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تدابري التنفيذ الوطنية لـ

مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها 

الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معلومات عن مدونة قواعد السلوك

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل “مدونة قواعد السلوك املتعلقة بأمان املصادر املشعة” )لالختصار مدونة السلوك( يف سبتمرب/ 

أيلول 2003. ورحب املؤمتر العام للوكالة بتصديق مجلس املحافظني يف الشهر ذاته وذلك من خالل القرار GC)47(/RES/7. هذا وقد تم نرش اإلصدار 

الحايل من مدونة قواعد السلوك يف يناير/كانون الثاين عام 2004.

 األمان اإلشعاعي. املجلس الوطني للوقاية من االشعاع / بنك الصور الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

تنطبق مدونة قواعد السلوك و “إرشادات استرياد املصادر املشعة وتصديرها” املكملة 

لها فقط عىل بعض املصادر املشعة والتي حددتها الفقرة األوىل من مدونة السلوك 

كاآليت:

“املصدر املشع يعني مادة مشعة ختمت بصفة دامئة يف كبسولة أو ربطت باحكام 

ويف شكل صلب؛ وليست معفاة من التحكم الرقايب. وهو يعني أيضاً أي مادة 

مشعة تنطلق عندما يكون املصدر ممزقا أو مكسورا. ولكنه ال يعني املادة النووية 

املوضوعة يف كبسوالت لغرض التخلص منها أو املواد النووية املوجودة داخل دورات 

الوقود النووي ملفاعالت البحوث والقوى.”

وفقا ملا سبق، ال تنطبق مدونة قواعد السلوك أو االرشادات املكملة لها عىل املواد النووية 

كام هي محددة يف اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية )CPPNM( وذلك باستثناء 

املصادراملشعة التي تحتوي مادة البلوتونيوم 239. كذلك ال تنطبق املدونة أو االرشادات 

امللحقة عىل املصادر املشعة املستخدمة يف األغراض الدفاعية أو العسكرية.  

متت صياغة مدونة قواعد السلوك ملساعدة الدول يف تطوير والحفاظ عىل مستويات 

مرتفعة من األمان واألمن فيام يتعلق باملصادر اإلشعاعية. وهى توفر إطاًرا أساسيًا 

للحوكمة يتكون من املتطلبات الرئيسية املتعلقة بأمان وأمن املصادر املشعة والتي ينبغي 

عىل الدول أن تضمن تناولها يف قوانينها وأنظمتها الداخلية، وكذلك عن طريق هيئاتها 

اإلدارية املختصة. ومع ذلك، فان مدونة قواعد السلوك ال توفر قامئة مفصلة أو شاملة 

لكل التدابرياملمكنة.
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هي الدولة التي أنتمي اليها ملزمة بتنفيذ مدونة السلوك؟

ان مدونة قواعد السلوك واالرشادات املكملة لها ذات طابع طوعي وغري ملزم قانونا. ومع 

ذلك، فإن املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف القرار 47(/RES/7(GC )سبتمرب/

أيلول 2003( حث كل دولة عىل الكتابة إىل املدير العام للوكالة إلبداء التأييد للجهود التي 

تبذلها الوكالة يف هذا املجال وكام حث كل دولة عىل أن ’تعمل من أجل اتباع التوجيهات‘ 

الواردة يف املدونة. ولقد قدمت أكرث من 120 دولة بيانًا للدعم السيايس للمدونة.

ما هي صور الترشيعات التي ينبغي عىل دولتي أن تدرسها؟ 
تقرتح الفقرتان 18 و19 من مدونة قواعد السلوك عنارص إلطار ترشيعي يهدف اىل ضامن 

أمان املصادر املشعة وأمنها.

تويص الفقرة 18 من املدونة الدول بتمرير ترشيعات ولوائح تنفيذية: 

)أ( تصف وتسند املسؤوليات الحكومية املتعلقة بأمان املصادر املشعة وأمنها؛

)ب(تنص عىل التحكم الفعال يف املصادر املشعة؛

)ج( تحدد متطلبات الوقاية من التعرض لالشعاعات املؤينة؛

)د( تحدد متطلبات أمان وأمن املصادر املشعة واألجهزة التي تضم مثل هذه املصادر.

كام تنص الفقرة الـ19 عىل توصيات أكرث تفصيال تتضمن:

)أ( انشاء هيئة رقابية تكون مهامها الرقابية مستقلة استقالال فعليا عن مهام أخري تتعلق 

باملصادر املشعة مثل الترصف يف املصادر املشعة أوتشجيع استخدام مثل هذه املصادر؛

)ب( تدابري لوقاية األفراد واملجتمع والبيئة من اآلثار املؤذية لالشعاعات املؤينة الناجمة عن 

املصادر املشعة؛

)ج( متطلبات ادارية تتعلق بالترصيح بالترصف يف املصادر املشعة؛

)د( متطلبات ادارية تتعلق بتبليغ الهيئة الرقابية ياالجراءات التي يتطوي عليها الترصف يف 

تلك املصادر والذي قد يسبب أخطارا فادحة متس األفراد أو املجتمع أو البيئة؛

)ه( متطلبات تنظيمية تتعلق بوجه خاص بوضع سياسات واجراءات وتدابري وافية من 

أجل التحكم يف املصادر املشعة؛

)و( تدابري أمنية تكفل، خالل جميع مراحل الترصف، منع الوصول غري املرصح به اىل 

املصادر املشعة ومنع رسقتها أو فقدانها أو استخدامها أو سحبها عىل نحو غري مرصح به، 

واعاقة هذه العمليات والكشف عنها؛

)س( متطلبات تتعلق بالتحقق من أمان املواد املشعة وأمنها، وذلك من خالل تقييامت 

األمان واألمن؛ ورصد االمتثال والتحقق منه؛ واستيفاء السجالت املالمئة؛

)ح( القدرة عىل اتخاذ قرارات انفاذ مالمئة.

تحتوي الفقرات من 20 اىل 22 توصيات متعلقة بالهيئات الرقابية مبا يتضمن صالحياتها 

ومسئولياتها.

هل يوجد هناك تدابري إضافية ينبغي عىل دولتي أن تتخذها؟
نعم فان وثيقة “إرشادات استرياد املصادر املشعة وتصديرها” توفر ارشادات غري ملزمة 

قانونا للدول حول كيفية تنظيم الواردات والصادرات من بعض املصادر املشعة وهو ما 

يعترب استكامال ملا هو منصوص عبيه يف الفقرات من 23 إىل 29 من مدونة قواعد السلوك. 

وهو ما يهدف إىل إنشاء ‘إطار مشرتك’ ميكن للدول تطبيقه عىل املصادر املشعة من الفئة 

1 و2، وكذلك عىل األنواع األخرى. غري أن الفقرة 5 من االرشادات تحذر من أن ذلك ‘ال 

ينبغي أن يفرس عىل أنه تعديل أو توجيه قابل للتطبيق وفًقا لغريها من ترتيبات االسترياد 

والتصدير املتعددة األطراف’.
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إىل أين ميكن للمرشعني يف بالدي التوجه طلًبا للمساعدة؟

يوجد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج مساعدة، يتم تنفيذه بواسطة مكتب الشؤون القانونية )OLA(. يقدم املكتب الدعم للدول يف يف تطوير الترشيعات والقوانني النووية والتي تتناول األمان 

النووي، واألمن النووي والضامنات واملسؤولية عن األرضار النووية. كام يقدم املكتب  املساعدة واملشورة القانونية والترشيعية للدول بشأن صياغة بعض األحكام القانونية املحددة التي تلبي االلتزامات 

الدولية يف املجال النووي.

يساعد برنامج تدابري التنفيذ الوطنية )NIM(  يف VERTIC الدول عىل فهم التدابري الالزمة عىل الصعيد الوطني لالمتثال إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية، واتفاقية األسلحة الكيميائية وقرار مجلس األمن 

الدويل 1540 والصكوك الدولية لتأمني املواد النووية وغريها من املواد املشعة. يوفر برنامج تدابري التنفيذ الوطنية )NIM(  يف VERTIC الدعم الترشيعي والقانوين املجاين للدول املهتمة بتنفيذ معاهدات 

الحظر الكيميايئ والبيولوجي واإلشعاعي والنووي والصكوك القانونية ذات الصلة. ميكن أن تشمل هذه املساعدة عىل مراجعة مسودة الترشيعات القامئة والتعليق عليها أو تقديم املساعدة يف صياغة 

ترشيعات جديدة خالل تنطيم ورش العمل لذلك يف الدول الراغبة يف الحصول عىل املساعدة.

كيف ميكن للدولة التي أنتمي لها أن تتصل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
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