ر أجھ��زة
الكشف ،ومراعاة ما يلي:








٧-٧

العناصر الھيكلية والتنظيمية ل ُنظم الكشف اس�تناداً إل�ى مب�دأ ال�دفاع ف�ي العم��.
ويمك��ن أن تش��مل تل��� العناص��ر تحدي��د أم��اكن ُنظ��م الكش��ف بحي��� تق��ع عل��ى
ط��ر� النق��ل داخ��ل الدول��ة ،واألم��اكن الت��ي تش��ير التق��ديرات إل��ى أن احتم��االت
الكشف فيھا تصل إل�ى أ�ص�ى مس�توياتھا ،أو ب�القر� م�ن أم�اكن إنت�ا� الم�واد
النووية أو المواد المش�عة األخ�رى أو اس�تخدامھا أو خزنھ�ا أو ال�تخل� منھ�ا.
وينبغ���ي أن تك���ون أم���اكن الرص���د عن���د أي معب���ر ح���دودي مع���يَّن ھ���ي نق���اط
المرا�ب��ة أو نق��اط االلتق��اء )مث��ل نق��اط تفت��ي� الجم��ار� وجس��ور ال��وزن( الت��ي
تصل فيھا كثافة حركة السير إلى أعلى مستوى لھا .وينبغي النظ�ر أي��ا ً فيم�ا
إذا كان يتعيَّن رصد نقاط عب�ور الجمھ�ور أو نق�اط عب�ور المركب�ات التجاري�ة
أو كليھما .وينبغي في كل الحاالت مراعاة درجة التعطيل الناجم عن الرصد.
المواص��فات التش��غيلية ومواص��فات أداء أجھ��زة الكش��ف وفق�ا ً للمع��ايير الوطني��ة
والدولية والخطوط التوجيھية التقنية.
���درات أجھ��زة الكش��ف و�يودھ��ا وح��دودھا ف��ي نق��اط عب��ور الح��دود الجوي��ة
والبرية والمائية المعينة وغير المعينة.
إمكانية مساھمة ُنظم الكشف النقالة والقابل�ة للنق�ل ف�ي ت�وفير المرون�ة والتكيُّ�ف
مع التھديدات المتطورة.
متطلبات الكشف دعما ً لعمليات إنفاذ القانون المتصلة بالتنبيھات اإلعالمية.
الت��دابير اإل���افية بش���ن األح��دا� ذات األھمي��ة الوطني��ة ،م��ن �بي��ل األح��دا�
العامة الكبرى واألماكن االستراتيجية والبنية األساسية الحاسمة.
وينبغي أن تشمل خطة نشر أجھزة الكشف ما يلي:

األول���ي ومعايرتھ���ا واختب���ار �بولھ���ا ،وو����ع
 مواص���فات المع���دات وتركيبھ���ا َّ
إج��راءات الص��يانة ،وت��دري� وت�ھي��ل المس��تعملين ،وم��وظفي ال��دعم التقن��ي،

٤٦

و ُنظم وإج�راءات المس�� اإلش�عاعي أو البح�� اإلش�عاعي ع�ن الم�واد النووي�ة
والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي؛
 تحديد مستويات العتبات الحدية الموجبة إلطالق اإلنذار في جھاز ما؛
األول��ي وإج��راءات التفت��ي�
 وض��ع مفھ��وم العملي��ات وإج��راءات تقي��يم اإلن��ذار َّ
السنوية األخرى ،مثل تحدي�د مك�ان الم�واد النووي�ة والم�واد المش�عة األخ�رى،
والتع��رف عليھ��ا ،وتص��نيفھا ،وتحدي��د خصا�ص��ھا ،بم��ا يش��مل الحص��ول عل��ى
ال��دعم التقن��ي م��ن الخب��راء للمس��اعدة عل��ى تقي��يم اإلن��ذار ال��ذي ال يمك��ن حس��مه
داخل الموقع؛
 ت��وفير ت��دابير ال��دعم المس��تدام لض��مان الكش��ف الفع��ال ،بم��ا ف��ي ذل��� ت��دريب
الع���املين ،ومع���ايرة المع���دات ،واالختب���ار والص���يانة ،وال���تخل� م���ن الم���واد
َّ
الموثقة.
المكتشفة بطريقة مأمونة وآمنة ،وإجراءات التصدي
مفھوم العمليات
 ٨-٧ينبغ���ي أن يش���مل مفھ���وم عملي���ات �يك���ل الكش���ف ف���ي مج���ال األم���ن الن���ووي
إجراءات من أجل العملي�ات الروتيني�ة ،ولالس�تجابة لإلن�ذارات الص�ادرة م�ن األجھ�زة،
والتنبيھات اإلعالمية المتصلة باكتشاف مواد نووية ومواد مشعة أخرى ولتقييم التھدي�د
ولتحديد اإلجراءات الضرورية ،إن وجدت.
 ٩-٧وينبغي أن يبين مفھ�وم العملي�ات الوظ�ا�ف والق�درات الض�رورية لتنفي�ذ �يك�ل
الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي .وينبغ��ي أن يش��مل مجموع��ة كامل��ة م��ن اإلج��راءات
والبروتوكوالت للتصدي لكل مجموعة الح�االت الممكن�ة المتص�لة بنق�ل الم�واد النووي�ة
والمواد المشعة األخرى دون إذن ].[١٢
 ١٠-٧وينبغي لمفھوم العمليات ،س�وا ًء ك�ان اس�تھالله بس�بب إن�ذار ص�ادر ع�ن جھ�از
أو بسبب تنبيه إعالمي ،أن يس�ير وف�ق نھ�� مت�در� بحي�� يك�ون التص�دي متناس�با ً م�ع
شدة الحالة على النحو الذي يحدده سير خط�وات التقي�يم .وق�د يل�زم ف�ي بع�� الح�االت
تقديم الدعم التقني من مكان بعيد عن المكان ال�ذي يتعل�ق ب�ه اإلن�ذار أو التنبي�ه .ويمك�ن
ف��ي ح��االت أخ��رى أن ينتق��ل الخب��راء إل��ى المك��ان ف��ي ش��كل فري��ق خب��راء داع��م متنق��ل
لتقديم المساعدة الضرورية.
 ١١-٧وينبغ���ي أن يش���مل مفھ���وم العملي���ات النظ���ر ف���ي ت���دابير مناس���بة للوقاي���ة م���ن
األولي لإلنذار/التنبيه وإجراءات التصدي األخرى.
اإلشعاعات أثناء التقييم َّ

٤٧

المواصفات التقنية ألجھزة الكشف
 ١٢-٧ينبغي أن تراعى في المواصفات التقنية لألجھزة قدرة الكشف المطلوب�ة لحس�م
أنواع اإلن�ذارات المتوقع�ة عل�ى أس�ا� التقي�يم ال�وطني للتھدي�دات .وينبغ�ي أن تسترش�د
المواص��فات بمف��ا�يم العملي��ات وينبغ��ي أن تتقيَّ��د بالمع��ايير الدولي��ة ] [١٣أو الوطني��ة،
ون���وع )أن���واع( اإلش���عاعات المتوق���ع اكتش���افھا ،واالعتب���ارات الوظيفي���ة ،م���ن قبي���ل
الحساس��ية المطلوب��ة ،وم��د� الت��أثر باإلن��ذارات الكاذب��ة والبري���ة ،والق��درة عل��ى تحم��ل
التع��ر� للعوام���ل البي�ي��ة ،واالعتب���ارات المتعلق��ة بالتركيب/النش���ر ،وس��ھولة ت���دريب
الموظفين ،وسھولة الصيانة والحفاظ على استدامة األجھزة.
 ١٣-٧وباإلض��افة إل��ى ذل��� ،ينبغ��ي تحدي��د المس��تويات الموجب��ة للتحقي��ق ومس��تويات
ضبط انطالق اإلنذار في أجھزة الكشف المقرر استخدامھا .وينبغي عند تحدي�د ذل�� أن
يؤخذ في الحسبان ما يلي:







مستويات إشعاعات الخلفية؛
طبيعة المركبات أو األجسام أو األشخاص المراد فحصھم؛
زمن العبور في منطقة الرصد؛
طبيعة أي شحنة؛
كثافة أي مادة من شأنھا أن تؤثر على التدريع الذاتي؛
نوع المكشاف المر َّكب.

التركيب واختبار القبول والمعايرة والصيانة
 ١٤-٧ينبغي معايرة أجھزة الكشف قب�ل اس�تخدامھا للم�رة األول�ى وينبغ�ي أن تخض�ع
الختبار قبول من أج�ل تأكي�د مواص�فات األداء المطل�وب .وباإلض�افة إل�ى ذل�� ،ينبغ�ي
اختب��ار األداء وإج��راء ص��يانة وقا�ي��ة دوري��ا ً عل��ى ي��د خب��راء م��ؤ�لين باالس��تناد إل��ى
المع���ايير الدولي���ة أو الوطني���ة ومش���ورة الجھ���ة المص��� َّنعة للمع���دات .ويمك���ن للفح���وص
اليومية التي ي�تم إجراؤ��ا للتحق�ق م�ن ق�درة المع�دات عل�ى اكتش�اف الزي�ادات المناس�بة
ف��ي ش��دة اإلش��عاع أن تؤك��د ت��وفر أجھ��زة الكش��ف وس��المة تش��غيلھا .وينبغ��ي االحتف��اظ
بسجالت لكل عمليات المعايرة والتقييم والفحوص اليومية.
 ١٥-٧وينبغي وضع خط�ة لص�يانة المع�دات أثن�اء التركي�ب وينبغ�ي أن تس�تند الخط�ة
إلى المعايير الدولية وإلى مشورة الجھة المص َّنعة للمعدات.

٤٨

التثقيف والتوعية والتدريب والتمارين
 ١٦-٧ينبغ���ي وض���ع ب���رامج تثقي���ف وتوعي���ة وت���دريب ش���املة للع���املين المكلف����ين
بمس��ؤوليات ع��ن العملي��ات والكش��ف والتقي��يم والص��يانة .ويش��مل الت��دريب عل��ى ھيك��ل
الكش�ف ف��ي مج�ال األم��ن الن�ووي والتوعي��ة ب��ه أنواع�ا ً كثي��رة م�ن الع��املين .وينبغ��ي أن
يراعى في تصميم المناھج الدراسية البيئات المنفصلة التي ينتمي لھ�ا الع�املون وينبغ�ي
أن يزودھم بالمستوى المناسب من الكفاءة أو الوعي بمھام وظائفھم ].[١٩
 ١٧-٧وسوف يح ِّدد الھيكل القائم للكشف في مج�ال األم�ن الن�ووي ودور الف�رد داخ�ل
ھذا الھيكل في كثير من األحيان ما إذا كان برنامج التثقيف أو التوعي�ة أو الت�دريب ھ�و
السبيل األفض�ل لتنمي�ة الق�درات والحف�اظ عليھ�ا .وينبغ�ي إج�راء تقي�يم لالحتياج�ات م�ن
أج��ل تحدي��د الت��دريب والم��وارد البش��رية والمالي��ة الض��رورية ل��دعم ھيك��ل الكش��ف ف��ي
مج��ال األم��ن الن��ووي .وفيم��ا يل��ي الخط��وات الت��ي ينبغ��ي أن يش��ملھا تقي��يم ا�حتياج��ات
واإلجراءات الالحقة:











تحديد أھداف التدريب على أساس التقييم ال�وطني للتھدي�دات ومفھ�وم العملي�ات
ذي الص��لة ال��ذي يوض��ع م��ن أج��ل مكافح��ة تل��ك التھدي��دات ،وتحدي��د غاي��ات
التدريب المتصلة بذلك ،والعوامل التي يمكن أن تؤثر عل�ى ھيك�ل الكش�ف ف�ي
مجال األمن النووي؛
إج��راء تحلي��ل لمھ��ام الوظيف��ة م��ن أج��ل تحدي��د متطلب��ات المھ��ارات والم��ؤھالت
والشھادات المح َّددة لكل العاملين الذين يضطلعون ب��دوار ف�ي تط�وير مختل�ف
عناصر ھيكل الكشف في مجال األمن النووي وتنفيذھا وتشغيلھا؛
تقي���يم ب���رامج الت���دريب القائم���ة لتحدي���د العناص���ر الت���ي يمك���ن اس���تخدامھا ف���ي
التدريب على أجھزة الكشف وتقنياته وإجراءاته؛
تحدي��د ب��رام� المس��اعدة الدولي��ة الت��ي يمك��ن أن تك��ون متاح��ة لزي��ادة ال��وعي
ومساعدة تنفيذ برامج التعليم والتدريب؛
وضع جدول زمني للتدريب يراعى فيه تناوب الموظفين واس�تنزافھم ،والتقي�يم
الدوري لألداء؛
تنفي��ذ برن��امج الت��دريب ،م��ع تطبي��� مب��اد� تعل��يم الكب��ار ومنھجي��ات الت��دريب
الت��دريجي الت��ي تش��مل معلم��ين م��ن الخب��راء المتخصص��ين ،فض�الً ع��ن ال��دعم
التدريبي المخصص والواقعي والوسائل المعاونة للوظيفة؛
إرساء عملية للتقييم المستمر ألنشطة التدريب ودوراته ومقدميه.

٤٩

 ١٨-٧وتس��اعد التم��ارين الم�طط��ة ت�طيط �ا ً جي��داً وعملي��ات تقي��يم األداء عل��ى تقي��يم
القدرات المحلية والوطنية للكشف ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي م�ن أج�ل تحدي�د وت��حي�
جوان��ب الق���ور ف��ي المع��دات ومفھ��وم العملي��ات والت��دريب .وينب���ي ت���ميم برن��امج
التمرين كي يحسِّن باستمرار من تلك القدرات بطريقة تكمِّل سائر أدوات قي�ا� األداء،
م���ل الت��دريبات وعملي��ات التفت��ي� .وينب���ي أن تك��ون ب��رامج التم��ارين مناس��بة لحج��م
جھود الكشف الوطنية في مجال األمن النووي ،ومس�تو� ن��جھا ،وتكاملھ�ا م�� س�ائر
أنشطة األم�ن ،ومراقب�ة الح�دود ،ومكافح�ة التھري�ب .وينب��ي أن يق�وم المس�ؤولون ع�ن
البرنامج بتسجيل نتائج التم�ارين بدق�ة وتقييمھ�ا .ويمك�ن اس�ت�دام مجموع�ة واس�عة م�ن
التم���ارين التدريبي���ة ،بم���ا يش���مل تم���ارين الطاول���ة ،وعملي���ات المحاك���اة ،والتم���ارين
الوظيفية ،والتمارين الميدانية المعلنة أو غير المعلنة.
 ١٩-٧ويمكن أن يش�ارك ف�ي التم�ارين ،تبع�ا ً لنطاقھ�ا وأ��دافھا ،العدي�د م�ن الوك�ا�ت
المحلية والوطنية ،والوزارات ،والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون واألم�ان الع�ام،
والجھ���ات الش���ريكة ال�ا����ة ،وس���ائر أ����حاب الم����لحة الرئيس���يين ،ف�����ً ع���ن
المش��اركين ا�قليمي��ين وال��دوليين .وينب���ي أن تح � َّدد مس��بقا ً قواع��د التم��ارين وأدوار���ا
ومسؤولياتھا إلى جانب منھجية تقييم النتائج.
 ٢٠-٧وبا����افة إل��ى إج��راء تم��ارين للتقي��يم ،ينب���ي إج��راء عملي��ات تفت��ي� وتقي��يم
رس��مية ل���مان ا�مت���ال للعملي��ات القائم��ة واألنش��طة المح � َّددة ف��ي �يك��ل الكش��ف ف��ي
مجال األمن النووي.
االستدامة
 ٢١-٧تم���ل ا�س��تدامة أح��د ا�عتب��ارات الرئيس��ية لھيك��ل الكش��ف ف��ي مج��ال األم��ن
الن��ووي .ويل��زم إج��راء ق��در كبي��ر م��ن الت�ط��يط وا�لت��زام ب��الموارد س��وا ًء المالي��ة أو
البشرية م�ن أج�ل ��مان الفعالي�ة التش��يلية للق�درات الوطني�ة عل�ى األج�ل الطوي�ل ف�ي
مج��ال الكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األ���ر� غي��ر ال�ا���عة لل��تحكم
الرق��ابي .وس��وف يتطل��ب تحقي��� عملي��ات فعال��ة عل��ى م��ر ال��زمن التركي��ز عل��ى الحف��اظ
عل��ى المس��تو� الم�ئ��م م��ن ق��درات الكش��ف المتناس��بة م��� التقي��يم ال��وطني للتھدي��دات.
وينب����ي توجي���� ا��تم���ام أي����ا ً إل���ى العملي���ات اليومي���ة وال����يانة ومراقب���ة الج���ودة
والتحس���ينات المتوا����لة للنظ���ام ،وك���ذلك ا��تم���ام بالمرون���ة م���ن أج���ل التك َّي���ف م����
التھديدات المتطورة.

٥٠

 ٢٢-٧وينبغ��ي أن يراع��ى عن��د النظ��ر ف��ي اس��تدامة الم��وارد البش��رية تن��اوب الع��املين
واس���تنزافھم ف���ي مختل���ف الس���لطات ،فض���الً ع���ن متطلب���ات ت���دريب الع���املين الق���ائمين
والجُدد .وينبغي أن تضمن الخطط أيضا ً وج�ود م�ا يكف�ي م�ن أع�داد الع�املين الم�ؤھلين
لتش���غيل المع���دات وص���يانتھا ولتقي���يم اإلن���ذارات الص���ادرة ع���ن األجھ���زة والتنبيھ���ات
اإلعالمية.
 ٢٣-٧وحفاظا ً على أداء المعدات التقنية ،ينبغي أن يغط�ي تق�دير الم�وارد وتخطيطھ�ا
المنص���ة ذات الص���لة ومتطلب���ات دورة العم���ر الكامل���ة ،بم���ا يش���مل إع���ادة الرس���ملة
وتحس��ينات المنتج��ات األساس��ية .وينبغ��ي وض��ع خط��ط ص��يانة ش��املة تش��مل الص��يانة
الوقائية والتصحيحية وجرد قطع الغيار.
 ٢٤-٧وتؤثر استدامة أداء األجھزة على العولية الشاملة للنظام ،ومدى ت�وافره ،وم�دة
أعطاله ،وتكلفة تشغيله .وينبغي للسلطات المختصة أن تنظر فيما يلي:







وضع خطة لرصد االستخدام ،ومراقبة األنساق ،وجرد األجھزة؛
إجراء الرصد المناسب لألداء ومعايرته واختباره دورياً؛
تحدي��د المكون��ات الحرج��ة) ١٨المكون��ات المادي��ة ،والب��رامج الحاس��وبية الثابت��ة،
والبرامج الحاسوبية المستخدمة في جمع البيانات وتقييمھا( في ك�ل جھ�از م�ن
أجھزة الكشف وعمرھا التشغيلي المتوقع؛
تقصي موردي المكونات الحرجة المحتملين وتحديد مدى توافرھم؛
إع��داد خط��ة طويل��ة األج��ل وتحدي��د ت��دابير لض��مان اإلم��داد والمرون��ة م��ن أج��ل
استيعاب التعديالت وعمليات التكييف والتطوير الممكنة.

 ١٨يقص��د بعب��ارة ’المكون��ات الحرج��ة‘ ف��ي س��ياق ھ��ذا المنش��ور مكون��ات األجھ��زة وبرامجھ��ا
الحاسوبية التي يقل توافرھا في الوقت المناس�ب أو المتقادم�ة ويتع�يَّن النظ�ر فيھ�ا م�ن أج�ل الحف�اظ
على نظام الكشف في مجال األمن النووي.

٥١

التذييل
’القائمة المرجعية‘ لھيكل الكشف في مجال األمن النووي
البند

الفقرات

المھمة

الحالة

االستراتيجية الوطنية للكشف
١

تحديد أھداف وغايات االستراتيجية الوطنية للكشف.

من  ٧-٢إلى ١٤-٢

٢

إجراء تقييم وطني للتھديدات لالسترشاد به في عملية
الكشف.

من  ٩-٢إلى ١١-٢

٣

تحديد نطاق وأولوية ھيكل الكشف في مجال األمن
النووي.

من  ٧-٢إلى ١٤-٢

٤

اعتماد استراتيجية الكشف من جانب الھيئة أو اآللية
التنسيقية المسؤولة عن التنسيق العام للھيكل الوطني
لألمن النووي.

 ،٧-٢ومن  ٢-٧إلى
٣-٧

٥

تحديد األدوار والمسؤوليات الشاملة.

،١٧-٢ ،٧-٢
من  ٢-٧إلى ٣-٧

٦

واع بالمخاطر وتقييم االستثمارات
إرساء نھج ٍ
وتخصيص الموارد وترتيب أولوياتھا وإثراء عملية اتخاذ
القرارات االستراتيجية.

من  ٧-٢إلى ١٤-٢

٧

تعميم مختلف عناصر االستراتيجية الوطنية للكشف
بطريقة مناسبة بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

١٤-٢

تقدير القدرات الوطنية وتقييمھا
٨

من  ١٨-٢إلى ،٢٨-٢
إجراء تقييم أوَّ لي للقدرات والموارد )أي تقييم ’خط
األساس‘( ،بما يشمل القدرات المالية ،والقدرات والموارد ومن  ١-٣إلى ٣-٣
التكنولوجية ،وقدرات المعلومات التشغيلية ،والعاملين
المدربين ،والخبراء التقنيين ،والموارد العامة.

 ٩إجراء تقدير لالحتياجات )أي تحديد الثغرات ومواطن
الضعف( من خالل مقارنة افتراضات التھديدات
ومستوياتھا المستھدفة مع التقييم األوَّ لي للقدرات
والموارد.
 ١٠افتراض مجموعة من الخيارات ،بما يشمل ُنظم وتدابير
للكشف ،فضالً عن حلول ،لمعالجة الثغرات ومواطن
الضعف المحدَّدة.

من  ١-٣إلى ٣-٣

من  ١-٣إلى ٣-٣

 ١١تقييم وترتيبات أولويات فوائد وتكاليف الحد من المخاطر من  ١-٣إلى ٣-٣
واآلثار األخرى المترتبة على الخيارات المحدَّدة.

٥٣

البند

الفقرات

المھمة

 ١٢تحديد تكنولوجيات الكشف الضرورية ،واإلطار
القانوني/الرقابي ،وسلطات تنفيذ وظائف ھيكل الكشف
في مجال األمن النووي في بلدان بعينھا.

من  ١٥-٢إلى ،١٧-٢
ومن  ١٤-٤إلى ،١٩-٤
ومن  ٢-٧إلى ٧-٧

 ١٣القيام بعد التنفيذ بتقييم فعالية تدابير الحل ،وتحديد
الخيارات والتوصيات اإلضافية ،حسب االقتضاء.

من  ١-٣إلى ١٨-٣

التخطيط والتنظيم
 ١٤التأكد من أن اآللية التنسيقية والسلطات المختصة ذات
الصلة لديھا أو تحصل على الصالحيات القانونية التي
تمكنھا من أداء أدوارھا ومسؤولياتھا.

من  ٢-٧إلى ٣-٧

 ١٥إرساء إطار قانوني ورقابي ،باالستناد إلى القوانين
الموجودة مسبقا ً )بالقدر الممكن عمليا ً( يغطي جميع
عناصر ھيكل الكشف في مجال األمن النووي.

من  ١٥-٢إلى ١٧-٢

 ١٦تحديد األولويات التشغيلية والسياسات والمتطلبات.

من  ٧-٢إلى ،١٤-٢
ومن  ١٤-٤إلى ،١٥-٤
ومن  ٢-٧إلى ٣-٧

 ١٧تحديد األدوار والمسؤوليات في الوكالة أو على المستوى من  ٢-٧إلى ٣-٧
التنظيمي ووصف إجراء العمليات اليومية.
 ١٨تحديد الموارد المادية والبشرية والمالية المطلوبة،
وتقديمھا إلى السلطات المختصة ذات الصلة من أجل
تنفيذ األجزاء ذات الصلة بھيكل الكشف في مجال األمن
النووي.

 ،١٧-٣ومن  ٢-٧إلى
٣-٧

 ١٩السعي إلى االنضمام إلى المعاھدات أو اتفاقات التعاون
الدولية واإلقليمية ،حسب االقتضاء.

٩-٢

 ٢٠تحديد الحاجة إلى التعاون/الدعم اإلقليمي و/أو الدولي
)مثل أجھزة الكشف ،والدعم التقني( حسب االقتضاء.

٢٩-٢

 ٢١تحديد وتوثيق األعمال المأذون بھا وغير المأذون بھا.

من  ٧-٢إلى ١٧-٢

 ٢٢فرض عقوبات جنائية و/أو مدنية كافية على االتجار غير من  ١٥-٢إلى ١٧-٢
المشروع أو في تلك المواد أو إساءة استعمالھا.
 ٢٣تحديد أصحاب المصلحة ذوي الصلة والوكاالت
والسلطات األخرى المطلوب إطالعھا على المعلومات،
واالتصال بالسلطات المعنية المسؤولة عن مختلف
عناصر ھيكل الكشف في مجال األمن النووي وتحديد
آليات التنسيق بين ھذه العناصر التي تتألف منھا
االستراتيجية الشاملة.

٥٤

من  ١٨-٢إلى ،٢٥-٢
ومن  ٢٧-٢إلى ،٢٨-٢
ومن  ٢-٧إلى ٣-٧

الحالة

البند

الفقرات

المھمة

 ٢٤ضمان توفير أعداد كافية من العاملين المؤھلين لتشغيل
أجھزة الكشف وصيانتھا.

من  ١٦-٧إلى ٢٤-٧

 ٢٥توفير التمويل المستدام لتنفيذ ھيكل الكشف في مجال
األمن النووي.

من  ١-٣إلى  ،٤-٣ومن
 ٢-٧إلى  ،٧-٧ومن
 ٢١-٧إلى ٢٤-٧

الحالة

 ٢٦إرساء عملية لتقييم وتقدير إدارة أنشطة ھيكل الكشف في من  ٢-٧إلى ٣-٧
مجال األمن النووي على المستويات الوطنية ودون
الوطنية والمحلية.
 ٢٧التحقق من االفتراضات المحددة في أثناء تخطيط وتنظيم من  ٧-٢إلى ،١٤-٢
ومن  ١-٣إلى ٣-٣
ھيكل الكشف في مجال األمن النووي ،بما يشمل ما
ينبغي أن يحققه ھيكل الكشف وما ال يمكن أن يحققه.
 ٢٨ضمان استدامة الموارد البشرية ،مع مراعاة تناوب
العاملين واستنزافھم ،فضالً عن متطلبات التدريب.

من  ٢١-٧إلى ٢٤-٧

 ٢٩النظر في إضافة مركز أو مراكز للعمليات والتحليل
كجزء من آلية تنسيق معلومات ھيكل الكشف في مجال
األمن النووي.

من  ١٣-٣إلى ،١٨-٣
ومن  ٢-٥إلى ،٤-٥
ومن  ٢-٧إلى ٣-٧

تصميم ھيكل الكشف
 ٣٠تحديد مفاھيم التنفيذ الرفيعة المستوى لھيكل الكشف في
مجال األمن النووي وترتيب أولياتھا.
 ٣١استخدام األنشطة والقدرات وال ُنظم الوطنية القائمة في
ھيكل الكشف في مجال األمن النووي )مثل قدرات
الترخيص والتفتيش والجمارك ومراقبة الحدود وإنفاذ
القانون والتحليل والمعلومات التشغيلية القائمة(.

من  ٧-٢إلى ١٤-٢
من  ١٥-٢إلى ٢٨-٢

 ٣٢استخدام قدرات وموارد القطاعين العام والخاص المحدَّدة من  ١٨-٢إلى ٢٨-٢
والمحددة والضرورية في ھيكل الكشف في مجال األمن
النووي.
 ٣٣وضع مفھوم تشغيلي يترجم األھداف والغايات
االستراتيجية )من استراتيجية األمن النووي على
المستوى الوطني( إلى إجراءات معتمدة ومحددة سلفا ً
عبر كل المسارات ذات الصلة من أجل االستجابة إلى
اإلنذارات األجھزة والتنبيھات اإلعالمية.

من  ٢-٣إلى  ،٣-٣ومن
 ٢-٧إلى  ،٣-٧ومن -٧
 ٨إلى ١٥-٧

 ٣٤تحديد السياسات وأولويات االستثمارات التقنية.

من  ١٤-٤إلى ١٥-٤

٥٥

البند

الفقرات

المھمة

 ٣٥مراعاة الطبقات الخارجية وتحديد واستخدام نھج متعدد
الطبقات تستخدم فيه ُنظم وتدابير الكشف في المواقع
االستراتيجية على الحدود وفي الداخل.

من  ٦-٣إلى ١٢-٣

 ٣٦إرساء آليات لجمع المعلومات التشغيلية وتحليلھا
وتقاسمھا.

من  ١-٣إلى  ،٣-٣ومن
 ٢-٥إلى  ،١١-٥ومن
 ٤-٦إلى ٥-٦

 ٣٧إرساء ممارسات رصد تعاونية لإلبالغ وتقاسم
المعلومات مع دول الجوار ومع الوكالة على أساس
طوعي.

٢٩-٢

 ٣٨إرساء عمليات لتحسين تنفيذ ھيكل الكشف في مجال
األمن النووي على أساس التطورات التي تطرأ على
التھديد ،بما يشمل قابلية التوسع ،ونتائج قياس األداء أثناء
عمليات التفتيش والتمارين الدورية.

من  ٢-٧إلى ٣-٧

إدارة المعلومات
 ٣٩تصنيف معلومات األمن النووي الحساسة )المعلومات
المتعلقة بالتھديدات ،وعمليات الكشف ،والتقييمات التقنية،
وما إلى ذلك(.

 ١٩-٣إلى ٣٠-٣

 ٤٠وضع سياسة إلدارة المعلومات ،بما يشمل قواعد لحماية
سرية المعلومات الحساسة وسالمتھا ،ولتعميم لتلك
المعلومات.

من  ١٩-٣إلى ٣٠-٣

 ٤١وضع معايير لتقاسم المعلومات وأشكال بيانات موحدة
وبروتوكوالت لتبادل المعلومات في الوقت المناسب.

من  ١٣-٣إلى ،١٨-٣
ومن  ٢٦-٣إلى ٢٨-٣

 ٤٢إنشاء ھيكل متعدد المستويات لتدفق المعلومات.

من  ٢٦-٣إلى ٢٨-٣

 ٤٣إنشاء نظام إليصال المعلومات إلى صناع القرار
والمديرين ذوي الصلة والمشغلين على المستويات
الوطنية ودون الوطنية والمحلية.

من  ٢٦-٣إلى ٢٨-٣

 ٤٤ضمان سالمة البيانات وأمن المعلومات والشبكات.

من  ٢٩-٣إلى ٣٠-٣

 ٤٥دمج المعلومات الصادرة عن أجھزة الكشف والتنبيھات
اإلعالمية.

من  ١٩-٣إلى ،٣٠-٣
ومن  ٢-٥إلى ١١-٥

 ٤٦تطوير أو تحديد إجراءات الدعم التقني الضرورية
للكشف في إطار ھيكل الكشف الخاص ببلدان بعينھا في
مجال األمن النووي و/أو تحديد سُبل الوصول إلى
القدرات التقنية والقدرات الداعمة من الخبراء الدوليين،
حسب االقتضاء.

من  ١-٣إلى  ،٣-٣ومن
 ١٣-٣إلى  ،١٨-٣ومن
 ٢-٦إلى ٥-٦

٥٦

الحالة

البند

المھمة

الفقرات

الحالة

الكشف باستخدام األجھزة
 ٤٧تحديد متطلبات ومعايير التكنولوجيا بما يتسق مع الخطة من  ٢-٤إلى ١٥-٤
الوطنية للنشر.
 ٤٨ضمان اتساق االستثمارات في مجال تكنولوجيا الكشف
مع استراتيجية الكشف على المستوى الوطني.
٤٩

٥٠

٥١

٥٢

وضع خطة لنشر أجھزة الكشف في نقاط الدخول
والخروج المعينة واألماكن االستراتيجية على الحدود
وداخل البلد وأماكن األحداث العامة الكبرى والموانئ،
وغيرھا ،على أساس معايير محدَّدة.
ضمان مجموعة من ُنظم الكشف الصامت والنشط
التكميلية الثابتة والنقالة والقابلة للنقل المناسبة لتطبيقات
محدَّدة )مثل نقاط الدخول والخروج ،واألماكن المؤقتة
دعما ً لألحداث العامة الكبرى( .كجزء من خطة نشر
أجھزة الكشف.
ُ
تقييم متطلبات األداء في حيازة/نشر نظم الكشف
ألغراض الكشف وتحديد األماكن والتعرف على المواد
استناداً إلى نھج متدرج.
تقييم المكاشف التي تو ِّفر قدرات مختلفة ،تبعا ً للمتطلبات
التشغيلية وبما يشمل األجھزة المحمولة والقائمة على
مركبات والثابتة )مثل أجھزة الرصد اإلشعاعي البوابية(.

 ٥٣تقييم نشر أجھزة الكشف المتباينة الحساسية واألداء

من  ١٤-٤إلى ،١٥-٤
ومن  ٤-٧إلى ٧-٧
من  ٤-٧إلى ٧-٧

من  ٢-٤إلى ،١٢-٤
ومن  ٤-٧إلى ٧-٧

من  ٥-٣إلى ،١٨-٣
ومن  ١٦-٤إلى ،١٧-٤
ومــن  ٢-٦إلى ٣-٦
من  ١٦-٤إلى ١٧-٤

من  ١٦-٤إلى ١٧-٤

 ٥٤إجراء فحص مختبري وتقييم للمعدات للتحقق من جدواھا من  ١٣-٣إلى ١٨-٣
التقنية ،حسب االقتضاء )مثل احتماالت الكشف ،ومدى ومن  ١٦-٤إلى ،١٧-٤
صحة ودقة التحديد( أو الوصول إلى التوصيات الدولية .ومــن  ١٤-٧إلى ١٥-٧
 ٥٥معدات االختبارات الميدانية للتحقق من االستدامة
التشغيلية )مثل المدى ،والنقل/سھولة الحركة ،والعوامل
البيئية(.

من  ١٦-٤إلى ١٧-٤

 ٥٦تحديد مستويات العتبات الحدية المناسبة إلطالق
اإلنذارات وضمان المعايرة الدورية واختيار األداء
وإجراء الصيانة.

من  ١٢-٧إلى ١٥-٧

 ٥٧فھم الخصائص التقنية وقيود أجھزة الكشف ،مثل
احتماالت الكشف ،والقدرة على التحديد ،واألداء،
وسھولة الحركة.

من  ١٨-٤إلى ١٩-٤

٥٧

البند

الفقرات

المھمة

 ٥٨وضع خطط بحثية ،حسب االقتضاء ،تتصدى للتحديات
التقنية المستمرة وتعد بتحسين القدرات التقنية التي يتم
نشرھا.

من  ١٨-٤إلى ١٩-٤

 ٥٩التماس شراكات دولية وغيرھا في مجال البحث
والتطوير حسب االقتضاء

من  ١٨-٤إلى ١٩-٤

 ٦٠وضع خطة الستدامة أجھزة الكشف

 ٢١-٧إلى ٢٤-٧
مفھوم العمليات

 ٦١وضع إجراءات لإلبالغ فوراً عن عدم االمتثال الرقابي
فيما يخص المواد النووية والمواد المشعة األخرى،
وفقدان التحكم الرقابي و)حسب االقتضاء( اإلصابات
اإلشعاعية المريبة.

من  ٥-٥إلى ١١-٥

 ٦٢وصف عمليات استخدام األجھزة والمشغلين والسلطات
المختصة من أجل تحقيق أھداف استراتيجية الكشف في
مجال األمن النووي.

من  ٨-٧إلى ١٥-٧

 ٦٣وضع إجراءات لتقييم اإلنذارات والتبليغات والدعم
التقني.

من  ٢-٦إلى ٥-٦

 ٦٤تحديد متطلبات وإجراءات وبروتوكوالت لتبليغ السلطات من  ٢-٥إلى ،١١-٥
المختصة ذات الصلة باإلنذارات الصادرة عن األجھزة ومن  ٢-٦إلى ،٥-٦
ومن  ٨-٧إلى ١٥-٧
والتنبيھات اإلعالمية.
 ٦٥ضمان االتساق مع إجراءات التصدي وبروتوكوالته
وسيناريوھاته من أجل فعالية ُنظم وتدابير الكشف
والتصدي في مجال األمن النووي

من  ٨-٧إلى ١٥-٧

 ٦٦جمع وتحليل المعلومات التشغيلية ذات الصلة كجزء من
التقييم الجاري للتھديدات.

من  ٢-٥إلى ٤-٥

التوعية والتدريب والتمارين
 ٦٧تحديد أھداف التدريب على أساس التقييم الوطني
للتھديدات ومفھوم العمليات ذي الصلة.

 ،١٧-٧ومن  ١٦-٧إلــى
٢٠-٧

 ٦٨إجراء تحليل للوظائف/المھام من أجل تحديد متطلبات
المھارات والمؤھالت والشھادات المحدَّدة لجميع العاملين
الذين يضطلعون بأدوار في ھيكل الكشف في مجال األمن
النووي.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٦٩مراعاة متطلبات التدريب للعاملين القائمين وال ُجدد.

من  ٢١-٧إلى ٢٤-٧

٥٨

الحالة

البند

الفقرات

المھمة

 ٧٠تقييم برامج التدريب القائمة لتحديد العناصر التي يمكن
االستفادة منھا في التدريب على أجھزة الكشف وتقنياته
وإجراءاته.

من  ١٣-٣إلى ،١٨-٣
ومن  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٧١تحديد برامج المساعدة الدولية التي قد تكون متاحة.

٢٩-٢

 ٧٢تحديد جدول زمني للتدريب يراعي تناوب الموظفين
واستنزافھم وتقييمات األداء الدورية.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٧٣تنفيذ برنامج التدريب وتطبيق مبادئ التعلم المناسبة
ومنھجياته على كل التخصصات ومستويات الخبرة.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٧٤إرساء عمليات للتقييم المتواصل ألنشطة التدريب
ودوراته ومقدميه.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٧٥تحديد أصحاب المصلحة المناسبين للتمارين على أساس
النطاق والھدف.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٧٦تحديد األدوار والقواعد والمسؤوليات في التمارين
ومنھجية تقييمھا.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

 ٧٧إجراء عمليات تفتيش أو تقييم رسمية داخلية وخارجية
لضمان االمتثال للعمليات واألنشطة القائمة.

من  ١٦-٧إلى ٢٠-٧

الحالة

ثقافة األمن النووي والجدارة بالثقة
 ٧٨تعزيز ثقافة الوعي األمني في كل السلطات المختصة
وبين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

من  ٣٢-٣إلى ٣٣-٣

 ٧٩وضع سياسات وإجراءات تلزم جميع العاملين الذين
يضطلعون بمسؤوليات بالخضوع لفحص مناسب للتحقق
من جدارتھم بالثقة.

٣١-٣

 ٨٠إجراء تقييم منتظم في الجدارة بالثقة فيما يخص العاملين ٣١-٣
المسؤولين.

٥٩
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مسرد المصطلحات
إنذار بريء ) .(innocent alarmإنذار يتبيَّن من تقي�يم الح�� أن�ه انطل�� بس�بب وج�ود
م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى غي��ر خاض��عة لل��تحكم الرق��ابي أو معف��اة أو
مستبعدة من التحكم الرقابي.
إن��ذار ص��ادر م��� ������� ) .(instrument alarmإش��ارة ص��ادرة م��ن جھ��از كش��� أو
مجموعة من تلك األجھزة يمكن أن تدل على وقوع ح�دث م�ن األح�داث األم�ن
النووي التي تتطلب تقييما ً .ويمكن أن يص�در ھ�ذا ا�ن�ذار م�ن أجھ�زة محمول�ة
أو أجھزة يتم نشرھا ف�ي أم�اكن ثابت�ة وتش� َّ�ل لتعزي�ز البروتوك�والت التجاري�ة
العادية و/أو في عمليات إنفاذ القانون.
إنذار كاذب ) .(false alarmإنذار يتبين م�ن التقي�يم الالح�� أن انطالق�ه ل�م يك�ن بس�بب
وجود مواد نووية أو مواد مشعة.
بحث إشعاعي ) .(radiation searchمجموعة م�ن األنش�طة لكش�� الم�واد النووي�ة أو
المواد المشعة األخرى المريبة غير الخاضعة لل�تحكم الرق�ابي والتع�ر� عليھ�ا
وتحديد مكانھا.
تحك��� ر���ابي ) .(regulatory controlأي ش��كل م��ن أش��كال الرقاب��ة الم�سس��ية يُط َّب���
عل���ى الم���واد النووي���ة أو الم���واد المش���عة األخ���رى ،أو المراف���� أو األنش���طة
المتص���لة بھ���ا م���ن جان���ب أي س���لطة مختص���ة بموج���ب األحك���ام التش���ريعية
والرقابية المتصلة باألمان واألمن الضمانات.
 توض��ي� :تس��تخدم عب��ارة ’غي��ر خاض��� لل��تحكم الرق��ابي‘ لوص��� الحاج��ة
الت��ي تك��ون فيھ��ا الم��واد النووي��ة أو المش��عة األخ��رى موج��ودة بكمي��ة كافي��ة
تستوجب إخض�اعھا لل�تحكم الرق�ابي ،بي�د أن ال�تحكم ال يك�ون مطبق�اً ،إم�ا ألن
الضوابط الرقابية تكون قد فشلت لسبب ما أو ألنھا غير موجودة أصالً.
تدبير التص�دي ) .(response measureت�دبير يھ�د� إل�ى تقي�يم إنذار/تنبي�ه ،والتص�دي
لحدث من أحداث األمن النووي.
ت���دبير الكش���� ) .(detection measureت���دابير يقص���د منھ���ا الكش���� ع���ن أي عم���ل
إجرامي أو غير مأذون به تترتب عليه آثار في مجال األمن النووي.

٦٣

تدبير أمن نووي ) .(nuclear security measureتدبير يقص�د من�ه من�� تھدي�د ب�األمن
النووي من ارتكاب أعم�ال إجرامي�ة أو أعم�ال متعم�د� �ي�ر م��ذون بھ�ا تتعل��
بمواد نووية أو مواد مشعة أخ�رى أو بمراف�� مرتب��ة بھ�ا أو أنش��ة مرتب��ة
بھا أو موجَّ ھة نحو تل�ك الم�واد أو المراف�� أو األنش��ة أو يقص�د منھ�ا الكش�ف
عن أحداث أمن نووي أو التصدي لھا.
��ت���دي ) .(responseجمي��� األنش���ة الت��ي تق��وم بھ��ا دول��ة م��ا وتتعل��� بتقي��يم أح��داث
األمن النووي والتصدي لھا.
تنبيه إعالمي ) .(information alertإبالغ متسم بالحساسية م�ن حي�ث التوقي�ت يمك�ن
أن يشير إلى وقوع حدث من أحداث األم�ن الن�ووي ويت�ل�ب تقييم�ا ً ويمك�ن أن
يصدر عن مصادر متنوع�ة ،م�ن بينھ�ا المعلوم�ات التش�غيلية والمراقب�ة ال�بي�ة
والحصر ،والتناقضات في بيانات المرسل/المرسل إليه ،ومراقبة الح�دود ،وم�ا
إلى ذلك.
جھ���از ت����ر� إش����اعي ) .(radiation exposure deviceجھ���از يحت���وي عل���ى م���اد�
مشعة بغرض تعريض أفراد الجمھور عمداً لإلشعاعات.
جھ��از كش��� ) .(detection instrumentن���ام و�يف��ي كام��ل يش��مل مكون��ات مادي��ة
وب���رامج حاس���وبية )أو ب���رامج ثابت���ة( ت���دعمھا إج���را�ات للتركي���ب والمع���اير�
والصيانة والتشغيل ،بالكشف عن المواد النووية أو المواد المشعة األخرى.
جھاز نشر إش��اعا� ) .(radiological dispersal deviceجھ�از لنش�ر الم�واد المش�عة
باستخدام متفجرات تقليدية أو وسائل أخرى.
جھ��از ن��ووي �رتج��ا�ي �����ن� ) .(improvised nuclear deviceجھ��از يحت��وي عل��ى
مواد مشعة مصمم كي يؤدي إلى تكوين تفاعل لناتج نووي .ويمكن ص�ن� تل�ك
األجھ��ز� ب�ريق��ة ارتجالي��ة تمام �ا ً أو يمك��ن أن تك��ون تع��ديالً ارتجالي �ا ً لس��ال�
نووي.
حدث أمن نووي ) .(nuclear security eventحدث تترتب عليه آثار محتملة أو فعلية
في مجال األمن النووي يجب التصدي لھا.
حدث عام كبير ) .(major public eventحدث بارز تقرر الدولة أنه ھدف محتمل.
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كشف ) .(detectionالعلم بوقوع عمل إجرامي )أعمال إجرامية( أو عمل غير م��ذون
ب��� )أعم��ال غي��ر م���ذون بھ��ا( تترت��� علي��� )عليھ��ا( ����ار ف��ي مج��ال األم��ن
النووي ،أو العلم بوجود قي�ا� )قياس�ات( ي�دل )ت�دل( عل�ى وج�ود م�واد نووي�ة
أو م��واد مش��عة أخ��ر� دون إذن ف��ي مرف��� ذي ص��لة أو نش��اط ذي ص��لة أو
مكان استراتيجي.
مادة مشعة ) .(radioactive materialأي مادة محددة في القوانين أو الل�وا�� الوطني�ة
أو تح���ددھا الھي����ة الرقابي���ة ب�نھ���ا تخ����ع لل���تحكم الرق���ابي بس���ب� نش���اطھا
اإلشعاعي.
م��ادة ���ي��ة ) .(nuclear materialتع��رَّ ف الم��ادة النووي��ة ب�نھ��ا أي م��ادة انش��طارية
خاص���ة أو مص���درية ،عل���ى النح���و المح��� َّدد ف���ي الم���ادة العش���رين م���ن الن����ام
األساسي للوكالة.
مسح إشعاعي ) .(radiation surveyأنشطة لرسم خريط�ة أل�ي�ة اإلش�عاعات الخاص�ة
ب��المواد المش �عّة الطبيعي��ة والت��ي م��ن ص��نع اإلنس��ان ف��ي منطق��ة م��ا أو لتس��ھيل
أنشطة البحث الحقا ً.
مع��م��ا� �ساس��ة ) .(sensitive informationالمعلوم��ات ،أي �ا ً ك��ان ش��كلھا ،بم��ا فيھ��ا
الب���رام� الحاس���وبية ،الت���ي يمك���ن أن ي����دي كش����ھا أو تع���ديلھا أو ت�ييرھ���ا أو
تدميرھا دون إذن أو منع استخدامھا دون إذن ،إلى اإلخالل باألمن النووي.
مكان استراتيجي ) .(strategic locationمكان ذو أھمية أمنية كبيرة في الدول�ة يش�كل
ھدفا ً محتمالً لھجمات إرھابية باستخدام مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�ر� ،أو
مك��ان للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة أو الم��واد المش��عة األخ��ر� غي��ر الخا���عة
للتحكم الرقابي.
����ا� ا�ت���د� ) .(response systemمجموع��ة متكامل��ة م��ن ت��دابير التص��دي تش��مل
القدرات والموارد الالزمة لتقييم اإلنذارات/التنبيھات والتصدي ألح�داث األم�ن
النووي.
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ن������ �������� ) .(detection systemمجموع���ة متكامل���ة م���ن ت���دابير الكش���� تش���مل
الق�درات والم�وارد ال��م�ة للكش��� ع�ن أي عم�ل �جرام��ي أو �ي�ر م���ون ب��ه
تترتب عليه آثار في مجال األمن النووي.
ن����� أ���� ن��وو� ) .(nuclear security systemمجموع��ة متكامل��ة م��ن ت��دابير األم��ن
النووي.
نقطة دخول و/أو خروج )) .(point of entry and/or exit (POEمكان مح� َّدد رس�ميا ً
على الحدود البرية بين دولتين أو ميناء بحري أو مطار دولي أو نقط�ة أخ�ر�
��ود
ي��ت� فيھ��ا ت�ت��ي� المس��افرين و/أو وس��ا�ل النق��ل و/أو الب���ا�� .و�الب�ا ً م��ا ت� َّ
نقاط الدخول والخروج بمراف�� للجم�ار� والھج�ر� .ونقط�ة ال�دخول والخ�روج
�ي��ر المعين��ة ���ي أي نقط��ة عب��ور جوي��ة أو بري��ة أو ما�ي��ة ال تح��دد�ا الدول��ة
رس��ميا ً للمس��افرين و/أو الب���ا�� ،مث��ل الح��دود الخ���راء والش��واط� البحري��ة
والمطارات المحلية.
���د� ) .(targetم��اد� نووي��ة أو م��اد� مش��عة أخ��ر� أو مراف��� متص��لة بھ��ا أو أنش��طة
متصلة بھا أو أماكن أو أشياء أخ�ر� يمك�ن اس�ت��لھا م�ن جان�ب تھدي�د ل�م�ن
الن����ووي ،بم����ا يش����مل األح����دا� العام����ة الكب����ر� ،واألم����اكن االس����تراتيجية،
والمعلومات الحساسة ،وموجودات المعلومات الحساسة.
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14-46726

سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تعالج منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلق�ة
بمن��� وكش��� أفع��ال الس��رقة والتخري��� والوص��ول غي��ر الم��أذون ب��� والنق��ل غي��ر المش��رو� وس��ائر
األفعال اإليذائية المتعلقة بالمواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق المرتبط�ة بھ�ا ،والتص�دي
لتل��ك األفع��ال .وتتس��ق ھ��ذ� المنش��ورات م��� الص��كوك الدولي��ة المتعلق��ة ب��األمن الن��ووي ،مث��ل اتفاقي��ة
الحماية المادية للمواد النووية ،بصيغتھا المعدلة ،ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المص�ادر المش�عة
وأمنھ��ا ،وق��راري مجل��س األم��ن ال��دولي  ١٣٧٣و ،١٥٤٠واالتفاقي��ة الدولي��ة لقم��� أعم��ال اإلرھ��ا�
النووي ،وتكمِّل تلك الصكوك.
الفئات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
تصدر المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية:
• أساس��يات األم��ن الن��ووي :تحت��وي عل��ى أھ��دا� األم��ن الن��ووي ومفاھيم��� ومبادئ���،
وتوفر األساس للتوصيات األمنية.
• التوصيات :تع�رض أفض�ل الممارس�ات الت�ي ينبغ�ي أن تعتم�دھا ال�دول األعض�اء ف�ي
تطبيق أساسيات األمن النووي.
• أدلة التنفيذ :تقدم الم�ي�د م�ن التفص�يل ع�ن التوص�يات ف�ي مج�االت واس�عة ،وتقت�ر�
تدابير لتنفيذھا.
• منشورات التوجيه التقني :تشمل ما يلي :األدلة المرجعية ،التي تحت�وي عل�ى ت�دابير
و/أو توجيھات تفصيلية بشأن كيفية تطبيق أدل�ة تنفي�ذ ف�ي مج�االت أو أنش�طة مح�ددة؛
واألدلة التدريبية ،التي تتن�اول الم�نھج و/أو األدل�ة الخاص�ة بال�دورات التدريبي�ة الت�ي
تعقدھا الوكالة في مجال األمن النووي؛ واألدل�ة ال�دمي�ة ،الت�ي تق�دم توجيھ�ات بش�أن
تنفيذ ونطاق بعثات األمن النووي االستشارية التي تنظمھا الوكالة.
الصياغة واالستعراض
يساعد خبراء دوليون أمانة الوكالة على صياغة ھ�ذ� المنش�ورات .وفيم�ا يخ�ص أساس�يات
األمن النووي والتوصيات وأدلة التنفيذ ،تعقد الوكالة اجتماع�ا ً تقني�ا ً مفت�و� العض�وية )أو اجتماع�ات(
لتت��يح لل��دول األعض��اء المھتم��ة والمنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة فرص��ة مناس��بة الس��تعراض مس��ودة
ال��نص .و�ض��افة �ل��ى ذل��ك ،ولض��مان مس��توى ع��ال م��ن االس��تعراض وتواف��ق اآلراء عل��ى الص��عيد
الدولي ،تق�دم األمان�ة مس�ودات النص�وص �ل�ى جمي�� ال�دول األعض�اء لم�دة  ١٢٠يوم�ا ً الستعراض�ھا
رسميا ً .ويتيح ذلك للدول األعضاء فرصة للتعبير الكامل عن وجھات نظرھم قبل نشر النص.
وتوض��� منش��ورات التوجي��� التقن��ي بالتش��اور الوثي��ق م��� خب��راء دولي��ين .وال يل���م عق��د
اجتماعات تقنية ،ولكنھا قد ُتعقد ،حيثما تعتبر ضرورية ،للحصول على مجموعة واسعة من وجھ�ات
النظر.
وتراعي في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن
الوكالة اعتبارات السرية ،ويُسلَّم بأن األمن النووي يرتبط ارتباط�ا ً ال ينفص�م بش�واغل األم�ن الق�ومي
العامة والمح�ددة .وم�ن االعتب�ارات الت�ي تس�تند �ليھ�ا العملي�ة أن األنش�طة ذات الص�لة الت�ي تق�وم بھ�ا
الوكال��ة ف��ي مج��الي مع��ايير األم��ان والض��مانات ينبغ��ي أن توض��� ف��ي االعتب��ار ف��ي المحت��وى التقن��ي
للمنشورات.
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دليل التنفيذ

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