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 معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 معايير األمان الصادرة عن الوكالة

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب�أن تض�ع أو تعتم�د مع�ايير أم�ان  
الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي�� بقصد حماية 
 ھذه المعايير.

. سلس�لة مع�ايير أم�ان الوكال�ةوتـَصُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواس�طتھا ھ�ذه المع�ايير ض�من  
النفاي��ات. وتصن��ـَّف المنش��ورات  وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان

 .أدلة األمانو متطلبات األمان، وأساسيات األمانالصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات، وھي: 

ويع��ر� موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة، ال��وارد أدن��اه، معلوم��ات ع��ن برن��ام� مع��ايير أم��ان  
  الوكالة 

http://www-ns.iaea.org/standards/ 

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزية. كما تت�وافر نص�وص  
مع��ايير األم��ان الص��ادرة باللغ��ات األس��بانية والروس��ية والص��ينية والعربي��ة والفرنس��ية، باإلض��افة إل��ى مس��رد 

م�ان. وللحص�ول عل�ى مزي�د الوكالة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األلذي وضعته مصطلحات األمان ا
  من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria. 

ھة إلى جميع مستخدمي معايير أم�ان الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة المس�تفادة م�ن اس�تخدامھا    والدعوة موجَّ
والدورات التدريبية مثالً)، بما يكفل أن تظل ھذه المع�ايير ق�ادرة  (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان

على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن طري�� موق�ع الوكال�ة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت أو 
  .Official.Mail@iaea.orgبالبريد، كما ھو مبّين أعاله، أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 

  

  المنشورات ذات الصلة

تتخ��ذ الوكال��ة ترتيب��ات لتطبي��� مع��ايير األم��ان، وبموج��ب أحك��ام الم��ادة الثالث��ة والفق��رة ج��يم م��ن الم��ادة   
ا الغ�ر�، الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتق�وم، لھ�ذ

  بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

توفر أمثلة عملي�ة  تقارير أمانوتـَصُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا   
  وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان. 

تق��ارير ال�ري��� ، وا�ش��عاع�تق��ارير التقي��ي� وتص��در الوكال��ة منش��ورات أخ��ر� متعلق��ة باألم��ان مث��ل   
. كم��ا تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد� الو���ا�� التقني��ة، والتق��ارير التقني��ة، وال��دول� ل�م��ان الن��ووي

  اإلشعاعية، وأدلـَّة خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان. 

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن  
تتألف سلس�لة الطاق�ة النووي�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن تق�ارير مص�ّممة لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح��  

المتعلق��ة باالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة وتطويرھ��ا وتطبيقھ��ا العمل��ي. وت��رد المعلوم��ات ض��من أدل��ة 
تقدم المحرز، وأفضل الممارسات لالستخدامات السلمية للطاقة النووي�ة. وتقارير عن حالة التكنولوجيا وأوجه ال

وتستكمل ھذه السلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، وتق�دم إرش�ادات مستفيض�ة، وخب�رة، باإلض�افة إل�ى 
ش�ّعة الممارسات الجّيدة وأمثلة في مجاالت الق�و� النووي�ة، ودورة الوق�ود الن�ووي، والتص�رف ف�ي النفاي�ات الم

  واإلخراج من الخدمة.
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 مالحظة بشأن حقوق النشر

  

بش��ن  النش�ر العالمي�ة لح��و� جميع منشورات الوكالة العلمي�ة والت�ني�ة محمي�ة بموج�� أحك�ا� االتفاقي�ة
(ب�اري�). وق�د ت��  ١٩٧٢ ع�ا� (ب�رن) والمن�ح�ة ف�ي ١٩٥٢الملكية الفكرية بصيغتھا المعتمدة في ع�ا� 

للملكي��ة الفكري��ة (جني���) ليش��مل الملكي��ة  تمدي��د ح��� النش��ر من��ذ ذل��� الح��ين بواس��طة المنظم��ة العالمي��ة
اس��تخدا� النص��و� ال��واردة ف��ي منش��ورات الفكري��ة اإللكتروني��ة والفعلي��ة. ويج��� الحص��ول عل��ى إذن ب

الوكالة بشكل مطبوع أو إلكتروني، استخداما كلياً أو جزئياً؛ ويخضع ��ذا اإلذن ع�ادة التفاق�ات ح��و� 
�� ب�ي�ة اقتراح�ات تخ�� االستنس�ا� والترجم�ة ���را� �ي�ر تجاري�ة،  النشر واإلنتاج ا�دب�ي. وُيرحَّ

ينبغ�ي توجي�ه أي�ة استفس�ارات إل�ى قس�� النش�ر الت�ابع و وسُينَظر فيھ�ا عل�ى أس�ا� ك�ل حال�ة عل�ى ح�دة.
  ) على العنوان التالي:IAEA Publishing Sectionللوكالة (

Sales and Promotion Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Wagramer Strasse 5 
P.O. Box 100 
1400 Vienna 
Austria 
fax: +43 1 2600 29302 
tel.: +43 1 2600 22417 
email: sales.publications@iaea.org  
http://www.iaea.org/books  

  
  

  للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي:
For further information on this publication, please contact : 

Incident and Emergency Centre 
International Atomic Energy Agency 

Vienna International Centre 
PO Box 100 

1400 Vienna, Austria 
Email: Official.Mail@iaea.org 
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  تمھيد
  

�ر(’ُتشكِّل اتفاقية التبليغ المبكِّر عن وقوع حادث نووي  واتفاقي�ة تق�ديم المس�اعدة ف�ي حال�ة ‘) اتفاقي�ة التبلي�غ المبكِّ
دان ‘) المس�اعدة تق�ديم اتفاقية(’وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي  الص�كين الق�انونيين الرئيس�يين الل�ذين يح�دِّ

لتيس��ير تب��ادل المعلوم��ات وتق��ديم المس��اعدة ف��وراً ف��ي حال��ة وق��وع ح��ادث أو ط��ارئ ن��ووي أو  اإلط��ار ال��دولي
ة . وُكلِّفت الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�عواقب تلك الحادثات والطوارئإشعاعي بھدف التقليل إلى أدنى حد من 

 (دليل االتص�ال) التصال في الحادثات والطوارئتين االتفاقيتين. ويوثِّق دليل عمليات ابمھام محّددة بموجب ھا
كلتيھم�ا، وك�ل في االتفاقيتين أو ھاتين الترتيبات المتخذة بين الوكالة ودولھا األعضاء و/أو األطراف في إحدى 

وال�دول األخ�رى المنظم�ات الدولي�ة)، إليھا فيم�ا بع�د باس�م المنظمات الحكومية الدولية المعنية األخرى (المشار 
  ذات الطابع التشغيلي. موادھما وتحديداً  تيسير تنفيذ االتفاقيتينمن أجل 

دلي�ل الوكال�ة للعملي�ات التقني�ة المتعلق�ة ب�التبليغ ع�ن ح�االت الط�وارئ وتق�ديم المس�اعدة مح�ل ھ�ذا ال�دليل  ويحل
. وتلق�ت ال�دول ١٩٨٩ك�انون الثاني/ين�اير  ١٨ال�ذي ص�در للم�رة األول�ى ف�ي بشأنھا (دلي�ل التبلي�غ والمس�اعدة) 

المس�اعدة والمنظم�ات الدولي�ة ذات الص�لة وال�دول تقديم األعضاء والدول األطراف في اتفاقيتي التبليغ المبّكر و
ديغطي الدليل بروتوكوالت نقاط ھذا الدليل. ونسخاً مستوفاة من األخرى بانتظام  ة ف�ي اتف�اقيتي االتص�ال المح�دَّ
  مستعملي المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية.تقديم المساعدة، فضالً عن بروتوكول التبليغ المبّكر و

إدخ��ال بع�� التع��ديالت عل��ى  الطبع�ة األخي��رة م�ن دلي��ل التبلي��غ والمس�اعدةمن��ذ ص��دور ع��دة عوام�ل  وس�وغت
الدروس المس�تفادة م�ن الخب�رة المكتس�بة م�ن تب�ادل المعلوم�ات ف�ي  تغييرات دعت إليھاالترتيبات القائمة، وھي 

واالستجابة لطلبات المعلوم�ات والمس�اعدة ف�ي أثن�اء الحادث�ات والط�وارئ النووي�ة  والطوارئالحادثات  حاالت
 الط�وارئوالحادث�ات ح�االت النظام الموّحد لتبادل المعلومات في إلشعاعية خالل السنوات األخيرة، وتطلبھا وا

المقي��اس ال��دولي لألح��داث النووي��ة  يس��تعملوناالتص��ال والم��وظفين ال��وطنيين ال��ذين  لنق��اط د)(النظ��ام الموّح��
الخط��ة (’المش��تركة للمنظم��ات الدولي��ة م��ن أج��ل التص��ّدي للط��وارئ اإلش��عاعية  وتنق��ي� الخط��ةواإلش��عاعية، 

 وأع�ن إمكاني�ة وق�وع ح�االت ط�وارئ س�واًء بس�بب الح�وادث تعبر بشكل أفض�ل  ، والتغييرات التي‘)المشتركة
  بھا. المأذونغير األخرى األعمال أو األعمال اإلجرامية 

أن تواص��ل اس��تعرا� �لياتھ��ا ”... م��ن األمان��ة  GC(49)/RES/9وطل��ب الم���تمر الع��ام للمنظم��ة ف��ي الق��رار 
ال�دول ”... وشّجع ...“ مر، بتبسيط تلك اآلليات لتقديم التقارير وتقاسم المعلومات وأن تقوم، إذا َلزم األ الخاصة

���ب الم�تم���٢٠٠٧ام ـوف���ي ع����“ األعض���اء عل���ى أن تفع���ل ذل����ك أيض���اً. ر الع����ام للمنظم���ة ف���ي ق����رار� ـ، رحَّ
GC(51)/RES/11  ...” بقرار األمانة المتعلِّق بإرساء نظام عالمي موّحد للتبليغ عن الحادث�ات والط�وارئ يجم�ع

بين الترتيبات الواردة في دليل العمليات التقنية المتعلقة ب�التبليغ ع�ن ح�االت الط�وارئ وتق�ديم المس�اعدة بش�أنھا 
ب الم����تمر الع���ام ف���ي ق���رار� وطل���...“. وب���ين �لي���ة نظ���ام األح���داث النووي���ة المرتك���ز عل���ى ش���بكة الوي���ب 

GC(54)/RES/7  ...”عن�ى غة النھائي�ة لنظ�ام ع�المي وموّح�د يُ من األمانة أن تواصل بذل جھودھ�ا لوض�ع الص�ي
بتقديم التقارير وتبادل المعلومات عن الحوادث والحادث�ات النووي�ة واإلش�عاعية ولتنفي�ذ ھ�ذا النظ�ام، وأن تعم�ل 

مھا ال�د  GC(54)/RES/7وش�ّجع الم��تمر الع�ام أيض�اً ف�ي ق�رار� ...“. ول األعض�اء بمقتضى التعقيبات الت�ي تق�دِّ
التأھ�ب والتص�ّدي للحادث�ات جميع الدول األعضاء عل�ى القي�ام، حيثم�ا يل�زم، بتعزي�ز ق�دراتھا الذاتي�ة عل�ى ”... 

والط��وارئ النووي��ة واإلش��عاعية، ع��ن طري��ق تحس��ين ق��دراتھا عل��ى الحيلول��ة دون وق��وع الح��وادث والتص��ّدي 
لطوارئ والتخفيف من حّدة أي عواقب ضارة تنجم عنھا، وعلى القيام، حيثم�ا يل�زم، بطل�ب ال�دعم م�ن األمان�ة ل

أو من الدول األعضاء األخرى في مجال تطوير ق�درات وطني�ة ف�ي ھ�ذا الص�دد عل�ى نح�و يتس�ق م�ع المع�ايير 
وح�ّث الم��تمر الع�ام ف�ي ق�رار�  ...“.جميع الدول األعضاء على المش�اركة ف�ي ھ�ذ� التم�ارين  ]حثّ [الدولية، و

GC(55)/RES/9  ...” الدول األعضاء على تعزيز ترتيبات وقدرات التبليغ ع�ن الط�وارئ واإلب�ال� بھ�ا وتقاس�م
د لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ    ...“.المعلومات عنھا، باستخدام النظام الموحَّ
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ن�ة٢٠١٢حزيران/يونيه  ١ اعتباراً منالدليل  بھذاالعمل وبدأ   . وكل الدول مدعّوة إل�ى اس�تعمال الترتيب�ات المبيَّ
التقلي�ل إل�ى في الدليل عند تقديم المعلومات ذات الصلة بالحادثات أو الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية م�ن أج�ل 

  إبطاء. المساعدة دونتقديم المعلومات و توفيروتيسير  من عواقبھا أدنى حد
  

   للمستعِمل ملحوظة

ويح�ّل مح�ّل الطبع�ة  ٢٠١٢حزيران/يوني�ه  ١ من�ذترتيب�ات ب�دأ العم�ل بھ�ا بالوص�ف ھذا ال�دليل يتناول 
الس��ابقة الت��ي ص��درت بعن��وان دلي��ل العملي��ات التقني��ة المتعلق��ة ب��التبليغ ع��ن ح��االت الط��وارئ وتق��ديم 

). ويرجى من الموظفين المسؤولين البدء فوراً ف�ي تخط�يط أي تغيي�رات يل�زم ٢٠٠٧المساعدة بشأنھا (
إزال�ة ك�ل ُنس�� الطبع�ة الس�ابقة  ٢٠١٢حزيران/يوني�ه  ١حل�ول إدخالھا على نظمھا التشغيلية. ويتع�يَّن ب

  من دليل التبليغ والمساعدة من نظم التصّدي التشغيلية وحفظھا أو التخلُّص منھا.

  :٢٠٠٧ بإصدار عامالتغييرات الرئيسية التالية مقارنة  ٢٠١٢ إصدار عامشمل وي

  عنوان جديد للدليل  •

  بالنسبة للتبليغ عن حاالت الطوارئ وتقديم معلومات المتابعةتقديم أھداف زمن االستجابة   •

  التصّدي لألحداثوتصنيف األحداث إجراءات تعديل   •

  ترتيبات استعمال النظام الموّحد ب تحديد التفاصيل المتعلقة  •

ال��دولي لألح��داث  للمقي��ا� المعين��ينترتيب��ات الم��وظفين ال��وطنيين ب تحدي��د التفاص��يل المتعلق��ة  •
  واإلشعاعية النووية

  .وتنقيح نطاقه وجدوله الزمنينظام جديد للتمارين  وضع  •

ن�ة ف�ي ھ�ذا  ومركز الوكالة للحادثات والطوارئ جاھز لتق�ديم أي�ة إيض�احات بش�أن تنفي�ذ الترتيب�ات المبيَّ
  الدليل. ھذا من ٤-٣االتصال الواردة في القسم  تفاصيلالدليل، ويمكن الوصول إليه من خالل 

  
  
  
  
  
  
  

  من ھيئة التحريرملحوظة 

��ر بالض��رورة ع��ن آراء الحكوم��ات األعض��اء ف��ي الوكال��ة و/أو  اآلراء ال��واردة ف��ي ھ��ذا ال��دليل ال تعبُّ
غ المبّكر عن الحوادث النووية واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع ح�ادث ياألطراف في اتفاقية التبل

المنظمات الحكومية الدولي�ة األخ�رى ذات الص�لة،  آراء، أو أي منھمانووي أو طارئ إشعاعي أو في 
  .أو حكومات الدول األخرى

دقة المعلومات الواردة في ھذا الدليل، ال تتحّم�ل وبالرغم من توّخي الكثير من العناية في الحفاظ على 
  أمانة الوكالة أو دولھا األعضاء أي مسؤولية عن النتائج التي قد تنشأ عن استعمالھا.
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 مقدمة -١  

  

  الخلفية  -١-١  

 ١٩٨٧أيلول/س�بتمبر  ١٦أبلغت األمانة مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه الذي ُعِقد في   
باعت�امھ��ا وض��ع دلي��ل للعملي��ات التقني��ة المتعلق��ة ب��التبليغ ع��ن ح��ا�ت الط��وارئ وتق��ديم 

دلي��ل التبلي��غ والمس��اعدة م��ن الناحي��ة  وي��ربطالمس��اعدة بش��أنھا (دلي��ل التبلي��غ والمس��اعدة). 
�ر واتفاقي�ةبين ا المفاھيمية  لوكالة ودولھا األعضاء والدول األطراف في اتفاقية التبليغ المبكِّ

وال�دول ‘) المنظمات الدولي�ة(’ ذات الصلة] والمنظمات الحكومية الدولية ١المساعدة [ تقديم
لتيس��ير التنفي��ذ العمل��ي لم��واد اتف��اقيتي التبلي��غ دلي��ل التبلي��غ والمس��اعدة األخ��رى. وق��د ُوِض��ع 

م المبكِّر وال يتض�مَّن ال�دليل بحي�� مساعدة ذات الط�ابع التش�غيلي. وع�الوة عل�ى ذل�ك، ُص�مِّ
إل��ى إح��دى ا�تف��اقيتين أو الت��ي ُيح��تكم فيھ��ا  بالح��ا�تب��ين دفتي��ه معلوم��ات عملي��ة متص��لة 

  .وسبل القيام بذلك كلتيھما

ل . وتلّق�ت ال�دو١٩٨٩ك�انون الثاني/ين�اير  ١٨ف�ي ق�د ص�در دليل التبلي�غ والمس�اعدة  وكان  
المس�اعدة، والمنظم�ات  تق�ديم األعضاء، والدول األطراف في اتفاقية التبليغ المبكِّر واتفاقية

. وأع�ادت ال�دليل نس�خاً مس�توفاة م�نالدولية ذات الصلة، والدول األخرى، من�ذ ذل�ك الح�ين 
بانتظام لمراعاة العوامل الكثيرة المتص�لة  هإصدار ٢٠٠٠الوكالة منذ كانون األول/ديسمبر 

طّورات التكنولوجية، والمفاھيم التشغيلية، والتعديالت التي ط�رأت عل�ى مع�ايير األم�ان بالت
الدولية في مجال التأھب والتصّدي للطوارئ، وتوقُّعات الدول األعضاء. وانطالقاً من ھ�ذه 

 الت��ي يتبعھ��اا�ب��ال� النس��خة واس��تناداً إل��ى تنس��ي� عملي��ات تب��ادل المعلوم��ات وترتيب��ات 
 ا�تص��ال، نق�اطتتبعھ��ا وال�دولي لألح��دا� النووي�ة  ن للمقي��اسون المعين�وي��الوطن نوالموظف�

�تص�ال ف�ي الحادث�ات والط�وارئ (دلي�ل ا�تص�ال). تغيَّر اسم الدليل ليصبح دليل عمليات ا
  .إذا اقتضت الحاجة ذلكيعاد إصداره سويراَجع الدليل كل سنتين و

متطلبات األمان 
المتعلقة بالتأھب 

والتصّدي 
النووية  للطوارئ

  أو اإلشعاعية

عل���ى إص���دار منش���ور يتعلّ����  ٢٠٠٢م���ارس آذار/واف���� مجل���س مح���افظي الوكال���ة ف���ي و
أن ”بمتطلبات األمان وفقاً للنظام األساسي لألمانة الذي ينّص على أن م�ن وظ�ائف الوكال�ة 

تض��ع ... مع��ايير أم��ان بقص��د حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��ّد م��ن األخط��ار عل��ى 
د منشور متطلبات األمان الذي صدر بعنوان التأھب للط�وارئ “. والممتلكاتاألرواح  ويحدِّ

] تح��ت رعاي�ة مش��تركة م��ن س��بع منظم��ات دولي��ة، ٢النووي�ة أو ا�ش��عاعية والتص��ّدي لھ��ا [
  م من التأھب والتصّدي للحادثات أو الطوارئ النووية أوـــــوى المالئـــات المستـــــمتطلب

 القسم
١ 
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إل�ى  ] ھ�و التقلي�ل٢المنشور [اإلشعاعية في أي دولة. والقصد من تنفيذ المتطلبات المحددة في   
أدن��ى ح��ّد م��ن ا�ث��ار الت��ي يتع��رض لھ��ا األش��خا� والممتلك��ات والبيئ��ة ج��راء أي ح��ادث أو 
ط�ارئ ن��ووي أو إش��عاعي. ويس��ھم الوف��اء بتل��ك المتطلب�ات ف��ي تنس��يق الترتيب��ات المتخ��ذة عن��د 

متطلب�ات ع�ن وقوع طارئ متخٍط للحدود القومية. وُيتوّقع من السلطات الوطني�ة تطبي�ق تل�ك ال
طريق اعتماد التشريعات ووضع اللوائح وإسناد المس��وليات. وت�رتبط بھ�ذا ال�دليل عل�ى وج�ه 
ن��ة تقتض��ي تواص��الً ب��ين ال��دول والوكال��ة عل��ى الص��عيد التش���يلي  الخص��و� متطلب��ات معيَّ

  ]).٢من المنشور [ ٨٤-٤، ٣٠-٤، ٢٩-٤، ١٥-٤، ١٤-٤(الفقرات 

الخطة المشتركة 
للمنظمات 

من أجل الدولية 
التصّدي 
للطوارئ 
  اإلشعاعية

إلى توضيح التفاعالت ب�ين مختل�ف المنظم�ات الدولي�ة ف�ي  وكان ھناك أيضاً اعتراف بالحاجة
 ص��وبأثن��اء الحادث��ات أو الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية. وف��ي ھ��ذا الس��ياق، اتج��ه التفكي��ر 

الخط�ة ] (’٣عية [وضع خطة مش�تركة للمنظم�ات الدولي�ة م�ن أج�ل التص�ّدي للط�وارئ اإلش�عا
 ٢٠٠٠للم��رة األول��ى ف��ي ك��انون األول/ديس��مبر  ھ��ذه الخط��ة المش��تركة وص��درت‘) المش��تركة
لخط��ة المش��تركة وظ��ائف وأدوار وروعي��ت ف��ي �خ��ر نس��خة مس��توفاة م��ن ادوري��اً.  وتس��تكمل

التم��ارين الحقيقي��ة، وألح��داث ا م��نوعملي��ات المنظم��ات الراعي��ة الجدي��دة، والخب��رة المكتس��بة 
اللجن��ة المش��تركة ب��ين الوك��االت المعني��ة بالتص��ّدي للط��وارئ اإلش��عاعية والنووي��ة. وتوص��يات 

  لكنھا ُتنَشر وتتاح بصورة منفصلة.و بالترافق مع دليل االتصالالخطة المشتركة  وتصدر

شبكة التصّدي 
  والمساعدة

نووي�ة الط�وارئ الحادثات أو ال تيتناول دليل االتصال مسألة طلب وتقديم المساعدة في حاالو
الوكال��ة عل��ى تيس��ير ش��بكة عالمي��ة للتص��ّدي والمس��اعدة تش��مل ق��درات  وتعم��لش��عاعية. اإلأو 

ف�ي إط�ار جھ�ود  وطنية قادرة على التص�ّدي الس�ريع لح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية
ال��دول ”... بق��وة  GC(54)/RES/7. وش��ّجع الم���تمر الع��ام للوكال��ة ف��ي ق��راره تق��ديم المس��اعدة
ي اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة عل��ى دع��م الوكال��ة ف��ي الوف��اء بالت�اماتھ��ا بموج��ب ھ��ذه األط��راف ف��

االتفاقي���ة وذل���ك بتس���جيل ق���دراتھا عل���ى التص���ّدي المتاح���ة دولي���اً ف���ي إط���ار ش���بكة التص���ّدي 
وت��رد تفاص��يل عملي��ات ش��بكة التص��ّدي والمس��اعدة ف��ي منش��ور مص��احب ل��دليل “ والمس��اعدة.

  ].٤االتصال وُتنَشر بصورة منفصلة [

دت أيض��اً ال��درو� المس��تفادة م��ن تج��ارب وتم��ارين الط��وارئ   عوامل أخرى ، ConvEx-2، وConvEx-1ُح��دِّ
التي أجريت في السنوات السابقة والمستخلصة م�ن ت�دابير التص�ّدي الفعلي�ة الت�ي  ConvEx-3و

حَتم�ل أن اتخذتھا الوكالة والدول لتقديم المساعدة في الوقت المناسب ل�ح�داث الت�ي ُيش�َتبه أو يُ 
تنط��وي عل��ى عواق��ب إش��عاعية. واس��ُتخِدمت الخب��رة المكتس��بة م��ن اإلج��راءات الروتيني��ة ف��ي 

  .تعالج من قبل في كل حالة على حدة يد بعض إجراءات التصّدي التي كانتتوح

  الھدف  -٢-١  

الھدف من ھذا الدليل ھو أن يساعد تطبيقه عل�ى تحس�ين تب�ادل المعلوم�ات المتعلق�ة بالحادث�ات   
وح��االت الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ب��ين أمان��ة الوكال��ة، وال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة، 
والدول األطراف في اتفاقيتي التبليغ المبّكر وتقديم المساعدة، والمنظمات الدولية ذات الص�لة، 

م الدليل إرشادات إل�ى ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة، وال�دول األط�راف، و الدول األخرى. ويقدِّ
لتفاع��ل ك��ل منھ��ا م��ع ا�خ��ر وم��ع أمان��ة المعني��ة، التخ��اذ ترتيب��ات مناس��بة والمنظم��ات الدولي��ة 

الوكالة. وعالوة على ذلك فقد تم تصميم الدليل بحيث يحتوي بين دفتي�ه عل�ى معلوم�ات عملي�ة 
  قت وكيفية اللجوء إلى ھذه الترتيبات.تتصل بو
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  النطاق  -٣-١  

ا يتص�ل ب�التبليغ وتق�ديم التق�ارير وتب�ادل يبيِّن دليل االتصال بطريقة عملية توقُّعات الوكالة فيم�  
 الوق�ت المناس�ب ب�ين أمان�ة الوكال�ة ودولھ�ا األعض�اءوتقديم المساعدة ف�ي  المعلومات الرسمية

�ر وتق�ديم المس�اعدةوالدول األطراف في اتفاقيتي ا  ذات الص�لةوالمنظم�ات الدولي�ة  لتبليغ المبكِّ
والدول األخرى، في األحداث التي تنطوي على آثار إشعاعية ظ�اھرة أو محتمل�ة أو متص�ّورة 

 وك�ذل� التوقع�ات المتص�لة ،تقتضي إجراءات للتصّدي لھا أو التي تثير اھتمام وسائط اإلع��م
  طوير القدرة على التأھب.تب

�ر وتق�ديم المس�اعدة    وتأتي الترتيبات المبّينة في دلي�ل االتص�ال ف�ي س�ياق اتف�اقيتي التبلي�غ المبكِّ
]، ٢]، ومتطلبات األم�ان المتعلق�ة بالتأھ�ب للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية والتص�ّدي لھ�ا [١[

]. وينب���ي ع��دم ٥]، والمقي��اس ال��دولي ل�ح��داث النووي��ة واإلش��عاعية [٣والخط��ة المش��تركة [
دة ف�ي دلي�ل االتص�ال وب�ين نظ�م  األخ�رى، م�ن قبي�ل نظ�ام  اإلب���الخلط بين الترتيب�ات المح�دَّ

الوكال��ة للتبلي��غ ع��ن الحادث��ات، أو قاع��دة البيان��ات الخاص��ة باالتج��ار �ي��ر المش��رو�. وع���وة 
عل��ى ذل���، ال يتن��اول ھ��ذا ال��دليل منھجي��ة تص��نيف الط��وارئ ف��ي المقي��اس ال��دولي للط��وارئ 

]. ويع��رض ال��دليل ترتيب��ات للم��وظفين ٥ف��ي المنش��ور [ذك��ر� ش��عاعية ال��ذي ي��رد النووي��ة واإل
ال��دولي ل�ح��داث النووي��ة واإلش��عاعية م��ن أج��ل نش��ر المعلوم��ات  المعين��ين للمقي��اسال��وطنيين 

ً المتعلقة باألحداث المصّنفة    ھذا المقياس.ل وفقا

  ھيكل الدليل  -٤-١  

خلفي��ة ال��دليل وھدف��� ونطاق���  القس��م األول. ويتض��ّمن أقس��اميت��ألّف دلي��ل االتص��ال م��ن أربع��ة   
الث��اني معلوم��ات  القس��موھيكل��� إل��ى جان��ب تعري��ف المص��طلحات والمختص��رات. ويع��رض 

وال��رض م�ن تق�ديم ھ�ذ� الوكالة للتبليغ عن الحادث�ات والتص�ّدي للط�وارئ.  شبكةأساسية عن 
لت�ي يس�تند إليھ�ا التخط�يط، تمكين الق�ارئ م�ن فھ�م أھ�داف التص�ّدي، واألس�س االمعلومات ھو 

الثال�ث  القس�موخدمات ومفھوم عمليات شبكة التبليغ عن الحادثات والتصّدي للطوارئ. ويب�ّين 
اإلج��راءات الت��ي يتع��ّين اتخاذھ��ا م��ن جان��ب ال��دول األعض��اء وال��دول األط��راف ف��ي اتف��اقيتي 

ي، بم��ا ف�ي ذل��� التبلي�غ المبّك�ر وتق��ديم المس�اعدة م�ن أج��ل تط�وير ومواص��لة االس�تعداد للتص�دّ 
إدارة معلوم��ات االتص��ال، والطريق��ة الت��ي س��تتبعھا الوكال��ة ف��ي تنظ��يم التج��ارب والت��دريبات 

الرابع لمحة عامة عن إجراءات التص�ّدي المتوقع�ة  القسموالتمارين والمشاركة فيھا. ويعرض 
ف م��ن ال��دول األط��راف، وال��دول األعض��اء، والمنظم��ات الدولي��ة المعني��ة، والوكال��ة ف��ي مختل��

  السيناريوھات.

��د تو�ي��ع الملح��ق    ب��دليل االتص��ال  ١ويرف��ق ب��دليل االتص��ال ملحق��ان يص��دران عل��ى ح��دة. ويقيَّ
تفاص���يل االتص���ال والق���وائم المرجعي���ة  -مرك���� الوكال���ة للحادث���ات والط���وارئ ب االتص���ال(

ن��ة  ھ��ذا الملح��ق وال يت��ا� ،واالس��تمارات) الوطني��ة  والھيئ��اتإالّ لنق��اط التح��ذير الوطني��ة المعيَّ
دليل المصاحب ل� ٢الثالث). أما الملحق  القسمالمختصة والمنظمات الدولية ذات الصلة (انظر 

االتص��ال فھ��و قائم��ة تض��م جمي��ع نق��اط االتص��ال الدولي��ة ويقتص��ر تو�يع��� أيض��اً عل��ى نق��اط 
  الوطنية المختصة والمنظمات الدولية ذات الصلة. والھيئاتالتحذير الوطنية 



۱

مقدمة EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٤ الصفحة

وباإلضافة إلى دلي�ل االتص�ال، ُيش�ّكل المنش�وران التالي�ان ج�زءاً ال يتج�زأ م�ن إط�ار التص�ّدي   
  للحادثات والطوارئ: 

-EPRالخط��ة المش��تركة للمنظم��ات الدولي��ة م��ن أج��ل التص��ّدي للط��وارئ اإلش��عاعية،   -١
JPLAN 2010 ،[3].  

  .EPR-RANET 2010 ،[4]شبكة الوكالة للتصّدي والمساعدة،   -٢

  التعاريف  -٥-١  

ھ��ة م��ن ھيئ��ة مختص��ة إل��ى ھيئ��ة وطني��ة أو دولي��ة تق��دم فيھ��ا تفاص��يل ع��ن   رسالة إرشادية رس��الة رس��مية موجَّ
حادثة أو حالة طوارئ نووية أو إشعاعية دون التزام صريح أو توقُّ�ع ب�أن تفع�ل ذل�� بموج�ب 

بين ما تش�مل م�ا يل�ي: معاھدة دولية أو وفقاً لمعايير األمان الدولية، ولكن ألغراض تشمل من 
) استباق الطلبات المشروعة من ال�دول األخ�ر� األط�راف ف�ي اتفاقي�ة تق�ديم المس�اعدة م�ن ١(

؛ ٢) حفز الوكالة على ب�ذل مس�اعيھا الحمي�دة٢؛ (١في الحصول على معلومات‘ المساعدة’أجل 
بش��أن ) إص��دار إن��ذار ُمس��ّبق إل��ى الوكال��ة أو المنظم��ات األخ��ر� ذات الص��لة أو األخ��ر� ٣(

) مب�ادرة الوكال�ة أو ٤؛ (٣تطورات الحالة حتى تكون جاھزة للتصّدي في حال تف�اقم األوض�ا�
المنظم��ات الدولي��ة األخ��ر� ذات الص��لة، أو ال��دول األخ��ر� بالتص��دي اإلداري و/أو إس��داء 
المشورة إلى الحكومات، أو الجمھور، أو وس�ائط اإلع�الم بش�أن تط�ّورات حال�ة تنط�وي عل�ى 

) القي�ام ف�ي غي�ر ذل�� م�ن الح�االت بتح�ذير ٥ة فعلي�ة أو محتمل�ة أو متص�ّورة؛ (أھمية إش�عاعي
  موظفي الوكالة المعنيين بالتصّدي للطوارئ.

  التأكد من صحة مصدر الرسالة.  اعتماد

مص��طلح ع��ام ُيطل��ق عل��ى منظم��ة تكلّفھ��ا دول��ة أو منظم��ة دولي��ة ب��دور ف��ي التب��ادل ال��دولي   نقطة اتصال
  وتقديم المساعدة المتصلة بحادثة أو حالة طوارئ نووية أو إشعاعية.للمعلومات أو طلب 

مص��در يمك��ن، إذا ك��ان دون رقاب��ة، أن ي���ّدي إل��ى تع��ّرض يكف��ي للتس��بب ف��ي �ث��ار قطعي��ة   مصدر خطر
  ].٧]، [٦خطيرة. [

المعلوم�ات وصف يشير إلى النظ�ام الرس�مي المس�تخَدم ف�ي إص�دار وتلّق�ي البالغ�ات، وتب�ادل   اتفاقية طوارئ
العاجلة وتقديم المساعدة من خالل مركز الوكال�ة للحادث�ات والط�وارئ ف�ي ح�ال وق�و� حادث�ة 

  أو حالة طوارئ نووية أو إشعاعية.

طارئ (حالة 
  طوارئ)

حالة غير روتينية تتطلّب إجراًء فورياً يرمي في المق�ام األول إل�ى التخفي�ف م�ن خط�ر أو م�ن 
أو نوعي��ة الحي��اة أو الممتلك��ات أو البيئ��ة. ويش��مل ذل���  �ث��ار ض��ارة بص��حة اإلنس��ان وس��المت�

حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية وح�االت الط�وارئ التقليدي�ة مث�ل الحرائ�ق أو انبعاث�ات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢انظر المادة   ١  
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥انظر المادة   ٢  
م�ن اتفاقي�ة التبلي��  ٤حتى يمكن للوكالة على سبيل المثال أن تضطلع بوظائفھا المقررة بموجب الم�ادة   ٣  

 ].١المبكِّر [
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مواد كيميائية خطرة أو العواصف أو الزالزل. كما يشمل ذلك الحاالت الت�ي تس�ّوغ التص�ّرف 
  متصّور.فوراً من أجل التخفيف من آثار خطر 

أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو األح�داث البادئ�ة أو   حادثة
ُنُذر الحوادث، أو الحوادث التي كادت أن تقع، أو غير ذلك من الحوادث المؤس�فة، أو األفع�ال 

لفعلي�ة أو المحتمل�ة غير المأذون بھا، اإليذائية أو غير اإليذائية، التي ال يمكن تجاھل عواقبھ�ا ا
  من زاوية الوقاية أو األمان.

موظف وطني 
معين للمقياس 

الدولي لألحداث 
النووية 

  واإلشعاعية

الشخص أو مناوبه المكلّف رسمياً من حكومة دولته بتقديم تصنيفات المقياس الدولي ل�ح�داث 
  النووية واإلشعاعية بالنيابة عن الدولة.

نقطة تحذير 
  ٤وطنية

ع ھ��ي نقط��ة  اتص��ال م��زّودة بم��وظفين أو يمك��ن اس��تنفارھا ف��ي جمي��ع األوق��ات بحي��ث تس��رِّ
باالستجابة، تشرع في االستجابة، لما يرد إليھا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية م�ن بالغ�ات، 

  أو وسائل تحذيرية، أو طلبات مساعدة، أو طلبات تحّقق من رسائل، حسب االقتضاء.

ھيئة وطنية 
  مختصة

ال مختصة بتبليغ أو إخطار الوكالة بأي حادثة أو حال�ة ط�وار� نووي�ة أو إش�عاعية نقطة اتص
ومس���ؤولة ع���ن إرس���ال تل���ك البالغ���ات أو اإلخط���ارات، أو ھ���ي نقط���ة االتص���ال المختص���ة 
والمس��ؤولة ع��ن تلّق��ي البالغ��ات م��ن ال��دول األخ��ر� أو م��ن الوكال��ة بش��أن ح��االت الط��وار� 

  تؤّثر على الدولة.النووية أو اإلشعاعية التي يمكن أن 

رسالة تقّدم فوراً إلى ھيئة وطنية أو دولي�ة ع�ن طري�ق ھيئ�ة مختص�ة مخّول�ة بموج�ب معاھ�دة   بالغ
دولي��ة أو وفق��اً لمع��ايير دولي��ة لتق��ديم تفاص��يل ع��ن ط��ار� فعل��ي أو ط��ار� محتم��ل، حس��ب م��ا 

] أو مع�ايير األم�ان ١على سبيل المثال اتفاقية التبليغ المبّكر عن وقوع ح�ادث ن�ووي [ تقتضيه
  ] (انظر أيضاً رسالة إرشادية).٢الدولية [

الدول��ة المس��ؤولة ع��ن تبلي��غ ال��دول الت��ي يمك��ن أن تتض��رر والوكال��ة بش��أن ح��دث ذي أھمي��ة   دولة ُمبلَِغة
محتمل��ة أو متص��ّورة بالنس��بة ل��دول أخ��ر�.  إش��عاعية، أو حال��ة ذات أھمي��ة إش��عاعية، فعلي��ة أو

) الدول�ة الط�رف الت�ي لھ�ا والي�ة أو إش�راف عل�ى المرف�ق أو النش�اط ١ويشمل ذل�ك م�ا يل�ي: (
من اتفاقية التبليغ المبّكر ع�ن وق�وع  ١(بما في ذلك األجسام الفضائية) وفقاً لما جاء في المادة 

ش���ف ع���ن ط���ار� ع���ابر ل�وط���ان أو ) الدول���ة الت���ي تك���ون البادئ���ة بالك٢ح���ادث ن���ووي، أو (
باكتش��اف م��ا ي��دل علي��ه، وذل��ك م��ثالً ع��ن طري��ق م��ا يل��ي: الكش��ف ع��ن وج��ود ح��االت ازدي��اد 
ملم��وس ف��ي مس��تويات اإلش��عاعات الجوي��ة ال ُيع��رف لھ��ا منش��أ� أو الكش��ف ع��ن تل��ّوث ف��ي 
شحنات ع�ابرة للح�دود� أو اكتش�اف وج�ود مص�در خطي�ر ق�د يك�ون نش�أ ف�ي دول�ة أخ�ر�� أو 

  أعراض طبية قد تكون نتجت عن تعّرض حدث خارج الدولة.تشخيص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبّكر وتقديم المساعدة. ومع ذلك فق�د تب�يَّن أن ھ�ذ� في اتفاقيتي التبليغ ‘ نقطة اتصال’ُيستخَدم مصَطلح   ٤  

‘ نقط�ة التح�ذير الوطني�ة’العبارة ملتبسة ويسيء األطراف استعمالھا في كثير من األحيان. لذلك ُتستخَدم عب�ارة 
في ھذا الدليل حت�ى يك�ون م�ن الواض�ح أن ھ�ذ� النقط�ة ھ�ي نقط�ة االتص�ال الت�ي ينبغ�ي أن تك�ون متاح�ة عل�ى 

 لتلقي البالغات أو التقارير اإلرشادية أو طلبات الحصول على معلومات أو مساعدة.مدار اليوم 
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مص���نع إلنت���ا� الوق���ود الن���ووي أو مفاع���ل بح���وث (بم���ا ف���ي ذل���ك المجّمع���ات دون الحرج���ة   منشأة نووية
والمجمعات الحرجة) أو محطة قوى نووية أو مرفق لخزن الوقود المس�تھلك أو مص�نع إث�راء 

  بالطاقة النووية.أو مرفق إعادة معاجلة أو سفينة تعمل 

رسالة تبع�ث إل�ى نقط�ة اتص�ال ف�ي دول�ة متض�ررة أو يمك�ن أن تتض�رر تع�ر� فيھ�ا الوكال�ة  بذل مساع حميدة
  خدماتھا.

منظمة دولية 
  ذات صلة

منظمة حكومية دولي�ة مكلف�ة أو م�زودة، وفق�اً للمعلوم�ات المقدم�ة إل�ى الوكال�ة، بمس�ؤوليات أو 
إلس�داء المش�ورة أو تق�ديم المس�اعدة ف�ي ح�االت الحادث�ات أو قدرات قانونية أو تنظيمي�ة مھم�ة 
  الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

الدولة مقدمة 
  التقرير

الدولة التي تبلغ الدول التي يمكن أن تتضرر والوكال�ة بوق�و� ح�دث ذي أھمي�ة إش�عاعية فعلي�ة 
إرش�ادية) دون الت�زام أو محتملة أو متص�ّورة. وُترِس�ل الدول�ة معلوماتھ�ا طوع�اً (انظ�ر رس�الة 

  قانوني بفعل ذلك.

انطالق ملموس 
  عابر للحدود

ث ن�ات� م�ن  انطالق مواد مش�ّعة ف�ي البيئ�ة عل�ى نح�و ق�د ي�ؤّدي إل�ى جرع�ات أو مس�تويات َتل�وُّ
االنط��الق تعب��ر الح��دود الوطني��ة وتتج��اوز المس��تويات الدولي��ة الموِجب��ة للت��دّخل أو المس��تويات 

]، بم�ا ف�ي ذل�ك ف�ر� قي�ود عل�ى ٢يما يخص اإلجراءات الوقائي�ة [الدولية الموِجبة للتصّرف ف
  األغذية وعلى التجارة.

دولة أودعت وثيقة التصديق على اتفاقية التبليغ المبّكر أو اتفاقية تقديم المس�اعدة أو قبولھم�ا أو   دولة طرف
  اعتمادھما أو االنضمام إليھما.

طارئ متخٍط 
  للحدود القومية

إشعاعي ذو أھمية إشعاعية، فعلية أو محتملة أو متصّورة، بالنس�بة ألكث�ر م�ن طارئ نووي أو 
  دولة. ويشمل ذلك ما يلي:

) انبع��اث م��واد مش��عة انبعاث��اً ملموس��اً عب��ر الح��دود (إالّ أن الط��ارئ عب��ر اإلقليم��ي ال يعن��ي ١(
  بالضرورة انبعاث مواد مشّعة انبعاثاً ملموساً عبر الحدود)؛

ي مرف�ق أو أي ح�دث �خ�ر يمك�ن أن ي�ؤّدي إل�ى انبع�اث م�واد مش�عة ) حدوث طارئ عام ف�٢(
  انبعاثاً ملموساً (جوياً أو مائياً) عبر الحدود؛

) اكتشاف فقدان أو إزالة غير مشروعة لمصدر خطر تم نقله عب�ر ح�دود وطني�ة، أو يش�تبه ٣(
  في أن يكون قد تم نقله عبرھا؛

  جارة أو السفر الدولية؛) حدوث طارئ يؤّدي إلى إرباك كبير لحركة الت٤(
غ اتخ���اذ إج���راءات وقائي���ة تج���ا� الم���واطنين األجان���� أو الس���فارات ٥( ) ح���دوث ط���ارئ يس���وِّ

  األجنبية في الدولة التي يقع فيھا؛
) حدوث طارئ يؤّدي أو قد يؤّدي إلى �ث�ار قطعي�ة عنيف�ة وينط�وي عل�ى خط�أ و/أو مش�كلة ٦(

ة) يمك�ن أن يك�ون لھم�ا �ث�ار خطي�رة عل�ى األم�ان (تتعلّق بالمعدات مثالً أو ب�البرام� الحاس�وبي
  على الصعيد الدولي؛

) حدوث طارئ يؤّدي أو قد يؤّدي إل�ى ب�ّث مش�اعر القل�ق الب�الغ ب�ين س�كان أكث�ر م�ن دول�ة ٧(
  نتيجة لخطر إشعاعي فعلي أو متصّور.

  (انظر اعتماد).عملية التأكد من أن المعلومات الواردة في رسالة مفھومة على الوجه السليم   تحّقق
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  المختصرات    - ٦- ١        

CONVEX  تمرين طوارئ
EMERCON اتفاقية طوارئ
ENATOM دليل العمليات التقنية المتعلقة بالتبليغ عن حاالت الطوارئ وتقديم المساعدة بشأنھا 
ENF  استمارة التبليغ عن حدث
ERF استمارة تصنيف األحداث
FAO  والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية
GC(YY)/RES/X ) المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةYY) رقم الدورة) القرار =X (رقم القرار =  
GENF استمارة طوارئ عامة في مرفق نووي
IACRNE اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصّدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية 
IAEA  الدولية للطاقة الذريةالوكالة
IEC (التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية) مركز الحادثات والطوارئ 
IEComm دليل عمليات االتصال في الحادثات والطوارئ
IES (التابعة للوكالة) شبكة التبليغ عن الحادثات والتصّدي للطوارئ 
INES المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية
INTERPOL (إنتربول) المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
IRIX النظام الدولي لتبادل المعلومات اإلشعاعية
IRS نظام التبليغ عن الحادثات
ITDB قاعدة البيانات الخاصة باالتجار غير المشروع
MPA استمارة القياسات واإلجراءات الوقائية
MTPI (في الوكالة) شعبة اإلعالم العام
NCA ھيئة وطنية مختصة
NCA(A) الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خارج الوطن 
NCA(D) الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع داخل الوطن 
NEWS نظام األحداث النووية المرتكز على الويب
NPP محطة قوى نووية
NWP نقطة تحذير وطنية
OCHA  لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة
OOSA مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
PAHO منظمة الصحة للبلدان األمريكية
RANET شبكة التصّدي والمساعدة
RFA استمارة طلب مساعدة
RSMC (المنظمة العالمية لألرصاد الجوية) المركز اإلقليمي المتخصص لألرصاد الجوية 
SCC خدمات األمم المتحدة لألمن والسالمة - األمنية مركز السيطرة 
SRF  نموذج اإلبالغ الموحد
URL (العنوان على الشبكة العالمية) كّشاف موقع الموارد الموّحد 
USIE النظام الموّحد لتبادل المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ 
UTC التوقيت العالمي المنسَّق
WCO منظمة الجمارك العالمية
WHO منظمة الصحة العالمية
WMO المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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  األطرافوالدول الدول األعضاء   -٧-١  
  .. ويمكن االطالع على الحالة األخيرة في موقع الوكالة على شبكة الويب٢٠١٢أيار/مايو  ٧الحالة حتى  

رالتبليغ اتفاقية في طرف دولة ١   المساعدة تقديم اتفاقية في طرف دولة  ٢ المبكِّ
  دولية منظمة  ٤ الوكالةفي عضواً  ليست دولة ٣
    الضرورية القانونيةالصكوكإيداعبعدإالّالنفاذحيِّزتدخلالولكنھاالعامالمؤتمر من معتمدة عضوية ٥

  ٢، ١روسياالتحاد ال
  إثيوبيا

  أذربيجان
  ٢، ١األرجنتين

  ٢، ١األردن
  ٢، ١أرمينيا
  إريتريا
  ٢، ١إسبانيا
  ٢، ١أستراليا
  ٢، ١إستونيا
  ٢، ١إسرائيل
  أفغانستان
  إكوادور
  ٢، ١ألبانيا

  ٢، ١ألمانيا
اإلمارات العربية 

  ٢، ١المتحدة
  ٢، ١إندونيسيا
  ١أنغوال

  ٢، ١أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  ٢، ١أوكرانيا

جمھورية إيران 
  ٢، ١اإلسالمية
  ٢، ١أيرلندا
  ٢، ١أيسلندا
  ٢، ١إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغواي
  ٢، ١باكستان
  ٥باالو

  ١البحرين
  ٢، ١البرازيل
  ٢، ١البرتغال
  ٢، ١بلجيكا

  

 ٢، ١بلغاريا

  بليز
  ٢، ١بنغالديش

  ٢، ١بنما
  بنن

  ٢، ١بوتسوانا
  بوركينا فاسو

  بوروندي
  ٢، ١البوسنة والھرسك

  ٢، ١بولندا
  ٢، ١بوليفيا
  ٢، ١بيرو

  ٢، ١بيالروس
  ٢، ١تايلند
  ٢، ١تركيا
  تشاد
  ٥توغو

  ٢، ١تونس
  ٥تونغا

  جامايكا
  ٢، ١الجزائر

  جزر مارشال
جمھورية أفريقيا 

  الوسطي
  الجمھورية
  ٢ ،١التشيكية

  الجمھورية الدومينيكية
الجمھورية العربية 

  السورية
جمھورية الكونغو 

  الديمقراطية
جمھورية تنزانيا 

  ٢، ١المتحدة
جمھورية فنزويال 

  البوليفارية
  ٢، ١جمھورية كوريا
جمھورية الو 

  الديمقراطية الشعبية

جمھورية مقدونيا 
 ١،٢اليوغوسالفية السابقة

  ٢، ١جمھورية ملدوفا
جمھورية موريتانيا 

  ٢، ١اإلسالمية
  ٢، ١جنوب أفريقيا

  جورجيا
  ١الدانمرك

  دومينيكا
  ٥الرأس األخضر

  ٥رواندا

  ٢، ١رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
سانت فنسنت وجزر 

  ٣، ٢، ١غرينادين
  ٢، ١سري النكا
  ٢، ١السلفادور
  ٢، ١سلوفاكيا
  ٢، ١سلوفينيا
  ٢، ١سنغافورا
  السنغال

  ٥سوازيالند

  السودان
  ٢، ١السويد
  ٢، ١سويسرا
  سيراليون
  سيشل
  ٢، ١شيلي
  ٢، ١صربيا
  ٢، ١الصين

  ٢، ١طاجيكستان
  ٢، ١العراق
  عمان
  غابون
  غانا

 ٢، ١غواتيماال
  ٢، ١فرنسا
  ٢، ١الفلبين
  ٢، ١فنلندا

  ٢، ١فييت نام
  ٢، ١قبرص
  ٢، ١قطر

  قيرغيزستان
  كازاخستان
  ٢، ١الكاميرون

  الكرسي الرسولي
  ٢، ١كرواتيا
  ١كمبوديا

  ٢، ١كندا
  ٢، ١كوبا

  كوت ديفوار
  ٢، ١كوستاريكا
  ٢، ١كولومبيا
  الكونغو
  ٢، ١الكويت
  كينيا
  ٢، ١التفيا
  ٢، ١لبنان

  ٢، ١لكسمبرغ
  ٢ليبيا

  ليبيريا
  ٢، ١ليتوانيا

  ٢، ١ليختنشتاين
  ليسوتو
  مالطة
  مالي

  ٢، ١ماليزيا
 مدغشقر
  ٢، ١مصر

 ٢، ١المغرب

  ٢، ١المكسيك
  مالوي

المملكة العربية 
  ٢، ١السعودية

  ٢، ١المملكة المتحدة
  ٢، ١منغوليا

  ٢، ١موريشيوس
  ٢، ١موزامبيق
  ٢، ١موناكو

  الجبل األسود
  ١ميانمار

  ناميبيا
  ٢، ١النرويج
  ٢، ١النمسا
  نيبال
  النيجر
  ٢، ١نيجيريا

  ٢، ١نيكاراغوا
  ٢، ١نيوزيلندا
  ھايتي
  ٢، ١الھند

  ھندوراس
  ٢، ١ھنغاريا
  ٢، ١ھولندا

الواليات المتحدة 
  ٢، ١األمريكية
  ٢، ١اليابان
  اليمن
  ٢، ١اليونان

الجماعة األوروبية 
 ٤ ،٢ ،١للطاقة الذرية

منظمة األغذية 
  ٤ ،٢ ،١والزراعة

منظمة الصحة 
  ٤ ،٢ ،١العالمية

المنظمة العالمية 
  ٤ ،٢ ،١لألرصاد الجوية
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  للطوارئ والتصّدي شبكة الوكالة للتبليغ عن الحادثات  - ٢  
  اإلطار  -١-٢  

يتعيَّن على أمانة الوكالة، من أجل الوف�اء بمس��ولياتھا القانوني�ة، أن تك�ون مس�تعدة للتص�ّدي   
تنطوي عل�ى عواق�� إش�عاعية  يمكن أنبطريقة مناسبة وبكفاءة ألي حادثة أو حالة طوارئ 

الً ع��اجالً م��ن أمان��ة  فعلي��ة أو محتمل��ة عل��ى الص��حة أو الممتلك��ات أو البيئ��ة، وتقتض��ي ت��د�ُّ
تلبي�ة وعالوة على ذلك، ينبغي أيضاً أن تك�ون أمان�ة الوكال�ة ف�ي وض�ع يمّكنھ�ا م�ن الوكالة. 
  المساعدة. طلبات

التبلي�� ع�ن الحادث�ات  ش�بكةوقامت الوكالة في إط�ار جھودھ�ا لمعالج�ة تل�ك المس�ائل ب�نش�اء   
اتص��ال  ونقط��ة، عل��ى م��دار الي��ومتعم��ل  ٥م��ن نقط��ة تح��ذير الت��ي تت���ل�والتص��ّدي للط��وارئ 

فظ بقدرة على التح�ذير للحادثات والطوارئ الذي يحتتشغيلية في األمانة، ھي مركز الوكالة 
. ويمك��ن اس��ت�دام تل��ك الق��درة ف��ي طلب��ات س��بو�ط��وال أي��ام األ والتص��ّدي عل��ى م��دار الي��وم

الحصول على المساعدة وتبادل المعلومات العاجلة في الح�االت الت�ي ق�د تنش�� عنھ�ا عواق�� 
غض النظر عن أسبابھا. ويمك�ن لل�دول والمنظم�ات الدولي�ة ذات الص�لة أن ُترِس�ل إشعاعية ب

المتص��لة باإلش��عا� الت��ي يمك��ن أن تنط��وي أو أو تس��تعرض ف��وراً معلوم��ات ع��ن األح��دا� 
ف��ي  الع��ام إل��ى ش��عبة اإلع��الم وتح��الالجمھ��ور.  تم��سعواق��� يش��تب� ف��ي أنھ��ا تنط��وي عل��ى 

بش��ن من وسائط اإلعالم/الجمھور إلى مركز الحادثات والطوارئ موجھة الطلبات الالوكالة 
  على معلومات. الحصول

  ملحوظة  

ما لم ُترَسل الرسالة مباشرة إلى مرك�ز  فوراً ال يمكن للوكالة أن تضمن االستجابة   
  الحادثات والطوارئ وليس إلى أي عنوان آخر في الوكالة.

وال يمكن أيضاً للوكالة أن تكفل توجيه أي بالغ أّولي من الدولة الُمبلِغة من خ�الل   
مركز الحادثات والطوارئ إلى دولة تقع ب�القرب من��ا ف�ي الوق�ت المناس�ب لتنفي�ذ 

ف�ي الت�ي تق�ع تدابير وقائي�ة عاجل�ة فّعال�ة ف�ي بع�ض ح�االت الط�وارئ االفتراض�ية 
لة الدول المعنية على اتخاذ ترتيبات ثنائية بعض أنواع المرافق. ولذلك تحث الوكا

من حالة  يمكن أن تتضررحتى تقوم الدولة بتوجيه البالغ مباشرة إلى الدول التي 
  تدابير وقائية عاجلة فوراً. توجب اتخاذطوارئ 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعمل مركز السيطرة األمنية الذي يقع في المركز الدولي ف�ي فيين�ا كنقط�ة تح�ذير متكامل�ة متاح�ة لم�دة   ٥  

لة ُتبَع�� ساعة وكدعم احتياطي لالتصاالت في مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة. وتص�ل أي رس�ا ٢٤
ھت إلى الجھ�ة الص�حيحة، ف�ي آن واح�د إل�ى مرك�ز  بالفاكس أو أي مكالمة ھاتفية في حاالت الطوارئ، إذا ُوجِّ

 السيطرة األمنية ومركز الحادثات والطوارئ.

 القسم
٢ 
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 ٩٩ من ١٠ الصفحة

  األھداف  -٢-٢  

العواق�ب تيسير الحّد من  ھوالھدف الرئيسي لشبكة التبليغ عن الحادثات والتصّدي للطوارئ   
  من خالل ما يلي:

تبادل المعلومات ب�ين ال�دول/المنظمات الدولي�ة ذات الص�لة، مث�ل المعلوم�ات   •  
الرس���مية المقدم���ة م���ن ال���دول وتق���ديم معلوم���ات ع���ن العواق���ب المحتمل���ة 

 حالة الطوارئ؛بما يمكن أن تؤول إليه والتنبؤ 

 تقديم المساعدة إلى الدول/المنظمات الدولية بناًء على طلبھا؛  •

بمعلوم��ات ص��حيحة ف��ي الوق��ت المناس��ب وبص��ورة متس��قة تزوي��د الجمھ��ور   •
  وموضوعية وسھلة الفھم؛

  تنسيق االستجابة المشتركة بين الوكاالت.  •

  
  العمليات مفھوم  -٣-٢

العم���ل  نم���ط: أنم���اطتعم���ل ش���بكة التبلي���غ ع���ن الحادث���ات والتص���دي للط���وارئ وف���ق ثالث���ة   
وتتف��اوت إج��راءات  ٨التص��ّدي الكام��لونم��ط  ٧التص��ّدي األساس��ي، ونم��ط ٦التأھ��بالمعتاد/

  التصّدي ومدى الحاجة الملّحة إلى التصّدي تبعاً لحجم الحدث وعواقبه المحتملة.

  تبادل المعلومات  -١-٣-٢  
الت�زام ب�رس��ال بال��ات أّولي��ة مباش�رة أو م��ن خ�الل الوكال��ة إل��ى يق�ع عل��ى ال�دول األط��راف 

. ويق�ع عل�ى ال�دول األعض�اء الت�زام ب�التبليغ ف�وراً ع�ن ح�االت يمكن أن تتض�ررالدول التي 
ع ال�دول عل�ى توجي�ه رس�ائل  مباش�رة أو  إرش�اديةالطوارئ المتخطية للحدود القومية. وتش�جَّ

. وال ب��د م��ن ا�ش��ارة إل��ى أن حال��ة يمك��ن أن تتض��ررم��ن خ��الل الوكال��ة إل��ى ال��دول الت��ي 
  رة عابرة للحدود.الطوارئ المتخطية للحدود القومية ليست بالضرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور جھ�ة تنس�يق الرس�ائل ال�واردة.  نم�ط العم�ل المعتاد/التأھ�بيتولّى مركز الحادث�ات والط�وارئ ف�ي   ٦  

د الم رك��ز ب��الموظفين باس��تمرار. ويت��ا� الموظف��ون المن��اوبون للتص��ّدي ف��وراً. ويش��مل ھ��ذا ال��نمط ك��ل وال ُي��َزوَّ
مة لضمان التأّھب، ويمّثل الوضع األساسي الذي يكون عليه المركز. ويس�تمر المرك�ز  األنشطة اليومية المصمَّ

ة متعلق�ة بحال�ة تنط�وي عل�ى في العمل وفق ھذا النمط طيلة المناقشات األّولية التي تدور حول أي رسالة وارد
عواقب إشعاعية ظاھرة أو مشتبه بھا أو محتملة، ال سيما قبل التأكد من الحال�ة. ويمك�ن نش�ر بعث�ات للمس�اعدة 

 تلبية لطلبات الحصول على مساعدة.
د مركز الحادثات والطوارئ في   ٧   بم�وظفين باس�تمرار. ويت�ا� الموظف�ون  نمط التصّدي األساس�يال يزوَّ

االحتي��اطيون باس��تمرار لل��رّد ف��وراً عل��ى الرس��ائل ال��واردة. ويمك��ن عن��د االقتض��اء اس��تنفار بع��� الم��وظفين، 
نم�ط التص�ّدي ويمكن وضع موظفين إضافيين في حالة تأھب، ويمكن إجراء اس�تعدادات لالنتق�ال بس�رعة إل�ى 

ھم مركز الحادثات والطوارئ إجراء تقييمات إضافية في أثناء س�اعات . ويتولى الموظفون الذي يستنفرالكامل
 العمل. ويمكن نشر بعثات للمساعدة تلبية لطلبات الحصول على مساعدة.

د مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ عن��دما يعم��ل وف��ق   ٨    ٢٤بم��وظفين باس��تمرار ( نم��ط التص��ّدي الكام��لُي��َزوَّ
 المركز إجراءات التصّدي التي تتخذھا الوكالة.ساعة يومياً مع تغيير نوبات العمل) ويدير 
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 ٩٩ من ١١ الصفحة

تتخط��ى من��اط� وفيم��ا يتعل��� ب��المراف� الت��ي تق��ع عل��ى مقرب��ة م��ن الح��دود الوطني��ة (عن��دما   
)، يتوقَّع إرسال بالغ مباشرة (وكذلك من خ�الل الوكال�ة) إل�ى الدولةحدود تخطيط الطوارئ 

بل��دان الج��وار ذات الص��لة ف��ي نف��س الوق��ت ال��ذي ُيرَس��ل في��� ال��بالغ إل��ى الس��لطات خ��ارج 
الموقع. وُيتوّق�ع حت�ى ف�ي الح�االت الت�ي توج�د فيھ�ا المراف�� عل�ى مس�افة بعي�دة م�ن الح�دود 

م�ن س�اعتين) بع�د اإلع�الن ع�ن وق�وع الوطنية إرس�ال بالغ�ات ف�ورا (أي ف�ي غض�ون أق�ل 
طارئ نووي أو إشعاعي أو عن�دما تط�رأ تغيي�رات عل�ى فئ�ة الط�ارئ وذل�ك مباش�رة أو م�ن 

]). ويتوّق�ع مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ ٨السادس في المرج�ع [ التذييلخالل الوكالة (انظر 
  تلّقي معلومات أّولية من الھيئة الوطنية المختصة.

التحق��� م��ن محت��وى الرس��الة ع��ن طري��� وھ��ذه المعلوم��ات  ص��حة م��ن ت�ك��دالوس��يجري   
االتصال بالھيئة الوطنية المختصة في الدول�ة الت�ي ص�درت عنھ�ا الرس�الة. وف�ي ح�ال ت�كي�د 
المعلومات، سيجري تنشيط شبكة التبليغ عن الحادثات والتص�ّدي للط�وارئ بن�اًء عل�ى ذل�ك، 

ركز الحادثات والطوارئ بالغ�اً أّولي�اً ف�ي ويوّزع م وسيوّزع البالغ على كل نقاط االتصال.
غضون مدة ال تتجاوز ساعتين بعد تلّق�ي ال�بالغ، عل�ى أن يك�ون الھ�د� ف�ي الوق�ت ذات�� أن 

  يكون زمن االستجابة أقصر كثيراً.

متابع�ة معلوم�ات الھيئ�ة الوطني�ة المختص�ة الت�ي يتلقاھ�ا ويمكن لمركز الحادثات والط�وارئ   
ال��دولي ل�ح��داث النووي��ة  المعين��ين للمقي��اسالم��وظفين ال��وطنيين م��ن نق��اط االتص��ال أو م��ن 
  .يسوغ التصديواإلشعاعية إذا كان الحدث 

فرز معلوم�ات المتابع�ة المقدم�ة م�ن الدول�ة الُمبلِغ�ة ويسارع مركز الحادثات والطوارئ إلى   
تص��ة إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة المخ يرس��لھا) ١: (ويق��وم بم��ا يل��ي تبع��ا لم��دى أھميتھ��ا العاجل��ة

بالطوارئ التي تقع خارج ال�وطن والبعث�ات الدائم�ة لل�دول األخ�رى ذات الص�لة والمنظم�ات 
�د لتب�ادل المعلوم�ات  ھانشري) ٢الدولية ذات الصلة حسب االقتضاء، و/أو ( في النظام الموحَّ

، بم�ا الطوارئ. ويتعيَّن أن تتضمَّن معلوم�ات المتابع�ة ك�ل المعلوم�اتوالحادثات حاالت في 
اإلش�عاعية  العواق�بإل�ى أدن�ى ح�د م�ن  للتقلي�لالمھم�ة  نت�ائ� الرص�د اإلش�عاعي البيئ�ي،فيھا 

. وتش��ّجع نق��اط االتص��ال عل��ى إرس��ال بيان��ات ي��ةالع��ابرة للح��دود أو المتخطي��ة للح��دود القوم
(مث��ل ص��يغة التب��ادل ال��دولي للمعلوم��ات  قابل��ة للتنق��يحرص��د اإلش��عاعات بص��يغة إلكتروني��ة 

إلى مركز الحادثات والطوارئ. وإذا وص�لت معلوم�ات بلغ�ة أخ�رى  )٩إيريكس - اإلشعاعية
غير اللغة اإلنكليزية، وإذا تعّذر تفسير ترجم�ة إنكليزي�ة ف�ي الوق�ت المناس�ب، يج�ري مرك�ز 
الحادثات والطوارئ ترجمة غير رسمية للمعلومات ويتيح تلك الترجمة غير الرسمية لل�دول 

  د موافقة الدولة التي قّدمت المعلومات األصلية.األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة بع

 ٤معلوم��ات المتابع��ة ف��وراً (أي ف��ي موع��د أقص��اه ويتع��يَّن عل��ى الدول��ة الُمبلِغ��ة أن ُترِس��ل   
بعد التبليغ ع�ن وق�وع ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي. وفيم�ا يتعل�� ب�المراف� الت�ي تق�ع  )ساعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
�د لتب�ادل المعلوم�ات ف�ي الحادث�ات   ٩   يمكن تنزيل نسخة من ھذه الصيغة من الموقع الشبكي للنظ�ام الموحَّ

 وحاالت الطوارئ.



۲

للطوارئ والتصّدي الحادثات عن التبليغ شبكة EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ١٢ الصفحة

معلوم�ات المتابع�ة مباش�رة إل�ى بل�دان الج�وار  على مقربة من الحدود الوطنية، يتوّقع إرسال
(وإل��ى الوكال��ة) ف��ي ذات الوق��ت ال��ذي تت��ا� في��ه تل��� المعلوم��ات للس��لطات عل��ى المس��توى 

  الوطني.

م إلى نقاط االتصال أي م   علومات تحمل عالمة السّرية، أو معلومات طبي�ة شخص�ية، وال تقدَّ
  معلومات قد يشّكل توزيعھا خطراً على األمن.أو 

المعلوم��ات المتعلق��ة بتقي��يم وإتاح��ة مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ  يق��وموع��الوة عل��ى ذل���،   
بالعواق��� المحتمل��ة للط��ارئ الن��ووي أو ا�ش��عاعي، بم��ا ف��ي ذل��� تحلي��ل المعلوم��ات المتاح��ة 

أن تؤول إليه حالة الط�وارئ عل�ى أس�ا� األدل�ة والمعرف�ة العلمي�ة المتاح�ة  يمكنوالتنبؤ بما 
  ت الدولية.للدول والمنظما

ويجوز للھيئة الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ أو البعث�ة الدائم�ة للدول�ة ل�دى الوكال�ة أن تطل��   
معلومات عن الحالة في دولة أخرى. وسوف يحيل مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ الطل�� بع�د 

رّد��ا ف�وراً إل�ى مرك�ز  الدول�ة ويتوق�ع أن ُترِس�ل ،إلى الدول�ة ذات الص�لة التحقق من صحته
ادثات والطوارئ. ويقوم المركز، عند االقتضاء، بفحص الرّد سريعاً للتحق�ق م�ن اتس�اقه الح

وإمكاني��ة فھم��ه، وُيرِس��ل ال��رّد إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة  وس��ھولة قراءت��هومص��داقيته 
مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ ذل�� إل�ى  يبل��الطالبة. على أنه في حال عدم التأكد من الحال�ة، 

  تي طلبت المعلومات.نقطة االتصال ال

�دة بش�أن وق�و�    وفي حال وجود تق�ارير إعالمي�ة أو استفس�ارات أو تق�ارير أخ�رى �ي�ر مؤكَّ
حالة طوارئ أو حادثة متخطية الح�دود القومي�ة وتنط�وي عل�ى أ�مي�ة دولي�ة، يج�وز لمرك�ز 

للتحق��ق م��ن  ذات الص��لةالحادث��ات والط��وارئ االتص��ال بنقط��ة التح��ذير الوطني��ة ف��ي الدول��ة 
المعلومات. وفي ح�ال تأكي�د الحال�ة، يطل�� مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ م�ن الھيئ�ة الوطني�ة 

، حس�� إرش�اديةالمختص�ة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن إرس�ال ب�ال� أّول�ي أو رس�الة 
  االقتضاء، إلى المركز.

  تقديم المساعدة  -٢-٣-٢  

الدائم�ة للدول��ة ل��دى الوكال��ة أن تطل��� مس��اعدة أو يج�وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة أو البعث��ة 
م/ ييّسر  خدمات أخرى وارئ المس�اعدة مركز الحادثات والط�من قبيل تقّصي األحداث. ويقدِّ

الم��وارد المخصص��ة لھ��ذا الغ��ر� (أي يوِف��د بعث��ة لتقّص��ي ف��ي إج��راء تقي��يم أّول��ي باس��تخدام 
��ر إنش��اء فري��ق دول��ي  للمس��اعدة المش��تركة ع��ن طري��ق الحق��ائق) ويج��وز ل��ه أن ينسِّق/ييسِّ

  .والمساعدة االستعانة بآليات المساعدة القائمة، مثل شبكة التصّدي

  اإلعالم العام  -٣-٣-٢  

لتنس���يق إص���دار المعلوم���ات باالش���ترا� م���ع الدول���ة س���تبذل الوكال���ة ك���ل الجھ���ود الممكن���ة 
م�ع إي�الء المراع�اة الُمبلِغة/مقدمة التقرير، والدول والمنظمات الدولية األخ�رى ذات الص�لة، 

الواجبة لمجال مسؤولية كل منھا. وترصد الوكالة وسائط ا�ع�الم ا�خباري�ة الدولي�ة لتحدي�د 



۲
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 ٩٩ من ١٣ الصفحة

المقاالت ذات الصلة والتضارب في المقاالت ب�ين المعلوم�ات الرس�مية والش�ائعات، ولطل�ب 
وقتھ�ا . وس�وف ُتنَش�ر معلوم�ات ف�ي حسب االقتض�اء إيضاحات من الھيئة الوطنية المختصة

، وموض��وعية وس��ھلة الفھ��م (بم��ا ف��ي ذل��� تحلي��ل الحق��ائقص��حيحة م��ن حي��� و المناس��ب
أن ت��ؤول إلي��� حال��ة  يمك��نوالتنب��ؤ بم��ا  ا����ار المحتمل��ةالمعلوم��ات الرس��مية المتاح��ة وتقي��يم 

عن��د (ري��ة الط��وار�) ف��ي الموق��ع الش��بكي الع��ام للوكال��ة و/أو تت��ا� لوس��ائط اإلع���م اإلخبا
تستش���ار نق���اط االتص���ال للحص���ول منھ���ا عل���ى إيض���احات بش����ن المعلوم���ات و االقتض���اء).

الوكال��ة أي  وتس��تخل�المقّدم��ة، وُيطَل��ب منھ��ا تق��ديم معلوم��ات إض��افية حس��ب االقتض��اء. 
م��ن نق��اط  اس��ت�مھابع��د  وتتحق��ق منھ��ا بش���ن الحال��ة وتلخص��ھا معلوم��ات �ي��ر محظ��ورة

  .على شبكة الويبلعام ا ھاموقعتنشرھا في االتصال و

  بين الوكاالت التصّدي المشتركتنسيق   -٤-٣-٢  

] إط�ار ٣تبيِّن الخطة المشتركة للمنظم�ات الدولي�ة م�ن أج�ل التص�ّدي للط�وار� اإلش�عاعية [
�لة للعملي�ات ب�ين وتنسيق التصّدي المش�تر� ب�ين الوك�االت.  ت�م االتف�اق عل�ى المف�اھيم المفصَّ

والزراع��ة لألم��م المتح��دة، ومنظم��ة الص��حة العالمي��ة، والمنظم��ة الوكال��ة ومنظم��ة األ�ذي��ة 
  العالمية لألرصاد الجوية، ويجري إعداد اتفاقات أخرى مع منظمات دولية أخرى.

وُيرِس��ل مرك��ز الحاد���ات والط��وار� ب����اً/تقريراً إل��ى ك��ل المنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة 
��د تلّق��ي ال��ب�� األّول��ي. ويت��ا�  اتص��االت  ألياتص��ال  ض��ابطالمس��ّجلة كنق��اط اتص��ال ويؤكِّ

 إج�راء ت�داولتجري بين المرك�ز والمنظم�ات الدولي�ة. ويمك�ن لمرك�ز الحاد��ات والط�وار� 
لتب��ادل المعلوم��ات وتنس��يق المس��ائل المش��تركة ب��ين المنظم��ات  ھ��اتفع��ن طري��ق ال/بالفي��ديو

  الدولية ذات الصلة، من قبيل إصدار نشرات صحفية مشتركة.

  وإجراءات المتابعةاإلنھاء   -٥-٣-٢  

عندما يتم احتواء الحالة وتصبح مستقرة وال تنط�وي عل�ى أي مخ�اطر مباش�رة أخ�رى عل�ى 
يتوّق�ع مرك�ز الحاد��ات والط�وار� أي طلب�ات عاجل�ة للحص�ول األفراد والبيئة، أو عندما ال 

  على مشورة أو مساعدة، يعلن المركز إنھاء التصّدي.

 وُتع��ر� عل��ى، يمك��ن إع��داد خط��ة تنفي��ذ وإذا اقتض��ت الحاج��ة اتخ��اذ إج��راءات للمتابع��ة
  األطراف المعنية.

  

  





 EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ١٥ الصفحة

  

  

  

  

  التأھبنقاط االتصال ومھام   -٣  
  االتصال وتفاصيل التعيين  -١-٣  

  االلتزامات والتوّقعات  -١-١-٣  

الدول األطراف في 
  االتفاقيتين

�ر واتفاقي�ة تق�ديم يجب  على كل دولة وكل منظمة دولية طرف في اتفاقي�ة التبلي�� المبكِّ
د ھ�ذا ال�دليل موإخطار الوكالة بھ وھيئة مختصة اتصالنقطة  تسميةالمساعدة  ا. ويح�دِّ

) تع��اريف أخ��ر� (عل��ى أس��ا� التع��اريف ال��واردة ف��ي االتف��اقيتين) ٢-٣(انظ��ر القس��م 
  بعمليات أكثر كفاءة.ألدوار نقاط االتصال للسماح 

المتطلب��ات المح��ّددة ف��ي ب وف��اًء منھ��اأي دول��ة أخ��ر� م��ن ال��دول األعض��اء،  تس��مي  الدول غير األطراف
لھ��ذ� األغ��راض  وھيئاتھ��ا الوطني��ة المختص��ةوطني��ة ، نقط��ة التح��ذير ال١٠]٢[ المنش��ور

ع أمان�ة الوكال�ة بق�وة  ف�ي ك�ل ال�دول غي�ر األعض�اء أيض�اً وإخطار الوكالة بھا. وتش�جِّ
ھ�ذ� األغ�راض وطنية وھيئاتھا الوطني�ة المختص�ة لنقاط التحذير ال تسميةالوكالة على 

  وإخطار الوكالة بھا.

لمقي��ا� ال��دولي لألح��داث النووي��ة ل موظ��ف وطن��ي تس��ميةج��و� لك��ل دول��ة عض��و ي  جميع الدول األعضاء
  .وإخطار الوكالة به ١١واإلشعاعية

ُترِسل المنظمات الدولية التي ال ت��ال مش�اركة ف�ي رعاي�ة الخط�ة المش�تركة وترغ�ب   المنظمات الدولية
ألغراض أي من االتف�اقيتين، خطاب�اً إل�ى الوكال�ة تطل�ب في�ه ‘ ذات صلة’في أن ُتعَتبر 

بم�ا لھ�ا م�ن ذلك وترفق، حسب االقتضاء، المعلومات التي تس�م� للوكال�ة ب�االعتراف 
المشورة أو تقديم المساعدة في ح�ال وق�و�  في إسداء أدوار/قدرات قانونية أو تنظيمية

  حادثة أو حالة طوارئ نووية أو إشعاعية.

  تسمية نقاط االتصال  -٢-١-٣  
وزارتھ�ا المعني�ة �ال���ون ال�ارجي�ة أو م�ن ���ل �ع�تھ�ا كل دولة، من خ�الل  على

ً الوكال�ة  أن تخط�ر ،أو كل منظمة دولية ذات ص�لة الدائمة لدى الوكالة ب�س�ماء  خطي�ا
نقاط التحذير الوطنية والھيئات الوطنية المختصة والمسؤول ال�وطني للمقي�ا� ال�دولي 
 لألحداث النووية واإلشعاعية. ويجب أيضاً اإلبالغ مسبقاً عن أي تغييرات تطرأ على

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٢من المرجع [ ٢٩-٤انظر الفقرة   ١٠  
مس�ؤولين وطني�ين للمقي�ا� ال�دولي ) الدول األعض�اء عل�ى تس�مية GC(54)/RES/7حّث المؤتمر العام (  ١١  

 لألحداث النووية واإلشعاعية.

 القسم
٣ 
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 ٩٩ من ١٦ الصفحة

ھذه التسميات من خ�الل نف�س القن�وات الرس�مية. ويمك�ن أن ُترَس�ل مباش�رة م�ن نقط�ة   
االتص���ال أو المس���ؤول ال���وطني المس���ؤول ع���ن المقي���اس ال���دولي ل�ح���دا� النووي���ة 
واإلش���عاعية أي تغيي���رات تط���رأ عل���ى تفاص���يل االتص���ال الخاص���ة بنقط���ة االتص���ال 

  المعيَّنة أو المسؤول الوطني المعيَّن.

وترسل المنظمات الدولية ذات الصلة إلى الوكالة رسالة خّطي�ة تبلغھ�ا فيھ�ا اس�م نقط�ة 
  التحذير والھيئة المختصة.

  تفاصيل االتصال  -٣-١-٣  
ً يجوز اإلبالغ  عن تفاصيل االتصال (أرقام الفاكس، وأرق�ام  ،قبل موعد التغيير ،خطيا

الھواتف (األرضية، أو المنقولة، أو الساتلية)، وعناوين البري�د اإللكترون�ي وأرق�ام أو 
الفي��ديو) واألش��خاص المعني��ين ال��ذين يمك��ن ب للت��داولعن��اوين بروتوك��والت اإلنترن��ت 

الت الحاد���ات المعلوم��ات ف��ي ح��ا لتب��ادلاالتص��ال بھ��م، م���ل م��ديري النظ��ام الموّح��د 
وما يطرأ من تغييرات على تفاصيل االتص�ال  ،والطوارئ ومنّسقي المساعدة الوطنية

نق�اط االتص�ال المعّين�ة �ل�� مر��� الحاد��ا� والط�وار�  ���ل مباشرة م�نبھم وذلك 
نس��خة منھ��ا إل��ى  وُترس��ل )٢-٤-٣ الق���م (با���ت�دام تفاص��يل االتص��ال المح��ّددة ����

، أو م��ن البع��ة نفس��ھا. ويتع��ّين إرس��ال ھ��ذه التفاص��يل وأي ةالبع��ة الدائم��ة ل��دى الوكال��
إلى أي ھيئة أخرى ذات ص�لة ف�ي الدول�ة، خاص�ة نق�اط االتص�ال األخ�رى  تغيير فيھا

ف��ي البل��د. وس��وف يتحق��� مرك��ز الحاد���ات والط��وارئ م��ن تفاص��يل االتص��ال المعّدل��ة 
ت الط�وارئ الت�ي الخاصة بنق�اط التح�ذير الوطني�ة والھيئ�ات الوطني�ة المختص�ة بح�اال

خ��ار� والھيئ��ات الوطني��ة المختص��ة بح��االت الط��وارئ الت��ي تق��� تق��� داخ��ل ال��وطن 
  الوطن (انظر أدناه).

  المتوقَّعة الوظائف  -٢-٣  

وفق�اً ل�نظم الط��وارئ الوطني�ة المتبع�ة ف��ي ال�دول، يج�وز لمؤسس��ة واح�دة أو أك��ر م��ن   
أحك��ام اتف��اقيتي التبلي��غ مؤسس��ة أن تجم��� وت��ؤّدي وظ��ائف الھيئ��ات المختص��ة بموج��ب 

، م��ا ل��م ُتبَل��غ بخ��الف ذل��ك، أن الھيئ��ات المبّك��ر وتق��ديم المس��اعدة. وتفت��ر� الوكال��ة
المختصة المعيَّنة بموجب اتفاقيتي التبليغ المبّك�ر وتق�ديم المس�اعدة مخّول�ة نف�س س�لطة 
إص��دار البالغ��ات وتق��ديم المعلوم��ات المتعلق��ة بح��االت الط��وارئ المتخطي��ة للح��دود 

  ].٢[ المنشورمية حسب ما ينص عليه القو

  نقطة التحذير الوطنية  -١-٢-٣  نقطة التحذير الوطنية
ف�ي الدول�ة بتكلي�ف م�ن الحكوم�ة  واح�دةُيسَند دور نقطة التحذير الوطنية إلى مؤسس�ة 

الحصول عل�ى /رسائل المتابعة و/أو طلبات رشاديةلتلّقي البالغات األّولية/الرسائل اإل
عل��ى  ���وراً  م��ا يل��زم بش���نھا واتخ��اذ م��ن المعلوم��ات، أو التحق���مس��اعدة أو معلوم��ات 

ً لم��دة س��بعة أي��ام  م��دار الي��وم . وتنفص��ل وظ��ائف نقط��ة التح��ذير الوطني��ة ع��ن أس��بوعيا
وظائف الھيئة الوطنية المختصة. عل�ى أن�ه يمك�ن للھيئ�ة الوطني�ة المختص�ة أن تت�ولّى 

  طة التحذير الوطنية.وظائف نقالقيام بأيضاً 
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 ٩٩ من ١٧ الصفحة

 ال��وطني للتص��دي نظ��امالويتوّق��ع م��ن نقط��ة التح��ذير الوطني��ة أن تش��كِّل ج��ز�اً م��ن 
نقط��ة التح��ذير  ويق��ع عل��ىالنظ��ام.  الس��تنفارتمتل��ك الس��لطة والوس��ائل أن للط��وارئ، و

بموج���ب الش���روط المنص���و� عليھ���ا ف���ي اتف���اقيتي التبلي���� المبّك���ر وتق���ديم  الوطني���ة
، باس�تمرار تك�ون متاح�ةب��ن الت�زام ]، ٢المساعدة والمتطلبات المح�ّددة ف�ي المنش�ور [

س��بعة أي��ام ّودة ب��الموظفين ويمك��ن اس��تنفارھا عل��ى م��دار الي��وم لم��دة أي أن تك��ون م��ز
 ً دة، يتع�يَّن أن تك�ون ق�ادرة عل�ى أن وفي حال طلب النظر ف�ي تق�ديم مس�اع .١٢أسبوعيا

تحيل بسرعة أي طلب تتلقاه إلى الھيئة الوطنية المختصة. ويجب أن يكون لدى نقط�ة 
التح��ذير الوطني��ة أش��خا� موج��ودون ف��ي الخدم��ة أو أن يك��ون ف��ي وس��عھا االتص��ال 

نقط��ة التح��ذير اللغ��ة اإلنكليزي��ة والتح��ّدث بھ��ا. وت��زود بس��رعة ب�ش��خا� يمك��نھم فھ��م 
تلّق��ي رس��ائل الف��اك� وإج��را�  بالق��درات الت��ي تمكنھ��ا م��نة ف��ي ك��ل األوق��ات الوطني��

نقط�ة التح�ذير الوطني�ة وت�زود  مباشرة بمركز الحادث�ات والط�وارئ. اتصاالت ھاتفية
ل  ،البري��د اإللكترون��ي واس��تقبال أرس��ال بق��درات اإلنترن��ت الت��ي تمكنھ��ا م��ن وتس��جِّ

�� كض��باطالم��وظفين  د لتب��ادل المعلوم��ات ف��ي ح��االت اتص��ال ف��ي ش��بكة النظ��ام الموحَّ
الحادثات والطوارئ لالطالع عل�ى الرس�ائل واإلق�رار باس�تالمھا. ويتع�ّين عل�ى نقط�ة 

  التحذير الوطنية تسجيل موظف واحد كمدير للنظام الموّحد.

الھيئة الوطنية 
المختصة بالطوارئ 
  التي تقع داخل الوطن

  تقع داخل الوطنالھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي   -٢-٢-٣
مؤسس��ة ة ب��الطوارئ الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن إل��ى ُيس��َند دور الھيئ��ة الوطني��ة المختص��

داخ�ل الدول�ة وتخّولھ�ا الحكوم�ة س�لطة إص�دار البالغ��ات واح�دة أو أكث�ر م�ن مؤسس�ة 
/رس��ائل المتابع��ة، حس��ب االقتض��ا�، أو ال��رّد عل��ى طلب��ات رشاديةاألّولية/الرس��ائل اإل

تعلقة بالحادثات أو الطوارئ النووية أو اإلشعاعية الت�ي تق�ع ف�ي التحقق/المعلومات الم
مرفق أو في موقع داخل أراضي الدولة أو تحت واليتھا. وينبغي أن تكون ك�ل س�لطة 
وطني���ة مختص���ة بح���االت الط���وارئ الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن مختص���ة ب���التحقق ف���ي 

نووي����ة أو الحادث����ات أو الط����وارئ ال ح����االتالمعلوم����ات ذات الص����لة المقدم����ة ف����ي 
ل حكوم�ة  اإلشعاعية التي تقع في مرفق أو في موق�ع يخض�ع لس�لطة المؤسس�ة. وتخ�وُّ

ة الت�ي تمّكنھ�ا الدولة للھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع داخ�ل ال�وطن الس�لط
ش��عاعية بتوجي��ه طل��ب اإلنووي��ة أو الط��وارئ الأو  الحادث��ات م��ن القي��ام ف��ي ح��االت

. وتنسِّق الھيئ�ة الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع للحصول على مساعدة الوكالة
  داخل الوطن طلب المساعدة مع كل الھيئات الوطنية المختصة األخرى في الدولة.

ويمك��ن للدول��ة أن تع��يِّن أكث��ر م��ن ھيئ��ة وطني��ة مختص��ة ب��الطوارئ الت��ي تق��ع داخ��ل 
ت�ي تق�ع داخ�ل الوطن. واألھم من ذلك أن كل الھيئات الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ ال

ال��وطن ال ب��د أن تك��ون ف��ي وض��ع مناس��ب داخ��ل النظ��ام ال��وطني ف��ي الدول��ة للتص��ّدي 
للط��وارئ حت��ى ت��تمّكن م��ن إرس��ال أو تق��ديم معلوم��ات ص��حيحة ذات ص��لة ف��ي أثن��ا� 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ذلك مثالً أنه في حال تلّقي طلب عاجل بالتحقق من صحة تقرير غير مؤكد ع�ن ط�ارئ ف�ي دول�ة،   ١٢  

يج��وز للوكال��ة أن تتص��ل بنقط��ة التح��ذير الوطني��ة ف��ي تل��ك الدول��ة، وينبغ��ي أن ت��تمكن م��ن التحق��ق عل��ى وج��ه 
 قرير من الھيئة الوطنية المختصة.السرعة من ذلك الت
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أن يك��ون ل��دى الھيئ��ة الوطني��ة الحادث��ات أو الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية. ويتوّق��ع 
الحص��ول عل���  ترتيب��ات تمكنھ��ا م��ن الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن المختص��ة ب��الطوارئ

صلة في أثناء الحادثات أو الطوارئ النووية أو اإلش�عاعية م�ن موثوقة ذات معلومات 
المختص��ة داخ��ل الدول��ة (مث��ل الحص��ول عل��� معلوم��ات ع��ن المرض��� عق��ب  الھيئ��ات

أح��داث  التع��ّرض الزائ��د، أو مس��تويات تركي��ز النش��اط ف��ي المنت���ات الغذائي��ة عق��ب
ث التي ال تدخل ضمن نطاق اختصاص الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي  التلوُّ

. وال يتع��يَّن ف��ي الع��ادة عل��� الھيئ��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي تق��ع )تق��ع داخ��ل ال��وطن
داخ��ل ال��وطن أن تك��ون م��زودة بم��وظ�ين باس��تمرار، وإن ك��ان م��ن المتوّق��ع ف��ي ح��ال 

م�ع نقط�ة ي�ة أو إش�عاعية اس�تن�ار الھيئ�ة، والتنس�يق نوووقوع حادثة أو حال�ة ط�وارئ 
التح��ذير الوطني��ة وك��ذل� م���ع المنظم��ات األخ��رى ذات الص��لة. وتت���ا� لھ��ا ف��ي ك���ل 

الھات�ي��ة  تاألوق��ات ق��درات تمّكنھ��ا م��ن اس��تقبال رس��ائل ال���اك� وإ���راء االتص��اال
 تمكنھ�ا بقدرات اإلنترن�ت الت�يلھيئة وتزود االمباشرة مع مركز الحادثات والطوارئ. 

ل موظ�يھ��ا كناش��رين لنش��ر ، وتس���واس��تقبال رس��ائل البري��د اإللكترون��ي م��ن إرس��ال
الرس��ائل عل��� النظ��ام الموّح��د لتب��ادل المعلوم��ات ف��ي ح��االت الحادث��ات والط��وارئ. 

لم���وظ�ين المس���ؤولين ع���ن ب����ن تس����ل ف���ي النظ���ام الموح���د أدوار مناس���بة لويوص���� 
االتص���ال)  ض���ابطنظ���ام الموّح���د (دور ال ف���ي اإلرش���اديةاس���تالم الرس���ائل ب اإلق���رار

ال��ذين يمك��نھم اس��تي�اء اس��تمارات اإلب��ال� (دور المح��رر). ويتع��يَّن للھيئ��ة الم��وظ�ين و
الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن تس���يل موظ��� واح��ٍد كم��دير 

  للنظام الموّحد.

الھيئة الوطنية 
المختصة بالطوارئ 
 التي تقع خارج الوطن

  الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خارج الوطن  -٣-٢-٣
ُيس��َند دور الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ارج ال��وطن إل��� مؤسس��ة 

علوم�ات ذات ص�لة داخ�ل الدول�ة ويتوّق�ع أن تتحّق�ق أو ترّت�ب التحق�ق م�ن أي م واحدة
وأن تك��ون ف��ي  ،إش��عاعي ينش��� ف��ي دول��ة أخ��رىتق��ّدم ف��ي أثن��اء أي ط��ارئ ن��ووي أو 

ومعلوم�ات المتابع�ة وطلب�ات  رش�اديةوضع يمّكنھا من استقبال البالغات والرسائل اإل
ل الھيئ�ة  المساعدة. وفي حال وق�وع حادث�ة أو حال�ة ط�وارئ نووي�ة أو إش�عاعية، تخ�وَّ

التي تقع خارج الوطن من الحكومة سلطة طلب مس�اعدة الوطنية المختصة بالطوارئ 
  لھيئة طلب المساعدة مع كل الھيئات الوطنية المختصة األخرى.. وتنسِّق امن الوكالة

ال�وطني للتص�ّدي للط�وارئ  النظ�امف�ي  وضع مناس�بھذه المؤسسة ل وينبغي أن يكون
أو تق��ديم المعلوم��ات ف��ي أثن��اء الحادث��ات أو الط��وارئ أو إرس��ال م��ن اس��تقبال  نھ��ايمكّ 

النووي��ة أو اإلش��عاعية الت��ي تنش��� ف��ي دول��ة أخ��رى. وال يتع��يَّن ف��ي الع��ادة عل��� نقط��ة 
الھيئ��ة أن تك��ون م��زّودة بم��وظ�ين باس��تمرار، وإن ك��ان يتع��ّين  لتل��� التابع��ةاالتص��ال 

ي دول�ة أخ�رى أن عليھا في حال وق�وع حادث�ة أو حال�ة ط�وارئ نووي�ة أو إش�عاعية ف�
تك��ون ل��ديھا ترتيب��ات تمكنھ��ا م��ن االس��تن�ار الس��ريع عق��ب وص��ول ب��ال� إل��� نقط��ة 
التح��ذير الوطني��ة ي�ي��د بوق��وع ط��ارئ م��تخٍط للح��دود القومي��ة. وتح��ت�ظ الھيئ��ة ف��ي ك��ل 
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استقبال رسائل الفاكس وإجراء االتصاالت الھاتفي�ة  من بالقدرات التي تمكنھااألوقات 
الت�ي تمكنھ�ا  وتزود الھيئة بقدرات ا�نترن�تحادثات والطوارئ. المباشرة مع مركز ال

النظ��ام  ف��يالم��وظفين كناش��رين  وتس��جل ،م��ن إرس��ال واس��تقبال البري��د ا�لكترون��ي
ويوص�ى ب��ن تس�جل ف�ي النظ�ام الموح�د أدوار مناس�بة للم�وظفين المس�ؤولين الموّحد. 

(دور ض��ابط االتص��ال) ف��ي النظ��ام الموّح��د  ا�رش��اديةع��ن ا�ق��رار باس��ت�م الرس��ائل 
والم��وظفين ال��ذين يمك��نھم اس��تيفاء اس��تمارات ا�ب���� (دور المح��رر). ويتع��يَّن للھيئ��ة 
الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ار� ال��وطن تس��جيل موظ��ف واح��ٍد كم��دير 

  .للنظام الموّحد

  البعثات الدائمة لدى الوكالة  -٤-٢-٣
�ه م�ن  نس��البعث�ة الدائم�ة ل�د� الوكال�ة  ترسل إلى م�ن الرس�ائل ذات الص�لة الت�ي توجَّ

مركز الحادثات والطوارئ إلى نقاط االتصال ف�ي الدول�ة الت�ي تتبعھ�ا البعث�ة ف�ي أثن�اء 
إمكاني��ة الوص��ول إل��ى  للبعث��ة الدائم��ةمرك��ز الحادث��ات والط��وارئ. وس��تتاح  اس��تنفار

لمعلوم��ات ف��ي ح��االت الحادث��ات والط��وارئ الموق��ع الش��بكي للنظ��ام الموّح��د لتب��ادل ا
ا�نترن��ت حت��ى تك��ون ب متص��لةأن تك��ون البعث��ة الدائم��ة  وُيفض��ل كثي��راً للق��راءة فق��ط. 

قادرة على إرسال واستقبال رسائل البريد ا�لكترون�ي والوص�ول إل�ى الموق�ع الش�بكي 
ف�ي  للنظام الموّحد. وسوف ُيطَل�ب أيض�اً م�ن البعث�ة المس�اعدة ف�ي ح�ال وق�و� مش�اكل

االتصال بين مركز الحادثات والطوارئ والدولة المعنية، وكذلك إذا لم تكن الدول�ة ق�د 
ھيئات وطنية مختصة. ويجوز أيضاً أن ُيطَلب م�ن بعث�ة أو عيَّنت نقطة تحذير وطنية 

الدول���ة طالب���ة المس���اعدة أن تس���اعد ف���ي أم���ور م���ن قبي���ل الحص���ول عل���ى ت�ش���يرات 
لمساعدة في إج�راءات التخل�يص الجمرك�ي للمع�دات للموظفين الذين يدخلون الدولة وا

  التي ُتنَقل إلى الدولة في إطار تقديم المساعدة.

ال���دول� ل�ح���دا� النووي���ة  الم�����ول ع���ن المقي���ا�المو����� ال���وطن�   -٥-٢-٣  
  واإلشعاعية

ھذا ھو الشخص الوحيد الذي تعّينه الدولة العضو ويتوّقع من�ه تص�نيف األح�داث وفق�اً 
لمنھجية المقياس الدولي لألح�داث النووي�ة وا�ش�عاعية، ويض�من نش�ر األح�داث الت�ي 

أو أكثر، أو األحداث التي تلفت اھتمام الجمھور ال�دولي،  ٢تصل قراءتھا النھائية إلى 
��د لتب��ادل  ف��يالمعلوم��ات ف��ي ح��االت الحادث��ات والط��وارئ وك��ذلك  ف��ي النظ��ام الموحَّ

عام لنظام األحداث النووية المرتكز على شبكة الوي�ب. ويمك�ن تعي�ين الالموقع الشبكي 
مناوبين للموظف الوطني المسؤول عن المقياس الدولي لألحداث النووي�ة وا�ش�عاعية 

ل لھ���م نف���س حق���و� الموظ���ف ال���وطني المس���ؤول. ويمك���ن للموظ���ف ال���وطني  وتخ���وَّ
النظ�ام  ف�يالمسؤول عن المقياس أن يصل إلى استمارة تصنيف األحداث للقراءة فقط 

األح�داث النووي�ة المرتك�ز عل�ى ش�بكة الوي�ب ويمكن الدخول إلى موقع نظ�ام الموّحد. 
  المفتوح للقراءة فقط.
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  المنظمات الدولية ذات الصلة  -٦-٢-٣  
الحادث�ات والط�وارئ أي��اً بترتيب�ات لالتص�ال بالمنظم�ات الدولي�ة ذات يحتفظ مركز 

مش���ترك ب���ين الوك���االت ف���ي ح���االت الحادث���ات ال التص���ديالص���لة م���ن أج���ل تنس���يق 
ع��دد م��ن المنظم��ات الدولي��ة ا�ط��را� ف��ي  وأنش��أوالط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية. 

ذت منظم�ات دولي�ة أ��رى اتفاقيتي التبليغ المبكر وتقديم المس�اعدة نق�اط تح�ذير، وات��
تنسيق التصّدي. ويرد في ال�ط�ة لترتيبات متفق عليھا مع مركز الحادثات والطوارئ 

  ] إطار تنسيق التصّدي المشترك بين الوكاالت.٣المشتركة [

  التأھب مھام  -٣-٣  

يتعيَّن إعداد إجراءات باللغ�ة الوطني�ة للم�وظفين ف�ي نقط�ة التح�ذير الوطني�ة والھيئ�ات   
دة ف���ي  الوطني��ة الم�تص���ة. وتس���تند ھ���ذه اإلج���راءات إل��ى إج���راءات التص���ّدي المح���دَّ

(يصدر على حدة)، ويتعيَّن تنسيقھا مع نقاط االتص�ال ا���رى  ١١٣والملحق  ٤ القسم
ومن المھ�م ت�دريب ھ��الء الم�وظفين بانتظ�ام عل�ى تل�ك اإلج�راءات، وم�ن  في الدولة.

وأن يك�ون بوس�عھم ة اإلنكليزية والتحّدث بھ�ا، المثالي أن يكونوا قادرين على فھم اللغ
الطوارئ ال�واردة وات��اذ اإلج�راءات الفوري�ة المناس�بة. ويتع�ّين ت�وفير  إدراك رسائل

مع��دات وق��درات اتص��ال مناس��بة (بم��ا ف��ي ذل��ك س��اعة دقيق��ة تب��يِّن التوقي��ت الع��المي 
ق استيفاء اس�تمارات الط�وارئ ذات الص�لة قب�ل الحاج�ة  ، حيثما أمكن،. ويتعيَّن)المنسَّ
اس��تيفاء اإلح��داثيات الجغرافي��ة للمراف��ق النووي��ة) وم���اھاتھا بالترتيب��ات  مث��لإليھ��ا (

ويمك�ن الرج�و� إل�ى المزي�د  .١٤الوطنية المتعلقة بإصدار البالغات وتبادل المعلوم�ات
] ٩]، و [٨اج��ع [التأھ��ب للط��وارئ ف��ي المرالق��درة عل��ى م��ن المعلوم��ات ع��ن تط��وير 

  ].١٠[ و

  والطوارئ الحادثات بمركز االتصال  -٤-٣  

  صحة تفاصيل االتصال  -١-٤-٣  
يق��وم مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ ف��وراً عق��ب تلّق��ي اس��م وتفاص��يل اتص��ال �اص��ة 
ن��ة أو م��ا يط��رأ عليھ��ا م��ن  بالھيئ��ات الوطني��ة الم�تص��ة ونقط��ة التح��ذير الوطني��ة المعيَّ

بم�ا  )١-٣(القس�م  "التعي�ين وتفاص�يل االتص�ال" مبيَّن أعاله فيييرات حسب ما ھو تغ
  :يلي

القن��وات الص��حيحة ف��ي تس��مية نق��اط التح��ذير الوطني��ة  ���مان اس��ت�دام  (أ)
والھيئ��ات الوطني��ة الم�تص��ة؛ وإذا ل��م يك��ن ا�م��ر ك��ذلك، س��يقوم مرك��ز 

إل��ى البعث��ة الدائم��ة م��ا يتلق��اه م��ن معلوم��ات الحادث��ات والط��وارئ بتق��ديم 
  للدولة لدى الوكالة لتقييمھا وتأكيدھا؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناء على طلب الھيئات الوطنية ونقاط االتص�ال المعّين�ة رس�مياً بموج�ب اتفاقي�ة التبلي�غ  ١يتاح الملحق   ١٣  

 المبّكر واتفاقية تقديم المساعدة.
 ينبغ��ي تق��ديم الت��دريب عل��ى تق��ديم المعلوم��ات إل��ى الوكال��ة باس��ت�دام تطبيق��ات النظ��ام الموّح��د لتب��ادل  ١٤  

المعلوم�ات ف��ي ح�االت الحادث��ات والط��وارئ عل�ى ش��بكة اإلنترن��ت، وإن ك�ان ال ب��د أي���اً م�ن االحتف��اظ بنس��� 
 ورقية من استمارات الطوارئ وقوالبھا كترتيب احترازي.
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التحق������ م�����ن ص�����حة بيان�����ات االتص�����ال الخاص�����ة بنقط�����ة التح�����ذير   (ب)
الوطنية/الھيئات الوطنية المختصة عن طري�� إج�راء اختب�ار اتص�االت 

  بسيط في تاريخ إجراء التغيير أو بعده بفترة وجيزة؛

ط االتص�ال الت�ي يمك�ن إدراج المعلومات المستلمة ف�ي قاع�دة بيان�ات نق�ا  (ج)
الوص����ول إليھ����ا م����ن خ����الل الموق����� الش����بكي للنظ����ام الموّح����د لتب����ادل 

  المعلومات في حاالت الحادث والطوارئ؛

األط����را� ف����ي االتف����اقيتين، وتزوي����د ال����دول األعض����اء ف����ي الوكال����ة،   (د)
كوثيق�ة  قائمة نق�اط االتص�ال المس�توفاةبوالمنظمات الدولية ذات الصلة، 

الموق���� الش���بكي للنظ���ام الموّح���د لتب���ادل  م���نإلكتروني���ة قابل���ة للتنزي���ل 
المعلوم����ات ف����ي ح����االت الحادث����ات والط����وارئ م����رتين س����نوياً ف����ي 

  نيسان/أبريل وتشرين األول/أكتوبر.

  تفاصيل االتصاالت الروتينية مع مركز الحادثات والطوارئ  -٢-٤-٣  
قد ترغب الھيئات الوطنية المختصة أو نقاط التحذير الوطنية أو الموظفون الوطني�ون 
المسؤولون عن المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية، أو البعثات الدائمة ل�د� 

ف�ي التش�اور م�� مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ  ،غيرھاوالوكالة، أو المنظمات الدولية، 
]، ومتطلبات األم�ان ١اقيتي التبليغ المبّكر وتقديم المساعدة [حول المسائل المتعلقة باتف

  ] وترتيبات الطوارئ على وجه العموم.٢[

س�واء  روتيني غير عاجلومركز الحادثات والطوارئ على استعداد لتلقي أي اتصال 
 ً م�ن البعث�ات الدائم�ة ل�د�  أم ش�فھياً، (مثل التغييرات في تفاصيل االتصال) أكان خطيا
  و نقاط االتصال ذات الصلة، حسب االقتضاء، من خالل ما يلي:الوكالة أ


  

  +٤٣  ١  ٢٦٠٠  ٧  ٢٩٣٠٩ رقم الفاكس الروتيني:

  )٢٢٧٤٥ الرقم االحتياطي (أو +٤٣  ١  ٢٦٠٠  ٢٢٠٢٦أرقام الھواتف الروتينية: 

  iaea.org3iec@عنوان البريدي اإللكتروني الروتيني: 

  تجري االتصاالت في حالة وقوع حادثة أو حالة طوارئ نووية أو إشعاعية
نة في الملحق     ١٥بھذا الدليل ١من خالل الترتيبات المبيَّ

  قنوات االتصال العملية في حاالت الطوارئ  -٣-٤-٣  
ال يعت��ر� مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ بالمعلوم��ات الت��ي ُترَس��ل إلي��ه ف��ي أي ص��ورة 

�ل أن تك�ون مشفَّرة. ويتعّين  أن تكون كافة االتص�االت ف�ي ص�ورة غي�ر مش�ّفرة ويفضَّ
  باللغة اإلنكليزية.

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن��ة رس��مياً بموج��ب اتف��اقيتي  ١يت��ا� الملح���   ١٥   بن��اًء عل��ى طل��ب الھيئ��ات المختص��ة ونق��اط االتص��ال المعيَّ
 قديم المساعدة.التبليغ المبّكر وت
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  وتتاح حالياً الوسائل التالية لالتصال بالوكالة في حاالت الطوارئ.

والت�يي��رات الت��ي  رش��اديةيمك��ن اس��تخدام الف��اكس للتبلي��� األّول��ي وإرس��ال الرس��ائل اإل  الفاكس
م��ن وإل��ى نق��اط االتص��ال، فض��الً ع��ن تق��ديم معلوم��ات  الط��ارئ/نوع رتب��ةتط��رأ عل��ى 

المتابعة، وطلب المعلومات والمس�اعد�. والف�اكس ھ�و ا�لي�ة الرئيس�ية الت�ي تس�تخدمھا 
الوكالة إلب�ال� نق�اط االتص�ال ب��� ب�ال� تتلق�ا�. والف�اكس ھ�و أيض�اً القن�ا� االحتياطي�ة 

م الموّح�د لتب�ادل المعلوم�ات الرئيسية في حال حدوث عط�ل ف�ي الموق�ع الش�بكي للنظ�ا
  في حاالت الحادثات والطوارئ أو شبكة اإلنترنت على وجه العوم.

الموقع الشبكي 
  للطوارئ

بص�ور�  مركز الحادثات والطوارئ تب�ادل المعلوم�ات ع�ن الحادث�ات والط�وارئ يتيح
 من خالل الموقع الشبكي المحمي الرسمي (النظام الموّح�د لتب�ادل المعلوم�ات ف�ي آمنة

، أو رش��اديةاإلرس��ائل الّولي��ة أو األبال���ات ال إلرس��الح��االت الحادث��ات والط��وارئ)، 
م��ن نق��اط االتص��ال  مس��اعد�معلوم��ات طلب��ات الحص��ول عل��ى رس��ائل األح��داث، أو 

(يس�تخدم النظ�ام  اإلن�ذارات واس�تقبالالمعنية، إلى جانب الوثائق اإللكترونية المرفق�ة� 
الموّحد أرقام الفاكس األساسية وعناوين البريد اإللكتروني والھواتف المتنقلة الخاص�ة 

)، والوص���ول إل���ى الرس���ائل وتنزي���ل الوث���ائق ذات ل�ن���ذاربنق���اط االتص���ال كقن���وات 
قاھ�ا . وتت�اح المعلوم�ات أساس�اً بالل��ة اإلنكليزي�ة. وُتنَش�ر المعلوم�ات الت�ي تتل١٦الصلة

البلدان/المنظمات ذات الصلة م�ع مراع�ا�  كي تتطلع عليھا على النظام الموّحدالوكالة 
من خالل ھوية التسجيل وكلمة الس�ر  المذكورالنظام  دخول. ويمكن اعتبارات السّرية

للوكال��ة ف��ي الموق��ع الش��بكي  NUCLEUSالت��ي ي��تم الحص��ول عليھ��ا م��ن خ��الل بواب��ة 
)http://nucleus.iaea.org .(من مس�تعمل أو أكثر واحد طلب تسجيل مستعِمل وُيرسل 

، بم��ا ف��ي ذل��ك توقي��ع الطال��ب point@iaea.org-usie.contactبالبري��د اإللكترون��ي إل��ى 
، NUCLEUSموق�ع (االسم بالكامل والمنصب الرسمي) والحس�اب (الحس�ابات) عل�ى 

نق��اط االتص��ال المعّين��ة. ويتع��ّين  إح��دىباس��تخدام عن��وان بري��د إلكترون��ي مس��ّجل ل��دى 
على كل نق�اط االتص�ال تس�جيل الم�وظفين حت�ى يمك�نھم الوص�ول إل�ى النظ�ام الموّح�د 

االتص�ال)، وص�يا�ة الرس�ائل  ضابط(دور القارئ)، واإلقرار باستالم الرسائل (دور 
 اً لوظيفة الشخص في نقط�ة االتص�السائل (دور الناشر) تبع(دور المحرر) ونشر الر

نقط���ة التح���ذير الوطني���ة، أو الھيئ���ة الوطني���ة المختص���ة ب���الطوارئ الت���ي تق���ع داخ���ل (
الوطن، أو الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خارج الوطن). وع�الو� عل�ى 

ل كم�دير للنظ�ام ذلك، يوجد لدى كل منظمة موظف و ، ويمك�ن لھ�ذا الموّح�داح�د مس�جَّ
  وات اإلنذار التنظيمية في النظام الموّحد.نق استنفارالموظف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
�د لمرك�ز الحادث�ات والط�وارئ أنھ�ا أخ�ذت علم�اً   ١٦   المقدمة من نقاط االتص�ال� ولنق�اط االتص�ال ك�ي تؤكِّ

 برسالة معيَّنة.
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اختياري��ة تس��تخدمھا الھيئ��ات الوطني��ة المختص��ة لطل��ب المعلوم��ات يمّث��ل الھ��اتف قن��اة   الھاتف
مرك��ز الحادث��ات  . ويس��تخِدم١٧ص��حة المعلوم��ات التأك��د م��نوالتحق��ق م��ن االس��تالم أو 

الت�ي تص�ل  رش�اديةالبالغات و/أو الرس�ائل اإل صحة من يتأكدكي والطوارئ الھاتف 
أي نقط��ة تح��ذير ب�� لالتص��ال، وك��ذلك ويتحق��ق منھ��ا إل��ى مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ

ل جمي�ع المحادث�ات الھاتفي�ة الت�ي يجريھ�ا  وطنية و/أو سلطات وطنية مختص�ة. وتس�جَّ
يالَح�ظ أن الل��ة المفّض�لة . وللعملي�اتالقنوات الھاتفي�ة  عبرالمركز أو التي تصل إليه 

���ي الل���ة اإلنكليزي��ة، وُيطَل��ب م��ن ال��دول اس��تعمال الل���ة اإلنكليزي��ة ف��ي االتص��االت 
  الھاتفية مع المركز حيثما أمكن.

اإللكترون�ي الت�ي تحت�وي عل�ى ملحق�ات لتق�ديم معلوم�ات يمكن استخدام رسائل البري�د   كترونيلإلالبريد ا
الحادثات والطوارئ بع�د إج�راء االتص�ال األّول�ي مركز من المتابعة وطلب معلومات 

  مع المركز.

  ال ُيستعَمل البريد اإللكتروني كقناة اتصال عند تقديم البالغ األّولي أو الرسائل
  أو لطلب المساعدة. الطوارئ رتبةلإلبالغ عن تغيير في  رشاديةاإل

ويمكن استخدام الت�داول بالفي�ديو م�ع ش�ريك واح�ٍد أو بض�ع ش�ركاء بع�د االتف�اق عل�ى   التداول بالفيديو
 تجرب�ة اتص�المركز الحادثات والط�وارئ  يجريالموعد وأي تفاصيل تقنية. وسوف 

  .النظامللتحقق من سالمة 

  ال ُيستعَمل التداول بالفيديو كقناة اتصال لتقديم البالغ األّولي أو الرسائل
  الطوارئ أو لطلب المساعدة. رتبةأو لإلبالغ عن تغيير في  رشاديةاإل

  التعديالت والنشرات  -٤-٤-٣  
يتوقَّ��ع مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ نش��ر الطبع��ة المقبل��ة م��ن دلي��ل االتص��ال ف��ي ع��ام 

المرك�ز تع�ديالت الطبع��ة الحالي�ة إذا اقتض�ت الض�رورة ذل��ك  يص�در. وس�وف ٢٠١٤
ع وس إعالمي�ة نش�رات على كل نقاط التحذير الوطنية والھيئات الوطنية المختص�ة يوزِّ

. وسوف تقتضي المعلومات الحرجة من ال�دول المعلومات ذات الصلة تتضمنفصلية 
  تأكيد استالمھا.

ونش�ر معلوم�ات إل�ى جم�ع  ١٨ط�وارئلى ذلك، سيسعى مرك�ز الحادث�ات والوعالوة ع
  ق باآلتي:فيما يتعلّ والدول األعضاء على الدول األطراف 

 حادث�اتالخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتھا في حاالت وق�وع   (أ)
  نووية أو إشعاعية؛وطوارئ 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمك��ن أيض��اً اس��تخدام الھ��اتف كوس��يلة احترازي��ة إذا أخفق��ت ك��ل وس��ائل االتص��ال األخ��ر� ف��ي تق��ديم   ١٧  

 لمتابعة.البالغات األولية والرسائل اإلرشادية ورسائل ا
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥المادة   ١٨  
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توّصلت إليھا البح�و�، الت�ي األساليب، والتقنيات، والنتائج المتاحة التي   (ب)
  النووية أو اإلشعاعية. الحادثات والطوارئتتصل بمواجھة 

  الطوارئ وتمارين وتدريبات تجارب  -٥-٣  

وي�تم إجرا���ا وتقييمھ�ا الختب�ار أ��داف التص�ّدي ي�ة ُتَعد التدريبات والتم�ارين المعيار  
وتت��ا� الج��داول الزمني��ة للتم��ارين الس��نوية المتعلق��ة  الرئيس��ية ف��ي النظ��ام المب��يَّن أدن��ا�.

�د لتب�ادل المعلوم�ات  بالسنة التالية في نھاية كل سنة على الموقع الش�بكي للنظ�ام الموحَّ
النظ�ام في حاالت الحادثات والطوارئ. وسوف تت�ا� النت�ائج والتقييم�ات المناس�بة ف�ي 

  عقب كل تمرين.الموّحد 

رج ��ذا النظ�ام ل�ح�� الترتيب�ات الجدي�دة الممكن��ة. ويمك�ن إج�راء تج�ارب أخ�ر� خ�ا  
وسوف ُترَسل الدعوات للمشاركة الطوعية م�ن خ�الل قن�وات االتص�ال الروتيني�ة قب�ل 

  عدة أسابيع من إجراء التجارب.

رس��ائل التج��ارب والت��دريبات والتم��ارين ف��ي ���ذا اإلط��ار بعالم��ة  ك��لتميي��ز  يج��بو
  كليزية.باللغة اإلن‘ EXERCISE’واضحة تحمل كلمة 

  ConvEx-1تمرين ال  -١-٥-٣  

أرقام االتصال  وأن: التحقق من أن نقاط التحذير الوطنية متاحة باستمرار ١الھدف 
بالفاكس وقنوات اإلنذار ��� النظ�ام الموّح�د لتب�ادل الم�لوم�ات ��� ح�االت الحاد��ات 

  سليمة.يمكن وصول نقاط االتصال إلى النظام الموّحد بصورة ووالطوارئ دقيقة 

التحق��� م��ن أن نق��اط التح��ذير الوطني��ة المس���ولة ع��ن تلّق��ي : ConvEx-1aتم��رين ال   ConvEx-1aتمرين ال
  البالغات متاحة باستمرار

تم��رين الُيبلِ��� مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ جمي��ع نق��اط االتص��ال قب��ل موع��د إج��راء 
ConvEx-1a  م��ن موع��د يوم��اً عل��ى األق��ل  ١٤أن��ه ُيزِم��ع إج��راء ���ذا التم��رين قب��ل

 موق�ع التم�ارين عب�رقن�وات اإلن�ذار  باس�تن�ار. ويتوّقع أن تق�وم نق�اط االتص�ال إجرائه
ن على استخدام تلك القنوات. وال ُيعَل�ن  كنالنظام الموّحد حتى يمفي  ت�اري� ع�ن التمرُّ

 المنش�ور ف�ي النظ�ام الموح�د يشار في الجدول الزمني ولكنوموعد التمرين بالضبط؛ 
  سيجري فيه التمرين.إلى الشھر الذي 

ع�ن طري�� ال��اك�  تم�رينوُيرِسل مركز الحادث�ات والط�وارئ م�رة ك�ل س�نة رس�الة 
إلى كل نقاط التحذير الوطنية والھيئات الوطنية المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع خ�ارج 

��د وُترَس��ل بالغ��ات  داخ��ل موق��ع التم��ارينح��د� ف��ي الال��وطن. وُينَش��ر  النظ��ام الموحَّ
النظ�ام الموّح�د إل�ى ك�ل نق�اط التح�ذير الوطني�ة باإلن�ذار الخاص�ة  عبر قنوات التمارين

  والھيئات الوطنية المختصة. ويتوّقع ما يلي:
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أن ُترِس��ل نق��اط التح��ذير الوطني��ة إق��راراً باالس��تالم ع��ن طري��ق الف��اكس أو   •
دقيق�����ة إل�����ى مرك�����ز الحادث�����ات  ٣٠البري�����د ا�لكترون�����ي ف�����ي غض�����ون 

  ؛١٩والطوارئ

تدخل الھيئات الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع خ�ارج ال�وطن، ف�ي   •
في النظام الموّحد وُتقّر  موقع التمارينموعد أقصاه يوم العمل التالي، إلى 

  باستالم رسالة التمرين.

لتحق��ق م��ن أن نق��اط التح��ذير الوطني��ة متاح��ة باس��تمرار وأن : اConvEx-1bالتم��رين  ConvEx-1bالتمرين 
  يمكنھا الرّد فوراً على ما تتلقاه من بالغات.الھيئات الوطنية 

 وارئ جمي��ع نق��اط االتص��ال قب��ل إج��راء التم��رينـ��ـات والطــ��ـز الحادثـ��ـغ مركــ��ـُيبلِ 
ConvEx-1b  .بأنه ُيزِمع إجراء ھذا التم�رين ف�ي غض�ون ا�ي�ام ا�ربع�ة عش�ر التالي�ة

��د  التم�ارينقن�وات ا�ن�ذار ف�ي موق��ع باس��تنفار نق�اط االتص�ال  وتق�وم ف�ي النظ�ام الموحَّ
ن على استخد  موع�د التم�رينام تلك القنوات. وال ُيعَل�ن ع�ن ت�اري� وحتى يمكنھا التمرُّ

ني المنشور في النظام الموحد إل�ى الش�ھر ال�ذي ولكن يشار في الجدول الزم؛ بالضبط
  .سيجري فيه التمرين

وُيرِس��ل مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ م��رة واح��دة س��نوياً رس��الة تم��رين إل��ى ك��ل نق��اط 
ف��ي النظ��ام الموّح��د  التم��ارينموق��ع  ف��ي الح��د�االتص��ال ع��ن طري��ق الف��اكس، وينش��ر 

  الموّحد. ويتوّقع ما يلي: في النظام التمارينموقع  عبرويطلب إقرارات باالستالم 

ُترِس��ل نق��اط التح��ذير الوطني��ة إق��راراً باالس��تالم ع��ن طري��ق الف��اكس ف��ي   -١
  ؛٢٠دقيقة إلى مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة ٣٠غضون 

نق�اط التح�ذير الوطني�ة ف�وراً الھيئ�ات الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ  تنبه  -٢
  التي تقع خارج الوطن؛

الھيئات الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خارج ال�وطن، ف�ي  تدخل  -٣
د  التمارينأقرب وقت ممكن، إلى موقع  الرس�الة  وتقرأفي النظام الموحَّ

اس�تالم ل�ق�رار ب الزمني�ة المس�تھدفةباس�تالمھا. والم�دة  وتقرفي الموقع 
 في النظام الموّحد ھي ساعتان. التمارينالرسالة في موقع 

التحق��ق م��ن دخ��ول م��ديري النظ��ام الموّح��د إل��ى موق��ع النظ��ام : ConvEx-1cالتم��رين  ConvEx-1cالتمرين 
  المذكور

لمديري النظام الموّحد الحق في تغيير قن�وات ا�ن�ذار الخاص�ة بمنظم�اتھم ف�ي الموق�ع 
د وموق�ع  ف�ي النظ�ام الموّح�د. ويمّث�ل ذل�ك وظيف�ة مھم�ة  التم�ارينالشبكي للنظام الموحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من ھذا الدليل الرد مثل نقاط التحذير الوطنية. ٣يتوقع من نقاط االتصال غير المحددة وفقاً للقسم   ١٩  
دة وفق��اً للقس��م   ٢٠   م��ن ھ��ذا ال��دليل دخ��ول موق��ع العملي��ات ف��ي النظ��ام  ٣يمك��ن لنق��اط االتص��ال غي��ر المح��دَّ

 على رسالة التمرين وتأكيد الوصول إلى موقع التمارين في الرد المرسل بالفاكس. الموّحد والعثور
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مركز الحادثات والطوارئ بكل م�ديري النظ�ام الموّح�د م�رة س�نوياً ع�ن ولذلك يتصل 
إل��ى النظ��ام الموّح��د  وص��ولھم أمكاني��ةطري��ق البري��د اإللكترون��ي ويطل��ب م��نھم تأكي��د 

  وتغيير اإلعدادات.

  ويتعيَّن على كل مدير من مديري النظام الموّحد ما يلي:

  النظام الموّحد.اتصال اإللكتروني إلى نقطة  إرسال رسالة تأكيد بالبريد  •

البري�د اإللكترون�ي م�ع المنظم�ة ذات  ال تص�ل فيھ�ا رس�ائل الت�يح�االت ال وتتم متابعة
  الصلة لتحديد مدير جديد عند االقتضاء.

  اختبار قنوات االتصال في حاالت الطوارئ: ConvEx-1dالتمرين  ConvEx-1dالتمرين 

إرسال رسالة اختبار عن طريق الفاكس إل�ى مرك�ز الحادث�ات يمكن ألي نقطة اتصال 
والطوارئ مرة كل ثالثة أشھر على األقل دون ترتيبات مسبقة ويرد مرك�ز الحادث�ات 
والطوارئ برسالة بسيطة ُيقّر فيھا باالستالم في يوم العمل التالي أو قبله. وال يش�ترك 

 في ھذا اإلجراء أي دول أخرى.

  ConvEx-2التمرين   -٢-٥-٣  

: التحق��� م��ن أن الھي���ا� الوطني��ة الم�تص��ة يم�نھ��ا اس��تيفا� اس��تمارا� ٢الھ��د�   
اإلبالغ عل�� النح�و المناس�ب والت�دّرب عل�� اإل��را�ا� المال�م�ة لتب�ادل الم�لوم�ا� 

  وطلب المساعدة وتقديمھا.

ى اس����تيفاء اختب����ار ق����درة الھيئ����ات الوطني����ة المختص����ة عل���� :ConvEx-2aالتم����رين  ConvEx-2aالتمرين 
  استمارات اإلبالغ المالئمة

يج��ري ھ��ذا التم��رين م��رة واح��دة س��نوياً ف��ي موع��د ي��تم اإلع��الن عن��ه. ويق��وم مرك��ز 
الحادثات والطوارئ قبل التمرين بدعوة كل الھيئات الوطنية المختص�ة إل�ى المش�اركة 
في التمرين. ويطلب المركز في أثن�اء عملي�ة التس�جيل تفاص�يل االتص�ال بالمش�اركين 

ي�ق الف�اكس أو البري�د اإللكترون�ي إل�ى رس�ائل تم�رين ع�ن طر توجي�ه يتمكن م�نحتى 
ال يتع��يَّن عل��ى المرك��ز اس��تخدام قن��وات االتص��ال الرئيس��ية ونق��اط االتص��ال المس��ّجلة، 

إلرسال رسائل التمرين. وُيرِس�ل المرك�ز ف�ي الي�وم ال�ذي يج�ري في�ه التم�رين رس�ائل 
ف�ة يب�دأ ف�ي ثالث�ة أوق�ات مختلو يقدم ف�ي ش�كل وص�فيتشّكل جزءاً من سيناريو  تمرن

��ق للمنطق��ة ا�س��يوية، و  ٤:٠٠م��ن الي��وم:  بالتوقي��ت  ١٠:٠٠بالتوقي��ت الع��المي المنسَّ
بالتوقي��ت الع��المي المنّس��ق  ١٦:٠٠الع��المي المنّس��ق للمنطق��ة األوروبية/األفريقي��ة، و 

للمنطق����ة األمريكي����ة. ويتطلّ����ب التم����رين م����ن الھيئ����ات الوطني����ة المختص����ة اس����تيفاء 
موقع التم�ارين ف�ي النظ�ام  فين المنشورة رسائل التمرباستخدام االستمارات المالئمة 

  الموّحد.

  ويتعّين على الھيئات الوطنية المختصة:
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موق�ع استيفاء االس�تثمارات ف�ي أثن�اء س�اعات ال�دوام المعت�ادة ورفعھ�ا إل�ى   •
  في النظام الموّحد. التمارين

  اختبار ترتيبات طلب المساعدة وتقديمھا :ConvEx-2bالتمرين  ConvEx-2bالتمرين 

يتم إجراء ھ�ذا التم�رين م�رة واح�دة س�نوياً ف�ي ت�اري� ُمعَل�ن. وي�دعو مرك�ز الحادث�ات 
والط���وارئ الھيئ���ات الوطني���ة المختص���ة إل���ى المش���اركة وتنس���يق مش���اركة الق���درات 

ي ل�ديھا عنى ھذا التمرين تحديداً بنقاط االتصال التالوطنية ذات الصلة في التمرين. ويُ 
ع أيض��اً مش��اركة نق��اط  ق��درات مس��ّجلة ف��ي ش��بكة التص��ّدي والمس��اعدة، ولكن��ه يش��جِّ
االتص��ال ا�خ��ر� الت��ي ُتزِم��ع االنض��مام إل��ى ش��بكة التص��ّدي والمس��اعدة. ويس��ت�رق 
إج�راء التم�رين ثالث��ة أي�ام عل��ى ا�كث�ر. عل�ى أن التم��رين ال ُينفَّ�ذ ف��ي الوق�ت الحقيق��ي 

ن ف�ي أثن�اء دث�ات والط�وارئ إج�راء أنش�طة التم�رز الحاويمكن لجميع الُنظ�راء ومرك�
باالش���ترا� م���ع المنظم���ات  ConvEx-2bس���اعات العم���ل المعت���ادة. ويج���ري التم���رين 

  الدولية ذات الصلة.

ويدعو مركز الحادثات والطوارئ الھيئات الوطنية المختصة في الدول ا�عض�اء ف�ي 
عل��ى المش��ورة والمس��اعدة وطلب��ات الحص��ول الوكال��ة إل��ى تنس��يق تق��ديم المعلوم��ات 

م مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ مدخالت�� بخص��و�  هحال��ة افتراض��ية ف��ي الدول��ة. ويق��دِّ
  مسّبقاً عند االقتضاء.

ويحي��ل مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ الرس��ائل ال��واردة م��ن دول��ة الح��ادث إل��ى نق��اط 
االتص��ال المش��اركة. ويتوقَّ��ع أن تق��وم الھيئ��ات الوطني��ة المختص��ة المش��اركة ا�خ��ر� 
باس��تعرا� المعلوم��ات والب��ّت فيم��ا إذا كان��ت ف��ي وض��ع يت��ي� لھ��ا تق��ديم المس��اعدة 

الق�درة عل�ى  وي�تم اختب�ارتقنية واإلدارية. المطلوبة، مع مراعاة كل القيود والقدرات ال
استيفاء خطة عمل للمساعدة. ويستخدم مركز الحادثات والط�وارئ والھيئ�ات الوطني�ة 

لتب�ادل المختصة بالطوارئ التي تقع خارج الوطن المشاركة وسائل االتصال المالئمة 
  .المعلومات ومحاكاة تقديم وتنسيق المساعدة الدولية إلى الدولة الطالبة

اختب��ار الترتيب��ات المتخ��ذة ف��ي ح��االت الط��وارئ اإلش��عاعية  :ConvEx-2cالتم��رين  ConvEx-2cالتمرين 
  المتخطية للحدود القومية

م اإلع��الن عن��ه ي��تم إج��راء ھ��ذا التم��رين م��رة واح��دة ك��ل س��نتين ف��ي ت��اري� مح��ّدد ي��ت
س��اعات (الم��دة المنقض��ية). ويق��وم مكت��ب الحادث��ات  ٨ عل��ى تزي��د م��دة إجرائ��ه وال
طوارئ قبل إجراء التم�رين ب�دعوة ك�ل نق�اط االتص�ال إل�ى المش�اركة ف�ي التم�رين وال

  .ConvEx-3الذي ال يجري في نفس السنة التي يجري فيھا التمرين 

لدول�ة العض�و التابع�ة لث�ات والط�وارئ الھيئ�ات الوطني�ة المختص�ة داويدعو مركز الح
إلى توجيه رسائل تتعلّق بطارئ إشعاعي افتراضي ف�ي  -‘ دولة الحادث’ -في الوكالة 

م مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ  ُمس�بقاً عن�د االقتض�اء. وق�د يش�مل  مدخالت�هالدولة. ويقدِّ
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نطاق التمرين اختبار الترتيبات الثنائي�ة أو الترتيب�ات المتع�ددة األط�راف األخ�رى م�ن 
  في النظام الموّحد. التمارينم موقع خالل استخدا

الحادث��ات والط��وارئ الرس��ائل ال��واردة م��ن دول��ة الح��ادث إل��ى نق��اط ويحي��ل مرك��ز 
االتص��ال المش��اركة وينش��ر المعلوم��ات المقدم��ة ف��ي موق��ع عملي��ات النظ��ام الموّح��د. 
ويتوّق���ع أن تق���وم الھيئ���ات الوطني���ة المختص���ة المش���اركة األخ���رى بالوص���ول إل���ى 

ف��ي النظ��ام الموّح��د وتأكي��د ق��راءة وفھ��م  للتم��ارينم��ات عل��ى الموق��ع الش��بكي المعلو
بالحص��ول عل��ى مش��ورة أو  تتعل��قطلب��ات  أي وإرس��ال ال��رد المناس��� عل��ى الرس��الة

  معلومات.

  اختبار ترتيبات التصّدي لطارئ نووي متخٍط للحدود القومية :ConvEx-2dالتمرين  ConvEx-2dالتمرين 

د ُيعَل��ن عن���� التم��رين م��رة واح��دة ك��ل أرب��ع س��نوات ف��ي ت��اري� مح��دّ ي��تم إج��راء ھ��ذا 
س��اعات (الم��دة المنقض��ية). وي��دعو مرك��ز الحادث��ات  ٨ عل��ى تزي��د م��دة إجرائ��� وال

والطوارئ قبل التمرين كل نقاط االتصال إلى المشاركة. ويجري التم�رين باالش�ترا� 
خ��دمات األرص��اد الجوي��ة م��ع المنظم��ة العالمي��ة ل�رص��اد الجوي��ة� ويتوّق��ع أن يش��مل 

  .ConvEx-3 سنة التمرينفي نفس  ConvEx-2d الوطنية. وال يتم إجراء التمرين

لدول�ة العض�و التابع�ة لويدعو مركز الحادث�ات والط�وارئ الھيئ�ات الوطني�ة المختص�ة 
إل��ى تق��ديم رس��ائل بش��أن ط��ارئ ن��ووي افتراض��ي ف��ي  -‘ دول��ة الح��ادث’ -ف��ي الوكال��ة 

م  . وال يش�مل نط�اق التم�رين رس�ائل تمريني�ة األمانة مسّبقاً عن�د االقتض�اءالدولة. وتقدِّ
  اختبار الترتيبات الثنائية أو الترتيبات األخرى المتعددة األطراف.

ويحيل مركز الحادثات والطوارئ رسائل دولة الحادث إلى نقاط االتصال المش�اركة� 
 م�ننظ�ام الموّح�د. ويتوّق�ع ف�ي ال التم�ارينوينشر المعلومات المقدمة منھ�ا عل�ى موق�ع 

المعلوم��ات ف��ي الموق��ع  االط��ال� عل��ىالھيئ��ات الوطني��ة المختص��ة المش��اركة األخ��رى 
وإرسال الرد المناس�� وتأكيد قراءة وفھم الرسائل  للتمارين في النظام الموّحدالشبكي 

  .على أي طلبات تتعلق بالحصول على مشورة أو معلومات

 ConvEx-3التمرين   -٣-٥-٣  

 : ا�ت����ار الت�����يل ال�ام���ل �لي���ا� ت����ادل الم��وم���ا� وط����ب الم����ا�د�٣الھ���د�   
  وتقديمھا

تفاص��يل وُتعَل��ن  تم��رين واس��ع النط��اق م��رة ك��ل ث��الث أو خم��س س��نوات.ي��تم إج��راء 
للدول ُمس�ّبقاً. وُتش�ّجع جمي�ع ال�دول األط�راف ف�ي اتفاقي�ة التبلي�� المبّك�ر بق�وة  التمرين
ق ھذا التمرين مع خطط تمارين  على المنظمات الدولي�ة األخ�رى م�ن المشاركة. وينسَّ

خ���الل اللجن����ة المش����تركة ب���ين الوك����االت المعني����ة بالتص���ّدي للط����وارئ ا�ش����عاعية 
ع الدول األعض�اء ٢١والنووية الت�ي اعتم�دت الترتيب�ات ال�واردة ف�ي ھ�ذا ال�دليل . وتشجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٣انظر أيضاً المنشور [  ٢١  
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ع الستض��افة  . ويتع��ّين ف��ي س��يناريو التم��رين محاك��اة ConvEx-3تم��رين العل��ى التط��وُّ
 يوج�بلم�ادة مش�ّعة ف�ي البيئ�ة  ملم�وسطارئ نووي أو إشعاعي ينطوي على انطالق 

أو  ،للح�دود القومي��ة متخطي�ة ويتس�بب ف�ي ���اراتخ�اذ إج�راءات وقائي�ة خ�ارج الموق�� 
ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ن��اجم ع��ن عم��ل إجرام��ي وينط��وي عل��ى عواق��ب إش��عاعية 
ملموس��ة تقتض��ي اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة. ويمك��ن أن يش��مل الس��يناريو طل��ب مس��اعدة 
وتق���ديم مس���اعدة. وال يتع���ّين عل���ى ال���دول إج���راء عملي���ة مح���ّددة الستض���افة التم���رين 

ConvEx-3 ،التم�ارين الوطني�ة،  خطط إج�راء أن تستعرض وإن كان من المستصوب
. وكش��فت ConvEx-3ذل��� التم��رين ال��وطني ك�س��اس للتم��رين  تق��ديمويمك��ن أن تق��ّرر 

�ناً ملموس�اً عق�ب  �نت تحسُّ التجربة عن أن ترتيبات التب�ادل ال�دولي لالتص�االت ق�د تحسَّ
تل��� التم��ارين. وس��و� يش��تر� البل��د المض��ي� عل��ى المس��توى ال��دولي ف��ي التحض��ير 

  للتمرين.

  دف: الحصول على تعقيبات بشأن مقترحات الترتيبات أو التمارين الجديدةالھ  التجربة

�� ال�دعوة  ُتجرى التجارب متى ُطرح�ت مقترح�ات بش��ن اتخ�اذ ترتيب�ات جدي�دة. وتوجَّ
إلى مجموعة مختارة من نقاط االتصال أو تدعى كل نقاط االتصال إلى المشاركة ف�ي 

والحص��ول عل��ى بع��ض التعقيب��ات م��ن تل��� التج��ارب م��ن أج��ل اختب��ار س��المة األداء 
  المستعِملين.

التمارين الوطنية أو 
  المتعددة الجنسيات

واإلقليمي���ة يمك���ن لمرك���� الحاد����ات والط���وارئ أن يش���ار� ف���ي التم���ارين الوطني���ة 
والمتعددة الجنسيات بناًء عل�ى طل�ب الدول�ة الت�ي ُتج�ري التم�رين. ويمك�ن للمرك�� أن 

) مج���رد ت�كي���د رس���ائل التم���رين، أو أالط���رق: (يش��ار� ف���ي تل���� التم���ارين بمختل���� 
، أي ت�كي�د ك�ل الرس�ائل المس�تلمة والتحق�ق منھ�ا إذا ‘المشاركة في أضيق الحدود’(ب)

ف��ي النظ��ام الموّح��د عل��ى ش��بكة  التم��اريناقتض��ت الحاج��ة ذل���، ونش��ر�ا ف��ي موق��� 
لة يق��وم المرك��� فعلي��اً بط��ر� أس��ئ، أي أن ‘المش��اركة بص��ورة طبيعي��ة’الوي��ب، أو (ج)

على البلد القائم بإجراء التمرين، والرّد على التساؤالت ال�واردة وتو�ي�� رس�ائل عل�ى 
. وق�د ير��ب منّظم�و التم�ارين ذل��البلدان/المنظمات المشاركة األخرى إذا ُطلب من�� 

ف��ي اس��تخدام  عل��ى ش��بكة الوي��ب النظ��ام الموّح��د تم��ارينموق��� الوطني��ة الت��ي ُت��دار ف��ي 
إل��ى ال��دول عل��ى  ي��ةلبل��دان األخ��رى أو إرس��ال رس��ائل تمرينخاص��ية التبلي��� المباش��ر ل

الت�ي  األح�دا� تقيي�د الوص�ول إل�ى أساس اتفاقات �نائي�ة أو متع�ددة األط�را�. ويمك�ن
عل��ى بل��د  بحي��� يقتص��رالنظ��ام الموّح��د) موق��� تم��ارين النظ��ام الموّح��د (أو ف��ي  تنش��ر
. وبالت�الي بالوصول إليھا كل البلدانيسمح لمجموعة مختارة من البلدان، أو  وأ، واحد

 موق��� تم��ارينأو ال يطل��� عل��ى الح��د� والرس��ائل المص��احبة ل��� ف��ي النظ��ام الموّح��د (
  .بالدخوللھم  ُيسمحالنظام الموّحد) سوى من 

ر مرك�� الحاد��ات والط�وارئ تلّق�ي طلب�ات المش�اركة قب�ل  ولھذا الغرض األخير، يق�دِّ
التمرين. ويرشِّح المرك�� موظف�اً للقي�ام  شھرين على األقل من التاريخ المقّرر إلجراء

بدور مراقب التمرين عن المرك�� ويطل�ب ت�وي�د� بإمكاني�ة الوص�ول إل�ى المعلوم�ات 
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التم��رين. وال يت��ي� المر���� االط��ال� عل��ى المعلوم��ات إالّ حس��ب م��ا  ةالمھم��ة لمراقب��
  تقتضيه الحاجة بناًء على طلب الدولة القائمة بإجراء التمرين.

  والطوارئ الحادثات مركز مع المتخذة األخرى الترتيبات  -٦-٣  

إل��ى مس��اعدة أي دول��ة ط��ر� أو أي  ٢٢يس��عى مر���� الحاد���ات والط��وار� ف��ي الع��ادة  
  دولة عضو، حسب طلبھا، في:

 النووي���ة ط���وار�الأو الحاد����ات إع���داد �ط���ط للط���وار� ف���ي ح���االت   (أ)
  المالئم؛شعاعية، وإعداد التشريع واإل

 الحاد��ات والط�وار�وضع برامج مالئمة لتدريب العاملين على مجابھ�ة     (ب)
  اإلشعاعية؛والنووية 

  استقصاء جدوى إنشاء ُنظم مالئمة لرصد اإلشعاعات.    (ج)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من اتفاقية تقديم المساعدة. ٥المادة   ٢٢  
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  الترتيبات التشغيلية  -٤  
  الخلفية  -١-٤  

المواد الرئيسية التي تحتاج إليھا الدولة/المنظم�ة  ١٢٣يتضّمن ھذا القسم، إلى جانب الملحق   
 االتص���الالدولي���ة م���ن أج���ل فھ���م عملي���ات مرك���ز الحادث���ات والط���وار� وإع���داد ترتيب���ات 

المفّصلة، بما فيھا اإلجراءات والقوائم المرجعية والتدريب. وال يفرض دلي�ل االتص�ال ف�ي 
حد ذاته أي التزامات على الدول األعض�اء والمنظم�ات الدولي�ة ذات الص�لة. عل�ى أن�ه م�ن 

  المستصوب بدرجة كبيرة أن تضع الدول/المنظمات الدولية ترتيبات متوافقة.

  األحداث تصنيف  -٢-٤  

 تتطلَّب الحادث�ة أو حال�ة الط�وار� النووي�ة أو اإلش�عاعية ترتيب�ات تس�م� ب�رّد فع�ل مناس�ب  
ألح�داث الت�ي اتخ�اذ ترتيب�ات بش�أن الحدث. ولالتصال على المستوى ال�دولي، يتع�ّين تجاه ا
ال��دول ب��التبلي� عنھ��ا، واألح��داث (أي ح��االت الط��وار� المتخطي��ة للح��دود القومي��ة)  تلت��زم

عايير الدولي�ة. ويتع�ّين أيض�اً اتخ�اذ ترتيب�ات بش�أن األح�داث الت�ي ق�د تقتض�ي المبيَّنة في الم
شفافية وتبادالً للمعلومات مع المجتمع الدولي، واألحداث التي قد تستدعي توجيه طلب م�ن 
دولة أو أكثر من دولة إلى الوكالة للحصول على مساعدة أو معلومات. ويمكن تحقيق ذل�� 

يت��ألف م��ن مجموع��ة م��ن الظ��روف الت��ي توِج��ب رّد فع��ل  م��ن خ��الل اعتم��اد نظ��ام تص��نيف
الظ�روف  )١() ١معّين. ويعالج نظام التصنيف المعتم�د أل��راض دلي�ل االتص�ال (الش�كل 

)، المنش���ت النووي��ة) الح��وادث اإلش��عاعية (�ي��ر الخاص��ة ب٢(، ي��ةبالمنش���ت النووالخاص��ة 
  بھا التي تنطوي على مواد مشّعة. المأذون) األعمال اإلجرامية أو األعمال األخرى ٣(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناًء على طلب الھيئات المختصة ونقاط االتصال المعيَّنة رسمياً بموجب اتفاقي�ة التبلي��  ١يتاح الملحق   ٢٣  

 ة تقديم المساعدة.المبّكر واتفاقي

 القسم
٤ 
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: مجموعات من ظ�روف الط�وارئ مص�ّنفة إل�ى ث�الث رت�ب لوص�ف الح�االت الت�ي تس�ّوغ ١الشكل 

  اتخاذ إجراءات فورية للتصّدي بموجب دليل االتصال.
 
 
  ٢٥ ،٢٤األحداث الخاصة بالمنشآت النووية  -١-٢-٤  

ل�ح�داث الخاص�ة بالمنش��ت النووي�ة الت�ي  ٢٦من ھذا الدليل أربع ُرَتب ٤ُتستخَدم في القسم 
، ‘مرفقفي طارئ ’و، ‘حالة تأھب’تسّوغ البدء في مستويات مختلفة من اإلجراءات، وھي 

إج�راء واح�د يتعلّ�ق  وع�الوة عل�ى ذل�ك، ي�رد‘. ط�ارئ ��ا�’، و‘طارئ في منطقة الموقع’و
غ إع�الن كيفية ب تقديم معلومات عن األح�داث األخ�رى الت�ي تق�ع ف�ي منش�أة نووي�ة وال يس�وِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]، وھي:٢يرتبط ذلك بفئتي التھديدات األولى والثانية حسب التعريف الوارد في المرجع [  ٢٤  

مرافق، كمحطات القوى النووية مثالً، ُيفَترض أن تق�ع فيھ�ا أح�داث داخ�ل الموق�ع (بم�ا فيھ�ا  - ولىاأل      
أح��داث ذات احتم��االت وق��وع منخفض��ة ج��داً) يمك��ن أن تتس��بب ف��ي وق��وع �ث��ار ص��حية قطعي��ة ح��ادة 

  خارج الموقع، أو وقوع مثل ھذه األحداث في مرافق مماثلة لھا.

المف�اعالت البحثي�ة م�ثالً، ُيفَت�رض أن تق�ع فيھ�ا أح�داث داخ�ل الموق�ع مرافق، ك�بعض أن�واع  -الثانية       
غ اتخ�اذ إج�راءات وقائي�ة عاجل�ة  يمكن أن تتسّبب في تعّرض الجمھور لجرع�ات خ�ارج الموق�ع تس�وِّ

تش�مل  وفقاً للمعايير الدولية، أو لوحظ أن مثل ھذه األحداث قد وقعت فعالً في مرافق مماثل�ة لھ�ا. وال
الثانية (خالفاً لفئة التھديدات األولى) المراف�ق الت�ي يفت�رض أن تق�ع فيھ�ا أح�داث داخ�ل  فئة التھديدات

الموقع (بما فيھا أحداث ذات احتماالت وقوع منخفضة جداً) يمكن أن تتسبب في حدوث �ث�ار ص�حية 
 قطعية حادة خارج الموقع، أو لوِحظ أن مثل ھذه الحاالت قد وقعت فعالً في مرافق مماثلة لھا.

 يالحظ أن الُسفن التي تعمل بالطاقة النووية تعتبر منشأة نووية ألغراض ھذه الوثيقة.  ٢٥  

م�ع ‘) طارئ ع�ام’، و‘طارئ في منطقة الموقع’، و‘طارئ في مرفق’، و‘تأھبحالة ’تتفق الرتب األربع (  ٢٦  
س�تخدام رت�ب أخ�رى ]. ومن المعروف أن يمكن للدولة/المش�ّ�ل ا٢من المنشور [ ١٩-٤الرتب المحددة في الفقرة 
 على المستوى الوطني. 
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رتبة طوارئ. ويمكن التبليغ عن تلك األحداث نظ�راً ألھميتھ�ا بالنس�بة للجمھ�ور أو وس�ائط 
  .بدروس مفيدةالدولي  المجتمع ت تعود علىاإلعالم، أو إذا كان

  األحداث اإلشعاعية (غير الخاصة بالمنشآت النووية)  -٢-٢-٤  
عالوة على الرّتب الخاص�ة بالمنش��ت النووي�ة، ھن�اك س�تة أن�واع م�ن الحادث�ات أو ح�االت 

، ‘انبع��اث م��ن مرف��ق’الط��وارئ الت��ي ُوض��عت بش��أنھا إج��راءات مح��ّددة للتص��ّدي، وھ��ي 
مس�تويات ’، و ‘تع�ّرض زائ�د ش�ديد’، و ‘ع�ود� جس�� فض�ائي’؛ و ‘مص�در خط�ر مفق�ود’ و

  ‘.حدث إشعاعي آخر’، و ‘مجھولة المنشأ مرتفعةإشعاعية 

  بھا المأذوناألخرى غير  األعمالاإلجرامية أو  األعمال  -٣-٢-٤  
األخ��رى غي��ر الم��أذون  امي��ة أو األعم��الاإلجر األعم��ال’أخي��راً، ت��م وض��ع إج��راء التص��ّدي 

أمن�ي ن�ووي. ويمك�ن اس�تخدام للحادثات وح�االت الط�وارئ الت�ي تنط�وي عل�ى جان�ب ‘ بھا
ھذا اإلجراء في مختلف الحادثات وحاالت الطوارئ، مث�ل التھدي�د بالقناب�ل، وتفجي�ر جھ�از 
نش��ر إش���عاعات، وتفجي���ر جھ���از ن���ووي ارتج��الي الُص���نع، والتع���رُّض المتعّم���د، والتھدي���د 

  اإلشعاعي، وما إلى ذلك.

والط��وارئ ھ��ذا التص��نيف التخ��اذ إج��راءات التص��ّدي المالئم��ة ويس��تخِدم مرك��ز الحادث��ات 
  .إرشاديةبسرعة بمجرد استالم بالغ أّولي أو رسالة 

أي ن��وع م��ن ھ��ذه  أن ي���دي أي رتب��ة م��ن ھ��ذه الرت��ب أو ك��ان م��ن المحتم��ل أن ت���ديوإذا 
ه الدول األعضاء‘طارئ متخٍط للحدود القومية’األنواع إلى  ً  ٢٧، توجِّ مركز  إلى بالغاً أّوليا

ع��ود� األجس��ا� ’و ‘ الط��وارئ العام��ة’والط��وارئ وال��دول األخ��رى (يالَح��ظ أن الحادث��ات 
التي تحتوي على مصادر قوى نووي�ة أو مص�ادر إش�عاعية خطي�رة تش�ّكل دوم�اً ‘ الفضائية

حاالت طوارئ متخطية للحدود القومية). وفيما يتعلق بالحادث�ات والط�وارئ ذات االھتم�ام 
  .إرشاديةرسالة المحلي، يجوز للدول أن تختار توجيه 

الطوارئ وما يقابلھا م�ن وفيما يلي التعاريف المفّصلة التي تصف ھذه الرتب واألنواع من 
  إجراءات التصّدي الفورية التي يتعّين اتخاذھا في سياق ھذه الترتيبات.

  والطوارئ الحادثات مركز من المقدمة التصّدي خدمات  -٣-٤  

 الموثقةالرسائل 
والمتحقق من 

  صحتھا

باللغة اإلنكليزية إل�ى نق�اط  إرشادية رسالةُيرِسل مركز الحادثات والطوارئ بالغاً أّولياً أو 
االتصال، حسب االقتضاء، بشأن وقوع ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي. ويق�وم موظف�و الوكال�ة 

  والتحقق منھا. رشاديةالمعلومات الواردة في البالغ والرسائل اإل صحة من بالتأكد

اعتماد وفحص 
معلومات 

يتولّى موظفو الوكالة إجراء فحٍص سريع للمعلومات المقدم�ة ف�ي رس�ائل المتابع�ة الالحق�ة 
باللغة اإلنكليزية والتي قد تشمل بيانات عن المرفق، ومعلومات األرصاد الجوي�ة، وبيان�ات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ر وي�نص عل�ى اإلب�الغ ع�ن االنبع�اث   ٢٧   سواء بحكم االلتزام الذي يقع عليھا بموج�ب اتفاقي�ة التبلي�غ المبكِّ

ع علي��ه الم���تمر الع��ام ٢م��ن المنش��ور[ ١٥-٤الكبي��ر الع��ابر للح��دود، أو للوف��اء بمقتض��يات الفق��رة  ] (ال��ذي يش��جِّ
 ).GC(46)/RES/9للوكالة في قراره 
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الرصد، ومعلومات ع�ن اإلج�راءات الوقائي�ة الت�ي يتلقاھ�ا مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ م�ن   المتابعة
ُمبلِغ��ة أو ال��دول المتض��ررة وذل��ك للتحق��ق م��ن اتس��اقھا ومص��داقيتھا ووض��وحھا الدول��ة ال

  وإمكانية فھمھا قبل تمريرھا إلى نقاط االتصال األخرى.

التقييم والتحليل 
  والتنبؤ

د مركز الحادث�ات والط�وارئ نق�اط االتص�ال بمعلوم�ات ف�ي الوق�ت المناس�ب ف�ي أثن�اء  يزوِّ
الط��ارئ الن��ووي أو اإلش��عاعي ع��ن العواق��ب المحتمل��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك تحلي��ل المعلوم��ات 

وك��ذلك معلوم��ات ع��ن التنب��ؤ بالس��يناريوھات المحتمل��ة باالس��تناد إل��ى والبيان��ات المتاح��ة 
قدرات الدول األعضاء. وسوف ُتستخَدم ھذه المعلومات كأس�ا� المعارف واألدلة العلمية و

تعتم���د علي���� الوكال���ة ف���ي تزوي���د ال���دول األعض���اء والمنظم���ات الدولي���ة وعام���ة الجمھ���ور 
بمعلومات في وقتھا المناس�ب وواض�حة وص�حيحة م�ن حي�ث الحق�ائق وموض�وعية وس�ھلة 

  الفھم.

منتجات األرصاد 
  الجوية

باالشتراك مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوي�ة ترتيب�ات  اتخذ مركز الحادثات والطوارئ
إلصدار مجموعة معيارية من منتجات األرصاد الجوية الالزمة للتصّدي األّول�ي باالس�تناد 
إلى إحداثيات مواقع األحداث والمعلومات المتعلقة بحّد إفالت المادة المشّعة ومدة انطالقھ�ا 

  مرفق آخر، على النحو التالي:في الغالف الجوي من منشأة نووية أو 

َزم الم�واد االفتراض�ية، وُترَس�م تل�ك المس�ارات ك�ل األبعاد لُح�المسارات الثالثية   •  
، ١ ٥٠٠، ٥٠٠على حدة بالنسبة للحَزم التي تنطل�ق عل�ى ارتفاع�ات تص�ل إل�ى 

مت��ر ف��وق األرض؛ وتالَح��ظ أيض��اً مواق��ع ك��ل حزم��ة عل��ى فت��رات  ٣ ٠٠٠و 
، ١٨، ١٢، ٦عات ف��ي األوق��ات الرئيس��ية الش��املة (س��ا ٦يفص��ل ب��ين ك��ل منھ��ا 

  ، بالتوقيت العالمي المنّسق) حتى نھاية تنبؤات نموذج التشتت؛٢٤

مت�ر  ٥٠٠رتف�ع التركيزات المتكاملة زمني�اً العالق�ة ف�ي الھ�واء ف�ي الطبق�ة الت�ي ت  •  
) ف��ي ك��ل فت��رة م��ن فت��رات Bq.h/m3.س��اعة/متر مكّع��ب (ف��وق األرض بالبكريل

  الثالث؛التنبؤ 

بات (الرطبة والجافة) بالبكريل/متر مربع من وق�ت االنط�الق ف�ي   •   مجموع الترسُّ
  كل فترة من فترات التنبؤ الثالث.

دائ�رة األرص�اد الجوي�ة الوطني�ة الت�ي  إنشاء وصالت لل�ربط م�عوُيطَلب من نقاط االتصال 
لجوي�ة، والمس�اعدة ف�ي يمكنھا تفسير تلك المنتجات المقدمة من المنظمة العالمية لألرصاد ا

وض��ع ترتيب��ات وطني��ة لحس��ابات التش��تت الج��وي. ويمك��ن االط��الع عل��ى قائم��ة بخ��دمات 
األرصاد الجوية الوطنية على العنوان التالي في الموقع الشبكي للمنظمة العالمية لألرص�اد 

 http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/delegated_authorities.htm الجوية:

المساعدة في 
  حاالت الطوارئ

والوكالة على استعداد، إذا ُطلِب منھا ذلك، أن تس�اعد ف�ي إج�راء تقي�يم أّول�ي للحال�ة (تق�ديم 
)، بم�ا ف�ي ذل�ك، عن�د االقتض�اء، والمزم�ع اتخاذھ�اتوصيات و/أو تقييم اإلجراءات المتخ�ذة 

س��وف تت��ي� إرس��ال م��وظفين م��ؤّھلين وخب��راء عل��ى وج��� الس��رعة إل��ى الدول��ة الطالب��ة. و
  الوكالة الموارد المالئمة المخصصة إلجراء ذلك التقييم األّولي.
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  تنسيق أي مساعدة دولية مطلوبة. ودعمالوكالة، عند الطلب، بتيسير وسوف تقوم 

تقّصي بعثات 
  الحقائق

، توِف�د الوكال�ة بعث�ات لتقّص�ي الحق�ائق ف�ي الوق�ت في حال وقوع طارئ نووي أو إش�عاعي
. وتت�اح نت�ائ� ھ�ذه البعث�ات للجمھ�ور بع�د موافق�ة الدول�ة بعد موافقة الدولة المعنية المناسب
  المعنية.

  التصّدي إجراءات  -٤-٤  

ُتس��تخَدم ف��ي ھ��ذا ال��دليل لوص��ف ا�ج��راءات المتخ��ذة ف��ي مختل��ف الح��ا�ت اثنت��ا عش��رة   
مجموع��ة م��ن أن��واع األح��دا� (أرب��� رت��ب للط��وارئ ون��وع واح��د لح��د� آخ��ر خ��ا� 
بالمنشآت النووية؛ وس�تة أن�واع م�ن األح�دا� ا�ش�عاعية (�ي�ر خاص�ة بالمنش�آت النووي�ة) 

  ).فيه مواد إشعاعية دون إذن تستخدم لعمل إجرامي أو عمل آخرونوع واحد 

ح�دا� ا�ثن�ي عش�ر. في كل نوع م�ن أن�واع األ تبادل المعلومات اتويبّين ھذا القسم إجراء
د ف��ي ك��ل ن��وع ا�ج��راءات المتوّق��� اتخاذھ��ا م��ن نقط��ة ا�تص��ال ذات الص��لة ومرك��ز  ويح��دَّ

  الحادثات والطوارئ.

تيس�ير و/أو تنس�يق الوكال�ة، وطل�ب المس�اعدة م�ن  اتإج�راء ٥-٤ويتضّمن بعد ذلك القس�م 
  من الوكالة. مساعدات الطوارئتقديم 

توجي��ه وت��رد ف��ي م��تن ال��نّ� إش��ارات إل��ى مختل��ف اس��تمارات الط��وارئ المس��تخدمة ف��ي 
 عياري�ة، واس�تماراتالم ا�ب��� الحادثات والطوارئ، وھ�ي اس�تمارات رسائل إلى مركزال

لقياس�ات وا�ج�راءات الوقائي�ة. ويش�ار الطوارئ العامة في المرافق النووي�ة، واس�تمارات ا
‘ طل��ب معلوم��ات’بوق��وع ح��د�، واس��تمارة  ا�خط��ارأيض��اً ف��ي م��تن ال��ن� إل��ى اس��تمارة 

وترد ھذه ا�س�تمارات والتعليم�ات المتعلق�ة بكيفي�ة اس�تيفائھا ف�ي ‘. طلب مساعدة’واستمارة 
  .٢٨المرفق بھذا الدليل ١الملحق 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن�اًء عل�ى طل�ب م�ن الھيئ�ات الوطني�ة ونق�اط ا�تص�ال المعّين�ة رس�مياً بموج�ب اتفاقي�ة  ١يتاح الملح�ق   ٢٨  

 التبليغ المبّكر واتفاقية تقديم المساعدة.
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  عامة طوارئ: الطوارئ ةرتب

أحداث تؤّدي إلى أثر فعلي أو احتمال ملموس النبعاث أو تعّرض إش�عاعي يس�تدعي اتخ�اذ   الوصف:
  إجراءات وقائية عاجلة خارج الموقع.

 م�تخطٍ طارئ  وتقديم المعلومات ذات الصلة بغرض التقليل إلى أدنى حد من عواقبالتبليغ   الغرض:
للح��دود القومي��ة� وك��ذل�، حس��ب االقتض��اء، للتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��ّد م��ن العواق��ب ا�ش��عاعية 

  .انطالقبرة للحدود التي ينطوي عليھا أي االع

إذا حدث، أو يحتَمل أن يحدث، انطالق لمواد مشّعة، ونجم عنه، أو قد ي�نجم عن�ه، انط�الق   :االلتزامات
ال�دول  التزام بتبليغفي اتفاقية التبليغ المبّكر  الدول األطرافعبر الحدود الدولية، فإن على 

وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلبات ، وتبليغ الوكالة، يمكن أن تتضررالتي 
  بشأن الحصول على معلومات. المتضررةل الدو

أن تق��وم ]، ٢ف��ي المنش��ور [ المح��ددةبالمتطلب��ات  وف��اًء منھ��ا، يتوّق��ع م��ن ال��دول األعض��اء  :التوقعات
 ع�نالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلبات الحصول على معلومات ب

  معلَنة.‘ طوارئ عامة’القومية فيما يتصل بحالة  لحدودمتخٍط لطارئ 

ع   التشجيع:  أ��دا� �م�ن بم�ا يتف�ق م�ع أي طارئ عامالدول على التبليغ عن  بقوةأمانة الوكالة تشجِّ
  ].٨والمبيَّنة في التذييل السادس من المنشور [ ٣-٢االستجابة المحّددة في القسم 

 
  الطوارئ العامة  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   نقاط االتصالاإلجراءات المتخذة من   

  والطوارئ

بالغ أّولي من 
الدولة الُمبلغة 

يفيد بوقوع 
  طارئ عام

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن بال����اً أّولي���اً ع���ن 
طري��ق الف��اكس باس��تخدام اس��تمارة ط��وارئ 
عامة في مرفق نووي إل�ى مرك�� الحادث�ات 
والط�����وارئ، ويمك�����ن إرس�����الھا مش�����فوعة 
بملحق��ات و/أو عن���وان موقعھ��ا عل���ى ش���بكة 
م ال���بال� باس���تخدام اس���تمارة  الوي���ب، أو تق���دِّ
ط��وارئ عام��ة ف��ي مرف��ق ن��ووي م��ن خ��الل 

  النظام الموّحد

  يقر باستالم الرسالة

  

تتص��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ   
الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن بمرك���� الحادث���ات 

يت�ك���د ويتحق���ق م���ن ص���حة محت���و� ال���بال� 
األّول��ي ع��ن طري��ق االتص��ال �اتفي��اً بالھيئ��ة 
الوطني��ة المعّين��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي 
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  الطوارئ العامة  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   نقاط االتصالاإلجراءات المتخذة من   

  والطوارئ

  تقع داخل الوطن في الدولة الُمبلغة  ٢٩والطوارئ لتأكيد استالم البالغ

يعرض على الدولة المبلغ�ة مس�اعي الوكال�ة 
  الحميدة

يح���دد طريق���ة للتص���دي عل���ى م���دار الي���وم 
ط���وال أي���ام األس���بو� (بم���ا ف���ي ذل���� رق���م 
الھاتف والفاكس وعنوان البري�د ا�لكترون�ي 

  المخصص لھذا الغرض)

يخطر فوراً نقاط التحذير الوطنية في ال�دول   
األعض��ا� وال��دول األخ��رى الت��ي يمك���ن أن 
تتض����رر مادي����اً، والمنظم����ات الدولي����ة ذات 

  بالبالغ الذي تلقاهالصلة، 

ال�بالغ األّول�ي ع�ن طري�� يرسل نسخة م�ن 
الفاكس إلى نقاط التحذير الوطنية، والھيئ�ات 
الوطني����ة المختص����ة ب����الطوارئ الت����ي تق����ع 

ن، والبع����ات الدائم���ة ل�مي���ع خ���ار� ال���وط
  الدول

يع��رض ب��ذل مس��اعي� الحمي��دة ل��دى ال��دول 
  التي يمكن أن تتضرر

ينش����ر ال����بالغ األّول����ي ف����ي موق����ع النظ����ام 
ت و/أو أي الموّح��د، بم��ا ف��ي ذل��� أي ملحق��ا

رواب��ط إلكتروني��ة للموق��ع الش��بكي الخ��اص 
بالدولة الُمبلِغة. ويبعث المركز أيضاً رس�الة 
بالبري���د ا�لكترون���ي إل���ى الھيئ���ات الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ار� ال�وطن 

 ١ ٠٠٠ف���ي ال���دول الت���ي تق���ع عل���ى مس���افة 
 ٥٠كيل��ومتر م��ن محط��ة الق��وى النووي��ة أو 

لبح�وث، وُيطَل�� منھ�ا كيلومتراً من مفاع�ل ا
  استالم البالغ في النظام الموّحدتأكيد 

يتصل بنقاط التحذير الوطنية في الدول التي 
كيل��و مت��ر محط��ة  ١ ٠٠٠تق��ع عل��ى مس��افة 

كيلومتر م�ن  ٥٠القوى النووية أو في حدود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تستخدم خطوط االتصاالت المخصصة لھذا الغرض إذا كانت قد أنشئت بالفعل.  ٢٩  

٤
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  الطوارئ العامة  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   نقاط االتصالاإلجراءات المتخذة من   

  والطوارئ

مفاعل البحوث الت�ي ل�م تؤّك�د اس�ت�م ال�ب�� 
ف��ي النظ��ام الموّح��د ع��ن طري��� الف��اك� أو 

اإللكترون����ي أو الھ����ات�، وإج����راء البري����د 
اتص��ال ���اتفي مخص��ص لھ��ذا الغ��ر� م��ع 

الطوارئ الت��ي الھيئ��ات الوطني��ة المختص��ة ب��
  تقع خارج الوطن

  

يج�ري اتص�االت �اتفي�ة منفص�لة م�ع ال��دول     
ا�خ�����ر� والبعث�����ات الدائم�����ة والمنظم�����ات 

  الدولية ذات الصلة

معلومات ال
عن  ضافيةاإل

 حالة الطوارئ
 الدولةمن 

  الُمبلِغة

ُترِسل الھيئات الوطنية المختص�ة ب�الطوارئ 
 اإل��افيةالتي تقع داخل ال�وطن المعلوم�ات 

ذات الص���لة ع���ن طري���� الف���اك� أو البري���د 
ني على استمارة طوارئ عام�ة ف�ي اإللكترو

أو اس�������تمارة القياس�������ات  مرف�������� ن�������ووي
واإلج��راءات الوقائي��ة إل��ى مرك��ز الحادث��ات 

 م���ن خ����لة االس���تمار تق���دموالط���وارئ، أو 
إرس��الھا مش��فوعة النظ��ام الموّح��د ، ويمك��ن 

الش�����بكي  موقعھ�����ا عن�����وانو/أو  بملحق�����ات
  الطوارئالخاص ب

تت�����ّمن  المعلوم����ات اإل�����افيةإذا كان����ت 
تغيي��راً ف��ي رتب��ة الط��وارئ أو إنھ��اًء لحال��ة 
الط��وارئ، تؤّك��د الھيئ��ة الوطني��ة الم��ذكورة 
م���ن خ����ل مكالم���ة �اتفي���ة اس���ت�م رس���الة 

  لحادثات والطوارئمركز ا

ع���ن طري����  اإل����افيةي���وّزع المعلوم���ات 
الف����اك� عل����ى الھيئ����ة الوطني����ة المختص����ة 
بالطوارئ التي تقع خ�ارج ال�وطن والبعث�ات 

اء، والمنظم��ات الدائم��ة لك��ل ال��دول ا�ع���
  الدولية ذات الصلة

ينُشر معلومات المتابعة ف�ي النظ�ام الموّح�د، 
رواب����ط و/أو  ملحق����اتبم����ا ف����ي ذل����� أي 

لش��بكية الخاص��ة بالدول��ة وني��ة للمواق��ع اإلكتر
  الُمبلِغة

يجم���ع ويحلّ���ل المعلوم���ات ويق���يِّم العواق���ب 
المحتملة والتنب�ؤات المتعلق�ة بالس�يناريو�ات 

ً المحتمل���ة وُيرَس���ل  إل���ى ك���ل نق���اط  ملخص���ا
  ويقوم بالنشر في النظام الموّحد االتصال

���� التص���دّ  ي المش���تر� ب���ين المنظم���ات ينسِّ
  الدولية

األرصاد منتجات 
  الجوية

يمك��ن للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ال��وطن أن ُتص��ِدر منتج��ات  داخ��لالت��ي تق��ع 

أو تطلبھ�ا م�ن المرك�ز  أرصاد جوية وطني�ة
اإلقليم��ي المتخص��ص ف��ي ا�رص��اد الجوي��ة 
الت��ابع للمنظم��ة العالمي��ة ل�رص��اد الجوي��ة� 
وُترِسل الھيئة الوطنية المذكورة النتيجة عن 
طري���� الف���اك� أو البري���د اإللكترون���ي إل���ى 

يطلب ويتلّقى منتجات ا�رص�اد الجوي�ة م�ن 
يمية المتخصصة ف�ي ا�رص�اد المراكز اإلقل

  الجوية

ينش��ر منتج��ات ا�رص��اد الجوي��ة ف��ي النظ��ام 
  الموّحد
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  الطوارئ العامة  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   نقاط االتصالاإلجراءات المتخذة من   

  والطوارئ

 تق�����دمھامرك������ الحاد������ات والط�����وارئ أو 
 م����ن خ�����لاس����تمار� الط���وارئ مش����وعة ب

  النظام الموّحد

معلومات ال
من المقدمة 

يمكن الدول التي 
  أن تتضرر

  معلومات تقديم  منھا المطلوبالدولة 

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع خ���ارج ال���وطن المعلوم���ات ذات 
الص�����لة ع�����ن طري������ ال������اك� أو البري�����د 
اإللكترون������ي عل������ى اس������تمار� القياس������ات 
واإل���را�ات الوقائي��ة إل��ى مرك��� الحاد���ات 

 م���ن خ����لا�س���تمار�  تق���دموالط���وارئ أو 
موق����ع  عن����وانالنظ����ام الموّح����د، أو ترِس����ل 

 يحتوي علىالذي بكي الوطني الطوارئ الش
  المعلومات ذات الصلة

يطل�����ب م�����ن الھيئ�����ة الوطني�����ة المختص�����ة 
تقع خارج الوطن ف�ي ال�دول بالطوارئ التي 

 ١ ٠٠٠الت����ي تق����ع عل����ى مس����افة األخ����رى 
كيل��ومتر م��ن محط��ة الق��وى النووي��ة أو ف��ي 

كيل�ومتراً م�ن م�اع�ل البح�و� أن  ٥٠حدود 
م عل����ى اس����تمار� قياس����ات وإ�����را�ات  تق����دِّ

قائي��ة معلوم��ات ع��ن الرص��د واإل���را�ات و
  الوقائية

ويق���ّيم العواق���ب  ،ي�م���ع ويحلّ���ل المعلوم���ات
 ،الس�يناريو�ات المحتمل�ةوتنب��ات المحتمل�ة 

وُيرِس���ل ملخص���اً إل���ى ك���ل نق���اط ا�تص���ال 
  في النظام الموّحد وينشر ذلك

إلكتروني��ة تحي��ل إل��ى مواق��ع  وص���تُينش��� 
بال����دول األخ����رى ف����ي الط����وارئ الخاص����ة 

  ظام الموّحدالن

الدول  اتطلب
بشأن  األخرى

لحصول على ا
  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

تطل��ب الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع خ��ارج ال��وطن، أو البع���ة الدائم��ة، 
معلوم��ات ع��ن طري��� ال���اك� أو الھ��ات� أو 

ترون���ي أو ع���ن طري���� النظ���ام البري���د اإللك
  الموّحد

تق�����ديم  منھ�����ا المطل�����وبالدول�����ة (ال�����دول) 
  معلومات 

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
التي تقع داخل ال�وطن ف�ي الدول�ة الُمبلِ��ة أو 
الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع 

ي�م��ع الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة 
المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

أو الھيئ�����ة الوطني�����ة  ةف�����ي الدول�����ة المبل������
المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ارج ال�وطن 

  في الدولة األخرى ذات الصلة

ي����وّ�ع اإل�اب����ات ع����ن طري����� ال�����اك� أو 
الھ���ات� إل���ى ب يبل�ھ���االبري���د اإللكترون���ي أو 

، ويق���وم طالب���ة المعلوم���اتنق���اط ا�تص���ال 
النشر في النظام الموّح�د. وف�ي ح�ال و��ود ب

عل����ى  ع����دٍد ك����اٍ� م����ن طلب����ات الحص����ول
دح�����  إذا اقت�����ت الحا�����ةمعلوم����ات أو 

، ُيرِس���ل نظ���ام الحاد����ات الش���ائعات الكاذب���ة
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 ٩٩ من ٤١ الصفحة

  الطوارئ العامة  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   نقاط االتصالاإلجراءات المتخذة من   

  والطوارئ

خ����ار� ال����وطن ف����ي الدول����ة األخ����ر� ذات 
الصلة ردوداً إلى نظام الحادثات والط�وارئ 

ني، أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو
م إجاباتھا إلى نظام الحادث�ات والط�وارئ  تقدِّ

المعلوم����ات  تق����دمع����ن طري����ق الھ����ات� أو 
  النظام الموّحد من خاللالمطلوبة 

ع����ن طري����ق  إرش����اديةوالط����وارئ رس����الة 
الف����اكس إل����ى الھي�����ات الوطني����ة المختص����ة 
ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ار� ال��وطن التابع��ة 
  لكل الدول، ويقوم بالنشر في النظام الموّحد

الھي�������ة الوطني������ة المختص������ة ُترِس������ل/تقدم   العام اإلعالم
ُنس�خاً م�ن  بالطوارئ التي تقع داخ�ل ال�وطن

ص����حفية إل����ى مرك����� الحادث����ات  أي نش����رة
م  والطوارئ/النظ����ام الموّح����د أو ُترِس����ل/ُتقدِّ

  الشبكي العام عنوان الموقع

����ق   المس�����ول ع����نالموظ����� ال����وطني ُينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������اس
����ة الوطني���ة المختص���ة م���ع الھي واإلش���عاعية

م اس�تمارة تص�ني� األح�دا� م�ن خ�الل  ويقدِّ
  النظام الموّحد

موق�����ع ال عنوانينش�����ر النش�����رة الص�����حفية/
  الشبكي في النظام الموّحد

  شعبة اإلعالم العام

ُتج��ري اتص��ا�ت لتنس��يق نش��ر المعلوم��ات 
���ق  عل���ى وس���ا�ط اإلع���الم م���ن خ���الل المنسِّ
اإلعالم����ي الرس����مي ف����ي الدول����ة المبل�����ة 

منظم�����ات الدولي�����ة ذات الص�����لة حس������ وال
ا�قت����ا�. وُتص���در ش���عبة اإلع���الم الع���ام 
نشرة (نش�رات) ص�حفية وتنش�ر ف�ي الموق�ع 
الش�����بكي الع�����ام للوكال�����ة معلوم�����ات تب�����يِّن 
بالتفص�����يل ال�����بال� األّول�����ي واإلج�����را�ات 

  المتخذة من الوكالة
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 ٩٩ من ٤٣ الصفحة

  
  الموقع منطقة في طارئ: الطوارئ ةرتب

أحداث ينتج عنھا انخفاض كبير في مستوى الحماي�ة ل�ش�خا� داخ�ل الموق�ع وب�القر� م�ن   الوصف:
  ‘.الطارئ العام’المرفق، ولكن دون المستوى الذي يفي بمعايير 

التأّھ��� ف��ي نظ��م التص��ّدي التابع��ة لنظ��ام الحادث��ات والط��وارئ وال��دول األخ��رى  رف��ع درج��ة  الغرض
  تحّسباً إلمكانية تدھور الحالة، ويصبح من الضروري توزيع معلومات موّثقة بسرعة.

بتبلي��غ الوكال��ة أو  أي الت��زا�ال يق��ع عل��ى ال��دول األط��راف، بموج��� اتفاقي��ة التبلي��غ المبّك��ر،   :االلتزامات
  ‘.طارئاً بمنطقة الموقع’التي تمّثل  بالظروف الدول األخرى

ً للدولة أن يجوز   :التوقعات  وق�و� إل�ى نظ�ام الحادث�ات والط�وارئ بش�أن إرش�اديةرس�الة  ترسل طو��ا
) اس�تباق الطلب�ات المش�روعة م�ن ال�دول األط�راف ١م�ن أج�ل: (‘ طارئ في منطقة الموق�ع’

؛ ٣٠ف��ي الحص��ول عل��ى معلوم��ات‘ المس��اعدة’األخ��رى ف��ي اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة م��ن أج��ل 
للوكال���ة أو  مس���بق) إص���دار إن���ذار ٣؛ (٣١حف���ز الوكال���ة عل���ى ب���ذل مس���اعيھا الحمي���دة )٢(

لتأھ��� ى بتط��ّورات الحال��ة حت��ى يمكنھ��ا االمنظم��ات األخ��رى ذات الص��لة أو ال��دول األخ��ر
ى ذات الص�لة، الوكالة أو المنظمات الدولية األخر مبادرة) ٤؛ (إذا تدھورت الحالةللتصّدي 

الجمھ�ور، أو ، أو الحكوم�اتالمشورة إلى  إسداءالتصّدي اإلداري و/أو بأو الدول األخرى، 
) ٥أھمي�ة إش�عاعية فعلي�ة أو محتمل�ة أو متص�ّورة؛ ( تنطوي علىبشأن حالة  وسائط اإلعالم

  القيام في غير ذلك من الحاالت بتنبيه موظفي الوكالة المعنيين بالتصّدي.

ع  التشجيع: ط�ارئ ف�ي ’الدول على إبالغ مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ بوق�و�  بقوةأمانة الوكالة  تشجِّ
م�ن اتفاقي�ة  ٤حتى يمكنھ�ا التأھ�� ألداء مھامھ�ا المنوط�ة بھ�ا بموج�� الم�ادة ‘ منطقة الموقع

  ].١التبليغ المبّكر [
 
  طارئ في منطقة الموقع  
المتخذة من مركز الحادثات اإلجراءات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديةرسالة 
أّولية من الدولة 

مقدمة التقرير 
 حتفيد بوضو
طارئ في 

  منطقة الموقع

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن رس���الة باس���تخدام 

إرس�الھا ويمك�ن  ،الموّح�دة اإلبالغاستمارات 
موقعھ�����ا بملحق�����ات و/أو عن�����وان  مش�����فوعة
إل����ى مرك����ز  ع����ن طري����ق الف����اك� الش���بكي

 من خالل النظامالحادثات والطوارئ، أو 

  

  ُيِقّر باستالم الرسالة

الرس��الة  يتأك��د ويتحق��ق م��ن ص��حة محت��وى
ً عن طريق  رشاديةاإل الھيئ�ة ب االتصال ھاتفيا

ن��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي  الوطني��ة المعيَّ
  ل الوطن في الدولة مقدمة التقريرتقع داخ

مس��اعي يع��رض عل��ى الدول��ة مقدم��ة التقري��ر 
  الحميدة الوكالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢ انظر المادة  ٣٠  
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥انظر المادة   ٣١  



٤

التشغيلية الترتيبات EPR-IEComm (2012) 
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  طارئ في منطقة الموقع  
المتخذة من مركز الحادثات اإلجراءات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���ز الحادث���ات بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

  تأكيد استالم البالغلوالطوارئ 

عن طريق الفاكس إلى  إرشاديةيبعث رسالة 
ف�ي النظ�ام الموّح�د، بم�ا  وينش�ر�اكل ال�دول 

و/أو أي رواب������ط  ملحق������اتف������ي ذل������ك أي 
 الخ���اص بالدول���ةالش���بكي  للموق���ع إلكتروني���ة

، ويطلب تأكيد اس�تالم الرس�الة مقدمة التقرير
ما ل�م ُتص�در الدول�ة مقدم�ة التقري�ر تعليم�ات 

  خالف ذلك تنص على

نقاط التحذير الوطنية في ال�دول الت�ي ب يتصل
كيلومتر م�ن محط�ة  ١ ٠٠٠تقع على مسافة 

راً م��ن مفاع��ل كيل��ومت ٥٠الق��و� النووي��ة أو 
����د اس����تالم الرس����الة  البح����وث الت����ي ل����م تؤكِّ

ف���ي النظ���ام الموّح���د، وذل���ك ع���ن  رش���اديةاإل
طري����ق الف����اكس أو البري����د اإللكترون����ي أو 

ويجري اتصاالت �اتفي�ة مخصص�ة ، الھاتف
م�ع الھيئ�ات الوطني�ة المختص�ة لھذا الغرض 

  بالطوارئ التي تقع خارج الوطن

معلومات 
من  إضافية

الدولة مقدمة 
التقرير عن 
  حالة الطوارئ

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
أي معلوم�ات إ��افية التي تقع داخ�ل ال�وطن 

ذات ص���لة ع���ن طري����ق الف���اكس أو البري����د 
 اإلب����الغاإللكترون����ي باس����تخدام اس����تمارات 

الموّحدة إلى مركز الحادث�ات والط�وارئ، أو 
إرس��الھا ن النظ��ام الموّح��د، ويمك�� م��ن خ��الل
ھ�����ا موقع عن�����وانو/أو  بملحق�����ات مش�����فوعة
  الطوارئب الخاص الشبكي

تت������ّمن  اإل������افيةإذا كان�����ت المعلوم�����ات 
تغيي���راً ف���ي رتب���ة الط���وارئ أو إنھ���اً� لحال���ة 
الط��وارئ، تتص��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة 
ب��الطوارئ الت��ي تق���ع داخ��ل ال��وطن بمرك���ز 

  والطوارئ لتأكيد استالم الرسالة الحادثات

ع��ن  المعلوم��ات اإل���افيةيج��وز ل��� توزي��ع 
طريق الفاكس على الھيئة الوطنية المختص�ة 
بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن والبعث�ات 
الدائم�����ة التابع�����ة لك�����ل ال�����دول ا�ع������ا�، 

  لدولية ذات الصلةوالمنظمات ا

ينُشر معلوم�ات المتابع�ة ف�ي النظ�ام الموّح�د، 
و/أو رواب�����ط  ملحق�����اتبم�����ا ف�����ي ذل�����ك أي 

بكي الخ���اص بالدول���ة الش��� للموق���عإلكتروني���ة 
  مقدمة التقرير

ويق���يِّم العواق���ب  ،يجم���ع ويحلّ���ل المعلوم���ات
 ،الس��يناريو�ات المحتمل��ةوتنب��ؤات المحتمل��ة 

وُيرِسل ملخصاً إلى كل نقاط االتصال ويقوم 
  بالنشر في النظام الموّحد

���ق التص���ّدي المش���ترك ب���ين المنظم���ات  ينسِّ
  الدولية
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 ٩٩ من ٤٥ الصفحة

  طارئ في منطقة الموقع  
المتخذة من مركز الحادثات اإلجراءات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

طلبات المقدمة ال
من الدول 

األخرى 
للحصول على 

  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

يج��وز للھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت�ي تق�ع خ�ار� ال�وطن أو البع��ة الدا�م��ة أن 
تطل����� معلوم����ات ع����ن طري����ق الف����اكس أو 

 م��ن خ��اللرون��ي أو الھ��اتف أو البري��د اإللكت
د   النظام الموحَّ

  الدولة الُمبلِغة

ُترِس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ردود���ا إل��� مرك��ز 
الحاد���ات والط��وارئ ع��ن طري��ق الف��اكس أو 

لمرك��ز لإجاباتھ��ا  تبل���البري��د اإللكترون��ي أو 
  عن طريق الھاتف

الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��� الھي���ة الوطني��ة  يجم��ع
المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

  دولة ذات الصلةفي ال

يوّزع اإلجابات عن طريق الفاكس أو البري�د 
الھ����اتف إل����� نق����اط ب ويبلغھ����ااإللكترون����ي، 

ف����ي النظ����ام  وينش����ر�اا�تص����ال الطالب����ة، 
الموّح���د. وف���ي ح���ال وج���ود ع���دٍد ك���اٍف م���ن 

إذا طلب�����ات الحص�����ول عل������ معلوم�����ات أو 
، دح��� الش��ا�عات الكاذب��ة اقت���ت الحاج��ة

يرِس���ل مرك���ز الحاد����ات والط���وارئ رس���الة 
ع���ن طري���ق الف���اكس إل���� الھي����ات  إرش���ادية

الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ار� 
  الوطن في كل الدول

ُترِس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ   العام اإلعالم
اً م��ن أي نش��رة الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ُنَس��خ
أو  ،الش��بكي الع��ام ص��حفية أو عن��وان الموق��ع

  تقدمھا من خالل النظام الموّحد

����ق  الموظ����ف ال����وطني المس�����ول ع����ن ينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������اس
م���ع الھي����ة الوطني���ة المختص���ة  واإلش���عاعية

م اس��تمارة تص��نيف ا�ح��دا� م��ن خ��الل  ويق��دِّ
  النظام الموّحد

 عنوان الموقع الشبكير النشرة الصحفية/شين
  في النظام الموّحد

  اإلعالم العامشعبة 

يجوز لھا إنشاء وصلة إلكترونية ف�ي الموق�ع 
الشبكي العام للوكال�ة أو نش�ر المو��وع ف�ي 
الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موافق���ة الھي����ة 
الوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل 

  الوطن في الدولة مقدمة التقرير
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 ٩٩ من ٤٧ الصفحة

  
  مرفق في طارئ: الطوارئ ةرتب

  .أحداث تؤّدي إلى تدھور كبير في مستوى حماية األشخاص الموجودين في الموقع  الوصف:

إبالغ مركز الحادثات والطوارئ والدول األخرى بحدث ال ينطوي عل�ى أي عواق�ب خ�ار�   الغرض:
  .التساؤالت المحتملةالموقع واستباق 

��ر ،ال يق��ع عل��ى ال��دول األط��راف  :االلتزامات الوكال��ة أو  بتبلي��� أي الت��زا� ،بموج��ب اتفاقي��ة التبلي��� المبكِّ
  ‘.مرفقطوارئ في ’التي تمّثل  بالظروفالدول األخرى 

ً للدولة أن يجوز   :التوقعات إل�ى مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ بش�أن وق�و�  إرشاديةرسالة  ترسل طوعا
) اس��تباق الطلب��ات المش��روعة المقدم��ة م��ن ال��دول ١م��ن أج��ل م��ا يل��ي: (‘ ط��ارئ ف��ي مرف��ق’

ف��ي الحص��ول عل��ى ‘ المس��اعدة’األط��راف األخ��رى ف��ي اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة م��ن أج��ل 
ى ب�س��دا� ) قي��ام الوكال��ة أو المنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة أو ال��دول األخ��ر٢( ٣٢معلوم��ات

المش��ورة إل��ى الحكوم��ات أو الجمھ��ور أو وس��ا�ط اإلع��الم بش��أن حال��ة تنط��وي عل��ى أھمي��ة 
  إشعاعية متصّورة.

ط��ارئ ف��ي ’أمان��ة الوكال��ة ال��دول عل��ى إب��الغ مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ بوق��و�  تش��ّجع  التشجيع:
ل�دولي ، خاصة عندما يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمي�ة واس�عة وأل��را� التب�ادل ا‘مرفق

  للمعلومات.
 
  طارئ في مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديةرسالة 
أّولية من الدولة 
  مقدمة التقرير

ُترِس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن رس��الة ع��ن طري��ق 

الموّح�دة  اإلب�الغالفاكس باستخدام استمارات 
إل���ى مرك���ز الحادث���ات والط���وارئ، ويمك���ن 

عن����وان ملحق����ات و/أو ب إرس����الھا مش����فوعة
 م�ن خ�اللموقعھا الشبكي، أو تق�ديم الرس�الة 

  النظام الموّحد

الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���ز الحادث���ات بالت���ي تق���ع خ���ار� ال���وطن 

  تأكيد استالم البالغلوالطوارئ 

  ُيِقّر باستالم الرسالة

الرس��الة  يتأك��د ويتحق��ق م��ن ص��حة محت��وى
مكالم�ة ھاتفي�ة إج�را� ع�ن طري�ق  رشاديةاإل
إل���ى  بالبري���د اإللكترون���يرس���الة توجي���� أو 

لمختص��ة ب��الطوارئ الھي���ة الوطني��ة المعّين��ة ا
الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن ف���ي الدول���ة مقدم���ة 

  التقرير

الحمي��دة  الوكال��ة مس��اعيينظ��ر ف��ي ع��ر� 
  الدولة مقدمة التقرير على

ينشر الرسالة في موقع النظام الموّحد لتب�ادل 
المعلوم�ات ف�ي ح��االت الحادث�ات والط��وارئ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢انظر المادة   ٣٢  



٤

التشغيلية الترتيبات EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٤٨ الصفحة

  طارئ في مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

ال���ذي يقتص���ر عل���ى نق���اط التح���ذير الوطني���ة 
الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ الت�ي والھيئات 

تقع خارج الوطن ف�ي البل�دان الت�ي تق�ع عل�ى 
كيل��ومتر م��ن محط��ة الق��و�  ١ ٠٠٠مس��افة 

  كيلومتراً من مفاعل البحوث ٥٠النووية أو 

معلومات 
من  إضافية

الدولة مقدمة 
  التقرير

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 إ��افيةمعلوم�ات أي التي تقع داخ�ل ال�وطن 

ذات ص��لة إل��ى مرك��� الحادث��ات والط��وارئ 
الموّح���د� ع���ن  ا�ب���ال�باس���تخدام اس���تمارات 

م�ن طريق الفاكس أو البري�د ا�لكترون�ي، أو 
إرس����الھا ، ويمك����ن النظ����ام الموّح����د خ����الل

 مو�عھ�����ا عن�����وانملحق�����ات و/أو ب مش�����فوعة
  الخاص بالطوارئ الشبكي

تت������مَّن  المعلوم�����ات ا�������افيةإذا كان�����ت 
رتب���ة الط���وارئ أو إنھ���اً� لحال���ة  تغيي���راً ف���ي
الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة  تتص��لالط��وارئ، 

مرك���� بب��الطوارئ الت��ي تق���ع داخ��ل ال��وطن 
  تأكيد استالم الرسالةلالحادثات والطوارئ 

، وم�ات المتابع�ة ف�ي النظ�ام الموّح�ديِنُشر معل
و/أو رواب�����ط  ملحق�����اتبم�����ا ف�����ي ذل������ أي 

الدول���ة بالش���بكي الخ���اص  للمو����عإلكتروني���ة 
  قدمة التقريرم

ويق���يِّم العوا�����  ،يجم���ع ويحلّ���ل المعلوم���ات
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريو�ات المحتمل��ة، 

ً ويرِس���ل   ،إل���ى ك���ل نق���اط ا�تص���ال ملخص���ا
  ويقوم بالنشر في النظام الموّحد

الدول طلبات 
األخرى بشأن 

لحصول على ا
  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

ب��الطوارئ يج��و� للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة 
الت�ي تق�ع خ�ارج ال�وطن أو البعث�ة الدائم��ة أن 
تطل����� معلوم����ات ع����ن طري����ق الف����اكس أو 
الھ��ات� أو البري��د ا�لكترون��ي أو م��ن خ��الل 

  النظام الموّحد

  الدولة الُمبلِغة

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ردود���ا إل��ى مرك��� 
الحادث��ات والط��وارئ ع��ن طري��ق الف��اكس أو 

يجم��ع الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة 
تق�ع داخ�ل ال�وطن  المختصة ب�الطوارئ الت�ي

  في الدولة ذات الصلة

ُيرِس��ل ا�جاب��ات إل��ى نق��اط ا�تص��ال الطالب��ة 
أو ينش���ر�ا ف���ي النظ���ام الموّح���د. وف���ي ح���ال 
وجود عدٍد ك�ا� م�ن طلب�ات الحص�ول عل�ى 

دح����  الحاج���ةالمعلوم���ات أو إذا ا�ت����ت 
، ينش���ر مرك���� الحادث���ات الش���ائعات الكاذب���ة

 من خاللوالطوارئ الحدث على كل البلدان 
  النظام الموّحد



٤

التشغيلية الترتيبات EPR - IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٤٩ الصفحة

  طارئ في مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

م إجاباتھا إلى مرك�ز  البريد اإللكتروني، وتقدِّ
  الحادثات والطوارئ عن طريق الھاتف

الھي�������ة الوطني������ة المختص������ة  /تقدمُترس������ل  اإلعالم العام
بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن ُنس�خاً م�ن 
أي نش����ر� ص����ح�ية إل����ى مرك����ز الحادث����ات 
والطوارئ/النظ�����ام الموّح�����د أو ترِس�����ل/تقّدم 

  الشبكي العامالموقع  عنوان

����ق  الموظ����ف ال����وطني المس�����ول ع����ن ينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������ا�
م���ع الھي����ة الوطني���ة المختص���ة  واإلش���عاعية

وينظر ف�ي تق�ديم اس�تمار� تص�نيف ا�ح�دا� 
  من خالل النظام الموّحد

الموق��ع موق��ع  عنوانينش��ر النش��ر� الص��ح�ية/
  النظام الموّحد الشبكي في

  شعبة اإلعالم العام

يجوز لھا إنشاء وصلة إلكترونية ف�ي الموق�ع 
للوكال�ة أو نش�ر المو��و� ف�ي الشبكي العام 

الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موافق���ة الھي����ة 
الوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل 

مة التقرير   الوطن التابعة للدولة مقدِّ

 

  





٤

التشغيلية الترتيبات EPR - IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٥١ الصفحة

  
  تأھب حالة: الطوارئ ةرتب

ف�ي مس�توى حماي�ة األش�خا� أو انخف�اض ملم�و�  انخف�اض غي�ر مؤك�دأحداث تؤّدي إل�ى   الوصف:
  الموجودين في الموقع.

رف��ع درج��ة التأھ��ب تحس��باً إلمكاني��ة إب��الغ مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ وال��دول األخ��رى ب  الغرض:
  .تدھور الحالة، وضرورة توزيع معلومات موثوقة بسرعة

الوكال��ة أو  بتبلي��� أي الت��زا� المبّك��ر،، بموج��ب اتفاقي��ة التبلي��� ال يق��ع عل��ى ال��دول األط��راف  :االلتزامات
  ‘.طارئاً في مرفق’الدول األخرى بالظروف التي تمّثل 

ً للدولة أن يجوز   :التوقعات حال�ة ’إل�ى مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ بش�أن  إرش�اديةرسالة  ترسل طوعا
) استباق الطلبات المشروعة م�ن ال�دول األط�راف األخ�رى ف�ي ١: (من أجل ما يلي‘ التأھب

) إص��دار ٢؛ (٣٣ف��ي الحص��ول عل��ى معلوم��ات‘ المس��اعدة’اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة م��ن أج��ل 
تح��ذير مس��ّبق إل��ى الوكال��ة والمنظم��ات األخ��رى ذات الص��لة أو ال��دول األخ��رى بتط��ّورات 

) قي�ام الوكال�ة أو المنظم�ات ٣؛ (إذا ت�دھورت الحال�ةللتص�ّدي  تتأھ�بالحالة حتى يمكن��ا أن 
لة أو الدول األخرى ب�س�دا� المش�ورة إل�ى الحكوم�ات أو الجم��ور الدولية األخرى ذات الص

  أو وسائط اإلعالم بشأن حالة تنطوي على أھمية إشعاعية متصّورة.

ع  التشجيع: عن�دما ‘ حال�ة تأھ�ب’رك�ز الحادث�ات والط�وارئ ب�أي أمانة الوكالة الدول على إبالغ م تشجِّ
  التبادل الدولي للمعلومات.يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة وألغراض 

 
  حالة تأھب  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديةرسالة 
أّولية من الدولة 
  مقدمة التقرير

ُترِس��ل ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ع��ن  إرش��اديةالت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن رس��الة 

طري���ق الف���اك� باس���تخدام اس���تمارة اإلب���الغ 
��دة إل��ى مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ،  الموحَّ

ملحق����ات و/أو ب إرس����ال�ا مش����فوعةويمك����ن 
موقع����ا الش���بكي، أو يمكن����ا تق���ديم عن���وان 
  من خالل النظام الموّحدالرسالة 

ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���ز الحادث���ات بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

  استالم البالغتأكيد لطوارئ وال

  ُيِقّر باستالم الرسالة

الرس��الة  يتأك��د ويتحق��ق م��ن ص��حة محت��وى
ع�ن طري�ق إج�را� مكالم�ة ھاتفي�ة  رشاديةاإل
رس���الة بالبري���د اإللكترون���ي إل���ى توجي���� أو 

ال�يئ��ة الوطني��ة المعّين��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ل ال���وطن ف���ي الدول���ة مقدم���ة الت���ي تق���ع داخ���

  التقرير

لنظ����ام ل المقي���د موق���عالة ف����ي ينش���ر الرس���ال
 بحي��ث يقتص��ر الوص��ول إلي���ا عل��ى الموّح��د

نق���اط التح���ذير الوطني���ة وال�يئ���ات الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ار� ال�وطن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢انظر المادة   ٣٣  



٤

التشغيلية الترتيبات EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٥٢ الصفحة

  حالة تأھب  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

كيلومتر  ١ ٠٠٠في البلدان التي على مسافة 
كيل��ومتراً  ٥٠م��ن محط��ة الق��و� النووي��ة أو 

م���ن مفاع���� البح���وث م���ا ل���م ُتص���ِدر الدول���ة 
خ��ال� ت��نص عل��ى مقدم��ة التقري��ر تعليم��ات 

  ذلك

 تمعلوما
من  إضافية

الدولة مقدمة 
  التقرير

ُترِس��� ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 ا�ض�افيةالتي تق�ع داخ�� ال�وطن المعلوم�ات 

ذات الصلة إل�ى مرك�� الحادث�ات والط�وارئ 
باس����تخدام اس����تمار� ا�ب����ال� الموّح����د� ع����ن 

م�ن طريق الفاكس أو البري�د ا�لكترون�ي، أو 
إرس����ال�ا ، ويمك����ن خ����ال� النظ����ام الموّح����د

ع������ا موق عن�����وانملحق�����ات و/أو ب مش�����فوعة
  الشبكي الخاص بالطوارئ

تتض�����ّمن  المعلوم�����ات ا�ض�����افيةإذا كان�����ت 
تغيي���راً ف���ي رتب���ة الط���وارئ أو إن����اً� لحال���ة 

ني��ة المختص��ة طال�يئ��ة الو تتص���الط��وارئ، 
مرك��� بب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ارج ال��وطن 

  تأكيد استالم الرسالةلالحادثات والطوارئ 

، وم�ات المتابع�ة ف�ي النظ�ام الموّح�دينشر معل
و/أو رواب�����ط  ملحق�����اتا ف�����ي ذل�����ك أي بم�����

الش���بكي الخ���اص بالدول���ة  للموق���عإلكتروني���ة 
  مقدمة التقرير

يجم���ع ويحلّ���� المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���� 
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريو�ات المحتمل��ة، 

ً وُيرَس����  إل���ى ك���� نق���اط ا�تص���ا�،  ملخص���ا
  ويقوم بالنشر في النظام الموّحد

طلبات الدول 
األخرى بشأن 

لحصول على ا
  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

يج��و� لل�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الدائمة، أن  البعثةالتي تقع خارج الوطن، أو 

تطل����� م����ن مرك����� الحادث����ات والط����وارئ 
معلوم��ات ع��ن طري��ق الف��اكس أو ال���ات� أو 

م����ن خ����ال� النظ����ام البري����د ا�لكترون����ي أو 
  الموّحد

  الدولة الُمبلِغة

ُترِس��� ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��� ال��وطن ردود���ا إل��ى مرك��� 
الحادث��ات والط��وارئ ع��ن طري��ق الف��اكس أو 

يجم��ع الطلب��ات ويحيل���ا إل��ى ال�يئ��ة الوطني��ة 
داخ�� ال�وطن المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع 

  في الدولة ذات الصلة

ُيرِس��� ا�جاب��ات إل��ى نق��اط ا�تص��ا� الطالب��ة 
أو ينش���ر�ا ف���ي النظ���ام الموّح���د. وف���ي ح���ا� 
وج��ود ع��دٍد ك��اٍ� م��ن طلب��ات المعلوم��ات أو 

، دحض الشائعات الكاذب�ةإذا اقتضت الحاجة 
 ك�� البل�دانمرك�� الحادث�ات والط�وارئ  يبلغ

  موّحدالنظام ال في بالحدث عن طريق نشره

٤



٤

التشغيلية الترتيبات EPR - IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٥٣ الصفحة

  حالة تأھب  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

اإلجاب���ات إل����  تبل����البري���د اإللكترون���ي� أو 
  الھاتفبمركز الحادثات والطوارئ 

الھي�������ة الوطني������ة المختص������ة  /تقدمُترِس������ل  اإلعالم العام
بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن نس�خاً م�ن 

ص����حفية إل����� مرك����ز الحادث����ات  نش����رةأ� 
م  والطوارئ/النظ�����ام الموّح�����د أو ترِس�����ل/تقدِّ

  الموقع الشبكي العام عنوان

 ����� الموظ����ف ال����وطني المس�����ول ع����ن ينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������ا�
م���ع الھي����ة الوطني���ة المختص���ة  واإلش���عاعية

وينظر ف�ي تق�ديم اس�تمارة تص�نيف ا�ح�دا� 
  من خالل النظام الموّحد

الموقع الشبكي  عنوانينشر النشرة الصحفية/
  في النظام الموّحد

  شعبة اإلعالم العام

يجوز لھا إنشاء وصلة إلكترونية ف�ي الموق�ع 
المو��و� ف�ي  نش�رل�ة أو الشبكي العام للوكا

الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موافق���ة الھي����ة 
الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ار� 

  الوطن التابعة للدولة مقدمة التقرير

 

 

 





٤

التشغيلية الترتيبات EPR - IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٥٥ الصفحة

  
  نووية منشأة في آخر َحدث: الَحدث نوع

األش�خا� الموج�ودين  الجمھ�ور أو حماي�ةف�ي مس�توى انخفاض ال ُي�ذَكر أحداث تؤّدي إلى   الوصف:
  في الموقع.

، ف�ي منش�أة نووي�ة ينط�وي ح�دثبوق�وع إبالغ مركز الحادثات والطوارئ وال�دول األخ�رى   الغرض:
مخ��اوف ف��ي الوقاي��ة واألم��ان وزي��ادة مس��توى رغ��م مس��تويات� ال���ئيلة، عل��ى انخف��اض ف��ي 

  اھتمام وسائط اإلعالم.أو الجمھور و/

الوكال��ة أو  بتبلي��� أي الت��زا� ، بموج��ب اتفاقي��ة التبلي��� المبّك��ر،ال يق��ع عل��ى ال��دول األط��راف  :االلتزامات
  ذلك الَحَدث.الدول األخرى بالظروف التي تمّثل 

ً للدول��ة أن يج��وز   :التوقعات وال��دول إل��ى مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ  إرش��اديةرس��الة  ترس��ل طو���ا
أو الت�ي تق�ديم معلوم�ات موثوق�ة بش�أن الح�االت الت�ي يناقش�ھا ) ١أجل ما يلي: (األخرى من 

) اس��تباق الطلب��ات المش��روعة المقدم��ة م��ن ال��دول األط��راف ٢؛ (يمك��ن أن يناقش��ھا اإلع��الم
  .  ٣٤في الحصول على معلومات‘ المساعدة’األخرى في اتفاقية تقديم المساعدة بشأن 

ع  التشجيع: عن��دما بتل��ك األح��داث أمان��ة الوكال��ة ال��دول عل��ى إب��الغ مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ  تش��جِّ
  يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة وألغراض التبادل الدولي للمعلومات.

 
  حَدث آخر في منشأة نووية  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديةرسالة 
أّولية من الدولة 
  مقدمة التقرير

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 اس���تمارة اإلخط���ارالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

، ويمك��ن الف��اكسبوق��وع َح��َدث ع��ن طري��ق 
 عن����وانو/أو  بملحق����ات إرس����الھا مش����فوعة

  ّحدالنظام المو من خاللالشبكي، أو  موقعھا

  

ل  إخط�ار  الفاكس إل�ى اس�تمارات رسائلُتَحوَّ
  في النظام الموّحد بوقوع أحداث

اس��تمارة اإلخط��ار عل��ى جمي��ع نق��اط  ت��وزع
المس���ؤولين االتص���ال والم���وظفين ال���وطنيين 

ال����دولي ل�ح����داث النووي����ة  ع����ن المقي����اس
ي للنظ����ام م����وق����ع المحواإلش����عاعية ف����ي الم

  الموّحد

 تمعلوما
من  إضافية

الدولة مقدمة 
  التقرير

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 اإل��افيةالتي تق�ع داخ�ل ال�وطن المعلوم�ات 

ذات الصلة إل�ى مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ 
عن طريق الفاكس أو البري�د اإللكترون�ي، أو 
م  باس�������تخدام اس�������تمارة اإلخط�������ار أو تق�������دِّ

ويمك�ن من خ�الل النظ�ام الموّح�د، االستمارة 
 عن����وانو و/أ بملحق����اتإرس����الھا مش����فوعة 

، دينشر معلوم�ات المتابع�ة ف�ي النظ�ام الموّح�
و/أو رواب�����ط  ملحق�����اتبم�����ا ف�����ي ذل�����ك أي 

الش���بكي الخ���ا� بالدول���ة  للموق���عإلكتروني���ة 
  مقدمة التقرير

يجم���ع ويحلّ���ل المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���ب 
المحتمل��ة وتنب��ؤات الس��يناريوھات المحتمل��ة، 

ً وُيرَس���ل  إل���ى ك���ل نق���اط االتص���ال،  ملخص���ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢انظر المادة   ٣٤  



٤

التشغيلية الترتيبات EPR-IEComm (2012) 
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  حَدث آخر في منشأة نووية  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

لتب���ادل  ويق���وم بالنش���ر ف���ي النظ���ام الموّح���د  الطوارئب ھا الشبكي الخاصموقع
  المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ

طلبات الدول 
بشأن األخرى 
على  الحصول
  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

ئ يج��وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوار
، أن التي تقع خارج الوطن، أو البعثة الدائمة

م�����ن مرك�����ز الحادث�����ات معلوم�����ات تطل������ 
والطوارئ عن طري�ق الف�اك� أو الھ�اتف أو 

م����ن خ����الل النظ����ام البري����د اإللكترون����ي أو 
  الموّحد

  الدولة الُمبلِغة

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ردود���ا إل��� مرك��ز 
الحادث��ات والط��وارئ ع��ن طري��ق الف��اك� أو 

م إجاباتھ���االبري���د اإللكترون���ي، أو  إل����  تق���دِّ
أو عن طريق نش�ر اس�تمارة  الھاتفبمركز ال

  إخطار أخرى في النظام الموّحد

يجم��ع الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��� الھيئ��ة الوطني��ة 
المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

  لدولة ذات الصلةل التابعة

ُيرِس��ل اإلجاب��ات إل��� نق��اط االتص��ال الطالب��ة 
ُتنَش����ر و. دأو ينش����ر�ا ف����ي النظ����ام الموّح����

 استمارات اإلخطار تلقائياً في النظ�ام الموّح�د
والم����وظفين ال����وطنيين تت����ا� لك����ل ال����دول و

ال���دولي ل�ح���دا�  المقي���ا� المس����ولين ع���ن
  النووية واإلشعاعية

مُترِس������ل  اإلعالم العام الھيئ������ة الوطني������ة المختص������ة  /تقدِّ
بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن نس�خاً م�ن 

لحادث����ات ص����حفية إل����� مرك����ز ا نش����رةأ� 
م  ،والطوارئ/النظ����ام الموّح����د أو ترِس����ل/تقدِّ

  الموقع الشبكي العام عنوان

����ق  الموظ����ف ال����وطني المس�����ول ع����ن ينسِّ
ل�ح��������دا� النووي��������ة  يال��������دول المقي��������ا�

 ،واإلش��عاعية م��ع الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة
وينظر ف�ي تق�ديم اس�تمارة تص�نيف ا�ح�دا� 

  من خالل النظام الموّحد

الموقع الشبكي  عنوانالنشرة الصحفية/ رينش
  النظام الموّحد من خالل

  شعبة اإلعالم العام

يجوز لھا إنشاء وصلة إلكترونية ف�ي الموق�ع 
للوكالة أو تنشر المو��و� ف�ي  العام الشبكي

الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موافق���ة الھيئ���ة 
 داخ�لالوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع 

  لة مقدمة التقريرالوطن التابعة للدو
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 ٩٩ من ٥٧ الصفحة

  

  مرفق من انطالق: الَحدث نوع
  أحداث تؤّدي إلى انطالق مواد مشّعة في البيئة.  الوصف:

بحدث في مرف�ق ي�ؤّدي إل�ى إط�الق م�واد إبالغ مركز الحادثات والطوارئ والدول األخرى   الغرض:
األخرى بالعواقب المحتملة واإلجراءات الوقائية المتخ�ذة م�ن مركز والدول المشّعة، وإبالغ 

  السلطات المسؤولة.

بوج�ود ال�دول األخ�رى وبتبليغ الوكالة  ،بموجب اتفاقية التبليغ المبّكر ،الدول األطراف تلتزم  :االلتزامات
إذا كانت تؤّدي أو يمكن أن تؤّدي إل�ى انط�الق عب�ر الح�دود الدولي�ة يمك�ن أن الظروف تلك 
  كون له أھمية من حيث السالمة اإلشعاعية بالنسبة لدولة أخرى.ت

]، أن تق��وم ٢بالمتطلب��ات المح��ددة ف��ي المنش��ور [ وف��اًء منھ��ا، يتوّق��ع م��ن ال��دول األع���اء  :التوقعات
ع�ن بالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلب�ات الحص�ول عل�� معلوم�ات 

  القومية.حالة طوارئ متخطية للحدود 

ً أن ويجوز للدولة  إلى الوكالة بش�أن ح�دوث انط�الق م�ن مرف�ق  إرشاديةرسالة  ترسل طوعا
) اس�تباق الطلب�ات المش�روعة م�ن ال�دول األط�راف األخ�رى ف�ي اتفاقي�ة ١من أجل ما يلي: (

كال��ة أو ) قي��ام الو٢(؛ ٣٥ف��ي الحص��ول عل��ى معلوم��ات‘ المس��اعدة’تق��ديم المس��اعدة م��ن أج��ل 
، الحكوم�اتالمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، أو الدول األخرى، بإسداء المشورة إل�ى 
  أو الجمھور أو وسائط اإلعالم بشأن حالة تنطوي على أھمية إشعاعية متصّورة.

ع  التشجيع: الوكالة بأي حدث من ھذا القبي�ل بغ�ر� التب�ادل الدول على إبالغ بقوة أمانة الوكالة  تشجِّ
  لدولي للمعلومات، خاصة عندما يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة.ا

 
  انطالق من مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

بالغ أّولي أو 
 إرشاديةرسالة 

أّولية من الدولة 
الُمبلِغة/الدولة 
  مقدمة التقرير

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
بال����اً أّولياً/رس���الة الت��ي تق���� داخ���ل ال��وطن 

باس�تخدام  ع�ن طري�ق الف�اك� أولي�ة إرشادية
اس�����تمارة اإلب�����الغ الموّح�����دة إل�����ى مرك�����ز 
الحادث�����ات والط�����وارئ، ويمك�����ن إرس�����الھا 

موقعھ�����ا  عن�����وانمش�����فوعة بملحق�����ات و/أو 
م ال����بالغ الش����بكي األّولي/الرس����الة ، أو تق����دِّ

  من خالل النظام الموّحد األولية رشاديةاإل

 رش�اديةُيِقّر باستالم البالغ األّولي/الرسالة اإل
  األولية

ال���بالغ  ت���وىيتأك���د ويتحق���ق م���ن ص���حة مح
عن طري�ق إج�راء  رشاديةاألّولي/الرسالة اإل

 بالبري����درس����الة  مكالم����ة ھاتفي����ة أو توجي����ه
ن����ة  اإللكترون����ي إل����ى الھيئ����ة الوطني����ة المعيَّ

المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�� داخ�ل ال�وطن 
  التابعة للدولة مقدمة التقرير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١ديم المساعدة [من اتفاقية تق ٢انظر المادة   ٣٥  
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 ٩٩ من ٥٨ الصفحة

  انطالق من مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���ز الحادث���ات بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

ت�كي����د اس����تالم البالغ/الرس����الة لوالط����وارئ 
  رشاديةاإل

  

ال�بالغ عل�ى  يطلع نقاط االتصال ذات الص�لة
عن طريق نش�رھا  رشاديةاإلاألّولي/الرسالة 

ر الدول���ة م���ا ل���م ُتص���دِ النظ���ام الموّح���د،  ف���ي
خ��ال� مقدم��ة التقري��ر تعليم��ات ت��ن� عل��ى 

  ذلك

منتجات 
 األرصاد الجوية

يج��وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن أن ُتص��ِدر منتج��ات 
أرصاد جوية وطنية أو تطلب ھذه المنتج�ات 

المتخص������ ف�����ي م�����ن المرك�����ز اإلقليم�����ي 
األرص���اد الجوي���ة الت���ابع للمنظم���ة العالمي���ة 
ل�رص���اد الجوي���ة� وُترِس���ل الھيئ���ة الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 
النتيج�����ة ع�����ن طري�����ق ال������اك� أو البري�����د 
اإللكتروني إلى مركز الحادثات والط�وارئ، 
أو تق���ّدمھا مش����وعة باس���تمارة ط���وارئ إل���ى 

  النظام الموّحد

ويتلّق���ى منتج���ات أرص���اد جوي���ة م���ن يطل���ب 
المراكز اإلقليمي�ة المتخصص�ة ف�ي األرص�اد 
الجوي���ة التابع���ة للمنظم���ة العالمي���ة ل�رص���اد 

  الجوية

ودول  يمك���ن أن تت����ررُيطل���ع ال���دول الت���ي 
عل��ى منتج��ات األرص��اد الجوي��ة ع��ن  الج��وار

  طريق نشرھا في النظام الموّحد

المعلومات 
المقدمة من 
الدول التي 

يمكن أن 
  تتضرر

تق�����ديم منھ�����ا  المطل�����وبالدول�����ة (ال�����دول) 
  معلومات

ُترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 المعلوم�ات اإل��افيةالتي تقع خارج ال�وطن 

ذات الص���لة ع���ن طري���ق ال����اك� أو البري���د 
اإللكتروني باس�تخدام اس�تمارة إب�الغ موّح�دة 
و/أو استمارة قياسات وإجراءات وقائي�ة إل�ى 

م��ن خ��الل مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ، أو 
الموق����ع  تق����دم عن����وان أوالنظ����ام الموح����د، 

ي يحت��وي عل��ى المعلوم��ات ذات الش��بكي ال��ذ
  الصلة

طنية المختص�ة أن يطلب من الھيئة الو يجوز
ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ارج ال��وطن التابع��ة 

ة تق��ديم معلوم��ات لل��دول األخ��ر� ذات الص��ل
باس��تخدام اس���تمارات اإلب���الغ الموّح���دة و/أو 

  القياسات واإلجراءات الوقائية استمارات

يجمع المعلومات، م�ع مراع�اة قي�ود الس�رية، 
ً وُيرِسل  بال��اك� إل�ى الھيئ�ة الوطني�ة  ملخصا

لطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن المختصة با
التابع���ة لل���دول ذات الص���لة أو ينش���رھا فق���ط 

  ت الصلة على موقع النظام الموّحدللدول ذا

وصالت إلكترونية ف�ي النظ�ام الموّح�د  ينشئ
الت��ي تحت��وي  مواق��ع الط��وارئ ل�حال��ة إل��ى

الخاص�ة بال�دول  على المعلومات ذات الصلة
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  انطالق من مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

  على شبكة الويباألخرى 

معلومات 
من  إضافية
الدولة 

الُمبلِغة/مقدمة 
  التقرير

ُترِس��ل ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
المعلوم�ات ا�ض�افية التي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

ع���ن طري���ق ال����اك� أو البري���د  ذات الص���لة
ا�لكترون����ي باس����تخدام اس����تمارات ا�ب������ 
الموّحدة أو استمارات القياسات وا�ج�را�ات 

ات والط�وارئ، أو الوقائية إلى مرك�ز الحادث�
النظ��ام الموّح��د، ويمك��ن إرس��ال�ا  م��ن خ���ل

موقع������ا  عن�����وانمش������وعة بملحق�����ات و/أو 
  شبكي الخاص بالطوارئلا

ع  ع����ن طري����ق  المعلوم����ات ا�ض����افيةي����وزِّ
ال�����اك� عل����ى ال�يئ����ة الوطني����ة المختص����ة 
بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن والبعث�ات 
الدائم����ة التابع����ة لل����دول ف����ي ن������ المنطق����ة 
الجغرافي����ة وعل����ى المنظم����ات الدولي����ة ذات 

  الصلة

ينُشر معلوم�ات المتابع�ة ف�ي النظ�ام الموّح�د، 
بم�����ا ف�����ي ذل������ أي ملحق�����ات و/أو رواب�����ط 

وق�ع الش�بكي الخ�اص إلكترونية تحيل إل�ى الم
  بالدولة الُمبلِغة

يجم���ع ويحلِّ���ل المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���ب 
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريوھات المحتمل��ة، 

ً وُيرِس���ل  إل���ى ك���ل نق���اط االتص���ال،  ملخص���ا
 وينشرھا في النظام الموّحد

ينس�����ق عملي�����ة التص�����دي المش�����تر� ب�����ين 
  الوكاالت على مستوى المنظمات الدولية

الدول  طلبات
بشأن األخرى 
على  الحصول
  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

يج��وز لل�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
التي تقع خارج الوطن، أو البعثة الدائمة، أن 
تطل����ب م����ن مرك����ز الحادث����ات والط����وارئ 
معلوم��ات ع��ن طري��ق ال���اك� أو ال���ات� أو 

م����ن خ�����ل النظ����ام البري����د ا�لكترون����ي أو 
  الموّحد

  الدولة الُمبلِغة

ُترِس��ل ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ال��ردود إل��ى مرك��ز 
الحادثات والطوارئ عن طري�ق ال��اك�، أو 

ا�جاب���ات إل���ى  تبل���غالبري���د ا�لكترون���ي، أو 

يجم��ع الطلب��ات ويحيل���ا إل��ى ال�يئ��ة الوطني��ة 
بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن المختصة 

  التابعة للدولة ذات الصلة

ُيرِس��ل ا�جاب��ات إل��ى نق��اط االتص��ال الطالب��ة 
أو ينش���رھا ف���ي النظ���ام الموّح���د. وف���ي ح���ال 
وج��ود ع��دٍد ك��اٍ� م��ن طلب��ات المعلوم��ات أو 

، دحض الشائعات الكاذب�ةإذا اقتضت الحاجة 
ك�ل لمركز الحادثات والط�وارئ الح�د�  يبلغ

  في النظام الموّحدطريق نشره  عنالبلدان 
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 ٩٩ من ٦٠ الصفحة

  انطالق من مرفق  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

  الھاتفبمركز الحادثات والطوارئ 

الھي�������ة الوطني������ة المختص������ة  /تقّدمُترِس�������  اإلعالم العام
بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�� ال�وطن ُنس�خاً م�ن 
أي نش����رة ص����حفية إل����� مرك����ز الحادث����ات 
م  والطوارئ/النظ�����ام الموّح�����د أو ُترِس������/تقدِّ

  الموقع الشبكي العام عنوان

 ����� الموظ����ف ال����وطني المس�����و� ع����ن ُينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������ا�
المختص���ة طني���ة م���ع الھي����ة الو واإلش���عاعية

ويق��ّدم اس��تمارة تص��نيف ا�ح��دا� م��ن خ��ال� 
  النظام الموّحد

الموقع الشبكي  عنوانينُشر النشرة الصحفية/
لتب���اد� المعلوم���ات ����ي  ����ي النظ���ام الموّح���د

  حاالت الحادثات والطوارئ

  شعبة اإلعالم العام

وصلة إلكترونية ��ي الموق�ع  يجوز لھا إنشاء
الشبكي العام للوكالة أو تنشر المو��و� ��ي 
الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موا�ق���ة الھي����ة 
الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ار� 

  الوطن التابعة للدولة مقدمة التقرير
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 ٩٩ من ٦١ الصفحة

  
  مفقود خِطر مصدر: الَحدث نوع

، أي المصدر الذي يمك�ن، إذا ُت�ِرك دون رقاب�ة، أن ي��ّدي ٣٦ر مفقود أو مسروقمصدر خطِ   الوصف:
  إلى تعرُّض يكفي للتسبب في آثار قطعية خطيرة.

 إل�ى أدن�ى ح�د م�ن عواق�ب ط�ار� م�تخطٍ  التبليغ وتقديم المعلومات ذات الصلة بھدف التقليل  الغرض:
 مت�ھب��ةُنظ��م التص��دي للط��وار� ف��ي ال��دول األخ��رى حت��ى تك��ون  واس��تنفارللح��دود القومي��ة؛ 

) التص�دي لمس�ائل التج�ارة ١للتصدي لمصدر خط�ر يمك�ن أن ي�دخل الدول�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك (
) التص��دي للمس��ائل الت��ي ٢لة؛ أو (الدولي��ة (ال س��يما تج��ارة الخ��ردة) م��ع الدول��ة ذات الص��

تنطوي على أھمية إشعاعية.  ھاأن وسائط اإلعالم أو عامة الجمھور في دولة أخرى تصورت

بتبلي��غ الوكال��ة أو أي الت��زام  بموج��ب اتفاقي��ة التبلي��غ المبك��ر، ،عل��ى ال��دول ا�ط��رافال يق��ع   :االلتزامات
  الدول األخرى بالظروف التي تمثل حادثاً من ذلك القبيل.

 أن تق��وم]، ٢ف��ي المنش��ور [ المح��ددةوف��اً� منھ��ا بالمتطلب��ات يتوقَّ��ع م��ن ال��دول ا�ع���ا�،  :التوقعات
عن ط�ار�  بالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، وتلبية طلبات الحصول على معلومات

مص��در خط��ر ُنق��ل عب��ر ح��دود وطني��ة أو للح��دود القومي��ة، ويش��مل ذل��ك اكتش��اف فق��د  م��تخطٍ 
  أو سحبه دون إذن.  ُنقل عبرھا هيشتبه في أن

ً ترس��ل أن ويج��وز  إل��ى مرك��ز الحادث��ات والط��وار� بش���ن  إرش��اديةرس��الة  الدول��ة طوع��ا
) اس�تباق الطلب�ات ١ال يمثل طارئاً متخطياً للحدود القومية م�ن أج�ل: (‘ مصدر خطر مفقود’

ف��ي ‘ المس��اعدة’المش��روعة م��ن ال��دول األط��راف األخ��رى ف��ي اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة بش���ن 
) إص��دار ٣؛ (٣٨مي��دةمس��اعيھا الح ب��ذل) حف��ز الوكال��ة عل��ى ٢( ؛٣٧الحص��ول عل��ى معلوم��ات

تح��ذير مس��بَّق إل��ى الوكال��ة، أو المنظم��ات األخ��رى ذات الص��لة، أو ال��دول األخ��رى، بش���ن 
الوكال��ة أو  مب��ادرة) ٤للتص��دي إذا ت��دھورت الحال��ة؛ ( مت�ھب��ةتط��ورات الحال��ة حت��ى تك��ون 

التص��دي اإلداري و/أو إس��دا� بالمنظم��ات الدولي��ة األخ��رى ذات الص��لة، وال��دول األخ��رى، 
أو الجمھ�ور أو وس�ائط اإلع�الم بش��ن تط�ورات حال�ة تنط�وي عل�ى  الحكوماتة إلى المشور

  أھمية إشعاعية فعلية أو محتملة أو متصورة.

ع  التشجيع: ض ا���رألالقبي��ل  ذل��كال��دول عل��ى إب��ال� الوكال��ة ب���ي ح��دث م��ن بق��وة أمان��ة الوكال��ة  تش��جِّ
  تغطية إعالمية واسعة.التبادل الدولي للمعلومات، خاصة عندما يجتذب ھذا الحدث 

  
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسب تعريفھا الوارد ف�ي ھ�ذا ال�دليل: مص�ادر التص�وير اإلش�عاعي ‘ المصادر الخطرة’أمثلة فيما يلي   ٣٦  

الصناعي ومصادر المعالجة البعادية؛ وأجھزة التشعيع؛ والمولّدات الحرارية اإلشعاعية؛ والمق�ايي� الص�ناعية 
ادر التش�عيع ال�داخلي بمع�دالت جرع�ات قوي�ة ومع�دالت الثابتة التي تحتوي على مصادر قوية اإلشعاع؛ ومص�

  جرعات ضعيفة؛ ومصادر التنقيب عن اآلبار، والمصادر المماثلة.

أجھ�زة قي�ا� كثاف�ة الرطوب�ة، وأجھ�زة القي�ا� الص�ناعي الثابت�ة ‘: مص�ادر خط�رة’المص�ادر التالي�ة  وال تعَتبر  
 ة.التي تحتوي على مصادر منخفضة اإلشعاع، والمصادر المماثل

 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢انظر المادة   ٣٧  
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥انظر المادة   ٣٨  
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 ٩٩ من ٦٢ الصفحة

 
  ر مفقودمصدر خطِ   
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

بالغ أّولي أو 
 إرشاديةرسالة 

من الدولة 
  الُمبلِغة

ُترِس��ل ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ً  التي تقع داخل الوطن إذا ك�ان  – بالغاً أّولي�ا

ھن���ا� نق���ل فعل���ي أو مش���تب� ب���� عب���ر ح���دود 
ف��ي غي��ر ذل��� م��ن الح��االت  وترس��ل -وطني��ة
عن طريق ال��اك� باس�تخدام  إرشاديةرسالة 

�����دة إل������ مرك������  اس�����تمارة اإلب�����الغ الموحَّ
الحادث�����ات والط�����وارئ، ويمك�����ن إرس�����ال�ا 

موقع������ا  عن�����وانمش������وعة بملحق�����ات و/أو 
لي/الرس����ا تق����دم، أو الش����بكي لة ال����بالغ األوَّ

د من خالل رشاديةاإل   النظام الموحَّ

ال�يئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���� الحادث���ات بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

ت�كي����د اس����تالم البالغ/الرس����الة لوالط����وارئ 
  رشاديةاإل

  

 رش�اديةُيِقّر باستالم البالغ األّولي/الرسالة اإل
د   في النظام الموحَّ

غ ال���بال يت�ك���د ويتحق���ق م���ن ص���حة محت���و�
ع�����ن طري�����ق  رش�����اديةاألّولي/الرس�����الة اإل

 ً ن����ة ب االتص����ال ھات�ي����ا ال�يئ����ة الوطني����ة المعيَّ
المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

  التابعة للدولة مقدمة التقرير

يع��ر� عل��� الدول��ة مقدم��ة التقري��ر مس��اعي 
  الحميدة الوكالة

إذا كان �ن�ا� نق�ل مش�تب� ب�� أو ��ل�ي �ب�ر 
نق����اط  عل�����ف����وراً ال����بالغ ي����و�� الح����دود� 

التح������ذير الوطني�������ة، وال�يئ������ات الوطني�������ة 
المختصة بالطوارئ التي تقع خارج ال�وطن، 

ع���ن بعث���ات الدائم���ة لل���دول ذات الص���لة، وال
طريق ال��اك� وفق�اً لتعليم�ات الدول�ة المبلغ�ة 

��ي �ي�ر ذل�� م�ن وحسب االقتضاء. ويبل��، 
وال�يئ��ات  ،، نق��اط التح��ذير الوطني��ةالح��االت

ة بالطوارئ التي تقع خ�ارج الوطنية المختص
والبعثات الدائمة لل�دول ذات الص�لة،  ،الوطن

تلقاھا، في غض�ون التي ي رشاديةبالرسالة اإل
ات ساعة عن طريق ال��اك� وفق�اً لتعليم� ٢٤

  الدولة المبلغة وحسب االقتضاء

عل��� الدول��ة مقدم��ة التقري��ر وال��دول يع��ر� 
مس����اعي الوكال����ة  يمك����ن أن تتض����ررالت����ي 
  الحميدة

حس�����ب  رش�����اديةالبالغ/الرس�����الة اإلينش�����ر 
د، بما في ذل�� أي  االقتضاء في النظام الموحَّ

ملحق�����ات و/أو رواب�����ط إلكتروني�����ة للموق�����ع 
الش����بكي الخ����ا� بالدول����ة مقدم����ة التقري����ر. 
ويرس��ل المرك��� رس��الة بالبري��د اإللكترون��ي 
إل���� ال���دول ذات الص���لة يطل���ب من����ا في����ا 
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 ٩٩ من ٦٣ الصفحة

  ر مفقودمصدر خطِ   
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

����د وت�كي����د اس����تالم  أي دخ����و� النظ����ام الموحَّ
 إرشاديةبالغ/رسالة 

ف���ي نق���اط التح���ذير الوطني���ة ب يتص���� ھات�ي���ا
ف��ي النظ��ام  ل��دو� ذات الص��لة الت��ي ل��م ت�ك��دا

  استالم أي بالغ الموحد

إذا ك�����ان الح�����د� ينط�����وي عل�����ى أنش�����طة 
إجرامية، يج�وز للوكال�ة أن تتص�� بالمنظم�ة 

) ومنظم�ة إنترب�و�الدولية للشرطة الجنائي�ة (
نظم���ات الدولي���ة و المالجم���ار� العالمي���ة و/أ
  األخرى ذات الصلة

معلومات 
من  إضافية

الدولة مقدمة 
  التقرير

ترس��� الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
خ��رى األمعلوم��ات الالت��ي تق��ع داخ��� ال��وطن 

ص���لة ع���ن طري���� ال����اك� أو البري���د الذات 
اإللكترون�����ي باس�����تخدام اس�����تمارة اإلب�����الغ 
الموحدة إلى مركز الحاد��ات والط�وارئ، أو 

م ا�س��تمارة  ��د،  م��ن خ��ال�تق��دِّ النظ��ام الموحَّ
ويمك����ن إرس����الھا مش�����وعة بملحق����ات و/أو 

  موقعھا الشبكي الخاص بالطوارئ عنوان

�د  ،ينشر معلوم�ات المتابع�ة ف�ي النظ�ام الموحَّ
أي ملحق��ات و/أو رواب��ط إلكتروني��ة  ھ��ابم��ا في

للموق����ع الش����بكي الخ����اص بالدول����ة مقدم����ة 
  ، مع مراعاة قيود السريةالتقرير

يجم���ع ويحل���� المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���ب 
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريوھات المحتمل��ة، 

ً ويرس���  إل��ى جمي��ع نق��اط ا�تص��ا�،  ملخص��ا
د   ويقوم بالنشر في النظام الموحَّ

المعلومات 
المقدمة من 
الدول التي 

يمكن أن 
  تتضرر

تق�����ديم منھ�����ا  المطل�����وبالدول�����ة (ال�����دو�) 
  معلومات

ُترس��� الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع خ����ارج ال���وطن المعلوم����ات ذات 
الص�����لة ع�����ن طري������ ال������اك� أو البري�����د 

ب�����الغ اإلاإللكترون�����ي باس�����تخدام اس�����تمارة 
موّحدة إلى مركز الحاد��ات والط�وارئ، أو ال

م  أو النظ��ام الموح��د ھ��ذ� المعلوم��ات إل��ى تق��دِّ
 يحت��وي عل��ىكش��ا� الموق��ع الش��بكي ال��ذي 

  المعلومات ذات الصلة

أن يطلب من الھيئة الوطنية المختص�ة  زيجو
ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ارج ال��وطن التابع��ة 
لل��دو� األخ��رى ذات الص��لة تق��ديم معلوم��ات 

  اإلبالغ الموّحدة اتباستخدام استمار

يجمع المعلومات، م�ع مراع�اة قي�ود الس�رية، 
ً وُيرِس����  ال����اك� إل���ى ع���ن طري����  ملخص���ا

ع الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�
أو  ،خارج ال�وطن التابع�ة لل�دو� ذات الص�لة

 في النظام الموّحد لل�دو� ذات الص�لةينشرھا 
  فقط

ينشئ وصالت إلكترونية ف�ي النظ�ام الموّح�د 
تت����من تحي���� إل���ى مواق���ع الط���وارئ الت���ي 
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 ٩٩ من ٦٤ الصفحة

  ر مفقودمصدر خطِ   
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

  في الدول األخرى المعلومات ذات الصلة

الدول  طلبات
بشأن األخرى 
على  الحصول
  معلومات

  لمعلوماتالدولة طالبة ا

يج��وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
التي تقع خارج الوطن، أو البعثة الدائمة، أن 
تطل����ب م����ن مرك����ز الحادث����ات والط����وارئ 
معلوم��ات ع��ن طري��ق الف��اكس أو الھ��اتف أو 

  البريد اإللكتروني

  معلومات المطلوب منھا تقديمالدولة 

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
التابعة للدول�ة المبل��ة، التي تقع داخل الوطن 

أو الھيئة الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ الت�ي 
تق��ع خ��ارج ال��وطن التابع��ة للدول��ة األخ��رى 
ذات الص���لة، ال���ردود إل���� مرك���ز الحادث���ات 
والط���وارئ ع���ن طري���ق الف���اكس أو البري���د 

مرك�����ز لات اإلجاب����� تبل������اإللكترون�����ي، أو 
  الحادثات والطوارئ عن طريق الھاتف

ع اإلجابات عن طريق الفاكس أو البري�د  يوزِّ
نق���اط إل���� اإلجاب���ات  يرس���لاإللكترون���ي أو 

، م��ع ا�تص��ال الطالب��ة ع��ن طري��ق الھ��اتف
ف���ي  نش���ر�امراع���اة قي���ود الس���رية، ويج���وز 

د   النظام الموحَّ

  

ف���ي ح���ال وج����ود ع���دد ك����اٍف م���ن طلب����ات 
أو إذا اقت�����ت الحص����ول عل����� معلوم����ات 

، يرس���ل دح���� الش���ائعات الكاذب���ةالحاج���ة 
 إرش��اديةمرك��ز الحادث��ات والط��وارئ رس��الة 

ع���ن طري���ق الف���اكس إل���� الھيئ���ات الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 
التابع��ة لك��ل ال��دول ويق��وم بالنش��ر ف��ي النظ��ام 

د   الموحَّ

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ   اإلعالم العام
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ُنس��خاً م��ن أي نش��رة 

الموق��ع الش��بكي الع��ام أو  عن��وانأو ص��حفية 
  الموحدالنظام  من خاللتقدمھا 

����ق  الموظ����ف ال����وطني المس�����ول ع����ن ُينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������اس
م���ع الھيئ���ة الوطني���ة المختص���ة  واإلش���عاعية
ارة تص��نيف األح��دا� م��ن خ��الل ويق��ّدم اس��تم

  النظام الموّحد

الموقع الشبكي  عنوانينُشر النشرة الصحفية/
  في النظام الموّحد

  شعبة اإلعالم العام

يجوز لھا إنشاء وصلة إلكترونية ف�ي الموق�ع 
للوكالة أو تنشر المو��وع ف�ي  العام الشبكي

الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موافق���ة الھيئ���ة 
 داخ�لالوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع 

  طن التابعة للدولة مقدمة التقريرالو
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  شديد زائد تعرُّض: الَحدث نوع

 ت�نجم عن�� ق�ددة مش�عة أو تل�وث بھ�ا امص�در إش�عاعي وأخ�ذ داخل�ي لم� م�نتعرُّض عارض   الوصف:
  مبكرة.ال ھامن أعراض العادة التعرف عليھا في يمكن آثار قطعية عنيفة

 واس�تنفار ؛عواق�بالالتقلي�ل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن  بغ�رضالتبليغ وتقديم المعلوم�ات ذات الص�لة   الغرض:
طلب�ات الحص�ول ل لالس�تجابة متأھب�ةُنظم التصدي للطوارئ في الدول األخ�رى حت�ى تك�ون 

  على مساعدة. 

ب��اإلبالغ ع��ن التع��رض الزائ��د الش��ديد، ولك��ن يح��ق  عل��� ال��دول ا�ط��راف أي الت��زا�ال يق��ع   :االلتزامات
مس�اعدة م�ن أج�ل التخفي�ف الحص�ول عل�ى للدول األطراف في اتفاقية تقديم المس�اعدة طل�ب 

  .اآلثارمن 

ً  ة أن ترسللدوليجوز ل  :التوقعات إل�ى مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ بش�أن وق�وع  إرش�اديةرسالة  طوعا
 ب�ذل) حف�ز الوكال�ة عل�ى ١ال يمثل طارئاً متخطياً للحدود القومية م�ن أج�ل: (‘ تعرض زائد’

) إص��دار تح��ذير مس��بَّق إل��ى الوكال��ة أو المنظم��ات األخ��رى ذات ٢؛ (٣٩مس��اعيھا الحمي��دة
  الصلة أو الدول األخرى بتطورات الحالة حتى يمكنھا التأھب للتصدي إذا ُطلب منھا ذلك. 

ع  التشجيع: حدث من ذلك القبي�ل أل��راض التب�ادل بوقوع أمانة الوكالة الدول على إبالغ الوكالة  تشجِّ
  خاصة عندما يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة.الدولي للمعلومات، 

 
  تعرض زائد شديد  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديتقرير 
لي من الدولة  أوَّ
  مقدمة التقرير

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ع�ن  إرش�اديةرس�الة ال�وطن  خ�ارجالتي تقع 

طري���ق الف���اكس باس���تخدام اس���تمارة ال���بالغ 
���د إل���ى مرك���ز الحادث���ات والط���وارئ،  الموحَّ
ويمك����ن إرس����الھا مش����فوعة بملحق����ات و/أو 

م الرس�الة  عنوان م�ن موقعھا الشبكي، أو تق�دِّ
دخالل النظام ا   لموحَّ

الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���ز الحادث���ات بال���وطن  خ���ارجالت���ي تق���ع 

  رشاديةتأكيد استالم الرسالة اإللطوارئ وال

  

النظ��ام ف��ي  رش��اديةالرس��الة اإلُيِق��ّر باس��تالم 
��د  يتأك��د ويتحق��ق م��ن ص��حة محت��وى .الموحَّ

ع���ن  رش���اديةالرس���الة اإلأو  ال���بالغ األّول���ي
 ً الھيئ����ة الوطني����ة ب طري����ق االتص����ال ھاتفي����ا

المعيَّنة المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل 
  مقدمة التقريرالوطن التابعة للدولة 

يع��رض عل��ى الدول��ة مقدم��ة التقري��ر مس��اعي 
  الحميدة الوكالة

منظمة الص�حة العالمي�ة  يجري اتصاالت مع
لتحدي���د أفض���ل خي���ارات متابع���ة الحال���ة إذا 

  كانت تمس الصحة العامة

معلومات 
 إضافية من

ترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 اإلض�افيةمعلوم�ات الال�وطن  خارجالتي تقع 

�دتابع�ة ف�ي ينشر معلوم�ات الم ، النظ�ام الموحَّ
بم�����ا ف�����ي ذل�����ك أي ملحق�����ات و/أو رواب�����ط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥انظر المادة   ٣٩  
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  تعرض زائد شديد  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

الدولة مقدمة 
  التقرير

ص���لة ع���ن طري���ق الف���اكس أو البري���د الذات 
 اإلب�����ال�اإللكترون�����ي باس�����تخدام اس�����تمارة 

الموحدة إلى مركز الحادث�ات والط�وارئ، أو 
م ا�س��تمارة  ��د م��ن خ��اللتق��دِّ ، النظ��ام الموحَّ

ويمك����ن إرس����الھا م�����فوعة بملحق����ات و/أو 
  موقعھا الخاص بالطوارئ عنوان

إلكتروني���ة للموق���ع ال����بكي الخ���اص بالدول���ة 
  ، مع مراعاة قيود السريةالُمبلغة

  

طلب الدولة 
مقدمة التقرير 
بشأن الحصول 
  على معلومات

ُترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
مرك���ز إل���ى طلب���اً الت���ي تق���ع خ���ارج ال���وطن 

لحصول عل�ى مس�اعدة الحادثات والطوارئ ل
م�ن طل�ب ال تق�دمطريق الفاكس أو  وذلك عن

د خالل   النظام الموحَّ

ي�ك���د اس���تالم طل���ب المس���اعدة ويتحق���ق م���ن 
  محتواه

يجوز أن يطلب من الھيئة الوطنية المختص�ة 
ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ارج ال��وطن التابع��ة 
��ل ال��دول  لل��دول األخ��رى ذات الص��لة (تفضَّ

ت��ي لھ��ا ق��درات مس��جلة ���ي ���بكة التص��د� ال
ة) والمنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة والمس��اعد

تق����ديم المس����اعدة المطلوب����ة، م����ع مراع����اة 
  تعليمات الدولة مقدمة التقرير

طلبات الدول 
األخرى بشأن 
الحصول على 

  معلومات

  الدولة طالبة المعلومات

يج��وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الوطن، أو البعثة الدائمة، أن التي تقع خارج 

تطل�����ب معلوم�����ات م�����ن مرك�����ز الحادث�����ات 
أو الھ����اتف أو البري����د  والط����وارئ بالف����اكس

  اإللكتروني

  الدولة المطلوب منھا تقديم معلومات

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
التي تقع داخل الوطن التابعة للدول�ة المبلغ�ة، 

رئ الت�ي أو الھيئة الوطني�ة المختص�ة ب�الطوا
تق��ع خ��ارج ال��وطن التابع��ة للدول��ة األخ��رى 

  

يجم��ع الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 
التابع����ة للدول����ة مقدم����ة التقري����ر أو الھيئ����ة 
الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ارج 

  التابعة للدولة األخرى ذات الصلةالوطن 

  

ين���������ر اإلجاب��������ات بالف��������اكس أو البري��������د 
رية، أو اإللكترون���ي، م���ع مراع���اة قي���ود الس���

ا�تص���ال الطالب���ة ع���ن  يرس���لھا إل���ى نق���اط
  طريق الھاتف
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  تعرض زائد شديد  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

ذات الص��لة، ردود���ا إل��ى مرك��ز الحادث��ات 
والط���وارئ ع���ن طري���ق الف���اك� أو البري���د 
اإللكترون��ي، أو ترس��ل اإلجاب��ات إل��ى مرك��ز 

    طريق الھاتفالحادثات والطوارئ عن 

ترتيب بعثة 
  المساعدة

  مقدمة الطلبات والمتلقية للطلباتالدول 

تستعرض وتنقِّح خطة عمل المساعدة حس�� 
  االقتضاء، وتوقعھا في النھاية

  الدولة الطالبة

ر بعثة المساعدة   تيسِّ

] ٤يت���ولى ص���يا�ة خط���ة عم���ل المس���اعدة [
  ويقدمھا إلى كل نقاط االتصال المعنية

  ينسق تنفيذ بعثة المساعدة

ُترِس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ   اإلعالم العام
أي نش��رة نس��خاً م��ن ال��وطن  خ��ار�الت��ي تق��ع 

أو  ،الموق��ع الش��بكي الع��ام عن��وانص��حفية أو 
مھا  النظ���ام  تل���� المعلوم���ات م���ن خ���اللتق���دِّ
د   الموحَّ

����ق  ال����وطني المس�����ول ع����ن الموظ����ف ُينسِّ
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������ا�
م���ع الھي����ة الوطني���ة المختص���ة  واإلش���عاعية

ويق��ّدم اس��تمارة تص��نيف ا�ح��دا� م��ن خ��الل 
د   النظام الموحَّ

الموقع الشبكي  عنوانينُشر النشرة الصحفية/
دفي    النظام الموحَّ

  عبة اإلعالم العامشُ 

لھا إنشاء وصلة إلكترونية ف�ي الموق�ع  يجوز
الموض�و� ف�ي  نش�رللوكال�ة أو  العام الشبكي

الموق���ع الش���بكي للوكال���ة بع���د موافق���ة الھي����ة 
الوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل 

  الوطن التابعة للدولة مقدمة التقرير
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 ٩٩ من ٦٩ الصفحة

  
  فضائي جسم عودة: الَحدث نوع

نووي�ة أو مص�ادر ال للق�وى )(مص�ادر اً متن�ه مص�در يحم�ل عل�ىساتل أو جسم فض�ائي �خ�ر   الوصف:
أن أو  ،مادة مش�عة إل�ى األرض ف�ي المس�تقبل القري�� عودة تنشأ عنهيمكن أن مشعة خطرة 

  تكون قد عادت إلى األرض.أن إلى األرض أو  تكون تلك المادة المشعة في طريق عودتھا

ط�ارئ م�تخٍط  التبليغ وتقديم المعلومات ذات الصلة بغرض التقليل إلى أدنى حد م�ن عواق��  الغرض:
لح��دود القومي��ة؛ وك��ذلك، حس��� االقتض��اء، التقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن العواق��� اإلش��عاعية ل

ُنظ��م التص��دي  تفعي��لالناجم��ة ع��ن أي انط��الق عب��ر الح��دود. ويعن��ي ذل��ك ض��مناً ض��رورة 
للتص�دي لس�اتل يعم�ل بالطاق�ة النووي�ة أو س�اتل  متأھب�ةتك�ون ) ١للطوارئ في الدول كي: (

ف��ي تل��ك ال��دول؛ األرض  عل��ى س��قطت أو يمك��ن أن تس��قطيحم��ل عل��ى متن��ه م��ادة مش��عة 
) ٣؛ (يمك���ن أن تتض���ررالتص���دي لمس���ائل التج���ارة الدولي���ة والس���فر ف���ي ال���دول الت���ي  )٢(

رات اللم�واطنين األجان�� أو س�فالتصدي للمسائل المتعلقة ب�اإلجراءات الوقائي�ة أو المش�ورة 
) التص�دي للمس�ائل ٤؛ أو (يمك�ن أن تتض�ررالدولة المبلِّغة والدول التي  لدىالدول األجنبية 

ر اإلعالم أو الجمھور في دولة أخرى أنھا تنطوي يالتي    أھمية إشعاعية.على تصوَّ

وإذا نج�م عن�ه  ذلك االنطالق إذا حدث انطالق لمادة مشعة أو إذا كان من المرجح أن يحدث  :االلتزامات
اتفاقي�ة التبلي�غ ف�ي  تلتزم الدول ا�ط�رافأو يمكن أن ينجم عنه انطالق عبر الحدود الدولية، 

���ر  وتق���ديم المعلوم���ات ذات الص���لة ال���دول الت���ي يحتم���ل أن تض���رر والوكال���ة، بتبلي���غ المبكِّ
الدول��ة  وتق��� عل�� بش��ن الحص��ول عل�� معلوم�ات.ال��دول المتض�ررة طلب�ات ل واالس�تجابة

] بش��أن تبلي��غ األم��م المتح��دة ٣يش��ار إليھ��ا ف��ي الخط��ة المش��تركة [ التزام��ات ����ر�ق��ة طلِ المُ 
  والدول األخرى.

]، أن تق��وم ٢بالمتطلب��ات المح��ددة ف��ي المنش��ور [ وف��اًء منھ��ا، يتوّق��� م��ن ال��دول ا�عض��ا�  :التوقعات
ع�ن بالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلب�ات الحص�ول عل�� معلوم�ات 

 )(مص�ادر اً عل�ى متن�ه مص�در يحم�ليشمل عودة جسم فضائي للحدود القومية  طارئ متخطٍ 
  نووية أو مصادر مشعة خطرة.ال للقوى

ع�ودة ’إلى مركز الحادثات والط�وارئ بش�أن  إرشاديةرسالة ترسل طوعاً ويجوز للدولة أن 
) اس��تباق الطلب��ات المش��روعة م��ن ال��دول األط��را� ف��ي اتفاقي��ة ١م��ن أج��ل: (‘ جس��م فض��ائي

) حف�ز الوكال�ة عل�ى ٢؛ (٤٠في الحص�ول عل�ى معلوم�ات‘ المساعدة’ من أجلتقديم المساعدة 
المنظم�ات األخ�رى ذات ) إصدار تح�ذير مس�بَّق إل�ى الوكال�ة أو ٣؛ (٤١مساعيھا الحميدة بذل

بشأن تطورات الحال�ة حت�ى يمكنھ�ا التأھ�� إذا ت�دھورت الحال�ة؛  ،الصلة، أو الدول األخرى
التص�دي بالوكالة أو المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، أو الدول األخ�رى،  مبادرة) ٤(

ط�ورات أو الجمھور أو وسائط اإلعالم بش�أن ت الحكوماتاإلداري و/أو إسداء المشورة إلى 
  حالة تنطوي على أھمية إشعاعية فعلية أو محتملة أو متصورة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١[ في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي اتفاقية تقديم المساعدةمن  ٢انظر المادة   ٤٠  
 ].  ١[ في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي تقديم المساعدةمن اتفاقية  ٥انظر المادة   ٤١  
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 ٩٩ من ٧٠ الصفحة

ع  التشجيع: م�ن ذل�� القبي�ل أل��راض ب�أي ح�اد� ال�دول عل�ى �ب�الغ الوكال�ة  ةبق�وأمانة الوكال�ة  تشجِّ
  .التبادل الدولي للمعلومات

 
  عودة جسم فضائي  
من مركز الحادثات  اإلجراءات المتخذة  اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

لي أو  بالغ أوَّ
 إرشاديةرسالة 

من الدولة 
  قةالمطلِ 

  قةالدولة المطلِ 

ترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ً التي تقع داخل ال�وطن  لي�اً أو رس�الة  بال��ا أوَّ

ع����ن طري����� ال�����اك� باس����تخدام  �رش����ادية
الموح����دة �ل����ى مرك�����  اإلب����الغمارات اس����ت

النظ���ام  م���ن خ���اللالحادث���ات والط���وارئ أو 
، ويمك��ن �رس��الھا مش���وعة بملحق��ات الموّح��د

  موقعھا الشبكي عنوانو/أو 

يج�����ب عل�����ى الھيئ�����ة الوطني�����ة المختص�����ة 
لم���ا اب���الطوارئ الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن، ح

، تتأكد من س�قوط جس�م ف��ائي �ل�ى األرض
ت باس���تخدام اس���تماراب���ذل�  أن تبل���� الوكال���ة
أو م��ن  ع��ن طري��� ال���اك� اإلب��الغ الموح��دة

����د ، ويمك����ن �رس����الھا خ����الل النظ����ام الموحَّ
موقعھ�����ا عن�����وان مش������وعة بملحق�����ات و/أو 

  الشبكي

الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���� الحادث���ات بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

تأكي����د اس����تالم البالغ/الرس����الة لوالط����وارئ 
  رشاديةاإل

  

ل����ي أو الرس����الة ُيِق����ّر باس����تالم  ال����بالغ األوَّ
  في النظام الموحد رشاديةاإل

ال���بالغ  يتأك���د ويتحق���� م���ن ص���حة محت���و�
ع���ن طري����  رش���اديةاألّول���ي أو الرس���الة اإل

 ً ن����ة ب ا�تص����ال �ات�ي����ا الھيئ����ة الوطني����ة المعيَّ
المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

  قةالمطلِ التابعة للدولة 

 عي الوكال�ةمس�االُمطلِق�ة يعرض على الدولة 
  الحميدة

يبل���� ف���وراً نق���اط التح���ذير الوطني���ة التابع���ة 
ً  تت������ررلل�����دول الت�����ي يمك�����ن أن  ، مادي�����ا

بتلق�����ي  ،والمنظم�����ات الدولي�����ة ذات الص�����لة
ال��بالغ، ويرس��ل نس��خة من��� أو م��ن الرس��الة 

�ل��ى الھيئ��ات  ع��ن طري��� ال���اك� رش��اديةاإل
الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ار� 

  الوطن والبعثات الدائمة التابعة لكل الدول

تصل بمكتب األمم المتح�دة لش��ون ال���ا� ي
  الخارجي

في النظ�ام  رشاديةينشر البالغ أو الرسالة اإل
����د ، بم����ا ف����ي ذل����� أي ملحق����ات و/أو الموحَّ

 رواب��ط �لكتروني��ة تحي��ل �ل��ى الموق��ع الش��بكي
الخاص بالدولة الُمطلِقة. ويطلب من الھيئ�ات 
الوطنية المختصة للطوارئ الت�ي تق�ع خ�ار� 
الوطن التابعة للدول التي يحتمل أن تكون قد 

����د وتأكي����د ت�����ررت ب����دخول النظ����ا م الموحَّ
  استالم البالغ

يتص��ل �ات�ي��اً بنق��اط التح��ذير الوطني��ة التابع��ة 
لل���دول ذات الص���لة الت���ي ل���م ت�ك���د اس���تالم 



٤
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 ٩٩ من ٧١ الصفحة

  عودة جسم فضائي  
من مركز الحادثات  اإلجراءات المتخذة  اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

دالبالغ في    النظام الموحَّ

معلومات 
من  إضافية
  الُمطلِقةالدولة 

  الدولة الُمطلِقة

ف����ي موق����ع  األرض عل����ىس����قط س����اتل إذا 
معل����وم، ُترس����ل الھي�����ة الوطني����ة المختص����ة 

معلوم�ات الال�وطن  لبالطوارئ التي تقع داخ
الصلة عن طريق الفاكس إل�ى ذات  اإلضافية

مرك��� الحادث��ات والط��وارئ، أو تق��دمھا إل��ى 
اإلب�الغ باس�تخدام اس�تمارات النظام الموح�د، 

دة ، ويمكن إرس�الھا مش�فوعة بملحق�ات الموحَّ
  موقعھا الشبكي عنوانو/أو 

تتأكد من تسلُّم المعلومات عن طري�ق إ��را� 
  ھاتفية إلى الوكالة ةمكالم

  

  

الھي������ات الوطني�����ة المختص�����ة  يبل������ ف�����وراً 
والبعث�ات  ،الطوارئ التي تقع خارج ال�وطنب

ً  تتض�ررلل�دول الت�ي يمك�ن أن الدا�م�ة  ، مادي��ا
بالمعلوم�ات والمنظمات الدولية ذات الص�لة، 

ع���ن طري���ق الف���اكس وم���ن خ���الل اإلض��افية 
د   النظام الموحَّ

 تتض��ررأن  يمك��نيع��رض عل��ى ال��دول الت��ي 
  الحميدة الوكالة مساعي

ويحل���ل المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق����  ي�م���ع
 ،المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريوھات المحتمل��ة

ً ويرسل  إلى كل نقاط االتصال ويقوم  ملخصا
د   بالنشر في النظام الموحَّ

  

المعلومات 
المقدمة من 
  الدول األخرى

  الدولة المتضررة

ف��ي أراض��ي دول��ة،  اكُتش��فت م��ادة س��اتليةإذا 
ترس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع خ����ارج ال���وطن المعلوم����ات ذات 
الصلة إل�ى مرك�� الحادث�ات والط�وارئ ع�ن 

قياس��ات الطري��ق الف��اكس باس��تخدام اس��تمارة 
 تق��دمھا م��ن خ��اللواإل���را�ات الوقا�ي��ة، أو 

���دا ، ويمك���ن إرس���الھا مش���فوعة لنظ���ام الموحَّ
الموق��ع الش��بكي ال��ذ�  عن��وانبملحق��ات و/أو 

  يتضمن المعلومات ذات الصلة

ي�م���ع ويحل���ل المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���� 
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريوھات المحتمل��ة، 

ً ويرسل  إلى كل نقاط االتصال ويقوم  ملخصا
�د وم�ات لتب�ادل المعل بالنشر ف�ي النظ�ام الموحَّ

  في حاالت الحادثات والطوارئ

�دينشئ في  وص�الت إلكتروني�ة  النظام الموحَّ
المواق������ع الش������بكية الخاص������ة تحي������ل إل������ى 

ب����الطوارئ الت����ي تتض����من المعلوم����ات ذات 
  الدول األخرىالصلة في 

ينس���ق التص���د� المش���تر� ب���ين المنظم���ات 
  الدولية

الدول  طلبات
بشأن األخرى 
على  الحصول

  لمعلوماتاطالبة الدولة 

ي���و� للھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
  

  



٤

التشغيلية الترتيبات EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٧٢ الصفحة

  عودة جسم فضائي  
من مركز الحادثات  اإلجراءات المتخذة  اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

التي تقع خارج الوطن، أو البعثة الدائمة، أن   معلومات
م����ن مرك����ز الحادث����ات والط����وارئ تطل����ب 

معلوم��ات ع��ن طري��ق الف��اكس أو الھ��اتف أو 
  البريد اإللكتروني

  معلومات  المطلوب منھا تقديمالدولة 

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الُمطلِق�ة أو لدول�ة ا ف�يالتي تقع داخل ال�وطن 

نية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع الھيئة الوط
خارج الوطن في الدولة األخرى ذات الصلة 
ردودھا إلى مركز الحادثات والط�وارئ ع�ن 
طريق الفاكس أو البريد اإللكترون�ي أو تق�وم 
ب�����إبالغ اإلجاب�����ات إل�����ى مرك�����ز الحادث�����ات 

  والطوارئ عن طريق الھاتف

يجم��ع الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة 
ال�وطن  داخ�للطوارئ الت�ي تق�ع المختصة ب�ا

ق�����ة أو الھيئ�����ة الوطني�����ة ف�����ي الدول�����ة المطلِ 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 
ف���ي الدول���ة األخ���رى ذات الص���لة أو يتص���ل 
بمرك�����ز األم�����م المتح�����دة لش������ون الفض�����اء 

  على معلومات منه الخارجي ويحصل

  

ع اإلجابات  عل�ى نق�اط االتص�ال الطالب�ة يوزِّ
أو البري�د اإللكترون�ي، أو عن طريق الفاكس 

يقوم بإبالغ اإلجابات إلى نقاط االتصال ع�ن 
طريق الھاتف، ويمكن أن ينشرھا في النظ�ام 
�����د لتب�����ادل المعلوم�����ات ف�����ي ح�����االت  الموحَّ
الحادثات والط�وارئ. وف�ي ح�ال وج�ود ع�دد 
كاٍف من طلبات الحصول عل�ى معلوم�ات أو 

، دحض الشائعات الكاذب�ةإذا اقتضت الحاجة 
مرك���ز الحادث���ات والط���وارئ رس���الة يرس���ل 
ع���ن طري���ق الف���اكس إل���ى الھيئ���ات  إرش���ادية

الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ارج 
  الوطن في كل الدول

    اإلعالم العام

  الدولة الُمطلِقة أو الدولة المتضررة

ترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن أو الھيئ���ة الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 

الموق��ع الش��بكي  عن��وانأي نش��رة ص��حفية أو 
الع��ام إل��ى مرك��ز الحادث��ات والط��وارئ ع��ن 
طري��ق البري��د اإللكترون��ي أو الف��اكس أو م��ن 

  خالل النظام الموّحد

ينُشر النشرة الصحفية/كّشاف الموقع الشبكي 
وم���ات ف���ي النظ���ام الموّح���د لتب���ادل المعلف���ي 

  حاالت الحادثات والطوارئ

  ُشعبة اإلعالم العام

يمكن أن تصدر نش�رة ص�حفية وتنش�رھا ف�ي 
الموق��ع الش��بكي للوكال��ة تب��ين فيھ��ا تفاص��يل 

  طلب المساعدة وإجراءات ودور الوكالة

  

  

٤



٤

التشغيلية الترتيبات EPR - IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٧٣ الصفحة

  
  المنشأ مجھولة مرتفعة إشعاعية مستويات: الحدث نوع

معدالت جرعة محيطة مؤكدة أعلى من المعت�اد أو تركي�زات نش�اط ف�ي الھ�وا� أو الغ�ذا� أو   الوصف:
ع ح�دث ينط�وي عل�ى ووق�ب ش�بھةفي دول�ة أخ�رى وتثي�ر  من مصدر مجھوليعتقد أنھا  سلع

  .إشعاعية فعلية أو محتملة أو متصورة بالنسبة للدول األخرىأھمية 

المرتفع�ة أو  المس�تويات اإلش�عاعيةي مص�در ص) تق١مركز الحادثات والطوارئ: ( استنفار  الغرض:
انط�ال� م�ادة مش�عة ذات أھمي�ة متخطي�ة للح�دود  ت�دل عل�ىتركيزات النشاط الت�ي يمك�ن أن 

ن��ي ي) زي��ادة ت��واتر الرص��د الروت٢القومي��ة؛ وتح��ذير ُنظ��م التص��دي للط��وارئ ف��ي ال��دول؛ (
 لمعالج�ة المس�ا�ل التأھب) ٣وإبالغ مركز الحادثات والطوارئ بأي مستويات غير عادية؛ (

  .على أھمية إشعاعية تنطويالتي يتصور أو يمكن أن يتصور اإلعالم أو الجمھور أنھا 

بتبلي��� الوكال��ة أو  أي الت��زام بموج��ب اتفاقي��ة التبلي��� المبك��ر،، عل��� ال��دول ا�ط��رافال يق��ع   :االلتزامات
ً الدول األخرى بالظروف التي تمثل حدث     .من ذلك القبيل ا

]، أن تق��وم ٢بالمتطلب��ات المح��ددة ف��ي المنش��ور [ وف��اً� منھ��ا، يتوّق��ع م��ن ال��دول ا�ع���اء  :التوقُّعات
ع�ن بالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلب�ات الحص�ول عل�� معلوم�ات 

، أخ��رىدول ة أو محتمل��ة أو متص��ورة بالنس��بة ل��ح��دث ينط��وي عل��ى أھمي��ة إش��عاعية فعلي��
لي�اً أو  ً اكتش��افويش�مل كش�فاً أوَّ للح��دود القومي�ة وذل�ك عل��ى  وق��وع ط�ارئ م�تخطٍ  دل�ة تثب�تأل ا

زيادات ملموسة في مستويات إشعاعات مجھولة المنش�أ ف�ي  اكتشافسبيل المثال من خالل: 
  .مستوردةزيادات ملموسة في تلوث سلع  اكتشافالغالف الجوي؛ أو 

ع  التشجيع: أمانة الوكالة الدول عل�ى إب�الغ الوكال�ة ب�أي ح�دث م�ن ذل�ك القبي�ل ألغ�را� التب�ادل  تشجِّ
  ، خاصة عندما يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة.الدولي للمعلومات

   
  مستويات إشعاعية مرتفعة مجھولة المنشأ  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

  الدولة (الدول) الُمبلغة  إرشاديةرسالة 

ترس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
ع��ن  إرش��اديةرس��الة الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن 

 اإلب��الغمارات طري��� الف��اك� باس��تخدام اس��ت
الموّحدة/اس���تمارات القياس���ات واإلج���را�ات 
الوقا�ي���ة إل���ى مرك���ز الحادث���ات والط���وارئ 

 إخط��ار) أو باس��تخدام اس��تمارة للنظ��ر فيھ��ا(
م  الرس��الة بوق��وع ح��دث (للعل��م فق��ط)، أو تق��دِّ

��د ، ويمك��ن إرس��الھا م��ن خ��الل النظ��ام الموحَّ

الرس��الة  يتأك��د ويتحق��� م��ن ص��حة محت��وى
لي��ة   ع��ن طري��� االتص��ال ھاتفي��ا بالھي���ةاألوَّ

ن��ة المختص��ة ب��الطوارئ الت��ي  الوطني��ة المعيَّ
  تقع داخل الوطن التابعة للدولة الُمبلغة

لية في ينشر الرسالة  ، بم�ا النظام الموّح�داألوَّ
 إلكتروني��ة ف��ي ذل��ك أي ملحق��ات و/أو رواب��ط

  الشبكي للدولة الُمبلغةلموقع ل

  



٤
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 ٩٩ من ٧٤ الصفحة

  مستويات إشعاعية مرتفعة مجھولة المنشأ  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

موقعھ�����ا  عن�����وانمش�����فوعة بملحق�����ات و/أو 
  الشبكي

الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
 اتمرك���ز الحادث���بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

  رشاديةاإل تأكيد استالم الرسالةلوالطوارئ 

المعلومات 
المقدمة من 
  الدول األخرى

  معلوماتتقديم منھا  المطلوبالدولة 

ترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع خ����ارج ال���وطن المعلوم����ات ذات 
الص�����لة ع�����ن طري������ الف�����اكس أو البري�����د 
اإللكترون���ي باس���تخدام اس���تمارات القياس���ات 
واإل���را�ات الوقائي��ة إل��ى مرك��ز الحادث��ات 

م من خالل  النظام الموّح�د والطوارئ، أو تقدِّ
أي معلوم�����ات ذات ص�����لة ب�����أي مس�����تويات 

عية �ي���ر عادي���ة ي���تم كش���فھا، ويمك���ن إش���عا
 عن����وانملحق����ات و/أو ب إرس����الھا مش����فوعة

  الموقع الشبكي الوطني للطوارئ

يتص����ل بنق����اط التح����ذير الوطني����ة/ الھيئ����ات 
الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ارج 
ال��وطن التابع��ة لل��دول ا�خ��ر� ذات الص��لة 
ويتحق��� م��ن بيان��ات منظم��ة معا���د� الحظ��ر 

النووي���ة لتحدي���د المنش���أ�  الش���امل للت����ارب
وي���وز ل��� أن يطل��ب م��ن المنظم��ة العالمي��ة 
 ل�رص����اد ال�وي����ة تزوي����د� ب����الخبر� الفني����ة

  الالزمة لحساب المسارات الخلفية

  

ي�م���ع ويحل���ل المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���ب 
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريو�ات المحتمل��ة، 

ً ويرس���ل   ،إل���ى ك���ل نق���اط االتص���ال ملخص���ا
  النظام الموّحدي ويقوم بالنشر ف

يطلب معلومات من الھيئة الوطنية المختصة 
بالطوارئ التي تقع داخل الوطن (م�ن خ�الل 

تبحث الوطنية) في الدولة التي التحذير نقطة 
  عن منشأ االنبعاث

الطلبات المقدمة 
من الدول 

األخرى 
للحصول على 

  معلومات

  طالبة المعلوماتالدولة 

ب��الطوارئ ي���وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة 
التي تقع خارج الوطن، أو البعثة الدائمة، أن 
تطل����ب م����ن مرك����ز الحادث����ات والط����وارئ 
معلوم��ات ع��ن طري��� الف��اكس أو الھ��ات� أو 

، أو ع���ن طري���� تق���ديم البري���د اإللكترون���ي
م��ن خ��الل النظ��ام ‘ طل��ب معلوم��ات’اس��تمار� 
د   الموحَّ

  

  المتاحة معلوماتال التماس وتقديميسعى إلى 

ع���دد ك����اٍ� م���ن طلب����ات ف���ي ح���ال و�����ود 
الحص���ول عل���ى المعلوم���ات أو إذا اقت����ت 

، يرس���ل دح���� الش���ائعات الكاذب���ةالحا����ة 
 إرش��اديةمرك��ز الحادث��ات والط��وارئ رس��الة 

ع���ن طري���� الف���اكس إل���ى الھيئ���ات الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 
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  مستويات إشعاعية مرتفعة مجھولة المنشأ  
اإلجراءات المتخذة من مركز الحادثات   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

النظ��ام ف��ي ك��� ال��دو�، أو �نش��ر الو�����ة ف��ي   
  الموّحد

الموظ����� ال����و�ني الم������و� ع����� �ن������   العام اإلعالم
ال��������دولي ل�ح��������دا� النوو���������ة  الم����������ا�
م���ع ال������ة الو�ن����ة الم�ت����ة  واإلش���عاع�ة

م ا���تمار� ت���ن�� ا�ح��دا� م��� ���ال�  و����دِّ
  النظام الموّحد

  ُشعبة اإلعالم العام

����و� ل���ا ����دار نش��ر� (نش��را�) ���ح��ة 
���������را�ا� الوكال�������ة ��������م� ت�ا���������� تت
 ،الش��ا�عا� الال�م��ة لل��رد عل���معلوم��ا� الو

  ونشرھا في الموقع الشبكي العام للوكالة
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  آخر إشعاعي حدث: الَحدث نوع

    ٤٢أعاله تحديداً أي حدث إشعاعي آخر لم يعالج   الوصف:

 إلى أدنى حد م�ن عواق�ب ط�ار� م�تخطٍ  التبليغ وتقديم المعلومات ذات الصلة بغرض التقليل  الغرض:
لتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن ؛ وك��ذلك، حس��ب ا�قتض��اء، ا٤٣ل��م يع��الج أع��اله لح��دود القومي��ةل

لُمبلغ�ة ف�ي أو ترغب الدولة ا عابر للحدودالعواقب اإلشعاعية التي ينطوي عليھا أي انطالق 
ص��حة أو م��ن أج��ل حماي��ة ال عن��ه لحص��ول عل��ى معلوم��اتاس��تباق طلب��ات مش��روعة بش��أن ا

مس��اعيھا ب��ذل الوكال��ة عل��ى  حف��ز؛ أو ٤٤الممتلك��ات أو البيئ��ة بموج��ب اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة
؛ أو ٤٦للوف�اء بالتزاماتھ�ا تك�ون مس�تعدة؛ أو إصدار تحذير مسبَّق إلى الوكالة حت�ى ٤٥الحميدة

و/أو  تب�ادر بالتص�دي اإلداريتقديم معلومات إلى الھيئات المختصة األخرى الت�ي يمك�ن أن 
  .  ٤٧الوقايةأو الجمھور أو وسائط اإلعالم بشأن مسائل  للحكومةداء المشورة إس

ونجم أو يمكن أن ي�نجم عن�ه انط�الق عب�ر انطالق لمادة مشعة أو يرجح أن يحدث إذا حدث   :االلتزامات
ال�دول الت�ي  الت�زام بتبلي�غفي اتفاقية التبليغ المبكر  يقع على الدول األطرافالحدود الدولية، 

طلب�ات الحص�ول ل واالس�تجابةوتق�ديم المعلوم�ات ذات الص�لة، أن تتضرر والوكال�ة، يمكن 
  من الدول المتضررة.على معلومات 

]، أن تق��وم ٢بالمتطلب��ات المح��ددة ف��ي المنش��ور [ وف��اًء منھ��ا، يتوّق��ع م��ن ال��دول األع���ا�  :التوقعات
ع�ن بالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلب�ات الحص�ول عل�ى معلوم�ات 

ح��دث ينط��وي عل��ى أ�مي��ة إش��عاعية فعلي��ة أو محتمل��ة أو متص��ورة بالنس��بة لل��دول األخ��رى 
  ).للحدود القومية طارئ متخطٍ (

ً ويجوز للدولة  إل�ى مرك�ز الحادث�ات والط�وار� م�ن أج�ل:  إرش�اديةرس�الة  أن ترس�ل طوع�ا
م�ن مشروعة من الدول األطراف األخرى في اتفاقية تق�ديم المس�اعدة الطلبات ال) استباق ١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أو جرع�ة طبي�ة عارض�ة ت�ؤدي إل�ى تع�رض زائ�د ش�ديد ‘)يت�يم(’من ذلك مثالً اكتشاف مصدر خط�ر   ٤٢  

 (ولكن ليس تعرضاً ناقصاً) أو حادث سير.
) أي حدث آخر يمكن أن يؤدي إلى انبعاث ملموس (جوي أو مائي) عبر الح�دود (مث�ل ١يشمل ذلك: (  ٤٣  

) ٢انفج��ار س��د يحم��ل ف��ي اتج��اه مج��رى النھ��ر م��واد مش��عة باتج��اه دول��ة أخ��رى، أو تھدي��د إر���ابي مح��دد)؛ (
أي ح�دث آخ�ر  )٣اكتشاف مصدر خطر تم نقله عبر حدود وطنية، أو يشتبه في أي يكون قد تم نقله عبر��ا؛ (

غ اتخاذ إج�راءات وقائي�ة تج�اه ٤يؤدي إلى إرباك كبير لحركة التجارة أو السفر الدولية؛ ( ) أي حدث آخر يسوِّ
) أي حدث آخ�ر ي�ؤدي أو يمك�ن ٥المواطنين األجانب أو السفارات األجنبية لدى الدولة التي يقع فيھا الحدث؛ (

خط�أ و/أو مش�كل (يتعل�ق بالمع�دات م�ثالً أو ب�البرامج أن يؤدي إل�ى ح�دوث آث�ار قطعي�ة ش�ديدة وينط�وي عل�ى 
) تش�خي� أع�راض ٦الحاسوبية) يمك�ن أن تك�ون ل�ه انعكاس�ات خطي�رة عل�ى األم�ان عل�ى الص�عيد ال�دولي؛ (

) أي ح�دث آخ�ر ي�ؤدي أو يمك�ن أن ي�ؤدي إل�ى آث�ار ٧طبية ربما نشأت ع�ن تع�رض ع�ارض خ�ار� الدول�ة؛ (
 غير الدولة التي يقع فيھا بسبب الخطر اإلشعاعي الفعلي أو المتصور. نفسية ملموسة بين سكان دولة أو دول 

 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢انظر المادة   ٤٤  
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥انظر المادة   ٤٥  
 ].١من اتفاقية التبليغ المبكر [ ٤انظر المادة   ٤٦  
 وذلك مثالً في حالة وقوع حادث نقل.  ٤٧  
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) ح���ز الوكال��ة عل��ى ب��ذل مس��اعيھا ٢؛ ()٤٤(الحص��ول عل��ى معلوم��اتف��ي ‘ المس��اعدة’ أج��ل
) إصدار تح�ذير مس�بَّق إل�ى الوكال�ة، أو المنظم�ات األخ�ر� ذات الص�لة، أو ٣؛ ()٤٥(الحميدة

) ٤؛ (إذا ت��دھورت الحال��ةال��دول األخ��ر�، بتط��ورات الحال��ة حت��ى يمكنھ��ا التأھ��ب للتص��دي 
الوكال��ة، أو المنظم��ات الدولي��ة األخ��ر� ذات الص��لة، أو ال��دول األخ��ر�، بالتص��دي  مب��ادرة

أو الجمھور أو وسائط اإلعالم بش�أن تط�ورات  الحكوماتاإلداري و/أو إسداء المشورة إلى 
) تنبي���� م���وظ�ي ٥حال���ة تنط���وي عل���ى أھمي���ة إش���عاعية فعلي���ة أو محتمل���ة أو متص���ورة؛ (

  ن الحاالت.الطوارئ في الوكالة في غير ذلك م

ع  التشجيع: مركز الحادث والطوارئ بأي أح�داث م�ن ذل�ك القبي�ل أمانة الوكالة الدول على إبالغ  تشجِّ
  عندما يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة، وألغراض التبادل الدولي للمعلومات.

 
  حدث إشعاعي آخر  
مركز الحادثات اإلجراءات المتخذة من   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديةرسالة 
لية من الدولة  أوَّ
  مقدمة التقرير

 إذا ك���ان الح���دث متخطي���اً للح���دود القومي���ة�
ترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 

لي�ة  إرش�اديةالتي تقع داخل ال�وطن رس�الة  أوَّ
ع���ن طري���ق ال����اك� إل���ى مرك���ز الحادث���ات 
والط����وارئ باس����تخدام اس����تمارات اإلب����الغ 
د (وإذا ل�م  دة أو من خالل النظام الموحَّ الموحَّ
يكن الحدث متخطياً للحدود القومية، ُتس�تخدم 

ع ح���دث)، ويمك���ن واس���تمارة اإلخط���ار بوق���
 عن����وانإرس����الھا مش�����وعة بملحق����ات و/أو 

  لةإلى الوكا موقعھا الشبكي

الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  تتص��ل
مرك���ز الحادث���ات بالت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن 

تأكي����د اس����تالم البالغ/الرس����الة لوالط����وارئ 
  رشاديةاإل

  

الرس��الة  يتأك��د ويتحق��ق م��ن ص��حة محت��و�
لي����ة  رش����اديةاإل ع����ن طري����ق االتص����ال األوَّ

ن���ة المختص���ة  ھات�ي���اً بالھيئ���ة الوطني���ة المعيَّ
بالطوارئ التي تقع داخ�ل ال�وطن ف�ي الدول�ة 

  مقدمة التقرير

مس��اعي يع��رض عل��ى الدول��ة مقدم��ة التقري��ر 
  الحميدة الوكالة

يق���وم ف���وراً ب����بالغ نق���اط التح���ذير الوطني���ة 
يمك�ن أن والبعثات الدائمة التابعة للدول الت�ي 

تح���دد� الدول���ة  عل���ى النح���و ال���ذي( تتض���رر
ة) والمنظم���ات الدولي���ة ذات الص���لة، المبلغ���

لي�ة  إرش�اديةحسب االقتضاء، ب�أي رس�الة  أوَّ
  يتلقاھا

لي�ة  رش�اديةيرسل نس�خة م�ن الرس�الة اإل األوَّ
ع���ن طري���ق ال����اك� إل���ى الھيئ���ات الوطني���ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ار� ال�وطن 

، م���ع مراع���اة والبعث���ات الدائم���ة لك���ل ال���دول
ل����ة مقدم����ة دوقي����ود الس����رية أو تعليم����ات ال

  التقرير

لي��ة ف��ي  رش��اديةالرس��الة اإل ينش��ر النظ��ام األوَّ
ي ملحق����ات و/أو ، بم����ا ف����ي ذل����ك أالموّح����د

الش���بكي الخ���ا�  للموق���ع ةاب���ط الكتروني���ور
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  حدث إشعاعي آخر  
مركز الحادثات اإلجراءات المتخذة من   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

بالدول��ة الُمبل���ة، م��ع مراع��اة أي قي��ود تتعل��ق 
بالس���رية أو أي تعليم���ات م���ن الدول���ة مقدم���ة 

  التقرير

 متل�فإذا اكُتشف أو عثر على مصدر خط�ر 
حري�ق أو �ق�د ني�ران ل تع�ر�أو محشور أو 

تدريع��ه، يمتن��ع ع��ن تق��دي� أي معلوم��ات ع��ن 
ال���دقيق للمص���در (المص���ادر) لح���ين  الموق���ع

  نقله (نقلھا) إلى مكان آمن ومأمون

 إذا ح��دث انط���ق ���� ال����ف الج��وي، ُيبل���
منظمة األرصاد الجوي�ة ويطل�ب م�ن  المركز

المختص������ة الرئيس������ية راك������ز اإلقليمي������ة الم
نم����اذ�  ھ����ا بش����أنباألرص����اد الجوي����ة تنبؤات

  االنتقال الجوي

إذا كان الحدث ينط�وي عل�ى تل�وث للمي�ا� أو 
غ اتخ�اذ  السطح أو األشخاص أو السلع ويسوِّ
إج���راءات وقائي���ة عاجل���ة أو اُتخ���ذت بش���أنه 
إج���راءات وقائي���ة احترازي���ة، يق���و� المرك���ز 
ب�����ب�غ منظم����ة الص����حة العالمي����ة (منظم����ة 
الص�����حة للبل�����دان األمريكي�����ة إذا ك�����ان ������� 

ع����ة األم����ريكتين) ومنظم����ة األ�ذي����ة والزرا
  (حسب االقتضاء) واالتصال بھما

إذا كان الحدث ينطوي على تعرضات زائ�دة 
خطي���رة أو يتطل���ب معالج���ة طبي���ة، يتص���ل 
المرك��ز بمنظم��ة الص��حة العالمي��ة (ومنظم��ة 
الص�����حة للبل�����دان األمريكي�����ة إذا ك�����ان ������� 
األم���ريكتين) ويتخ���ذ خط���وات نح���و حماي���ة 

  المرضى تحت جناح من السرية

عق�داً أو كارث�ة تش�مل إذا كان الحدث طارئاً م
مكوناً إشعاعياً، يتصل المرك�ز بمكت�ب األم�� 

  المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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  حدث إشعاعي آخر  
مركز الحادثات اإلجراءات المتخذة من   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

معلومات 
من  إضافية
مقدمة الدولة 
  التقرير

ُترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 اإلض�افيةمعلوم�ات الالتي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

ص���لة ع���ن طري���� ال����اك� أو البري���د الذات 
 اإلب������اإللكترون����ي باس����تخدام اس����تمارات 

ئ، أو الموحدة إلى مركز الحاد��ات والط�وار
��د  ھا، ويمك��ن إرس��الم��ن خ���ل النظ��ام الموحَّ
موقعھ�����ا  عن�����وانمش������وعة بملحق�����ات و/أو 
  الشبكي الخاص بالطوارئ

ع  ع����ن طري�����  المعلوم����ات اإلض����افيةي����وزِّ
المختص����ة الوطني����ة  ال�����اك� عل����ى الھيئ����ة

بالطوارئ التي تق�ع خ�ار� ال�وطن والبع��ات 
الدائم��ة لك��ل ال��دول والمنظم��ات الدولي��ة ذات 

 مقدم��ة التقري��رالص��لة وفق��اً لتعليم��ات الدول��ة 
  ومع مراعاة قيود السرية وحسب االقتضاء

يجم���ع ويحل���ل المعلوم���ات، ويق���يِّم العواق���ب 
المحتمل��ة وتنب���ات الس��يناريوھات المحتمل��ة، 

ً ل ويرس��� إل���ى نق���اط االتص���ال ذات  ملخص���ا
، م�ع النظ�ام الموّح�دالصلة ويقوم بالنشر ف�ي 

  مراعاة قيود السرية وحسب االقتضاء

ينس���� التص���د� المش���تر� ب���ين المنظم���ات 
  الدولية

المعلومات 
المقدمة من 

التي الدول 
يمكن أن 
  تتضرر

المطل�����وب منھ�����ا تق�����ديم (ال�����دول) الدول�����ة 
  معلومات

ترس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
الت���ي تق���ع خ����ار� ال���وطن المعلوم����ات ذات 

اس�������تمارة القياس�������ات الص�������لة باس�������تخدام 
ع�ن طري��� ال���اك� أو  واإلج�راءات الوقائي��ة

البري����د اإللكترون����ي إل����ى مرك����ز الحاد�����ات 
م����ن خ�����ل النظ����ام  تق����دمھاوالط����وارئ أو 

���د أو ترس���ل  الموق���ع الش���بكي  عن���وانالموحَّ
يحت���و� لخ���اص ب���الطوارئ ال���ذ� ال���وطني ا

  المعلومات ذات الصلة على

إذا ك����ان متخطي����ا للح����دود القومي����ة، يج����وز 
للمرك�����ز أن يطل�����ب م�����ن الھيئ�����ة الوطني�����ة 
المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ار� ال�وطن 
التابع��ة لل��دول األخ��رى تق��ديم معلوم��ات ع��ن 
إج������راءات الرص������د والوقاي������ة باس������تخدام 

  الوقائيةاستمارات القياسات واإلجراءات 

ً ويرسل  يجمع المعلومات عن طري��  ملخصا
ال������اك� إل�����ى الھيئ�����ة الوطني�����ة المختص�����ة 
ب��الطوارئ الت��ي تق��ع خ��ار� ال��وطن ف��ي ك��ل 

  النظام الموّحدالدول، وينشرھا في 

  

وص��ت إلكتروني�ة النظام الموّح�د ينشئ في 
 تحت�و� عل�ىتحيل إلى المواقع الشبكية الت�ي 

ف�ي ال�دول المعلومات ذات الصلة ب�الطوارئ 
  األخرى

الطلبات المقدمة 
من الدول 

  طالبة المعلوماتالدولة 

يج��وز للھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 

يجم��ع الطلب��ات ويحيلھ��ا إل��ى الھيئ��ة الوطني��ة 
المختصة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

أو الھيئ�����ة الوطني�����ة  الُمبل������ةف�����ي الدول�����ة 
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 ٩٩ من ٨١ الصفحة

  حدث إشعاعي آخر  
مركز الحادثات اإلجراءات المتخذة من   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

األخرى 
للحصول على 

  معلومات

التي تقع خارج الوطن، أو البعثة الدائمة، أن 
تطل����ب معلوم����ات ع����ن طري����ق الف����اكس أو 

أو م��ن خ��الل  الھ��اتف أو البري��د اإللكترون��ي
د   النظام الموحَّ

  معلوماتتقديم منھا  المطلوبالدولة 

ُترِس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
أو الُمبل��ة التي تقع داخ�ل ال�وطن ف�ي الدول�ة 

الھيئة الوطنية المختصة بالطوارئ الت�ي تق�ع 
خارج الوطن في الدولة األخرى ذات الصلة 
ردودھا إلى مركز الحادثات والط�وارئ ع�ن 

تق�وم لكترون�ي أو طريق الفاكس أو البريد اإل
لحادث�����ات اإلجاب�����ات إل�����ى مرك�����ز ا ب������بال�

  والطوارئ عن طريق الھاتف

المختصة بالطوارئ التي تق�ع خ�ارج ال�وطن 
  في الدولة األخرى ذات الصلة

  

ع اإلجابات عل�ى نق�اط ا�تص�ال الطالب�ة  يوزِّ
عن طريق الفاكس أو البري�د اإللكترون�ي، أو 

اإلجاب���ات إل���ى نق���اط ا�تص���ال ع���ن  يرس���ل
نش�رھا ف�ي النظ�ام يجوز له طريق الھاتف، و

���د وف���ي ح���ال وج���ود ع���دد ك���اٍف م���ن  .الموحَّ
طلب����ات الحص����ول عل����ى معلوم����ات، أو إذا 

، الكاذب��ةدح��� الش��ائعات اقت���ت الحاج��ة 
يرس���ل مرك���ز الحادث���ات والط���وارئ رس���الة 

ع���ن طري���ق الف���اكس إل���ى الھيئ���ات  إرش���ادية
الوطنية المختصة بالطوارئ التي تقع خ�ارج 

  الوطن في كل الدول

رس��ل الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ تُ   اإلعالم العام
ُنس��خاً م��ن أي نش��ر� الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن 

ع��ام، أو ص��حفية أو كش��اف الموق��ع الش��بكي ال
د م ذلك من خالل النظام الموحَّ   تقدِّ

الموظ����ف ال����وطني المس�����ول ع����ن ينس����ق 
ال��������دولي ل�ح��������دا� النووي��������ة  المقي��������اس
م���ع الھيئ���ة الوطني���ة المختص���ة  واإلش���عاعية

م اس��تمار� تص��نيف األح��دا� م��ن خ��الل  ويق��دِّ
  النظام الموّحد

ينش��ر النش��ر� الص��حفية/الموقع الش��بكي ف��ي 
  النظام الموّحد

  اإلعالم العام ُشعبة

إص����دار نش����ر� (نش����رات) ص����حفية  يمكنھ����ا
الوكال�������ة  إج�������را�اتتت��������من تفاص�������يل 

 ،الش��ائعات الالزم��ة لل��رد عل��ى معلوم��اتالو
  ونشرھا في الموقع الشبكي العام للوكالة
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 ٩٩ من ٨٣ الصفحة

  
  به مأذون غير آخر عمل أو إجرامي عمل: الَحدث نوع

اإلجرامي��ة أو األعم��ال األخ��رى غي��ر الم��أذون بھ��ا الت��ي تنط��وي عل��ى م��واد مش��عة  األعم��ال  الوصف:
ع�ة،  تغطي مجموعة كبيرة من السيناريوھات الممكنة، من قبيل إخفاء م�ادة مش�عة غي�ر مدرَّ
أو تھدي��د إش��عاعي، أو تخري��ب عب��وات أو ش��حنات تحت��وي عل��ى م��واد مش��عة، أو ا�س��تيالء 

  باستخدام متفجرات تقليدية.على مادة مشعة وتشتيتھا بعد ذلك 

مل��ة المحتعواق��ب الالتبلي��غ وتق��ديم المعلوم��ات ذات الص��لة بغ��رض التقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن   الغرض:
للح��دود القومي��ة؛ والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د، حس��ب ا�قتض��اء، م��ن العواق��ب  لط��ارئ م��تخطٍ 

 مقدم�ة التقري�رأو الت�ي ترغ�ب الدول�ة  انط�القأي  ت�نجم ع�ناإلشعاعية العابرة للحدود الت�ي 
م��ن أج��ل حماي��ة الص��حة أو  عنھ��ا ف��ي اس��تباق طلب��ات مش��روعة للحص��ول عل��ى معلوم��ات

حف��ز الوكال��ة عل��ى ب��ذل مس��اعيھا ؛ أو ٤٨الممتلك��ات أو البيئ��ة بموج��ب اتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة
؛ ٥٠للوف�اء بالتزاماتھ�ا؛ أو إصدار تحذير مسبَّق إلى الوكالة حت�ى يمكنھ�ا ا�س�تعداد ٤٩الحميدة

أو لتقديم معلومات إلى الھيئات المختصة األخرى ك�ي تب�ادر بالتص�دي اإلداري و/أو إس�داء 
  أو الجمھور أو وسائط اإلعالم بشأن اإلجراءات الوقائية.  الحكوماتالمشورة إلى 

غ أن يح���دث انط���الق لم���ادة مش���عة إذا ح���دث أو ك���ان م���ن الم���رج�   :اتااللتزام اتخ���اذ عل���ى نح���و يس���وِّ
يق�ع عل�� إجراءات وقائية ونجم عن�� أو يمك�ن أن ي�نجم عن�� انط�الق عب�ر الح�دود الدولي�ة، 

��ر ال��دول ا�ط��راف   يمك��ن أن تتض��ررال��دول الت��ي  الت��زام بتبلي��غف��ي اتفاقي��ة التبلي��غ المبكِّ
م�ن طلب�ات الحص�ول عل�� معلوم�ات واالس�تجابة لوتقديم المعلومات ذات الص�لة والوكالة، 

  المتضررة.الدول 

]، أن تق��وم ٢بالمتطلب��ات المح��ددة ف��ي المنش��ور [ وف��اًء منھ��ا، يتوّق��ع م��ن ال��دول ا�ع���ا�  :التوقُّعات
ع�ن بالتبليغ، وتقديم المعلومات ذات الصلة، واالستجابة لطلب�ات الحص�ول عل�� معلوم�ات 

ح��دث ينط��وي عل��ى أھمي��ة إش��عاعية فعلي��ة أو محتمل��ة أو متص��ورة بالنس��بة لل��دول األخ��رى 
  للحدود القومية). طارئ متخطٍ (

ً ويجوز للدولة  م�ا  إلى مركز الحاد��ات والط�وارئ م�ن أج�ل إرشاديةرسالة  أن ترسل طوعا
مش���روعة م���ن ال���دول األط���را� األخ���رى ف���ي اتفاقي���ة تق���ديم الطلب���ات ال) اس���تباق ١: (يل���ي

) حف�ز الوكال�ة عل�ى ب�ذل ٢؛ (٤٨الحص�ول عل�ى معلوم�اتف�ي ‘ المس�اعدة’ من أجلالمساعدة 
الوكال���ة أو المنظم���ات الدولي���ة األخ���رى ذات الص���لة، أو  مب���ادرة) ٣؛ (٤٩مس���اعيھا الحمي���دة

أو الجمھ��ور أو وس��ائط  الحكوم��اتاألخ��رى، بالتص��دي اإلداري و/أو إس��داء المش��ورة إل��ى ال��دول 
   اإلعالم بشأن تطورات حالة تنطوي على أھمية إشعاعية فعلية أو محتملة أو متصورة.

ع  التشجيع: أح�داث م�ن ذل�ك القبي�ل بوالط�وارئ  اتأمانة الوكالة الدول عل�ى إب�الغ مرك�ز الحاد�� تشجِّ
  عندما يجتذب ھذا الحدث تغطية إعالمية واسعة وألغراض التبادل الدولي للمعلومات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٢مادة انظر ال  ٤٨  
 ].١من اتفاقية تقديم المساعدة [ ٥انظر المادة   ٤٩  
 ].١من اتفاقية التبليغ المبكر [ ٤انظر المادة   ٥٠  
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  مأذون بهغير عمل إجرامي أو عمل آخر   
الحادثات اإلجراءات المتخذة من مركز   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

 إرشاديةرسالة 
لية من الدولة  أوَّ

  التقريرمقدمة 

ً متخطي��� العم���لإذا ك���ان   للح���دود القومي���ة� ا
ترس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 

ع��ن  إرش��اديةالت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن رس��الة 
 اإلب����طري��ق الف��اك� باس��تخدام اس��تمارات 

دة  إلى مركز الحاد��ات والط�وارئ، أو الموحَّ
النظ��ام خ���ل م��ن  إل��ى الوكال��ة ترس��ل رس��الة

الھا مش��فوعة بملحق��ات ، ويمك��ن إرس��الموّح��د
  الشبكي ھاموقع عنوانو/أو 

لي�ة  رش�اديةمن وصول الرس�الة اإل يتأكد األوَّ
ً إلى الوكالة    عن طريق االتصال بھا ھاتفيا

  

الرس��الة  يتأك��د ويتحق��ق م��ن ص��حة محت��و�
ع���ن طري���ق االتص���ال المس���تلمة  رش���اديةاإل

ن���ة المختص���ة ھاتفي���اً بالھي����ة  الوطني���ة المعيَّ
ب���الطوارئ الت���ي تق���ع داخ���ل ال���وطن التابع���ة 

  مقدمة التقريرللدولة 

مس��اعي  الدول��ة مقدم��ة التقري��رعل��ى  يع��ر�
  الحميدةالوكالة 

ُيبل��� ف��وراً نق��اط التح��ذير الوطني��ة والبع���ات 
عل��ى ( يمك��ن أن تتض��ررالدا�م��ة لل��دول الت��ي 

الدول������ة الُمبل�������ة)  ال������ذي تح������دد�النح������و 
والمنظم����ات الدولي����ة ذات الص����لة، حس����ب 
االقتض��اء، ب��أي رس��الة يتلقاھ��ا، م��ع مراع��اة 

  تفرضھا السريةأي قيود 

الش��������رطة األوروبي��������ة  بمكت��������بيتص��������ل 
(يوروب�����ول) والمنظم�����ة الدولي�����ة للش�����رطة 

) و/أو المنظم��ات الدولي��ة إنترب��ولال�نا�ي��ة (
يم��ات األخ��ر� ذات الص��لة، م��ع مراع��اة تعل

  مقدمة التقريرالدولة 

معلومات 
 إضافية من

مقدمة الدولة 
  التقرير

ُترس��ل الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ 
 اإلض�افيةمعلوم�ات الالتي تق�ع داخ�ل ال�وطن 

ص���لة ع���ن طري���ق الف���اك� أو البري���د الذات 
 اإلب������اإللكترون����ي باس����تخدام اس����تمارات 

 إلى مركز الحاد��ات والط�وارئ، أو الموحدة
 ھاويمك��ن إرس��ال ،النظ��ام الموّح��دم��ن خ���ل 

موقعھ�����ا  عن�����وانمش�����فوعة بملحق�����ات و/أو 
  الشبكي الخاص بالطوارئ

ع  وفق��اً لتعليم��ات  المعلوم��ات اإلض��افيةي��وزِّ
وم���ع مراع���اة قي���ود  مقدم���ة التقري���رالدول���ة 

  ما تقتضيه الحالةالسرية وحسب 

يق���يِّم العواق���ب و، ي�م���ع ويحل���ل المعلوم���ات
لس��يناريوھات المحتمل��ة، المحتمل��ة وتنب���ات ا

ً ويرس���ل  إل���ى نق���اط االتص���ال ذات  ملخص���ا
، م�ع النظام الموّح�دفي  ويقوم بالنشرالصلة، 
الوص��ول إل��ى تل��� المعلوم��ات، حس��ب  تقيي��د

  االقتضاء ومع مراعاة اعتبارات السرية

الھي���ة الوطني��ة المختص��ة ب��الطوارئ  ُترس��ل  اإلعالم العام
الت��ي تق��ع داخ��ل ال��وطن ُنس��خاً م��ن أي نش��رة 

الموق��ع الش��بكي الع��ام، أو  عن��وانص��حفية أو 
النظ���ام  م���ن خ����لالنش���رة الص���حفية  تق���دم
د   الموحَّ

الشبكي الموقع  عنوانينشر النشرة الصحفية/
دفي    النظام الموحَّ
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  مأذون بهغير عمل إجرامي أو عمل آخر   
الحادثات اإلجراءات المتخذة من مركز   اإلجراءات المتخذة من نقاط االتصال  

  والطوارئ

  ُشعبة اإلعالم العام  

�������ار نش����ر� (نش����را�) ��������ة  �مكن�����ا
 ���������را�ا� الوكال�������ة����������م� ��ا���������� 

 ،لل��ر� عل��� الش��ا�عا�الال�م��ة معلوم��ا� الو
  في الموقع الشبكي العام للوكالة ھاونشر
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 ٩٩ من ٨٧ الصفحة

  الطوارئ حاالت في الوكالة من المساعدة طلب  -٥-٤

أو حال��ة ط��وارئ نووي��ة أو إش��عاعية،  ةدول��ة إل��ى مس��اعدة ف��ي حال��ة وق��و� حادث�� إذا احتاج��ت
تھ�ا أو لس�يطرتھا، اليتخض�ع لو أو في أراٍض أو لم ينشأ داخل أراضيھا  ذلك الحدث سواًء نشأ

  جاز لھا أن تطلب المساعدة مباشرة أو عن طريق الوكالة بموجب اتفاقية تقديم المساعدة.

تق��ع عل��ى الدول��ة الطالب��ة مس���ولية التوجي��� الع��ام ودع��م المس��اعدة واإلش��راف عليھ��ا داخ��ل و
 وُيتوق�علحكوم�ة الجھ�ة الت�ي تمث�ل اأراضيھا. والبعثة الدائمة أو الھيئة الوطني�ة المختص�ة ��ي 

  منھا أن تطلب المساعدة بموجب شروط اتفاقية تقديم المساعدة.

إبط��اء، يتوق��ع م��ن الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة التابع��ة  لمس��اعدة دونا وعم��ال عل��ى تيس��ير تق��ديم
د  ع�ن طري�ق الف�اك� أو ع�ن نطاق ون�و� المس�اعدة المطلوب�ة للدولة الطالبة للمساعدة أن تحدِّ

د على النحو التالي:   طريق استيفاء استمارة طلب المساعدة في النظام الموحَّ

طبيع��ة الح��دث، ومكان���، ووق��ت حدوث���  م�لوم��ات ع��ن الحاد���ة أو الط��ارئ:  (أ)
��ق والتوقي��ت المحل��ي)، و س��م المنظم��ة المس���ولة ع��ن ا(بالتوقي��ت الع��المي المنسَّ

س���م وتفاص���يل االتص���ال بالش���خ� انھ���ا بالكام���ل، واإج���راءات التص���دي وعنو
  بالوكالة. باالتصال المكلف

المس���ح اإلش���عاعي، وأخ���ذ : ٥١����و� (أ����وا�) مس���اعدات الط���وارئ المطلوب���ة  (ب)
، والتقي���يم واس���ترجاع�وتحلي���ل عين���ات م���ن البيئ���ة، والبح���ث ع���ن المص���در 

والمش��ورة، وإزال��ة التل��وث، وال��دعم الطب��ي، وتقي��يم الجرع��ة، وغي��ر ذل��ك مم��ا 
  ينبغي تحديده. 

يمكن أن يت�أخر رد مرك�ز الحادث�ات والط�وارئ كثي�را عل�ى طل�ب المس�اعدة إذا ل�م  ملحوظة:
  شرة إلى المركز عبر قنوات الطوارئ المحددة.يرسل الطلب مبا

  قوم بما يلي:تعالوة على ما سبق، يتوقع أيضاً من الدولة الطالبة أن و

  ًعل���ى خط���ة عم���ل بش���أن المس���اعدة المطلوب���ة المقترح���ة م���ن مرك���ز  الموافق���ة كتاب���ة
الحادث���ات والط���وارئ، والقي���ام ف���وراً ب�رس���ال تل���ك الموافق���ة إل���ى مرك���ز الحادث���ات 

 والطوارئ.

 تھا، م��ن أج��ل اإلدارة الس��ليمة ات��وفير التس��ھيالت والخ��دمات المحلي��ة، ف��ي ح��دود ق��در
 والفعالة للمساعدة.

  ض��مان ت��وفير الحماي��ة واألم��ن للم��وظفين والمع��دات والم��واد الت��ي ت��دخل أراض��يھا
   .ألغراض تقديم المساعدة

 .منح االمتيازات والحصانات والتسھيالت الالزمة إلنجاز مھام المساعدة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمك��ن الرج��و� إل��ى المزي��د م��ن التفاص��يل ع��ن المس��اعدة الت��ي يمك��ن تق��ديمھا م��ن خ��الل ش��بكة الوكال��ة   ٥١  
 ].٤للتصدي والمساعدة في المرجع [



٤

التشغيلية الترتيبات EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٨٨ الصفحة

  تيسير دخ�ول الم�وظ�ين والمع�دات والممتلك�ات الت�ي تش�ملھا المس�اعدة إل�ى أراض�يھا
 الوطنية والبقاء فيھا ومغادرتھا.

  تيسير عبور األفراد والمعدات والممتلكات داخل أراضيھا أل��را� تق�ديم المس�اعدة
  بعد إخطارھا بذلك طبقاً لألصول.

اإلجراءات المتخذة 
من مركز الحادثات 

  والطوارئ

الط�وارئ بم�ا  بمجرد تلقي طلب المساعدة في ح�االت سيقوم مركز الحادثات والطوارئ
  يلي:

  والتحقق من الطلب. للتأكداالتصال بنقطة االتصال الطالبة عن طريق الھاتف 

 .تقييم الطلب من الناحية التقنية 

 .لية إلى الدولة الطالبة، حسب االقتضاء  إسداء المشورة األوَّ

 سلطات الوطنية المختص�ة المناس�بة ف�ي ش�بكة التص�دي والط�وارئ (م�ن تنبيه ال
 خالل نقاط التحذير الوطنية، عند اللزوم).

 وطل�ب أي ق�درات  ،تقييم ق�درة الوكال�ة عل�ى تق�ديم المس�اعدة الطار��ة المطلوب�ة
 مناسبة من شبكة التصدي والطوارئ لوضع مواردھا على أھبة االستعداد.

  رئ المطلوب��ة بالتنس��يق م��ع الدول��ة مس��اعدة الط��وا لتق��ديمص��يا�ة خط��ة عم��ل
المس��اعدة  مقدم��ةعن��د الل��زوم، م��ع الدول��ة (ال��دول) ، وك��ذلك، (ال��دول) الطالب��ة

 المنظمة (المنظمات) الدولية ذات الصلة.و

  �الحصول على إذن م�ن الھي��ات الوطني�ة المختص�ة ب�الطوارئ الت�ي تق�ع خ�ار
 طة عمل المساعدة.الوطن بمجرد موافقة الدولة الطالبة على خ

 .تيسير المساعدة في حاالت الطوارئ  

  



المراجع EPR-IEComm (2012) 
 

 ٩٩ من ٨٩ الصفحة

  المراجع

 [1] Nuclear Accident and Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiolog-
ical Emergency, Legal Series No. 14, IAEA, Vienna (1987). 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، ووكالة   ]٢[
الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان 

ة العالمية، التأھب للطوارئ األمريكية، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصح
، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، GS-R-2النووية أو اإلشعاعية والتصدي لھا، سلسلة معايير األمان رقم 

  ).٢٠٠٢فيينا، (

 [3] EUROPEAN COMMISSION, EUROPEAN POLICE OFFICE EUROPOL, FOOD AND AG-
RICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC 
ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION, INTER-
NATIONAL MARITIME ORGANIZATION, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, PAN 
AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PRO-
GRAMME, UNITED NATIONS OFFICE FOR THE CO-ORDINATION OF HUMANITARI-
AN AFFAIRS, UNITED NATIONS OFFICE FOR OUTER SPACE AFFAIRS, WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, in coopera-
tion with the INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION and the UNITED 
NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION, Joint 
Radiation Emergency Management Plan of the International Organizations, EPR-JPLAN 
(2010), IAEA, Vienna (2010). 

[4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Response and Assistance Network, 
EPR-RANET 2010, IAEA, Vienna (2010). 

[5] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, 
INES, the International Nuclear and Radiological Event Scale, User’s Manual, 2008 edition, 
IAEA, Vienna (2009). 

، الوكالة الدولية RS-G-1.9الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصنيف المصادر المشعة، دليل األمان رقم   ]٦[
   ).٢٠٠٩للطاقة الذرية، فيينا، (

-EPR-Dالوكالة الدولية للطاقة الذرية، الكميات الخطرة من المواد المشعة (قيم النويدات المشعة)،   ]٧[
VALUES (2006)، ) ،٢٠١١الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.(  

 [8] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Arrangements for Preparedness for a Nu-
clear or Radiological Emergency, Safety Guide, GS-G-2.1, IAEA, Vienna (2007). 

-EPRالوكالة الدولية للطاقة الذرية، طريقة لوضع ترتيبات التصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية،   ]٩[
METHOD(2003) ، ،٢٠٠٩فيينا، (الوكالة الدولية للطاقة الذرية.(  

ى استخدامھا في التأھب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية   ]١٠[ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعايير المتوخَّ
  ).٢٠١٢، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، (GSG-2والتصدي لھا، دليل أمان عام، العدد 
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 معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 معايير األمان الصادرة عن الوكالة

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب�أن تض�ع أو تعتم�د مع�ايير أم�ان  
الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي�� بقصد حماية 
 ھذه المعايير.

. سلس�لة مع�ايير أم�ان الوكال�ةوتـَصُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواس�طتھا ھ�ذه المع�ايير ض�من  
النفاي��ات. وتصن��ـَّف المنش��ورات  وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان

 .أدلة األمانو متطلبات األمان، وأساسيات األمانالصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات، وھي: 

ويع��ر� موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة، ال��وارد أدن��اه، معلوم��ات ع��ن برن��ام� مع��ايير أم��ان  
  الوكالة 

http://www-ns.iaea.org/standards/ 

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزية. كما تت�وافر نص�وص  
مع��ايير األم��ان الص��ادرة باللغ��ات األس��بانية والروس��ية والص��ينية والعربي��ة والفرنس��ية، باإلض��افة إل��ى مس��رد 

م�ان. وللحص�ول عل�ى مزي�د الوكالة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األلذي وضعته مصطلحات األمان ا
  من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria. 

ھة إلى جميع مستخدمي معايير أم�ان الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة المس�تفادة م�ن اس�تخدامھا    والدعوة موجَّ
والدورات التدريبية مثالً)، بما يكفل أن تظل ھذه المع�ايير ق�ادرة  (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان

على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن طري�� موق�ع الوكال�ة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت أو 
  .Official.Mail@iaea.orgبالبريد، كما ھو مبّين أعاله، أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 

  

  المنشورات ذات الصلة

تتخ��ذ الوكال��ة ترتيب��ات لتطبي��� مع��ايير األم��ان، وبموج��ب أحك��ام الم��ادة الثالث��ة والفق��رة ج��يم م��ن الم��ادة   
ا الغ�ر�، الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتق�وم، لھ�ذ

  بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

توفر أمثلة عملي�ة  تقارير أمانوتـَصُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا   
  وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان. 

تق��ارير ال�ري��� ، وا�ش��عاع�تق��ارير التقي��ي� وتص��در الوكال��ة منش��ورات أخ��ر� متعلق��ة باألم��ان مث��ل   
. كم��ا تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد� الو���ا�� التقني��ة، والتق��ارير التقني��ة، وال��دول� ل�م��ان الن��ووي

  اإلشعاعية، وأدلـَّة خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان. 

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن  
تتألف سلس�لة الطاق�ة النووي�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن تق�ارير مص�ّممة لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح��  

المتعلق��ة باالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة وتطويرھ��ا وتطبيقھ��ا العمل��ي. وت��رد المعلوم��ات ض��من أدل��ة 
تقدم المحرز، وأفضل الممارسات لالستخدامات السلمية للطاقة النووي�ة. وتقارير عن حالة التكنولوجيا وأوجه ال

وتستكمل ھذه السلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، وتق�دم إرش�ادات مستفيض�ة، وخب�رة، باإلض�افة إل�ى 
ش�ّعة الممارسات الجّيدة وأمثلة في مجاالت الق�و� النووي�ة، ودورة الوق�ود الن�ووي، والتص�رف ف�ي النفاي�ات الم

  واإلخراج من الخدمة.
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