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....املحتويات

علوم األدلة الجنائية

اإلرهاب النووي

األدلة الجنائية النووية

األمن النووي
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التهديدمنالتحرر :األمن.

املخاطرمنالتحرر :األمان.

من العيوب واآلفات وعدم والبراءة النجاة : السالمة
ِض  َعرُّ .لهاالتَّ

املحميالجسمعنوالدفعاألذىمنع:الحماية.

َنَعةالِحْرز  :الوقاية
َ
.وامل
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م تستخدالتي واسعة من التخصصات الفرعية مجموعة :علوم األدلة الجنائية•
تقود إلى ي لجمع األدلة وفحص املعلومات التتقنيات مقتبسة من العلوم الطبيعية 

جعل العدالة تالتي الجنائيةعلى األدلة القانونية للحصول معرفة سبب وقوع الجريمة
.  وأزخر فعاليةكثر سهولةالجنائية أ

ر معلومات محوري في نظام العدالة الجنائية، وتوفييقوم خبراء األدلة الجنائية بدور •
.  حاسمة حول األدلة في البت في الوقائع للوصول الى الحقيقة

ستخدم العمل • دورهم عل املحكمة، مما يج، في خبراء األدلة الجنائية يقوم به الذي ي 
دلة وعرضها غاية االهمية لتوفير خلفية علمية صلبة وقاعدة عريضة في كشف األ في 

.العدالةبالشكل املناسب لتحقيق 

....علوم األدلة الجنائية 
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ا وتقديم علوم األدلة الجنائية فوائد جليلة في كشف الجريمة وكشف غموضهتقدم •
تمد إذ يع. األدلة الواضحة التي توفر الوقت والجهد لرجال األمن والعاملين معهم

ضا لحماية على األدلة الجنائية بشكل كبير ليس فقط في إدانة املذنبين، وإنما أي
.  األبرياء

.ة أخرى أية أعمال شرير أو رهابي إألي عمل واالستجابة املنع والكشف : النووياالمن •
: النوويةعلوم األدلة الجنائية •
ِقَدْت السيطرة املشروعة على املواد النووية، وتتبع طريق ه

 
ذه املواد من بداية تحديد كيف ومتى ف

د إضافية وتحديد ما إذا توفرت أجهزة أو موا. تحويلها عن مسارها األصلي الى وقت ومكان اعتراضها
 
 
.في السوق السوداء، والتي يمكن أن تشكل تهديدا

 طة مصدر املواد النووية واإلشعاعية املستخدمة في أنشطة غير مشروعة، وتحديد نقتحديد
.هاعناملنشأ وطرق العبور لهذه املواد، لتسهم في نهاية املطاف إلى محاكمة املسؤولين 

....علوم األدلة الجنائية واألمن النووي
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...أهداف العلوم الجنائية 

 تحديد(identify  )

مييزت(individualize  )

 تقييم(evaluate  )

.  (evidences)األدلة
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...ومن ثم

 إلعادة بناء مسرح الجريمةاستخدام األدلة(crime scene)

 توجيه التحقيقات(guide investigations   )

 تقديم املجرمين(bring criminals  )

.(justice)إلى العدالة
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...اإلرهاب واملواد النووية

...ليس

...المنطقمن

لـ...السماح

....خطورةاألكبرالدوليةالمنظومات

...باستخدام(التدميرأو)التهديد

....فتكاً األشدالعالمأسلحة
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...األهداف املحتملة: اإلرهاب النووي

ح نوويسل 25،000< •

دني املوالبلوتونيوم اليورانيوم العالي التخصيبمن طن 3.000< •
والعسكري 

(اليورانيوم عالي التخصيبتستخدم160< )ثيمفاعل بح480< •

نوويدورة وقودمنشأة100< •

عاملةمحطات الطاقة النووية 440< •

من الفئتين األولى والثانيةصادر املشعة من امل100,000< •

من الفئة الثالثة صادر املشعة من امل1000,000< •
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...حقائق
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جوم بعض املجموعات سعت لتطوير قدراتها الستخدام مواد مشعة لله

.على بعض الدول 

 طموحات بعضها باحداث الفوض ى طموحات غير محدودة متسلحة

.بايدولوجيات متطرفة او شديدة التطرف

ا هي رغبة املجموعات اإلرهابية في الحصول على مواد مشعة واستخدامه

.خطر واضح وحاضر

للجميع 
ً
 حقيقيا

ً
.اإلرهاب النووي يشكل تهديدا

11

...أدوات اإلرهاب النووي

 السلح النووي التقليدي(Conventional nuclear weapon)

 االداة النووية املرتجلة(Improvised Nuclear Device IND ) أو القنبلة
(  crude nuclear bomb)النووية الخام 

 أداة التشتت اإلشعاعي(Radiological Dispersal Device (RDD))

 اداة ينبعث منها اإلشعاع(Radiation Emitting Device (RED))

 أن استخدامRDD   أوRED إال ،
 
 أن يعتبر العمل اإلرهابي األكثر احتماال
.مثل هذه األعمال من شأنه أن تؤدي الى عدد صغير من الوفيات
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...أنواع اإلرهاب النووي 

 استخدام سلح النووي(nuclear weapon)؛

 اإلرهاب اإلشعاعي(radiological terrorism ) باستخدام املواد املشعة أو
.أو املواد الباعثة لإلشعاع/ أجهزة و

 التخريب النووي(nuclear sabotage ) بتخريب منشأة نووية أو مرفق من
 هذه املواد؛

 
املرافق التي تستخدم املواد النووية مستهدفا

 التخريب اإلشعاعي(radiological sabotage ) بتخريب منشأة تستخدم
 هذه املواد واألج

 
.  هزةاملواد املشعة أو أجهزة إنتاج اإلشعاع مستهدفا
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...مظاهر اإلرهاب 

هجوم باستخدام األسلحة النووية؛

هجوم على مفاعل نووي أو موقع تخزين أو تخلص من النفايات؛

هجوم على منشأة نووية أو على مواد نووية، مع خطر التشتت اإلشعاعي؛

هجوم على املواد النووية أثناء النقل إلى يسبب تسرب مواد مشعة.

خدعة تهديد باستخدام انفجار نووي أو ترسيب مواد مشعة في منطقة مأهولة بالسكان؛

تسريب محدود من املواد املشعة كتحذير من تسريب وشيك بمستوى أعلى.

هجوم على أهداف رمزية مثل النصب الوطني أو مبنى عام كبير باستخدام املواد املشعة؛

هجوم على أهداف صناعية، مثل املصانع واملوانئ وغيرها باستخدام مواد املشعة؛

هجوم على املراكز الحكومية واألهداف العسكرية باستخدام املواد املشعة؛ و

هجوم على التجمعات الحضرية باستخدام املواد املشعة.
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...حقيقة املخاطر 

مية الى وهأضرار بين يتراوح الضرر املادي الفعلي قد 
ن خلق هائلة، ولكن النتيجة الرئيسية ستكو أضرار 

الرعب في أذهان الجمهور، الذي هو النتيجة  
.املطلوبة أو املتوقعة من العمل اإلرهابي
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االشعاعيةالجرعةمنليس...الخوفمناملوت

ي إلى الخوف من العيش في املنطقة امللوثة يمكن أن يؤد
قلب زيادات كبيرة في االضطرابات العصبية وأمراض ال

.واألوعية الدموية

ازدياد عدد حاالت االنتحار
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 اعيةالنووية واإلشعالتداول ألغراض شريرة باملواد ذات أهمية متزايدة في املعركة ضد أدوات  .

 لوطنية العمل في مجال األدلة الجنائية النووية حتى اآلن إلى عدد محدود من املختبرات ااقتصر
.  والدولية

ما ألزم اجراء ألغراض شريرة باملواد النووية واملشعة نمى بشكل متفاقم في بداية التسعينيات، م
حاالت الفردية خطوات ملموسة في بدء تطبيق التحليل الجنائي النووي بالتحقيق في العديد من ال

.والدولية

 التأكد من امتثال التقنية كفرصة لنجاح استخدام التحليل الجنائي النووي فيالتطويرات توفير تم
الذريةالوكالة الدولية للطاقة لضمانات الدول 

 لنشاط ااملحرزة وطبيعة من العلقات املعروفة بين خصائص املواد هناك العديد من املؤشرات
.  غير املشروع

 ية والكيميائية تحديد للخصائص الفيزيائهو الجنائي النووي هو أكثر من توصيف للمواد، التحليل
.  للعينة
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...( Nuclear Forensics)األدلة الجنائية النووية 
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 النووية الخاصة املواد(special nuclear materials-SNM :) التي يمكن استخدامها إلنتاج املواد
 . ، والبلوتونيومU 235سلح نووي، بما في ذلك اليورانيوم مع 

 
تعد املواد النووية الخاصة أهدافا

حيازة كميات جاذبة خاصة للدول واملنظمات اإلرهابية التي لديها العزم على تطوير سلح نووي، ألن
ظائر من كافية من هذه املواد يلغي ضرورة تطوير التكنولوجيا املتقدمة اللزمة لتخصيب الن

.اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم

 وقود املفاعل(reactor fuel :)فعة يكون الوقود املستهلك في املفاعلت ذو فعالية إشعاعية مرت
، حيث يمكن أن يستخدم كجزء من جهاز التشتت اإلشعاعي 

 
radiological dispersal device)جدا

-RDD .)أقل من الخطر اإلشعاعي 
 
 إشعاعيا

 
للوقود بينما يشكل الوقود الجديد للمفاعلت خطرا

.املستهلك

 املصادر املشعة(radioactive sources :) غاما، ألفا، بيتا، أو أشعة نظائر تتحلل بانبعاثات
ر للنشاط اإلشعاعي الكبياملستوى . وتستخدم في التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية

 ألجهزة التشتت اإلشعاعييجعلها لكثير من املصادر املشعة 
 
.مكونات مناسبة تماما

RMCC Amman 2016 

..واملشعةتصنيف املواد النووية 
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 املسجلةحصل ارتفاع كبير في عدد قضايا التهريب النووية 1991منذ عام.

للمواد النووية أو مواد نووية ت 
 
 حقيقيا

 
 وال تمثل تداوال

 
مثل خطورة كانت أغلب الحاالت احتياال

ليات قبل إال أنه كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الحاالت الصحيحة التي شملت إحباط عم.فعلية
.الواقعبدئها، أو مواد ضبطت في 

 عما يلزمها بمسح األسواق العاملية بحثقامت الدول التي تسعى لتطوير األسلحة النووية عدد من 
 
ا

ملكرسة اتجهت هذه الدول إلى البحث في السوق السوداء االنووية، من الخبرات واملعدات واملواد 
.واإلدانةالتدقيق املشروعة، لتجنب لألسلحة غير 

 وقد الجماعات اإلرهابية الى الحصول على مواد نووية ومشعة الستخدامها لخدمة أعمالها،سعت
اعات العالم على الجمركزت، العمليات اإلرهابية التي استهدفت العديد من دول العالم أنظار 

.امهااستخداالرهابية، وأهدافها، وأساليبها، وطرق تفكيرها والوسائل التي قد تفكر في 

 انات النووية لسنوات عديدة في وضع قاعدة البياملواد حوادث االتجار غير املشروع باسهمت
ر مشروع املوجودة لدى وزارة الطاقة في الواليات املتحدة االمريكية والتي تشمل حاالت اتجار غي

.  1966من عام ابتداء  
RMCC Amman 2016 

...النووية تهريب املواد 
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 لها، من املصادر املشعة التي تم التخلي عنها، أو يجري تجاهلها وإهماهي
ة، صاحبها الشرعي، فتصبح بالتالي خارج أي ضوابط إدارية رسمي

 شريرةبسهولة تحويل هذه املصادر اليتيمة ألغراض يمكن  .

 اءلة عن عدم وجود الضوابط الخاصة باملسوبسبب كثير من األحيان، وفي
آلمن من التخلص اعليها التي ينطوي والتكلفة هذه املصادر وإحصائها، 

املصادر ، تصبح (security)وأمنها ( safety)هذه املصادر الذي يشمل أمانها 
 من النفايات الناتجة من املنشأة وتنتهي في امل

 
كب املحلي دون اليتيمة جزءا
أحد، ان يكتشفها 

RMCC Amman 2016 

...( Orphaned” sources“" )اليتيمة"املصادر 
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االستجابة للحادث1.

املوقعالتحليل في 2.

اإلشعاعيةجمع األدلة الجنائية 3.

التقليديةجمع األدلة الجنائية 4.

الحادثاملسح النهائي وإخالء مسرح 5.

موقع ضبط األدلة 6.

نقل األدلة 7.

النوويةاالدلة الجنائية مختبر 8.

املشعةتحليل املواد 9.

التحديد الكامل للمنشأ10.
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...خطة العمل ... النووية األدلة الجنائية 
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 أو مواد مشعة/ تتضمن مواد نووية والتي األولية لألحداث لالستجابة األهداف الرئيسية  :
 من أية مخاطر إشعاعية مرتبطة مع موقع الحادثالتقليل
 او املشعة/ النووية وعلى املواد السيطرة
 على األدلة الجنائية النووية وما يرتبط بها من األدلة التقليدية على حد سواءاملحافظة.

 الحادثعلى قائد يجب  :
 فراد فريق القرارات التي تنطوي على مجابهة املخاوف املعتادة واملتعلقة بالسلمة العامة، وحماية البيئة، وسلمة أاتخاذ

االستجابة، 
إنشاء طوق وقاية حول موقع الحادث في أسرع وقت ممكن من أجل منع غير املرخص لهم من العبث باألدلة.
تشكيل فريق للتحقيق في الحادثة في مرحلة مبكرة من وقوع الحادث.
 ،الحفاظ على األدلة وجمعها
 أو التهوية االضطرارية في حادث يحصل في مكان مغلقالرياح، األدلة من العوامل البيئية، مثل املطر أو حماية  .
 (.األدلةأن يحدث بعد جمع ينبغي التلوث للموقع إزالة . )تسلسل لألنشطة للحد من تدمير أو تلوث األدلةعمل
 كساألدلة الجنائية التقليدية يجب أن يتم بطريقة تحافظ على سلمة األدلة الجنائية النووية والعكس بالعجمع .
 الحادثجميع األدلة املهمة قبل نقلها من مكان تصوير.
 األدلةاالعتبار الواجب للعواقب القانونية لجمع إيلء.

RMCC Amman 2016 

...للحادث  االستجابة . 1

22



12/18/2016

12

 إذن تحقيق االستقرار وإعطاءبعد دخول مسرح الجريمة، للتعامل مع األدلة الجنائية النووية، يكون
الدخول من قبل خبراء املتفجرات واألسلحة، 

 بة والحاويات في من تصوير العينات الصليمكن توفر جهاز محمول للتصوير باألشعة السينية في امليدان إن
. أو غيرها من التهديدات( booby-traps" )الشراك الخداعية"امليدان للتحقق من عدم وجود 

 ذ الحوادث لتنفيأشعة جاما امليداني املحمول هو جزء مهم من معدات فريق التحقيق في إن كاشف
مكن منفي التحليل،  : املوقع، حيث َسي 

 املواد املشعة املشتبه بها دون التأثير على األدلة او اإلضرار بهاتصنيف .

 املكونات العامة لهذه املواد وتحديد

 ما إذا كانت وتحديد
نووية خاصة، مواد •

املشعة الطبيعية، مواد •

، مواد •
 
ملوثة إشعاعيا

في التطبيقات الطبية او الصناعية، مصادر مشعة مستخدمة •

.وقود مفاعل نووي•

RMCC Amman 2016 

...املوقع في التحليل . 2
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 مع متطلبات ممارسات األمان الجنائية اإلشعاعية جمع األدلة يكون 
 
. اإلشعاعيمتماشيا

 القابلة االلتزام، حسب اإلمكانات املتاحةاملحققون، يجب اإلشعاعي الذي قد يتعرض له لخفض الخطر
للتطبيق وظروف العمل، بمتطلبات االمان اإلشعاعية الثلث 

 أقل ما يمكن أن 
 
يكون وقت العمل في املنطقة امللوثة إشعاعيا

 يكون البعد عن املواد املشعة اكبر ما يمكن، وأن

 التدريع اللزم بين املواد املشعة واملحققين العاملين في مسرح الحادث، ووضع

 ،املحقهو من يقوم بتحديد الحد األقص ى للوقت الذي يمكن ان يقضيه مسؤول األمان اإلشعاعي 
 
او ق قريبا

حكم حول املواد النووية بناء  على نوع ومستوى النشاط اإلشعاعي وحدود الجرعات اإلشعاعية التي ت
.التعرض لإلشعاع

 أنها ربط مختبر األدلة الجنائية النووية على سلسلة إجراءات الحجز القضائي الورقية التي من شيحافظ
.  ادثالنتائج واالستنتاجات التحليلية لتلك التسميات املميزة للعينات كما وردت من مسرح الح

  أن تكون كافة األدلة تحت املتابعة واإلشراف والحماية في انتظار النقل من مكان الحادثيجب.

RMCC Amman 2016 
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 املشعةية كثير من األحيان تختلط األدلة الجنائية التقليدية مع األدلة الجنائفي.

 مع متطلبات ممارسيجب 
 
ات األمان أن يكون جمع األدلة الجنائية التقليدية متفقا

اإلشعاعي

 إلشعاعية تقليل املخاطر على اعضاء فريق التحقيق من خلل مبادئ الوقاية ايمكن
 
 
الثلث املوضحة سابقا

 نتبهين الى اقتراب فريق التحقيق في الحادث من مسرح الحادث، ينبغي أن يكونوا ممع
.  أي دليل قد يكون تم التخلص منه

 ح الحادث أن يقوموا بكتابة كافة امللحظات ذات الصلة خلل مسحهم ملسر وينبغي
.  ووضعه تحت سيطرتهم

RMCC Amman 2016 

...التقليدية جمع األدلة الجنائية . 4
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مه إلى يجب على فريق التحقيق في الحادث إجراء مسح نهائي قبل إخلء مسرح الحادث وتسلي
. السلطات املختصة

 فيهلجميع املشاركين ينبغي :
 مراجعة حاسمة لجميع جوانب البحث للتأكد من اكتمالهاإجراء  .
 يتأكدوا من عدم وجود أي مخابئ محتملة أو مناطق من الصعب الوصول اليها ربما تم التغاض ي عنهاأن  .
 الوثائق للتحقق من عدم وجود أخطاء أو سهو غير مقصودفحص .
 املصور توثيق الحالة النهائية ملسرح الحادثوعلى  .
 يجب التأكد من أن تكون جميع األدلة قد تم وايداعها وحفظها بشكل مناسب قبل مغادرة مكان الحادثو  .
يجب على الفريق جمع كافة املعدات املستخدمة في البحثوأخيرا ، .

 مع . صةالجريمة للسلطات املختمسرح اكتمال املسح النهائي، يمكن لقائد الحادثة اخلء عند
هذا اإلخلء بذكر توثيق 
 ،الوقت والتاريخ
 ،اسم الشخص والسلطة التي تم إخلء املسرح لها
اسم الشخص الذي  أصدر امر اإلخلء .

 
 
هإلخلئال ينبغي أن يتم إخلء املسرح حتى يكون فريق التحقيق في الحادث مستعدا

 البدء باإلخلء، ال يمكن العودة ملسرح الحادث إال بأمر قضائيبمجرد.
RMCC Amman 2016 
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ألدلة الجنائية قد يكون من الضروري تخزين األدلة بعد جمعها، وقبل نقلها بشكل نهائي الى مختبر ا
.  النووية

 ظموقع "يكون من الضروري إنشاء مرفق تخزين وسيط قد َحفُّ
َ
وفر في هذا بحيث يجب أن تت". ت

مع مستويات املرفق متطلبات األمن اللزمة لتخزين األدلة و التصاريح اإلشعاعية اللزمة للتعامل
.  النشاط اإلشعاعي املوجودة في العينات

 ربما ادث، يكون من املفيد تأكيد التصنيف، وحتى لو تم إجراء تصنيف املواد في موقع الحقد
 ، على سبيل املثال، مطيافية أشعة جاما 

 
انيوم عالي كاشف الجرممع باستخدام أجهزة أكثر تقدما

 ( high-resolution germanium detector)الدقة 
 
من كاشف أيوديد الصوديوم الذي يستخدم بدال

 
 
.  ميدانيا

 عن تقييم فعالية التيمكن 
 
صنيف في مسرح للتصنيف اإلضافي أن يوفر معلومات إضافية، فضل

.الحادث

RMCC Amman 2016 
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 ل األدلة الى نقاألدلة أثناء على املحققين أن يأخذوا في االعتبار مواضيع االمان، واألمن، والحفاظ على يجب
. مختبر األدلة الجنائية النووية

 عبأة داخل يجب أن تكون مالشحن، والتي أن تظل معظم العينات في أوعية الجمع الخاصة بها بهدف يمكن
.املوادحاوية أخرى معتمدة لشحن مثل هذه 

 القانونية ومتطلبات األماناملتطلبات التعبئة والتغليف يجب ان تلبي إجراءات .
 ها أمور بالغة حماية ِ

بيعتها كمواد فاألدلة بطكبير، قلق مصدر العينات األهمية، وأمن االدلة ومراقبتها وعد 
ادة املمكن ان تقوم جماعات إرهابية بمحاولة استعوجهتها، ومن مشعة قد تكون مستهدفة لتحويل 

.النقلالسيطرة على املواد بالقوة أثناء 
 يتأكدوا من فيجب على املحققين أنوقع فيه الحدث االمني، تم شحن األدلة إلى مختبر داخل البلد الذي إذا

(  SNM)اصة أن شحنة األدلة تتوافق مع القوانين الوطنية بخصوص نقل املواد املشعة أو املواد النووية الخ
َرضة

َ
. إن وجدت وكانت االخيرة من املواد املعت

 اط املحققين فيجب على ضب، فيه الحدث االمنيوقع كان سيتم شحن األدلة إلى مختبر خارج البلد الذي إذا
بتصدير في الحادث أن يتأكدوا من أن شحنة األدلة ضمان شحنة من األدلة تتوافق مع القوانين املتعلقة

ه املواد في البلد والقوانين املتعلقة باستيراد مثل هذ، مثل هذه املواد في البلد الذي وقع فيه الحدث االمني
.الذي سيتم فيه التحليل

RMCC Amman 2016 
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 على التعامل مع املواد 
 
.املشعةينبغي أن يكون املختبر املتلقي قادرا

 من قبل اليمكن 
 
خبراء في كل فصل األدلة الجنائية التقليدية عن املواد املشعة بعناية لتحليلها الحقا

.  تخصص

 رسل العينة إلى مختبر كفؤ في تحليل األدلة الجنائية النووية والذي يمن
 
جمع بين قدرات املستحسن أن ت

. ية النوويةمختبر يستطيع تحليل األدلة الجنائية التقليدية ومختبر يستطيع تحليل األدلة الجنائ

 لتعامل مع األدلة تجهيز مختبر التحليل النووي باألدوات املناسبة وتزويده باملوظفين حتى يتسنى ايجب
، واستيعاب متطلبات كل من قدرات التحليل لألدلة التقليدية وتحليل األ 

 
.دلة النوويةامللوثة إشعاعيا

كون إجراءاتها ينبغي أن يكون ملختبر التحليل النووي منشأة معتمدة بشكل مناسب ومعترف بها بحيث ت
 من املراجعة العلمية الش

 
املة والتدقيق التحليلية ومؤهلت موظفيها قد تم توثيقها ويمكن أن تلبي كل

.  القانوني

هيجب أن يكون املختبر مرخص بشكل مناسب للستلم والتعامل مع األدلة التي تم شحنها الي .

RMCC Amman 2016 
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 على التعامل مع كميات كبيرة من املواد النووية، و فيجب 
 
ي نفس الوقت أن تكون املنشاة املستقبلة قادرة

. قادرة على تحليل مستويات ضئيلة من املكونات املادية وأنواع املواد البيئية

 من التلوث املرجعي الثابت يجب 
 
صة للتلوث وضمان عدم وجود أي فر واملتشتت، أن يكون املختبر خاليا

. العيناتاملتبادل بين 

للمعايير االحدث في البروتوكوالت البيئي 
 
ة، وبروتوكوالت ينبغي أن يكون مختبر التحليل النووي مؤهل

. السلمة والصحة وبإجراءات التخلص من النفايات الخطرة، ومناولة وتخزين املواد الخطرة

 ي ذلك القدرة على أن يكون مختبر التحليل النووي على دراية وثيقة بشروط التحقيق القانوني، بما فينبغي
. إدامة سلسلة اإلجراءات القضائية للعينة التي بدأت في مسرح الحادث

 على توفير مستويكما 
 
ات متفاوتة من يجب أن يكون فريق الخبراء العامل في مختبر التحليل النووي قادرا

 على متطلبات السلطات 
 
.التي طلبت تحليل االدلةاالستجابة ، اعتمادا

 ول على وقد يصل إلى مستويات متزايدة من الحصاملشورة فقط، ابداء تنطوي خدمات املختبر على قد
لي إلى تحديد املنشأ النووي بش  يتراوح من التوصيف األوَّ

 
.كل كاملالبيانات وتحليلها، تحليل

RMCC Amman 2016 
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 فيهإتل العديد من األساليب التحليلية املستخدمة في تحليل املواد املشعة هي أساليب.

 إلى األهداف النهائييجب 
 
لتحقيق ة على فريق األدلة الجنائية اختيار التحليل اللحق استنادا

األساس يالتوصيف 

 كامل للمواد يهدف التوصيف األساس ي الى تحديد طبيعة األدلة اإلشعاعية و يوفر تحليل عنصري
 تحليل مل ويش. القليلةاملشعة، بما في ذلك املكونات الرئيسية ، واملكونات الثانوية ، واآلثار 

 
أيضا

. ، إذا لزم األمر(مثل التركيب الجزيئي)والحالة النظيري املحتوى 

 قاس األبعاد تصوير العينة بتكبيٍر عاٍل، من خلل املجهر اإللكتروني املاسح ، بمثل ان تيجب
.  لهاالحرجة للعينات الصلبة أما عينات املساحيق فيقاس حجم الجسيمات وتوزيعات اشكا

 األساس ي يستغرق التوصيف 
 
سوف يعتمد . أقل من الوقت اللزم لتحديد املنشأ بشكل كاملوقتا

أسابيع من 4إلى 2طول العملية على حجم العمل في املختبر، ولكن يمكن أن يكتمل في غضون 
.استلم العينات

RMCC Amman 2016 
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 كذلبما في النووية، كل األدلة الجنائية املشعة والتقليدية من أجل معرفة منشأ املواد يهدف الى تحليل  :
 وطريقة إنتاجها، أصلها
 وجود مواد نووية أكثر من املواد التي تم ضبطها، واحتمال
 عبورها، وطريق
 التي من خللها فقدت الرقابة اإلدارية على املوادوالوسائل  .
 األدلة الجنائية التقليدية وتحليل شامل لألدلة اإلشعاعيةتحليل  .
 هاأو قاعدة بيانات بالبحث للتعرف على طريقة صنع املواد النووية واملصادر املحتملة ل/ املفاعل و نمذجة  .

 بر األدلة الجنائية البيانات هو العامل الحاسم في تحديد منشأ املواد بنجاح، بناء  على تحليلت أجريت في مختتفسير
على مطابقة البيانات التحليلية مع القدرة ويشمل تفسير البيانات . النووية
 املوجودة على املصادراملعلومات،
 املشعة،املستخدمة إلنتاج املواد واألساليب
 اوقات سابقةفي السابقة التي تنطوي على مواد نووية الحاالت.

 ،مع التقدم التقني 
 
تفسير البيانات ان القدرة علىإال في الوقت الذي تحسنت فيه البروتوكوالت التحليلية منهجيا

.  الكيميائية ألغراض تحديد املنشأ، لم تتقدم بشكل مكافئ-اإلشعاعية
 مليكمن 

 
 في إمكانية تطوير وتطبيق أدوات لتفسير البيانات التي تقدم تحديدا

 
واقع وطرق إنتاج املواد التحدي مستقبل

 الى جنب وذات مصداقية
 
.بحيث تكون متلزمة جنبا

RMCC Amman 2016 
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...أهداف االمن النووي

 تحقيق مستو  عاٍل من أمن املواد النووية واملشعة والحفاظ على هذا املستوى.

في أعمال التقليل من احتمال التعرض غير املبرر للمواد النووية واملشعة والحد من استخدامها

شعة إلى جهة عدائية لإلضرار باألفراد واملجتمع والبيئة بالحيلولة دون وصول املواد النووية وامل

.غير مصرح بهغير مصرح لها بتداولها، أو إتلفها أو فقدانها أو سرقتها، أو تحويل وجهتها على نحو

تخفيف أو تقليص العواقب اإلشعاعية ألي عمل عدائي يتضمن مواد نووية أو مشعة.

RMCC Amman 2016 33

...عناصر خطة األمن النووي 
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وغير قابل إقناع الخصم بأن استخدام املواد املشعة أو النووية في اإليذاء سيكون صعبا: املنع

ستحول للتنفيذ وأن عاقبة العمل ستكون على املنفذ ومن حوله، وأن اإلجراءات األمنية األخرى 
.  دون قيام املنفذ بتنفيذ مهمته املطلوبة

شعة أو اكتشاف وجود اقتحام فعلي أو محاولة اقتحام تهدف إلى استخدام املواد امل:  الكشف

و واجهزة املراقبة البصرية واستخدام الفيدي: من وسائل الكشف. النووية بشكل غير قانوني
.  االستشعار االلكترونية والسجلت املحاسبية واالختام

ن العواقب اإلجراءات التي تتخذ بعد الكشف ملنع الخصم من النجاح، أو للتخفيف م: التصدي

امة بعمل وتشمل هذه اإلجراءات تعطيل الخصم أو اخضاعه أثناء قي. التي يحتمل أن تكون وخيمة

.غير مشروع يتعلق باملواد املشعة أو النووية
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...منطلقات استراتيجية األمن النووي 

ني مثل دعم نظام األمن النووي بنقاط القوة التي تشكل استمرارية النظام األم
ة القدرات، املنع، والتبرير، واالمتثال للمتطلبات التنظيمية، والتأهب، وتنمي

والتصدي، الخ

ائل تعزيز اإلطار القانوني القائم لنظام األمن النووي من خلل مختلف الوس
.القانونية والتنظيمية

 مأسسة إطار نظام األمن النووي عن طريق تحديد املشاركين في مختلف
.املستويات اإلدارية مع مسؤوليات كل منهما

لل تنفيذ إطار نظام األمن النووي من خلل تعزيز خطط العمل القائمة أو من خ
.إعداد خطط عمل جديدة على الصعيدين الوطني ودون الوطني

RMCC Amman 2016 35

...تدابير حماية املواد النووية 

ها أي شحنة تحديد األفعال الخبيثة املحتملة الفعلية التي قد تتعرض ل
بدء في أقرب مواد نووية، لتمكين جهود االستجابة والتصحيح املناسبة لل

وقت ممكن،

ر توفير االستجابة السريعة ألية محاوالت موجهة نحو الوصول غي
يرة األخرى املصرح به لهذه املادة، أو الوصول الفعلي لها، أو األفعال الشر 

التي تنطوي على مواد نووية اثناء عملية النقل، و

رح مواجهة أية أعمال شريرة باملنع والكشف وتأخير أي وصول غير مص
.به
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...قدرات لـِ 

 جلب املواد النووية لوضعها تحت الرقابة
التنظيمية اآلمنة من خلل العمل تصحيحي 

مناسب، و

ن أي التقليل والتخفيف من العواقب اإلشعاعية م
.فعل شرير

RMCC Amman 2016 37

....من الضروري 

ر أساسية اتخاذ تدابير للكشف واالستجابة على مثل هذه األفعال لتشكل عناص
.  لبرنامج األمن النووي الشامل

ثل املعدات وجود تدابير فعالة للسيطرة على العناصر املساعدة في عملية النقل م
ي تطوير واملواد غير النووية أو التكنولوجيا أو املعلومات التي يمكن أن تساعد ف

األدوات اإلرهابية 

ل، وتقييم آثار أن تراجع باستمرار التهديدات املرتبطة باملواد النووية في مجال النق
ول تتقاسم وينبغي للد. أية تغييرات في تلك التهديدات لظروف اإلجراءات األمنية

هذه املعلومات مع جميع الشركاء في عملية النقل، حسب االقتضاء
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12/18/2016

20

...الخطوات األساسية لتحديد اإلجراءات األمنية

،تقييم العواقب املحتملة ألعمال شريرة

،إجراء تقييم التهديد باالستعانة باملعلومات االستخبارية

،إنشاء خطط أمنية ليتم تطبيقها على رزم املواد النووية أو وسائل النقل

،وصف األهداف األمنية لكل مستوى األمان

داف األمن،تحديد املتطلبات اإلدارية والفنية أو اإلجراءات األمنية املحددة ضرورية لتلبية أه

 صة بها،املشعة واألنشطة املتعلقة بها في كل حزمة وخيارات النقل الخاالنويداتتصنيف

تعيين مستويات األمن املطلوبة للرزم، و

هديد املحتاط له وصف اإلجراءات األمنية املناسبة لتلبية املتطلبات التنظيمية والحماية ضد الت
.في التصميم
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...التدابير الوطنية ملواجهة التهديد 

يةوضع تدابير للسيطرة على حركة البضائع واألشخاص عبر الحدود الدول.

ية ملكونات الحصول على التكنولوجيا واألدوات الحديثة لرفع مستوى الحماية املاد
.األسلحة النووية، واملواد واملنشآت النووية

تقليل التهديدات الداخلية.

واد الحصول على أحدث تكنولوجيات التعبئة والتغليف، والختم، ورصد امل
.النووية أثناء النقل

تكون مكرسة حصرا لل 
 
 عاليا

 
منشآت إنشاء قوة حراسة مستقلة ومدربة تدريبا

.واملواد النووية
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...الخاتمة 

 ام مواد النووي، بدءا من تفجير سلح نووي الى استخدام خدعة باستخداإلرهاب أشكال تتنوع
خلل بناء تتم منمواجهة التهديد النووي تدابير . نووية لتهديد جوانب الحياة الحكومية والعامة

.فعالأمن نووي نظام 

 تعتبر األدلة الجنائية النووية(Nuclear Forensics ) أدوات ذات أهمية متزايدة في املعركة ضد
، تشمل حيث تستخدم العديد من املدخلت. واإلشعاعية ألغراض شريرةالنووية التداول باملواد 

عاعية، وفهم نتائج تحاليل األدلة الجنائية النووية للعينات، وفهم التأثيرات الكيميائية اإلش
لحة ومعرفة مسارات تطوير األسنووية خاصة، التأثيرات البيئية، ومعرفة طرق إنتاج مواد 

فاذ النووية، واملعلومات الصادرة من مصادر االستخبارات، واملعلومات الصادرة من جهات إن
. القانون 

 في مواجهة واالستجابة وإجراءات األدلة الجنائية النووية أدوات 
 
من ألحداث تتضمهمة جدا

 أمنيا باستخدام 
 
.واإلشعاعيةاملواد النووية تهديدا
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.....هللاشاءانبقيةللحديث

شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم
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