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تط��وير أو الھ��دف م��ن ���ذا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادات �ل��� ال��دول األعض��ا� م��ن أ���ل 
تحس��ين ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن األعم��ال ا��رامي��ة أو األعم��ال غي��ر 
المأذون بھا التي تترتب عليھا آثار في م��ال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�� م�واد نووي�ة 
أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي. ويبين المنشور عناصر البنية الفعال�ة 

م��ن الن��ووي والت��ي تت��ألف م��ن م�موع��ة متكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير للكش��ف ف��ي م���ال األ
األم��ن الن��ووي وت���وم عل��� أس��ا� �ط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب لتنفي��ذ ا�س��تراتي�ية 
الوطنية للكش�ف. ويص�در ��ذا المنش�ور ك�دليل تنفي�ذي ض�من منش�ورات سلس�لة الوكال�ة 

ي���ة، والھي����ات ل�م���ن الن���ووي ب�ص���د اس���تخدام� م���ن �ان���ب م����رري السياس���ات الوطن
التشريعية، والسلطات المختص�ة، والم�سس�ات، واألف�راد، المعني�ين ب�رس�ا� أو تنفي�ذ أو 
ص��يانة أو اس��تدامة ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للكش��ف ع��ن الم��واد النووي��ة والم��واد 

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.
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 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

قض����ايا األمن النووي المتعلقة بمنع وكش����ف  س����لس����لة األمن النووي الص����ادرة عن الوكالةتعالج  
األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مش�������عة أخرى أو ما يرتبط 

وتتس��ق هذه المنش��ورات مع الص��كوك . ة لها، والتص��دي لتلك األفعالبذلك من مرافق أو أنش��طة، أو المس��تهدف
لها، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية  الدولية المتعلقة باألمن النووي، وتكّمِ

ومدونة قواعد ، ١٥٤٠و ١٣٧٣لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
  .السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها

  فئات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
  : تصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية   

 التي تحدد هدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسية لنظام  أساسيات األمن النووي
  .وتوفر األساس لتوصيات األمن النووي. ك القبيلمن ذل

 يات األمن النووي لدول من أجل تحقيق  توص������� تدابير التي ينبغي أن تتخذها ا التي تحدد ال
  .وتعّهد نظام أمن نووي وطني فعّال يتّسق مع أساسيات األمن النووي

 خاللها التدابير التي تقدم إرش������ادات عن الوس������ائل التي يمكن للدول أن تنفذ من  أدلة التنفيذ
ز على كيفية العمل بالتوص�������يات المتعلقة . المحدّدة في توص�������يات األمن النووي وبهذا، ترّكِ

  . بمجاالت واسعة لألمن النووي
 تقّدم إرشادات عن مواضيع تقنية محّددة الستكمال اإلرشادات المحدّدة في  اإلرشادات التقنية

ز على تفاصيل كيفية ت. أدلة التنفيذ   .نفيذ التدابير الضروريةوهي ترّكِ
  الصياغة واالستعراض

عداد منش��ورات س��لس��لة األمن النووي واس��تعراض��ها أمانة الوكالة، وخبراء من الدول إيش��ارك في   
ولجنة إرش��ادات األمن النووي، التي تس��تعرض ) الذين يس��اعدون األمانة في ص��ياغة المنش��ورات(األعض��اء 

ً وعند االقتضا. وتعتمد مسوّدة المنشورات اجتماعات تقنية مفتوحة العضوية خالل عملية الصياغة  ء، تُعقد أيضا
تاحة الفرص����ة لألخص����ائيين من الدول األعض����اء والمنظمات الدولية المعنية الس����تعراض ومناقش����ة إمن أجل 

وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من االستعراض وتوافق اآلراء على الصعيد الدولي، . مسوّدة النص
ا  ١٢٠مانة مس��وّدات النص��وص على جميع الدول األعض��اء لفترة تعرض األ يوماً لكي تس��تعرض��ها اس��تعراض��ً

  .رسميًا
د األمانة لكل منش������ور الخطوات التالية، التي توافق عليها لجنة إرش������ادات األمن النووي على   وتُعِّ

  :مراحل متتالية ضمن عملية اإلعداد واالستعراض
  المتوخى الجديد أو المنقّح، وغرضه المستهدف ونطاقه عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور

  ومحتواه؛
  يوًما  ١٢٠مس�������وّدة منش�������ور لعرض�������ها على الدول األعض�������اء للتعليق عليها خالل فترة

  االستشارية؛ 
 صيغة نهائية لمسوّدة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.  
األمن النووي الصادرة عن الوكالة وتُراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة   

اعتبارات الس�����رية، ويس�����لم فيها بأن األمن النووي يتص�����ل اتص�����االً متالزماً بش�����واغل األمن الوطني العامة 
  .والمحددة

وأحد االعتبارات المس��تند إليها هو أن معايير أمان الوكالة وأنش��طتها الرقابية ذات الص��لة ينبغي أن   
التحديد، تقوم اللجان المعنية بمعايير األمان  هوعلى وج. ن التقني للمنش��وراتتوض��ع في االعتبار في المض��مو

ذات الص��لة ولجنة إرش��ادات األمن النووي باس��تعراض منش��ورات س��لس��لة األمن النووي التي تعالج المجاالت 
  .عالهالتي يوجد فيها ترابط مع األمان المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحدّدة أ
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  تصدير
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  المدير العام

ل هدف الوكالة الر�يس��ي بموجب  نظامها األس��اس��ي في �تعجيل وتوس��يع يتمث����������ّ
مس���اهمة الطاقة الذرية في الس���الم والص���حة واالزدهار في العالم أجمع�. ويش���مل عملنا 
منع انتش���ار األس���لحة النووية وض���مان إتاحة التكنولوجيا النووية لألغرا� الس���لمية في 
مجاالت مثل الص����ّحة والزراعة. ومن الض����روري التص����رف بطريقة مأمونة في جميع 
المواد النووية والمواد المشع��ّ�ة األخرى وفي جميع المرافق التي يُحتفَظ فيها بهذه المواد، 
ومن الضروري حمايتها بصورة مناسبة من األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون 

  .بها
فالمس����ؤولية عن األمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، بيد أّن التعاون 

د نُظم أمن نووي فّعالة. والدور  مالً الدولي يعد عا جوهرياً لدعم الدول في إنش�������اء وتعهُّ
الجوهري الذي تؤديه الوكالة في تيس��ير هذا التعاون وتقديم المس��اعدة إلى الدول هو أمر 
معترف به تماماً. ويعبِّر الدور الذي تؤديه الوكالة عن عض�������ويتها الواس�������عة النطا� 

رتها الطويلة في تقديم المس��������اعدة التقنية واإلرش��������ادات وواليتها ودرايتها الفريدة وخب
  .المتخصصة العملية إلى الدول

، تص����در منش����ورات س����لس����لة األمن النووي ٢٠٠٦وما انفكت الوكالة، منذ عام 
لمس��������اعدة الدول على إنش��������اء نُظم وطنية فعاّلة في مجال األمن النووي. وتُكّمل هذه 

متعلقة باألمن النووي، مثل اتفاقية الحماية المادية المنشورات الصكوك القانونية الدولية ال
للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس 

، ومدونة قواعد الس�������لوك بش�������أن أمان ١٥٤٠و ١٣٧٣األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
  .المصادر المشعة وأمنها

الة من جانب خبراء من الدول األعض����اء في وتُوض����ع اإلرش����ادات بمش����اركة فعّ 
الوكالة، مما يكفل تعبير اإلرش���ادات عن توافق في ا�راء بش���أن الممارس���ات الجيدة في 
مجال األمن النووي. وتعمل لجنة إرش����ادات األمن النووي التابعة للوكالة والتي أنش�����ت 

نة من ممثّلي الدول األعض���اء على اس���ت ٢٠١٢في آذار/مارس  عرا� مس���ودات والمكوَّ
  .المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة وتوافق عليها أثناء صياغتها

وس���تواص���ل الوكالة العمل مع دولها األعض���اء لض���مان إتاحة مزايا التكنولوجيا النووية 
 .اء العالمالسلمية لتحسين صحة، ورفاه وازدهار الناس في جميع أنح



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ملحوظة تحريرية
  

اإلرش���ادات الواردة في س���لس���لة األمن النووي الص���ادرة عن الوكالة هي إرش���ادات غير ُملزمة للدول، ولكن 
يجوز أن تَس�����تَخِدم الدول اإلرش�����ادات لكي تس�����اعدها على الوفاء بالتزاماتها بمقتض�����ى الص�����كوك القانونية الدولية وعلى 

تهدف اإلرش���ادات المعبَّر عنها بجمل تبدأ بالفعل "ينبغي" االض���ط�� بمس���ؤولياتها المتص���لة باألمن النووي داخل الدولة. و
إلى عر� الممارس��ات الدولية الجيدة واإلش��ارة إلى إجما� دولي بأنَّ من الض��روري أن تتخذ الدول اإلجراءات الموص��ى 

  بها أو ما يعادل ذلك من تدابير بديلة.
في المنش�����ور الذي ترد فيه، أو في  ويجب أن تُفَهم المص�����طلحات ذات الص�����لة باألمن حس�����ب تعريفها الوارد

  اإلرشادات األعلى درجة التي يدعمها المنشور. وفي غير ذلك من الحاالت، فإنَّ الكلمات تُستَخَدم بمعانيها المتعارف عليها.
ويُعتبَر التذييل جزًءا ال يتجزأ من المنش���ور. ويكون للمواد الواردة في أي تذييل نف� ص���فة المتن. وتُس���تَخدم 

  ات لتوفير معلومات أو تفسيرات إضافية. وال تُعتَبر المرفقات أجزاًء ال تتجزأ من النص الرئيسي.المرفق
وعلى الرغم من توخي قدر كبير من الحرص للحفاظ على دقة المعلومات الواردة في هذا المنش��ور، ال تتحمل 

  م تلك المعلومات.الوكالة وال دولها األعضاء أي مسؤولية عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدا
واس��تخدام تس��ميات معيَّنة لبلدان أو أقاليم ال يعني ض��منًا إص��دار أي حكم من جانب الناش��ر، أي الوكالة، بش��أن 

  الوضع القانوني لهذه البلدان أو األقاليم أو سلطاتها ومؤسساتها أو تعيين حدودها.
سواء مع اإلشارة إلى أن شركاٍت أو منتجاٍت معيَّنة ( سماء  لة أو دون تلك اإلشارة) ال يعني وذكر أ ها مسج���������ّ

  ضمنًا وجود أي نية النتهاك حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن يُفسَّر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
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  مقدمة  -١

  خلفيةال

 الذرية للطاقة الدولية لوكالةا عن الص�������ادرة النووي األمن س�������لس�������لة توفر  -١-١
 لألمن ةوطني منظومة واس����تدامة إنش����اء على لمس����اعدتها للدول إرش����ادات (الوكالة)

 السلسلة تقدم كما االقتضاء. عند اوتعزيزه ،المنظومة لكت استعراض وعلى ،النووي
شأن للدول إرشادات  ملزمةال دوليةال صكوكال بمقتضى والتزاماتها بواجباتها الوفاء ب

  ملزمة.ال وغير

 منظومة من رئيس�����ي جزء النووية والمرافق النووية للمواد المادية الحمايةو  -٢-١
 الدولية الوكالة أص�������درت وقد .والمرافق المواد هذه لديها التي للدول النووي األمن
 عن الص�������ادرة النووي األمن س�������لس�������لة من ١٣ العدد ٢٠١١ عام في الذرية للطاقة
 والمرافق النووية للمواد المادية الحماية بشأن النووي األمن توصيات بعنوان ،الوكالة
 المنشور ذلك فإن العنوان من يتبين كماو .]١[ INFCIRC/225/Revision 5)( النووية

 تقدم التي ،INFCIRC/225 للوثيقة ٥ التنقيح أيض���ا هو لوكالةا توص���يات منش���ور من
 النووية للمواد المادية الحماية اتفاقية بموجب بالتزاماتها الوفاء بش��أن للدول إرش��ادات

 االتفاقية بموجب إرش�������ادات ،٢٠٠٥ عام في االتفاقية تلك تعديل نفاذ بدء منذ تقدم،و
  المعدلة.

 للدول اإلرشادات من مجموعة ضمن الرئيسي التنفيذ دليل هو المنشور هذاو  -٣-١
 تقنيال رش��اداإل منش��وراتو تنفيذال أدلة من دعد تناوليو ].١[ التوص��يات تنفيذ بش��أن

 النووية، والمرافق النووية للمواد المادية بالحماية ص���لة ذات محددة مواض���ي� حاليةال
 ،يةالداخلاألطراف  تهديدات مكافحة تدابيرو ،التص��ميم في لها المحتاط التهديدات مثل

 لتنفيذبا لخاصا دليلال هذا ويعرض الحيوية. المناطق وتحديد ،النووي األمن وثقافة
ا  ،المادية الحماية في ادوره عن عامة نظرة ويقدم ،الرئيس���ية الجوانب هذه من بعض���ً
 .المحددة اإلرشادات من لمزيدا لتوفير المواضيعية األدلة إلى االقتضاء عند ويشير



 

٢ 

  الغرض

 الدول لمس����اعدة قتراحاتوا إرش����ادات توفير هو المنش����ور هذا من الغرض  -٤-١
 اودعمه اوتعزيزه المادية لحمايةل ةالوطني منظومتها إنش��اء على المختص��ة وس��لطاتها

 ل�د� الم��ادي�ة الحم��اي�ة اتم��ونظم ذل�ك في بم��ا ،ابه�� المرتبط��ة والت��دابير النظم وتنفي��ذ
ل  وس���لطاتها الدولة بين المس���ؤوليات تقس���يم إلى ا�ش���ارة في التحديد عدمو ين.المش���غِّ

 اهذ في الدول بين ختالفاتالل دراكاإ ،المنشور هذا أجزاء بعض في متعمد المختصة
 س������لطاتها إلى المادية الحماية مس������ؤوليات الدول إس������ناد يكون أن ينبغيو .الص������دد
  .وكامال دقيقا المسؤوليات تلك وتوثيق المختصة

  نطاقال

 النووي��ة للمرافق الم��ادي��ة الحم��اي��ة على التنفي��ذب�� الخ��اص دلي��لال�� ه��ذا ينطبق  -٥-١
  :يلي مما والمخزونة المستخدمة النووية والمواد

  نووي؛ متفجر جهاز صنع بنية إذن دون النووية المواد سحب  )أ(
  .ةإشعاعي عواقب إلى المفضي النووية والمرافق النووية المواد تخريب  (ب)

 ذات التدابير ش�������أنب االقتراحات بعض التنفيذب الخاص دليلال هذا يقدم كما  -٦-١
 المواد واس���تعادة المعني موض���عال في منس���قةال س���تجابةاال في تس���هم قد التي الص���لة
 أو المرافق النووية في للتخريب ا�ش�������عاعية العواقب من والتخفيف المفقودة النووية
  .ممكن حد أدنى إلى منها التقليل

  :يلي ما بشأن مفصلة إرشادات المنشور هذا يتضمن الو

 الحماية (هذه النووي المرفق خارج النقل أثناء النووية للمواد المادية الحماية  )أ(
  ])؛٢[ تحديداً  تخصها داتإرشا فيمتناولة 

 خارج المحتمل تش���تيتها أجل من إذن دون النووية لموادا س���حب من الحماية  (ب)
  ]).٣[ المشعة المواد أمن بشأن إرشادات في الحماية هذه تناول (يتم الموقع

 النووي األمن اعتبارات حول مفص����لة إرش����ادات بالتنفيذ الخاص الدليل هذا يوفر الو
 مبادئ جمادإ إلى عادة يش�������ارو المرافق. تص�������ميم في أو مرفقلل الموقع اختيار في

  .‘األمن التصميمي’ باسم المرفق عمر من ممكن وقت أقرب منذ المادية الحماية



 

٣ 

 في النووي��ة والمرافق النووي��ة المواد حم��اي��ة تش�������ترط أن ال��دول تقرر ق��دو  -٧-١
 لهذه االقتص������ادية األهمية مثل ،األخرى األس������باب من متنوعة لمجموعة أراض������يها

القوى  توليد لفقدان المحتملة العواقب أو ،بالس�������معة المتعلقة المس�������ائل وأ ،األهداف
 الش�����وا�ل هذه معالجة بش�����أن إرش�����ادات المنش�����ور هذا يقدم الو النووية. الكهربائية
  اإلضافية.

  الهيكل

 هيكل عامة، بص����فة ،أن يتبع بالتنفيذ الخاص الدليل هذا هيكلمن  المقص����ود  -٨-١
  :أدناه مبين هو كما بدقة، يتبعه ال ولكنه ،]١[ األصلي التوصيات منشور

 المرفق خارج هانقل أثناء النووية المواد حماية الدليل هذا نطاق في تدخل ال  )أ(
  .النووي

 للحماية المخاطر على اقائم متكامال انهج واحد، قس��م في الدليل، هذا يص��ف  (ب)
 منش�����ور في أما التخريب. من والحماية إذن دون النووية المواد س�����حب من

  منفصلين. قسمين في المسألتان هاتان عرضتُ ف ]١[ التوصيات

 أهداف ٢ القس���م يص���ف المقدمة، هذه بعد .يلي كما هو المنش���ور هذا هيكلو  -٩-١
 وتخريب إذن دون النووية المواد س������حب مخاطر إلدارة العام نهجوال المادية حمايةال

 عناص��ر بش��أن المختص��ة وس��لطاتها للدولة إرش��ادات ٣ القس��م يقدمو .المرافق النووية
 األساسية المبادئ إلى اإلرشادات هذه تستندو ؛النووي األمن لمنظومة المادية مايةالح

 الحماية منظومة حول ش���اداتإر ٤ القس���م يقدمو ].١[ التوص���يات منش���ور في الواردة
لب ةالخاص المادية ً نهج ويصف ،المشغِّ  مخطًطا األول التذييل يقدمو ومتكامالً. منظما ا

لب الخاص�����ة األمن لخطة النمطية للمحتويات مش�����روحا  الثاني التذييل يقدمو .المش�����غِّ
 وص���فا الثالث التذييل ويقدم .األعمال الش���ريرة طوارئ خطة بش���أن مماثلة إرش���ادات

 المس������توى وتحديد النووية المواد لتص������نيف اس������تخدامه يمكن النووية المواد لتجميع
 لإلحاالت جدوالً  الرابع التذييل ويعرض .إذن دون الس�������حب من للحماية المناس�������ب
  التنفيذ.ب الخاص الدليل وهذا ]١[ التوصيات منشور بين للفقرات المرجعية

    



 

٤ 

  الدولةالخاصة ب المادية حمايةلا منظومة أهداف  -٢

 في المحددة ،١الدولةالخاص�������ة ب المادية لحمايةا لمنظومة األربعة األهداف  -١-٢
 وفي النووية للمواد المادية الحماية اتفاقية تعديل في أيض��������ا مدرجة ،]١[ المرجع

 الوكالة محافظي مجلس أقرها التي المادية للحماية األس�������اس�������ية والمبادئ هدافاأل
  :يلي كما وهي ،٢٠٠١ سبتمبرأيلول/ في للوكالة العام والمؤتمر

 األش����خا� حماية هو ما لدولة النووي األمن لمنظومة العام الهدف -١-٢"  
 مواد على لمن�وي��ةا الش�������ريرة األعم��ال من والبيئ��ة والمجتمع والممتلك��ا�

 المادية الحماية منظومة أهداف تكون أن وينبغي أخرى. مش��عة ومواد نووية
 األمن منظومة عناص��ر من اأس��اس��ي اعنص��ر تش��كل والتي لدولة،با الخاص��ة
  :يلي كما ،لدولةبا الخاصة النووي

 وأي النووية المواد سرقة من الحماية .إذن دون بحالس من لحمايةا   -
  عليها. القانوني غير االستيالء أشكال من آخر شكل

 تدابير تنفيذ ضمان .واستعادتها المفقودة النووية المواد مكان تحديد  -
 المس��روقة، أو المفقودة النووية المواد مكان لتحديد وش��املة س��ريعة

  االقتضاء. عند واستعادتها
 من المرافق النووي��ةو ةنووي��ال موادال حم��اي��ة .التخري��ب من الحم��اي��ة  -

  .تخريبال
 اإلشعاعية العواقب تخفيف .تدنيتها أو التخريب عواقب من لتخفيفا  -

  .تدنيتها أو تخريبلل

                                                            
األمن ’كان مص�����ل� "الحماية المادية" يس����تخدم لوص����ف ما يعرف ا�ن باس����م  تاريخيا،  ١

 للوثيقة ٥] �وهو أيض��������ا التنقي� ١المرجع [يس�������تخدم ، و‘النووي للمواد النووية والمرافق النووية
INFCIRC/225 �الحماية المادية’� مص����ل‘  ً الحماية  منظومة’مص����ل� ال�بما في ذل� اس���تخدام  دائما

أو إذن  المواد النووية دون بس�������حب ةاألمن النووي المتعلق منظومةجوانب ل�ش�������ارة إلى ‘ المادية
 ك�رش����ادا�االعتراف بهذا المنش����ور  علىتخريب المواد النووية أو المنش������ النووية�. وللمس����اعدة 

هنا ل�ش��ارة إلى  ‘حماية الماديةال’، يُس��تخدم مص���ل� INFCIRC/225/Revision 5 الوثيقةبش���ن تنفيذ 
أو تخريب  إذنالمواد النووية دون  س�������حب لمكافحةجوانب األمن النووي المتعلقة بالتدابير المتخذة 

 ‘الحماية المادية منظومةمل تش�����ت، على س�����بيل المثال، ثمالمواد النووية أو المنش������� النووية. ومن 
 نووي المتعلقة بهذه التدابير.أمنها ال منظومةاألجزاء من على لدولة با الخاصة
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 إلى لدولةبا الخاص������ة المادية الحماية منظومة س������عىت أن وينبغي  -٢-٢"
  :يلي ما خالل من األهداف هذه تحقيق

 معلوم�اتال بحم��اي�ةو ردعال طريق عن رش�������ري عم��ل ارتك��اب منع  -
  ؛الحساسة

 شرير عمل ارتكاب في أو شرير عمل ارتكاب محاولة في التصرف  -
  ؛التصديو والعرقلة للكشف شامل نظام بواسطة بالفعل

  الشرير. العمل عواقب من التخفيف  -

ً  إليها المش��ار األهداف تناول وينبغي  -٣-٢"  ومنس��ق متكامل بأس��لوب آنفا
  ].١[ النووي" األمن يشملها التي المخاطر مختلف يراعي

 النووية والمرافق النووية المواد باس���تخدام المرتبطان الر�يس���يان الخطرانو  -٢-٢
 هاس���تخداما حتمالال ،إذن دون النووية المواد س���حب ،النووي األمن منظور من هما،
 إشعاعية عواقب إلى يؤدي بما ،فقالمر أوو/ المواد وتخريب نووي، متفجر جهاز في

 يتعلق فيما النووي لألمن الر�يس����ي األس����ا� يه الخطرين ينهذ إدارةو مقبولة. غير
 نووي��ة مواد لقبو رتقر ق��د ال��دول��ة ك��ان��ت إذاو النووي��ة. والمرافق النووي��ة ب��المواد
 حماية عن مس���ؤوليةال أي����ا قبلت قد الدولة تلك فتكون حدودها داخل نووية ومرافق

الذي  التخريب من والمواد مرافقال تلك حماية عنو إذن دون الس����حب من المواد تلك
  المشعة. النويدات إطالق إلى يؤدي

 األهداف لتحقيق المخاطر إدارة تعتمد الدول نهج أنب ]١[ مرجعال وص����يوي  -٣-٢
 يتناول أن ينبغيو والتخريب. إذن دون الس����حب من بالحماية المتعلقة أعاله المذكورة

 ،المحتملة والعواقب ،اتالتهديد :، وهيالمخاطر لتوصيف الثالثة الجوانب النهج ذلك
  :بما يلي تتعلق توصيات على ]١[ المرجع يحتويو .والهشاشة

  ؛التهديدات المحتاط لها في التصميمو اتالتهديد تقييم  (أ)
 تلك العواقب تحديد يتمو(دون إذن  النووية لموادا س�����حبل المحتملة العواقب  (ب)

 نهج باس�����تخدام تحديده يتمو( والتخريب المواد) تص�����نيفل جدول باس�����تخدام
 تدابير وتطبيق متدرج نهج استخدام يسهل بما اإلشعاعية)، العواقب تصنيفل

 المتناسبة؛ المادية الحماية
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 هدافاأل �������عف نقاط معالجةب من خالل نظام فعال للحماية المادية،القيام،   (ج)
 عن طريق ،اس�������تغاللها ذلك لوال يمكنالتي و نوويالمرفق ال الموجودة في

  بنجاح. عمل شريرإلنجاز  ،ما تهديد

الدولة أن  يكون بوس��عأن  ينبغي ]،١[ المرجع الواردة في التوص��يات تنفيذوب  -٤-٢
سب بطريقة تدير شئةالمخاطر  ةمنا شريرة عن النا  نووية مواد إلى الموجهة األعمال ال

تحتاج الدولة  ة،مناسب غير أنه من أجل إدارة هذا الخطر بطريقة نووي. إلى مرفق أو
لةال تحديد أهدافها إلى  النهج مراعاة مع ،نوويالمتعلقة باألمن ال خاص��������ةال مفص�������

  المتدرج.

لل يمكن خطر،ال وللحد من  -٥-٢  المواد يس�������تعي� عن أن نوويال مرفقال مش�������غِّ
بحيث  مرفقال وأن يصمم ،همل جاذبية أقل نووية موادب للخصوم جاذبية األكثر ةنوويال
 التخريب، حالة في أقل إش��عاعية عواقب إلى تؤدي أن ش���نها من نووية مواد مس��تخدي

 حماية نظم نش�����أن ي و/أوذلك، من ش�����نها أن تؤدي إلى و/أو لها خص����ائ� أخر� 
المعنية  المختص����ة الس����لطات تعمل أن يمكن ذلك، إلى باإل�����افةو .متانة أكثر مادية

 يخططون الذين الخصوم وتعطيل لكشف عن كثب معا النووي واألمن باالستخبارات
 جميع تنفيذ ويس����اعد .مرفق نووي في الخطط تلك تنفيذ قبل ش����ريرة أعمالرتكاب ال

 الحماية تدابير وتنفيذ للدولة منظومة األمن النووي فيالواردة  األس�������اس�������ية المبادئ
 حمايةالمتمثل في  الش������امل الهدف على تحقيق النووية المرافق في المناس������بة المادية
  .شريرةالاألعمال  من النووي المرفق

  منظومة األمن النووي الخاصة بالدولة  عناصر  -٣
  النووية والمرافق النووية لموادل بالحماية المادية ةالمتعلقو

   التالي: النحو على المادية الحماية منظومة ]١[ جعالمر حددي  -١-٣

  فيها: بما ،الدولةمنظومة "

 النووية للمواد المادية الحماية ينظم الذي والرقابي التشريعي اإلطار  -
  ؛النووية المرافقو



 

٧ 

 تنفيذ ����مان عن المس����ولةو الدولة داخل والمنظمات الم�س���س���ات  -
  ؛والرقابي ياإلطار التشريع

  ".والنقلفق امرلل المادية الحماية نظم  -

 اإلدارة توفير لدولةالخاص���ة با منظومة األمن النووي تكفلأن  أي����ا ينبغيو  -٢-٣
 وبين ،ومراقبتها النووية المواد وحص����ر المادية الحماية بين ألوجه الترابط المناس����بة

 متطلباتأن  �����مانعن  مس�����وليةال الدولة عاتق على تقعو .األمانو المادية الحماية
أي منها مع  ت����اربيال  ،نوويال واألمن ،واألمان ،ومراقبتها النووية المواد حص���ر
  .اإلمكان بقدر كل منها اآلخر دعمي العناصر هذه وأن ،اآلخر

  الجزء: اهذو  -٣-٣

منظومة األمن ل األخرى ال�����رورية والعناص����ر األس����اس����ية المبادئ يس����رد  )أ(
أثناء  النووية للمواد المادية بالحماية الص������لة ذات ،لدولةالخاص������ة با النووي

المرجعين  في الوارد النحو على النووي��ة، لمرافقلو وخزنه��ا ااس�������تخ��دامه��
]١،٤.[  

 الحماية على ينطبق كماعلى حدة  مبدأ لكل الدولة تنفيذ بش���ن �رش��ادات يقدم  (ب)
  النووية. والمرافق النووية للمواد المادية

 لموادبا فيما يتعلق لدولةالخاص�������ة با منظومة األمن النووي أهداف لتحقيقو  -٤-٣
 وص������يانة وتنفيذ �نش������اء متطلبات لدولةأن ت�������ع ا ينبغي النووية، والمرافق النووية

 في الص���دد هذا في الدولة مس����وليات تناوليتم و .منظومة الحماية المادية واس���تدامة
 التنفيذالمتعلقة ب رش����اداتاإل لكن ]،١[ المرجع في )٥و ٤و ٣( منفص����لة أقس����ام ثالثة

    .القسم الواحد هذا في هنامدمجة 
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  الدولة مسؤولية

للحماية  منظومة ������يانةو تنفيذو �ن������ا� عنالكاملة  المس�����ؤولية تقع"
 :ي ألفا�س�������اس������� (المبدأ الدولة. تلك داخل دولة ما على عاتق المادية

  )الدولة مسؤولية

 المواد كل لدولةالخاص�������ة با منظومة الحماية الماديةتس�������تهد�   -١-٣"
ناء  النووية خدامهاأث ها اس�������ت ها وخزن  ينبغيو .النووية المرافق وكل ونقل

دون  س���حبال من النووية المرافقو النووية المواد حماية تض���من أنلدولة ل
  ].١[ "التخريب ومن إذن

 المسؤولية وتفويض ،ورقابي تشريعي إطار إنشاءب مسؤوليتها الدولة وتؤدي  -٥-٣
 نظم تنفيذ عن الرئيسية المسؤولية وإسناد ،أكثر أو واحدة مختصة سلطة إلى الرقابية
لإلى  المادية الحماية   .النووية لمرافقي امشغِّ

 تلك المواد اس�����تخدام النووية للمواد ةالش�����امل منظومة األمن النووي وتتعدى  -٦-٣
 ينبغيف النقل. أثناء المادية احمايته ، فتشملالنووية) المرافقفي  ذلك في (بما وخزنها

 للنقل. المادية للحماية ش����امل نظام ةوتنفيذ وص����يان وض����عأيض����ا لدولة ا تض����من أن
ية لموادا حركة على النظ�ام هذا ينطبق أن وينبغي ية األولى الفئتين من النوو  والث�ان

ل تقع على عاتق وقد محميتين. منطقتين بينداخل الموقع   ،أيضا نوويالمرفق ال مشغِّ
 للمواد المادية الحماية عن معيَّنة مس��ؤوليات ،هاتلقيمأو  النووية لموادا ش��احن بص��فته
 إض�����افية إرش�����ادات وترد .خارجهإلى  أو مرفقالداخل  إلى نقلها يجري التي النووية

  ].٢[ المرجع فيفي هذا الصدد 

  يلي: ما على ]١[ المرجع من ٢-٣ الفقرةوتنص   -٧-٣

 وتحديثها لدولةالخاص�������ة با منظومة الحماية المادية اس�������تعراض "ينبغي
 ةالمحرز واإلنجازات اتالتهديد في الحاص���لة التغيرات لكي تجس���د بانتظام

 من جديدة أنواع وكذلك إدراج ،المادية الحمايةتكنولوجيا وم ظُ ونُ  جهُ نُ  في
  النووية". والمرافق النووية المواد
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 ب�نش�����اء قرار اتخاذ منظومة الحماية المادية ومن أمثلة أس�����باب اس�����تعرا� وتحديث
ية قوى محط�ة لة في نوو عل هو فيه�ا الموجود الوحي�د النووي المرفق يكون دو  مف�ا
 من علىاأل مس��توىيتطلب الس��و .فقط الثالثة الفئة من نووية مواد على يحتوي أبحاث
ويمكن أن  .منظومةلل اس�����تعرا�إجراء  النووية لمحطة القوى الالزم المادية الحماية
ثاليكون  يد في يريتغحدوث هو  آخر م هد -٣ الفقرات في على النحو المبين ،اتالت

  .٦٣-٣ إلى ٥٥

  المادية الحماية مسؤوليات إسناد

 المادية الحماية مس���ؤوليات بوض���و�وتس���ند  تحدد أن للدولة ينبغي  -٨-٣"
 اتقو ذل��� في بم��ا ،المعني��ة الحكومي��ة الكي��ان��ات مس�������توي��ات جميع داخ��ل

لو التص�������دي ترتيبات اتخاذ  ينبغيو .عند ا�قتض�������اء ،والناقلين ينالمش�������غِّ
منظومة الحماية  ض���منوتنس���يقها على نحو مناس���ب  لمس���ؤولياتا إلدراج
 للمسؤولية واضحة خطوطوتسجيل  تحديد ينبغيو .لدولةالخاصة با المادية

 التص����دي عن المس����ؤول الكيان يكون � س����يما حيثما ،المعنية الكيانات بين
ل عن منفصالً  المسلح   ].١[ "المشغِّ

 المختص���ة الس���لطات إلى المادية الحماية مس���ؤوليات الدولة ينبغي أن تس���ند  -٨-٣
  األقل: على يلي بما يتعلق فيماذات الصلة  األخرى الحكومية والكيانات

 تقييم و/أو لتهديدات المحتاط لها في التص�������ميمابيان  وص�������يانة اس�������تحداث  )أ(
  ؛اتالتهديد

المس�������تخ��دم��ة  النووي��ة والمواد النووي��ة لمرافقل اإلذنترخيص/الإص��������دار   (ب)
  ؛والمخزونة

  ؛هاوتقييم المادية الحمايةنظم  تفتيش  (ج)
منظمات و التص�������دي اتقو يش�������مل بما النووي، األمن ألحداث التص�������دي  (د)

  للطوارئ؛ التصدي
  ؛تهامراقبو النووية المواد حصر مع أوجه التداخل إدارة  )ـ(ه
  ؛لنوويااألمان  مع الترابطأوجه  إدارة  )و(



 

١٠ 

 النووية للمرافق المادية بالحماية المتص��ل الحواس��يبو المعلوماتأمن  إدارة  (ز)
  ؛المخزونةو المستخدمة النووية والمواد

  ؛مدى جدارة العاملين بالثقة تحديد  (ح)
 الحماية ولوائح الترخيص ل��������روط االمتثال عدمب المتعلقة إجراءات اإلنفاذ  )ط(

  المادية.

 اإلجراءات لتنس����يق المناس����بة الترتيبات و�����ع فيلدولة ا تنظر أن ويمكن   -٩-٣
 التي الحكومية الكيانات من لجنةإن���اء وعلى س��بيل المثال  المس���وليات، بهذه للوفاء

 االتص�������ال تعزيز غرضل بانتظام تجتمع المادية الحماية مس��������وليات أُس�������ندت إليها
  والتنسيق. والتعاون

 خطوط ينبغي إن���������اء المادية، الحماية عن الدولة مس��������وليات وفي إطار  -١٠-٣
 ألحداث التص���دي اتقو توفر التي المعنية المختص���ة للس���لطات للمس����ولية وا����حة

 قواتو حراسال بين تنس�������يقالتعزيز  وينبغي النووي���ة. المرافق في النووي األمن
 التنس��يق يتمأن  ينبغي الخص��وص وجه وعلى ،المعنيةة مختص��ال الس��لطاتو التص��دي
  .التصدي اتوقو الحراس بينبانتظام 

 تكون وقدبنفس���ها،  التص���ديب الخاص���ة أهدافها أن تحدد دولة كل من �����نو  -١١-٣
 التحديد اهذ توقفي وقد .التص���دي اتقو الس���تخدام مختلفة اس���تراتيجيات أو نُُهج لديها

 نواياو المحمية النووية والمرافق النووية المواد نوع على واالستراتيجيات جهُ النُ هذه و
الخاص�����ة  التص�����دي اس�����تراتيجياتو والتخريب). الس�����رقة (مثلالمحتملة  لخص�����وما
  :هي كما يلي التخريب و/أو للسرقة هامة أهداف التي توجد بها النووية لمرافقبا

 التص�������دي قوةأن تمنع  هومنه  الهدف يكون الذي الوص�������ول، من الحرمان  )أ(
  الهدف؛منطقة  إلى الوصول من الخصوم

لذي المهمة، من الحرمان  (ب) هدف يكون ا  التص��������دي قوة توقف أن هومنه  ال
 أنجاز من يتمكنوا أن قبل )داخلي م���ار� ���خص أي ومن بينهم( الخص��وم

  ؛تهممهم



 

١١ 

 من الخص�������وم التص�������دي قوة أن تمنعه هو من الهدف يكون الذي االحتواء،  (ج)
 ،المحدود الوصول منطقة حدود مثل محددة، نقطة وراء ما إلى المواد سحب
  .رقابيال التحكم عن الخروج من المواد منعت وبلك

  والرقابي التشريعي اإلطار

 الحماية ورقابي يحكم تش��ريعي إطار و���يانة إنش��اء عن مس���ولة "الدولة
 الم��ادي��ة الحم��اي��ة متطلب��ات و��������� اإلط��ار ���ذا يتيح أن وينبغي الم��ادي��ة.

ً  يت��������من وأن طبق��ةنالم  �ير ذل��ك من أو الترخيصمنح و للتقييم نظ��ام��ا
ً نظام يت������منأن  اإلطار هذال وينبغي .األذون منح إجراءات  على لتفتيشل ا
باتل ا�مت��ا� من المواد النووي�ة للت��ك�د نق�� علىو النووي�ة المرافق  لمتطل

 ،أ� مس������تند �خر لمنح اإلذن أومنطبقة بالنس������بة للرخ�������ة ال ش������روطالو
 فرض ذلك في بما ،المنطبقة والش�������روط المتطلبات وس�������ا�� إنفاذ ولتحديد
  )والرقابي التشريعياإلطار  :جيم األساسي (المبدأ فعالة. عقوبات

 الوطني قانونها إطار في المناس�������بة التدابير تتخذ أن للدولة ينبغي  -٩-٣"
  ].١[ "لدولةالخاصة با منظومة الحماية الماديةل السليم التنفيذ وضمان لتحديد

  ُهج الرقابيةالنُّ 

 .للدولة التش�������ريعي اإلطار مع لوائح تتس�������� ذتنفو أن تض�������ع الدول ينبغي  -١٢-٣
 بش������ن الدولة تتخذها التي القرارات على للوائحن والمحتوى الدقيقا الطابع عتمديوس�����

التي  ةمختص�������ال الس�������لطات في ذلك عدد بما الرقابية، الوظيفة بها تنفَّذ التي الطريقة
  المادية. الحمايةمنظومة  على اإلشراف في تشارك

 سلطةهناك  تكون ويمكن أن ،اتالتهديد تقييمات إجراء عن ةمسؤول والدولة  -١٣-٣
 التص������ميم، المحتاط لها في اتتهديدبيان ال وض������ع عن مس������ؤولة مختارة مختص������ة
 الحالتين، أي من وفي .حس��ب االنطبا� ،الص��لة ذات األخرى الس��لطات مع بالتش��اور
 لوض����ع ك�س����ا� اتالتهديدعن  معلوماتما لديها من  المختص����ة الس����لطة تس����تخدم

 عندو الفعالية. أو المتثالا تقييم معايير عن فض��������ً  األداء، وأهداف العامة المتطلبات
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 متطلباتال و/أو المادية الحماية أهداف المختص�ة الس�لطة تحدد المتدرج، النهج تطبيق
مس�����تويات  من مس�����تو� كل منعبو النووية الموادفئات  من فئة كل حمايةالخاص�����ة ب

 )هاأو فوق المقبولة غير اإلش����عاعية العواقب عتبة (عند المحتملة اإلش����عاعية العواقب
  النووية. المرافق في

 الجاري التقييم تس��تند إلى النووي أمنها منظومة أنالدولة  تض��من أن ينبغيو  -١٤-٣
 النووية والمرافق النووية للمواد المادية الحماية ألن ،وس�����تظل تس�����تند إلي� اتللتهديد
 المتطلبات تحديد أنبش نُُهج متميزة ثالثة هناكو .اتالتهديد ضد فعالة تكون أن يتعين

 األداء على القائم النهج هي النُُهج هذهو .اتلتهديدل للتص�����دي الرقابي ض�����من اإلطار
 على القائممن النهج و اإللزامي النهجمن  عناص�������ر بين يجمع نهجو اإللزامي والنهج
 لكن ،للوض�������ع تبعا ا،مفيد ،منها مزيج أو ج،هُ نُ ال ويمكن أن يكون أي من هذه األداء.

 معظمها في هي األداء واختبار اتالتقييمش����أن ب ]١[ المرجع في الواردة التوص����يات
 نهجلاب باالقتران أو بمفرده اس����تخدام� تم س����واء األداء، على القائم النهجب ص����لة ذات

  اإللزامي.

 فعالية ض������مانبش������أن  أكبر كمي ذو طابع نهج هو األداء على القائم النهجو  -١٥-٣
 النووية المواد حماية عند ةخاص بصفة مفيًدا يكون وقد ها،والتحقق من المادية الحماية

 النووية والمرافقالنووية  المواد وحماية إذن دون الس�������حب من العالية المخاطر ذات
 هذهل مناس�����ب غير وحده اإللزامي النهج أن بالض�����رورةذلك  يعني الو التخريب. من

 تدابيركل من ل االمتثال من التحقق على اإللزامية المتطلباتتطبيق  بيد أن الحاالت؛
 من النظام فعالية ظهارتطبيقها إل من أس�������هلما يكون غالبًا  على حدةالمادية  الحماية
 ةالس����لطة المختص���� أن تقوم فس����يتعين المس����تخدم النهج كان أياو األداء. اختبار خالل

  الناتجة. التدابير فعاليةالتحقق من و األهداف أو المتطلبات تحديدب

 على المختص�������ة الس�������لطة تحددها التي الرقابية المتطلبات تركز أن ينبغيو  -١٦-٣
 المحتاط لها في اتالتهديدبيان في  أو اتالتهديد تقييم في ةالمحدد اتالتهديد معالجة

منظومة  ستحداثال ساساألالتصميم  المحتاط لها في اتتهديدبيان ال يشكلو التصميم.
ل يص�����مم أن ينبغيو .الماديةالحماية   نوويال لمرفقل منظومة الحماية المادية المش�����غِّ

  .المختصة السلطة عليها توافق أن وينبغي ،الرقابية المنطبقة لمتطلباتل وفقا
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الحم��اي�ة  ولنظ��ام الم��ادي��ة على ح��دة الحم��اي��ة لك��ل من ت��دابير األداء اختب��ارو  -١٧-٣
 الفئة من نووية موادب تحتفظ التي النووية لمرافقل ]١[ في المرجع موص������ى به المادية
 يمكنالتي  النووية، القوى محطات هافي بما ،النووية لمرافقلو الثانية الفئة أو األولى

  .ية عاليةإشعاع آثار إلى هاتخريب يؤدي أن

  األداء على قائمال نهجال

 أس�����ا� على المادية الحماية أهداف الدولة تحدد األداء، على القائم النهج في  -١٨-٣
 مراعاة مع التصميم، المحتاط لها في اتتهديدبيان لل االقتضاء، وعند ،اتلتهديدل تقييم
ل أن يقوم الدولة وتش��ترط المتدرج. النهج  المادية للحماية نظام وتنفيذ تص��ميمب المش��غِّ
 األعم��ال من الحم��اي��ة في الفع��الي��ة من امعين�� مس�������توى ويحقق األه��داف، بتل��ك يفي

  للطوارئ. التصديويوفر  الشريرة،

للل المرونة األداء على القائم النهج يتيحو  -١٩-٣  تدابير من مجموعة القتراح مش������غِّ
للل يمكن المثال، س����بيل علىف .تخص المرفق تحديداً  المادية الحماية  اس����تحدا� مش����غِّ

ذلك  عن ضيعوِّ  ولكن لخص���ماتأخير ل قص���ير وقت س���وى يوفر ال مادية حماية نظام
 تقييم باالس������تناد إلى التدابير هذه مالءمة مدى ويُختبر .والفعال الس������ريع التص������ديب

 التدابير مجموعة أن من للتأكد ،لتهديدات المحتاط لها في التص��ميمابيان  أو اتالتهديد
  المادية. الحمايةمنظومة  أهداف تلبي األداء على القائمة

 الحم��اي��ة الم��ادي��ةمنظوم��ة  ب��أن يقر أن��ه األداء على الق��ائم النهج م�اي��ا ومن  -٢٠-٣
 كل وأن ،المادية الحماية تدابير مجموعات من العديد بواس�������طة اتحقيقه يمكن ةالفعال
شغيلية ظروفهقد تكون و اكون مختلفيقد  مرفق ستخداملدى و مختلفة. الت  القائم النهج ا
 الحمايةومتطلبات  أهدافب يفي مادية حماية لنظام خيارات تحديدينبغي  ،األداء على

  .المحددة لموقعا ظروفأيضا  االعتبار في أخذيو المادية

 المختص��ة الس��لطةتكون لدى كل من  نأ على األداء على القائم النهج يعتمدو  -٢١-٣
لو  أس��ا� على نظمال وتنفيذ المتطلبات وض��عل التوالي، على ،تكفي أمنية خبرة المش��غِّ

توفير  على أيضا بالضرورة األداء على القائم النهج وينطوي المادية. الحماية اتتقييم
للل الدولة من بيان  أو اتالتهديد تقييم منالمس���تمدة  الحس���اس���ة المعلومات بعض مش���غِّ
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ل يكون أن ينبغي ولذلك ،لتهديدات المحتاط لها في التص��ميما  توفير على قادًرا المش��غِّ
  .الحساسة معلوماتال هلهذ الكافية الحماية

  اإللزامي النهج

 تعتبره��ا مح��ددة م��ادي��ة حم��اي��ة ت��دابير ال��دول��ة تض�������� اإللزامي، النهج في  -٢٢-٣
 النووية الموادفئات  من فئة لكل المادية لحمايةلمحددة لا هاأهدافب للوفاء ض�������رورية

 هيذلك  نتيجةتكون و المحتملة. اإلش������عاعية العواقبمس������تويات  من مس������توى وكل
لينفذها  "األساسية" التدابير من مجموعة   .المشغِّ

لو الدولة من لكلبالنس���بة  هتنفيذ بس���اطة اإللزامي النهج مزايا ومن  -٢٣-٣  ،المش���غِّ
ل إلى حس���اس���ة معلومات بنقل الدولة قيام إلى الحاجة وإزالة  تقييم ش���كل في ينالمش���غِّ
 قدو تقييم.الو التفتيش وس��هولة التص��ميم، المحتاط لها في اتتهديدبيان لل أو اتللتهديد
 فيها يكون التي الحاالت في ةخاص����� بص�����فة مناس�����بًا اإللزامي النهج اس�����تخدام يكون

 ذلك على ومن األمثلة منخفًضا.كالهما  المحتملة العواقبمستوى و اتالتهديد مستوى
 اتتهديدال منخفض������ة بيئة في المس������تخدمة أو المخزنة الثالثة الفئة من النووية ادوالم

يكون فيها  التي الحاالت في أيض�������ا مالءمة أكثرالنهج اإللزامي  يكون قدو نس�������بيا.
 غير التص��ميم ات المحتاط لها فيتهديدلل وض��� بيان أو اتلتهديدل مفص��ل تقييم إجراء
  عملي.

 مح��ددة. ظروف لمع��الج��ةالالزم��ة  المرون��ة إلى اإللزامي النهج يفتقر ق��دو  -٢٤-٣
ل يتحمل ال ففي هذا النهج ذلك على وعالوة  التدابير تكون أن ضمان مسؤولية المشغِّ
 الدولة، إلى تعود للمخاطر التص��د� عن األس��اس��ية فالمس��ؤولية ،كافية المنفذة األمنية

 .اتللتهديد للتص�������د� الالزمة المادية الحماية تدابيربوجه الدقة على تأمر  الدولة ألن
ل يتحملوال  إال  على حدة المادية الحماية تدابيركل من  فعاليةعن  مس�����ؤولية المش�����غِّ

    .تهوصيان المادية الحمايةنظام  تشغيلب عندما يقوم
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  النهج المركَّب

 على القائمالنهج و اإللزامي النهج من كل من عناصر النهج المركب يتضمن  -٢٥-٣
 الطريقت���ان ه���ابين من ،النهج المرك���ب لتطبيق الطرائق من الع���دي���د هن���اكو األداء.

  :تانالتالي

 النووية للمواد األداء على قائم نهج تطبيق الدولة يمكن أن تش�����ترط  )أ(
 وتسمح ،الشرير لالستخدام المحتملة العواقب أهم التي تترتب عليها

 المحتمل��ة العواق��ب تكون التي النووي��ة للمواد إلزامي نهج بتطبيق
  نسبياً.الشرير أقل أهمية  الستخدامها

باعلدولة ا تش�������ترط أن يمكن  (ب) بات من مجموعة ات  اإللزامية المتطل
 حم��اي��ة (مث��ل األمنجوان��ب  من معيَّن��ة مح��ددة جوان��ب لمع��الج��ة

سة المعلومات  المتطلبات هذه وتكون بالثقة)؛ الجدارة وإثبات الحسا
التي  األخرى الجوان��ب جميع مع��الج��ةالرامي��ة إلى  ت��دابيرلمكمل��ة ل

  األداء. على القائم النهج باستخدام ستخلصتُ 

جوانب  وس���تكون .يتيحها التي المرونة هي المركب للنهج الرئيس���ية الميزةو  -٢٦-٣
 القائمالنهج و اإللزامي جبالنه المرتبطة لجوانب القصور مماثلة المركب النهج قصور

 النهج إال أن الدولة. اتختاره يتال ةالمحدد التنفيذطريقة  على وس����تتوق� ،األداء على
ً يوفر  يمكن أن اجيد الذي ينفذ تنفيذا المركب ً  توازنا جوانب  آثار من يقللأن و مناس����با
 .يناآلخر النهجين من بكل المرتبطة القصور

  الدولة متطلبات األداء: اختبار ذلك في بما ،الحماية المادية منظ تقييم

ياتتش�������دد   -٢٧-٣ ية نظم تقييم أهمية على ]١[ المرجع فيالواردة  التوص�������  الحما
  مثال:سبيل ال علىو األداء اختبار ذلك في بما المادية،

 متطلبات و���������" والرقابي التش�������ريعي اإلطار "يتيح" أن ينبغي  )أ(
ً  يت��������من وأن طبقةنالم المادية الحماية  (المرجع "للتقييم نظاما

  ).جيم األساسي المبدأ ،]١[
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شريعي طارلإل ينبغيو  (ب) شمل  ضمني "أن والرقابي الت  التقييماتأن ت
 واس��تعداد تدريب ذلك في بما ،الحماية المادية نظام الختبار تمارين

  ]).١[ المرجع من ١٣-٣ (الفقرة "التصدي قوات و/أو الحراس
 القائمة على اتتقييمتتأكد من أن ال "أن المختص������ة للس������لطة ينبغي  (ج)

ل يجريها األداء اختبار  ٢١-٣ (الفقرة "النووية المرافق في ونالمشغِّ
  ]).١[ المرجع من

 والرصد اختبار األداء ...ما يلي: " االستدامة برنامج ينبغي أن يشمل""  )(د
  ]).١[ المرجع من ٥٧-٣ (الفقرة" التشغيلي

ل لجميع ينبغيو  -٢٨-٣  اختبار ذلك في بما تقييمات، إجراء النووية المرافق يمش������غِّ
 في التقييمات هذه تض�������ع أن وينبغي مرافقهم؛الخاص ب الحماية المادية لنظام األداء،

  .يالحاسوب ناألمو المعلومات وأمن النووية المواد ومراقبة حصر نظم االعتبار

 يمكنو والتحليل. االختبار من ةعام بص���فة المادية الحماية نظم تقييم يتألفو  -٢٩-٣
 يش�������م�ل وق�د ،مالنظ أو ةالفرعي�� مالنظ أو اتالمكون�� مس�������تو� على االختب�ار إجراء

 أساليب التحليل يتضمن قدو واإلجراءات. واألشخاص مجياتاوالبر األجهزة/المعدات
 أس��اليب تتض��من قدو والمحاكاة. النمذجة اس��تخدام على ينطوي وقد ،كمية و/أو نوعية

 قتالية محاكاة وعمليات ،حاس�������وبية أو يدوية رياض�������ية نماذج والمحاكاة النمذجة
ية، مارينو حاس�������وب مارينو منض��������دية، ت  اتقول النطاق كاملةو نطاقال ةمحدود ت

 الحماية نظم تقييمات تتض���من أن وينبغي .القوة في مواجهة القوة تمارينو ،التص���دي
  .تمارينال بعض دائًما المادية

 متطلباتذات ( البيانات من مختلفة كميات إلى المختلفة األس���اليب س���تحتاجو  -٣٠-٣
 جوانب قص����وروس����تكون لها  المعلومات، من مختلفة أنواع رتوفِّ س����و مختلفة)، جودة

 الس�����لطة وينبغي أن تض�����ع الموارد. من مختلفة مس�����تويات إلى تحتاجس�����و ،مختلفة
 نظم تقييمل جراءاتاإل من حد أدنى مجموعةباس������تخدام النهج المتدرج،  ،المختص������ة

 المتطلبات هذه تتناول أن يمكنو األداء. اختبار متطلبات ذلك في بما ،الحماية المادية
 ومتطلبات بها، المس��مو�و/أو  المش��ترطةاألس��اليب و والمس���وليات، األدوار الرقابية
 كوني قد المثال، س���بيل علىو واالختبار. التقييم بتواتر الخاص���ة والمتطلبات التوثيق،
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بارات بعضإجراء  مش�������ترطا مارينوال االخت ي ت  إجراء يمكنو ؛على األقل اس�������نو
 ينبغي ولكن ،أقل بتواتر )القوة في مواجهة القوة تمارين (مثل ش��موالً  كثراأل تمارينال

  .على األقل سنوات ثالث إلى سنتين كل إجراؤها مشترطا كوني أن

 في بما ،الحماية المادية نظم تقييمات المختصة السلطة وينبغي أن تستعرض  -٣١-٣
 واألس��الي� البيانات ص��حة من بالتحقق ،المثال س��بيل علىوذلك،  األداء، اختبار ذلك
بار التقييم تدعم التي تائج أنمن و واالخت بار التقييم ن ظام تص�������ف واالخت ية  ن الحما

   .اصحيح وصفا المادية

 لديه مس����تقل ثالث طرف اس����تخدام في المختص����ة لس����لطةانظر ت ويمكن أن  -٣٢-٣
 العرقلة اختبارات إجراء ذلك على األمثلة ومن األداء. اختبار إلجراء المناسبة الخبرة
 أو اتالتهديد تقييم يحددها التي خص����وملا قدرات باس����تخدامحواجز من ال عيناتعلى 

   التصميم. المحتاط لها في اتتهديدبيان ال

   التصاريح لمنح األخرى واإلجراءات خيصاالترإصدار 

ً  منحت أو األنش�������طة الدولة صترخِّ  ينبغي أال  -١٢-٣"  إال إذا كانت مثل إذنا
 ترتيباتلدولة ا تتخذ أن ينبغيو المادية. الحماية وائحلل تمتثل األنش�������طة هذه

 الحماية لتدابير لدولة،ل تابعة مختص��ة س��لطة تقوم به ،لفحص مفص��َّ  إلجراء
 قبل األنش�������طة هذه على للموافقة هذه التدابير تقييم أجل من المقترحة المادية

 الحماية المس�����تمر للوائح االمتثال ل������مانو إذن، منح أو ترخيصإص�����دار 
  ].١[ "تغيير هام حيثما يكون هناك ،المادية

 على النووية للمواد المادية الحماية تدابير تنفيذ عن األس��اس��ية المس��ؤولية تقع  -٣٣-٣
ل كل عاتق  المقام في المادية الحماية على الرقابة وتمارس الدولة ؛على حدة مش�������ّغِ
 يكون أن وينبغي .الرق����ابي أو الحكومي )اإلذن(أو  الترخيص خالل من األول

 المواد نقل من قبيل( نشاطالب بالقيام أو يأذن بتشغيل المرفق رسميًا مستنًدا الترخيص
 متطلبات تحديد في للدولة رئيس�������ية مهمة تتمثلو ).همنو النووي المرفق إلى النووية

 طلب���ات على الموافق���ة في والنظر الم���ادي���ة الحم���اي���ة نظمب يتعلق فيم���ا الترخيص
 .القائمة التراخيص على تعديالتإدخال  أو التراخيص تجديداتالجديدة و التراخيص
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ل خطة مقدم الطلب ويقدم مرفق ال لتش���غيل الترخيص عملية من كجزءاألمنية  المش���غِّ
  للترخيص. شرًطا المعتمدة األمنية للخطة االمتثال يكون أن وينبغي ،نوويال

 يعدَّل وقد .نوويالمرفق لا عمر مراحل طوال مس�������تمرة عملية الترخيصو  -٣٤-٣
ً  - يلغى أو يعلَّق أو الترخيص عا ل داءألو للظروف تب ّغِ ً  ولكن - المش������� ما  قبل من دائ

  .مراقبتها وتحت الدولة

لة  ترخصال  أن وينبغي  -٣٥-٣ لدو طة لمرافقلا ما إال واألنش������� لة عند  تكون ممتث
 صادر ترخيص أي يتضمن أن قترحيُ و .لدولةالتي تضعها ا المادية الحماية متطلباتل

   يلي: ما

  مرخصة؛ال محددةال نشطةاأل أوالمحدد  مرفقال تعيين  )أ(
  ؛محددة أخرى قيود أو زمنية حدود أو شروط أو متطلبات أي  (ب)
  له. المرخص لمسؤوليات صريح بيان  (ج)

 النووية المواد إدخال وقبل الترخيص إص�������دار قبل الدولة، تتأكد أن ينبغيو  -٣٦-٣
 أو الطلب مقدمبالخاص�����ة  خطة األمن تلقت المختص�����ة الس�����لطة أن من المرفق، في

ل  وينبغي عليها. ووافقتوقيَّمتها ه ترخيصالمراد  المرفق أو النشاطبوالمتعلقة  المشغِّ
 حالة وفي .مرفقلل المقترح الحماية المادية لنظام باستعراض امودعم التقييمأن يكون 

 يتم أن إلى الترخيص منح عن ل��دول��ةا يمكن أن تمتنع قص�������ور،جوان��ب  أي تح��دي��د
 من وبدالً  مقبول. الحماية المادية نظام أن من والتحقق هذه القص�����ور أوجه تص�����حيح

 القص��ور أوجه تص��حيحب تقض��ي بش��روط الترخيص على لدولةا توافقيمكن أن  ذلك،
  .ة زمنية محددةغضون فتر في

  .عملية الترخيص بشأنإرشادات إضافية  ]٥[ المرجع في وترد  -٣٧-٣

  الرقابي نفاذاإل

 قانوني إطار خالل من الترخيص وش���روط المادية الحماية لوائح إنفاذ يش��كل  -٣٨-٣
 ولحماية .لدولةالخاص����ة با منظومة الحماية المادية من اض����روري اجزء فعال ورقابي
 مناس���بة مختص���ة س���لطة إلىلدولة اتس���ند  أن ينبغي النووية، والمرافق النووية المواد



 

١٩ 

 هذه تش�������مل قدو للقانون. وفقا جزاءات فرض أو قانونية إجراءات اتخاذ ص�������الحية
  المنظمات. أو األفراد على أخرى عقوبات و/أو هإلغاء أوترخيص ال تعليق الجزاءات

  المختصة السلطة

 اإلطار تنفيذ عن مس���ولة مختص��ة س��لطة نتعيِّ  أوالدولة  تنش��� أنينبغي "
 ية والبشريةالمالالموارد و والكفاءة بالسلطة ومتمتعة ،والرقابي التشريعي

ي كاف هاال ندة �لي يات المس������� بالمس��������ول لدولة تتخذ أن ينبغيو .ة للوفاء   ا
 في المختص��ة الس��لطة وظائف بين فعال س��ت��لا ���مانالكفيلة ب خطواتال

 النووية الطاقة ترويج عن مس������ولة أخرى أجهزة أيةبين وظائف و الدولة
  ].١[ )"المختصة السلطة دال: األساسي (المبدأ .هاأو استخدام

 النووي األمن عن المس��ؤولة المختص��ة الس��لطة قدرة الفعال االس��تقالليعني   -٣٩-٣
 عن المس�������ؤولين من تدخل دون النووي لألمن الالزمة واللوائح المتطلبات إنفاذ على

 تتمتع أن ينبغيو .هاأو اس�����تخدام األخرى النووية التطبيقات أو النووية الطاقة ترويج
 بهذا المرتبطة الهيئات عن باالستقالل هاووموظف وتمويلها المختصة السلطة عمليات
 بمس��ؤولياتها وتض��طلع وظائفهاالس��لطة المختص��ة  ولكي تؤدي االس��تخدام. أو الترويج
 ستحتاج ،المراد مراقبتها النووية واألنشطة المرافق وعدد طبيعة مع تتناسب بطريقة

 مؤهلينال موظفينالعدد الكافي من ال وتوظيف كافية مالية موارد على الحص������ول إلى
سلطة تضع أن قترحيُ و .األكفاء  المستويات تحدد البشرية لمواردل اخطط المختصة ال
 نحو على المختص����ة الس����لطة بوظائف لالض����طال� والتدريب الموظفين من الالزمة
  مالئم.

  خطط األمن اشتراط وضع في المختصة السلطة دور

 ،وتعتمدها األمن خطة المختص����ة الس����لطة تس����تعرض أن ...ينبغي  -٢٧-٣"
  ].١[ "منح الرخصة شروط من جزءاً بعدئذ  تنفيذها يكون أن ينبغيو

لوترخيص ال طلبات مقدميلس��لطة المختص��ة ا تبلغ أن ينبغي  -٤٠-٣ إبالغا  ينالمش��غِّ
 يكون المادية لحمايةل نظام وتنفيذ لتص��ميم اس��تيفاؤها عليهم يجب التي بالش��روط فعاال
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 المادية لحمايةل والتنظيمي التش����ريعي طاراإل في ظل المختص����ة الس����لطة لدى مقبوال
ل قيام فيفي هذا الصدد  هام عنصرويتمثل  .لدولةبا الخاص  أمنية خطةبوضع  المشغِّ
عاعية العواقب ومس�������تويات حمايتها جرىتالتي  النووية المواد لفئة مالئمة  اإلش�������
 المختص�������ة الس�������لطة ص�������درتُ  أن قترحيُ و .لتلك الخطة همتثالاو ،للتخريب ةالمحتمل
ل إلى تعليمات  معالجة تض�����منينبغي أن  التي ،األمن خطة متطلبات بش�����أن ينالمش�����غِّ

  .لدولةالخاصة با المادية الحماية متطلبات عناصر جميع

يقصد  الذي الحماية المادية نظام تبين التي األساسية الوثيقة هي خطة األمنو  -٤١-٣
 ةماهيالدولة  تحدد أن وينبغي المختص���ة. الس���لطة تحددها التي بالمتطلبات الوفاء منه

 ،حس��اس��ة معلومات باعتبارها حمايتها يتعين التيو خطة األمن في الواردة المعلومات
 أمنية لخطة مش�������روح مقترح مخططاألول  التذييل في ويرد حمايتها. ينبغي وكيف
  شاملة.

  لتفتيشل برنامج وضع في المختصة السلطة دور

 التحقق عن مس���ؤولة الدولة في المختص���ة الس���لطة تكون أن ينبغي  -٢٠-٣"
 خالل من الترخيص ش�����روطلو المادية الحماية للوائح المس�����تمر االمتثال من

كلما  ةتص�������حيحي اتإجراء اتخاذ للتأكد من منتظمة يةتفتيش������� القيام بدورات
  ].١[ "لذلك الحاجة دعت

 القائمة المادية الحماية تدابير أن من التحقق هو التفتيش برنامج من الهدف  -٤٢-٣
 تتض���من أن وينبغي .المنطبقة الترخيص وش���روط رقابيةال المتطلبات مع تتوافق فعالً 
ية هذه مدة ناألم خطة أن من التحقق العمل فَّ  المعت يذاتن عاال ذ تنف  عدم حاالت فيو .ف

 اتإجراءاتخاذ  في النظر ينبغي الترخيص، ش�������روط أو رقابيةال للمتطلبات االمتثال
  الصلة. ذاتالمتناسبة  جزاءاتال أو تدابيرال ويمكن تطبيق ،يةإنفاذ و/أو رقابية

سلطة على ويتعين  -٤٣-٣ شيها حصول أن تضمن المختصة ال ما يلزم من  على مفت
 المختص����ة لس����لطةا ويمكن أن تحدد بأدوارهم. لالض����طال� خبرةو تدريبو مؤهالت
   لمفتشين.ل والتدريب التأهيل متطلبات
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 ،مباغتة وغير مباغتة تفتيش عمليات التفتيش برنامج يتض�������من أن ينبغيو  -٤٤-٣
ل بأن تأكيدتوفير ل ً  الالزمة الترتيباتعلى  في جميع األوقاتيحافظ  المشغِّ  للخطة وفقا

 ويمكن إجراء .ستتم عملية تفتيش أن معروفًا يكون عندما فقط وليس المعتمدة، األمنية
 أن ويمكن ،هاأو خارج العادية العمل س��������اعات أثناء وقت، أي في التفتيش عمليات

 في يُضطلع بها التي الروتينية وغير الروتينية التشغيلية األنشطة جميعالعملية  تشمل
 المفاعل تش�������غيل إيقاف أثناء ،المثال س�������بيل (على الوقت ذلك في النووي المرفق

يانة  تدابير جميع أن التفتيش برنامج يض�������من أن ويُقترح بالوقود). ديوالتزو للص�������
اس�����تعراض�����ها يتم  واإلدارية، واإلجرائية نيةتقال األحكام ذلك في بما المادية، الحماية

ها. تحققوال يات إجراء وينبغي من قة التفتيش عمل يات المرفق  رقلتع ال بطري  أوعمل
ها  تؤثر نب  أيوجود  الفحص تبين من إذاو مبرر. دونعلي ظام في قص�������ورجوا  ن

ل أن المختص�����ة الس�����لطةأن تض�����من  ينبغيف الحماية المادية  تدابير يس�����تخدم المش�����غِّ
 وتحقيق أوجه القص�ور تص�حي� يتم إلى أن المالئمة الحماية توفيرمن أجل  تعويض�ية

  الكفاية. فيه بما فعال نظام

 للقلق مثيرة خرىأ مس�������ائل أو متثالا عدموجود  المفتش�������ون يتبين عندماو  -٤٥-٣
ل أن من التحققعلى  الالحقة التفتيش إجراءات ملتتش���� أن فينبغي  جميع اتخذ المش����غِّ

إلى درج��ات  اإلجراءات ه��ذه تقس�������يم ويُقترح المطلوب��ة. التص�������حيحي��ة اإلجراءات
 ةالمحتمل اآلثارو الموجودة النووية المواد فئة مع تتناس��ب بطريقة بش��أنها والتص��رف

 إجراءات من والتحققالمحرز  التقدم رص���دب نمفتش���وعين أن يقوم الوس���يت تخريب.لل
ه تم وأن مقبول مس����توى إلى أُنجزت قد التص����حيحية اإلجراءات أن من للتأكد المتابعة
 التصحيحية، اإلجراءاتعلى  ةالمختص السلطة توافقأن  ينبغيو فعالة. حماية تحقيق

ثة خطة في إدراج هذه اإلجراءات ينبغيو  يمكن أن الحاالت، بعض فيو .أمنية محدَّ
س���وى  التص���حيحية اإلجراءاتاتخاذ  بعد العادية التش���غيل ظروف إلى لعودةل ال يلزم
  .ةالمختص السلطة من ةصريح موافقة وليس صدور ،ةالمختص السلطة إخطار

 مرفقل لها المخطط التفتيش عمليات عددالس���لطة المختص���ة  ويمكن أن تحدد  -٤٦-٣
 اإلش������عاعية العواقب ومس������توى حمايتها، تجري التي المواد فئة أس������اس علىمعيَّن 

 وأي ،التهديدات المحتاط لها في التصميم بيان أو اتالتهديد وتقييم للتخريب، المحتملة
عمليات التفتيش  تواترعند تحديد أن يراعى  أيض���ا ويمكن ص���لة. ذات أخرى عوامل
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لامتثال  تاريخ قائمة على رد  تفتيش عملياتب القيامأن يكون أيض�������ا  ويمكن .المش�������غِّ
مرفق  في نووي أمن حدث وقوع بعد وذلك مثال آخر،إلى  وقت منض�����روريا  الفعل
  .اتالتهديد في يريتغحدوث  أو نووي

  النووي األمن أحداث عن المناسب الوقت في اإلبالغ

 متطلباتالدولة الخاصة ب المادية لحمايةمنظومة ا تتضمنينبغي أن   -٢٢-٣"
 معلوماتو أحداث األمن النووي نع المناس������ب الوقت في تقتض������ي اإلبالغ

 فيتحدث  تغييرات أي الدولة من االطالع على في المختص���ة الس���لطة نتمكِّ 
قل تتص��������ل أو النووية المرافق تأثير النووية المواد بن ما  ها رب  في ويكون ل

  ].١[ "المادية الحماية تدابير

ل على يش���ترط التي األحداث أنواع الدولة تحدد أن ينبغي  -٤٧-٣  أن يبلغ بها المش���غِّ
 .خاللها األحداث عن اإلبالغ ينبغي التي المقبولة الزمنية والفترات ،المختصة السلطة

 هامة أحداث أي عن المناسب الوقت في معلومات المختصة السلطة تتلقى أن ينبغيو
 أو النووية للمواد المادية الحماية على تؤثر التي بها المأذون غير باإلجراءات تتعلق

   :ما يلي المثال سبيل علىو النووية، المرافق

  ؛مخصصة منطقةل أو مرفقل اقتحامأو محاولة فعلي  قتحاماوقوع   )أ(
 أو ها،فقدان أو دون إذن، مواد نوويةلس�����حب فعلي أو محاولة  س�����حبوقوع   (ب)

  ؛بأطراف داخلية أو خارجيين بخصوم يتعلق ذلك كانأ سواء ،دون إذن هانقل
  الفعلية؛ التخريبأعمال  أو التخريبمحاوالت   (ج)
  محظورة؛ مفردات اكتشاف  (د)
مدة خطة األمن عن االنحراف  )ـ(ه قدان (مثال المعت مداد ف يار اتإ  الكهربائي الت

األحوال  عن ناجمةل�س����يجة  أض����راروقوع  أو ،المادية الحماية معدات إلى
  )؛الجوية

بش��أن  الدولة لس��ياس��ة وفقًا عنها اإلبالغ التي يجب فراداألب ةتعلقالم حداثاأل  )و(
  بالثقة؛ رةاالجد

  ؛إذن دون ؤهاأو إفشا حساسة معلومات فقدان  (ز)
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 أو النووي األمان أو المادية للحماية المس����تخدمة الحاس����وبية نظماإلخالل بال  (ح)
ية المواد حص�������رل ها، النوو لة  ومراقبت لك النظمأو محاو  (انظر اإلخالل بت

  اإلرشادات). من لمزيدل ]٦[ المرجع

 األخرى الحكومية الكيانات أن تبلغ المختص���ة الس���لطة ويمكن أن يش���ترط على  -٤٨-٣
ويمكن أن يش�����ترط على  النووي. األمن لحدث منس�����قال التص�����دي في وأن تش�����ارك

ل  من لتعلملو هاراتكر لمنع ةالحادث في التحقيق المختص������ة الس������لطة على أو المش������غِّ
  .يةإنفاذ اتإجراء ويمكن أيضا اشتراط اتخاذ التجربة.

  التراخيص حاملي مسؤولية

 المادية الحماية عناص��ر مختلف تنفيذ مس��ؤوليات د بو���و�ينبغي أن تحدَّ "
 تنفيذ عن الر�يس����ية المس����ؤولية أنمن لدولة ا تتأكد أن ينبغيو الدولة. في

 ح���املي على تقع النووي���ة المرافق أو النووي���ة للمواد الم���ادي���ة الحم���اي���ة
لك( األخرى حاملي مس��تندات من� ا�ذن أو الص��لة ذات التراخيص  ينالمش��غِّ

  ].١[ )"الرخصة حامل مسؤولية هاء: األساسي (المبدأ ).الشاحنين أو

 مس������وليات بش������ن ١٣-٤إلى  ٤-٤ الفقرات في الموض�����و� هذا تناول يتم  -٤٩-٣
ل    .العامة المشغِّ

  الدوليعلى الصعيد  والمساعدة التعاون

 ،ك�ان يمكن أن تتع��اون مع دول أخرى إذا م�ا في دول�ة ك�ل تنظر أن ينبغي  -٥٠-٣
 لمعلوماتفي ا لمناس��������ا التش�������ارك ذلك في بما مدى، أي وإلى ظروف أي تحتو

 هذا راعى فيتُ  أن ينبغيو .ةالوطني منظومة األمن النووي من المس�������تمدة والمعارف
 التزامات ألي واالمتثال الحس����اس����ة النووي األمن معلومات حماية إلى الحاجة القرار

  معلومات.ال تقضي بالتشارك في دولية اتاتفاق أو

على  والمس��اعدة التعاون بش���ن اواحد اواقتراح توص��يتين ]١[ مرجعويقدم ال  -٥١-٣
لدوليالص�������عيد  ية فيما يتعلق تحديداً  ،ا  النحو على ،النووية للمرافق المادية بالحما

  التالية. الثالث الفقرات في المفصل
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  ]:١[ المرجع من ٣٣-٣ الفقرة في مذكور هو فكما  -٥٢-٣

 ،المعقول بحدوث ذلك تهديدال أو التخريب أو دون إذن س�������حبال حالة "في
قدم ينبغي لدولة أن ت بة معلومات ا ناس������� لدول إلى ممكن وقت أقرب في م  ا

الوك��ال��ة ال��دولي��ة للط��اق��ة  تبلغ وأن ،له��ا أن األمر يعنيه��ا يب��دو التي ،األخرى
ً المنظمات الدولية  وسائرالذرية    ".المعنية، حيثما يكون ذلك مناسبا

 دون النووية المواد س�������حب حالة وفي .اطوعي لوكالةإلى ا المعلومات تقديم يمكنو
التي تقدمها  مس��اعدةال من على وج� الخص��وص تس��تفيد أنلدولة المتأثرة يمكن ل ،إذن

لدول يد في المجاورة ا حد من  كان إذا واس�������تردادها المفقودة النووية المواد مكان ت
 نع كش�����فوس�����يتوقف ال .هاعبر مرت أوتلك الدول  في دخلت قد المحتمل أن تكون

 الموادو ةالنوويعن المواد  الكش��فب (الخاص��ة)الخاص  )أو النظم( النظام على المواد
 التي أو المادة فيهاتوجد  التي الدولة في رقابيالالتحكم  نع ةخارجاألخرى ال المش��عة

 حول ا�رش���ادات من مزيد على ]٧[ في المرجع االطالع يمكنو .برهاالمادة ع مرت
  المسألة. هذه

 لدولأن تبلغ ا ينبغي..." ]:١[ المرجع من ٣٢-٣ الفقرة في مذكور هو كماو  -٥٣-٣
 االتص�������ال بجهات االقتض�������ا�، عند خرىاأل دولالو ،الذرية للطاقة الدولية وكالةال

 المرافق و النووية للمواد المادية الحمايةب ذات الص������لة لمس������ائلالمعنية با المناس������بة
 في خاصة بصفة مهمةالدولة في  المادية لحمايةالمعنية بااالتصال  هاتوج ."النووية

 بس��رعة األس��اس��ية المعلومات نقل تس��هيلوذلك ل ،تخريبال أودون إذن  س��حبال حالة
قةو لدول إلى د ما األخرى، المعني�ة واألطراف المج�اورة ا  خالل من أو مب�اش�������رة إ

ا مفيدة هذه االتص������ال نقاط تكون ويمكن أن .٢الوكالة  معلوماتال إيص������ال في أيض������ً
 ذات الجديدة التهديدات عن المعلومات مثل المادية، بالحماية المتعلقة خرىاأل مهمةال

   المشترك. االهتمام

                                                            
بالنس������بة لحدث األمن النووي الذي ي�دي إلى نش������و� طارئ نووي أو إش������عاعي، ينبغي   ٢

التعامل مع توفير المعلومات عن الحدث وتقديم المساعدة من خالل الترتيبات التشغيلية التي وضعتها 
تفاقية تقديم المس�������اعدة وبموجب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية التبليغ المبكر وا

  األمان الصادرة عن الوكالة في مجال التأهب للطوارئ والتصدي لها.
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ماو  -٥٤-٣ لدول إن" ]:١[ المرجع من ٣١-٣ الفقرة في مذكور هو ك  لىمدعوة إ ا
 إما ،هاوممارس���ات المادية الحماية تقنيات بش����ن المعلومات وتبادل والتش���اور، التعاون
 ذات الدولية المنظمات من وغيرها الذرية للطاقة الدولية الوكالة خالل من أو مباش��رة
 ،المادية في الحماية خبرةعاملة  نووية مرافق تمتلك التي الدول اكتسبتوقد  الصلة".

 فيبين الدول التش��ارك  يكونيمكن أن و مس��تفادة. ادروس��و جيدة ممارس��ات راكمتو
 رفع على المس���������اع��دة خالل من الع��المي لمجتمعل مفي��دا المعلوم��ات من النوع ه��ذا

التش��ارك ه قد ال يتم أن من الرغم علىو النووية. للمواد المادية للحماية العام المس��تو�
 من الكثير التش��ارك في يمكن فإنه المرافقالخاص��ة بالحس��اس��ة  المعلومات بعض في

يدة المعلومات قات خالل من المف تدريب وبرامج العمل حل لةو والمؤتمرات. ال  الوكا
  .نسبتها إلى مصدرها إلى حاجة دون المعلومات للتشارك في مفيدة أداة

  هاوتقييم التهديدات تحديد

 الدولة تقييم أس���ا� على قائمة الدولة في المادية حمايةال كونأن ت ينبغي"
  التهديد) زاي: األساسي (المبدأ للتهديد. الراهن

ما يتص�����ل به والتهديد  الدولةالمعنية في  س�����لطاتال تحدد أن ينبغي  -٣٤-٣"
 لتهديدا تقييم شكل فيوذلك  موثوقة، معلومات مصادر باستخدام ،قدراتمن 

المحتاط  التهديدويتم تحديد  .عند االقتض��اء، التهديد المحتاط له في التص��ميمو
دون  الس��حبللتهديد الذي يثيره  الدولة تجريه تقييمخالل  من له في التص��ميم

  ].١[ "التخريبو إذن

من  المحتملين لخص�������ومما ل يبيِّن القائمة للتهديدات تقييم هو اتالتهديد تقييم  -٥٥-٣
يا  كابدوافع ونوا ها وقدرات ش�������ريرةال عمالاأل الرت كاب مل .على ارت  تقييم ويش�������

األفعال  أو اإلجرامية األفعال من وغيرها اإلرهابية التهديدات في النظر اتالتهديد
 الموجه��ة أو النووي��ة والمرافق النووي��ة الموادب�� المتعلق��ة به��ا الم���ذون غير المتعم��دة
 والمرافق النووية المواد وتخريب دون إذن النووية المواد س�����حب س�����يما ال ض�����دها،
األطراف ته��دي��دات و الخ��ارجي��ة اتالته��دي��دالته��دي��دات في  تقييم ينظر كم��ا النووي��ة.
 المعلومات مصادر االقتضاء، حسب ،اتالتهديد تقييم يستخدمو .على السواء الداخلية
   التهديدات. عن والعالمية الوطنية وعبر المحلية
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 التهديدات تحديد على القدرة من مختلفة مس�������تويات الدول لدى كونتس�������و  -٥٦-٣
 أن يمكن ومتطورة واس������عة واس������تخباراتية أمنية قدرات الدول بعض لدىف وتقييمها.
 توجه قد التي التهديدات ذلك في بما ،اهاومد التهديدات طبيعة فهم على الدولة تس���اعد

 وتقييم فهم يتعين أخرى، ح����االت وفي النووي����ة. والمرافق النووي����ة المواد نحو
 الم��دني��ة، االض�������طراب��ات من��اطق (مث��ل ةالوطني�� اتالته��دي��د عن الع��ام��ة المعلوم��ات
 اتالتهديد لتحديد وذلك الدولية، والتهديدات )يناإلرهابي وجودو اإلجرامية، واألنشطة

   الدولة. داخلالموجودة  ةالمحتمل

 ات،التهديد تقييم وضع عن الشاملة بالمسؤولية مختصة سلطة تكليف ينبغيو  -٥٧-٣
 التي لديها مسؤوليةو دولةتابعة للال وكاالتال جميع بين التعاون األمر الذي سيستوجب

يد فهم عن هد ه التص��������ديو اتالت والقوات  ،والش�������رطة ،المخابرات دوائر (مثل ال
 اهذ وبما أن ).المحلية القانون إنفاذ وأجهزة ،الحدود ومراقبة ،والجمارك المس�������لحة،

 المعلومات أمن تدابير تطبيق ينبغيف حس�����اس�����ة معلومات اس�����تخدام تطلبس�����ي عملال
 ينتج التص��ميم المحتاط لها في اتتهديدبيان لل أيعلى و اتالتهديد تقييمعلى  المناس��بة

  .هعن

يد تقييم حول اإلرش��������ادات من مزيد ]٨[ في المرجع ويرد  -٥٨-٣ هد  وحول اتالت
 تتضمنو .اتالتهديد تقييم أساس على التصميم المحتاط لها في اتتهديدلل وضع بيان

 اتتهديدبيان لل اس�������تخدامبش��������ن  قراراتخاذ ب ةتعلقالم عتباراتالا اإلرش�������ادات تلك
 اتالتهديد "بيان (يمثل بديل. اتتهديد بياناس�������تخدام  مأ التص�������ميم المحتاط لها في

من أجل  اتالتهديد تحديد في ص����رامة أقل نهًجا ]٨[ المرجع في إليه المش����ار البديل"
  المادية.) الحماية نظم تصميم

 التصميم المحتاط لها في اتتهديدبيان ال المختصة السلطة تستخدم ويمكن أن  -٥٩-٣
ل يس�����تخدم أن يمكن األداء، على القائم النهج ففي إطار مختلفة. قائبطر بيان  المش�����غِّ

 السلطةأن تستخدم و الحماية المادية نظام لتصميم في التصميملتهديدات المحتاط لها ا
 يمكن أن اإللزامي، النهج وفي إطار .الحماية المادية نظام لتقييمذلك البيان  المختص��ة

ً  التهديدات تقييم يكون  التي المادية الحماية تدابير لتحديد المختص�������ة ةللس�������لط كافيا
ل سيُشترط على  محتفظ األولى الفئة من نووية موادهناك  كانت إذا إال تنفيذها، المشغِّ
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 فيو عالية. إشعاعية عواقب إلىيمكن أن يؤدي  النووي المرفق تخريبكان  و/أو بها
بيان  إلى الدولةفي  المادية الحماية متطلبات تس�������تند أن ينبغي األخيرة، الحاالت هذه

 من النووية لموادا سحب التحديد وجه علىيخص  التصميم المحتاط لها في اتتهديدلل
  النووية. والمرافق النووية لموادا تخريبودون إذن  األولى الفئة

    يلي: ما على ]١[ المرجع من ٣٦-٣ الفقرةتنص و  -٦٠-٣

لألش�������خ��اص  الواج��ب االهتم��ام إيالء ينبغي ،اتالته��دي��د في النظر "عن��د
إلى جانب الس�����لطة  ،الموقع في دخول همحقوق من فقد يس�����تفيدون .الداخليين

أو  عناصر ليتجاهلوا ما هو معتمد من ،وما اكتسبوه من معارف المخولة لهم
الحماية  نظام ينبغي أن يكونو .األمان إجراءات مثل المادية، الحمايةلوائح 
 لةمطوَّ ال سرقةال لردعومراقبتها  نوويةال موادال تدابير حصرمدعوما ب المادية

   "وللكشف عن هذه السرقة. شخص داخليطرف  من النووية لموادل

 التصدي على الدول لمساعدة في هذا الصدد ]٩[ محددة توجيهات الوكالة نشرت وقد
  .األطراف الداخلية لتهديدات

بار ينبغيو  -٦١-٣ التهديدات المحتاط لها في بيان و اتالتهديد تقييم في إيالء االعت
 التحكمنظم و األجهزة هافي بما ،يةالحاس������وب النظم على المحتملة للهجمات لتص������ميما

 نظ��امو ته��امراقبو النووي��ة المواد وحص�������ر النووي لألمن الالزم��ة األخرى والنظم
إلى  الوص��ول وعناص��ر التحكم في البيانات قواعد نظمال هذهتش��مل و .المادية حمايةال

يدات اس�������تعراض وعند .اتاإلنذار إدارة نظموالموقع  هد ها تتعرض التي الت  هذه ل
النظم  تعطيل س���وى تس���تهدفال  التي لهجماتل ليس فقط االعتبار إيالء ينبغي ،نظمال
ً  بل هاتدمير أو  البياناتب التالعب مثل ،مباش�������ر األقلذات الطابع ال لهجماتل أي��������ا

تهديدات  منظور من المحتملة،لخص�������م ا لقدرات االعتبار إيالء ينبغي كما .وتزييفها
 من مزيدا ]٦[ المرجع ويوفر .على الس������واء الخارجية التهديداتو األطراف الداخلية

  .اتالتهديد من النوع هذا حول اإلرشادات

 التص��ميم ات المحتاط لها فيالتهديدبيان  أو اتالتهديدتقييم  يش��مل أن ينبغيو  -٦٢-٣
 ])،١[ المرجع من ٤٠-٣ (الفقرة عن بع��د هجم��اتال ح��دو� حتم��الال إيالء االعتب��ار
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 على وص������ول هجماتال هذهوال تنطوي  النووي.مرفق ال من مس������افة على تنفذ التي
ياجهعلى  أو الهدف إلى الخص�������م مادية نظام على التغلب إلى احت ية ال  ومن .الحما

 أو محمولة ص����واري� قاذفات اس����تخدام عن بعدهجمات ال س����يناريوهات على مثلةاأل
 الدولة دتحدأن  ينبغيو .المس�����تخدمة أل�راض ش�����ريرة طائراتالالتي تُحدثها  ثاراآل

ل التي يتعين على عن بعدهجمات ال أنواع   .يضعها في االعتبار أن المشغِّ

نطوي يالتي  اآلثار متقيِّ  أنو باستمرار اتالتهديدأن تستعرض الدولة  ينبغيو  -٦٣-٣
 بيان التهديدات المحتاط لها فيفي  أو اتالتهديد تقييم في تغييرات أيحدوث عليها 

 ما إذا كان اس����تعراض س����نويا لدولةا يمكن أن تقرر مثال،س����بيل ال علىو التص����ميم.
التي تقع  النووي األمن أحداث تؤدي وقد .اتالتهديد تقييم تحديث يس�������تل�م اتالتهديد
 قب��ل اتالته��دي��د تقييم بتح��دي��ث ال��دول��ة قي��ام إلى آخر موض�������ع في أو ال��دول��ة داخ��ل

 المادية الحماية متطلبات الدولة أن تس����تعرض ينبغيو المقرر. الدوري االس����تعراض
المحتاط لها  اتتهديدفي بيان ال أو اتالتهديد تقييم في تغيير أي ضوء في بها الخاصة

ل سيحتاجو التصميم. في الخاص به  الحماية المادية نظام استعراض إلى عندئذ المشغِّ
 في تغييرات أي تقديم ينبغيو ،المحتملة) التخريب أهداف اس�������تعراض ذلك في (بما

 قبل عليها للموافقة ةمختص��الس��لطة ال إلىعن ذلك ناتجة  المادية حمايةال نظام تص��ميم
  .هاتنفيذ

  المخاطر المستندة إلى تقييم الماديةالحماية  نظم

في  الحماية المادية منظومةتكون أن  على لدولةا تحرصينبغي أن   -٤١-٣"
في مس�������تويات  التخريبو الس�������حب دون إذنخطر  جعلعلى  ةلدولة قادرا

 ويقتض���ي ذلكمن خالل إدارة المخاطر.  عند تلك المس���توياتمعقولة وإبقائه 
، ثم وض��ع إطار تش��ريعي المحتملة األعمال الش��ريرة وعواقبها اتتهديدتقييم 

  ].١[ "فعالةومناسبة  ماديةتدابير حماية وضع بل يكفوبرنامجي  ورقابي

، واحتمال قييم المخاطر النظر في التهديدات، يشمل تفي مجال األمن النووي  -٦٤-٣
جاح  يذ ن يدات اللمن خ الش�������ريرةاألعمال تنف هد لك الت قب ،ت لة ل والعوا  لكتالمحتم

  .األعمال



 

٢٩ 

 ها المتعلقةأن متطلبات ل���مان المخاطرإدارة  نهج أن تس��تخدم الدولةينبغي و  -٦٥-٣
ل والتدابير التي يتخذهاالحماية المادية ب بقي المخاطر تُ  بتلك المتطلباتن للوفاء والمشغِّ
. مقبوال عند المس������تو� الذي تعتبره الدولةتخريب الأو  بالس������حب دون إذنمرتبطة ال

 المحتمل���ة وللعواق���ب للته���دي���داتدوري تقييم إجراء  المخ���اطر علىإدارة  وتنطوي
وقوع عمل ش���رير  حماية مادية مناس���بة لمن� وجود نظم و����مان الش���ريرة لألعمال
  .تقليل احتمال وقوعه إلى الحد الكافيناجح أو 

خذ إدارة الو  -٦٦-٣ بار تقييم المخاطرتأ لذي، مخاطر في االعت ً يكون كمِّ يقد  ا أو  ا
يَّ  ً نوع يد ب الكميتقييم المخاطر  ويتعلق. ا حد طة ال المخاطرت حدث معيَّنمرتب لة  ب كدا

ية تعبيرات ل ريا�������ية وقوع الحدث والنتائج المتوقعة للحدث في حالة  ن احتمالعكّمِ
احتمال أو  شريرالقيام بعمل  محاولة من الصعب للغاية تحديد احتمال غير أنحدوثه. 
 يكفي، ق��د اض تخطيط ت��دابير الحم��اي��ة الم��ادي��ةألغرف. تح��دي��دا كمي��ا مح��اول��ةنج��اح ال

س����مى يحالة الفي هذه و. القيام بعمل ش����ريرمحاولة  من المؤكد أن تحدثفتراض أن ا
قد تكون و. ش�����رير مهجوبالقيام ، حيث الش�����رط هو محاولة مش�����روطاخطرا  الخطر

ين وللمقارنة ب ،ي للمخاطرأعلى للتقييم الكمِّ مفيدة لتوفير حد  المش�������روطةالمخاطر 
ًزا (على المحاولة عامالً مميِّ وقوع المخاطر في الحاالت التي ال يكون فيها احتمال 

  ).قياسا على نفس الخطرخيارات الحماية المادية المختلفة بين لمقارنة ل ،سبيل المثال

، يمكن اس�����تخدام لكمية لتحديد مخاطر األمن النوويفي غياب األس�����اليب او  -٦٧-٣
القرارات المتعلقة اتخاذ  بها في لالس�������ترش�������اد ،دارة المخاطرإلالنوعية س�������اليب األ

مادية.  ية ال مال  علىلمخاطر ل النوعيةدارة اإل وتنطويبالحما حدوث النظر في احت
لة و مال محاو جاح احت لكن لة ت يد  الس�������عي إلىدون  ،المحاو حد مال ينهذت  يناالحت

 في الحس������بانلمخاطر لالنوعية دارة اإلأخذ ت، بدال من ذلكو ؛ين إحص������ائيينكاحتمال
محاولة حدوث العواقب المحتملة لو ،التهديد للت��������رر من قابلية الهدف (األهداف)

 وجود تدل علىمن العوامل  مجموعاتيمكن اس�������تخدام هذا النهج لتحديد وناجحة. 
 رفيعة الخص�������وم، وقدرات عالي اتدتهديال احتمال ،(على س�������بيل المثالعاٍل خطر 

الجهود للحد فيها ز ينبغي أن تركَّ  التي الجوانبوتحديد ) ش���ديدةعواقب ال، والمس���تو�
مجموعات العوامل التي تشير إلى  فإن فعالية. وبالمثلال بأقصى قدر منمن المخاطر 
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التدابير  يتعين أن تكونقد ال  التي الجوانبح توض���ِّ  يمكن أنوجود مخاطر منخفض���ة 
  .فيها بنفس هذه الصرامةاألمنية 

 مننظام الحماية المادية لمقبول الداء باأل الخاص��������ةالمعايير  تحدد الدولةو  -٦٨-٣
، التهديدات المحتاط لها في التص����ميم فيما يتعلق ببيانعادة وذلك ، ال�����حب دون إذن

أن لنظام الحماية المادية. وينبغي  إخفاقي ألألن الدولة يجب أن تقبل الخطر المتبقي 
�������عاعية اإلعواقب المقبولة وال�������عاعية غير اإلعواقب لللدولة أيض������ا عتبات اتحدد 

 المادية مننظام الحماية ب الخاص����ةداء األ������اس لمتطلبات ك لكي ت�����تخدمها ،عاليةال
العواقب اإل������عاعية المحتملة أقل حدة من العواقب اإل������عاعية إذا كانت والتخريب. 

ينبغي توفير ت��دابير لحم��اي��ة المع��دات واألجهزة ف قبول��ة التي تح��دده��ا ال��دول��ةغير الم
بال��������المة من خالل ال قة  ها (المتعل ت�مين ها و يرد مزيد من تحكم في الوص�������ول إلي

ر ممار�����ات إدارة المخاطر و�����يلة توفِّ و). ٩٥-٣إلى  ٩٣-٣التفاص����يل في الفقرات 
تدابير الحماية المادية من خالل ا���تخدام لالتطبيق المنا���ب  فيبها  ���تر���اديمكن اال

  .١٠١-٣إلى  ٧٠-٣في الفقرات بمزيد من التفصيل  مبين، كما هو تدرجنهج م

ما إذا المخاطر  د تقييمقد يحدِّ و  -٦٩-٣ مخاطر تحتاج إلى مزيد من التقييم لتحديد 
، على إدارة المخاطرأن تتم يمكن وكانت هناك حاجة التخاذ تدابير إضافية لخفضها. 

تدابير الحماية المادية  تعزيز وض����و� (مثال ردعالمن خالل تح�����ين �����بيل المثال، 
والحد  ،في العمق) توفير دفاع إض������افي تدابير الحماية المادية (مثال تعزيز، والقوية)

أو  هاتخفيفدرجة  وأ هانوع وألمواد النووية اكمية تغيير  من العواقب المحتملة (مثال
على آثار هذه التغييرات  النظر في). وينبغي أيض�������ا أو الفيزيائيكيميائي ال ها��������كل
  .األمان

  متدرجال نهجال

نهج متدرج، مع ����������ا� متطلبات الحماية المادية على  و��������ع"ينبغي 
 تهاوطبيع لمواد النوويةل للتهديد وال�ا�بية الن�������بية الراهنالتقييم  مراعاة

 وعلى للمواد النووية ال��������حب دون ��ن المترتبة علىوالعواقب المحتملة 
نهج ال: ح�ا� ����������ا��������ي� �المب�د� انووي�ة مرافقنووي�ة �و ت�ري�ب مواد 

  .]١[ ")متدرجال
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على لدولة ال�ا����ة بامتطلبات ولوائح الحماية المادية  و����ع أن يقومينبغي   -٧٠-٣
األحداث التي  منلتوفير م������تويات أعلى من الحماية  يُ������ت�دم، نهج متدرج أ������اس

 .أهمية عواقب أكثريمكن أن تؤدي إلى 

ال�������ت�دامها في دون إذن نووية المواد ال �������حب منالحماية  ولتحديد فئات  -٧١-٣
 ١في الج���دول  ةمح���دد يالمواد النووي���ة، كم���ا هفئ���ة تعكس نووي،  متفجرجه���از 

ة ال���ت�دام هذ� الفئة من ���عوبة الن���بيمدى ال])، ١[ من المرجعبت���ر� مقتبس ال(
تاج جهاز متفجر نووي. في المواد  ية  وينبغيإن ئة األولى المواد النووية من حما الف

من  األدنىحماية المواد النووية  تعينتال و؛ ر م����تويات الحماية المادية ����رامةبأكث
ثة  ثال ئة ال مة (الفقرة إال الف مار���������ات ا�دارة الحكي قاً لم  ]،١[من المرجع  ١٢-٤وف

  ).١والحاشية (ج) من الجدول 
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في العواقب اإلش�������عاعية  أن تنظرالدولة  يتعين على، من التخريب وللحماية  -٧٢-٣
لة ينبغي أن تنظر و. امت�درج� اق نهج�تطبأن والمحتمل�ة له�ذه األفع�ال  لدو في كيفي�ة ا

غير إش��عاعية  عواقبتخريب ال إمكانية أن يس��ببمع مراعاة  ،المرافق النوويةحماية 
لدولة أيض��������ا ينبغيو. ةمقبول ية مطلوبة لألهدافأن تكفل  ل تدابير الحما  أن تكون 

 طالهاما إذا  العواقب هذه تتدرب عليهامن ش���������نها أن التي وفي المرافق الموجودة 
  لتخريب.ا

ت في اس�����تخدا� نهج متدرج في تحديد متطلبالدولة أيض�����اً اوينبغي أن تنظر   -٧٣-٣
، مثل س�����رية المعلومات الحس�����اس�����ة وجدارة لحماية الماديةمن تدابير اتدابير أخرى 

  .بالثقة األفراد

  السحب دون إذن عواقب استنادا إلىدرجة تماللحماية المادية ا مستويات

  فيما يتعلق بالسحب دون إذنالمواد النووية  تحديد فئات

الس������حب من  تدابير الحماية الماديةالعامل الرئيس������ي في تحديد إن   -٥-٤"
د. في حد ذاتها النووية ادوالمهو  دون إذن  مختلف أنواع فئة ١الجدول  ويحّدِ

وتحديد الفئة . والتش������عيعمن حيث العن�������ر والنظير والكمية  لمواد النوويةا
 دللموا الس����حب دون إذنللحماية من  متدرجالنهج الهو أس����اس  الش����كلهذا ب

في  قفووالذي يتنووي،  متفجرجهاز أي في  اس��تخدامهاالتي يمكن  ،النووية
تكوين والالنووي��ة (مث��ل البلوتونيو� واليورانيو�)،  الم��ادةح��د ذات��� على نوع 

الفيزي��ائي الش�������ك��ل وا�نش�������ط��اري��ة)، النظ��ائر من  محتوىال(أي  النظيري
  ].١" [والكمية ،ومستوى اإلشعاع ،ودرجة التخفيف ،الكيميائيو

، أنواع المواد النووية ]١من المرجع [بت��������رف مقتبس ال، ١يحدد الجدول   -٧٤-٣
(أي  النظيرية والتكوينات، البلوتونيو� أو اليورانيو�)، ومس�������تويات التش�������عيع (مثال

األولى د العتبات لثالث فئات (والكميات التي تحدِّ  ،النظائر ا�نش��طارية)من محتوى ال
ً )، إلى الثالثة   .‘الثالثة الفئة دون’: هي، فئة رابعة وضمنيا
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مذكورة  ةنووياللمواد لسمات  أربع ١ الجدولفي الوارد التصنيف  ويستخدم  -٧٥-٣
، النظيريتكوين وال، نوع الم����ادة النووي����ة وهي، ]١من المرجع [ ٥-٤في الفقرة 

ت األخرى المذكورة في كيفية اس�تخدام الس�ما ١الجدول  يبينال و. والتش�عيع ،الكميةو
حماية للأس��������ا� ك، يزيائي والكيميائي ودرجة التخفيف، مثل الش�������كل الفتلك الفقرة

] يشير إلى أن الدولة يمكن أن تأخذ ١[ المرجع بيد أن. السحب دون إذنمن  ةمتدرجال
  .السماتفي اعتبارها كل هذه 

  عالوقود المشعَّ  تصنيف

مادة بأنه الوقود المشعع  ١من الجدول  ٤يعّرف الصف ، العمليةمن الناحية   -٧٦-٣
على س��اعة) راد/ ١٠٠غراي/س��اعة ( ١ هاإش��عاعمس��توى يتجاوز ة في مفاعل عمش��عَّ 

تم ع الذي الصف إلى أن الوقود المشعَّ  ذلكيشير و. وهي غير محجوبة بعد متر واحد
 المثرىأو اليورانيوم  ،، أو الثوريومعياليورانيوم المستنفد أو الطبي تشعيعقبل  تكوينه

، على الرغم من الفئة الثانية إلىنتمي ي، ٢٣٥-من اليورانيوم٪ ١٠ن بنس�������بة تقل ع
قبل التش������عيع. الثالثة  أعلى من الفئة في فئةهذه من أنواع الوقود نوع أي  إدراجعدم 

يتم إنتاج  هو أنه خ�ل التش�����عيع في المفاعل التص�����نيففي هذا التغيير في الس�����بب و
 ،اليورانيوم المص�����نوع من) في الوقود ٢٣٩-المقام األول البلوتونيوم(في  مالبلوتونيو

 النس����بة المئوية للبلوتونيوم أووفي وقود الثوريوم.  ٢٣٣-بالمثل يتم إنتاج اليورانيومو
اءتُ التي  ٢٣٣-اليورانيوم ٪ من ١حوالي في العادة صغيرة نسبيا ( التشعيع نتج من جرَّ

 نيُخز عمشعَّ بما أن هذا الوقود ال إال أنهالوزن اإلجمالي للوقود في حالة البلوتونيوم). 
م من غك ٢يحتوي على كمي��ة من المواد النووي��ة (أكثر من  فهو ع��ادة بكمي��ات كبيرة

اإلرش��������اد في وكما . األولىفئة الفي  تكفي إلدراجه) ٢٣٣-اليورانيومالبلوتونيوم أو 
بفئة الوقود المش��ع  تخفيض فئة هذا، يمكن ١ لجدول(ه����������) من احاش��ية الفي  الوارد
 العالية التيمستويات اإلشعاع ل نظرا جاذبيته انخفاض(إلى الفئة الثانية) بسبب  واحدة

  .فيهايتسبب 

، الخاصةتقييم الظروف  بعد، هأيضا على أن ١ الجدولمن  ٤صف ال نصوي  -٧٧-٣
 ةع المذكورلوقود المش���عَّ نواع الحماية المادية ألل االدول مس���توى مختلف أن تحدديمكن 

 المكانعلى هذه الظروف  ومن األمثلةونقلها.  وخزنها المحليأع�ه أثناء اس��تخدامها 
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من ق������بان  وحس�����ب قليلبعدد فيه  الذي يُحتفظفحص بعد التش�����عيع) لل مرفق (مثال
، قد تحتوي ق���بان الوقود المش��ععة على الموادكمية ص��غر  بس��ببوالوقود المش��عع. 

يكون من س�������، وفي هذه الحالة ٢٣٣-من اليورانيوم من البلوتونيوم أو كغم ٢أقل من 
الثالثة. (ستؤكد السجالت  الفئةالمناسب حماية الوقود المشعع باعتباره مادة نووية من 

الكميات  كانت هذهالمواد النووية ومراقبتها ما إذا بها لغرض حص�������ر حتفظ يالتي 
ينبغي أن تحتوي على تق��دير لكمي��ة الس�������جالت  ألن، المنخف���������ة موجودة ب��الفع��ل

، وك��ذل��ك كمي��ة المواد عفي الوقود المش�������عَّ الموجودة  ٢٣٣-اليورانيوم البلوتونيوم أو
  وقود.)الفي هذا الموجودة النووية األخرى 

من الفئة  األخرىالوقود أنواع  على أن ١من الجدول  )������ه(وتنص الحاشية   -٧٨-٣
 اوقودص������ب� تبفئة واحدة بعد أن فئتها يمكن تخفيض األولى أو الثانية قبل التش������عيع 

  :نةالمبيَّ ، لألسباب ق هذه الحاشية في الظروف التاليةتنطبو. اعمشعَّ 

وقود األكسيد المختلط  هي، والشائعةوقود البلوتونيوم أنواع  حتويتعادة ما   )أ(
سريع تووقود المفاعال سبة ةال على التوالي. ، ٪٣٠٪ و٧، على بلوتونيوم بن

شعيع في المفاعل على الرغم من أن و البلوتونيوم من محتوى اليقلل من سالت
في لوزن باالبلوتونيوم من الكلي  توىالمح كثيرا منلن يقلل  فإنه ما إلى حدٍ 

فإن كمية  عادة بكميات كبيرة يخزنع. وبما أن هذا الوقود الوقود المش�������عَّ 
 ةكون كافيتسنمطي  تخزين مكانفي الموجود البلوتونيوم في الوقود المشعَّع 

ئة األولى.  إلدراجه ئة تخفيض هذا الوقود ب ويجوزفي الف ئة واحدة إلى الف ف
ً ، وفقالثانية  العالية هإش��عاع، ألن مس��تويات ١من الجدول  )ه����������(للحاش��ية  ا

  .للخصومتجعله أقل جاذبية 
(أي التي تحتوي  الش����ديدة اإلثراءوقود اليورانيوم أنواع  عيعتش����من ش�����ن و  )ب(

في أو أكثر)  ٢٣٥-من اليورانيوم٪ ٢٠ نس�������بة إلى المثرىعلى اليورانيوم 
غير قليلة. بدرجات مئوية  ٢٣٥-من اليورانيوممحتوى ال خفضأن يمفاعل 

٪. ٢٠إلى أقل من  اإلثراءعادة مس�������توى في ال يخفضهذا التخفيض لن  أن
 مثرىيورانيوم  في المقام األول علىيحتوي  مش����عَّعالوقود ال س����يظل ولذلك

 الش�����ديد اإلثراءوقود اليورانيوم  فإن ٪ أو أكثر. ونتيجة لذلك٢٠ نس�����بة إلى
أو  كغم ٥على  في مجملهواحد والذي يحتوي  مكانفي المحتفظ به المش���عَّع 
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إلى من الفئة األولى  هيمكن تخفيض����قبل التش����عيع  ٢٣٥-اليورانيومأكثر من 
الذي يحتوي على أكثر من  الش��������ديد اإلثراءووقود اليورانيوم ، الفئة الثانية

يمكن قب���ل التش�������عيع  ٢٣٥ -كغم من اليورانيوم ٥ولكن أق���ل من  كغم ١
. ١من الجدول  )ـ����ه(وفقاً للحاشية ، إلى الفئة الثالثةالثانية من الفئة  هتخفيض

جاذبية المواد بس�������ب� مس�������تواها  انخفاضفي الفئة  التخفيضهذا  ويجس�������د
  اإلشعاعي.

 مثرىحتوي أص��الً على اليورانيوم الالتي تالوقود أنواع تش��عيع فإن  وبالمثل  (ج)
٪ ٢٠نس��بة  ولكن أقل من ٢٣٥-من اليورانيوم٪ ١٠ نس��بة إلى ما ال يقل عن

 إثراؤهالذي عادة ما يتم ، مفاعالت البحوثوقود ، (مثالً  ٢٣٥-من اليورانيوم
لن في مفاعل قبل التش����عيع)  ٢٣٥-من اليورانيوم٪ ١٩٫٥حوالي نس����بة إلى 

٪. ١٠ نس��بة إلى أقل من ٢٣٥-باليورانيوم ثراءاإلعادة مس��توى ال يخفض في
إلى هذه المس��تويات كمية من البلوتونيوم  مثرىالوقود ال تش��عيععن  تَْنتجال و

التي بس����ب� الكميات الص����غيرة نس����بيا من الوقود  ،عتبة الفئة الثالثة تتجاوز
يتم ، تش��عيعه بعد، هذا الوقود فئةفإن  . ومن ثممفاعالت البحوثفي  تس��تخدم
إذا كانت الكمية ف وعليهاإلثراء.  س������توىموالكمية بفي المقام األول  اتحديده

ه ية من هذا الوقود المحتفظ ب  كغم ١٠في موقع واحد تحتوي على  ااإلجمال
الثانية تخفيض����ها من الفئة  فيجوز قبل التش����عيع ٢٣٥-اليورانيوم أو أكثر من

  .ا مشعَّعاوقود تصبحأن  بعدإلى الفئة الثالثة 

تلف خالمادية تحماية الفئة من  في عالوقود المش������عَّ  بإدراجخيار قيام الدول و  -٧٩-٣
ن�ب� بالض�������رورة على الوقود ي ال) )د((الحاش�������ية  ١ في الجدولعن الفئة المبينة 

يحتوي أص��الً على كمية من الفئتين األولى والثانية من البلوتونيوم كان ع الذي المش��عَّ 
مس���تويات  الزمنبمرور تنخفض س���و٪ أو أكثر. ١٠ نس���بة إلى مثرىال ليورانيومأو ا

األمر الذي قد يس��تدعي إعادة النظر في تص��نيف ، عجميع أنواع الوقود المش��عَّ إش��عاع 
بفئة واحدة على  ، وذل� بتخفيض تص���نيفهامس���تويات إش���عاعها انخفض���تالمواد التي 

  .١من الجدول  ٤والصف (هـ) أساس الحاشية 

بأن  ١الجدول  منخيار في إ�ار الحاش��ية (هـ��������) لدول فل كما لوحظ أعالهو  -٨٠-٣
 إذا كان دون إذنالمواد النووية  س������ح�من تدابير الحماية المادية  بفئة واحدةض تخف
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تج��او� يالمعني��ة لم��ادة النووي��ة لجم��الي��ة اإلخ��ارجي��ة الش�������ع��اعي��ة اإل الجرع��ةمع��دل 
 حجابدون من من أي سطح يمكن الوصول إليه واحد متر  غراي/ساعة على بعد ١

لذي هذا المعيار هو معدل الجرعة و. معترض حاول  بدأيا لذي ي عنده الش�������خ� ا
التعرض  ن��اجم��ة عنص�������حي��ة حتمي��ة خطيرة  آث��ارمع��ان��اة في  التع��ام��ل مع الم��ادة

في ظل س��يناريوهات الس��رقة وخالل فترة �منية تقل عن س��اعة واحدة.  اتل�ش��عاع
كان المفترض في األص��ل أن معدل الجرعة اإلش��عاعية عند هذا المس��توى ، البس��يطة
بعض الخص��وم المعاص��رين  إال أنس��رقة المواد المش��عة. عن  فعاال ارادع س��يش��كل

قد ال تردعهم آثار ف ومن ثم، لتحقيق مهماتهم للتعرض لخطر الوفاة أثبتوا اس�����تعدادهم
ع. ولذلك ينبغي للدول أن تنظر ن التعامل مع الوقود المش�����عَّ ع اتالتعرض ل�ش�����عاع

في تحديد  مقبوال تعدياليمثل ) �����������هبعناية في ما إذا كان الحكم الوارد في الحاش���ية (
  .أم ال المادية حمايةالمتعلقة بال هامتطلبات

مادي أو الش�������كل ال اس�������تنادا إلىفي تحديد متطلبات الحماية المتدرجة  عتباراتالا
  تخفيفال

لدولظل   -٨١-٣ يد من ا عد خدم ال تاريخ، يس�������ت قة  ،عبر ال مل  ةثالث ذاتطري عوا
من بغرض تطبيق الحماية المادية المناس����بة  ،ةعلتص����نيف المواد النووية غير المش����عَّ 

(البلوتونيوم أو  االنشطاري عنصراليكون ، هذه الطريقة وفي إطار. السحب دون إذن
في االعتبار  تو�������عوالكمية هي العوامل الثالثة التي  النظيري تكوينوالاليورانيوم) 

ألي مادة  إذنالس����حب دون عند تحديد مس����توى الحماية المادية المطلوبة للحماية من 
نتج عنها متطلبات تولكن في بعض الحاالت قد ، هذه الطريقة س�������هلة التنفيذو. نووية

قتر� أن تنظر الدولة في س�����مات أخرى للمواد . ولذلك يُ المحميةحماية مفرطة للمواد 
 ويمكن أنم في س��يناريوهات الس��رقة المحتملة� لخص��لتوفر عوائق إ���افية  يمكن أن

  .ةواسع ها على مسافاتبينأو الفصل  ةالنووي الموادتخفيف تشمل هذه العوائق 

الحاجة إلى النظر في عوامل ب] ١[ في المرجعالواردة التوص�����يات وتعترف   -٨٢-٣
  :، كما يليأخرى

  ]:١[ من المرجعالمستمد التصنيف ، عامةللمواد النووية   )أ(
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التي  ،للمواد النووية الس��حب دون إذنللحماية من  النهج المتدرج"هو أس��اس 
رجهاز أي يمكن اس���تخدامها في  على  ذاته والذي يتوقف في حد، نووي متفّجِ
(أي  النظيريتكوين وال، البلوتونيوم واليورانيوم) مثال( نوع الم��ادة النووي��ة

طارية) ظائر ا�نش������� يائي، محتوى الن كل الفيزيائي والكيم ودرجة ، والش�������
  ]).١[ المرجعمن  ٥-٤(الفقرة  "والكمية، ومستوى اإلشعاع، التخفيف

لالس��تخدام  اعد ص��الحيلم  ش��كال تتخذالتي ، المواد النووية"بالنس��بة للنفايات�   )ب(
، عمليًا و� يمكن اس��تخالص��ه البيئي التش��تتل من قلِّ وي، أي نش��اط نوويفي 

" الحص����يفةة يلممارس����ات اإلدارلوفقًا  الس����حب دون إذنحمايتها من  يجوز
  ]).١من المرجع [ ٧-٤(الفقرة 

الفئة  بتخفيض ١من الجدول  )���������ه(تسمح الحاشية ، عبالنسبة للوقود المشعَّ   (ج)
  .اتاإلشعاعمستوى  أساس على

يجبر الخص������م على أن ف في ش������كل مخفَّ  النووية ةادوجود الم ومن ش������أن  -٨٣-٣
لحص�������ول على كمية من أجل ا كثيراأكبر  ةمن المادإجمالية  اتالحص�������ول على كمي

 ةادأيض���ا ص���عوبة أكبر في اس���تعادة الم من المواد النووية. وقد يواجه الخص���م هامة
النووية إلى  ةلتحويل الماد معالجةحتاج إلى القيام بمزيد من خطوات الس����ي إذ، النووية

ش������كل يمكن اس������تخدامه في ص������نع جهاز متفجر نووي. وبالنظر إلى هذه التحديات 
 ةادفي مستوى التخفيف عند تصنيف الم في النظر ةقد ترغب الدولف اإلضافية للخصم

 ةادتركيز الممدى اإلضافية المحتملة للتصنيف هي  المعاييريمكن أن تكون والنووية. 
 وخزنمعالجة ذلك على يمكن أن يشجع وتجانس التركيز داخل المادة. مدى و ويةالنو
  .لخصمالنووية في أشكال أقل جاذبية ل ةادالم

أو ، تقلل من جاذبيتها للخص���وم اتيةذعوامل  ذاتبرت المادة نفس���ها إذا اعتُ و  -٨٤-٣
ينبغي إجراء تقييم ف، خص����ائ� أخرى يمكن النظر فيها عند تحديد الحماية المناس����بة

قبل اس��تخدام هذه العوامل لتعديل تدابير الحماية  ير المحتمل لهذه العوامل وتوثيقهللتأث
    .الثالثة لعواملذات اطريقة التصنيف  التي تشير إليها ماديةال
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  إضافية تستند إلى إضافة المواد النووية معًا اعتبارات

من عدة  يتألفقد  مرفقعند تحديد مس�������تويات الحماية المادية في   -٨-٤"
للل يجوز، مبانٍ   جزءال، في الدولة السلطة المختصةتفاق مع با، يحدد أن مشغِّ
وال��ذي  فئ��ة مختلف��ةحتوي على مواد نووي��ة من ي ال��ذي النووي المرفقمن 

المس����تويات التي  الحماية تختلف عنمن  ياتمس����تول يخض����ع بناء على ذلك
في  التفكيرق��د يلزم ، . وعلى العكس من ذل��كالمرفق النوويتش�������م��ل ب��اقي 

الموجودة في عدد من  المواد النووية كميات إجراء جمع حس��������ابي لمجمو�
سبة لهذه تحديد ترتيبات الحماية المن أجل المباني   المجموعة من المباني"منا

]١.[  

أو مجموعة من المباني أو  عند تعيين مس�������تويات حماية مادية لمرفق نووي  -٨٥-٣
 قد يلزم النظر في تجميع، دون إذن لمواد النوويةا س�����ح� مقابلمجموعة من الغرف 

ية  ية الكم خل المرفقالموجودة من المواد النووية اإلجمال باني أو  أو دا مجموعة الم
الطريقة المس���تخدمة لتجميع المواد النووية عنص���راً هاماً في وتمثل مجموعة الغرف. 
  إذا لزم األمر. تهازيادبشأن و مستويات الحماية المادية المطلوبةاتخاذ القرار بشأن 

من كميات  قيام الخص��م بس��ح�إمكانية ] ١[ من المرجع ٨-٤الفقرة وتتناول   -٨٦-٣
 .واحد خالل هجوم النووية من عدة مواقع أو مبانٍ المواد 

 نووي����ة من نفس النو� �مثالمواد  يمكن أن تكون، مرافقفي بعض الو  -٨٧-٣
من  عددفي  موضوعة) ٢٣٥-من اليورانيوم٪ ٢٠أكثر من نسبة إلى  مثرىيورانيوم 
 على س�������بيلف. ما عمليةمختلفة أو في مراحل مختلفة من  غراضأل، ةمختلفالمباني ال

مادة المعنيةمن  كغم ٤كون هناك تقد ، المثال من  كغم أخرى ٤و أحد المبانيفي  ال
على  كميةكل  ظر فينُ فإذا مماثلة في مبنى آخر داخل نفس المنطقة المحمية.  ةادم

الكمية  أخذ كل خص����مال كان بوس����عإذا  غير أنهفي الفئة الثانية. س����تدر� المادة  ،حدة
ينبغي أن و ،الفئ��ة األولىفي  إدرا� الم��ادةينبغي ف خالل هجوم واح��د كغم ٨ الب��الغ��ة
  .متينا بدرجة مناظرةنظام الحماية المادية يكون 
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فة (مثل البلوتونيوممواد  توض�������عوقد   -٨٨-٣ -يورانيومالو، نووية من أنواع مختل
في نفس المنش��أة  )٢٣٥-اليورانيومب ثراءاإلمس��تويات مختلفة من باليورانيوم و، ٢٣٣

في المرفق عند الموجودة للمواد النووية  ةاإلجمالي الكميةالنووية. وينبغي النظر في 
 ومن ثم، داخل المرفق معيَّن موض���عفي أي الموجودة النووية  وادتحديد تص���ني� الم

تحديد تدابير الحماية المادية المناس�������بة لتطبيقها على المواد النووية. وهناك عدة  عند
وينبغي أن ، عة من المواد النووية المختلفةص����ي� محتملة لحس����اب فئة الكميات المجمَّ 

الخاص���ة ج هُ نُ الأحد يس���تخدم و. في هذا الش���أن النهج الذي س���تس���تخدم�في لدولة ا تبت
المواد النووي��ة مجموع��ة من الص�������ي� المش�������تق��ة من  مختلف��ة منال نواعاألتجميع ب

  .الثالث في الملحق مبيَّنهذا النهج و ،١ الجدول

من مواقع مختلفة داخل  من الس�����حب دون إذنزة قد ال تكون الحماية المعزَّ و  -٨٩-٣
لمن  قرارإذا وافقت الس���لطة المختص���ة على  مش���ترطةنووية المنش���أة ال بأن  المش���غِّ

مختلفة من جانب خص���م  مواض���علكميات منفص���لة من المواد من  الس���حب دون إذن
  :ما يلي واحد أمر غير محتمل بسبب

أو الحراس و/أن و مادية منفص��لةحماية  بنظم ةمحمي ةمنفص��لال مواض��عأن ال  )أ(
لهجمات الخص����وم في على التص����دي بفعالية  ونقادر التص����ديقوات أفراد 
  ؛مواضعالجميع 

مجموعات مختلفة من  وتس�������يطر عليها تديرهاالمنفص�������لة  مواض�������عالأن   )ب(
  .المواضعمن  موضعي أل يداخلشخص يحد من التهديد من  بما، الموظفين

ل ينظر ويمكن أن  -٩٠-٣ يحصل المواد النووية التي يمكن أن  في كميةأيًضا  المشغِّ
القرار بشأن مستوى الحماية  لالستنارة بذلك في ،الخصم في فترة زمنية محددة عليها

للل وينبغي. ةجمالياإل للكمية اعتبر مناس�������بي الذيالمادية  قترح ي نأ) أ( عندئذ مش�������ّغِ
للحد من قدرة الخص�����م على تجميع المواد النووية أو  ةمناس�����بالمادية الحماية ال رتدابي

تدابير الحماية المادية المناسبة إذا كان تجميع المواد النووية يؤدي إلى  أن يطبق(ب) 
    أعلى.فئة إدراج المواد في 
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  التخريب عواقب استنادا إلىمتدرجة من الحماية المادية  مستويات

 للعواقب) عتبات( عتبةلدولة ا تضعينبغي أن ، التخريبللحماية من   -٤٤-٣"
الحماية من المناس�����بة مس�����تويات المن أجل تحديد  اإلش�����عاعية �ير المقبولة

  ].١" [القائمينية اإلشعاع والوقاية النووي األمانالمادية مع مراعاة 

 المواد النووية والمتعلق بس���حب ١ الجدولفي  المبينلتص���نيف ا على خالف  -٩١-٣
الفئة المخصصة للمواد ف .بسيط ألهداف التخريب يال يوجد مخطط تصنيف، دون إذن

المحتملة  للعواقبليس����ت م�ش����را مفيدا الس����حب دون إذن النووية على أس����ا� خطر 
وقود  فإن على سبيل المثالو توجد فيه المواد. الذي المرفقتخريب أو  الموادلتخريب 

(الفئة األولى) هو مص�������در قلق كبير فيما يتعلق  الطازج الش�������ديد اإلثرا�اليورانيوم 
ألن مس�����تويات  تخريبالمنظور من قليالً ش�����ا�ال إال  مثليلكنه ال  بإمكانية س�����رقته،

 بيد أنمنخفضة.  إلطالقهان المادة والعواقب اإلشعاعية المحتملة ع الصادرة اإلشعاع
أقل إثارة يكون  يمكن أنفي مفاعل  تش����عيعهالذي تم  الش����ديد اإلثرا�وقود اليورانيوم 

االنش��طار نواتج العالية الناتجة عن إلش��عاع امس��تويات ألن  لس��رقةبا فيما يتعلق قلقلل
شيط و شأنها أنالتن سرقة صعبة  تجعل من  يكون  يمكن أنوقود ال الكن هذ، رةوخطال

ية للأكثر هدفا  ببتخريب جاذب عاعية المحتملة  بس�������  نواتجطالق إلالعواقب اإلش�������
  .هذه االنشطار والتفعيل

، التخريب منللحماية المادية  الرقابياألس�������ا� لدولة ا تض�������عينبغي أن و  -٩٢-٣
ش�������عاعية �ير اإلعواقب الد عتبة يتحدبالدولة قيام هذا األس�������ا� ينبغي أن يش�������مل و
ل يس����تخدمأن مقبولة. وينبغي ال لوض����ع تدابير الحماية بعد ذلك هذا األس����ا�  المش����غِّ

ينبغي أيضاً أن ، ٩٥-٣إلى  ٩٣-٣في الفقرات  رالتخريب. وكما هو مذكو منالمادية 
 عند تجاوزهيوصى بأن يتم الذي ، الحد األدنى للعواقب اإلشعاعية العاليةلدول ا تقرر

-٥في الفقرات  مبينكما هو ، تحديد المناطق الحيوية وحمايتها على مس�������تو� أعلى
    ].١[ من المرجع ٤٢-٥إلى  ٢٠



 

٤٢ 

  عاليةالشعاعية اإلعواقب المقبولة والشعاعية غير اإل عواقبال

الذي تقرر الدولة المس��توى ب المحتملة للتخريب فيما يتعلق بالعواق يُنظر في  -٩٣-٣
 تح��دي�ديكون  ويمكن أن. ةغير مقبول�� تكون العواق�ب اإلش�������ع��اعي��ة أن�ه عن��د تج��اوزه

دالعواقب اإلش������عاعية غير المقبولة كميًا أو نوعيًا.  العواقب اإلش������عاعية الدولة  وتحّدِ
 طالقاإل مثالإطالق النويدات المش��عة (تتعلق بمعايير قد تتض��من التي  ،غير المقبولة

تجاوز بعض يمش�������عة محددة  )نويداتنويدة (أو إطالق اإلش�������عاعي  نش�������اطالكلي لل
ألن يؤدي  الذي يكفي اإلطالق الجرعة (مثالتتعلق بمعايير و، المس�������تويات المحددة)

 يةحدود التص��ميمالو ،)المقررتجاوز الحد تمحدد  مكانفرد في للجرعة إش��عاعية  إلى
 أن تنطبقينبغي ومفاعل).  للقلب فيجوهري  تلف يؤدي إلىالتخريب الذي قد  مثال(

لتخريب  ةمحتملالالعواقب اإلش������عاعية  على ةولمقبالغير اإلش������عاعية العواقب نفس 
عواقب للتعريف الدولة  ومن شأن. المرافق النوويةفي الموجودة جميع المواد المشعة 

 هاتخريب ؤديييمكن أن التي هداف األ تحديد يتيحأن ، بدورهمقبولة، الغير  اإلشعاعية
العواقب التي تحديد  ومن ش�������أن. حميةأن تكون مينبغي لذلك التي عواقب والإلى هذه 

أن يتضمن  ؛ انظر أدناه)ير مقبولة (وعواقب إشعاعية عاليةتعتبر عواقب إشعاعية غ
على س���بيل ف. األمانبالتش���اور الوثيق مع س���لطات  دأن يحدَّ وينبغي  األمان،اعتبارات 

اإلش�������عاعية واآلثار غير المقبولة اإلش�������عاعية اآلثار  تعريفكون ييمكن أن ، المثال
  ].١١، ١٠لها [ والتصديلمعايير المستخدمة للتأهب للطوارئ با امرتبط العالية

 يناظرويمكن تحديد عتبة العواقب اإلش�������عاعية غير المقبولة عند مس�������توى   -٩٤-٣
لنويدات المش��عة في منطقة محلية داخل المرفق النووي. من انس��بيا  كمية قليلةإطالق 

 س�������وىتؤدي إلى حدوث هذه العواقب األقل  يحتمل أنتتطلب األهداف التي ال قد و
األهداف التي  فإن اآلخر طرف. وعلى التبعا لذلك امنخفضيكون  من الحمايةمستوى 

الس�������كان  في اكبير تأثيراؤثر يإلى إطالق إش�������عاعي كبير  هاتخريبيمكن أن يؤدي 
شار إلى إلى أعلى مستوى من الحماية. ويُ  تحتاجوالبيئة خارج حدود المرفق النووي 

  إشعاعية عالية.بأنه حدث ذو عواقب ] ١[ هذا الحدث الشديد في المرجعمثل 

إذا فعالية. الش������عاعية اإلعواقب العتبة لدولة أيض������ا اينبغي أن تحدد ، ولذلك  -٩٥-٣
 أكبر من عتبة العواقبتخريب لل المحتملةاإلش�������عاعية  العواقب خلص التقييم إلى أن



 

٤٣ 

على النحو  تهاوحمايتحديد المناطق الحيوية  فيتعينالعالية أو تس�������اويها ا�ش�������عاعية 
باستخدام عملية التصميم ، ]١من المرجع [ ٤٢-٥إلى  ٢٠-٥الموصى به في الفقرات 

العواقب ا�ش�����عاعية  كانتإذا و]. ١من المرجع [ ١٩-٥إلى  ٩-٥في الفقرات  المبينة
، العواقب ا�ش������عاعية العالية ةقب ا�ش������عاعية غير المقبولة وعتبالعوا بةتع بينتقع 

متدرجة على أس�������اس العواقب ا�ش�������عاعية تحدد الدولة متطلبات حماية  فيمكن أن
 ٩-٥في الفقرات  المبينةوينبغي توفير الحماية باس�����تخدام عملية التص�����ميم ، المحتملة

عتبة  أدنى من ةالمحتملا�ش�������عاعية العواقب كانت إذا و]. ١من المرجع [ ١٩-٥إلى 
لأن يحمي برغم ذلك  فينبغي، غير المقبولةا�ش�������عاعية العواقب  المعدات  المش�������ّغِ

، تأمينهامن خالل من خالل التحكم في الوص�������ول إليها و باألمانالمتعلقة  جهزةواأل
العالق��ة بين العواق��ب و]. ١من المرجع [ ٧-٥على النحو الموص�������ى ب��ه في الفقرة 

في  مبينةا�ش����عاعية غير المقبولة والعواقب ا�ش����عاعية العالية ومس����تويات الحماية 
  .١الشكل 

  
   

العالقة بين العواقب ا�ش����عاعية غير المقبولة والعواقب ا�ش����عاعية العالية والمس����تويات  -١ الش����كل
لوكالة الدولية الصادرة عن ا سلسلة األمن النوويمن  ١٣العدد  – NSS13 الوثيقة  المتدرجة للحماية.

  .للطاقة الذرية

  
  

قب
عوا

ال
 

 الوثيقة حماية المناطق الحيوية كما هو محدد في
NSS13 

حماية على أساس مستوى المتطلبات تحديد فئات 
 العواقب المحتملة

  الماديةال توجد متطلبات محددة للحماية 
تأمين المعدات المتعلقة بالسالمة والتحكم في 

 يهاالوصول إل

 عواقب إشعاعية عالية

عواقب إشعاعية غير 
 مقبولة
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  العواقب اإلشعاعية المحتملة للتخريب نطاقات

 عتباتال لىإ ينمحتملاللخص�����وم ل تخريبالأهداف  جاذبية مدى تقديريس�����تند   -٩٦-٣
 ،عاليةالش������عاعية اإلعواقب الو مقبولةالش������عاعية غير اإللعواقب ل الدولة التي قررتها

السحب دون  اتتهديدعلى أساس  التي يتم تحديدهاعن فئة المواد النووية  مستقلهو و
 رص����يد على التخريب عن حتمل أن تنتجالتي يُ  اإلش����عاعية العواقب وس����تتوقف .إذن

 تتوقف ابدوره ه(وهذ المادة تشتيت بها يمكن التي السهولةعلى مدى و المشعة المواد
 يمكنو المادة). ش�������كلعلى و التخريب عن نجمي أن الذي يتوقع تيالتش�������ت آلية على

 عدة تعكس بحيث التخريب عن حتمل أن تنتجالتي يُ  اإلش�������عاعية العواقب تص�������نيف
بطريقة  متدرجة تكون حمايةال من مس�����تويات منها نطاق يتطلب كل ،لش�����دةل نطاقات
  .مناظرة

 ةغير مقبول إش������عاعية عواقب إلى تخريبحدث ال يؤدي أن ويتوقف احتمال  -٩٧-٣
 المرفق اس�����تخدامطريقة و البناء نوع (مثال المرفق خص�����ائص على نووي مرفق في
وتش���مل  نفس���ه. التخريبي الفعل وعلى )ومخططه العام هتش���غيلو هتش���ييدو هتص���ميمو

 غير إش�������عاعية عواقب حدوث كان إذا ما تحديد عند مراعاتها ينبغي التي العوامل
  ):حسب انطباقها( أدناه الخصائص المبينة غير ممكنأم  اممكن مرفقلا في مقبولة

 المادي هاش�����كلو هانوعالمرفق النووي و فيالموجودة المواد المش�����عة  كمية  )أ(
  ).التخزينفي  مأ المعالجة فيو ،سائل مأ صلب شكل مثال( تهاوحال

 الفيزيائية بالعمليات المرتبط ة)يالحرج المثال س���بيل (على الجوهري الخطر  (ب)
  .النووي مرفقال في عادة تجري التي الكيميائية والعمليات

 خالل مستقرة غير تصبح قد التي الهندسية السمات أو المعالجات خصائص  (ج)
  الهجوم.

ية  من حيث القوىلمرفق ا قدرة  (د)  لوقودا تش�������عيع وتاريخالحرارية الكهربائ
  ).النووي مفاعللل( النووي

  نشاط.ال من مختلفةال ألنواعل النووي مرفقلا تشكيلنسق   )ـ(ه
 مرافق في فمثال .النووي مرفقال في المش�������ع����ة للمواد المك����اني التوزيع  )و(

 قلب في عادةموجودا في ال الرص�����يد المش�����عمعظم  يكون ثوالبح مفاعالت
عل فا جة مرافق فيو ؛الوقود تخزين حوض وفي الم عال  يمكن والتخزين الم
  الموقع. الرصيد المشع موزعا في مختلف أجزاء أن يكون



٤٥

 في المش��عة النويدات تش��تت بعواقب الص��لة ذات النووي مرفقال خص��ائ�  (ز)
 هتص���ميملمرفق وا حجم المثال س���بيل (على المائي والغالف الجوي الغالف

 والمائية ة��������ياألرس�������مات الو الديمغرافية الخص�������ائ� أو ،وطريقة بنائه
  منطقة).لل

تلوث احتمال حدوث  مقابل الموقع خارج إش�������عاعي تلوثحدوث  احتمال  (ح)
 مو�������ع المواد على ئياجز س������يتوقف الذياألمر ( الموقعداخل إش������عاعي 

  ).الموقع لحدود بالنسبة المشعة

 الدولةقيام  في التخريب من للحماية متدرج نهج و����ع أس���اليب أحد تمثليو  -٩٨-٣
 لعواقبل كعتبات النووي مرفقال حدود على ل�ش����عاعات التعرض مس����توياتتحديد ب

 األداء مس�����تويات إلى جانب ،العالية اإلش�����عاعية لعواقباو مقبولةال غير ش�����عاعيةاإل
 ،تس�����بب أن يمكن التي المش�����عة المواد على المطبقة المادية للحماية ةالمطلوب المقابلة

ل من يُقت�����ى ثم المس����تويات. هذه عند إش����عاعية عواقب ،التخريب حالة في  المش����غِّ
 ماتحديد لكل هدف، بالنس�������بة ، يتمكي ل المحتملة التخريب أهداف لجميع تقييم إجراء

 إش��عاعية عواقب إلى س��ي�دي المش��عة المواد من الص��لة ذي الرص��يد تش��تيت كان إذا
 الحماية مس����تويات تحديدل التقييم اهذ نتيجة س����تخدموتُ  .المس����تويات المحددة هذه فوق

  الخصوم. قدرات مراعاة مع ،المرفق مناطقمختلف ل الالزمة

 مس�����تويات و������ع بها يمكن ية التيكيفال على آخر مثال ٢ الجدول ويرد في  -٩٩-٣
 هذا يوفرو المحتملة. اإلش�������عاعية العواقبطاقات ن مختلفل المتدرجة المادية لحمايةل

 على التخريب من مادية حماية نظام س�������تحداثال انطالق نقطة تطوراً  األقل النهج
قب مس�������تويات أس��������ا� ناظرة العوا ئات الم تأهب لف  للمرافق المقترحة لطوارئل ال

 لطارئ التأهب بش���أن لوكالةالص���ادرة عن ا األمان معايير في المو����حة واألنش���طة
شعاعي أو نووي ستند .]١٠-١٢[ إ  المشعة المواد رصيد أنب افتراض إلى الجدول وي
 الحراريةالكهربائية  القوى مستوى ازدياد مع يزداد تخريبي هجوم أثناء طلقتُ  قد التي

  اإللزامي. الرقابي النهج على للتطبيق قابلية أكثر النهج هذاو للمفاعل.
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 ،للتخريب المحتملة اإل��������عاعية للعواقب عتبات ثالث ٢ الجدول يعرضو -١٠٠-٣
 أن الدولة تقرر يمكن أن ،الجدول هذا باس�������تخدامو .مرافقال تحديد فئاتنهج ل مثالك

ألف  واقبالع مس�����توى عند نووية قوى محطة لتخريب المحتملة اإل������عاعية العواقب
عاعية عواقب هي ية إ��������  ���������أن ومن ].١٣[ الحيوية المناطق تحديد وتتطلب عال

 أقل ولكنها مهمة مقبولة غير إ�����عاعية عواقب تمثل أنجيم وباء  العواقب مس����تويات
الخاص��ة  المادية الحماية نظم ويمكن أن ت���مل ،العالية اإل���عاعية العواقب من أهمية

 ]١٤[ يرد في المرجعو محمية. منطقةتحديد  المحتملة العواقب من المس������تويات هذهب
محطات ل للتخريب المحتملة اإل���عاعية العواقب تحديد كيفية عن المعلومات من مزيد

 أخرى أنواع على] ١٤[ في المرجع المبينة األس�������اليب تطبيق يمكنو .القوى النووية
  .ةالنوويفق امرال من

 التص����ميم في لها المحتاط لتهديداتل بيان وتنفيذ عو����� ]٨[ جعالمر يقترحو -١٠١-٣
ما لة إلىاح كل لدو جت ا يد تا يةال أنب أكبر تأك ية حما ماد ية لموادل ال  والمرافق النوو

 ينبغي ،أعاله المث��ال فيو المقبول��ة. غير اإل��������ع��اعي��ة العواق��ب لمنع ك��افي��ة النووي��ة
 ألهداف الحماية اس������تحداث عند التص������ميم المحتاط لها في اتلتهديدلبيان  اس������تخدام

 النحو على ،عالية إ��������عاعية عواقب فيما يتعلق بها تحدث قد التيألف  المس�������توى
اس��تخدام بيان التهديدات  أي���ا ويمكن ].١[ المرجع من ٣٧-٣ الفقرة في به الموص��ى

 العواقب جيم، مستوى وأهداف اءب العواقب مستوى هدافأل التصميم المحتاط لها في
  .ةالدول ما ترىحسب

  ٣العمق في الدفاع

د أنينبغي " يقوم على  مفهوًماالدولة في  المادية لحمايةا متطلبات تجس�������ِّ
 الموظفينوخا��������ة ب تقنيةو هيكلية( لحمايةل وأس�������اليب عد� مس�������تويات

 أجل من عليها تحايلي أو تغلبي على الخ��������م أن يتعين )أخرى تنظيميةو
 )العمق في الدفاع :طاء األساسي (المبدأ أهدافه. تحقيق

                                                            
ف ألغراض س��ياقات   ٣ يس��تخدم في هذا المن���ور مص��طل� �الدفاع في العمق�، كما هو معرَّ

عددة من النظم ١األمن النووي في المرجع [ قات مت تدابير ]، ل����������ارة إلى مزيج م�لف من طب وال
ها الواجب التغلب بل  علي ها ق مادية. ويبين هذا التعريف مفهوًما ب اإلخاللأو التحايل علي ية ال الحما

ا من حي�ث المب�دأ لمفهوم  فاع في العمق’م���������ابه�ً لد في مج�ال األمان، ولكن ينبغي أن يالحظ أن ‘ ا
 ادرة عن الوكالة.في سلسلة معايير األمان الص-التعريف المحدد ليس نفس التعريف المستخدم 



 

٤٧ 

 مفهوم على المادية لحمايةفي مجال ا الدولة متطلبات تقوم أن ينبغي  -٤٥-٣"
 مزيج ������ي تص�����ميمتمفهوم يق هوالمادية  حمايةال مفهومو .العمق في الدفاع

 الحراس(بما في ذلك تنظيم  اإلجراءاتو ،األمنية) التجهيزات( األجهزة من
  ].١) "[األنساق التصميميةفق (بما في ذلك ا) وتصميم المرمهامهموأداء 
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 الحماية نظام تصميم في في العمق الدفاع نهج اتباع الدولة تشترط أن ينبغي -١٠٢-٣
 ينبغي ،وظيفة لكلو .التص�������ديو العرقلةو الكش�������ف وظائف من وظيفة لكل المادية
 الوظيفة. تلك فقدان القدرات إحدى إخفاق يعني ال لكي ،مستقلة بقدرات النظام تصميم

 التدابير اس������تخدام و/أو الموظفينمن جانب  مالحظةال على الكش������ف يعتمد قد ،فمثال
 مس�������تقلةمتعددة  مادية حواجز طريق عن العرقلة توفير يتم ويمكن أن اإللكترونية.

ها التغلب يجب متنوعةو  ،المتاريسو ،يجةاألس������� (مثال الهدف إلى لوص�������ولل علي
من جانب و الموقع في الحراس جانب من التص�������دي توفير ويمكن ).المقواة والمباني

 وخارج الموقع فيالموجودة  التص��������ديقوات من جانب  وكذلك المحلية الش�������رطة
  الموقع.

 اس�������تخدام العمق في الدفاع وتطبيق المتدرج النهج بين الجمع س�������يتطلبو -١٠٣-٣
 (الكش��ف المادية الحماية تدابير في فعالية أكثر مكوناتس��تخدام وا الطبقات من مزيدال
التي  التخريب وأهداف األعلى الفئات ذات الس�������رقة ألهداف )التص�������ديو العرقلةو

  .خطورة أكثر نتائج يحتمل أن تترتب عليها

  الحماية المادية منظومة استدامة

 في المحددة األس���اس���ية عناص���رال أحد نوويال األمن اس���تدامة منظومةتش��كل  -١٠٤-٣
 عناصرالو الهدف" والمعنونة وكالةالصادرة عن ال نوويال األمن سلسلةمن  ٢٠العدد 

 على االس�����تدامة تعتمدو ].٤[ "لدولةالخاص�����ة با النووي األمن لمنظومة ةس�����اس�����ياأل
 المرجع عترفوي .ةوفعال ص����امدة نووي أمن إيجاد منظومة في تس����هم التي الس����مات

  :، وهيالمادية الحماية استدامة في خاص بوجه تساهم عناصر بأربعة ]١[

 عبارة ص�������راحة نوويال تعريف ثقافة األمنيت��������من  :ينووال ناألمثقافة   )أ(
  ".النووي استدامة األمن"

يد الجودة  (ب) ية :توك قة توفر عمل بات بأن الث ية متطل ية الحما ماد فاة ال  مس�������تو
  باستمرار.

 الحمايةب تخل أن يمكن التي الحس��اس��ة المعلومات عن الكش��ف منع الس��رية:  (ج)
  المادية.
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 بنيةالو والمواردالصيانة  التحديد وجه على يعالج برنامج االستدامة: برنامج  (د)
  فعالة.المادية الحماية لل الالزمة -ة تقنيالو ةبشريوال المالية، - األساسية

  النووي األمن ثقافة

 األولوية تولي أن المادية الحماية تنفيذب المعنية المنظمات جميعل ينبغي"
 بفعالية تنفيذها بما يكفل الالزمة وصيانتها ولتطويرها األمن لثقافة الواجبة

  ].١[ األمن)" ثقافة :واو األساسي (المبدأ .بكاملها المنظمة في

فيه  فتعرَّ  الذي ،]١٥[ في المرجع النووي األمن ثقافة بش���أن إرش���ادات ترد -١٠٥-٣
 األفراد ي��اتوس�������لوك مواقفو خص���������ا�ص مجموع��ة" :ب��أنه��ا النووي األمن ثق��اف��ة

  ."زهوتعزي النووي األمن لدعم وسيلة تشكل التي والمؤسسات والمنظمات

 من متنوعة مجموعة في أفراد ةقويال نوويال مناألثقافة  تكوين ويشارك في -١٠٦-٣
 جميع على ويتعين .ينفعال ليكونوا معا العمل يتعين عليهم والمنظمات التخص���ص���ات

 مع انسجام فيتوضع  التي ،لدولةالخاصة با النووي األمن سياسة قتطبأن  المنظمات
 ةي��إدار هي��اك��ل رتطو أن المنظم��ات ويتعين على .لل��دول��ة والرق��ابي الق��انوني اإلط��ار

 هذه يمديرول مناس�����بة. نظما إدارية أن تقيمو ،كافية موارد صتخص�����أن و ،مناس�����بة
 ممارس��اتهم خالل من الثقافة على التأثير فيينبغي أن يؤدوه  أس��اس��ي دور المنظمات

 المس�����تمر. التحس�����ين إلى والس�����عي الموظفين تحفيز تش�����مل التي ،واإلدارية القيادية
جة تكون أن وينبغي فة نتي قا لة النووي األمن ث عا خذ أن هي الف ًجا األفراد جميع يت  نه

 اموقف أن يتخذواو ،يقظين يكونواوأن  ،المادية لحمايةا وحص�������يفا بش�������أن ص�������ارًما
  .بذلك لقيامإلى ا حاجة تنشأ عندما اصحيحو سريعا علهموأن يكون رد ف استفساريا،

  الجودة كيدوت

 هاوتنفيذ الجودة لتوكيد وبرامج الجودة لتوكيد س������ياس������ة و�������ع "ينبغي
 للحمايةبالنس��بة  المهمة األن���طة لكل المحددة المتطلبات بأن الثقة �رس��اء
  ).الجودة توكيد :ياء األساسي (المبدأ .قد تم الوفاء بها المادية

 أنب الحماية المادية وبرامج جودةال توكيد ةس��ياس��ينبغي أن تض��من   -٥٢-٣"
م وينفَّذ ويص��ان  المادية لحمايةا نظام  االس��تجابة على قادرة ظروف فييص��مَّ
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 للوائح وب�نه يس�����تجيب ،التص�����ميم المحتاط له لتهديدا أو التهديد لتقييم بفعالية
  ].١[ "األداء القائمة على و/أو التوجيهية المتطلبات ذلك في بما ،الدولة

 نظام أو ما عملية خالل من البيانات الحتياز آلية جودةال توكيد برنامج يوفر  -١٠٧-٣
 أو العملية ورصد ما، معيار قياسا علىمقارنة منهجية  المكتسبة لبياناتا مقارنةو ،ما

 هو توكيد الجودةو .واإلغفاالت األخطاء تقليل هو البرنامجهذا  من الهدفو النظام.
  المتكاملة. اإلدارةنظام  عناصر أحد

تقوم  أن قترحيُ  ،القائم المادية الحماية نظامل مس�������تمرةال فعاليةال لض������مانو -١٠٨-٣
  :بما يلي نوالعاملو المختصة السلطة

 ينالمنطبق وبرنامجها اإلدارة س����ياس����ة في الجودة توكيد جوانب على الحفاظ  )أ(
 من الس�������حب دون إذن النووية المرافقو ةنوويال للمواد الحماية المادية على

  تخريب؛الو
 لس�����ياس�����ةل بيان في مفهومةو معروفة الجودة توكيد عن مس�����ؤولياتهم جعل  (ب)

 للموظفين إر�����ادات تقديم ،االقتض����اء وعند ،توكيد الجودةب التزامهم إلثبات
  بالجودة؛ يتعلق فيما المنظمة أهداف دتحد

 إلى توكيد الجودة عن المبا������ر اإلبالغ وفري بحيث اإلدارة برنامج تص�����ميم  (ج)
 المنظمة؛ في إداري مستوى أعلى

 تحديدب تقض����ي  منهممخص����ص����ة للمنظمة المعنية لكلٍّ  إدارية برامج وض����ع  (د)
  .هاعوتتبُّ  التصحيحية العمل خطط ووضع القصور أوجه وتقييم

ل لدى كونت أن ويُقترح -١٠٩-٣  الحماية نظمتكون ل أن تض��من ةيإدار برامج ينالم���غِّ
من أجل  مناس�����بة داعمة وثائق األداء على القائمة المتطلبات لتلبية المص�����ممة المادية
 تعويض���يةال تدابيرال وض���ع عند ةخاص��� بص���فة مهمة المعلومات هذهو فعاليتها. إثبات
 األمن أحداث أن البرامج هذه أن تضمن أيضاوينبغي  تصحيحية.ال جراءاتاإل وتنفيذ

 الفقرتين انظر( الس��لطة المختص��ة الوقت المناس��ب إلى في س��يتم اإلبالغ عنها نوويال
  ).٤٨-٣و ٤٧-٣

 واإلجرائية نيةتق(ال األن�������طة كل دارةاإل برامج �������ملت أن أيض������ا ويُقترح -١١٠-٣
 دوًرا اإلدارة برامج وتؤدي .ادوري�� ثأن تراجع وتح��دَّ والمتعلق��ة ب��األمن  واإلداري��ة)
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 هذه النظم س��تمراريةا ���مان بغية ،المادية الحماية نظام تش��كيلنس��ق  إدارة في كبيًرا
  التغييرات. إجراء قراراتل يالمنطق األساس وتوفير

  ريةسِّ ال

التي قد يؤدي  المعلومات س�����رية لحماية متطلباتلدولة ا ت������� أن "ينبغي
المرافق و النووية للمواد المادية الحماية دون إذن إلى تقويض إف��������اؤ�ا

  . (المبدأ األساسي الم: السرية)النووية

 للمعلومات المناس��بة الحماية ل���مان خطواتالدولة  تتخذ أن ينبغي  -٥٣-٣"
 الحماية التي قد ي�دي إفش������ا�ها دون أذن إلى تقوي� لةمفص������َّ ال أو محددةال

 التي المعلوم��ات دتح��دِّ  أن وينبغي النووي��ة. المرافقو النووي��ة للمواد الم��ادي��ة
دو الحماية إلى تحتاج   ].١[ "تدريجي نهج باستخدام ،حمايتها يةكيف تحّدِ

 هلهذ وفقاو المعلومات. أمن بش�������ن للدول إرش������ادات ]١٦[ في المرجع ترد -١١١-٣
  :اإلرشادات

 يمكن أن ي�دي كش��فها دون إذن معلومات هي الحس��اس��ة المعلومات  -٥-٢"
 إلى اإلخالل )ها دون إذنس���تخداما منع أو هاتدمير أو هاتغيير أو هاتعديل (أو

 أو نووي مرفق �����د على ارتكا� فعل �����ار المس����اعدة أو النووي األمنب
لة في المجال النووي منظمة يات ال أو عام ناء عمل قل.أث  هذه تش�������ير قدو ن

قة ب ترتيباتال إلى ،المثال س�������بيل على ،المعلومات  في النووي األمنالمتعل
أو إلى أم��اكن  ،م��ا مرفق في والمكون��ات والهي��اك��ل النظمإلى  وأ ،م��ا مرفق
عة مواد أو نووية وادم تواجد يل إلى أو أخرى مش������� فاص������� ها، أو إلى ت  نقل

  ."ما منظمة التفاصيل المتعلقة بالعاملين في

لدولة تحددو -١١٢-٣ بات ا ها يفي التي ينبغي أن المعلومات أمن متطل ل ب ّغِ  ؛المش�������
 .الوطني األمنسلطات  منالواردة  والسياسات اإلرشادات لىإ المتطلبات هذه وتستند

 ،لحا��ي تلك المعلومات الحس��اس��ة تحددو ةحس��اس�� معلومات يش��كل ما وتحدد الدولة
في  ويرد .المعلوماتلك تب المرتبطة المعلومات أمن متطلبات ،متدرج نهج باس����تخدام

  النووي. األمن معلومات تصنيفل مخطط على مثال ]١٦[ المرجع
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 أمنية تدابير تطبيق على وسالمتها وتوافرها المعلومات سرية حماية تعتمدو -١١٣-٣
 غير أفراد قبل من تعديلها أو عليها الحص��ول عدم لض��مان الحس��اس��ة المعلومات على

 والبرنامج النظام المعلومات أمن ويش�������مل .اله مأذونغير  منظمات أو لهم مأذون
 .كانت ش�������كل أيفي  المعلومات حماية لض�������مان القائمة القواعد ومجموعةالقائمين 

  يلي: ما ،أدنى كحد ،المعلومات أمن يشملو

  واإللكترونية؛ الماديةالوسائط  المحفوظة على المعلومات أمن  )أ(
  )؛الحاسوبي ناألم( الحاسوبية النظم أمن  (ب)
  ؛االتصاالت وشبكات االتصاالت نظم أمن  (ج)
 (مثال الخ���ارجي���ة الجه���اتموظفي و مرفقال موظفي عن المعلوم���ات أمن  (د)

  ن)؛ووالبائع المتعاقدون
  ).ورد أعاله ما ةرفمع مثال( الملموسة غير المعلومات أمن  )ـ(ه

 أمن سياسة تطبيق حساسة معلومات لديها التي المنظماتأن تضمن  وينبغي -١١٤-٣
 ناألم إلى الحاجة تماًما ونيدرك الموظفين جميع وأن الدولةب الخاص�������ة المعلومات

  .منظمتهم قواعد ويتبعون

 لحمايةالداخلية  وإجراءاتها وخططها سياستها ضعت أن منظمةال ويتعين على -١١٥-٣
  .معلوماتال نألم ةالوطني امتثاال للسياسة الحساسة هامعلومات وتوافر وسالمة سرية

  يلي: ما على ]١[ المرجع من ٥٤-٣ الفقرةوتنص  -١١٦-٣

 معلوم��اتال لىع ص�������ولحال الم��ادي��ة الحم��اي��ة نظ��ام إدارة تجع��ل أن "ينبغي
 بما يتناسب مع جدارتهم بالثقة ثبتت الذين مقتصرا على األشخاص حساسةال

ية  ألداء ة هذه المعلوماتمعرف إلى يحتاجون والذين المعلومات حس��������اس�������
 المحتملة الض������عف مواطن تتناول التي المعلومات تكون أن وينبغي .مهامهم

  ."من الحماية عاليةمشمولة بمستويات  المادية الحماية نظم في

 التخريب أهداف وخص������ائص مواض������ع حمايتها ينبغي التي المعلومات تش������مل قدو
 مواطن ذلك في بما - المادية الحماية نظام وتشغيل تصميم عن معلوماتالو ،والسرقة
 النووية المواد ومراقبة حص��ر من معينة وجوانب الحماية نظام في المحتملة الض��عف

  .التصدي اتقووإجراءات  تكتيكاتشأن ب الطوارئخطط  الواردة في والتفاصيل -
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ل أن يتبعها ينبغي التي األحكام بوض�������و�لدولة ا تحدد أن ينبغيو -١١٧-٣  المش�������ّغِ
 األحكام هذه دتحدِّ  أن وينبغي المادية. الحماية بنظام المتعلقة المعلومات سرية لضمان

 حس����اس����ية مع تناس����بالم المطلوبالحماية  مس����تو�و حمايتها تعينت التي المعلومات
لفي خطة  قتوثَّ أن  ينبغيو فقدانها. عواقبمع و المعلومات  إجراءاتاألمنية  المش�����غِّ
ل ّغِ ل قبل من دورًيا تقييمهاأن يتم و األحكام بهذه لوفاءالرامية إلى ا المش�������  المش�������ّغِ

  .ةالمختص السلطةو

 العقوباتكون تينبغي أن ..." :هأن على ]١[ رجعالم من ٥٥-٣ الفقرةتنص و -١١٨-٣
 أو التشريعي لدولةا نظام من جزءا السرية الذين ينتهكون األشخاص المفروضة على

 ينتهكون من علىفرض التي ت عقوب���اتال عن معلوم���اتوينبغي إبالغ ال ."الرق���ابي
 الحساسة، المعلومات إلىبه  المأذون وصولإمكانية ال على يحصلون من إلى السرية
 هذهارتكاب  عن ارادع يكفي ألن تمثل بما ش��������ديدةتلك العقوبات  تكون أن وينبغي

 تراعي مناس�������بة بعقوبات معاقبا عليها الجرائم هذهلدول ا تجعل أن وينبغي األعمال.
  الجرائم. لتلك التي يمكن أن تكون جسيمة الطبيعة

  االستدامة برنامج

 البنية اس������تدامة يدعم الرقابيو القانوني اإلطار أن أن تض������من الدولة ينبغي -١١٩-٣
 األمن منظومة في إطار وتدابيرها الحماية المادية ونظم المادية للحماية األس������اس������ية

 األس������اس������ية الالزمة البنية بتوفير الدولة قيام هما جيدتان ممارس�����تان هناكو النووي.
للل والتابعين لدولةل التابعين المادية الحماية موظفي لتدريب وأن على الس������واء  مش������غِّ

ًياممكنا  ذلك كان كلما ،توفر  وتقييمها. المادية الحماية معدات الختبار مرافق ،عمل
لللو لدولةل االختبار هذا يوفر أن ويمكن  الالزمة الممارس������ات عنمعلومات  ينمش������غِّ

  الالزمة. األداء مستويات عند هاومعدات المادية الحماية تدابير الستدامة

  لها لتصديوا والتأهب النووي األمن ألحداث التخطيط

دون  النووية لموادا لس����حب من أج� الت�����د� طوارئخطط "ينبغي إعداد 
 ،القيام بذلك ةمحاول أو النووية، المواد أو النووية المرافق تخريب أو إذن

 ح��ام�ي جميع تطبيق ���ذ� الخطط ع�� نحو م��م من ج��ان��ب ينبغي�م��ا 
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 )"الطوارئ خطط :كاف ا������ا������ (المبدأ المعنية. وال������طا� التراخيص
]١.[  

األعمال الش����ريرة  طوارئخطط  أنض����منا  األس����اس����ي المبدأ هذا يعني قد -١٢٠-٣
)contingency plans( خطط الطوارئو ) العامةemergency plans (هما شيء واحد. 

 ينالمص�������طلح ينه��ذ تعريف في ال��دول بين اختالف��ات هن��اكف المم��ارس��������ة فيأم��ا 
 من جزء هي ]١[ المرجع في )contingency plan( "خطة الطوارئ"و .هماواستخدام

 حداثأل المادية الحمايةالمعنيين ب فراداأل بتص��دي وتتعلق ،العامة النووي األمن خطة
سلةمن  GSR Part 7العدد  فيأما  .شريرة أعمال على تنطوي التي النووي األمن  سل

 نووية طوارئ لحالة التصديو التأهبالمعنون " ،لوكالةا األمان الصادرة عن معايير
 لطارئ التص���ديب) emergency plan( "الطوارئ خطة"تتعلق ف ،]١٠[ "إش���عاعية أو

غير  .عمل شرير عن أو حادث عن اناتج ارئالط لكذ كانأ سواء ،إشعاعي أو نووي
 تص�����دياس�����يتطلب  العامةالطوارئ  ةوخط األعمال الش�����ريرةطوارئ  ةخط تنفيذ أن

 النووية المواد ومراقبة حص������ربو المادية لحمايةاالمعنيين ب فراداألا من جانب منس������ق
   .األمانبو

 جميع تكون أن نوويال مناأل لح��دث التص���������دي أثن��اءمن الض�������روري و -١٢١-٣
 الص���عيدين على مناس���بال مس���تعدة للتص���دي التص���دي ذلك في المش���اركة المنظمات

يان ل ]٤[ في المرجعويرد  والوطني. المحلي تدابيرب لة ا هاخذتت أن ينبغي التي ل لدو
لو الدولة وتتحمل .هل التص������ديو والتأهبحدث أمن نووي لوقوع  لتخطيطل  المش������غِّ

والتص���دي  والتأهب النووي األمن ألحداث لتخطيطعن ا تكاملية مش���تركة مس����وليات
 التخريب آثار تخفيفو تهاواس������تعاد المفقودة النووية الموادمكان  تحديدمن أجل  ،لها

 بعد تهااس���تعادو ةنوويال موادال مكان ديحدت وبالنس���بة ل�جراءات الرامية إلى وتقليلها.
ل لدىكون تال قد  ،تهاس��رق  ومن ،النووي مرفقال خارج محدودة س��لطةس��وى  المش��غِّ

 الموقع. خارجللحدث  التص����دي عن الر�يس����ية المس�����ولية الدولة تتحمل أنثم يرجح 
ل بين بوض���و� المس����وليات تخص���ي� يتعين ،الص���دد هذا وفي المنظمات و المش���غِّ

  األخرى. يةالحكوم

 الوقت في التصدي ضمان هي األعمال الشريرة طوارئل التخطيط أهدافو -١٢٢-٣
 عملعلى ينطوي  نووي حدث أمن يأل مس�������توياتال على جميعوبفعالية  المناس�������ب

 األحداث خالل المادية الحماية على والحفاظ ،يهإل يوجهأو  مرفق نووييتعلق ب شرير
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 أو ،طبي طارئ أو ،مش����عة نويدات إطالق على ينطوي حادثأي  من قبيل ،األخرى
ية. كارثة ب ويتعين طبيع يام  حة اإلجراءاتالق خاذ و الص�������حي  الوقت في القراراتات

سب سبال لتصديمن أجل ا المنا سوية للحدث منا  وقوع طارئ حال فيو .الوضع وت
 نظام فعالية اس������تمرار لض������مان الالزمة الترتيبات اتخاذ ينبغي ،إش������عاعي أو نووي

  .العامة الطوارئخطة  تنفيذ أثناء المادية الحماية

 خطة طوارئ األعمال أن ةمختص������ال الس������لطةو أن تض������من الدولة ينبغيو -١٢٣-٣
لالخاصة ب خطة األمنالواردة في الشريرة  ق مع الخطة الموضوعة على ستت المشغِّ

 ،مكتوبة مستندات( اتفاقات وضع االتساق هذا أن يساعد على ويمكن .مستوى الدولة
ل بين البروتوكوالت) من �يره��ا أو التف��اهم م��ذكرات من قبي��ل  الكي��ان��اتو المش�������غ��ِّ
 س��بيل على ،بوض��و� تحددأن  االتفاقات هذهومن ش��أن  ؛التص��ديب المعنية الحكومية

 ،لتنس�����يقمن ا الالزم المس�����توى تحقيق يمكنو .هومس������ولياتكل كيان  أدوار ،المثال
 س�����يناريوهات باس�����تخدام مش�����تركة تمارينومش�����تر�  تدريب إجراء خالل من ،مثالً 

  المناسبة.األعمال الشريرة  طوارئخطط و الممارسات

لو المناس������بة المختص������ة والس������لطات الدولة لدى كونت أن ينبغيو -١٢٤-٣  المش������غِّ
 أحداث أنواع مختلف تتناول األعمال الش������ريرة طوارئ خطط من ش������املة مجموعة

يل في وترد النووي. األمن تذي لةطاء  ال ثل على أمث  تتطلب قد التي األحداث هذه م
  .األعمال الشريرة طوارئ خططوجود 

 من التحقق على للمس����اعدة بانتظام تمارين إجراء الدولة أن تض����من ينبغيو -١٢٥-٣
 .ةالش�������امل النووي األمن منظومة إطار فياألعمال الش�������ريرة  طوارئ خطط فعالية

 ضمن تقع والتخريب للسحب دون إذن سيناريوهات تمارينال هذه تتضمن أن ينبغيو
  .التصميم في لها المحتاط التهديدات بيان أو اتالتهديد تقييم نطاق

 الرامي إلى المناسب التصدي بشأن إضافية إرشادات ]٧[ في المرجع وترد -١٢٦-٣
 س�������بيل (على تهاواس�������تعاد التحكم الرقابي ة عنخارجال النووية المواد مكان تحديد
  للسرقة). نتيجة ،المثال
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  متكامل نظام وصيانة وتنفيذ وضع -٤
  النووية للمرافق المادية لحمايةل

  
ل إلى الموجهة ]١[ التوص���يات تنفيذ بش����ن إرش���ادات القس���م هذا يقدم  -١-٤  المش���غِّ

ية ألغراض ماد ية ال يال موادلل الحما ية والمرافق ةنوو حب دون إذن النوو  من الس�������
 والقسمين ٣٠-٣ إلى ٢٣-٣ الفقرات في ةعام بصفة التوصيات هذه وترد والتخريب.

  ].١[ المرجع من ٥و ٤

حماية من من أجل ال المادية الحماية متطلبات بتنفيذ ]١[ جعوص�������ي المروي  -٢-٤
 يعني بما ،متكاملة بطريقة س�����وا� حد على هاوتخريب دون إذن ةنوويالالمواد س�����حب 

هذين  من كل ض��د فعاال ،وحيدا انظام يكون أن ينبغي المادية الحماية نظام أن ض��منا
 الحماية نظام بتصميم ]١[ يوصي المرجع ،ذلك على عالوةو التهديدات.النوعين من 

 يستوجب تخريب أو سحب دون إذن أو خطر أي ضد الفعالية تضمن طريقةب المادية
 من ١٧-٥و ٣-٥و ٤-٤ (الفقرات ةص�������رامكثر األ الحماية المادية متطلباتتطبيق 
  ]).١[ المرجع

 ض����د فعال ديحو مادية حماية نظام لتص����ميم امقترح نهجا القس����م هذا يقدمو  -٣-٤
بش�������ن  المرحلي النهجكما أن  .على الس������وا� والتخريب دون إذن الس������حب اتتهديد

أي  – المادية لحمايةعلى ا النظم هندسة مبادئق يطبِّ  ،القسم هذا في الوارد ،لتصميما
 فعالية وتقييم ،المتطلبات هذه لتلبية نظم وتص�������ميم ،المادية الحماية متطلبات تحديد
 قدو ].١[ المرجع في بالتفص�������يل تناوله تمي لم وهذا ما – الناتج المادية الحماية نظام
 ،المادية لحمايةبش����ن ا منهجي هندس���ي نهج عناص���ر لتحديد أخرى س���بل هناك تكون
 ،الوكالة لها تروج التي المنهجية مع تتس�����ق القس�����م هذا في المعروض�����ة العملية لكن

 المادية الحمايةنظم  لتص��ميم أس��اس��ي بإطار مس��تخدمي هذه العملية تزويد إلى وتهدف
  .هاوتنفيذالخاصة بهم 

ل  مسؤوليات   العامةالمشغِّ

 المادية الحماية عناص�ر مختلف تنفيذ م���وليا� ينبغي أن تحدَّد بوض�و�"
 تنفيذ عن الر�ي�����ية الم������ولية أن من لدولةا تتأكد أن ينبغيو الدولة. في

 ح���املي على تقع النووي���ة المرافق أو النووي���ة للمواد الم���ادي���ة الحم���اي���ة
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لك(منح اإلذن األخرى  مس��تندات حاملي أو الص��لة ذات التراخيص  ينالمش���ِّ
  )الرخصة حاملي مسؤولية هاء: األساسي (المبدأ ).الشاحنين أو

.......  

لتعاون يينبغي أن   -٢٥-٣" الكيانات  مع وأن ينسقوا والناقل الشاحنو المشغِّ
 التص����د� قوات مثل ،الحماية الماديةمس�����وليات  الحكومية األخرى التي لها

  ].١[ الموقع" خارج

لأن يمتثل  ينبغي ،المس����وليات هذه تنفيذ لدى  -٤-٤  ألحكام كامال متثاالا نوالمش���غِّ
ل من األحكام هذه تتطلب قدو للدولة. الرقابيو القانوني اإلطار  اتفاقات أن يبرم المشغِّ

 المكتوبة) المس��تندات من أخرى أنواع أو البروتوكوالت أو التفاهم مذكرات من قبيل(
 من وغيرها والقوات المس�������لحة الوطنية والش�������رطة المحلية القانون إنفاذ هيئات مع

 االس�������تخبارية واألجهزة والوطنيين المحليينللطوارئ  المتص�������دين مثل ،المنظمات
  .الداخلية األمنأجهزة  من وغيرها

ل يتحملو  -٥-٤  الحماية نظام وتنفيذ اس����تحدا� عن الرئيس����ية المس�����ولية المش����غِّ
ل أن يعد ينبغيو مرافقه. في النووية للمواد المادية  مرفقبال خاص��ة أمنية خطة المش��غِّ
ا ش�������كال ط��اء الملحق ويق��دم ).١٦١-٤إلى  ١٥٤-٤ الفقرات (انظر  خط��ةلل مقترح��ً
  .األمنية

  يلي: ما على ]١[ المرجع من ٣٠-٣ الفقرةوتنص   -٦-٤

 المطلوب المس������توى تقديم على قادر غير المادية الحماية نظام تبين أن "كلما
لينبغي أن ينفذ  الحماية، من  تدابير مباش���رة الناقل و/أو الش���احن و/أو المش���غِّ

ل أن يقوم ينبغيو .المناس����بة الحماية لتقديم تعويض����ية  الش����احن و/أو المش����غِّ
يكون  تصحيحية إجراءات وتنفيذ تخطيطب ،عليه متفق إطار زمني في بعدئذ،
  "تستعرضها وتعتمدها.أن  ةالسلطة المختصعلى 

 والنظم الهياكل عن للتعويض خذتتَّ  األجل قص��يرة إجراءات هي التعويض��ية التدابيرو
سنى إلى أن ،للعمل القابلة غير أو المتدهورة األمنالمتصلة ب والمكونات  إصالحها يت
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المزيد من  إضافة في التعويضية التدابير توفير النهوج بشأن أحد يتمثلو استبدالها. أو
 قتوثَّ  أن قترحيُ و تحديده. فور النقص عن للتعويض التص��������دي قوات و/أو حراسال

 للتنس����يق الالزمة الترتيبات على ويص����دَّق عليها وأن يتم االتفاق التعويض����ية التدابير
لو المختص���ة والس���لطة الدولة بين الض���روري هذه  تنفيذ قبل التص���دي اتوقو المش���غِّ

  التدابير.

  يلي: ما على ]١[ المرجع من ٢٨-٣ الفقرةوتنص   -٧-٤

بة بالنس������� يد نووي مرفقي أل " ية أن ينبغي ،جد يار تراعي عمل  الموقع اخت
 بين العالقة وأن تتناول أيضا ممكن وقت أقرب في المادية الحماية تصميمالو

نوع من  أي لتفادي ومراقبتها النووية المواد وحص��ر واألمان المادية الحماية
  ."تدعم بعضها بعضا الثالثة العناصر كل وللتأكد من أن تضاربال

اء النووي األمن على الواقع��ة ا�ث��ار في بعن��اي��ة النظر ينبغيو  واقعم اختي��ار من جرَّ
 األخرى المحلية والظروف الموقع تخطيطو المحلية البنية األساسيةف النووية.المرافق 
 ،الموقع تخطيط راعى فيتيتعين أن  قدو النووي. األمن على جميعها تؤثر يمكن أن
 متطلباتال ،متعددة نووية التي توجد فيها منش������ت النووية لمرافقفي حالة ا ال س�����يما
  .عمقالمناسب في ال دفاعال توفيربغية  ،المادية الحماية تدابيرل الحيزية

 النووي. األمن احتياجات الجديدة النووية المرافق تص��ميم يراعي أن ينبغيو  -٨-٤
من خالل األمن ’ الغ��اي��ات ه��ذه تحقيقي��ة الرامي��ة إلى التص�������ميم جهُ نُّ ال على ويطلق

مدى  على المادية الحمايةتكاليف  تقليل إلى األس���اليب هذه تنفيذقد يؤدي و .‘التص���ميم
ط وقد ،نوويالمرفق ال عمر مدى  على فعال مادية حماية نظام على الحفاظ مهمة يبس��َّ
  .العمر ذلك

 جديدال نوويالمرفق ال تص�������ميم هو التص�������ميممن خالل  األمن من الهدفو  -٩-٤
 تتوافق التكلفة حيث من فعالة بطريقة ناألممن المطلوب  مس������توىال توفير يتم بحيث

من خالل  األمن ذوينف��َّ  .ومراقبته��االمواد النووي��ة وحص�������ر  األم��انو عملي��اتال مع
 النووي األمن أهداف فيه توض�����ع ممنظَّ  نهج عن طريقوجه  أفض�����ل على التص�����ميم

 عمر طوال التص��ميم قرارات في كاملة مراعاة وتراعىفي االعتبار  لدولةالخاص��ة با
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 التش���غيلبدء و والتش���ييد التص���ميمبمراحل  ومرورا المرفق تخطيطمن  بدءاً  ،المرفق
  .واإلخراج من الخدمة

 التص���ميم في المادية الحماية نظام تص���ميم دمج بدء الجيدة الممارس���ات منو  -١٠-٤
في وقت  االعتبارإيالء  ويشمل العملية. في ممكن وقت أبكر في النووي للمرفق العام
 مراع��اة مع ،الع��ام وتخطيط��ه المرفق موقع بتح��دي��د المتعلق��ة القرارات اتخ��اذ مبكر

ها  قة التي يمكن أن تؤثر ب ية نظم تص�������ميم على القرارات هذهالطري ية الحما ماد  ال
 مع ،األخرى يةالتص�����ميم متطلباتال مع أوجه الت������ارب تقليل المهم منو .تهاوفعالي

 ال���عف مواطن بإزالة وذلك مثال ،يوالتآزر ليماالتك التص��ميم فرص من االس��تفادة
  .المناسبة هندسةال خالل من المحتملة

ل إدارة مستويات أعلى تكون أن ينبغيو  -١١-٤ الحماية  تدابير دمجب علم على المشغِّ
  .وتؤيد هذا الدمج مرفقال عملياتفي  المادية

قدر بنفس المهم منو فة اإلدارة عتش�������جِّ  أن ال قا  في مبين هو كما ،قوية نووي أمن ث
  .١٠٦-٣و ١٠٥-٣ الفقرتين في بإيجاز ناقشكما هو مو ]١٥[ المرجع

ل ديحدِّ  ،المادية الحماية تنفيذبشأن  متكامل نهج اتباع أجل منو  -١٢-٤ مرفق ال مشغِّ
فذ ،والتخريب للس�������حب دون إذن المحتملة األهداف جميع نوويال  تدابير جميع وين

المرفق  نوعل وتبعا .الرقابي لدولةا نهج استنادا إلى تدريجية بطريقة المطلوبة الحماية
 من أعلى مس������توى الس������حب دون إذن أهداف أو التخريبأهداف  تطلبت قد ،النووي
 جميععلى  المناس���بة الحماية مس���تويات تنفيذ ينبغي الحاالت جميع في ولكن ،الحماية

ية المقص�������ود هو النهج هذاو األهداف. بات  "أكثر بتطبيق بالتوص�������  المطبقةالمتطل
  ].١[ المرجع من ٣-٥و ٤-٤ الفقرتين فيالواردة  ،"صرامة

 وجه على النووية المرافق تش�����ييد في النووي األمن اعتباراتلم يتم تناول و  -١٣-٤
ل أن تش��ير إلى ةجيدال اتممارس��ال إال أن ].١[ التوص��يات منش��ور في التحديد  المش��غِّ

 جميع خالل المادية الحماية تنفيذ كيفية التش�������ييدقبل  دأن يحدِّ  ينبغي لب)طمقدم ال (أو
فيه  س�������يتم الذي للموقع مجاور مرفق نووي بالفعل هناك كان إذاو .التش�������ييد مراحل
الن كالهما،  ينبغيف الجديد المرفق تش��ييد قبل بينهما، بالتنس��يق الوثيق أن يقوم المش��غِّ
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 القائم مرفقال لحمايةالزمة  إ���افية مادية حماية تدابير أي وتنفيذ تحديدبالتش��ييد، بدء 
شييد أعمال تنفيذ تم إذا ،(وبالمثل .العامل  ينبغيف هقائم أو تعديل مرفق نووي لتوسيع ت
 ويمكن المرفق.) ذلك القائمة من األجزاء لحماية إ��������افية مادية حماية تدابير اتخاذ

ا  من للحماية توكيد الجودةالخاص�������ة باألمان و مراجعةالعمليات  اس�������تخدام أي��������ً
 ،المس����تقبل في التخريب تس����هيل إلى تهدف أعمال أي عن الكش����فب وذلك ،التخريب

 نهاية فييُقترح إجراء تقييم نهائي و .خفيَّة أجهزة و������ع أو عمداعيوب  إحداث مثل
  .التشييد بدء قبل المادية الحماية ترتيبات فعالية ديتأكل ،التشييد مرحلة

  يةاألمن المنظمة

 اإلدارة نظام إطار في باألمن المتعلقة والمس�������وليات الواجبات تحديد ينبغي  -١٤-٤
  لية:ماتك وحدات ثالث إلى تقسيمها ويمكن ،المتكاملة

 ت�������مو المادية الحماية عن العامة المس�������ولية تتحمل يةمناأل دارةإلل وحدة  )أ(
مدراء  ذلك في (بما فقالمر وإدارة ةمختص�����ال س�����لطةال مع ونتعاملي مدراء

 ،تهاوص��يان خطة األمن و���ع عن نيمس���ول نيمخططو البش��رية)، الموارد
 لتلبية هأو تحديث المادية الحماية نظام تص������ميم عن مس�������ولين مص������ممينو

 الحماية نظام أداء تقييم عن مس���ولين محللينو ،المختص��ة الس��لطة متطلبات
 عن المس����وليات توزيعويش���كل  .يةالتص���ميم متطلباتال لىاس���تنادا إ المادية

-٤ الفقرات (انظرأي��������اً  األمن إدارة من اجزءاألمن األمان و العالقة بين
  ).١٥٣-٤إلى  ١٤٧

ياتل وحدة  )ب( ية لعمل ما يتعلق األمن عن مس��������ولة األمن عاملين في  والزوار بال
 ،يالحاس�������وب مناألو المعلومات، وأمن )،وإذن الوص�������ول الثقةالجدارة ب(

 ،الدولة) قبل من المخص��ص��ة للمس���وليات (وفقا التص��دي وقوات ،والحراس
نذار اإل محطة وتش�����غيل مرافقة،وال التحكم في الوص�����ولواجباتها  تش�����ملو

  النووي. ألمناألحداث  التصديو ،دورياتوال ،المركزية
 ،والترقية التركيب عملياتب يقومون - نيينتق موظفين ت���م نيةتق أمنية وحدة  (ج)

 ،)حس�������ب الحاجة األمنية العمليات يموظف بمس�������اعدة من( األداء واختبار
 روتوفِّ  - المقررة غيرواالس����تبدال  اإلص����الحعمليات و ،الوقائية والص����يانة
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لدعم مدخالت ا يات  يةاألمن دارةاإل ةوحدل وال حس��������ب  يةاألمنووحدة العمل
  .االقتضاء

  هوتنفيذ المادية الحماية نظام وضع عملية

مرفق  لتش���ييد مادية حماية نظام وتنفيذ ووض���ع تص���ميم نهج القس���م هذا يبين  -١٥-٤
 الحماية نظم وترقية ،)القائمة النووية المرافق في جديدة منش���ت وتش��ييد( جديد نووي
  .القائمة المادية الحمايةنظم  فعالية واستعراض القائمة، المادية

  المادية الحماية نظام وضع نهج

 منظم نهج باس�����تخدام على أفض�����ل وجه المادية الحماية نظام وض�����ع يتحقق  -١٦-٤
  :التالية هي الثالث المراحل هذهو مراحل. ثالث من يتألف

  .هومتطلبات المادية الحمايةنظام  أهداف ديحدت )١(
 التي تم تحديدها المتطلباتو األهداف لتحقيق المادية الحماية نظام تص�������ميم )٢(

  .١ المرحلة في
 في ٢ المرحلة في الذي تم تص��ميمه المادية الحماية نظام فعالية وتقييم تحليل )٣(

  .١ المرحلة خالل التي تم تحديدها والمتطلبات األهداف تحقيق

المندرجة  نشطةلأل ا عاماملخص ويوفر ثالثالالمراحل  هذه تسلسل ٢الشكل  حويوضَّ 
  .منها مرحلة كل في

 أدناه التفص��يل من بمزيد تناقش التي ،الثالث المراحل هذه تطبيقومن ش��أن   -١٧-٤
 من للحماية مادية حماية نظام تص���ميم يس���فر عن أن ،٥٩-٤ إلى ٢٣-٤ الفقرات وفي

 أخرى أهداف وأي النووية لموادافيما يتعلق ب والتخريب دون إذنس�������حب ال تهديدات
    .أن ينطبق عليها األمر يمكن بالمرفق خاصة
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  المادية الحماية نظام عمر دورة

 ،هذهالنظام  و���� عملية باس��تخدام هوتقييم الحماية الماديةتص��ميم نظام  بعد  -١٨-٤
 التص�������ميم؛ تنفي��ذ هي الم��ادي��ة الحم��اي��ة نظ��ام عمر دورة في الت��الي��ة الخطوات تكون

شغيلو ستدامته تهوصيان الناتج المادية الحماية نظام ت ) عمليات(عملية ل والتخطيط ؛وا
 فيالتي تحدث  يراتيالتغ أس�����ا� على المادية الحماية لنظام مناس�����بة تص�����ميم إعادة

 أو ،المحتملة األهداففي  أو العملياتفي  أو لمرفقل يتشكيلالنسق الفي  أو اتالتهديد
  .٣ الشكل فيمبينة  هذه العمر دورة خطواتو األداء. رصد على بناءً 

  المادية الحماية نظام استدامة

ل أن ي������� ينبغي  ٥٧-٣"  لحمايةل همنظام س�����تدامةال برامج ... نوالمش�����غِّ
  يلي: ما االستدامة برامج تشمل أن ينبغيو .المادية

  .التشغيل (تعليمات) إجراءات ̶ 

  تدريب.الو البشرية الموارد إدارة  ̶

  .تهاومعاير هاإصالحو تهاصيانوتحديث المعدات   ̶

  .يالتشغيلالرصد و األداءاختبار   ̶

الحماية المادية نظام من  خص�������ائصتوثيق تحديد و عملية( تنظيم نس�������ق المكونات  ̶
 التيمن أن التغييرات  التأكدو - الحاس������وبية، مجانظم و البرالبما في ذلك  - مرفقلل

وتقييمها والموافقة عليها وإص���دارها  إعدادها قد جرىهذه الخص���ائص  طرأت على
  ).على النحو السليم في وثائق المرفق ودمجهاوتنفيذها والتحقق منها وتسجيلها 

  ].١[ "موارد وتحليل التكاليف التشغيليةتخصيص ال  ̶
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  .هوتقييم المادية الحماية نظام تصميم عملية -٢ الشكل

ل أن يتأكدينبغي و  -١٩-٤  نظام اس����تدامة في الدولة نهج مع مراعاة ،نوالمش����غِّ
ذوي  بينالم���درَّ  الموظفينأي  – الال�م���ة الموارد توفير من ،النووي األمن

 ،توكيد الجودةو ذات الص��لة، األس��اس��ية اتالبنيو ،الموثوقة والمعدات ،المعرفة
برنامج  في إطار بهم الخاص��������ة المادية الحماية نظمالس�������تدامة  – والتمويل

  االستدامة.

  الدولة متطلبات تلبية

 ينبغي ،٢ الش��كل في المبينة الثالث حلاالمرذات  عمليةال اس��تهالل قبل  -٢٠-٤
لأن يفهم   النووي األمن منظومة من الصلة ذات الجوانب الطلب مقدم أو المشغِّ

 الجوانب خاص����ة أهمية لهومما  .٣ القس����م في مبينة يه كما ،لدولةالخاص����ة با
ل التي يص�������مم بها كيفيةال في تؤثر التي ةالعديد  نظام الطلب مقدم أو المش�������ّغِ

وتشمل  لتصميم.على ا الدولة موافقة ويقدم طلب الحصول علىالمادية  الحماية
  :ما يلي الجوانب هذه

الذي  الرقابي النهج ذلك في بما ،للدولة الرقابيو التش�������ريعي اإلطار  )أ(
المحدد على النحو  اتتهديدلل للتصدي متطلباتال الدولة لتحديداختارته 

الجدارة بش����أن ، وتنفيذ س����ياس����ة الدولة ٢٦-٣إلى  ١٢-٣في الفقرات 
 ؛بالثقة

 ١المرحلة   ٢المرحلة   ٣المرحلة 

تحديد متطلبات
نظام الحماية 

 المادية
تصميم نظام 
الحماية المادية

تقييم نظام 
الحماية المادية

إعادة تصميم 
نظام الحماية 

 المادية

التصميم النهائي
لنظام الحماية 

 المادية 

تحديد خصائص المرفق/تحديد 
 األهداف

التهديدات كما حددتها الدولة

المتطلبات الرقابية كما حددتها
 الدولة

 الكشف

 العرقلة

 التصدي

 اختبار األداء

 تحليل المسارات

 تحليل السيناريوهات
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 على النحوالدولة على أس��������ا� نهج متدرج،  حددتهاالمتطلبات التي   )ب(
 ؛٧٣-٣إلى  ٧٠-٣في الفقرات  المبين

بات   )ج( قة على طل بالمواف ية الترخيص الخاص��������ة   الحص�������ول علىعمل
يدة التراخيص  عديالت الجد مةالتراخيص  فيوالتجديدات أو الت قائ ، ال
  .٣٧-٣إلى  ٣٣-٣في الفقرات  المبين على النحو

  
  

  المادية. الحماية نظام عمر دورة -٣ الشكل

أو  األداء،القائم على النهج  يأ – الدولة اعتمدته الذي الرقابي لنهجل وتبعا  -٢١-٤
 )٢٦-٣ إلى ١٨-٣ من الفقرات في مبين هو (كما بمركَّ ال النهج أو النهج اإللزامي،

ل نهج سيختلف -   بالمتطلبات. لوفاءبشأن ا الطلب مقدم أو المشغِّ

ل أن يؤديها ينبغي التي المهام ٤ الش�����كل ويبين  -٢٢-٤  تبعا ،الطلب مقدم أو المش�����غِّ
مس����اري  اتباع الض����روري من س����يكون ،بالمركَّ  لنهجوفيما يتعلق با .الرقابي لنهجل

 وتقييمه؛ التصميم وضع كيفية ٣ الشكل يوضحو االقتضاء. حسب ،همايكل الخطوات
شكلويبين  ل يؤديها أخرى أنشطة ٤ ال والموافقات التي تمنحها  الطلب مقدم أو المشغِّ
    .الدولة

 التقييم االستدامة التنفيذ التصميم

إعادة 
 التصميم

توجد 
حاجة 
للتغيير؟

 نعم

 ال
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  )١ (المرحلة المادية الحماية نظامل متطلباتال تحديد

 جانب من المادية الحماية نظاموتقييم  وضع من عملية األولى المرحلة تتمثل  -٢٣-٤
ل  الخاص�������ة المادية لحمايةا متطلبات انطباق كيفية تحديد في الطلب مقدم أو المش�������غِّ

 ويتعين على الم��ادي��ة. الحم��اي��ة ونظ��ام النووي والمرفق المح��دد الموقع علىال��دول��ة ب��
ل   :، كما يليعدة خطواتب التحديد هذا في أن يقوم الطلب مقدم أو المشغِّ

 على خطوةال هذهنطوي وت .هوظروفالمرفق  عمليات تحديد خص������ائص  )أ(
 وص����ف وض����عو المرفق؛ داخلالتي تتم  والعمليات المعالجات وص����ف

 المرفق حدودالتي توجد فيها  ماكناأل ذلك في بما ،مرفقللودقيق  شامل
 الوص�����ول؛ ونقاط ا�نش�����اءات، رتفاعاتوا ،الطوابق وخطط ،والمباني

 تحديدخطوة على النطوي هذه ت ،قائمال تص������ميمال أو لمرفقل وبالنس������بة
 الحماية لنظام كعناصر استخدامها يمكن التي الموجودة نظمال أو السمات
 المصادر جميع من مرفقال عن معلومات على الحصول يمكنو المادية.

 فقالمر اترس����وم من قبيل الموجودة الوثائق ذلك في بما ،الص����لة ذات
 مع المق�اب�تإجراء و المرفق ةم�حظ� ومن ،المع�الج�ات وأوص��������اف

 تفص��يلية معرفة إلى المادية الحماية نظم مص��ممو وس��يحتا� الموظفين.
 قيودال (مثلتحديدا  مرفقال تخص قيود أي عن فض������ً  ،المعلومات بهذه

  التصميم. أثناء صادفتُ  قد التي )المتعلقة باألمان
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  المادية. الحماية نظام تصميم عملية -٤ الشكل
  

للل الدولة اتوفره يتالو اتبالتهديد المتعلقة المعلومات تفس���ير  (ب) مقدم  أو مش���غِّ
 هذهو ).٦٣-٣إلى  ٥٥-٣ الفقرات انظر( لتص�����ميما أس�����ا� لتش�����كل لبطال
قائم علىال تخص تحديدا خطوةال ب أو داءاأل نهج ال  النهج (في .النهج المركَّ

ل ل عادةفي ال الدولة توفرال  ،اإللزامي  .)تتهديداعن ال معلوماتلمشغِّ
 الدولة حددتها كما ،موالخص������� من الحماية إلى تحتاج التي األهداف تحديد  (ج)

تحديد و ،المحتملةلتخريب ا عواقب و/أو النووية للمواد تص��نيفها أس��ا� على
  ).١٠١-٣إلى  ٧٤-٣ الفقرات (انظرعها في المرفق ضموا

 ،الدولة حددتها التي الخصم اتقدرلنظام الحماية المادية  أن يتصدى ويتعين  -٢٤-٤
ل على يتعين ولذلك   :ما يلي القدرات هذهوتشمل  فيها. نظرأن ي الطلب مقدم أو المشغِّ

تصدر السلطة المختصة المتطلبات

 يحدد المشغل معالم الحماية المتدرجة
 تصنيف فئات السحب دون إذن•  
 مستويات عواقب تخريب األهداف•  

هل يُستخدم 
النهج 

اإللزامي؟

ال

نعم

يضع المشغل التصميم باستخدام تدابير الحماية المادية التي 
 حددتها الدولة

هل التصميم مقبول 
لدى السلطة 
 المختصة؟

توافق السلطة المختصة على تصميم نظام 
 الحماية المادية

ينقِّح المشغل الخطط وتصميم 
 نظام الحماية المادية

يضع المشغل التصميم 
باستخدام النهج القائم على 

 األداء 
يجري المشغل تقييما للتحقق من فعالية تصميم نظام 

 الحماية المادية

يقوم المشغل بإعادة 
 التصميم

هل التصميم مقبول لدى 
 السلطة المختصة؟

ال

نعم

نعم

ال
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  المادية؛ الحمايةنظام  معرفة  )أ(
  هجوم؛ال في مفيدة تكون أن شأنها من التي المهارات  )ب(

  الهجوم. في استخدامها يمكن التي واألسلحة األدوات  (ج)

  األهداف تحديد

 م.والخص من حمايتها تتعين التي المعدات و/أو المواد األهداف تحديد حيوّضِ   -٢٥-٤
  :كما يلي هي األهداف تحديد عملية في األربع الخطواتو

  المادية. الحمايةأهداف  فهم  )أ(
 نظمال إلى باإلضافة ،األخرى المشعة والمواد النووية المواد أنواع تحديد  (ب)

 إلى تحتاج التي ،)الحاسوبية والمعلومات نظمال هافي (بما لألمان المهمة
  التخريب. و/أو السحب دون إذن من الحماية

 التي ،المحتملة لتخريبا عواقب و/أو ،النووية لموادل المناسبة الفئات ديحدت  (ج)
  .هدف من األهداف كل على تنطبق

 هدف كلل وصف ذلك في بما ،مرفقلالموجودة في ا باألهداف قائمة وضع  (د)
 األهداف باعتبارها من قائمة وينبغي حماية .هموقعو وفئته، ،تتعين حمايته

  .حساسةال معلوماتال

 الفقرات فيمحددة  النووية المواد من فئة لكل بها الموص����ى الحماية تدابيرو  -٢٦-٤
  ].١[ المرجع من ٤٩-٤ إلى ٩-٤

 ةيالعتب مس�������توياتال أوالً  الدولةأن تحدد  ينبغي ،التخريب أهداف لتحديدو  -٢٧-٤
سبة تعتبرها التي المحتملة اإلشعاعية للعواقب شعاعية عواقب بصفتها دتحدَّ ن أل منا  إ

  ).١٠١-٣إلى  ٩١-٣ الفقرات (انظر عالية إشعاعية وعواقب مقبولة غير

  يلي: ما على ]١[ المرجع من ٤-٥ الفقرةوتنص   -٢٨-٤

 الس�������لطةتُجي� ص��������حيته  تحليل إجراء ينوو مرفق كلل ينبغي بالنس�������بة"
ص سفر رصيد المواد كان إذا ما لتحديد ةالمخت  عن المشعة من المحتمل أن ي
 أفعال أن افتراض مع ،الدولة ذلك تحدد كما ،مقبولة غير إش�������عاعية عواقب
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 أوالمادية  الحماية س���تُس���تكمل بنجا�، وفي الوقت ذات� تجاهل تأثير التخريب
  التخفيف."تدابير 

 إش�������عاعية عواقب إلى يمكن أن يؤديا التخريبأنواع  من نوعين التحليل هذا يتناولو
 في المبين على النحو ،المباش���ر غيرالتخريب و المباش���ر التخريب وهما ،مقبولة غير

 المتفجرات مثل ،خارجي م����در من طاقة المباش���ر التخريبويجلب  ].١٤[ المرجع
 المباشر غير التخريبأما  ؛األخرى المشعة المواد أو ةنوويال لتشتيت المواد ،ةتقليديال
 المواد أو النووية المواد داخل التي تحدث العمليات من الناش�������ئة طاقةاليس�������تخدم ف

 ،اإلشعاعي) االضمحاللمن  أو االنشطار منالناشئة  الحرارة (مثلاألخرى  المشعة
  المفاعل. قلب نظم إتالف خالل من ،المثال سبيل علىوذلك، 

 المحتملة اإلش�������عاعية العواقب تحديدمن أجل  متحفظ تحليل إجراء ينبغيو  -٢٩-٤
 المش������عة المواد أو النووية المواد لر�������يد الكامل اإلطالق عن تنش������أ أن يمكن التي

 بالنس����بةو .تم تحديده المرفق فيتخريب لمن أهداف ا هدف كل فيالموجودة  األخرى
 االنش��طار نواتج الر���يد هذا يش��مل يمكن أن ،النووية للمواد المباش��ر غير للتخريب

  .سلسلمتال النوويالتفاعل  عن الناتجة

 .مأمونة عملياتها أن إلثبات لألمان ش����امل لتحليل النووية المرافق تخض����عو  -٣٠-٤
 تح���دي���د في مفي���دة األم���ان تحلي���ل تق���ارير في الواردة المعلوم���ات تكون ويمكن أن

 أيض�������ا المهم منو التخريب. التي تتعين حمايتها من والمكونات نظموال اإلنش�������اءات
  .األعمال الشريرة عن ةالناجم لألعطال األخرى المحتملة األسباب في النظر

المترتبة على  التي تم تقييمها المحتملة اإلشعاعية العواقبستخدم تُ  ذلك بعدو  -٣١-٤
  التالي: النحو على ،األهداف لتلك المادية الحماية متطلبات لتحديد التخريب أهداف

 اإلش�������عاعية العواقب عتبة تتجاوز المحتملة اإلش�������عاعية العواقب كانت إذا  )أ(
  .حمايتهاو الحيوية المناطق تحديد ينبغيف العالية

 غير اإلشعاعية العواقب عتبة بينتقع  محتملةال شعاعيةاإل عواقبال كانت إذا  )ب(
 الحماية متطلباتالدولة د تحدِّ  ،العالية اإلش�������عاعية العواقب ةوعتب المقبولة

  المحتملة. العواقب مستوى أساس على المتدرجة
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 المقبولة غير اإلشعاعية العواقب عتبة من أدنى اإلشعاعية العواقب كانت إذا  (ج)
 أن ينبغيمع ذلك  ولكن ،المادية للحماية محددة متطلبات هناك تكون ال فقد

ل  يقوم التحكم في و األجهزة المتعلق��ة ب��األم��انوالمع��دات بت��أمين المش�������غ��ِّ
  .يهاإل الوصول

  اتالتهديد تحديد

طار  -٣٢-٤ يد في إ هداف تح�د ية نظ�ام ومتطلب�ات أ ية الحم�ا  تح�دد أن ينبغي ،الم�اد
لدولة هديد ا ها االت ما  ،لمرفقات التي يتعرض ل هديدل تقييمإجراء  خالل منإ  أو اتلت

 المعلومات تقديم وينبغي .التص�����ميم في لها المحتاط لتهديداتل بيانوض�����ع  خالل من
ل إلى الصلة ذات  نظام لتصميم كأساس المعلومات هذه يستخدم أن ينبغي الذي ،المشغِّ

  .هوتقييم المادية الحماية

  هوتقييم المادية الحماية نظام تصميم

 يكون ،)١ (المرحل��ة الم��ادي��ة الحم��اي��ة نظ��ام ومتطلب��ات أه��داف تح��دي��د بع��د  -٣٣-٤
ل  ينبغي الذي ماأي  المادية: الحماية نظام أهدافعلى علم ب الطلب مقدم أو المش�������ّغِ

 (المتطلبات).الحماية الالزمة  ومدى ،)ات(التهديد ذاما ض��������دو ،(األهداف) حمايته
 ،القائم النظام تصميم إعادة أو الجديد النظام تصميم هي )٢ (المرحلة التالية الخطوةو

 لتحقيق يكفي بما التصديو العرقلةو للكشفالالزمة  المادية الحماية تدابير توفيربغية 
 تحليله ينبغي ،خص��ائص��ه تحديد أو المادية الحماية نظام تص��ميم بعدو النظام. أهداف
 يس�������تند أن وينبغي المادية. الحماية متطلبات يلبي أنه من للتأكد )٣ (المرحلة وتقييمه
ية إلى التقييم يه النحو على ،للنظام العامة الفعال ية الذي تدل عل  بها تعمل التي الفعال

ً  المختلفة التدابير   الحماية. لضمان معا

  الثانية) (المرحلة التصميم مرحلة

  ةالعام يةالتصميم عتباراتالا

 الحماية تدابير بين للجمع طريقة أفض����ل المص����مم يحدد ،المرحلة هذه خالل  -٣٤-٤
 االتص��االت وأجهزة واإلجراءات االس��تش��عار وأجهزة واألقبية األس��يجة مثل ،المادية
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 ى فيراعتو الحماية. بمتطلبات يفي أن يمكن ةمادي حماية نظام في ،التص���دي اتوقو
 .مانواأل المادية الحماية أهداف تتحقق لكي ،التش������يلو ماناألاعتبارات  التحديد هذا

 خالل من الحماية متطلباتب المادية الحماية نظام يفي أن ��������مان هو العام الهدفو
  .تصديالو العرقلةو الكشف وظائف بين مناسب توازن توفير

 المس����تخدم الزمني الجدول ويعرض ،التص����ميم مبادئ ٥ الش����كل يو�����حو  -٣٥-٤
إبالغ قوة  ،الذي تم تحديدهمادية الحماية ال، بالنس�������بة لنظام س�������يتم كان إذا ما لتحديد

 الخص���م ينفذ أن قبل تص���ديلل يكفي بما مبكر وقت فيو ابه موثوق بطريقةالتص���دي 
 الزمني التسلسل العلوي السطر ويبين .معيَّن عمل شرير إلنجاز الالزمة المهام جميع

 إلى الخص��م مس��ار طول على ،نظام الحماية الماديةل المتاحة والفرص الخص��م لهجوم
 على مبيَّن ‘الحماية الماديةنظام  تص���دي زمن’و الخص���م. وجود الس���تش���عار ،الهدف
 الوقت الزمني المس���ار هذايقيس و ،البياني الرس���م في أدنىفي مو����ع  زمني مس���ار
 في ،الخص�م لنش�اط )٦٧-٤إلى  ٦٢-٤ الفقرات (انظر ناجح س�تش�عارا أول منابتداء 
 يحدث المخطط، هذا فيو .ITاللحظة  في ،الخصم إيقافإلى أن يتسنى و، 0T اللحظة

اللحظة  قبل الخصم بإيقاف التصديقوة ل للسماح يكفي بما مبكر وقت في االستشعار
CT، بنجاح.يتمكن فيها من إنجاز الهجوم أن  الخصم من شأن التي كان 

  
 .تصديلل الزمني والمسار المسار الزمني للخصم بين مقارنة -٥ الشكل

 الخصم يبدأ الهجوم فرص االستشعار الخصم ينجز المهمة

 زمن مهمة الخصم
 زمن مهمة الخصم المتبقي بعد أول استشعار

 زمن تصدي نظام الحماية المادية

االستشعار 
 األول

زمن 
الكشف ن 

 ع
ف

كش
ال

صم
لخ

ا
 

زمن قوة
التصدي

ف 
يقا

إ
صم

لخ
ا

الزمن المتبقي 
بعد اإليقاف

 الزمن TC TI TD TO 
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  :ما يلي توفير المادية الحماية تدابير تصميم في الجيدة اتالممارس تشملو  -٣٦-٤

 إجراءات من العديد إلى التحايل على الخصم يحتاج بحيث ،العمق في الدفاع  )أ(
 الدفاع ذويُنفَّ  النجاح. لتحقيق التغلب عليهاأو  هاأو تجنب على التوالي الحماية

 حول الحماية طبقات من س���لس���لة وض���ع طريق عن ةعام بص���فة في العمق
عناصر تحكم  (مثال المادية التدابير من مجموعة تتضمن أن يمكن ،األهداف

 والت��دابير )٨٩-٤ إلى ٨٦-٤ الفقرات انظر ،المن��اطق إلى الوص�������ول في
 قدو بالثقة). جدارةال سياسة تنفيذو الحساسة المعلومات حماية (مثال اإلدارية
من مكونات  مكون كل قوة مواطن من االس���تفادة على األس���لوب هذا ينطوي

بعض������ها  قوة مواطن لتكمِّ  توليفات في معداتال واس������تخدام المادية حمايةال
  .بعضها البعض أوجه قصورعن  تعوض أو البعض

ض���من الفعالية  متش���ابهة تدابير الخص���م يص���ادف بحيث ،المتوازنة الحماية  )ب(
  .شريرالعمل المحاولة القيام بوكيفما جرت  أينما وحيثما الحماية الماديةنظام 

 المادية الحماية نظامعمل أن يكبير باحتمال هناك يكون  أن بمعنى ،المتانة  (ج)
 ،موالخص������� هجوم أنواع من التنوعة واس�������ع مجموعة خالل حدوث يةفعالب

 في والتنوعاالحتي��اطي  التكرار جادم��إ خالل من ع��ادة يتحقق ال��ذياألمر 
  التصميم.

 ‘الخص����م مهمةزمن ’ هدفهم لتحقيق الخص����وم الذي يحتاجه الزمنويس����مى   -٣٧-٤
 بإدخال الخص����مزمن مهمة  زيادة هو لحواجزلرئيس����ي لوالدور ا ).٥ انظر الش����كل(

 أو يخترق أن الخصم علىأن يتعين  ينبغيو الخصم. يختاره قد مسار أي على عوائق
 أن بالض��رورة يلزم الو ن.معيَّ  هدف إلى الوص��ول قبل منفص��لة حواجز عدة يتجاوز

ً  العوائق هذه من كل تجاوز أو اختراق الذي يس������تغرقه الوقت يكون  ولكن ،متس������اويا
 تحرك خالل ومتميًزا منفص�����الً  عمًال  منها كل يس�����تلزم بحيث الحواجز اختيار ينبغي

اء  من الخص�����م الواقع على التأثيرس�����يكون و المس�����ار. طول على الخص�����م نظام جرَّ
  :هو ما يلي عمقال في دفاعال لتوفير مالمصمَّ  المادية حمايةال

  المادية؛ الحمايةنظام  بشأن الخصم يقين عدم زيادة  )أ(
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نظام  مهاجمة قبل أوس�����ع نطاقا واس�����تعدادات إض�����افية أدوات االحتياج إلى  )ب(
  المادية؛ الحماية

 عن هتخلي أو الخص����م فش����ل في تتس����بب يمكن أن إض����افية خطوات إنش����اء  (ج)
  الهجوم.

 من مجموعة خالل من المتانة تحقيق يمكن ،والتقييم الكش���ف نظمل بالنس���بةو  -٣٨-٤
 االستشعار أجهزة تكون ولكي البشرية. والمراقبة المتعددة ليةماالتك االستشعار أجهزة

قة فيالموجودة  ية، يتم حاجزعند  أوخاص��������ة  طب يار خاص تكامل أن  بحيث هااخت
 األخرى أجهزة االس���تش���عارتس���تطيع  أجهزة االس���تش���عارأحد  التغلب على محاوالت

 اتاإلنذار مص��ادر لنفسال تس��تجيب  مختلفةال أجهزة االس��تش��عارأن بحيث و ،هاكش��ف
 الخص��م يقين عدم من المس��تمرة أو العش��وا�ية البش��رية المراقبة إض��افة وتزيد .الكاذبة
  .هوتنفيذهجوم ناجح ل التخطيط يزيد من صعوبة بما ،المادية الحماية نظام بشأن

 عملي��اتنظم  مع متوافق�ً�ا الم��ادي��ة الحم��اي��ة نظ��ام تص�������ميم يكون أن ويتعين  -٣٩-٤
 م��أمون��ةطريق��ة ب همواجب��ات أداء للموظفين يتيح أنو ،م��انلأل التي له��ا أهمي��ةمرفق ال
 إنجاز الموظفين على الص�������عب من تجعل ماديةتدابير حماية  هناككانت  إذاف آمنة.و

 الدقيقالش��امل و الفهم ومن ش��أن التدابير. هذه لتجنب س��بال الموظفون يجد قدف مهامهم
أن  ،المادية الحماية نظام تص�������ميم أثناء يس�������تفاد منهالذي  ،المرفق النووي لعمليات

ياجات موازنة على يس��������اعد ية احت مادية الحما ياجات مع ال ياجات و ماناأل احت احت
  العمليات.

 ،الخارجيين الخص���وم من لحمايةل أعاله المبيَّن يالتص���ميم نهجال ُوض���ع وقد  -٤٠-٤
 تص��ميم لدى مختلفة و/أو إض��افية عوامل ويتعين النظر في .تلك الحماية على قويطبَّ 
  .األطراف الداخلية تهديدات من لحماية الماديةلنظام 

  األطراف الداخلية تهديداتشأن ب إضافية يةتصميم عتباراتا

ف الش���خص الداخلي  -٤١-٤  إذن الحاص���لين على األفراد من أكثر أو واحد أنهب يعرَّ
يمكن أن  ينالذ ص����لةال ذات ةحس����اس����المعلومات الالنووية أو  مرافقال لىإ ص����ولوال

 لقيامعلى ا خارجي خص���م مس���اعدة ميمكنه أو تخريبال أو دون إذن يحاولوا الس���حب
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 قدو .العمل هذا مثلب القيام ينوي يداخل ش�������خص هو األطراف الداخلية تهديدو .بهما
 ومق��دمي والمتع��اق��دين الع��اديين، موظفينالو ،م��دراءال األطراف ال��داخلي��ة يكون من

 في الداخلي الش���خص يكون ولذلك يمكن أن الزائرين. وبعض ،مفتش���ينالو ،خدماتال
 من أي إلى لوص������ولل إذن حاص������ال على يكون ويمكن أن ،مرفقال في منص������ب أي

  للرقابة. الخاضعة المواد أو المناطق

  سمات: ثالثبعادة في ال الشخص الداخلي قدرات دتحدَّ و  -٤٢-٤

لش�������خص يجوز لالتي  المرفق مناطق ما هي به: المأذون الوص�������ول مدى  )أ(
لداخلي ي ا ناء هادخليجوز له أن ي ال أوها دخلأن  فة فقالمر حاالت أث  المختل

 لص����يانة)ل فترات التوقف ،التش����غيل عدم فترات ،العادي العمل  فترات(مثال
  ؛ماناأل أو ناألمحدث من أحداث  أثناء أو

  ؛معيَّنة معداتو مهام على أو اآلخرين على السلطة مستوى  )ب(
 الحصول كيفية و/أو المادية الحماية ونظام المرفق وتخطيط األهداف معرفة  (ج)

  وتشغيلها. المرفق في الموجودة الخاصة والمعدات األدوات على

التي يمثلها  مش����اكلالعن تختلف  مش����اكل األطراف الداخليةتهديدات  وتمثل  -٤٣-٤
 س����مات من االس����تفادة ايمكنه األطراف الداخليةتهديدات  ألن ن،وخارجيال الخص����وم

ية لداخل ية واإلدارية تقال تدابيرال بعض لتجنبهذه  األطراف ا بن يةالخاص��������ة   الحما
األشخاص  يستطيعو تخريب.ال أو السحب دون إذن تسهيل أو ارتكابمن أجل  المادية

 اإلجراءات من سلسلة خالل من الشرير العملفي  هممساهمات إنجاز أيضا الداخليون
 فرص من يقلل قد الش�������يء الذي ،طويلة زمنية فترة مدى علىالتي تتم  المنفص�������لة
أيض�������ا  األطراف الداخلية لدى يكون قدو نجاحها. احتمال من يزيد ولذلك اكتش�������افها

 لتنفيذ وقت وأفض�����ل هش�����اش�����ة هدف أكثر الختيار الفرص و/أو المعرفة من المزيد
  .العمل الشرير

 اتتهديددولة للال تقييم مع بما يتس���ق الش���ريرة عمالاأل من األهداف ولحماية  -٤٤-٤
 نظام تص������ميم يتض������من أن ينبغي ،التص������ميم المحتاط لها في اتالتهديدمع بيان  أو

 غير المعدات أولهم  المأذونغير  األش�����خاص وص�����ول لمنع س�����مات المادية الحماية
 الوصولحق  لديهم الذين األطراف الداخلية فرصة تقليللو ،األهداف إلى اله المأذون
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 إلى ،الحواجز وجود يؤدي قد ،المثال س�������بيل علىو .األعمال الش�������ريرة ارتكابفي 
 إلى الوص������ول من الخارجيين الخص������وم حرمان إلى ،فعالة تص������دٍ  قوةوجود  نباج

 إلى يؤدي قد بالهدف مرتبطة معدات على قطعة قفلو��������ع  أن حين في ،األهداف
التي  المنطقة إلى دخول ذنإ لديهم الذين داخليينش�����خاص الألل بالنس�����بة حتى العرقلة

 تحت المنطقةكانت  إذا  بوجه خاصفعاالذلك  يكون وقد ،توجد فيها قطعة المعدات
  مستمرة. مراقبة

 ،األطراف الداخليةتهديدات  من لحمايةل امنتظم انهج ]٩[ المرجع ويعرض  -٤٥-٤
 عمل اس���تهاللفي  األطراف الداخلية فرص���ة من للحد وقائية تدابير اتخاذ ذلك في بما

أي عمل يرتكبه ش��خص  عن للكش��ف حمائية تدابيراتخاذ و ،عليهأو المس��اعدة  ش��رير
  .هآثار من والتخفيف له التصديو وعرقلته داخلي

أطراف  تهديدمن  هجوم س����يناريو مواجهةالرامية إلى  الوقائية التدابير تبدأو  -٤٦-٤
وتش����مل هذه  ،بالكش����ف عن الهجوم المتاحة المص����ادرمن أكثر أو  واحد بقيام داخلية

الخاص��ة  اتنذارواإل ،العمليات في التحكم وعناص��ر ،المادية الحماية تدابير المص��ادر
 التابعومراقبتها  النووية المواد حص�������ر نظام يص��������درها التي اتاإلنذارو ،ماناألب
  المشرفين. أو اآلخرينالعمال  جانب من المالحظةو ،لمرفقل

  )٣ (المرحلة التقييم مرحلة

لأن يس�������تحد� ينبغي   -٢٩-٣" ّغِ ذ المش������� ّفِ للقيام  وإجراءات أس��������اليب وين
  ].١[ "المادية الحماية نظام وصيانة ،األداء اختبار ذلك في بما ،اتالتقييمب

 منالمس�������تمد  المادية الحماية نظام تص�������ميم تقييم يتم ،٣ المرحلة خالل  -٤٧٠-٤
 يلبي كان إذا ما لتحديدوذلك  ،قائم أو جديد لنظامالتص�����ميم أكان  س�����واء ،٢ المرحلة

 الحماية نظام تقييم أس�������باب تش�������ملقد و .١ المرحلة في التي تم تحديدها المتطلبات
  :ما يلي المادية
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 أو ،به��ا ممص�������ُ  ب��الص�������ورة التي ،الحم��اي��ة الم��ادي��ةنظ��ام  أنمن  التحقق  (أ)
 الحمايةمتطلبات ب يفي ،قائم)ال لنظامبالنس����بة ل( يتس����م بها بالخص����ائ� التي

  المادية؛
 للوفاء معالجتها تتعين هتنفيذ أو النظامتص���ميم  في قص���ور جوانب أي تحديد  (ب)

  النظام؛متطلبات ب
التي  القص��ور جوانب لمعالجةإجراؤها  لزمي قد التي الممكنة الترقيات تحليل  (ج)

 بس�������ببلتي تلزم ا الترقيات ذلك في (بما النظام أداء وتحس�������ين تم تحديدها
  )؛اتالتهديدفي  يريتغحدوث 

 على أس����اس أو س����نوي أس����اس على المادية الحماية نظام فعالية تقييم إعادة  (د)
  .مرفقفي ال أو األهداف في تغييرات أي لمراعاة آخر منتظم

 خالل من التص�����ديو العرقلةو الكش�����ف وظائف المادية الحماية نظام يوفرو  -٤٨-٤
 مع العناص��ر هذه تفاعلو بالموظفين. الخاص��ة والعناص��ر نيةتقوال الهيكلية العناص��ر
  .صعبة مهمة المادية الحماية نظام فعالية تقييمتجعل  واإلجراءات المعدات

نات جمعتُ  ،التقييم مرحلة فيو  -٤٩-٤ يا ظام تدابير أداء عن الب ية ن ية الحما ماد  ،ال
  المادية. لحمايةالنظام  العامة الفعالية لتقييم وتُستخدم

ل جانب من اأدائه واختبار المادية الحماية تقييم   المشغِّ

 سبيل علىو ؛ئهواختبار أدا المادية الحماية نظام تقييم على ]١[ جعالمر يشدد  -٥٠-٤
  :كما يلي مثالال

ل ل ينبغي  (أ)  ،تقييماتقيام باللل وإجراءات أس��اليب "أن يس��تحدث ... وينفذلمش��غِّ
  ]).١[ المرجع من ٢٩-٣ (الفقرة "األداء اختبار ذلك في بما

 ماتيإجراء تقيينبغي " :بالنس�������بة للفئتين األولى والثانية من المواد النووية  (ب)
 ،المادية الحماية ونظام المادية الحماية تدابيرل ،األداء اختبارومنها  ،بانتظام

ما لك في ب ناس��������ب تص��������ديال ذ قوات و الحراسطرف  من في الوقت الم
  ]).١[ المرجع من ٣٥-٤ (الفقرة "تصديال
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أن على األقل كل س�������نة  ينبغي " النووية: المواداألولى من  ةبالنس�������بة للفئ  (ج)
 تدريباتك مناس�������بة، تدريبات على المادية الحماية نظام أداء اختبار ينطوي

  ]).١[ المرجع من ٤٩-٤ (الفقرة ..." القوة في مواجهة القوة
  عالية: إشعاعية عواقب إلى تؤدي أن يمكن التي األهداف لتخريببالنسبة   (د)

م ... ينبغي إجراء" ظامتقيي بانت ها ،ات  بار ومن ية تدابيرل ،األداء اخت  الحما
 من المناسب الوقت في التصدي ذلك في بما ،المادية الحماية ونظام المادية
 نظام أداء اختبار ينطوي أن وينبغي .... التص�������دي وقوات الحراسطرف 
 القوة في مواجهة القوة تدريباتك مناس�������بة، تدريباتعلى  المادية الحماية

  ]).١[ المرجع من ٤١-٥ (الفقرة ..."

ل أن إلى األحكام هذهتشير و  -٥١-٤  واختبار المادية الحماية نظام تقييمخطط ي المشغِّ
فذو ئهأدا قةيوثِّقهما و هماين ية تهدف إلى بطري بات تلب ي المتطل  النظر ينبغيو ة.الرقاب
 أثناء (أي النووي المرفق عمر طوال واالختبار التقييم هذا من المناس�����بة األجزاء في

يدو ،التص�������ميم يات أو التغييرات إجراءو ،التش�������غيلو ،الترخيصو ،التش�������ي  ،الترق
  ).المستهلك وقودوال المشعة النفايات والتصرف في ،واإلخراج من الخدمة

ل ينظر أن ينبغيو  -٥٢-٤  تقييمه الس���تعرا� مس���تقلين خبراء اس���تخدام في المش���غِّ
الذي  للتخريببالنسبة و النووية لموادالفئة األولى من بالنسبة ل لألداء واختباره لنظامه

  .عاليةعواقب إشعاعية  في تسببي يمكن أن

  النظام تقييم أساليب

 الحم��اي��ة نظ��ام فع��الي��ة لتقييممت��ا�  األداء على الق��ائم��ة النُُهج من ع��دد هن��اك  -٥٣-٤
 القائمة على التقييم أساليبومن  الخارجيين.الخصوم و األطراف الداخليةإزاء  المادية
  :ما يلي األداء

 مثل ،زمنية مخططات و��������عب هذه التقييم طريقة تتعلق المس��������ار. تحليل  (أ)
 يحاول قد مص����داقية ذات مختلفة لمس����ارات ،٥ الش����كل في المبين المخطط
د يحدِّ  ،الزمني المخطط أس���اس علىو الهدف. إلى للوص���ول اتباعها الخص���م
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 كش���ف عنهيُ س��� الهجوم أنب درجة عالية من التأكيد هناك ما إذا كانتالتحليل 
 التص���دي قوةلقيام  المتبقي الخص���م مهمة وقت من يكفي ما هناك يكون بينما

 رتقدَّ  أو التص������دي وأوقات المهام أوقات تقاس عادةوفي ال الخص������م. بإيقاف
 ً  إلى تس�����تند احتمالية تقديرات الكش�����ف س�����مات فعالية مقاييس وتكون ،كميا

  األداء. اختبارات
 حاس����وبية محاكاة عمليات على هذه التقييم طريقة ملتتش���� المحاكاة.عمليات   (ب)

 خطط األمن فعالية في بالنظر تسمح منضدية تمارينو المادية الحماية لنظام
 قراراتال مواجهة في تص����ديلل سكأس����األعمال الش����ريرة  طوارئخطط و

من جانب والخص�����م من جانب  أنها س�����تتخذالمحاكاة إلى عملية التي تش�����ير 
 األداء لتقييم عادةفي ال األدوات هذه ستخدمتُ و .لمرافقالتابعة لتصدي القوات 
 المحاكاةالمفترضين في  الخصوم عن الكشف في المادية الحماية لنظام العام

 اس�������تخدام يمكن كما االعتبار. في التدابير جميع أخذ مع ،موتحييده وإيقافهم
 في التص������دي قوة فعالية مثل ،محددة جوانب على للتركيز المحاكاةعمليات 

 ).واإليقاف الكشف بعد العمل إنجاز من الخصم منع (أي الخصم تحييد
 محددة عناصر على ةمحدودال تمارينال منتقييم هذه ال طريقةتمتد  .تمارينال  (ج)

ظام  من يةن ماد ية ال بة مثل ،الحما جا مارين إلى إلنذار، االس�������ت القوة في  ت
محاكاة  ض��������د المادية الحماية نظام كامل فعالية التي تتناولمواجهة القوة 

 هامة عملية جوانب تجسيد في المحاكاةعمليات  تفشل قدو خصم.من  هجوم
 الهجوم. س�������يناريوهات من مهمة جوانب تُغفل وقد ،تص�������ديلمن جوانب ا

يش��ارك  التي تمارينال محل الكاملب المحاكاة عملياتأن تحل  يمكن ال ولذلك
  .أرض الواقع على التصدي وقوات المرفق العاملون في فيها

 ،هاتالس�������يناريو تحليل في إطار عادة تمارينوال المحاكاة ى عملياتتؤدَّ و  -٥٤-٤
 ،د تفاصيلهايوتحد ،)‘سيناريوهاتال’(المفترضة  هجماتال مختلفتحديد  يتم فيه الذي

 الحماية نظامعمل  فعالية مدى لتحديد تمارينلل كأس�����اس مس�����تخدتُ  أو امحاكاتهتتم  ثم
 تحليل على عادةً  هاتالس�������يناريو تحليل ويقوم .على حدة س�������يناريو كل في المادية
للتغلب  الخص��م يس��تخدمها قد التي محددةال األس��اليب في النظر خالل من ،اتالمس��ار

 التص��دي قوة من جزء إللهاء أو االتص��االت نظمو والحواجز على أجهزة االس��تش��عار
 س���تخدمتُ  ثم ،س���يناريوهاتال بوض���ع الموض���و� خبراء يقومعادة في الو .اس���تبعاده أو
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 الكمية. أو النوعية الناحية من النظام فعالية لتحديد المحاكاةعمليات  و/أو تمارينال
 اتللمس����ار الزمنية المخططات عن معلومات هاتالس����يناريو تحليلفي  س����تخدمتُ  قدو

  .اتالمسار تحليل أثناء وضعها تم التي

 تواطؤ على تنطوي س�����يناريوهاتعلى  هاتالس�����يناريو تحليل يش�����تمل قدو  -٥٥-٤
 نطاق في تدخل س�����يناريوهاتال هذه إذا كانت ،ينخارجيخص�����وم  مع أطراف داخلية

 تقييماتتشمل و .اتالتهديد تقييمفي نطاق  أوالتصميم  ات المحتاط لها فيتهديدال بيان
 المهاجمين أعداد مثل ،موالخص������� س�������مات في النظر الخارجية التهديدات مواجهة

التغلب على  تس����اعدهم قد هم التيومهارات والمتفجرات) س����لحةاأل فيها (بما معداتهمو
 دواتاأل استعمال اتفي تحليل المسار يُدرج عادة،وفي ال .الحماية المادية تدابير على

  متخصصة.ال

 النهجلدولة ا تقرر أن ينبغيو نوعيا. أو كمًيا إما النظام فعالية قياس يمكنو  -٥٦-٤
 أن قترحيُ و والسيناريوهات. والتهديدات األهداف أنواع لمختلف استخدامه ينبغي يذال

 ،امتحفظ تحديدا المادية الحماية نظامالعامة ل فعاليةال من المطلوب المستوى تحديد يتم
 األهداف يلبي الحماية الماديةلنظام  ةنوعيال أو الكمية فعاليةللمس�����توى  أدنى باعتباره
 موالخص������� مس���������ارات جميعل إيالء ا�عتب��ار عن��د ،على الرغم من ذل��� ةالرق��ابي��

  مصداقية.ال ذات همسيناريوهاتو

ين المتمثلين في السحب دون التهديد هاتلسيناريوا عامتان من نافئتوتتناول   -٥٧-٤
 مكان إلى الوص���ول إلى الخص���م يحتاج ،بالنس���بة للس���حب دون إذنف والتخريب.إذن 
الفئة  حالة فيو الموقع. خارج مكان إلى النووية ادوالم س������حب ثم المس������تهدفة ادوالم

 ادوالم إلى الوص��ول منع في فعالة تص��دٍ  اس��تراتيجية تتمثل ،النووية المواداألولى من 
 النووية ادوالم غادرأن ت قبل الخص�������م احتواء ،إليها الوص�������ول تم إذا ،أو ،النووية

 و/أو المس���تهدفة ادوالم إلى الوص���ول إلى الخص���م يحتاج ،لتخريبل وبالنس���بة لموقع.ا
 في ةمباشر غير التسبب بطريقة أو امباشرتخريبا  ادوالم تخريب ثم الحيوية المناطق
 يمكن أن تتمثل ،الحالة هذه فيو المعدات. تخريبمن حالل  مش�������عة نويدات إطالق

 على مدى على األقل ،المعدات أو المواد إلى الوص��ول منع في لتص��ديل اس��تراتيجية
  .يالتخريبالعمل  إلنجاز التي ستلزم الزمنية الفترة
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  األطراف الداخليةتهديدات تقييم بشأن  إضافية اعتبارات

 المادية الحماية نظام هش���اش���ةمدى  تحليل أيض���ا اتالتقييم تش���مل أن ينبغي  -٥٨-٤
 هذه إجراءبش����أن  إرش����ادات ]٩في المرجع [ وتقدَّم .األطراف الداخليةتهديدات إزاء 

 ما حس����� األطراف الداخليةتهديدات  تص����نيف يمكن ،التحليل ألغراضو التقييمات.
 نش��طة كانت وإذا ،نش��طة مأ فقط) الحس��اس��ة المعلومات تجميع مثل( س��لبية كانت إذا
 ض��د القوة الس��تخدام اس��تعداد على الداخليوناألش��خاص  كان إذا ما حس���تص��نف ف

 المحتاط اتالتهديدبيان  أو اتالتهديد لتقييم االعتبار إيالء معو .الأم  شخص أو هدف
 معش���خص داخلي  تواطؤ إمكانية في النظر التقييم يش���مل يمكن أن ،التص���ميم لها في
  .يينخارج خصوم مع أو آخر داخلي شخص

 بهاوم يق األعمال من سلسلة على تنطوي التي السيناريوهاتيمكن استخدام و  -٥٩-٤
ال  قدو .األطراف الداخليةتهديدات  من المرفق حماية فعالية مدى لتحديد يداخل تهديد
 اتمهج س��يناريوهات لتقييم إال مناس��بة موالخص�� اتلمس��ار الزمنية المخططات تكون

 يمكن األعمال من متواص�����لة س�����لس�����لة تنطوي على التي األطراف الداخليةتهديدات 
 الزمني المخطط يمثل قدو الخارجية. لتهديداتطريقة تقييم ال مماثلة بطريقة تقييمها
 الزمني للمخطط مشابهة ،من المهام متواصلة سلسلة النشط الداخليالشخص  لمسار

تكون  مهام،ال من متواصلة غيرسلسلة  أو )،٥ انظر الشكل( خارجيالخصم لمسار الـ
 أماكن في تنفيذها يتم و/أو هامة ةزمني بفترةعن بعض����ها منفص����لة  المهام بعض فيها

 ،المباغتة سرقةال متواصل زمني مخطط قائم على سيناريو ومن األمثلة على مختلفة.
 منمتواص��لة  س��لس��لة في النووية المواد س��رقة نجازا يالداخلالش��خص  يحاول حيث

 س����رقةال داخلي تهديد من متواص����ل غير هجوم س����يناريو على ومن األمثلة .األعمال
 المواد من هامة كمية على الحص�����ول يالداخلالش�����خص  يحاول حيث ،زمنيا ممتدةال

 أيام عدة خالل فترة صغيرة لكميات المنفصلة السرقات من سلسلة خالل من النووية
  أسابيع.عدة  أو

  الحماية المادية نظامالتي يؤديها  الرئيسية الوظائف

 الحماية أهداف وينجز المادية الحماية متطلبات المادية الحماية نظام يلبي  -٦٠-٤
 .التص���ديو العرقلةو الكش���فتدابير  من توليفةعن طريق و الردع طريق عن المادية
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 الرئيس����ية الوظائف هذه حول تفص����يالً  أكثر إض����افية إرش����ادات ]١٧[ المرجع ويقدم
  المادية. لحمايةالنظام 

  الردع

 واوقرر جذاب غيرهدفا  مرفقال نوالمحتمل الخصوم اعتبر إذا ردعال يتحقق  -٦١-٤
رون أن ألنهم عدم مهاجمته  الس�������لبية العواقب أن (أو متدن جداً  النجاح احتمال يقّدِ

ل  س�����تخدمي يمكن أن ،ردعال لتعزيزو ).وخيمة عليهم المحتملة  الحماية تدابيرالمش������ِّ
 ،مرفقال في بدورياتيقومون  لحراس واض��������ال وجودال مثل مالحظتها،التي يمكن 

ساطعة ضاءةواإل  قدو .اتمركبالحواجز و النوافذ، على ووجود القضبان ليل،ال في ال
 ،ردعال فعالية قياس الص�������عب من ولكن ،الهجماتعن  تثبيطال في امفيدردع ال يكون

 المادية الحماية تدابير إتاحة مالحظة فإن ذلك على وعالوة .مس���تحيلالمن  يكن لم إن
  م.والخص أعمال إزاء هشاشة التدابير والعاملين من يزيد قد والعاملين

  كشفال

 يكون أنيمكن  بوقوع عمل تبدأ ماديةال حمايةال نظام في عملية هو الكش�����ف  -٦٢-٤
سبب آخر،  به مأذون غير عمال أو شريراعمال  ستشعار ب أول  وإطالق خصم وجودا
  اإلنذار. سبب يتم تقييم عندما العملية وتكتمل إنذار.

 الكش��ف أن ويوض��� ،بالكش��ف المرتبطة األحداث تس��لس��ل ٦ الش��كل ويبين  -٦٣-٤
 إال محتمل خص����م عمل قام به الكش����ف عنأنه تم  عتبريُ وال  .وحيدا لحظيا حدثًا ليس
 المعلومات وتش��مل .األحداث تس��لس��ل التي ينطوي عليها الخطوات جميع حدوث عند

انطالق  في تس������بب الذي ما) (أومن  مثل تفاص������يل اتإلنذارل الدقيق للتقييم الالزمة
 النش�����اط،حدث  أينو اإلنذار،انطالق  أدى إلى الذيمحدد ال نش�����اطال هو ماو ،اإلنذار

 ‘االستشعار’ ويتألفوكم عدد األشخاص الذين يمكن أن يكونوا مشاركين في النشاط. 
 جهاز االس����تش����عارتنش����يط  ، وهي٦في الش����كل المبينة الخطوات الثالث األولى  من

الحدث النهائي، بمل عملية الكش��ف تكوتاإلنذار؛ واإلبالغ عن إش��ارة اإلنذار وإطالق 
  .اإلنذارتقييم وهو 
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  المادية. الحماية نظام في الكشف وظيفة -٦ الشكل

 ما نوع منس��تش��عار ا جهاز تنش��يط يتم عندما الكش��فأحداث  تس��لس��ل يبدأو  -٦٤-٤
 مثال( صلب استشعار جهاز تشغيل بدءاالستشعار  جهاز تنشيط يعني قدو سبب. ألي

 أو ،المادية الحماية نظام في لحركة)ا جهاز الس���تش���عار أو اتش���عاعلرص���د اإل جهاز
  مريب. شيء عنبالغ باإل ،مثال حارسكفرد، قيام 

 نظم قدرات على الكش����ف وظيفة أداء في المادية الحماية نظام فعالية تعتمدو  -٦٥-٤
 وكذلك ،هاتقييمو اتاإلنذار عن واإلبالغ ،اإلنذار إشارات وتفعيل ،االستشعارأجهزة 

 لهم دور تص����ديال قوةأفراد في  أو حراس وأي المركزية اإلنذار محطة موظفي أداء
 الكش�������ف. عملية مراحل جميع ويمكن أن تزيد التكنولوجيا من كفاءة كش�������ف.ال في

 نظمو اس��تش��عار أجهزة الكش��ف نظامأن يس��تخدم  ينبغي ،التكنولوجيا س��تخدموحيثما تُ 
  .هاتقييمو االستشعار عن بياناتال لتوفير فيديو

 إلنجاز الالزم والوقت الكش�������ف احتمال من لكل دالة هي الكش�������ف فعاليةو  -٦٦-٤
 إصدار واحتمال الشرير العمل استشعار احتمال من الكشف احتمال ويتألف الكشف.
 .اص�������حيح اإلنذار تقييما تقييمبعد ذلك  يتم أن واحتمال ،عنه اإلبالغاحتمال و اإلنذار
شكل انظر ؛DT إلى 0T (من الكشف وزمن ستغرقها  األزمنة مجموع هو )٥ ال التي ي

 ،أقصر كشفالزم للال زمنلا كان كلماو .٦ الشكل في المبينة األربع الخطواتحدوث 
 الحراس نش���ر يتم وأن اإلنذار س���بب تقييم يتس���نى أنبقدر أكبر  المرجح من كانكلما 

  .لزم ذلك إذا ،الخصم إليقاف المناسب الوقت في

 ،الوص����ول في التحكم تدابيرل نتيجة الكش����ف تنطلق عملية أن أي�����ا ويمكن  -٦٧-٤
دخول محاولة  أو ،دون إذنأو مركبات  أش�����خا� دخول محاولة حالة في مثال وذلك
    .دون إذن نووية سحب مواد محاولة أو ،محظورة مواد

تنشيط جهاز 
 االستشعار

إطالق إشارة 
 اإلنذار اإلبالغ عن اإلنذار  تقييم اإلنذار
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  العرقلة

 الخص���م تقدم إبطاء إلى س���عىت يتال الحماية الماديةنظام  وظيفة العرقلة هي  -٦٨-٤
 العرقلة تحقيق ويمكن .الفعال تص��������ديلل الوقت من المزيد بحيث توفر ،هدف نحو

يتعين  التي والحواجز عبورها يتعين التي والمناطق المس������افات طريق عن ببس������اطة
 نظمو واألقفاص واألقفال واألبواب والبوابات يجةاألس مثل ،تجاوزها أو التغلب عليها

 عن كانوا عاجزين إذا تهزمهمأو  الخص�������وم الحواجزقد تردع و طة.نش�������َّ مال العرقلة
أنواع  من نوع ك��ل إلى بع� الوق��ت الختراقالخص�������م  ويحت��ا� الح��اجز. اختراق

 وضعها في االعتبار ينبغي عواملهي  هذه العرقلة أوقاتو .عليه غلبتالأو  اجزوالح
 من مزيدا قوات التص�������دي أو الحراس يوفر وقد المادية. الحماية نظام تص�������ميم عند

  ومحميين. ومسلحين ةمناسب مواضعفي موزعين  كانوا إذا العرقلة

 الحماية نظام في تأخيرمن عناص��ر ال أي عنص��ر فعاليةل الر�يس��ي قياسوالم  -٦٩-٤
 يوفر الذي للتغلب على التدبير ،الكش���ف بعد ،الخص���م يحتاجه الذي الزمن هو المادية
 الحماية نظام فعالية قيمة له في ال الكش������ف قبل الخص������م يواجهه تأخر وأي .العرقلة
يمكن أن تخدم ( .للتص������دي للخص������م اإض������افي ازمن ال يوفر تأخيرلا اهذ ، ألنالمادية

 من التخفيف أو عن بعدهجمات ال ردع مثل آخر، غرض�����ا أيض�����ا ةخارجيال الحواجز
 قوات فيها تكون ال التي الحاالت في ةخاص����� بص�����فة مهمة وظيفة العرقلةو .)هاآثار

 لكي تمنع كافية عرقلة توفير ويتعين قريب ة في مكانروتيني موجودة بصفة التصدي
 .إنجاز العمل الشريرقوة التصدي 

  تصديال

 الخص������م إيقاف إلى تس������عى التي المادية الحماية نظام وظيفة وه التص������دي  -٧٠-٤
 ،الوص����ول في التحكم مس����ؤولية لحراسل وتُس����ند .إنجاز العمل الش����رير قبل وتحييده
 والقيام ،المركزية اإلنذار محطة في اإلنذارات وتقييم ورص�����د ،األش�����خاص ومرافقة

 يكون قدو محتمل. خص���معن  لكش���فا ندع األولي التص���ديب القيام و/أو ،دورياتالب
أو به  لهم امسموح أوله،  مستعدينأو غير  مسلحال للتصدي مستعدين الحراس هؤالء

 الموقع في موجودينمسلحين  أشخاص من التصدي قوة تتألفو .به غير مسموح لهم
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 الذي الخص�������م وتحييد إليقاف ةمالئم بطريقة ومدّربين ومجهزين الموقع خارج أو
  .يتخريب القيام بعمل أو السحب دون إذن يحاول

  تهاواستعاد المسروقةأو  ةالمفقود النووية المواد تحديد أماكن

لأن يتخذ  ينبغي  -٧١-٤  اعدد ،لدولةالخاص با الرقابيو القانوني إلطارل تبعا ،المشغِّ
 المس�������روق��ة أو المفقودة النووي��ة الموادأم��اكن  تح��دي��د ت��دابير ل��دعم الخطوات من

  :يلي كما ]١[ المرجع في المفصلعلى النحو  ،تهاواستعاد

ل يحرص أن ينبغي...  -٥٧-٤"  عنفي الوقت المناس��ب  الكش��ف على المش��غِّ
 النووية المواد حص���ر نظام بوس���ائل منها مس���روقة أو مفقودة نووية ةادم ةأي

قي��ام وال ،دوري��ة جرد عملي��اتك���جرا� ( الم��ادي��ة الحم��اي��ة ونظ��ام ومراقبته��ا
كش���ف لل لفحصوعمليات ا ،التحكم في الوص���ول عملياتبو تفتيش،بدوريات 

  ).اتاإلشعاععن 

ل يؤكد نأ ينبغيو  -٥٨-٤" عن  نوويةال موادللفقدان أو س�������رقة  أي المش�������غِّ
 الفترة ������ون في ممكن في أقرب وقت طريق إجرا� جرد طارئ وس����ريع

م أي أن وينبغي الدولة. التي تحددها الزمنية  النووية المواد لحص�����ر نظام يقّدِ
 في مفقودة تكون أن يحتملالتي  النووية المواد عن دقيقة معلومات تهاومراقب

  .حادث أمن نوويعلى إثر  مرفقال

ل  يخطر أن ينبغيو  -٥٩-٤"  المنظمات وس����ائر المختص����ة الس����لطةالمش����غِّ
 ، كما تحدد ذلكالمس����روقة أو المفقودة النووية الموادب الص����لة ذات الحكومية

  الدولة.

ل تدابير تكون أن وينبغي  -٦٠-٤"  المفقودة النووية المواد مكان لتحديد المشغِّ
 اختبارها ينبغيو ،طوارئال خطة في تها مدرجةواس�������تعاد المس�������روقة أو

 الس�������لطة مع مناس�������بة مش�������تركة بتدريبات القيام ينبغيو .بانتظام وتقييمها
  الحكومية. المنظماتسائر و المختصة
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ل تخذي أن ينبغيو  -٦١-٤"  أسرع في ،لكي يتمكن المناسبة التدابير كل المشغِّ
 الموقع في ةمس�������روق أو ةمفقود نووية ةماد أي من تحديد مكان ممكن، وقت

 الرقابيو قانونيال لإلطار وفقا )المطاردة الحثيثة خالل( الموقع خارج وربما
  .الطوارئخطة و

 المس�������روقة أو المفقودة النووية ةادالم تحديد مكانوبمجرد ما يتم   -٦٢-٤"
ل أن يعمل ينبغي ،والتعرف عليها  تأمينعلى  ،الطوارئ لخطة وفقا ،المش������غِّ

 على الحص�������ول بعد مناس�������ب مرفق نووي إلى إعادتها ثم الموقع في ةادالم
  .المختصة السلطة من اإلذن الواجب

ل أن يقدم ينبغيو  -٦٣-٤"  لمنظماتإلى ا الزمة أخرى مس�����اعدة أي المش�����غِّ
خالل  تعاوني أن ينبغيو تها،واس�������تعاد النووية المواد مكان لتحديد الحكومية

  ".التي تجري فيما بعد الحقةوالم التحقيق مراحل

 المس�������روق��ة و/أو ةالمواد النووي��ة المفقود لتح��دي��د مك��ان األولى الخطوةو  -٧٢-٤
  فمثال: به. المأذون عهاضمو في ليست النووية ةادالم أن عن الكشف يه تهاواستعاد

 لم وإذا ،نووية ادوم س��رقة يحاول خص��م عن المادية الحماية نظام يكش��ف قد  )أ(
 من ةنوويواد م فقد يتم س��حب ،العمل اهذ منع في المادية الحماية نظام ينجح

  .مرفقال
 ،مفقودة نووية مادة أن تها عنومراقب ةالنوويالمواد حص���ر كش���ف نظام يقد   )ب(

  التفتيش. أو جردالأو  العمليات خالل
 كش������ف نقاط أو الوص������ول في التحكم نقاط في التفتيش عمليات ش������فتك قد  (ج)

  بها. مأذون غير نووية يجري سحبها بطريقة وادم أن ات عناإلشعاع
 س������حب يحاول من هناك أن عن ش������فونويك المرفق العاملون في يالحظ قد  (د)

  نووية. ادوم

أن يتخذ  ينبغي ،به المأذون عهاضمو في ليست نووية مواد أن اكتشاف وبعد  -٧٣-٤
للا ّغِ كد إجراءات مش������� تأ ية من في أقرب وقت ممكن لل يات) كم  (أنواع) ونوع (كم

ل كديؤ أن بعد المفقودة. النووية المواد موض����عها  في لم تعد ةنوويال أن المواد المش����غِّ
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 الفور. على الدولة داخلص���لة ال اتذ المختص���ة الس���لطات إخطار ينبغي ،المأذون به
شريرة طوارئ لخطة وفقاو للل يمكن ،األعمال ال  في البحث يواصل أن ذلك بعد مشغِّ

ا ويمكنه ،المادة عن الموقع  ،االقتض�������اء حس�������ب ،الموقع خارج بحث إجراء أيض�������ً
 عمليات تتطلب قد ،الحاالت بعض فيو الصلة. ذات المختصة السلطات مع بالتنسيق

 تكانالتي  المنطقة تأمينينبغي و ].١٠،١٢[العامة  الطوارئ خطط تفعيل هذه البحث
 جريمة مس�������رح باعتبارها معاملتهاو ،موجودة فيها المس�������روقة أو المفقودةمواد ال

  األخرى. النووية للمواد المادية الحماية استمرار من التحقق أيضا وينبغي .محتمال

ا التص���������دي إجراءات جميعب القي���ام ينبغيو  -٧٤-٤ األعم���ال  طوارئ لخط���ة وفق���ً
 يتم تحديد مكان عندماو المناس��بة. المختص��ة الس��لطات مع تنس��يقها يتم وأن ،الش��ريرة

ل أن يقوم ينبغي ،النووية المادة  إلى وإعادتها تأمينهابآخر  مناسب طرف أي أو المشغِّ
 السلطات كل معوثيق  تشاورب هاوإرجاع المادة تأمينوسيتعين أن يتم  مناسب. مكان

 اس����تهالل تم إذا وبخاص����ة ،القانون إنفاذ أجهزة ذلك في بما ،ص����لةال اتذ المختص����ة
  .استهالله حالمرج منكان  أو جنائي تحقيق

 إدراجينبغي و االس�������تع��ادة، عملي��ات لتنس�������يق ترتيب��ات وض�������ع ينبغيو  -٧٥-٤
حس���ب  ،هاتنس���يق ينبغيو ،األعمال الش���ريرة طوارئ خططمفص���لة في بروتوكوالت 

أي  فقدان بعد متابعة استعراض إجراء قترحيُ و .العامة الطوارئ خطط مع ،االقتضاء
األعمال  طوارئ خطط تعديل في تص�������ديال من المس�������تفادة الدروس وإدراج مادة،

  .الشريرة

  هاأو التقليل من للتخريب اإلشعاعية من العواقب التخفيف

 ،تخريبياللحدث لالتص����دي  في المختص����ة الس����لطات من العديديش����ارك  قد  -٧٦-٤
 ألي طارئ التص���دي عن المس����ولة المختص���ة الس���لطات بينهاتكون من  ويحتمل أن

 ولكي تخريبي. عملعن  أو حادث عن اناتج ارئالط كانأ س��واء ،إش��عاعي أو نووي
على نحو  ومنس�������قا متكامالكون ي، ينبغي أن فعاال يالتخريب حدثلل التص�������دي كوني

  ].١٠[عنه  ناتج طارئ ألي التصدي معمالئم 
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ل وتقع على عاتق  -٧٧-٤  أو التخفيف تدابير دعمفي  التالية المس��������وليات المش�������ّغِ
  ]:١[ المرجع في المبين النحو على ،للتخريب اإلشعاعية العواقب من التقليل

ل أن يضع ينبغي  -٥٤-٥"   .للطوارئ خطة المشغِّ

ر   -٥٥-٥" لوينبغي أن يحض��ِّ  تام تنس��يقب للعمل المرفق ن فيموظفيال المش��غِّ
المأمون  التصدي ةفرقأو القانون إنفاذ ووكاالت التصدي قواتو الحراس مع

  .الطوارئ خطط تنفيذ من أجل

ل ميقيِّ  أن ينبغيو  -٥٦-٥"  هذا كان ما إذا شرير عمل عن الكشفعند  المشغِّ
  إشعاعية. عواقب إلى يفضي قد العمل

ل يخطر أن ينبغيو  -٥٧-٥"  التص�����دي وقوات المختص�����ة الس�����لطة المش�����غِّ
 تخريببأي  ،في الوقت المناسب ،الصلة ذاتاألخرى  الحكومية المنظماتو
  .الطوارئ خطة في محدد كما هو ،تخريب محاولة أو

ل أن يتخذ ينبغي ،تخريبال فعلوقوع  بعد مباش����رةو  -٥٨-٥"  تدابير المش����غِّ
ية لمنع تأمين ،وقوع أض�������رار إض��������اف ية ،النووي فقالمر و عدات وحما  م

  ".الطوارئوموظفي 

المتعلقة  مخاطرالب دراية على التخريبي للعمل متص�������دٍ  أيأن يكون  ينبغيو  -٧٨-٤
أن  يمكن وكيف ،المرفق النووي داخل الموجودة )اتل�ش��عاع التعرض (مثل ماناألب
 ماناأل كل تدابيرب نوالمس���تجيب يتقيدويتعين أيض���ا أن  التخريب.ب المخاطر هذهتأثر ت

  الصلة. ذات

 جميع ومس�����وليات أدوار الش����ريرةاألعمال  طوارئ خطط ويتعين أن تحدد  -٧٩-٤
على سبيل  ،تشملأن و ي،التخريب عمللل التصدي في التي تشارك الصلة ذات الهيئات
  :تقضي بما يلي اأحكام ،المثال

 المس��تمر األداءب إخالل دونمن  وإدارته فوراالموقع في  تص��ديال اس��تهالل  (أ)
  المادية. والحماية التشغيل أمان لوظائف
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  الموقع. داخل التصدي مع يةفعالبوتنسيقه  الموقع خارج التصدي إدارة  (ب)
 بش����أن القرارات التخاذ الالزمة المعلومات تقييمب اال�����طالع طوال الحدث  (ج)

  الموارد. تخصيص

ل  يدرج أن ينبغيو  -٨٠-٤  األعمال الش�����ريرة طوارئب الخاص�����ة تهخط فيالمش�����غِّ
هدف ال��������رر من المزيدوقوع  منع على تركز تدابير  ،األخرىالمرفق  أجزاءو لل
  .العاملينو الطوارئ معدات وحماية ،المرفق النووي وتأمين

 الحد على للمس�اعدة األعمال الش�ريرة وتنفيذها طوارئ خطط و��ع ينبغيو  -٨١-٤
 لحالة التص������ديو للتخريب التص������دي ت�������مني قدو تخريبي. هجومأي  عواقب من
 ولكن ،الوق��ت نفس وفي األم��اكن نفس في إجراءات تنفي��ذ عنه��ا ن��اتج��ةال طوارئال
 األعمال الش����ريرة طوارئ خططأن تكون  ال�����روري فمن ومن ثم مختلفة. أهدافب
 على مس�������اعدةلل بانتظام معاعليها  التدريبيتم  أنو تكاملية ةلعاماطوارئ ال خططو

 التص��دي اتقو أنش��طة أن من لتحققا الحرص على ينبغيو .هاتوافقو فعاليتها ���مان
 .ماناأل تدابير تنفيذ أثناء س���لبا ال تتأثر المادية الحماية نأو ماناأل على س���لبًا تؤثر ال

  .األعمال الشريرة طوارئ خطة على مثالالثاني في التذييل  ويرد

 في التصديكل من  وتوجيه لتنسيق نشأالمُ  للطوارئ التصدي مرفقكما أن   -٨٢-٤
ا س�����تخدمأن يُ يمكن  مرفق نووي في ارئطل الموقع خارجالتص�����دي و الموقع  ،أي������ً
التي  والتحكم القيادة عناص����رل ،]١٠[الطارئ  نش����أ منه الذي الحدث عن النظر بغض

  المادية. الحمايةب المتعلقةتصدي ال تنطوي عليها وظائف

  الحماية المادية تدابير

ية نظام يكون أن ينبغي  -٨٣-٤ ية الحما ماد فذ ال ً  نوويالمرفق ال في المن قا  مع متواف
 تدابير جوانب جميع الخطة تلك تت�����منو .خطة األمن في المفص����ل الوارد وص����فه
ية ية الحما ماد ظام تص�������ميم في الموجودة ال ية ن ية. الحما ماد في  االطالع يمكنو ال

  المادية. الحماية تدابير تنفيذ عن تفصيالً  أكثر معلومات على ]١٧المرجع [
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 التي (الوظائف) الوظيفة حس��������ب المادية الحماية تدابير تص�������نيف يمكنو  -٨٤-٤
عالقة  ٣ الجدول ويوض������ .٧٠-٤ إلى ٦٠-٤ الفقرات في موض������ هو كما ،تؤديها

تدابير  أنواع من نوع كلبشأن  ]١[ المرجع من ٥و ٤ القسمين في الواردة التوصيات
 عواقب مس�����توىبو فيما يتعلق بالس�����حب دون إذن ةلنوويامواد ال فئةب المادية الحماية

 طبقة لكل األداء واختبار التقييم متطلبات أيض�����ا الجدول وترد في المحتملة.لتخريب ا
  حماية.من طبقات ال

 مرتبة ]١[ المرجع فيالواردة  المادية الحماية تدابيرالمتعلقة ب توص������ياتوال  -٨٥-٤
 النووية المواد منالثانية  الفئة بش��أن ابه موص��ىال لتدابيراو .جمتدرالالنهج  اس��تخدامب

ً تش��مل  من الفئة األولى ب الخاص��ة التدابيركما أن  ،الثالثة بالفئة الخاص��ة التدابير أيض��ا
ً تشمل  النووية المواد   الثالثة. والفئة الثانية بالفئة الخاصة التدابير أيضا

  هاطبقاتو الحماية مناطق

 الفقرات في الواردة التوص��يات إلى يس��تند ،مفاهيميًا رس��ًما ٧ الش��كل يعرض  ٨٦-٤
 ٣٥-٥إلى  ٢٠-٥و ٤٦-٤إلى  ٤٢-٤و ٤٠-٤إلى  ٣٧-٤و ٢٨-٤إلى  ٢٢-٤و ١٤-٤

 ،نوويالمرفق ال في أن توجد يمكن التي طقاالمن من مختلفة نواعأل ،]١[ المرجع من
يتعين أن يوفر  التيالموجودة فيه  التخريب وأهدافالمستخدمة فيه  النووية للمادة تبعا
 طبقة وجود خالل من فص���ال ماديا هذه الحماية مناطق لفص���َ وتُ  العمق. في الدفاع لها

 متطلباتأدناه  تناقش ،األعمق الداخلية المنطقة من وبدءا .بها خاص��ة لكل منها حماية
 ،إليها والوص��ول ،المنطقة المتعلقة بمكان التوص��يات حيث من منطقة كل حماية طبقة

  .التصديو ،العرقلةو ،والكشف

  محدودال وصولال منطقة

 مرفق نووي على تحتوي ،مخت�ارة منطق�ة هي المح�دود الوص�������ول منطق�ة  -٨٧-٤
 الحماية غراضأل للتحكم اوخاض�������ع امحدودويكون الوص�������ول إليها  نووية،مواد و

عن  المنطقة ههذ في محفوظة الثالثة الفئة من نووية مواد أي حماية ينبغيو .المادية
يذ طريق تدابير تنف مدرجة ال جدول في ال حة تكون أن (يمكن .٣ ال  من أخرى مس��������ا

 ةس�����ياس�����لل وفقا ،للتحكم خاض�����عة منطقة النووي المرفق حدود خارجواقعة  األرض
  .)الوطنية
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  محميةال منطقةال

 وفي إطار محمية. منطقة داخل النووية الموادالفئة الثانية من  تأمين ينبغي  -٨٨-٤
ية لدولة تنظر يمكن أن ،المتدرجة الحما هداف تأمين في ا قبال ذات ريبتخال أ  عوا

 ش�������عاعيةاإل عواقبالو مقبولةال غير ش�������عاعيةاإل عواقبال تتراوح بينالتي  محتملةال
يةال  منطقة ��������من المحمية المناطق جميع إدراج ينبغيو محمية. منطقة داخل عال

ويوصى على  .٣ الجدول في الواردة التدابير تنفيذ خالل من حمايتهاو محدود وصول
 .المحمية منطقةال محيط عند مادي حاجز وجه التحديد بإقامة

  ]١مرجعية إلى فقرات المرجع [ إحاالت :فقامرتدابير الحماية المادية لل -٣الجدول 

أثناء استخدامها وخزنها، حسب سحب المواد النووية دون إذن   
  فئة المواد

  ريب المرافق ذات العواقب العاليةتخ

الفئة الثالثة   
(منطقة 
وصول 
  محدود)

الفئة الثانية (منطقة 
  محمية)

الفئة األولى (منطقة 
  داخلية)

  منطقة حيوية  منطقة محمية

  تدابير الحماية المادية
-٤، ١٤-٤  الكشف

١٦-٤، ١٥  
٤، ١٥-٤، ١٤-٤-

٤، ٢٣-٤، ١٦-
٣١-٤، ٣٠  

١٦-٤، ١٥-٤، ١٤-٤ ،
٣١-٤، ٣٠-٤، ٢٣-٤ ،
٤٦-٤، ٤٠-٤، ٣٨-٤ ،
٤٨-٤، ٤٧-٤  

٢١-٥، ١٤-٥ ،
٣٦-٥، ٢٢-٥ ،
٣٧-٥  

٢٦-٥، ١٤-٥ ،
٣٣-٥، ٢٩-٥ ،
٣٧-٥، ٣٦-٥  

-٤، ٣٠-٤، ٢٣-٤  (أ)غير متوفر  تقييم اإلنذارات
٣١  

٣١-٤، ٣٠-٤، ٢٣-٤ ،
٤٧-٤  

٣٦-٥  ٣٦-٥، ٢١-٥  

التحكم في 
  الوصول

٤، ١٧-٤، ١٢-٤  ١٧-٤، ١٤-٤-
٤، ٢٥-٤، ٢٤-
٤، ٢٧-٤، ٢٦-
٣٠-٤، ٢٨  

٢٤-٤، ١٧-٤، ١٢-٤ ،
٢٧-٤، ٢٦-٤، ٢٥-٤ ،
٣٨-٤، ٣٠-٤، ٢٨-٤ ،
٤٤-٤، ٤٢-٤، ٤٠-٤ ،
٤٥-٤  

٢٢-٥، ١٤-٥ ،
٢٤-٥، ٢٣-٥ ،
٣٦-٥، ٢٥-٥  

٢٦-٥، ١٤-٥ ،
٣١-٥، ٢٨-٥ ،
٣٤-٥، ٣٢-٥ ،
٣٦-٥، ٣٥-٥  

الكشف عن 
 األصناف
  المحظورة

  ١٤-٥  ٢٣-٥، ١٤-٥  ٤٣-٤، ٢٥-٤  ٢٥-٤  غير متوفر(أ)

 اإلنذارمحطة 
  المركزية

-٤، ٣١-٤، ٣٠-٤  غير متوفر(أ)
٣٣-٤، ٣٢  

٣٢-٤، ٣١-٤، ٣٠-٤ ،
٤٧-٤، ٣٣-٤  

٣٧-٥، ٣٦-٥ ،
٣٨-٥  

٣٧-٥، ٣٦-٥ ،
٣٨-٥  

، ٣٩-٤، ٣٨-٤، ٢٣-٤  ٢٣-٤  غير متوفر(أ)  العرقلة
٤٦-٤، ٤١-٤  

٢٦-٥، ١٤-٥  ٢١-٥، ١٤-٥ ،
٣٠-٥، ٢٧-٥  

-٤، ١٥-٤  التصدي
٢٠-٤، ١٩  

٤، ١٩-٤، ١٥-٤-
٤، ٣٠-٤، ٢٠-
٤، ٣٣-٤، ٣٢-
٣٤  

٢٠-٤، ١٩-٤، ١٥-٤ ،
٣٣-٤، ٣٢-٤، ٣٠-٤ ،
٤٩-٤، ٣٤-٤  

٢١-٥، ١٤-٥ ،
٣٨-٥، ٣٦-٥ ،
٤٠-٥، ٣٩-٥ ،
٤٢-٥  

٣٦-٥، ١٤-٥ ،
٣٩-٥، ٣٨-٥ ،
٤٢-٥، ٤٠-٥  

            التقييم
، ١٦-٥، ١٥-٥  ٤٩-٤، ٣٥-٤، ٢٠-٤  ٣٥-٤، ٢٠-٤  ٢٠-٤  اختبار األداء

٤١-٥  
١٦-٥، ١٥-٥ ،
٤١-٥، ٣٤-٥  

  : ال ينطبق.(أ)
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جميع مناطق المرفق النووي 

األخرى، التي قد يحتوي 
بعضها على مواد من الفئة 

الثالثة؛ ويمثل الخط األزرق 
الخارجي محيط المرفق 

  النووي

  

اد من وحتوي على مت
في  مخزونة، األولىالفئة 

 حيِّزأو  حصينةغرفة 
حصين داخل هذه المنطقة 

  الداخلية

  

غرفة حصينة أو 
  حصين حيِّز

  

حتوي على مواد من الفئة ت
عواقب  ذاتالثانية، وأهداف 

العواقب اإلشعاعية غير بين 
العواقب اإلشعاعية والمقبولة 

منطقة (مناطق) و، العالية
يمثل وداخلية و/أو حيوية؛ 

الخط األزرق الخارجي 
  منطقة المحميةالمحيط 

  

حتوي على أهداف قد ت
إلى  هاؤدي تخريبي

  عواقب إشعاعية عالية

    

  .النووي فقلعام للمرا المخطط -٧ الشكل

  الحيوية والمناطق الداخلية المناطق

 الفئ���ة من نووي���ة مواد على تحتويالتي  من���اطقال هي ال���داخلي���ة المن���اطق  -٨٩-٤
مش�������عة  مواد و/أو على معدات تحتويالتي  مناطقال هيحيوية ال المناطقو ،األولى

 منطقة الداخلية المنطقة تكون قدو عالية. إشعاعية عواقب ها إلىتخريب يمكن أن يؤدي
ا حيوية ال���حب دون كل من الخاص��ة ب جراءاتاإل تنفيذ ينبغي الحالة هذه وفي ،أيض��ً

 األولى الفئة من النووية المواد خزن ينبغي ،الداخلية المنطقة داخلو التخريب.و إذن
 الداخلية المناطق جميع ص�������رتُحأن  ينبغيو .حيِّز حص�������ين أو حص�������ينة غرفة في

 في الم��درج��ة الت��دابير تنفي��ذ خالل من وأن تُحمى محمي��ة منطق��ة داخ��ل والحيوي��ة
  .٣ الجدول

 منطقة محمية
 منطقة داخلية

 منطقة حيوية

 منطقة محمية

 منطقة دخول محدود

 منطقة حقول خضراء خارج المرفق
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  محطة اإلنذار المركزية

 نووية موادب يحتفظ نوويمرفق  ألي مركزية إنذار محطة ب�نش�����ا� يوص�����ى  -٩٠-٤
 فوقت محتملة عواقب ذات تخريبية أهداف فيه دوجت و/أو الثانيةو األولى تينالفئ من

  العالية. اإلشعاعية العواقبعتبة 

  النووية:مواد من ال والثانية األولى الفئتين بحماية التالية التوصية ترتبطو  -٩١-٤

به��ا موظفون  يعم��ل مركزي��ة إن��ذار محط��ة أن تكون هن��اك ينبغي  -٣٠-٤"
 ،التص����دي واس����تهالل حالة ،هاوتقييم اتاإلنذار رص����د باس����تمرار من أجل

 أن تُحفظ ينبغيو فق.المر وإدارة قوات التص��������ديوب الحراسب واالتص��������ال
 بطريق�ة المركزي�ة اإلن�ذار محط��ة في التي تم الحص�������ول عليه��ا المعلوم�ات

 منطقة موجودة داخلعادة  المركزية نذاراإل محطة تكون أن ينبغيو .مأمونة
 وجود في تستمر أن ظائفهالو حتى يتسنى وأن تكون مشمولة بالحماية محمية

 المركزية اإلنذار محطة إلى الوصول تقليل ينبغيو .كتحصينها مثال تهديد،ال
  ].١[ "إليها التحكم في الوصولو األدنى الحد إلى

 عواقبال عتبة تفوق ذات العواقب المحتملة التيتخريب ال هدافأل وبالنس�����بة  -٩٢-٤
 الواردة التوصيات بين اأساس تجمع ]١[ المرجع في توصية توجد ،العالية اإلشعاعية

  :المنشور، وهي ذلك من ٤٧-٤و ٣٠-٤ الفقرتين في

باس��تمرار من  بها موظفون يعمل مركزية إنذار محطة أن تكون هناك ينبغي  -٣٦-٥"
قوات وب الحراسب واالتصال ،التصدي واستهالل حالة ،هاوتقييم اتاإلنذار رصدأجل 

 في التي تم الحص�������ول عليها المعلومات أن تُحفظ ينبغيو فق.المر وإدارة التص�������دي
 المركزية نذاراإل محطة تكون أن ينبغيو .مأمونة بطريقة المركزية اإلنذار محطة
 ظائفهالو حتى يتس���نى وأن تكون مش���مولة بالحماية محمية منطقة موجودة داخلعادة 

 محطة إلى تقلي� الوص����ول ينبغيو .كتحص����ينها مثال تهديد،ال وجود في تس����تمر أن
و��������ع  ينبغيو .إليه��ا التحكم في الوص�������ولو ىإلى الح��د األدن المركزي��ة اإلن��ذار

 محطة وظائف اس���تمرار إمكانية ل����مان ،االحتياطية تدابيرال ذلك في بما ،الترتيبات
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واالتصال  التصدي واستهالل عملية ،اإلنذارأجهزة  وتقييم رصد في المركزية اإلنذار
  االحتياطي)."للدعم  إنذار كمحطة( طارئ ما خالل حدوث

 اإلنذار لمحطة أس������اس������ي مكون هو اإلنذاراتوعرض  اتص������االت نظامو  -٩٣-٤
 المركزية. اإلنذار محطة في هاوتقييم اإلنذارات رص��د النظام هذا ليس��هِّ و المركزية.

  :ما يليكحد أدنى،  ،هي النظامهذا  وظائفو

شارات إرسال  )أ( شارات نذاراإل إ شعاراأجهزة  من فيديوال وإ  والكاميرات الست
  ؛ةالمركزي اإلنذارمحطة  إلى

لل المعلومات هذه عرض  )ب(  الس�������تخدامها ةمركزيال نذاراإل محطةفي  مش�������ّغِ
  ؛اإلجراءاتو القرارات التخاذ كأساس

ل مساعدة  (ج)   .اتنذاراإل تقييمعلى  المركزية اإلنذار محطة مشغِّ

تتس��م  بحيث اتإلنذارا اتص��االت مس��ارات تص��ميم في جيدة ممارس��ة وتتمثل  -٩٤-٤
 ومتنوعة أكثر) أو نمنفص��ال اتص��االت امانظأن يكون هناك  (أي بالتكرار التحوطي

التحوطي التكرار  يس���اعدو مختلفة). مادية مس���ارات المنفص���لة نظمال تس���تخدم ،مثال(
 اتص����االت اتمس����ار أحدتوقف  إذاف - يةموثوق أكثر االتص����االتنظام  يكون على أن

كما  – الوظيفة هذه )المس����ارات األخر�( آلخرالمس����ار اأن يتولى  يمكن ،العمل عن
 إلى التغلب علىيحتاج  الخصم ألن ،أمنا أكثر االتصاالتيكون نظام  أنعلى يساعد 
  .بهماأو اإلخالل  ،واحدمسار بدال من  تالاالتصا مسارات من األقل على مسارين

 الفئتين بحماية ]١[ المرجع من تانالمس�������تمد تانالتالي انتالتوص�������يتتعلق و  -٩٥-٤
  النووية:مواد من ال والثانية األولى

 محطةو ،اإلنذار اتص���االت ومس���ارات اإلنذار معدات تزويد ينبغي  -٣١-٤"
 من محمي��ة تكون وأن دون انقط��ا� كهرب��ائي��ة ب��إم��دادات ،المركزي��ة اإلن��ذار

  والتزوير. والتالعب دون إذن محاوالت الرصد

آمنة ومتنوعة و ومتكررة خص����ص����ةتمنظم إرس����ال  توفير ينبغيو  -٣٢-٤"
 وقوات المركزية نذاراإل محطة بين تجاهينذات اال الص������وتية لالتص������االت
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 والتقييم الكش�������ف على تنطوي التي ألنش�������طة��������تخدامها في اال تص�������ديال
 الحراس بيناتجاهين  خاص ذي صوتي اتصال توفير ينبغيكما  .التصديو

  ".ومحطة اإلنذار المركزية

 العواق��ب عتب��ة فوقالتي ت محتمل��ةال عواق��بال ذات التخري��ب ب���ه��داف يتعلق وفيم��ا
 من ٣٨-٥و ٢٧-٥ الفقرتين في مم��اثلت��ان توص�������يت��ان توج��د ،الع��الي��ة اإلش�������ع��اعي��ة

  ].١[ المرجع

 نظام ������المة على للحفاظ وتش�����غيلها المادية الحماية تدابير تص�����ميم يمكنو  -٩٦-٤
 إلى الوصول وكشف ومنع المعدات إلى الوصول (منع اتاإلنذارعرض و تصاالتا

الخاص���ة  ����تش���عارالا أجهزة توفر ويمكن أن النووي. األمن أحداث أثناء المعلومات)
 م����اهمة ،المعدات نئخزافي و الوص���الت ص���ناديق في ، الموض���وعةتالعبال ببيان

  المادية. لحمايةفي ا إضافية

لو  -٩٧-٤  وا������تهالل اإلنذارات تقييم عن م�������ول المركزية اإلنذار محطة مش�����غِّ
 ،الحا�����مة األهمية وظيفةال ههذ ب�����ببو النووي. األمن ألحداث المنا�����ب التص����دي

 محطة وألن محمية. منطقة داخل عادةفي ال المركزية اإلنذار محطة توجد أن ينبغي
ل فإن التصديوظائف و الكشف وظائف بين حلقة الوصل هي المركزية اإلنذار  يمشغِّ

 و/أو الحرس من أفراد يكونوا أنفي الحالة المثالية  ينبغي المركزية اإلنذار محطات
 الطوارئ. لخطط ���ليم وفهم���ليمة  معرفة لديهم كونت أن ينبغي ألنهم ،التص��دي قوة
مارينإجراء  قترحيُ و ظام المركزية اإلنذار محطة وظائف على ت ناء بانت ظروف  أث

  .التواترالقليلة  التشغيل ظروففيما يتعلق ب اختبارها يتمأن و العادية التشغيل

 الفئةب المتعلقة توص������ياتمزيد من ال] ١[ المرجعمن  ٤٧-٤ الفقرة في رديو  -٩٨-٤
 اإلش����عاعية العواقب عتبة التي تفوق محتملةال عواقبال ذاتالنووية من المواد  األولى
  :العالية

إمكانية  لض������مان ،االحتياطية تدابيرال ذلك في بما ،وض������ع الترتيبات "ينبغي
 نذار،اإل أجهزة وتقييم رص����د في المركزية نذاراإل محطة ا�����تمرار وظائف
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إنذار محطة ك( خالل حدوث طارئ ما االتص��الو تص��د�ال واس��تهالل عملية
  االحتياطي)."للدعم 

ذات  التخريب أهدافبش���������ن  مماثل حكم ]١من المرجع [ ٣٦-٥في الفقرة  ويوجد
  العالية. اإلشعاعية لعواقبا عتبة فوقالتي ت محتملةال العواقب

 عندما المركزية اإلنذار لمحطة األس�������اس�������ية الوظائف على الحفاظ ينبغيو  -٩٩-٤
 .مانباأل تتعلق ألس�������باب إخالؤهاتم  أو اإلخالل بها،جرى  أو ،التهديد تحت تكون

 لمحطةاألساسية للوظائف  العمليات استمرارية احتياطية إنذار محطة رتوفِّ  ويمكن أن
في  االحتياطية محطةالهذه  ويتعين أن توجد ظروف.ال هذهمثل  في المركزية اإلنذار

 المس���تمر بالتش���غيل يس���مح مكان في ،المركزية اإلنذار محطة عن منفص���ل موض���ع
 التي تتضمن المادية الحماية نظموتتمتع  المركزية. اإلنذار لمحطة األساسية للوظائف

  :التالية مزايابال ةمركزيال نذاراإل محطة إلى باإلضافة احتياطية إنذار محطة

  .معداتال موثوقية مزيدا من المحطتين بين لمعداتالحتياطي لا تكرارال يوفر  )أ(
 إش��رافية مراقبة مع ،أس��اس��ي نظامك المركزية اإلنذار محطة اس��تخدام يمكن  )ب(

  االحتياطية.محطة ال من
 حدوث حالة في المادية الحماية وظائف ةاالحتياطي محطةال تتولى أن يمكن  (ج)

 المركزية اإلنذار محطة في الموظفينتخلف من جانب  أو األجهزة في عطل
  .ةالمركزياإلنذار محطة  على هجوم حدوث حالة في أو

  الحواجز المادية

بس������بب  الخص������م عرقلة تمت بحيث المادية الحواجز وض������ع ينبغي  -١٠٠-٤
 الوقت تص������د�اللقوات  بما يتيح ،تجاوزها أو تلك الحواجز التغلب على إلى احتياجه
 المتوازن التص�����ميم يتض�����منو .أن ينجز العمل الش�����ريرقبل  الخص�����م إليقاف الكافي

لحواجز قامة اإل التخطيطو ،المختلفةلخصم ا سيناريوهاتو مساراتل متوازنة عراقيل
 درجةتعتمد و الخص����م. مس����ار في وض����عهاو ،المحدد عض����المو لتالئم بعنايةالمادية 
قامة المس�������تخدمة. الحواجز طبيعة على العرقلة  أنواع من متعددة طبقات ويُقترح إ
 مع قسيت بما ،الممكنة ملخصا مسارات جميع طول على ةالمادي اجزوالح من مختلفة
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 ،تقدم الخصم لتعقيد كسبل ،التصميمفي  المحتاط لها اتالتهديدبيان  أو اتالتهديد تقييم
 األدوات من متنوعة مجموعة س�������تخدامال اض�������طراره خالل من عرقلته، وبالتالي

 الفرص وإتاحة اإلنذارات تقييم على للمساعدةو .زيادة الوقت عالوة على -والمهارات
 حواجزال تركيب في النظر ينبغي ،بها التنبؤ يمكن عض�������موا في لخص�������ومإليقاف ا

 بعد أحد الحواجزالخص��م  يواجه بحيث البعض لبعض��ها متاخمة كش��فال نظمو ماديةال
 من ويزيد الكش��ف نقطة في الخص��م يؤخر الترتيب هذاو .مباش��رة الهجوم اس��تش��عار

 المادية الحواجز على هجوموقوع  عن لكشفمن أجل او الهجوم. عن الكشف احتمال
ها تالعب أو بدوريات في  يُقترح ،ب يام  ية على أوقاتالق  ال التي لحواجزا عش�������وا�

  المراقبة. أشكال من آخر شكلل إخضاعها أو ،االقتحام كشفل نظام يشملها

 أو األسيجة أنواع من العديد الختراق المركبات قيادةأن تتم  يمكنو  -١٠١-٤
 مس�������افة على مركبات حواجز بتركيب ]١[ المرجع في ويوص�������ى المغلقة. البوابات

نة منطقة أياختراق  احتمال لتقليلو والداخلية. الحيوية المناطق من مناس�������بة  ،مؤمَّ
 .والمياه يضاراأل على ةمناسبفي مواضع  ات وتركيبهامركبال حواجزتصميم  يمكن

 احتمالمن  لتقل وطرق االقتراب منها بحيث اتمركبالبوابات  اتجاهويمكن تص�����ميم 
 طرقاش�����تمال ومن ش������ن  .لالص�����طدام بهانحوها  المركباتبقيادة  البوابات اختراق

 أن البوابة يجانب من كل على ةحادالمنحنيات ال من س���لس���لةعلى من البوابة  االقتراب
 المركبات. حواجز فعالية من يزيد بما البوابة، من بقربال المركبات س������رعة خفضي
 تجعلها بطريقة واس������تخدامها المركبات حواجز تص������ميم ينبغي ،الحاالت جميع فيو

ها ورد مركبةأي  إيقاف على قادرة يان  في وص�������ف ل ها اتالتهديدب  في المحتاط ل
حواجز ب التالعب عن للكشفمن الممارسات الجيدة و .اتالتهديد تقييمفي  أو التصميم

  مراقبة.من أشكال ال مناسب شكلإخضاعها ل اتمركبال

  الوصول في التحكم نظم

 واألش�������خاص المعدات على الوص�������ول في التحكم نظم تش�������تمل  -١٠٢-٤
 والمواد األش���خاص حركة ولمراقبة الدخول إذن من للتحقق المس���تخدمة واإلجراءات

تحديد  إلدارة الوص���ول في التحكم نظم تُس���تخدمو .هاخارجإلى و منطقة كل داخلإلى 
أين يمكن أن يتم و ،بالدخول لهم يُس������م� ومتى ،بالدخول لهم المس������موح األش������خاص
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 المتعلقة المعلوماتبما أن و به. المأذون لدخولا ش�������روط تطبيق وكذلك ،الوص�������ول
 الوص���ول في التحكم نظم حماية يتعينف حس���اس���ةمعلومات هي  الوص���ول في بالتحكم
  مناسبة. حماية

س������الس������ة  دعمتبحيث  الوص������ول في التحكم نظم تص������ميم يمكنو  -١٠٣-٤
 لهاالمأذون  والمعدات والمواد المأذون لهم ألش�����خاصا وخروج دخولواس�����تمرارية 

 والبنود لهم المأذون غير األشخاص حركة كشف وعرقلةع م ،العادية المسارات عبر
ما�عدم  في الوص�������ول في التحكم نظام أهداف تتمثلو المحظورة. بالدخول  الس�������
 نقل ومنع وكش�������ف ؛المأذون لهاوالمركبات  لهم المأذون ل�ش�������خاصإال  والخروج

 المعلومات توفيرو خارجها؛ أو المنطقة إلى ذنون إد المعدات أو المعلومات أو المواد
 أحداث أثناء األش��خاص حص��ر والتأكد من ؛التص��ديو التقييم لتس��هيل الحراس��ة لقوة

  الطوارئ.ونووي ال األمن

 الدخول في لتحكما من أجل الوصول في التحكم نظم تركيب ويتعين  -١٠٤-٤
 يحتاجون الذين األش��خاص عدد مراعاة مع ،النووي المرفق في المختلفة المناطق إلى
 الحماية نظام وبما أن .يدخلون أو يخرجون ومتى نقطة كل في الخروجو الدخول إلى

وذات درجات  األنواع مختلفة لكش���فل تدابير يوفرفهو  الحماية من طبقات مؤلف من
 المحمية المنطقة إلى المحدود الوص��ول منطقة من المس��ار على الص��رامة متزايدة من

 لهمالمأذون  األش����خاص عدد س����يكونو حيوية. مناطق و/أو داخلية مناطق أي إلىثم 
 معدات اختيار على المحدود الوص�������ول هذا يؤثر وقد ،تالية دخول نقطة كل في أقل

  الوصول. في التحكمإجراءات و

  التصدي وقوات الحراس

ل مس����ؤولياتالدول  بينتختلف   -١٠٥-٤ ذلك و ،التص����دي توفير عن المش�����ِّ
 للقوة المش���روع باالس���تخدام المتعلقة الوطنية التش���ريعات في االختالفات بس���بب عادةً 

ل يتحمل ال ،الدول بعض فيف بهم. المش�������تبه على القبض إلقاء وص�������الحية  المش��������ِّ
 هذه توفير في الدولة على ويعتمد ،التص�����دي اتقو توفير عن الر�يس�����ية المس�����ؤولية

 يوفر ،األخرى الدول بعض وفي .الرقابيو القانوني اإلطار مع قس�������يت بما ،القدرات
ل  المتعاقدين و/أو موظفيه من كجزء الس����واء على التص����دي وقوات الحراس المش�����ِّ
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ل يحتفظ ،الحاالت هذه وفي .معه كال من  أن ض��مان عن الكاملة بالمس��ؤولية ونالمش��غِّ
 ،عقد بموجب أو مباش���رة س���واء ،العاملين لديهم الموقع في التص���دي وقوات الحراس

ً  ،هبواجبات يفي ل إدارة الصادرة عن لتعليماتل وفقا   .خطة األمن في نةوالمبيَّ  المشغِّ

لين عندما حتىو  -١٠٦-٤ قوات والخاص�������ين بهم  همحراس������� يكون للمش�������غِّ
 خارجالموجودة  التصدي اتقوبالتصدي أيضا أن تقوم  نمكي ،الخاصة بهم تصديال

 وقوع حالة في س������يما ال ،الوطنية أو المحلية القانون إنفاذ لس������لطات التابعةو الموقع
ل بين الترتيبات توثيق ينبغي ،الحاالت هذه فيو .ش��������ديد نووي أمن حدث ّغِ  المش�������

خارجية والمنظمات حدِّ و ؛التص��������دي اتقو رتوفِّ  التي ال بات هذه دت  األهداف الترتي
 تص��دٍ  توفيربغية  ،األطراف جميع جانب من تص��ديلل العمليات ومفهوم والس��ياس��ات

 طوارئ خطة أن ضمان على الموثقة الترتيبات هذه ستساعدو .وفعال ومنسق منهجي
لب الخاصةاألعمال الشريرة  سَّ  تتسق المشغِّ األعمال  طوارئ خطط مع بالكامل قوتن

بانتظام على  تمارينإجراء  ينبغيو الخارجية. التص�����دي الخاص�����ة بقوات الش�����ريرة
 هذا تنفيذ وينبغي نووي. أمن حدثوقوع  خالل قوات التصديو الحراس بين التنسيق

ل بين التام بالتعاون التنس���يق األولى والثانية  تينالفئ حالة في قوات التص���ديو المش���غِّ
 عواقب إلى تخريبها يؤدي أن يمكن التي النووية المرافقفي حالة و النووية الموادمن 

  عالية. إشعاعية

 قادرةتلك القوات  تكون يتعين أن ،قوات التصدي يوفر من ا كانأيو  -١٠٧-٤
 أو اتالتهديد تقييم في المبينة والقدرات الموارد لديه الذي الخص���م ديوتحي إيقاف على
 التص��������دي قوة بإبالغ اإليقاف يبدأو .التص�������ميم في لها المحتاط التهديدات بيان في

أفراد قوة  من كافٍ  وص�������ول عددٍ  نجز عنديُ و ،محتمل خص�������م وجود عن الكش�������فب
 المناسب الوقت في المناسب الموقع إلى ةمناسب المدربين والمجهزين بطريقةالتصدي 

 اإليقاف العمل الذي يتم بعد هو التحييدو .ش�������رير عمل إنجاز نع الخص�������م لوقف
 األعداء جعل أو ،همأهدافإنجاز  قبل الخص��وم والمتمثل في التمكن من الس��يطرة على

 جديرة بالتعويل عليهاقوة التص���دي  تكون لكيو المحاولة. عن يتخلونبطريقة أخرى 
 الع��دد حي��ث من الخص�������م على متفوق��ة تكون أن يتعين ،الفع��ال التحيي��د تحقيق في

  التدريب. و/أو والمعدات
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 الخص��م أعمال عن معلومات التص��دي قوةب الفعال ا�تص��ال يوفرو  -١٠٨-٤
 األدوات عن متوفرة معلومات وأي المالحظة األعداد ذلك في (بما هوخص�������ائص�������

 فعالية قياس يمكنو .التص���دي قوة لن����ر وتعليمات والمركبات) واألس���لحة والمعدات
 الالزم الوقتبودقيقا  التواص������ل أن يكون احتمالب قوات التص������دي مع ا�تص������ا�ت

  .قوة التصدي مع بدقة للتواصل

 تنس������يق لدعم اتص������ا�ت خطة المادية الحماية نظام يتض������من قدو  -١٠٩-٤
قوة التص���دي  هتس���تخدمالذي  تنظام ا�تص���ا�يوفر  أن قترحيُ و .التص���دي إجراءات

 ينبغيو .رغامإل يتعرضتدل على أنه  إ���ارةس��راً  أن يرس��لعلى  متص��دٍ  ألي القدرة
 تظل أن لض�����مان والتنوعالتحوطي  التكرار من يكفي ما ا�تص�����ا�ت لنظم يكون أن

 هو كما ،تهديدي أل الفعال تص�������ديلل يمكن التعويل عليهابدرجة  كافية ا�تص�������ا�ت
  .اتالتهديد تقييمفي  أو التصميم المحتاط لها في اتالتهديدبيان  في موضح

ويتعين  .الفعال تص���ديلل ض���روري ص���ارمي تدريب برنامج ووجود  -١١٠-٤
 في قوات التص�������ديو المركزية اإلنذار محطة وموظفي الحراس جميع أن ي��������ارك

  .همومسؤوليات لمناصبهم مناسب متواتر تدريب

 الحراسب�������ن  ]١[ المرجع منالمس�����تمدة  توص�����ياتالفيما يلي و  -١١١-٤
  نووي: أمن حدثأي  لمعالجة على السواء التصدي وقوات

 قوات التص���ديو الحراس بين تنس���يق بانتظام يكون هناك أن ينبغي  -٦٠-٣"
 موظفي ت�دري�ب ينبغي ذل�ك، إلى وب�اإلض��������اف�ة .النووي ناألم ثح�د خالل

 قوات التص�����ديو الحراس مع تام تنس�����يقب للعمل وإعدادهم اآلخرين المرفق
  ".الخطط لتنفيذ التصدي ةفرقغيرهم من أو

 ب��������ن ]١[ المرجع منمس������تمدة ال محددةال توص������ياتالوفيما يلي   -١١٢-٤
  :دون إذن والثالثة والثانية األولى اتالفئ من النووية لموادا لسحب التصدي قدرات
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خذ ما يتَّ  وأن االقتحام دون إذن عن للكش�������ف اتخاذ ترتيبات ينبغي  -١٥-٤"
حدث أي  معالجةل إجراءات مناس����بة تص����ديال قوات و/أو حراسال يكفي من

  .نووي أمن
.......  

 المواقع علىمعتادة  التص������دي قواتمن أن  الدولة أن تتأكد ينبغيو  -٢٠-٤"
 من بالوقاية كافية معرفة لديها تكون وأن النووية المواد وعلى أماكن وجود

 نظرا ،لتصديمناسبة ل إجراءات التخاذ التام استعدادها بما يكفل اتاإلشعاع
  ".ماناأل علىلتلك المواد  المحتمل تأثيرلل

 المواد س���حب مكافحةل ]١[ المرجعالواردة في  التوص���يات وتش���مل  -١١٣-٤
  :ما يلي دون إذن والثانية األولى تينالفئ من النووية

على مدار الس������اعة  تص������ديلل وقوات حراس������ة خدمة توفير ينبغي  -٣٣-٤"
 الحراس أن يتلقى ينبغيو ... س����حب دون إذن محاولة ةيأل للتص����دي بفعالية

 وفقا مهامهم بمعدات مناس������بة ألداءوأن يجهَّزوا  تدريبال قوات التص������ديو
  الوطنية. واللوائح للقوانين

 .المحمي��ة للمنطق��ة عش�������وائي��ة اتي��ب��دور حراسال يقوم أن ينبغيو  -٣٤-٤"
  :فيما يلي للدوريات الرئيسية وينبغي أن تتمثل الوظائف

  ؛الخصم ردع  ̶
  ؛االقتحام كشف  ̶
  ؛بالعين المجردة المادية الحماية فحص مكونات  ̶
  ؛القائمة المادية الحمايةتدابير  لاتكماس  ̶
  ."األولي تصديبال القيام  ̶

 ما يتعلقفيأي��������ا نطبق ت ]١[ مرجعال من ٣٤-٤ الفقرة منالمس�������تمدة  التوص�������يةو
 من لحم��اي��ةالمتمثل��ة في ا ،المحمي��ة المن��اطق داخ��لالموجودين  الحراس بوظ��ائف
  ]).١[ المرجع من ٤٠-٥ الفقرة (انظر التخريب
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 بأكمله المحيط بتغطية الدوريات تقوم أن الجيدة الممارس�������ات منو  -١١٤-٤
 قابلةالدوريات تكون  ال لكي ،عش�������وائية أوقات في ولكن ،نوبة كل خالل مرات عدة

 يمكن أن تتحقق ،الوقت اهذ وخالل .مرفقال الذي يراقب الخص��ممن جانب  ابه لتنبؤل
 البوابات جميع وأن ،تعمل ا�����اءة أنمن و ،ألس���يجةالمة اس��� من أي����ا دورياتال

 الحراس اس��تخدام األخرى الجيدة الممارس��اتومن  .ةمناس��ب بطريقة نةمؤمّ  واألبواب
 نظام عمل من التحققو ،ةمحميالمنطقة ال محيط في االستشعار أجهزة تشغيل الختبار

 علىذلك، و ،االقت�����اء عند تعوي�����ية تدابير وتوفير ،األماكن األخرى فيكش����ف ال
  .استبداله أو متعطل استشعار جهاز إصالح يتم إلى أن ،المثال سبيل

 توص�����ياتال ٥٢-٤ إلى ٥٠-٤و ٣٢-٣ إلى ٢٧-٣ الفقرات تتناولو  -١١٥-٤
الفئتين األولى والثانية  بسحب فيما يتعلق ئهاأدا واختبارقوات التصدي  بتقييم ةتعلقالم

لو للدولة بالنس��بة التخريب مكافحةفيما يتعلق بو ،إذن دون النووية الموادمن   ،المش��غِّ
  التوالي. على

 على تمارين التص�������ديقوات و الحراسقوات  تدريب يش�������مل قدو  -١١٦-٤
بار ،األعمال الش�������ريرة طوارئ خطط مارينو ،األداء واخت ية، ت مذجةو من���������د  ن

  القوة. في مواجهة القوة تمارين و/أو ،التصدي قوة تمارينو ،محاكاةو

  عن بعد التخريبية الهجمات من الحماية تدابير

ل يتحمل  -١١٧-٤  عن بعد الهجمات أنواع من الحماية عن المس��ؤولية المش��غِّ
إلى  ٥٥-٣ رات��������الفق ر��������(انظ التصميم المحتاط لها في اتالتهديدبيان  في المدرجة

٦٣-٣.(  

للل األولى الخطوةو  -١١٨-٤  بعدعن  هجماتال من الحماية توفير في مش�������غِّ
الموجودة  نظموال والمعدات والمواد المس��تهدفة للمناطق المحتملة الهش��اش��ة تحديد هي

 س��يناريوهات و���ع العملية هذه وتش��مل .عن بعد الهجوم حالة في المناطق تلك داخل
ستند تخريبية  المحتاط التهديدات بيان أو اتالتهديد تقييم في المحددة الخصائص إلى ت

 تلك في الحماية الماديةنظام على و هدافاأل على األثر الواقع وتقييم ،التصميم في لها
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 ماناأل عن المس������ؤولين العاملين بين وثيق تعاون إلى حاجة هناكو الس������يناريوهات.
  العملية. هذه في المادية والحماية

لو  -١١٩-٤  ،عن بعد الهجمات من الحماية تدابير تصميم عن مسؤول المشغِّ
 الحماية تدابيروتش��مل  .ةالمختص�� الس��لطة عليها توافق عندماتنفيذ تلك التدابير عن و

  :منها ما يليأو تخفف  عن بعد هجومال عواقب من تحمي يمكن أن التي

عن  هجوم ش���ن محاولة فيهأن تجري  يمكن الذي مرفقال نم المس���افة زيادة  )أ(
  الخصم؛ يستخدمها قد التي األسلحة مدىتلك المسافة  تجاوزت لكي ،بعد

 شن محاولة يمكن التي المناطق من لهدفالممتدة إلى ا الرؤية خطوط حجب  )ب(
  ؛عن بعد منها هجمات

  الموقع؛ خارج والمراقبة الدوريات خالل من والردع الكشف زيادة  (ج)
 أو االنفجارات امتص���ا� أو القذائف اعتراض على قادرة حواجز اس���تخدام  (د)

  الشظايا؛
  ؛حساسةال األهداف لحماية لمرافقل المخططات العامة تعديل  )ـ(ه
  الهجمات. هذه لمقاومة مرافقتحصين ال  )و(

  المياهالمحمولة على و جوا ةالمحمول من الهجمات الحماية تدابير

 التصميم المحتاط لها في اتالتهديدبيان  أو اتالتهديد تقييم يشمل قد  -١٢٠-٤
 س����يناريو في للنقل المياهعلى  محمولة و/أو جواً  محمولة مركبات يس����تخدمون أعداء

 فيو الجو). منعن بعد  تخريبي هجوم وبين بينه الخلط ينبغي (ال تخريب أو س�����رقة
 .المياه أو الجو طريق عن هيغادرون و/أوالموقع إلى  الخصوم يصل قد ،الحاالت هذه

ل يتحمل ما عادةو   .الهجوم هذه أساليب من الحماية عن المسؤولية بعض المشغِّ

 الص�������وتية االس�������تش�������عار وأجهزة الرادار أجهزةيمكن أن توفر و  -١٢١-٤
 أن يتعين ولكن ،جوا المحمولة الهجمات عن الكش�����ف على القدرة بعض واالهتزازية

 قدو .الكاذبة اتاإلنذار من القليلإص������دار  مع جيدة تغطية لتوفير بعناية د أماكنهاتحدَّ 
ص�������غر  بس�������بب نوويالمرفق ال موقع في الهبوط الطائرات أنواع بعض يتعذر على
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 حواجز أو أعمدة بوض�����ع التأثير هذا تعزيز ويمكن .ازدحامها و/أو المرفقمس�����احة 
  .ستراتيجيةا أخرى في مواضع مادية

لا ويمكن أن يقوم  -١٢٢-٤ المحتاط لها  اتالتهديد باالس���تناد إلى بيان ،لمش���غِّ
 مثل هذهوأجهزة للكشف عن  معداتتركيب وتشغيل بالتصميم ومتطلبات الدولة،  في

  الهجمات.

  النووية المواد نقل

ل عاتق على تقع  -١٢٣-٤  ،المتس��لم أو الش��احن بص��فته ،المرفق النووي مش��غِّ
يات نة مس��������ول ية عن معي ية الحما ماد إلى أو  مرفقال إلى المنقولة النووية للمواد ال

 ،المعتزمة الش����حنات عن مس����بق إخطار تقديم المس�����وليات هذه تش����ملقد و .جهخار
 لدى العبوات والتحقق من سالمة ،النقلمعلومات  سرية وحماية ،وتفتيش وسائل النقل

 نقلشأن ب الناقل مع مسبقة ترتيبات واتخاذ ،الوصول بذلك الشاحن وإخطار ا،وصوله
ل يض����من أن ينبغي ،ذلك على وعالوة المادية. الحماية مس�����وليات  أن تكون المش����غِّ

ية األولى تينلفئا حركة ثان  محميتين منطقتين بينداخل الموقع  النووية المواد من وال
ً محمي��ة  النووي المرفق في  النووي��ة المواد ه��ذه نق��لالمتعلق��ة ب ال��دول��ة لمتطلب��ات وفق��ا

 النووية المواد أمن حول ا�رش������ادات من مزيد ]٢في المرجع [ ويرد المرفق. خارج
  النقل. أثناء

  النووي ألمنغراض األ ٤هاتومراقب النووية المواد حصر

 النووية المواد حص�������ر بش�������أن توص�������يات عدة ]١[ جعالمر قدمي  -١٢٤-٤
  :النووي باألمن يتعلق فيما تهاومراقب

ل أن يضمنينبغي   -٢٦-٣" في الموجودة  مواد النوويةال جميع مراقبة المشغِّ
 أن يبلغينبغي و .في كل األوقات ا على حص��رهاقادر يكون أنو مرفق نووي

                                                            
 �حص����ر ‘and control accountancy material nuclear’ مص����طل�ال] ١مرجع [ال يس����تخدم  ٤
 nuclear material accounting and‘ مص�����طل�ال] ١٧المرجع [ويس�����تخدم ؛ تها)مواد النووية ومراقبال

control’ .في هذا المنش�����ور المص�����طل�  يُس�����تخدم]، ١مباش�����رة من المرجع [ االقتباس وما عدا عند
  .بمعنى واحد المصطلحانعتبر يُ األخير، ولكن 



 

١٠٤ 

ل تنص على  كما المناس���ب الوقت الحص���ر في في مؤكد تباين أي عن المش���غِّ
  .المختصة السلطة ذلك

.......  

ل�ش�������خاص إيالء االهتمام الواجب  ينبغي التهديد، وعند النظر في  -٣٦-٣"
إلى جانب الس�����لطة  ،الموقع هم في دخولحقوق من يس�����تفيدون فقد .الداخليين

أو  عناصر ليتجاهلوا ما هو معتمد من ،المخولة لهم وما اكتسبوه من معارف
 الحماية نظام أن يكون ينبغيو .ماناأل إجراءات مثل ،المادية الحمايةلوائح 
 لةمطوَّ ال سرقةال لردعومراقبتها  النوويةحصر المواد  تدابيرب مدعوما المادية

  .عن هذه السرقة كشفللو شخص داخليطرف  من النووية لموادل

.......  

الم��ادي��ة  حم��اي��ةالنظ��ام  ق��درة العمق في ال��دف��اع يراعيينبغي أن و  -٤٧-٣"
ظام يال موادال حص�������ر ون ها ةنوو يةتوفير  على ومراقبت األطراف من  الحما

  .ةالخارجي التهديداتومن  الداخلية

.......  

ل يحرص أن ينبغيو  -٥٧-٤" في الوقت المناس���ب عن  الكش���ف على المش���غِّ
 النووية المواد حص���ر نظام بوس���ائل منها مس���روقة أو مفقودة نووية مادة ةأي

القي��ام و ،دوري��ة ك���جراء عملي��ات جرد( الم��ادي��ة الحم��اي��ة ونظ��ام ومراقبته��ا
كش�����ف للفحص وعمليات  ،التحكم في الوص�����ول عملياتبو تفتيش،بدوريات 

  ).اتاإلشعاععن 

.......  

ل أن يؤكد ينبغيو  -٥٨-٤" عن  نوويةال موادللفقدان أو س�������رقة  أي المش�������غِّ
 الفترة ������ون في ممكن وقت طريق إجراء جرد طار� وس����ريع في أقرب

م أي أن وينبغي الدولة. التي تحددها الزمنية  النووية المواد لحص�����ر نظام يقّدِ
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 في مفقودة تكون أن حتمليُ  التي المواد النوويةعن  دقيقة معلومات تهاومراقب
  ".أمن نووي دثاح على إثر أي مرفقال

 معرفة على لحفاظل تهامراقبو ةنوويالمواد حص����ر ال نظامم يص����مَّ و  -١٢٥-٤
 واس�������تخ��دامه��ا ونوعه��ا ومك��انه��امرفق الفي الموجودة جميع المواد النووي��ة  كمي��ة

 س������حب عنوالكش������ف  الردع النووية لموادا حص������ر وظيفة رتوفِّ و .ونقلها تهاحركو
 النووي��ة المواد بجميعجرد  بق��ائم��ة االحتف��اظ طريق عن ،ون إذند النووي��ة لموادا

يمكن  التي ،والمراقبة االحتواء تدابير النووية المواد مراقبة وظيفة توفرو .وأماكنها
 من أي وفري ويمكن أن .يداخل شخص يقوم بها لشريرة التيا األنشطة عن تكشف أن

 تمربما  أنه كش����فتا عن إذا التص����دي الس����تهالل األس����ا� كليهما أو الوظيفتين هاتين
 زيعزِّ و بها. مأذون غير بطريقة تم اس������تخدامهاأنها  أو إذن دون نووية مواد س������حب

ل قدرةالفعال ومراقبتها  النووية لموادا حص���ر نظام  أنش���طة عن الكش���ف على المش���غِّ
 قامت سواء ،اصحيح تقييما نوويةال موادبال تتعلق مخالفة أي تقييمو األطراف الداخلية

 ينبغيف المرفق من نووية مواد سحب تم إذاو ن.وخارجي خصومٌ  مأ أطراف داخلية بها
 وخص������ائص كمية تحديد على قادراً  ومراقبتها النووية المواد حص������ر نظام يكون أن

  .تم سحبها التي النووية المادة

نظام ب المتعلقان ومراقبتها النووية المواد حص������رنظام  يتمثل هدفاو  -١٢٦-٤
  :في ما يلي المادية الحماية

  ؛سحبها دون إذن أومواد النووية ال إلى الوصول وتقييم كشف  )أ(
  .هاوكميات هاوخصائصالمواد النووية  أماكن عن معلوماتال توفير  )ب(

ل  أن يتيح الهدفين ينهذ تحقيق ومن شأن  -١٢٧-٤   :ما يليللمشغِّ

  ؛دون إذن نوويةمواد  سحب تم بأنه الصلة ذات المختصة السلطات إبالغ  )أ(
 أي مكان تحديد على للمس����اعدة المناس����ب الوقت وفي دقيقة معلومات توفير  )ب(

  به؛ المأذون مكانها في ليست موجودة ةادم
 الحماية بأن ،المواد ومراقبة المادية الحماية تدابير مع بالتنس��يق ،توفير تأكيد  (ج)

  لتصنيفها. وفقًا النووية المواد على ةطبقم المناسبة وعناصر التحكمالمناسبة 
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ل أن يستخدم يمكنو  -١٢٨-٤  للكشف ورصدها النووية المواد مراقبة المشغِّ
 المواد معدات حص�����ر حالة عن مس�����تمرة معلومات توفيرو النووية المواد حركة عن

لة المواد النووية النووية ها وحا ملتويمكن أن  .ومراقبت بة ش������� المواد النووية  مراق
 وعن بعد البصرية والمراقبة العمليات موظفي جانب من البصرية المراقبة ورصدها

 أجهزة مثل خرىاأل تقنيةال وسائلال فضال عن ،المادية الحماية في العاملين جانب من
 رصد وأجهزة ،يةالليزر الرصدوأجهزة  ،الحرارة استشعار وأجهزة ،الوزن استشعار
  الحركة. استشعار وأجهزة تحديد الهوية بالترددات الراديوية، قعورُ  ،اتاإلشعاع

 الذي الشخص يكون أن يتعين ،فعالة البصرية المراقبة تكون ولكي  -١٢٩-٤
تقييم  وإجراء به��ا الم��أذون غير األنش�������ط��ة على التعرف على ق��ادًرا ب��المراقب��ة يقوم

 الوقت في المختص���ين التص���دي موظفي ىإل األنش���طة عن واإلبالغ لوض���عل ص���حي�
 هذه مثل في الش����خص����ين قاعدة تطبيق تم إذاو .ليمنعوا الس����حب دون إذن المناس����ب

 لتدريب خض��ع قد لهما المأذون الش��خص��ين أن يكون كل من حينها فس��يتعين المراقبة
بعض�������هما  وإلى لمواداإلى  عائق دون رؤيةلهما مجال متاحا  يكون وأن ،مناس�������ب

 غير أو به���ا الم���أذون غير جراءاتاإل فش�������ك على ق���ادرين يكون���ا وأن ،البعض
  صحيحة.ال

 تالع���بال بي���ان وأجهزة المواد احتواء ت���دابير اس�������تخ���دام يمكنو  -١٣٠-٤
 مأذون غير وصول أي ولبيان النووية المواد معرفة استمرارية ضمان على للمساعدة

ستخدام ومن شأن به.  صناديقالو ،العلب مثل - االحتواء منمتنوعة  ستوياتعدة م ا
 بيان التالعب أجهزةو المراقبة نباج إلى - واألقبية ،التخزين وخزائن ،القفازاتذات 

 ،مفقودة نووية مواد أيهناك  كانت إذا ما لتحديد الالزم الوقتمن  يقللأن  ،الفعالة
 أو طوارئ يلزم إعالن حالة كان إذا وما ،الموادتلك  هي فما ،كذلك األمر كان وإذا

  .للرصيد مجدول غيرجرد إجراء 

 الوظائف المس���ؤوليات عن إس���ناد الس���ليمة الممارس���ات ويعتبر من  -١٣١-٤
إلى  والحماية المادية المواد النووية وحفظ الخاص���ة بحص���ر المواد النووية المنفص���لة

  .مختلفة مجموعات أو أفراد مختلفين
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 أن قترحيُ و الحاالت. جميع في الكش�����ف في الوقت المناس������ مهمو  -١٣٢-٤
ل يستعرض  سرقتها أو النووية المواد فقدان عن للكشف الممكنة الوسائل جميع المشغِّ

 لتدابير حالة كلفي الالزم تراكمي ال الوقت وتقدير ،بها مأذون غير بطريقة سحبها أو
 حددتها التي بالمتطلبات تفي ال أو تفي كانت إذا ما تحديدمن أجل  المختلفة الكش�������ف
 اإلرش�����ادات من مزيدال على ]١٨في المرجع [ االطالع يمكنو المختص�����ة. الس�����لطة

 الموضوع. هذا بشأن

  الحساسة المعلومات أمن

 عمل أي تنفيذ أو تخطيط في نوالراغب لخص�����ومأن يس�����تفيد ا يمكن  -١٣٣-٤
 حس���اس���ة.ال معلوماتال إلى الوص���ول من نووية مرافق أو نووية موادب يتعلق ش���رير
  .بالتدابير المناسبة وتأمينها وتصنيفها المعلومات هذه تحديد ينبغي ولذلك

 في (بماكانت  ش��كل أي في ،المعلومات هي الحس��اس��ة المعلوماتو  -١٣٤-٤
 هاتغيير ها أوتعديلأو  ب�فش����ائها القيام دون إذنيؤدي يمكن أن  التي ،البرمجيات) ذلك
  النووي.باألمن  إلى اإلخالل استخدامها من الحرمان أو هاتدميرأو 

 هي الس����رية..." يلي: ما على ]١٦[ المرجع من ٢-١ الفقرةتنص و  -١٣٥-٤
خالل  أو كياناتال أو ألفرادل أو كش�����فها المعلومات المتمثلة في عدم إتاحة خاص�����يةال
 أمن يحمي ،الحس����اس����ة المعلومات س����رية حماية وعالوة على ".دون إذن ،عملياتال

 اس��تخدامها وأ إليها الوص��ول وإمكانية )س��المتها( واكتمالها المعلومات دقة المعلومات
  ).هافرا(تو الحاجة إليهاعند 

 عنص���رو ،النووي لألمن ش���امل ض���روري ش���رط المعلومات أمنو  -١٣٦-٤
 الس�����لطات خالل من ،الدولة وتحدد دولة.ال في النووي األمن منظومة في أس�����اس�����ي

لل معلوماتال أمنمتطلبات  ،ةمختص���ال  مع ،الص���لة ذات األخرى والمنظمات ينلمش���غِّ
  .الوطني األمنسلطات  من الواردة والسياسات اإلرشادات مراعاة

ل ويتعين على  -١٣٧-٤  لحماية داخلية وإجراءات س���ياس���ات وض���ع نيالمش���غِّ
 ،يتعاملون معها أو بها ونتي يحتفظالالمعلومات الحس����اس����ة وتوافر  وس����المة س����رية
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ج ادمإويتعين  صلة. ذات ةقوانين والمتطلبات الوطنيوال ةالوطني األمن سياسةل امتثاال
ل ويتعين على .خط��ة األمن في اإلجراءات ه��ذه  أن من ت��أك��دي أي���������ا أن المش�������غ��ِّ

 يح��اطون علم��ا ،الموقع خ��ارج أو الموقع فيموجودين أك��انوا  س�������واء ،المتع��اق��دين
ل إليهم ينقلها معلومات أي حساسيةب  اإلجراءاتب تعريفهم يتممن أنه أن يتأكد و ،المشغِّ

ل يكون قدو المعلومات. هذهل ةمناس�����بال حمايةلتوفير ال الالزمة  عن مس�����ؤوالً  المش�����غِّ
 إعادة ول��������مان اإلجراءات هذهل المتعاقدين امتثال من للتأكد تحقق عمليات إجراء

ل إلى الحساسة المعلومات   العقد. انتهاء عند المشغِّ

 ةالمراجععمليات و المتواترة االس��تعرا�عمليات  اس��تخدام يمكنو  -١٣٨-٤
 المقص������ود النحو على هعمليؤدي  كان إذا ما لتحديد المعلومات أمن لبرنامج الدورية

 إجراءات وإلتاحة تحديدها. تمي قص������ور أوجه أي تص������حي� أو تحس������ينات وإلدخال
 عنالس������لطات المختص������ة  إبالغ ينبغي التص������حيحية،اتخاذ اإلجراءات و التحريات
  الدولة. لمتطلبات وفقا المعلومات أمن انتهاكات

 أمن حول اإلرش���������ادات من مزي��د على ]١٦في المرجع [ االطالع يمكنو  ١٣٩-٤
لو الدول لمس��اعدة تص��نيفي دليلنموذج  ذلك في بما ،المعلومات  تحديد على ينالمش��غِّ
  الحساسة. المعلومات

  الحاسوبية النظم حماية

 المادية لحمايةا في القائمة على الحاسوب والمستخدمة النظم ينبغي أن تكون"
 ومراقبتها خا������عة للحماية من النووية المواد حص�����رفي و النووي مانواأل

 تقييم مع فقوايت بما التزوير) أو التالعب وأ كالهجمات اإللكترونية( ال����رر
من  ١٩-٥و ١٠-٤ نات(الفقر "تص�������ميمال المحتاط له في التهديد أو التهديد
  ]).١[ المرجع

 الحاس��وبي مناألب المتعلقة المتطلبات و���ع مس��ؤولية الدولة تتحمل  -١٤٠-٤
لين أن و���مان  حماية محمية الحاس��وبية نظمالو الحواس��يب أنب تأكيدا يقدمون المش��غِّ

ل عاتق على تقعو .الحاسوبية الهجمات من مناسبة  نأم برنامج تنفيذ مسؤولية ينالمشغِّ
  المتطلبات. هذهل امتثاال حاسوبي
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 لموادل الحماية الماديةمجال  في يالحاس����وب لألمن ش����املال الهدفو  -١٤١-٤
 إلى تهدف التي الهجمات الحاس�������وبية من نظمال حماية هو النووية المرافقو النووية
لو .هاتخريب أودون إذن  النووية المواد سحب تسهيل  نظمال تحديد عن مسؤول المشغِّ

 منع على المس�������اعدة أجل من ،اإلخالل بها من الحماية إلى تحتاج التي الحاس�������وبية
لعلى  ويتعين .موخص��المن  ناجح هجوموقوع   أمن س��ياس��ة ض��عي أنبعد ذلك  المش��غِّ

  .هاتنفيذ وخطة حاسوبي

 يكون قدف األبعاد. اتمتعدد موالخص������� وهجمات اتتهديدالظاهرتا و  -١٤٢-٤
  الخصم:

  .اخارجي اعدو  )أ(
  .ياداخل شخصا  )ب(

  أفراد. عدة أو اواحدردا ف  (ج)

  :لهجومأن يكون ا يمكنو  -١٤٣-٤

  ؛يةاألمن الوظائفتدهور في  أو للمعدات ضرر في يتسبب فوري، ذا أثر  )أ(
  ؛سرا المعلومات جمع مثل ،مستمرا  )ب(

 بص�������ورة يُطلقأثرا  أو موقوتا يُحدث أثراً  ،تأخيرمش�������تمال على عنص�������ر   (ج)
  ؛ةمنفصل

  .ماديا اهجوم تشمل قد ،موالخص جانب من أخرى أنشطة مع امتزامن  (د)

  :على ما يلي الهجوم أنواع ملتتشقد و  -١٤٤-٤

قدان أو خدمة من الحرمان  )أ( فة. ف عن  ،الهجمات من النوع هذا يهدفو وظي
ظام طاء الن ل قدرة منع إلى ،طريق إب ّغِ  ظروفر تغيُّ  مالحظة على المش�������

  .لذلك التغيُّرو/أو التصدي  النظام
 اعتراض خالل من ،يهدف هذا الهجومو ).‘الطريققطع ’(الس��بيل  اعتراض  )ب(

 تعديل إلى ،تلك التدفقاتوتعديل الحواس����يب  قدعُ  بين البيانات تدفقاتس����بيل 
  .إلى المعداتالتحكم الواردة أو إشارات  المعلومات
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 إلى به المأذون غير الوص��ول خاللمن  .خلس��ة البيانات وجمع النظام رص��د  (ج)
 س���حبو معلومات)ال( الرس���ائلس���بيل  اعتراضو البيانات وتس���جيل الملفات
  .هوتنفيذ هجومل تخطيطالاألحوال لدى  ستطالعاإتاحة يمكن خلسة،  البيانات

ل تض�������ليل  (د)  هذا يهدفو ص�������حيح. غير اتخاذ إجراء إلى يؤدي بما المش�������غِّ
 إلى ،خ��اطئ��ة أو به��ا م��أذون غير بي��ان��ات ت��دفق��ات إقح��ام خالل من ،الهجوم
ل تزويد ل دفعت ،خاطئة نظام بمؤش���رات المش���غِّ  غير إجراء اتخاذ إلى المش���غِّ

  صحيح.
 تحكم إلى اكتساب الخصم يهدف التحكم. نظمو بالحواسيب المباشر التالعب  )ـ(ه

  واآلالت. العمليات في مستقل
 ،الهجمات هذه هدفت .األهميةالحاس���مة  نظملل التش���غيلية الخص���ائص تعديل  )و(

 بيانات أو نقاط وأ لمعداتلتش��كيلي لانس��ق ال وأ مالنظ منطق تعديل خالل من
أن يكون  إلى يؤدي بما ،مالنظل يةالتش�����غيل تغيير الخص�����ائص إلى ،الض�����بط
 هو الحاس����مة األهمية نظمال في التعديل هذا يكون قدو .ش����اذا النظام س����لوك
  .آخر اغرض يدعم قد أو للهجوم الرئيسي الهدف

 إلى س�������تندي نهجا الهجمات هذه مثل ض�������د الدفاع يتبع أن ينبغيو  -١٤٥-٤
ولذلك  .والمادية واإلدارية التقنيةاألمنية  عناص����ر التحكم يس����تخدمو عمقال في الدفاع
  .يةألمنا خطةلل الشامل اإلطار ضمن الحاسوبي مناأل إدماج يتعين

 نأم برنامج إنش���اء بش���أن مفص���لة إرش���ادات ]٦في المرجع [ وترد  -١٤٦-٤
   .النووية المرافق في فعال حاسوبي

  منواأل ماناأل الترابط بين

ل ميقيِّ  أن ينبغي  -١١-٤" ّغِ  المادية الحماية العالقة القائمة بين ويدير المش�������
 الأ يحرص على بحيث تهاومراقب ةنوويال موادحص������ر الوأنش������طة  مانواأل

كل عنص��ر العنص��ر اآلخر قدر يدعم  وأن في اآلخر، س��لباأي عنص��ر  ؤثري
  ].١[ "اإلمكان
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 برنامجي في مهم عنص��ر واألمن ماناأل بين للترابط الفعالة اإلدارة  -١٤٧-٤
 النووية للمواد المناس�������بة المادية الحماية لتوفير ةض�������روريو ،كليهما األمان واألمن

  .هموأمان والجمهور العمال صحة وحماية النووية والمرافق

ل يتحملو  -١٤٨-٤  وعن النووي المرفق أمان عن الرئيسية المسؤولية المشغِّ
ية تدابير ية الحم�ا ل يعتم�د أن قترحيُ و المرفق. في الم�اد  نظ�ام خالل من ،ونالمش�������غِّ
 التغييرات اس������تعراضبش�������ن  س������قاومن متكامال نهجا ،الخاص بهم المتكاملة اإلدارة

 أو مانباأل تتعلق ألس�������باب المقترحة التغييرات أن لض�������مان ،تنفيذها قبل المقترحة
 .اآلخر المجال في الترتيبات في مقص�������ود غير تدهور إلى تؤدي ال المادية بالحماية

ل س������يتعين على ،المحتملة الس������لبية التفاعالت تحديد يتم عندماو  أن يبلغ بها المش������غِّ
 اتخ��اذ أو ب��ديل��ة ت��دابير اتخ��اذ في نظرأن يو المنظم��ة داخ��ل المختص�������ين الموظفين
   تخفيفية. و/أو تعويضية إجراءات

لويتعين على   -١٤٩-٤  واألمن ماناأل مس����ائل الترابط بين أن يدرك المش����غِّ
 خالل وكذلك ،العادي لوالتش���غي والتش���ييد التص���ميم أثناء ةمناس���ب بطريقة وأن يديرها

مس�������ائل  معالجة يمكنو .اإلخراج من الخدمة وأثناء الطوارئو النووي األمن أحداث
 ماناأل استعراض مجالس مثل ،القائمة اإلدارية عناصر التحكم خالل من هذه الترابط

   .التشكيلينسق ال وإدارة ،هوضوابط العمل تخطيطو ،ناألم أو

 النووي األمنطوارئ و أحداث أثناء المس��ائل هذهعلى  مثلةاأل ومن  -١٥٠-٤
   يلي: ما

 تصديال معالحماية المادية فيما يتعلق بلحدث األمن النووي  تصديال تنسيق  )أ(
  .األمانيتعلق ب فيما الحدث ذلك عن ناجم طارئ ألي

المرفق ب دراية على المادية لحمايةالخاص�����ة با قوات التص�����دي أن ض�����مان  )ب(
 المهمة نظمالمعدات/المواض�ع و النووية المواد عاض�مو ذلك في بما ،النووي

  .اتاإلشعاع من ايةالوقمتطلبات ب كافية معرفة ولديها ،مانلأل
 المناطق داخل تحركها أثناء اتاإلش����عاعمن  قوات التص����دي وقاية ض����مان  (ج)

  .يتخريبهجوم  أثناء وعبرها الملوثة



 

١١٢ 

 إلى بحاجة كانوا إذا مرفقال وموظفي مانألالمعنيين با المتص��������دين حماية  (د)
 حدث وقوع أثناء التص���دي قوة فيها تعمل التي المناطقوعبر  داخل التحرك

  نووي. أمن
 إخالل دون المادية الحماية أهداف تلبي المادية الحماية حواجز أن من التأكد  )ـ(ه

 حدوث أو حريق نشوب حالة في بسرعة المناطق إخالء على العاملين بقدرة
 أقفال تركيب خالل من وذلك مثال ،مش�������عة نويدات إطالق أو ةيحرجحالة 
 قدو إنذار. أجهزة جانب إلى ،والبوابات األبواب على التحرير سريعة داخلية

 محمية منطقة إخالء العاملين من لتمكين خاص������ة مادية حماية ترتيبات تلزم
 ذلك من رغمخض������وعهم على ال ض������مان مع طوارئ ةحال خالل بس������رعة

  .المرفق النووي مغادرة قبل للتفتيش
 ،محمية منطقة إلى الدخول قبل مكثفةوفحص  تفتيش عملياتب اش���تراط القيام  )و(

 المتص�������دين المعنييندخول إلى  لحاجةحتمال اال الكافي إيالء االعتبار دون
تقديم ل بس����رعة الموقع خارجمن  الخاص����ة بالطوارئ المركباتو طوارئبال
  .طارئ آخر أو طبي ارئط وقوع حال في لمساعدةا

 بين الترابط عن معلوم����ات ٨٢-٤إلى  ٧٦-٤في الفقرات  تردو  -١٥١-٤
 إرشاد مفاده أن ذلك في بما ،األعمال الشريرة طوارئ وخططالعامة  الطوارئ خطط

ن معًا ط كليهماالخط نوعيعلى  تمارينإجراء ال    التنسيق. يحّسِ

 في واألمن ماناأل ترابط بينال إدارةجوانب  منمهم  جانب ويتمثل  -١٥٢-٤
 المخطط خصائص على تطرأ التي بالتغييرات المادية الحماية موظفي إخطار ضمان
 والمكونات؛ والنظم والهياكل لمرافقل يتش��كيلالنس��ق الو النووي؛ للمرفقالمادي العام 

ا المفيد منو للطوارئ. التخطيط في أو مرفقال عمليات في والتغييرات جعل  أيض��������ً
ومن المفيد  تنفيذها. قبل المجاالت هذه فيعاملين عليمين يس������تعرض������ون التغييرات 

 أحكام استعراض في كمدخالت مماثلة ستعراضاعمليات ب والقيام مماثل إخطارتقديم 
 ،الخص���وص وجه علىو المادية. الحماية بتدابير المتعلقة التغييرات ض���وء في ماناأل

 غير اإلشعاعية لعواقبا لعتبة جديدة تحديدات أي الستعراض ماناألشأن ب خبرة تلزم
في  أو العملي���ات في التغيرات لتعكسجرى تُ  العتب���ة في تغييراتأي  أو المقبول���ة



 

١١٣ 

الذي  الالزم المادية لحمايةا مس���تو� للبت في س���ا�األ س���توفر بعدئذ (التي التهديدات
  الجديدة). أو القائمة التخريب أهداف على سيطبق

 تنفيذ المادية والحماية ماناأل بين للترابط الفعالة اإلدارة تش�������ملو  -١٥٣-٤
يمكن أن  ،المثال س�������بيل علىو .كل منهما اآلخر دعمي بحيث المادية والحماية ماناأل

 دعم فيأيضا  ةفعال هحوادث أواألمان  حادثات منعالرامية إلى  ماناأل إجراءاتتكون 
ويمكن  .نوداخلي أش�������خا� يقوم به عمل ش�������ريرأي المادية من  الحماية إجراءات

 المرفق النووي في وتحديد أماكنها مانلأل المهمة المكوناتو نظموال تص�����ميم الهياكل
ط و التخريب أهداف حمايةالخاص��ة بدوات األ مجموعات تخص��ي� طتبس��ِّ  بحيث تبس��ِّ
 المثال س����بيل علىو .التحكم في الوص����ولمن أجل إلى أجزاء  النووي المرفق تقس����يم

التحوطي  التكرار من أجل توفير ماناأل معداتبين  كافيالفصل المادي ال ضمان فإن
ويؤدي  واحد. تخريبي عملب المعدات هذه كلب إلحا� الض����رر احتمال مند أيض����ا يح

 المخاطر من الحد تدابير من ذلك وغير النووية المواد أرص���دة ات فيتخفيض���إجراء 
  .سواءحد على  النووي األمنمخاطر و ماناأل إلى الحد من مخاطر

  خطة األمن

عد  -٢٧-٣" ل ينبغي أن ي ّغِ قدمه من كجزء أمن خطة المش������� لذي ي  الطلب ا
 التهديد تقييم لىإ األمن خطة تس�������تند أن ينبغيو .رخص�������ة على للحص�������ول

 تص���ميم تتض���من أقس���اما تتناول أن وينبغي تص���ميمال المحتاط له في التهديدو
يانة وتنفيذ وتقييم وينبغي أن  .الطوارئ وخطط المادية الحماية نظام وص�������

 هاتنفيذ كوني أن ينبغيو ،وتعتمدها األمن خطة المختص��ة الس��لطة تس��تعر�
ل نفذي أن وينبغي .من� الرخص���ة ش���روط من جزءابعدئذ   خطة األمن المش���غِّ

لأن يس�������تعر� ينبغي و المعتمدة. ّغِ تأكد بانتظام األمن خطة المش�������  من لل
 أن وينبغي .المادية الحماية نظاممع و الراهنة التش����غيل ظروف تماش����يها مع

ل  يقدم  قبل امس���بق المختص���ة الس���لطة لكي تعتمده خطة األمنل تعديالالمش���غِّ
 الترتيب��ات على مؤقت��ة راتيتغيإدخ��ال  ذل��ك في بم��ا كبيرة، إدخ��ال تغييرات

 المختصة السلطة وينبغي أن تتحقق المعتمدة. خطة األمن فيبتفصيل  الواردة
ل من امتثال   ].١[ "مناأل لخطة المشغِّ



 

١١٤ 

 نوويالمرفق لل الترخيص منح أس������اس من اجزء األمن خطة وفرت  -١٥٤-٤
 بالقيام الترخيصمن ش�������روط  اش�������رط خطة األمن تنفيذيمثل و ،الدولة جانب من

 جوانب جميع بالتفص��يل الخطة تص��ف أن ينبغي ولذلك .المرفق النووي في عملياتالب
ظام ية ن ية الحما ماد مة خطة األمن تتض�������من أن قترحيُ و النووي. المرفق في ال  قائ

تمثل تلك األهداف  تكان إذا ما حالة كل ن فيوأن تبيِّ  ،المرفق فيالموجودة  باألهداف
 خطة األمن تتض��من أن قترحيُ و التخريب. و/أو دون إذن فيما يتعلق بالس��حب ش��ا�ال
داخل لمواد النووية امن  والثانية األولى الفئتين لحركة المادية لحمايةل ترتيبات أيض����ا
وشحنها  النووية المواد بتسلم الخاصة الترتيبات وكذلك ،محميتين منطقتين بينالموقع 

  .همنومرفق النووي ال إلى

 ومتطلب��ات أه��داف لتحقيق الق��ائم��ة الت��دابير خط��ة األمن تص�������فو  -١٥٥-٤
 متعمق تحليل إلى خطط األمن تستند أن يتعين ولذلك لدولة.الخاصة با المادية الحماية

ستوفى  المادية الحماية متطلبات أن لتأكيد افيةو بمعلومات مدعومة تكون وأن  عندست
يذ يدا خطة األمن توفرو الخطة. تنف ظام بأن تأك ية ن ية الحما ماد عالج ال يدات ي هد  الت

   التصميم. المحتاط لها في اتالتهديدبيان  في أو اتالتهديد تقييم في الواردة

 .المقترح اهاولمحتو األمن خطة لهيكل مثالاألول  التذييل في ويرد  -١٥٦-٤

  وتحديثها واستعراضها ضع الخطةو

ل أن يُبقي ا ينبغي  -١٥٧-٤  الظروف تعكس بحيث ،محدَّثة خطة األمنلمش����غِّ
 ىل��د يكون أن يتعين ول��ذل��ك .الراهن��ة الته��دي��دات وك��ذل��ك المرفق النووي في الق��ائم��ة

ل ّغِ كاملة اإلدارة نظام ض�������من ،المش������� التخاذ  ،مناأل دارةإل نظام ،الخاص به المت
 واإلشراف هاتنفيذوواإلجراءات المرتبطة بها خطة األمن  لوضع اإلجراءات الالزمة

 ،ةاألمني المنظمة هيكل التنفيذ إجراءات ويمكن أن توثِّق .هاتحديث فض�������ال عن ،عليها
ية تدابير واس�������تخدام  األمن أفراد وتدريب ،واإلجراءات التكنولوجيات من قبيل أمن

 حس�������ب ،خطة األمن تبين ويمكن أن .األعمال الش�������ريرة طوارئ وخطة ،هموتأهيل
 تتعلق أنش�������طة أي تتناولأن و ،الخطة من أجزاء لتنفيذ الزمني الجدول ،االقتض�������اء

  .مرفقال بإدخال تعديل على



 

١١٥ 

 جزءاً الخطة  ت����كل ،خطة األمنالس���لطة المختص���ة  أن تعتمد بعدو  -١٥٨-٤
سلطة وتعتمد .النووي مرفقلل الترخيص أساس من  تُدخل التي التغييرات المختصة ال

للل يُس�������مح وال ،خطة األمن على خطة  على إدخالها المقترح التغييرات بتنفيذ م��������غِّ
 نظام فعالية من تقلل ال التغييرات ما لم تكن ،المختص������ة الس������لطة موافقة دون األمن

 الحماية نظام فعالية من تقلل ال التي الطفيفة للتغييرات بالنس�������بةو المادية. الحماية
ل أن يخطر ينبغي ،المادية  يةزمن فترة في �ض��ون بالتغيير المختص��ة الس��لطة الم���غِّ
  عليها. متفق

 الس�������لط��ة تح��دده��ا فترات على نخط��ة األماس�������تعراض ينبغي و  -١٥٩-٤
 اس���تعراض س���يتعين كما .الراهنة الظروف عكست الخطة أن تظل لض���مان المختص���ة

 أو اإلجراءاتفي  أو المادية الحماية العاملين في في تغييرات تنفيذ قبل خطة األمن
 المادية. الحماية على س���لبًا تؤثر الخاص���ة بالحماية المادية يمكن أن نظمال أو المعدات

 ،النووية المواد من جديدة أنواع أو جديدة كميات إدخال يس�������تلزملمرجح أن اومن 
 الحماية نظام في أخرى هامة تغييراتإجراء و ،التخريب أهداف في تغييراتإجراء و

 نتائجتوثيق  ةجيدال اتممارس������ال ويعتبر من .األمن خطة في تغييراتإجراء  ،المادية
  .واالحتفاظ بها ،منها ناتجة عمل خطة أي ذلك في بما ،هذهعمليات االستعراض 

  الحساسة المعلومات سرية

 ،حساسة معلومات خطة األمن في الواردة المعلومات بعض ستكون  -١٦٠-٤
 النووي. للمرفق المادية بالحماية اإلخالل إلى دون إذن إف���������اؤها يؤدي ويمكن أن

ل ولذلك يتعين أن يحمي  لمتطلبات وفقاو .دون إذن من اإلف�������اء األمن خطة الم�������غِّ
جدارتهم  ثبتت لمن إال الحس����اس����ة المعلومات إلى الوص����ول أن ال يتاح ينبغي ،الدولة
   واجباتهم. ألداء ة تلك المعلوماتمعرف إلى يحتاجونو بالثقة

 من مختلفة مس������توياتذات  أقس������ام إلى األمن خطة تقس������يم يمكن  -١٦١-٤
 لمن ،االقتضاء حسب ،على حدة قسم كل إتاحة االطالع على يمكن بحيث ،الحساسية
   بالثقة. الجدارة من المناسب مستوىاليتمتعون بو تهمعرف إلى يحتاجون

  





 

١١٧ 

  األول التذييل

  األمن خطة

ثال ١في اإلطار  يرد  -١-أوال كل على م مل الهي عدوترد  األمن. لخطة المحت  هذا ب
 .من أقس����امه قس����م لكل المقترحة للمحتويات موجزة مناق�����ةللهيكل  الموجزالعرض 

 بحيث لهوتعد المقترح الهيكل هذا المختص���ة وس���لطاتها الدولة أن تس���تعرض ينبغيو
  .واحتياجاتها المحددة متطلباتها يلبي

  : مثال على هيكل خطة األمن١اإلطار 
  المعلومات اإلدارية  -١

  للتنفيذ زمنيالجدول المقدمة وال  -١-١
  العام) مخططالو عملياتالوصف المرفق (  -٢-١

  وصف عام للمرفق ورسالته وعملياته  -١-٢-١
  المخطط العام للمرفق   -٢-٢-١

  السياسة األمنية  -٣-١
  السياسة اإلدارية  -١-٣-١
  ثقافة األمن النووي  -٢-٣-١
  توكيد الجودة  -٣-٣-١
  سياسة الجدارة بالثقة   -٤-٣-١
  برنامج االستدامة   -٥-٣-١

  المنظمة األمنية  -٤-١
  هيكل المنظمة األمنية   -١-٤-١
  إدارة األمن وتخصيص المسؤوليات األمنية  -٢-٤-١
  متطلبات التأهيل ألفراد األمن  -٣-٤-١
  تدريب أفراد األمن  -٤-٤-١
  ومعدات الحراس/قوة التصدي أسلحة  -٥-٤-١

  أمن المعلومات النووية  -٥-١
  بياألمن الحاسو  -٦-١
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  تحديد نظام الحماية المادية  -٢
  أهداف نظام الحماية المادية ومتطلباته  -١-٢
  تحديد األهداف  -٢-٢
  التهديدات تحديد  -٣-٢
  إنفاذ القانوناالتصاالت المتبادلة بشأن   -٤-٢

  نظام الحماية المادية  -٣
  وصف تفصيلي لنظام الحماية المادية  -١-٣
  الداخلية األطراف اتتهديد الحد منبرنامج   -٢-٣
  ةمواد النوويالنقل   -٣-٣
  تهصيانواختبار نظام الحماية المادية وتقييمه   -٤-٣

  تقييمالأنواع االختبار و  -١-٤-٣
  تقييمالاالختبار و تواتر  -٢-٤-٣
  صيانةال  -٣-٤-٣
  ع والترقية يالتوس  -٤-٤-٣

  تعويضية التدابير ال  -٥-٣

  تصديالتخطيط لل  -٤
  والمسؤوليات التنظيم  -١-٤
  األمنية القوات  -٢-٤

  حراس ال  -١-٢-٤
  الموقع فيتصدي قوة ال  -٢-٢-٤
  تصدي خارج الموقعقوة ال  -٣-٢-٤
  محطة اإلنذار المركزية  وموظف  -٤-٢-٤

  األعمال الشريرة خطة طوارئ  -٣-٤
  ات حادثالب المتعلقة تصاالتاال والتحكم فيما يخصقيادة ال  -٤-٤
  أعلى اتالتصدي لظروف تهديد  -٥-٤

  جراءات التشغيليةواإلالسياسات   -٥
  موثقةالالتشغيلية اإلجراءات وسياسات ال  -١-٥
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  هاوتحديث تهاومراجع هاخطة األمن وتقييم استعراض  -٢-٥
  اتاإلبالغ عن التهديدات أو الحادث  -٣-٥

  المراجع
  ومسرد المصطلحاتختصرات مال

  اإلدارية معلوماتال

 لكيانل ينالكامل ينالقانونيعنوان الو االس���م عن معلومات القس���م هذا يت����من  -٢-أوال
 الهاتف أرقامأن تدرج  ويمكن .المرفق النووي حمايةعن  القانون بموجب المس�����ؤول

 على الموافقة طلب بمقدمي الخاص�����ةالمناس�����بة  اإللكتروني البريد وعناوين والفاكس
  .ة إحالةفي رسال األمن خطة

  للتنفيذ زمنيال جدولالو مقدمةال

وغير  وخرائطه وعملياته المرفق لمهمة موجًزا وص����فًا القس����م هذا يت�����من  -٣-أوال
ويمكن أن  .األنش��طة الرئيس��ية أماكن خرائطال هذه على تبيِّنالتي  معلوماتال ذلك من

 الخطرة المواد مرافق أو البل��داتو ،النق��ل طرقو ،الت���������اريس الخرائط تو���������
 تبيِّن ويمكن أن .التص����دي أنش����طة على تؤثر أن يمكن أخرى مناطق وأي ،المجاورة
ا الخرائط المكلفون  الموظفونالتي يمكن أن يس����لكها  والبديلة الرئيس����ية الطرق أي�����ً

  الموقع. خارجمن  المتصدين من مغيره أو القانون إنفاذب

  )والمخطط العام (العمليات مرفقال وصف

  .مرفقال في تنفذ التي النووية العمليات تفاصيل القسم هذا يقدم  -٤-أوال

  وعملياته ورسالته مرفقلعام ل وصف

 ،مرفقال في تجري التي ةالنووي األنش��طة ألنواع عاما وص��فا القس��م هذا يقدم  -٥-أوال
   .هاعن الناتجة أوهذه األنشطة  في المستخدمةاألخرى  المشعة الموادو النووية والمواد



 

١٢٠ 

  مرفقلل المخطط العام

 مع ،مرفقلل صورة أو تخطيطي رسم أو خريطةفي هذا القسم  مأن تقدَّ  يمكن  -٦-أوال
 الرس��ومات التخطيطية اإلطارية تكون ويمكن أن الر�يس��ية. واألنش��طة المباني تحديد

  .مرفقالأنشطة  وصف في مفيدة ةلمختلفا لعملياتل

  يةاألمن سياسةال

  بالمرفق. ةالخاص ةالمكتوب يةناألم ةسياسال على القسم هذا يحتوي  -٧-أوال

  اإلدارية سياسةال

 المادية الحماية على اإلش���راف يوفر الذي ياإلدار نظامال القس���م هذا يص���ف  -٨-أوال
لذي يقص��������د من� ،للمرفق ية إجراءات و��������ع وا ية الحما ماد يذها وتنقيحها ال  وتنف

ا القس���م هذا يتناول أن يمكنو عليها. واإلش���راف  األمان الترابط بين إدارة كيفية أي����ً
  المادية. الحمايةو

  النووي األمن ثقافة

ل يروج كيف القس���م هذا يص���ف  -٩-أوال  اجزءباعتبارها  ،النووي األمن ثقافة المش����ِّ
  .والمتعاقدين والموظفين اإلدارة ، لدىاألمنية السياسة تنفيذ من امهم

  توكيد الجودة

 ةياإلدار س������ياس������ةال من توكيد الجودة جوانب القس������م هذا يص������ف  -١٠-أوال
   المادية. الحماية على اإلداري المنطبقين برنامجالو

  بالثقة الجدارة سياسة

 التي تطبق بالثقة الجدارة ومتطلبات مس����تويات القس����م هذا يص����ف  -١١-أوال
قدين الموظفين على عا ية ا المرفق النووي في والمت بإمكان ما يتعلق   إلى لوص�������ولفي

 والمن��اطق ال��داخلي��ة والمن��اطق المحمي��ة المن��اطق (مثال المرفق داخ��ل مح��ددة من��اطق
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التي  التدابير عالوة على ،الحس���اس���ة المعلوماتإلى و ،النووية الموادإلى و ،الحيوية)
   بالثقة. الجدارة استمرار لضمان تتخذ

  االستدامة برنامج

  المادية. لحمايةانظام  ستدامةا برنامج القسم هذا يصف  -١٢-أوال

  منيةاأل منظمةال

 وص�����ف مع ،األمنية المس�����ؤوليات ذوي األفراد جميع تحديد يمكن  -١٣-أوال
 وتدريب اختيار متطلبات القس��م هذا ي���مل ويمكن أن ومس��ؤولياتهم. لواجباتهم موجز

 النووية المواد حماية عن مس���ؤولين س���يكونون الذين األفراد وتأهيل واختبار وتجهيز
قدرات الالمس��ؤوليات و بما يتناس��ب مع ،القس��م اهذيتعين أن يبيِّن و النووية. والمرافق

ل،المس�������ندة ل ِ�ّ  التيأجزاءها و نوالموظف يوفرها ية التياألمن منظمةال أجزاء لم��������
وص�����فا  القس�����م يقدم هذا يمكن أن ،للمتعاقدين بالنس�����بةو .متعاقدون خارجيون يوفرها
ل بينالمبرمة  المكتوبة التفاقاتل موجزا ِ�ّ  كيف توض�������� التيو والمتعاقدين الم��������

خطة  فيالمدرجة  التفاص�����يل مس�����تو� يتباينقد و .مرفقال حماية متطلبات س�����يلبون
 لفهم للقارئ كافية معلومات القس������م هذايتعين أن يوفر  ولكن ،المرفق حس������ب األمن

 تأكيد أن إلى المقدمة المعلومات وتس�������عى .مرفقلبا ية الخاص�������ةاألمن قواتال قدرات
ية المنظمة م  األمن يذل موتجهيزه موتأهيله متدريبهيتم و بالموظفين وتزودتص�������مَّ  تنف
  المادية. الحماية

  ةاألمني المنظمة هيكل

ي المنظمة هيكل القس�������م هذا يص�������ف  -١٤-أوال ما ،ةاألمن  اإلدارة ذلك في ب
 األ�����خا� من وغيرهم الفنيون األمن ووموظف الموقع في تص����دٍ  قوة وأي والحراس

ًضا القسم هذا يحتوي ويمكن أن المادية. بالحماية المتعلقة الوظائف عن المسؤولين  أي
 امتداد وكيفية المس���ؤوليات ذلك في بما ،وإداري إ����رافي منص���ب لكل وص���ف على

    .المنظمةإدارة و مرفقال إدارة إلى الصالحيات تسلسل
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  األمنية المسؤوليات وتخصيص األمن إدارة

 المس��ندة المادية الحمايةعن المحددة  مس��ؤولياتال القس��م هذا يص��ف  -١٥-أوال
  .مرفقلل يةألمنامنظمة إلى ال

  األمن ألفراد التأهيل متطلبات

 والمس���تمرة األولية باللياقة الخاص���ة للمتطلبات وص���ف تقديم يمكن  -١٦-أوال
 عمليةال أيًضا القسم هذا يصف ويمكن أن .يةأمن ومسؤوليات بواجبات المكلفين لألفراد

 كما المطلوبة. الخدمات لتقديم مؤهلين األفراد هؤالء أن يظل ض�������مانالرامية إلى 
ً  القسم هذا يتضمن  النارية األسلحة وإعادة التأهيل فيما يخص تأهيلال لمتطلبات وصفا
   الموقع. في التصدي قوة وأفراد للحراس

  األمن أفراد تدريب

 في التص������دي وقوات سالحرا تدريب برنامج القس������م هذا يص������ف  -١٧-أوال
 مس����ؤولياتالو واجباتالب االض����ط�� على مقدرته ثبتونيُ  كيف يص����ف كما ،الموقع

 التدريب لبرنامج وص����ف يمكن إدراج ،قوات التص����ديوفيما يخص  .المس����ندة إليهم
  .التصدي تكتيكات على

  التصدي قوة س/االحرومعدات  أسلحة

 التصدي وقوة الحراس ألفراد المخصصة األسلحة القسم هذا يصف  -١٨-أوال
 المتاحة األخرى للمعدات وص�����ف ويمكن تقديم .المنص�����ب لقب حس�����ب ،الموقع في

  فعالة. تصدٍ  قدرات توفير من لتمكينهم قوات التصديو للحراس

  النووية المعلومات أمن

 وس�������مة س������رية على للحفاظ تخذتُ  التي التدابير القس������م هذا يحدد  -١٩-أوال
 كيفية أيض��ا المعلومات إدارة إجراءات أن تبيِّنويتعين  الحس��اس��ة. المعلومات وتوافر

جدارتهم  تحديد تم الذين المختص��ين األفراد على الحس��اس��ة المعلومات توزيعاقتص��ار 
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عناص����ر ويمكن أن تش����مل  المعرفة. إلى الحاجة أس����اس على ،بطريقة س����ليمة بالثقة
 وإرس��الها وأماكنها مهابتس��لُّ  س��جالت إنش��اء الحس��اس��ة المعلومات على المطبقة التحكم

  .وإتالفها

  يالحاسوب األمن

وبروتوكوالت  الوص�����ول في التحكم إجراءات القس�����م هذا يص�����ف  -٢٠-أوال
 المعلومات وتوافر وس�������المة س�������رية ل��������مان بها المعمول المادي األمن وترتيبات
 نظم س��المة عن ف���الً  ،الحاس��وبية نظمال في الحواس��يب وفي المحتفظ بها الحس��اس��ة

   .هاوتوافر والتحكم القياس

  المادية الحماية نظام تحديد

  هومتطلبات المادية الحماية نظام أهداف

الس����رقة  أهداف من مختلفة أنواع حماية غايات القس����م هذا يص����ف  -٢١-أوال
   حساسيتها. لمستوى وفقًا مصنفة ،والتخريب

  األهداف تحديد

 كما .وأماكنها المحتملة التخريب أو الس���رقة أهداف القس���م هذا يبيِّن  -٢٢-أوال
ية نظمال يبيِّن حاس�������وب ية المهمة ال ية للحما ماد  النووية داحص�������ر المولو مانواأل ال

  .ارتكاب عمل شرير تسهيلاإلخالل بها على  ساعدي أن يمكن التي ،تهاومراقب

  اتالتهديد تحديد

 نظام ممصُ  التي اتالتهديد أنواع ،عامة بعبارات ،القسم هذا يصف  -٢٣-أوال
المحتاط  اتالتهديد بيان أو اتالتهديدتقييم ويش�������ير إلى  ها،من للحماية المادية الحماية
    .الدولة هتحدد الذي التصميم لها في
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  القانون إنفاذ بشأن ةالمتبادل تتصاالالا

مع  روتينية تتص�������االاب االحتفاظ كيفية عن تفاص�������يل تقديم يمكن  -٢٤-أوال
  .ةالمحتمل يةاألمنحداث باأل المبكر اإلنذار ضمان على للمساعدة القانون إنفاذ أجهزة

  المادية الحماية نظام

  .مرفقال في المادية الحماية لنظام وصف هو القسم هذا  -٢٥-أوال

  المادية الحماية لنظام تفصيلي وصف

ق حدود تبيِّن مرفقلل خريطة توفير يمكن ،القس�������م هذا في  -٢٦-أوال  اتالطب
تدابير ها و ثل ،حمايت قاط م بات. األفراد وص�������ولالتحكم في  ن قديم ويتعين والمرك  ت
   أدناه: موضحال على النحو ،الحماية لتدابير وصف

 العاملين وتفتيش مراقبة لعملية وص�������ف تقديم يتعين .التحكم في الوص�������ول  )أ(
 أن ويمكن .من نقاط التحكم في الوص�������ول نقطة كل في والمواد والمركبات

ً  الوصف هذا يشمل  التحكم مانظو الوصول إذننظام منح  سيقوم كيف أيضا
المأذون لهم  لألفراد ينالس�����ريع والخروجباس�����تيعاب الدخول  الوص�����ول في

 يمكن أن التي الحاالت في أو الطوارئ حاالت أثناء اله المأذون والمركبات
 المف��اتيح جميع لمراقب��ة االهتم��ام إيالء ويمكن الطوارئ. ح��االت إلى تؤدي

 ذات واألجهزة المرور وكلمات أرقام األقفال التوافقية مجموعاتو واألقفال
 المحدود الوص������ول مناطق إلى الوص������ول في للتحكم المس������تخدمة الص������لة

ية والمناطق المحمية والمناطق لداخل ية ومعدات الحيوية والمناطق ا  الحما
  المادية.

 المركزية نذاراإل محطة مكان القس�����م اهذيص�����ف  .المركزية نذاراإل محطة  )ب(
ات اإلنذار اتص����االت مانظأيض����ا  يص����فو احتياطية. رص����د محطات وأي

 ومع��دات ،المركزي�ة اإلن�ذار محط��ةب ينالخ��اص�������َّ  نظ��ام عر� اإلن�ذاراتو
 حماية كيفية تفاص�����يليبين و ،الوص�����ول في التحكم وترتيبات ،االتص�����االت

  به. المأذون غير الوصولمن و الهجوم من المركزية اإلنذار محطة
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قوات و للحراس المتاحة االتص������االت قدرات وص������ف يتعين االتص������االت.  (ج)
 المركزيةمحطة اإلنذار  بين االتص��������االت وكذلك ،الموقع في التص��������دي

 ق��درة على الحف��اظ كيفي��ة القس�������م ه��ذا ويبيِّن .قوات التص��������ديو ساوالحر
قوات فعالة مع  تحكمو قيادةاتص������االت  ض������مانبغية  مس������تمرة تص������االتا

 الطوارئ.حاالت و العادية األحوال خالل الموقع وخارج الموقع في التصدي
 هذه تحديد فيتعين المرفق في مناطق فيتص��������االت محدودة الا كانت إذاو

  المناطق.
 اإلنذاراتتُرس��ل  وكيف الكش��ف نظام القس��م هذا يص��ف والمراقبة. الكش��ف  (د)

ا القس�����م يص�����ف ويمكن أن تقييمها. ويتم المركزية اإلنذار محطة إلى  أيض�����ً
القس�����م  يص�����فو ،تالعبال على م�ش�����رات وجود حاالت معالجة إجراءات
 عن للكش�����فباس�����تمرار  فقالمر مناطق ورص�����د ومراقبة مس������ أس�����اليب
نظام  مكونات من غيرها أو المادية الحواجز س�������المة وض�������مان المتطفلين

  .هووظائف المادية الحماية
ل يحافظ كيف القس���م هذا يص���ف ض���اءة.اإل  )ـ(ه  اإلض���اءة مس���توياتعلى  المش���غِّ

  .صدور إنذار بعد التقييم مثل ،محددة الستخداماتالالزمة  الدنيا
 األمنية المناطق فيالموجودة  الحواجز القس����م هذا يص����ف .الحواجز المادية  )و(

 ،الجدران ،األس�������يجة ،التض��������اريس ،المباني (مثال مرفقال داخل المختلفة
ا يحتوي ويمكن أن األبواب). وأماكن  المركبات لحواجز وص����ف على أيض����ً

  الصلة. ذات المراقبة ترتيبات إلى باإلضافة ،وتشغيلها تلك الحواجز
 المادية الحماية(أو طبقات)  مناطق القسم هذا يحدد األمنية. المناطق/الطبقات  (ز)

  .مرفقال في الموجودة

  األطراف الداخلية اتتهديد الحد من برنامج

األطراف  تهديدات من لحمايةا تدابير القس�����م هذا يص�����ف أن ينبغي  -٢٧-أوال
    .الداخلية
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  النووية المواد نقل

في  النووية المواد فئات مختلف نقل إجراءات القس�������م هذا يص�������ف  -٢٨-أوال
 من هاوإرس�������ال النووية المواد لتس�������لُّم الموقع في تتخذ التي الترتيبات وكذلك ،الموقع

  .يهوإلمرفق ال

  وصيانته وتقييمه المادية الحماية نظام اختبار

  .هواختبار المادية الحمايةنظام  تقييم إجراءات القسم هذا يحدد  -٢٩-أوال

  والتقييم االختبار أنواع

 تٌس��تخدم وكيف الموجودة والتقييم االختبار برامج القس��م هذا يص��ف  -٣٠-أوال
   المرفق. في المادية الحماية نظام فعالية لتقييم

  والتقييم االختبار تواتر

 االختبار برامج تنفيذ به يتم الذي عن التواتر تفاص�����يل توفير يتعين  -٣١-أوال
   والتقييم.

  صيانةال

 الحماية معدات لكل والمعايرة الص�����يانة برامج القس�����م هذا يص�����ف  -٣٢-أوال
   المادية.

  والترقية عيالتوس

 الحماية تدابير تنفيذل متوقع زمني جدول أي لبيان متاح الجزء هذه  -٣٣-أوال
 اإلنشاءاتعلى  كبير مادي تعديلإدخال  أو ةالجديد اإلنشاءات بتشييد المتعلقة المادية
    المعدات. تركيب أو القائمة
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  التعويضية التدابير

 المادية الحمايةالخاص��ة بالتعوي���ية  تدابيرال جميع القس��م هذا يحدد  -٣٤-أوال
لة  تتدهور عندما التي تطبقو مادية الحماية حواجزحا  غير المعدات تص�������ب� أو ال

 وجه علىو الروتينية. الصيانة أوالروتيني  االختبار أثناء ذلك في بما ،للعمل صالحة
 مع��دات أنواع لجميع االحتي��اطي��ة الكهرب�ائي��ةالقوى  توفير بي��ان يتعين ،الخص�������وص

   المادية. الحماية

 لتصديل تخطيطل

  والمسؤوليات التنظيم

في  قوات التص��دي ومس���وليات تنظيم عن تفاص��يل القس��م هذا يقدم  -٣٥-أوال
فيما يخص  فعالة تص�������دٍ  اس�������تراتيجية على لحفاظمن أجل ا الموقع خارجوالمرفق 

  .مرفقال فيالموجودة  المختلفة ألهدافا

  يةاألمن قواتال

قدم  -٣٦-أوال مة لمحة الجزء اهذ ي حالتص��������دي ال قوات عن عا تا يذ ةم  لتنف
  منسقة.ال تصديال استراتيجية

  حراسال

 بما ،مهوواجبات هموأماكن قوة الحراسأفراد  عدد القس���م هذا يص���ف  -٣٧-أوال
  .ووسائل نقلهم مومعداته مأسلحته تفاصيل ذلك في

  الموقع في التصدي قوة

 علىفي الموقع قوة التص����دي  ات وإمكاناتقدر القس����م هذا يص����ف  -٣٨-أوال
 القوة هذه مثل ما يكونحيث ،المناس�������� الوقت في النووي األمن ألحداث التص�������دي

     .مستخدما
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  الموقع خارج التصدي قوة

 على الموقع خارج التصدي قوة ات وإمكاناتقدر القسم هذا يصف  -٣٩-أوال
التي يس�������ت�رقها  التقديرية وقاتاأل ذلك في بما ،النووي األمن ألحداث التص��������دي
 توفيرالخاص�������ة ب اتاالتفاقوص�������يانة  توثيق عملية أن تدرج فيهويمكن  .التص�������دي

  الموقع. خارج تصديال

  المركزية اإلنذار محطة وموظف

لموظفين العاملين في محطة ا عددل األدنى الحد القس�����م هذا يص�����ف  -٤٠-أوال
   .لتناوبهمزمني ال جدولالو هممسؤولياتو همواجباتواإلنذار المركزية 

  األعمال الشريرة طوارئ خطة

 أحداثاألعمال الش��ريرة الخاص��ة ب طوارئ خطة القس��م هذا يص��ف  -٤١-أوال
 لحمايةا في مجال تص�������ديال تس�������توجب قد التي ألحداثاغيرها من و النووي األمن

التي  نةمعيَّ المناص��ب ال و/أو ،يتولونالذين  نينمعيَّ ال ش��خا�األ القس��م يحددو المادية.
األعمال الش�����ريرة في حال وقوع ارئ وط خطة تنفيذ ص������حياتو مس�����ئولية ،تتولى

والتدريب  الطوارئ خطة اس����تعرا� يتم ومتى كيفويبين القس����م  نووي. حدث أمن
  .عليها

 من مختلفة أنواع مقترحة على أمثلة أدناهالواردة  القائمة وترد في  -٤٢-أوال
   :األعمال الشريرة طوارئ خطة في ومعالجتها فيها النظر يمكن التي السيناريوهات

  )؛العاجل جردال ذلك في (بما تهاواستعاد المفقودة النووية المواد تحديد مكان  )أ(
  ؛هاوتخفيف تخريبلل اإلشعاعية العواقب من األدنى الحد إلى التقليل  )ب(

  ؛يداخل تهديد اكتشاف  (ج)
  ؛نوويالمرفق لل به مصرح غير اقتحامحدوث   (د)
  )؛بوجود قنبلة اإلنذار (مثل الخارجية التهديدات  )ـ(ه
  ؛عن بعد هجوموقوع   )و(

  جوا؛ محمولهجوم وقوع   (ز)



 

١٢٩ 

  ؛الماء محمول على هجوموقوع   (ح)
  ؛حاسوبي هجوم وقوع  )ط(

  .حساسة معلومات انتهاك  (ي)

 معلومات على تحتويس����األعمال الش����ريرة  طوارئ خطة أن بماو  -٤٣-أوال
سة سب بطريقة عليها يؤشر أن فيتعين ،حسا  كما .المطلوب الحماية مستوى لبيان ةمنا

 ويرد .العامة الطوارئ خطط مع بالتنس���يق الخاص���ة الترتيبات أن تعالج الخطة يتعين
  .األعمال الشريرة طوارئ خطة على مثال الثانيفي التذييل 

  الحادثاتبالمتعلقة  تصاالتالافيما يخص والتحكم  قيادةال

 تصدي ين لدىالفعال والتحكم القيادة ممارسة كيفية خطة األمن تبيِّن  -٤٤-أوال
 الخ��ا� والتحكم القي��ادة مركز س�������يوج��د وأين ،نووي أمن لح��دثالمعني��ة  األجهزة

 االتص�����االت تس�����هي�ت هي وما ،الموقع وخارج الموقع داخلالتي تحدث  اتادثالحب
   .األماكن هذه في التي ستكون متاحة

  أعلى اتتهديد لظروف التصدي

 إجراءات المعتزم إدخ��اله��ا على التحس�������ين��اتب��ق��ا�م��ة تق��ديم  ينبغي  -٤٥-أوال
 اتللتهديد العام المس����توى في زيادة أي حدوث حالة في س����تنفذ التيوالمادية  الحماية

  .الدولة داخل

  التشغيلية واإلجراءات السياسات

  الموثقة التشغيلية واإلجراءات السياسات

 تنظم التيالموثقة  التشغيلية واإلجراءات السياسات القسم هذا يسرد  -٤٦-أوال
 التي نظمال مع الترابطالمتعلقة ب جراءاتاإل ذلك في بما ،المرفق في المادية الحماية

 .تهاومراقب النووية المواد حصرنظام وم األمان انظ مثل ،المادية الحماية نظام لتكمِّ 



 

١٣٠ 

  هاوتحديث تهاومراجع هاوتقييم خطة األمن استعراض

 ذلك في (بما االستعراض وعمليات اإلجراءات تفاصيل تقديم يتعين  -٤٧-أوال
 جانب إلى ،مواكبة لألحوال الراهنة خطة األمنتظل  أن لضمان المستخدمة تواترها)

 المختص�������ة الس�������لطة إلى س�������تقدم عليها التي يلزم إدخالها التعديالت جميع أن تأكيد
  .هاتنفيذ قبل العتمادها

  أو الحادثات التهديدات عن اإلبالغ

 بالمرفق العاملينبقيام  ةالخاص��� اتاإلجراءالقس���م في هذا  وص����ت  -٤٨-أوال
 إبالغقي��امهم ب��و ،مح��دد� وق��ائع عنالمرفق في المنظم��ة األمني��ة إبالغ ب�� والمتع��اق��دين

  االقتضاء. حسب ،عن تلك الوقائع بعد ذلك السلطة المختصة

  



 

١٣١ 

  الثاني التذييل

  األعمال الشريرة طوارئ خطةمثال على 

  الغاية

 قدو .المعيَّنة األعمال الش�����ريرة طوارئ خطة الغاية من القس�����م هذا يص�����ف  -١-ثانيا
أعمال  عواقب الحد من أو من التص�������دي دلمزيل االس�������تعداد يه الخطة غاية كونت

  م.والخص

  اتادثللح التصدي إجراءات

  االشتباك قواعد

سم هذا يتضمن  -٢-ثانيا ستخدامها المأذون القوة نوع تحدد التي االشتباك قواعد الق  با
  القوة. هذه استخدام يمكن وأين ومتى القانون بموجب

  التصدي إجراءات

 التي المؤشرات القسم ويحدد .وتنسيقه التصدي تنظيم كيفية القسم هذا يصف  -٣-ثانيا
 هذه. األعمال الش���ريرة طوارئ خطة بموجب تص���ديال بدء إلى ل�ش���ارة س���تس���تخدم

  :ما يلي القسمهذا تضمن ن أن يكويم

 لنشر زمنية جداولو مسؤولية ومجاالتإجراءات  من سلفا محدد كل ما هو  )أ(
  والتخريب؛ السرقة سيناريوهاتفيما يتعلق ب التصدي قوة

  ؛محتمل لهجوم التصديب العاملين القائمين تعرض من تحد التي اإلجراءات  )ب(
  الموقع؛ خارج التصدي قوة إخطار عند تستخدم التي الزمنية الجداول  (ج)
    .المتصدين لعدد األدنى الحد  (د)



 

١٣٢ 

  االستعادةو السيطرةإعادة 

 المرفقغادر قد  الخصميكون  عندما التصدي تنظيم كيفية القسم هذا يوضح  -٤-ثانيا
 التص��دي فرق لتنس��يق المس��تخدمة البروتوكوالت وهو يتض��من س��رقة. س��يناريو في

  المسؤوليات. في تغيير وأي ،القيادة سلسلتو ،المختلفة

  والتخفيف تقليلال

من أجل  المادية الحمايةب فيما يتعلق تص��ديال تنظيم كيفية القس��م هذا يوض��ح  -٥-ثانيا
  .يتخريبال هجومال عواقب وتخفيف تقليل علىللطوارئ المتصدين  مساعدة

  تواالتصاال والتحكم القيادة

 مع عليها المتفق البروتوكوالت في الموثقة الترتيبات القس�������م هذا يص�������ف  -٦-ثانيا
 قيادة تتولى التي الوكالةما هي  بالتفصيلالقسم  يوضحو الخارجية. التصدي منظمات
م في وتقدَّ  أخرى. وكالة إلى القيادة ههذ تس�������ليم فيها يمكن التي والظروف ،العمليات

 اتادثالح مراقبة مراكز وأماكن ستستخدم التي االتصال وصالت جميع تفاصيل القسم
 الس��������ا�دة الظروف مراعاة مع ،الحدثمراحل  مختلف في اس�������تخدامها يمكن التي

  .لمراكزل والتكتيكية االستراتيجية مسؤولياتالو

  الطوارئ خطة على تمارينال

 تنفيذ وممارس���ة الختبار تُجرى التي تمارينال وتواتر نوع القس���م هذا يص���ف  -٧-ثانيا
 طوارئ خطة بين التنسيق اختبار المعلومات وتشمل .األعمال الشريرة طوارئ خطة

 تنفيذ فيها يتم مش������تركة تمارين خالل من العامة الطوارئ وخطة األعمال الش������ريرة
 هذه من المس�����تفادة الدروس اس�����تخال� كيفية القس�����م يص�����فكما  .كلتيهما الخطتين

  .طوارئ األعمال الشريرة خطة تحسين لزيادة واستخدامها تمارينال

    



 

١٣٣ 

  الثالث التذييل

  هاأو تجميع النووية المواد إضافة

  ١ النهج

 ت���ني�ل ١ ���ت�د� بها الجدوليمكن أن يُ  التي أحد ال���بل المثال اهذ يو����  -١-ثالثا
 مرفقال نفس في المو���وعة النووية المواد ت���ني� ينبغيو عة.المجمَّ  النووية المواد
  :أدناه المبين النحو على

  :في حالة األولى الفئة  )أ(

        )١(  
  :في حالة الثانية الفئة  )ب(

  )٢(  
  :في حالة الثالثة الفئة  (ج)

      )٣(  
    



 

١٣٤ 

  :الةفي ح الثالثة الفئة أدنى من  )د(

      )٤(  
  

 الثوريوم أو المس�����تنفد اليورانيوم أو الطبيعي اليورانيوم من تتكون المادة كانت إذا أو
  ،فقط

  حيث

Pu        ب���اس�������تثن���ا�  ،رامغب���ال البلوتونيوم ك���ل كتل���ة هو
 نس�������بة النظيري تركيبهالذي يتجاوز البلوتونيوم 

  ؛٢٣٨-البلوتونيوم من ٪٨٠
U233        ٢٣٣-ليورانيوما كتلة وه )U233( ؛رامغبال  

(≥20%) U235     ل وه ل كتل����ةا يومل رامغب����ا ن يورا  )U235( ٢٣٥-ل
من  ٪٢٠ نس�������بة إلى مثرى ش�������كل في الموجود

  أكثر؛ أو ٢٣٥-اليورانيوم
U (≥10% and <20%)235 كتل����ة وه ل ل ا نيوم رامغب����ا يورا ل ) U235( ٢٣٥-ل

من  ٪١٠ نس�������بة إلى مثرى ش�������كل في الموجود
قل ولكن ،أكثر أو ٢٣٥-اليورانيوم  نس�������ب�ة من أ

  ؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠
and <10%)nat U (>U235 في موجودال ٢٣٥-لليورانيوم رامغب��ال الكتل��ة وه 

 ولكن الطبيعياليورانيوم  فوقبنسبة ت مثرى شكل
  ؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪١٠ نسبة من أقل



 

١٣٥ 

  .اترامغالب كتلال هي والقواسم

 في عةالمش���عَّ  المواد أو مفاعل في غير المش���عَّعةبالمواد  ال����ي� هذه وتتعلق  -٢-ثالثا
راد/ساعة)  ١٠٠(غراي/ساعة  ١ نع يقل أو يساوي اتإشعاع بمستوى ولكن مفاعل

  .وهي غير محجوبة متر واحد على بعد

  ٢ النهج

 ال��������يغة م فيهتس�������تخد عةالمجمَّ  النووية المواد فئة لتحديد آخر نهج هناك  -٣-ثالثا
  التالية:

              )٥(  

  حيث
if )المادة من النوع  كتلة من جزءال هو      أبعاد) بالi الخليط من 

 على ةمقس��وم موجودةال المواد من نوع كل (كتلة
  الموجودة)؛ للمواد الكلية الكتلة

iS )المادة  لنوع الكتلة عتبة هو       )غم أو كغمi  كما ،النظر قيدللفئة 
  ؛١ الجدول في موضح هو

 ،النظر قي��د للفئ��ة المواد لتجميع الكتل��ة عتب��ةهو     ) كغم أو غم( S و
  .١ الجدول في موضح هو كما

   األولى: للفئة عتبات الكتلة يلي فيماو  -٤-ثالثا

  مجتمعة؛ النظائر لكل ،البلوتونيوم من كغم ٢  )أ(
من  ٪٢٠ نس������بة إلى مثرى ش������كل في موجودة ٢٣٥-اليورانيوم من كغم ٥  )ب(

  أكثر؛ أو ٢٣٥-اليورانيوم
  .٢٣٣-اليورانيوم من كغم ٢  (ج)



 

١٣٦ 

   :الثانية للفئة الكتلة عتبات يلي فيماو  -٥-ثالثا

  مجتمعة؛غم من البلوتونيوم، لكل النظائر  ٥٠٠  )(أ
٪ من ٢٠في ش�������كل مثرى إلى نس�������بة  موجود ٢٣٥-كغم من اليورانيوم ١  )(ب

  أو أكثر؛ ٢٣٥-اليورانيوم
 ال تقل عن في ش���كل مثرى إلى نس���بة ةموجود ٢٣٥-كغم من اليورانيوم ١٠  (ج)

  ؛٢٣٥-من اليورانيوم ٪٢٠وأقل من ٪ ١٠
  .٢٣٣-اليورانيوم من مغ ٥٠٠  (د)

   :الثالثة للفئة الكتلة عتبات هي التالية الكمياتو  -٦-ثالثا

  غم من البلوتونيوم، لكل النظائر مجتمعة؛ ١٥  )(أ
٪ من ٢٠موجودة في ش�����كل مثرى إلى نس�����بة  ٢٣٥-غم من اليورانيوم ١٥  )(ب

  أو أكثر؛ ٢٣٥-اليورانيوم
في ش������كل مثرى إلى نس������بة ال تقل عن  موجود ٢٣٥-كغم من اليورانيوم ١  )(ج

  ؛٢٣٥-٪ من اليورانيوم٢٠٪ وأقل من ١٠
أقل من موجودة في ش�������كل مثرى إلى نس�������بة  ٢٣٥-كغم من اليورانيوم ١٠  (د)

  ؛٢٣٥-٪ من اليورانيوم١٠
  .٢٣٣-غم من اليورانيوم ١٥  )ـه(

يتجاوز  الذي البلوتونيومباس�������تثنا�  ،البلوتونيوم كل ويو��������� في االعتبار  -٧-ثالثا
  .٢٣٨-من البلوتونيوم ٪٨٠ النظيري هتركيز

 في ةعالمش���ع المواد أو مفاعل في المش���ععة غير بالمواد العتبات هذه وتتعلق  -٨-ثالثا
راد/ساعة)  ١٠٠غراي/ساعة ( ١ من أقل أو يساوي اتإشعاع بمستوى ولكن مفاعل

  .غير محجوبة وهي على بعد متر واحد

 عةالمجمَّ  المواد كانت إذا ما )١ (الخطوة أوالد حدَّ ي ،المنطبقة فئةال لتحديدو  -٩-ثالثا
 كانت إذا األولى الفئة من المواد، خليط أو ،مادةوتكون ال. األولى الفئةمواد من  هي



 

١٣٧ 

 الخليط. أو لمادةل محس���وبة األولى الفئةكتلة عتبة  تس���او� أو من أكبر عةالمجمَّ  كتلةال
  .٢ الخطوة إلى يتم االنتقال ،األولى الفئةمن  أو خليط المواد مادةال تكن لم إذاف

 )٢ (الخطوة دحدَّ ي ،األولى الفئة ليست من المجمعة المادة كانت إذاف  -١٠-ثالثا
 كانت إذا الثانية الفئة من المواد خليط أو المادةوتكون  الثانية. الفئة من كانت إذا ما

 الخليط. أو للمادة محس���وبة الثانية الفئة كتلة عتبة تس���او� أو من أكبر عةالمجمَّ  الكتلة
  .٣ الخطوة إلى يتم االنتقال ،الثانية الفئة منالمادة، أو خليط المواد،  كنت لم إذاف

 ،الفئة الثانية أواألولى  الفئة ليس�������ت من عةالمجمَّ  المادة كانت إذاف  -١١-ثالثا
 الفئة من المواد خليط أو مادةوتكون ال .الثالثة الفئةمن  كانت إذا ما )٣ (الخطوة دحدَّ ي

 محس������وبة الثالثة الفئة كتلة عتبة تس������او� أو من أكبر عةالمجمَّ  الكتلة كانت إذا الثالثة
  الخليط. أو للمادة

 الفئ��ة كتل��ة عتب��ة ى منأدن المواد خليط أو الم��ادة كتل��ة ك��ان��ت إذاو  -١٢-ثالثا
  .الثالثة الفئة دونالمواد  خليطأو  المادة فتكون الثالثة،

  ١ مثالال

مادة تتكون  -١٣-ثالثا  في موجودة ،٢٣٥-اليورانيوم من كغم ٤ من النووية ال
 ٥ المجموع فيكون ،البلوتونيوم من كغم ١و ،٪٢٠ من أكثرنسبة  إلى مثرى يورانيوم

في الكتل����ة المتمث����ل والجزء من  .ينمجتمع والبلوتونيوم ٢٣٥-اليورانيوم من كغم
الكتلة المتمثل في والجزء من  ،٤/٥ يبلغ ٪٢٠ من أكثرنس����بة  إلى مثرىال اليورانيوم

  .١/٥ يبلغ لبلوتونيوما

  :بواسطة الصيغة التالية المادة لهذه األولى لفئةل الكتلة عتبةتحسب  :١ الخطوة

U-235 Pu

1 4/5 1/5 4/5 1/5 0.26
5 kg 2 kgS S S

= + = + =  
  

 فهي ،)كغم ٣٫٨٥( S من أكبر )كغم ٥( المادة كتلة أن بماو .كغم ٣٫٨٥=  S ،لذلكو
   .الخليط لهذا األولى الفئة عتبة أعلى من



 

١٣٨ 

  .األولى الفئة من كمية هي إذن المادةف

  ٢ مثالال

 موجودة ،٢٣٥-اليورانيوم من كغم ٢٫٥ من النووي��ة الم��ادة تت���ل�  -١٤-ثالثا
فيكون  ،البلوتونيوم من غم ٥٠٠و ،٪٢٠ من أكثر نس�������ب��ة إلى مثرى يورانيوم في

الكتل����ة  من والجزء .ينمجتمع والبلوتونيوم ٢٣٥-اليورانيوم من كغم ٣ المجموع
 ،)٥/٦ (أو ٢٫٥/٣ هو ٪٢٠ من أكثرنس�������ب��ة  إلى مثرىال اليورانيومالمتمث��ل في 
  ).١/٦ (أو ٠٫٥/٣ هو البلوتونيومالكتلة المتمثل في والجزء من 

  :تحسب عتبة الكتلة للفئة األولى لهذه المادة بواسطة الصيغة التالية :١ الخطوة

U-235 Pu

1 5/6 1/6 5/6 1/6 0.25
5 kg 2 kgS S S

= + = + =  
  

 الفئة من لخليط الكتلة عتبة من أقل أي ،كغم ٣ هي الكلية الكتلةو .كغم ٤=  S ،لذلك
  :لهذه المادة بواسطة الصيغة التالية الثانيةتحسب عتبة الكتلة للفئة  :٢ الخطوة األولى.

U-235 Pu

1 5/6 1/6 5/6 1/6
1 kg 0.5 kgS S S

= + = +  
  

 لخليط من الكتلة عتبة من أعلى أي ،كغم ٣ هي الكلية الكتلةو .كغم ٠٫٨٦=   S،لذلك
  الثانية. الفئةمن  هو الخليطف لذلكو الثانية. لفئةا

    



 

١٣٩ 

  الرابع التذييل

  لتوصياتا إحاالت مرجعية إلى

 ذات والفقرات ]١[ المرجع فيالواردة  الفقرات بين إحاالت مرجعية ٤ الجدول يقدم
  المنشور. هذا فيالواردة  الصلة

  

  ]١[المرجع  توصيات مرجعية إلىإحاالت  -٤ جدولال

الفقرات ذات الصلة الواردة   ]١الواردة في توصيات المرجع [ الفقرة (الفقرات)
  في هذا المنشور

  مقدمة

  )٨-١إلى  ١-١الخلفية (

  )١١-١إلى  ١-٩الغرض (

  )١٨-١إلى  ١-١٢النطاق (

  )٢٤-١إلى  ١-١٩الهيكل (

  ١القسم 

  ٢القسم   )٣-٢إلى  ٢-١(أهدف نظام الحماية المادية الخاص بالدولة 

للمواد عناصر نظام الحماية المادية الخاص بالدولة 
  النووية والمرافق النووية

  )٣-٢، ٣-١مسؤولية الدولة (

  )٧-٣إلى  ٣-٣النقل الدولي (

  )٣-٨إسناد مسؤوليات الحماية المادية (

  اإلطار التشريعي والرقابي

  )١٧-٣إلى  ٣-٩اإلطار التشريعي والرقابي (

  )٢٢-٣إلى  ٣-١٨السلطة المختصة (

  )٣٠-٣إلى  ٣-٢٣(مسؤوليات حاملي التراخيص 

  
  

  ٧-٣إلى  ٥-٣

  ]٢متناول في المرجع [

  ١١-٣إلى  ٨-٣

  ٣٢-٣إلى  ١٢-٣

  ٤٨-٣إلى  ٣٩-٣

  ،١٣-٤إلى  ٤-٤، ٤٩-٣

  ١٦١-٤إلى  ١٥٤-٤

    



 

١٤٠ 

  (تابع) ]١إحاالت مرجعية إلى توصيات المرجع [ -٤الجدول 

الفقرات ذات الصلة   ]١الفقرة (الفقرات) الواردة في توصيات المرجع [
  الواردة في هذا المنشور

  )٣٣-٣إلى  ٣-٣١التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي (

 )٤٠-٣إلى  ٣-٣٤تحديد التهديدات وتقييمها (

  باالستناد إلى المخاطرنظام وتدابير الحماية المادية 

  )٣-٤٢، ٣-٤١إدارة المخاطر (

  )٣-٤٤، ٣-٤٣( المتدرجالنهج 

  )٤٧-٣إلى  ٣-٤٥الدفاع في العمق (

  )٥١-٣إلى  ٣-٤٨الثقافة األمنية ( استدامة نظام الحماية المادية

  )٣-٥٢( توكيد الجودة

  )٥٥-٣إلى  ٣-٥٣السرية (

  )٣-٥٧، ٣-٥٦برنامج االستدامة (

إلى  ٥٨-٣والتأهب ألحداث األمن النووي والتصدي لها (التخطيط 
٦٢-٣(  

  ٥٤-٣إلى  ٥٠-٣

  ٦٣-٣إلى  ٥٥-٣

  ١٠٣-٣إلى  ٦٤-٣

  ١٠١-٣إلى  ٧٠-٣

١٠٣-٣، ١٠٢-٣  

١٠٦-٣، ١٠٥-٣  

  ١١٠-٣إلى  ١٠٧-٣

  ١١٥-٣إلى  ١١١-٣

١١٩-٣  

  ١٢٦-٣إلى  ١٢٠-٣

دون المتطلبات الخاصة بتدابير مكافحة سحب المواد النووية 
  أثناء استخدامها وخزنهاإذن 

  

  

  عام

  )٤-٤إلى  ٤-١أساس القلق (

  )٨-٤إلى  ٤-٥التصنيف (

سحب المواد النووية  بالحماية المادية منالمتطلبات الخاصة 
  دون إذن أثناء استخدامها وخزنها

  )١٢-٤إلى  ٤-٩عام (

-٤إلى  ٢٣-٤، ١٤-٤إلى  ٤-٤
 ١٢٤-٤، ٧٥-٤إلى  ٧١-٤، ٥٩
  ١٣٩-٤إلى 

  

  

  ٩٠-٣إلى  ٧٤-٣

  

-٤، ١٢٣-٤إلى  ٨٣-٤
  ١٤٦-٤إلى  ١٣٣

    



 

١٤١ 

  (تابع) ]١إحاالت مرجعية إلى توصيات المرجع [ -٤الجدول 

الفقرات ذات الصلة  ]١الفقرة (الفقرات) الواردة في توصيات المرجع [
  الواردة في هذا المنشور

األولى والثانية والثالثة من المواد  الخاصة بالفئاتالمتطلبات 
  )٢٠-٤إلى  ٤-١٣النووية (

المتطلبات الخاصة بالفئتين األولى والثانية من المواد النووية 
  )٣٥-٤إلى  ٢١-٤(

  

إلى  ٣٦-٤المتطلبات الخاصة بالفئة األولى من المواد النووية (
٤٩-٤(  

  

المتطلبات الخاصة بتدابير تحديد مكان المواد النووية المفقودة 
  واستعادتهاأو المسروقة 

  )٥٦-٤إلى  ٤-٥٠بالدولة (المتطلبات الخاصة 

  )٦٣-٤إلى  ٤-٥٧المتطلبات الخاصة بالمشغل (

-٤، ٥٩-٤إلى  ٣٣-٤
  ١٢٣-٤إلى  ٨٣

-٤، ٥٩-٤إلى  ٣٣-٤
 ١٢٣-٤إلى  ٨٣

  

-٤، ٥٩-٤إلى  ٣٣-٤
 ١٢٣-٤إلى  ٨٣

  

  ٧٥-٤إلى  ٧١-٤

  

المتطلبات الخاصة بتدابير مكافحة تحريب المرافق النووية 
  استخدامها وخزنهاالمواد النووية أثناء تخريب و

  

  

  )٣-٥إلى  ٥-١عام (

  )٨-٥إلى  ٥-٤للحماية المادية من التخريب ( المتدرجأساس النهج 

نظام للحماية المادية من المتطلبات الخاصة بعملية تصميم 
  )١٩-٥إلى  ٥-٩التخريب (

مرفق الالمتطلبات الخاصة بالحماية المادية من التخريب في 
  ةنوويال

  

المرافق ذات العواقب العالية بما في ذلك بالمتطلبات الخاصة 
  )٤٢-٥إلى  ٥-٢٠(محطات القوى النووية 

  )٥-٤٣المتطلبات الخاصة بسائر المرافق النووية والمواد النووية (

 ٢٣-٤، ١٤-٤إلى  ٤-٤
إلى  ٧٦-٤، ٥٩-٤إلى 

-٤إلى  ١٣٣-٤، ٨٢-٤
١٤٦  

 

  ١٠١-٣إلى  ٩١-٣

  ١٥٣-٤إلى ١٤٠-٤

-٤، ٥٩-٤إلى  ٣٣-٤
  ١٢٣-٤إلى  ٨٣

-٤، ٥٩-٤إلى  ٣٣-٤
  ١٢٣-٤إلى  ٨٣

  ٤٢-٥إلى  ٢٠-٥

    



 

١٤٢ 

  (تابع) ]١إحاالت مرجعية إلى توصيات المرجع [ -٤الجدول 

الفقرات ذات الصلة   ]١الفقرة (الفقرات) الواردة في توصيات المرجع [
  الواردة في هذا المنشور

الرامية إلى تخفيف  ذات الصلةالمتطلبات الخاصة بالتدابير 
  العواقب اإلشعاعية للتخريب أو تقليلها 

  )٥-٤٤النطاق والحدود (

  )٥٣-٥إلى  ٥-٤٥المتطلبات الخاصة بالدولة (

  )٥٨-٥إلى  ٥-٥٤المتطلبات الخاصة بالمشغل (

  ٨٢-٤إلى  ٧٦-٤

  

  



 

١٤٣ 

 المراجع
الدولية للطاقة الذرية، توص��يات األمن النووي ب����ن الحماية المادية للمواد النووية الوكالة   ]١[

من س�������لس�������لة األمن النووي  ١٣)، العدد INFCIRC/225/Revision 5والمرافق النووية (
  ).٢٠١١فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادرة عن الوكالة، 

سلة األمن النووي الصادرة  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمن  ]٢[ المواد النووية في النقل، سل
لذرية  قة ا ية للطا لدول لة ا نا، G-26العدد  –عن الوكا لذرية، فيي قة ا ية للطا لدول لة ا ، الوكا

)٢٠١٨.(  
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، توص��يات األمن النووي ب����ن المواد الم���عة والمرافق ذات  ]٣[

 الدولية للطاقة الذرية، س���لس���لة األمن النووي الص���ادرة عن الوكالةمن  ١٤الص���لة، العدد 
 ).٢٠١١، فيينا ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الهدف والعناصر األساسية لمنظومة األمن النووي الخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]٤[
وكالة الدولية للطاقة الة، من س���لس���لة األمن النووي الص���ادرة عن الوكال ٢٠، العدد بالدولة
 ).٢٠١٤فيينا (، الذرية

إرس��ا� البنية األس��اس��ية لألمن النووي من أجل برامج القو� الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]٥[
الوكالة الدولية للطاقة ، من س���لس���لة األمن النووي الص���ادرة عن الوكالة ١٩، العدد النووية
 ).٢٠١٥، فيينا (الذرية

من س��لس��لة  ١٧، األمن الحاس��وبي في المرافق النووية، العدد للطاقة الذرية الوكالة الدولية  ]٦[
 ).٢٠١٣، فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذريةاألمن النووي الصادرة عن الوكالة، 

لذرية، مكتب ال��������رطة األوروبي، و ]٧[ قة ا طا ية لل لدول لة ا مدني الوكا ومنظمة الطيران ال
ط��ة الجن��ائي��ة، ومعه��د األمم المتح��دة األق��اليمي لبحو� ال��دولي، والمنظم��ة ال��دولي��ة لل��������ر

الجريمة والعدالة، ومكتب األمم المتحدة بالمعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك 
توص���يات األمن النووي ب�����ن المواد النووية والمواد الم����عة األخر� الخارجة العالمية، 

ووي الص�����ادرة عن الوكالة، الوكالة من س�����لس�����لة األمن الن ١٥عن التحكم الرقابي، العدد 
 ).٢٠١٢الدولية للطاقة الذرية، فيينا (

إعداد وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم واستخدامه الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]٨[
ألمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية الوكالة امن سلسلة  ١٠، العدد وصيانته

 ).٢٠١٢فيينا (للطاقة الذرية، 
[9] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preventive and Protective 

Measures against Insider Threats, IAEA Nuclear Security Series No. 8, IAEA, 
Vienna (2008).  

ومنظمة الطيران منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]١٠[
والمنظم��ة ال��دولي��ة والمنظم��ة البحري��ة ال��دولي��ة، الم��دني ال��دولي، ومنظم��ة العم��ل ال��دولي��ة، 

ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في لل�������رطة الجنائية (ا�نتربول)، 
مل ومنظمة معا�دة الحظر ال����ا الميدان ا�قتص���ادي، ومنظمة الص���حة للبلدان األمريكية،

ومكتب األمم المتحدة لتنس������يق ال��������ون وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، للتجارب النووية، 



 

١٤٤ 

والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، التأهب للطوارئ ومنظمة الصحة العالمية، اإلنسانية، 
الدولية  ، س��لس��لة معايير األمان الص��ادرة عن الوكالةالنووية أو اإلش��عاعية والتص��دي لها

  ).٢٠١٦( ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فييناGSR Part 7العدد ، لذريةللطاقة ا
، ومنظمة العمل الوكالة الدولية للطاقة الذريةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، و ]١١[

ى الدولية، ومنظمة الص����حة لل�لدان األمريكية، ومنظمة الص����حة العالمية ، المعايير المتوخَّ
تأهب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لها، سلسلة معايير األمان استخدامها في ال

، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، GSG-2العدد ، الدولية للطاقة الذرية الص�����ادرة عن الوكالة
  ).٢٠١٢( فيينا

[12] FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR 
OFFICE, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS 
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, Arrangements for Preparedness for a Nuclear or 
Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, 
Vienna (2007).  

[13] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Identification of Vital Areas at 
Nuclear Facilities, IAEA Nuclear Security Series No. 16, IAEA, Vienna (2012).  

[14] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Engineering Safety Aspects of 
the Protection of Nuclear Power Plants against Sabotage, IAEA Nuclear Security 
Series No. 4, IAEA, Vienna (2007). 

ألمن النووي امن س�������لس�������لة  ٧، العدد األمن النوويثقافة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]١٥[
 ).٢٠١١الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (

منش���ورات من س���لس���لة  G-23، العدد أمن المعلومات النوويةالوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]١٦[
 ).٢٠١٦ية، فيينا (ألمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرا

[17] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Handbook on the Physical 
Protection of Nuclear Materials and Facilities, IAEA-TECDOC-1276, IAEA, Vienna 
(2002). 

 اس���تخدام حص���ر المواد النووية ومراق�تها من أجل أغرا�الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]١٨[
ألمن النووي الص����ادرة عن الوكالة، امن س����لس����لة  G-25، العدد األمن النووي في المرافق

  ).٢٠١٧الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
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 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

قض����ايا األمن النووي المتعلقة بمنع وكش����ف  س����لس����لة األمن النووي الص����ادرة عن الوكالةتعالج  
األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مش�������عة أخرى أو ما يرتبط 

وتتس��ق هذه المنش��ورات مع الص��كوك . ة لها، والتص��دي لتلك األفعالبذلك من مرافق أو أنش��طة، أو المس��تهدف
لها، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية  الدولية المتعلقة باألمن النووي، وتكّمِ

ومدونة قواعد ، ١٥٤٠و ١٣٧٣لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
  .السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها

  فئات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة
  : تصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة في الفئات التالية   

 التي تحدد هدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسية لنظام  أساسيات األمن النووي
  .وتوفر األساس لتوصيات األمن النووي. ك القبيلمن ذل

 يات األمن النووي لدول من أجل تحقيق  توص������� تدابير التي ينبغي أن تتخذها ا التي تحدد ال
  .وتعّهد نظام أمن نووي وطني فعّال يتّسق مع أساسيات األمن النووي

 خاللها التدابير التي تقدم إرش������ادات عن الوس������ائل التي يمكن للدول أن تنفذ من  أدلة التنفيذ
ز على كيفية العمل بالتوص�������يات المتعلقة . المحدّدة في توص�������يات األمن النووي وبهذا، ترّكِ

  . بمجاالت واسعة لألمن النووي
 تقّدم إرشادات عن مواضيع تقنية محّددة الستكمال اإلرشادات المحدّدة في  اإلرشادات التقنية

ز على تفاصيل كيفية ت. أدلة التنفيذ   .نفيذ التدابير الضروريةوهي ترّكِ
  الصياغة واالستعراض

عداد منش��ورات س��لس��لة األمن النووي واس��تعراض��ها أمانة الوكالة، وخبراء من الدول إيش��ارك في   
ولجنة إرش��ادات األمن النووي، التي تس��تعرض ) الذين يس��اعدون األمانة في ص��ياغة المنش��ورات(األعض��اء 

ً وعند االقتضا. وتعتمد مسوّدة المنشورات اجتماعات تقنية مفتوحة العضوية خالل عملية الصياغة  ء، تُعقد أيضا
تاحة الفرص����ة لألخص����ائيين من الدول األعض����اء والمنظمات الدولية المعنية الس����تعراض ومناقش����ة إمن أجل 

وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من االستعراض وتوافق اآلراء على الصعيد الدولي، . مسوّدة النص
ا  ١٢٠مانة مس��وّدات النص��وص على جميع الدول األعض��اء لفترة تعرض األ يوماً لكي تس��تعرض��ها اس��تعراض��ً

  .رسميًا
د األمانة لكل منش������ور الخطوات التالية، التي توافق عليها لجنة إرش������ادات األمن النووي على   وتُعِّ

  :مراحل متتالية ضمن عملية اإلعداد واالستعراض
  المتوخى الجديد أو المنقّح، وغرضه المستهدف ونطاقه عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور

  ومحتواه؛
  يوًما  ١٢٠مس�������وّدة منش�������ور لعرض�������ها على الدول األعض�������اء للتعليق عليها خالل فترة

  االستشارية؛ 
 صيغة نهائية لمسوّدة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.  
األمن النووي الصادرة عن الوكالة وتُراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة   

اعتبارات الس�����رية، ويس�����لم فيها بأن األمن النووي يتص�����ل اتص�����االً متالزماً بش�����واغل األمن الوطني العامة 
  .والمحددة

وأحد االعتبارات المس��تند إليها هو أن معايير أمان الوكالة وأنش��طتها الرقابية ذات الص��لة ينبغي أن   
التحديد، تقوم اللجان المعنية بمعايير األمان  هوعلى وج. ن التقني للمنش��وراتتوض��ع في االعتبار في المض��مو

ذات الص��لة ولجنة إرش��ادات األمن النووي باس��تعراض منش��ورات س��لس��لة األمن النووي التي تعالج المجاالت 
  .عالهالتي يوجد فيها ترابط مع األمان المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحدّدة أ
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