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بینھا   ومن  الوطني  النووي  األمن  نظام  جوانب  جمیع  استدامة  المنشور  ھذا  یتناول 
األخرى  المشعة  وبالمواد  النوویة   وبالمرافق  النوویة  بالمواد  المتعلقة  الجوانب 
والمرافق المقترنة بھا  وبالمواد  النوویة والمواد  المِشّعة األخرى الخارجة عن الرقابة 
التنظیمیة  والمرافق المقترنة بھا. وفي المنشور فائدة لكال الدول التي لدیھا نظام قائم 
اإلعداد  إلى  المنشور  ویتطرق  النظام.  ھذا  إنشاء  على  العاكفة  وتلك  النووي  لألمن 
نظام  في  دامة  االست  تضمین  یمكن  حین  السیما  وتنفیذه،  النووي  األمن  لنظام  األولي 
األمن  نظام  استدامة  بشأن  إرشادات  یشمل  وھو  تصمیمھ،  من  كجزء  النووي  األمن  

النووي على مر األیام. 
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بینھا ومن الوطني النووي األمن نظام جوانب جمیع استدامة المنشور ھذا یتناول
األخرى المشعة وبالمواد النوویة وبالمرافق النوویة بالمواد المتعلقة الجوانب
عن الخارجة األخرى المِشّعة والمواد النوویة وبالمواد بھا المقترنة والمرافق
لدیھا التي الدول لكال فائدة المنشور بھا. وفي المقترنة والمرافق التنظیمیة الرقابة
إلى المنشور النظام. ویتطرق ھذا إنشاء على العاكفة وتلك النووي لألمن قائم نظام
في دامة االست تضمین یمكن حین السیما وتنفیذه، النووي األمن لنظام األولي اإلعداد
نظام استدامة بشأن إرشادات یشمل وھو تصمیمھ، من كجزء النووي األمن نظام

األمن النووي على مر األیام
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بینھا   ومن  الوطني  النووي  األمن  نظام  جوانب  جمیع  استدامة  المنشور  ھذا  یتناول 
األخرى  المشعة  وبالمواد  النوویة   وبالمرافق  النوویة  بالمواد  المتعلقة  الجوانب 
عن  الخارجة  األخرى  المِشّعة  والمواد   النوویة  وبالمواد   بھا   المقترنة  والمرافق 
لدیھا  التي  الدول  لكال  فائدة  المنشور  بھا. وفي  المقترنة  والمرافق  التنظیمیة   الرقابة 
نظام قائم لألمن النووي وتلك العاكفة على إنشاء ھذا النظام. ویتطرق المنشور إلى 
اإلعداد األولي لنظام األمن النووي وتنفیذه، السیما حین یمكن تضمین االست دامة في 
نظام  استدامة  بشأن  إرشادات  یشمل  النووي كجزء من تصمیمھ، وھو  األمن   نظام 

األمن النووي على مر األیام
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  الذرية سلسة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 
مـسائل األمن النووي   الذريةالوكالة الدولية للطاقة    ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عنتتناول   

المتعلقة بالوقاية من األفعال اإلجرامية، أو األفعال المتعمدة غير المأذون بها ذات الصــلة بالمواد النووية، 
عة األخرى، والمرافق واألنـشطة المقترنة بهما، أو الموجهة ضـد هذه المواد، والكـشف عن  أو المواد المشـِّ

عال والتصــدي لها. وتتســق هذه المنشــورات مع صــكوك األمن النووي الدولية وتســتكملها، مثل هذه األف
ا و ديلـه ادـية للمواد النووـية وتـع اـية الـم ة الحـم اقـي ة لقمع أعـمال اإلرـهاب النووياتـف دولـي ة اـل اقـي وقراري  االتـف

أن أمانو  ١٥٤و ١٣٧٣مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   لوك بـش عة المصـادر المشِّـ  مدونة قواعد الـس
  .وأمنها

   الذريةالفئات الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 

  في الفئات التالية: الذريةتصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 

   الدولة لألمن النووي وعناصــر تحدد الهدف المنشــود من نظام   التيأســاســيات األمن النووي
 هذا النظام األساسية. وهي ترسي األساس الذي تقوم عليه توصيات األمن النووي.

   ــيات األمن النووي ــاء نظام وطني توصــ التي تبيِّن التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول إلنشــ
 فعال لألمن النووي يتسق مع أساسيات األمن النووي، وللحفاظ على هذا النظام.

   ــائل في تنفيذ  التيدالئل التنفيذ ــتعين به الدول من وسـ ــأن ما يمكن أن تسـ ــادات بشـ تقدم إرشـ
دابير المبيَّـنة في توصــــــيات األمن النووي. ومن ثمَّ فهي تركز على الســــــبل الكفيـلة بتنفـيذ  الـت

 التوصيات المتعلقة بمجاالت األمن النووي العامة.
   وضـوعات تقنية محددة تسـتكمل االرشـادات الواردة تقدم إرشـادات بشـأن م  التيالدالئل التقنية

 في دالئل التنفيذ. وهي تركز على تفاصيل الطريقة الكفيلة بتنفيذ التدابير الضرورية.

  التحرير واالستعراض

تشــارك في إعداد منشــورات ســلســلة األمن النووي واســتعراضــها أمانة الوكالة الدولية للطاقة  
 األمن إرـشادات  فيها (يـساعدون األمانة في تحرير المنـشورات) ولجنة وخبراء من الدول األعـضاء  الذرية

النووي التي تـستعرض مـشاريع المنـشورات وتوافق عليها. وعند االقتـضاء، تُعقد اجتماعات تقنية مفتوحة 
أثناء عملية التحرير إلتاحة الفرصــــة للمتخصــــصــــين من الدول األعضــــاء والمنظمات الدولية المعنية 

ع النص ومناقشــته. وفضــال عن ذلك، تقدم األمانة مشــاريع النصــوص لجميع الدول الســتعراض مشــرو
يوما إلجراء اســتعراض رســمي لها، ســعيا لتحقيق مســتوى عاٍل من االســتعراض  ١٢٠األعضــاء لمدة 

  والتوافق على الصعيد الدولي.

النووي بحســبانه خطوات وتُعدُّ األمانة لكل منشــور ما يلي وتوافق عليه لجنة إرشــادات األمن  
  متتالية تندرج في إطار عملية اإلعداد واالستعراض:

  مخططا عاما وخطة عمل يُبينان المنـشور الجديد أو المنقح المعتزم إـصداره والغرض المنـشود
 منه ونطاقه ومحتواه؛

  يوما؛ ١٢٠مشروع منشور لتقديمه للدول األعضاء للتعليق عليه خالل فترة استشارة مدتها 
 وع منشور نهائي تُراعى فيه تعليقات الدول األعضاء؛مشر 

وتراعي عملية تحرير المنشــورات المندرجة في ســلســلة األمن النووي التي تصــدرها الوكالة  
واســــتعراضــــها اعتبارات الســــرية وهي تدرك أنَّ األمن النووي يرتبط ارتباطا ال   الذريةالدولية للطاقة 

  والخاصة؛ينفصم بشواغل األمن القومي العامة 

 الذريةوثمة اعتبار أـساـسي يتعلق بمعايير األمان وأنـشطة الـضمانات في الوكالة الدولية للطاقة  
وعلى وجه التخصـــيص، تســـتعرض لجان  ينبغي أن يؤخذ في الحســـبان في محتوى المنشـــورات التقني.

التي تتناول مجاالت معايير األمان المعنية ولجنة إرـشادات األمن النووي منـشورات ـسلـسلة األمن النووي  
  في كل مرحلة من المراحل الوارد بيانها أعاله. - تسمى الوثائق المشتركة - مشتركة مع األمان



 

 

 

 

 نظام استدامة
  النووي لألمن

 



قد في المقّر الرئيـسي لألمم وافق         ــُ المؤتمر المعني بالنظام األـساـسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عــــ
، على النظام األســاســي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦تشــرين األول/أكتوبر  ٢٣المتحدة في نيويورك، في 

ــي للوكالة في فيينا. ويتمث١٩٥٧تموز/يوليه   ٢٩ ــّ . ويقع المقّر الرئيس ــي في "تعجيل ـــــ ل هدف الوكالة الرئيس
 وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع".
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النشر  حقوق بشأن مالحظة

جميع منشـــــورات الوـكاـلة العلمـية والتقنـية محمـية بموـجب أحـكام االتـفاقـية الـعالمـية   
(برن) والمنقحة في عام   ١٩٥٢لحقوق النـشر بـشأن الملكية الفكرية بـصيغتها المعتمدة في عام  

(باريس). وقد تم تمديد حق النشـــر منذ ذلك الحين بواســـطة المنظمة العالمية للملكية    ١٩٧٢
ليشــــــمل الملكـية الفكرـية اإللكترونـية والفعلـية. ويـجب الحصـــــول على إذن الفكرـية (جنيف)  

باـستخدام النـصوص الواردة في منـشورات الوكالة بـشكل مطبوع أو إلكتروني، اـستخداما كلياً 
أو جزئـياً؛ ويخضـــــع هذا اإلذن عادة التـفاقات حقوق النشـــــر واإلنـتاج األدبي. ويُرحَّب بأية 
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  تصدير

ل هدف الوكالة الرئيسي بموجب  ــّ نظامها األساسي في "تعجيل وتوسيع مساهمة يتمثـ
ــار  ــمل عملنا منع انتش ــالم والصــحة واالزدهار في العالم أجمع". ويش الطاقة الذرية في الس
األســـلحة النووية وضـــمان إتاحة التكنولوجيا النووية لألغراض الســـلمية في مجاالت مثل 

ــّحة والزراعة. ومن الضــــروري التصــــرف بطريقة مأمونة في جميع   المواد النووية  الصــ
ة األخرى وفي جميع المرافق التي يُحتفَظ فيها بهذه المواد، ومن الضروري   ــّ والمواد المشعــ

  .حمايتها بصورة مناسبة من األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون بها

ـفالمســـــؤولـية عن األمن النووي تقع على ـعاتق ـكل دوـلة على ـحدة، بـيد أّن التـعاون 
د  دولي يـع امالً اـل دور  ـع ة. واـل اـل د نُظم أمن نووي فعـّ ــاء وتعهـُّ دول في إنشـــ دعم اـل اً ـل جوهرـي

الجوهري الذي تؤديه الوكالة في تيســــير هذا التعاون وتقديم المســــاعدة إلى الدول هو أمر 
معترف به تماماً. ويعبِّر الدور الذي تؤديه الوكالة عن عضـــويتها الواســـعة النطاق وواليتها 

خبرتها الطويلة في تقديم المساعدة التقنية واإلرشادات المتخصصة العملية ودرايتها الفريدة و
  .إلى الدول

، تـصدر منـشورات ـسلـسلة األمن النووي لمـساعدة  ٢٠٠٦وما انفكت الوكالة، منذ عام  
ذه المنشـــــورات   ل ـه ة في مـجال األمن النووي. وتُكمـّ اـّل ة فـع ــاء نُظم وطنـي دول على إنشـــ اـل

المتعلقة باألمن النووي، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية  الصــكوك القانونية الدولية 
وتـعديلـها، واالتـفاقـية اـلدولـية لقمع أعـمال اإلرـهاب النووي، وقراري مجلس األمن الـتابع لألمم 

  .، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها١٥٤٠و ١٣٧٣المتحدة رقم 

فعّالة من جانب خبراء من الدول األعضاء في الوكالة، وتُوـضع اإلرـشادات بمشاركة  
ــات الجيدة في مجال األمن  ــأن الممارس ــادات عن توافق في اآلراء بش مما يكفل تعبير اإلرش
ــئت في آذار/مارس  ــادات األمن النووي التابعة للوكالة والتي أنشـ النووي. وتعمل لجنة إرشـ

نة من ممثّلي الدول األعـضاء على ا ٢٠١٢ ـستعراض مـسودات المنـشورات في ـسلـسلة  والمكوَّ
  .األمن النووي الصادرة عن الوكالة وتوافق عليها أثناء صياغتها

وـستواـصل الوكالة العمل مع دولها األعـضاء لـضمان إتاحة مزايا التكنولوجيا النووية  
  .السلمية لتحسين صحة، ورفاه وازدهار الناس في جميع أنحاء العالم

   



 

 

  

  

  

  

  تحريريةملحوظات 

اإلرشــادات الواردة في ســلســلة األمن النووي الصــادرة عن الوكالة هي إرشــادات  
غير ُملزمة للدول، ولكن يجوز أن تَســــتَخِدم الدول اإلرشــــادات لكي تســــاعدها على الوفاء 
بالتزاماتها بمقتضى الصكوك القانونية الدولية وعلى االضطالع بمسؤولياتها المتصلة باألمن 

ــادات المعبَّر عنها بجمل تبدأ بالفعل "ينبغي" إلى عرض النووي داخل ا لدولة. وتهدف اإلرش
ــروري أن تتخذ الدول   ــارة إلى إجماع دولي بأنَّ من الضـ ــات الدولية الجيدة واإلشـ الممارسـ

 اإلجراءات الموصى بها أو ما يعادل ذلك من تدابير بديلة.

تعريفها الوارد في المنـشور  ويجب أن تُفَهم المـصطلحات ذات الـصلة باألمن حـسب  
ــور. وفي غير ذلك من  ــادات األعلى درجة التي يدعمها المنشــ الذي ترد فيه، أو في اإلرشــ

  الحاالت، فإنَّ الكلمات تُستَخَدم بمعانيها المتعارف عليها.

ويُعتَبر الـتذيـيل جزًءا ال يتجزأ من المنشـــــور. ويكون للمواد الواردة في أي ـتذيـيل 
 ُ ــفة المتن. وت ــافية. وال تُعتَبر نفس صـ ــيرات إضـ ــتَخدم المرفقات لتوفير معلومات أو تفسـ سـ

  المرفقات أجزاًء ال تتجزأ من النص الرئيسي.

وعلى الرغم من توخي ـقدر كبير من الحرص للحـفاظ على دـقة المعلوـمات الواردة 
ــؤولية عن العواقب التي قد  ــاء أي مس ــور، ال تتحمل الوكالة وال دولها األعض في هذا المنش

  تنشأ عن استخدام تلك المعلومات.

ميات معيَّنة لبلدان أو أقاليم ال يعني ضـمنًا إصـدار أي حكم من جانب  تخدام تـس واـس
الناـشر، أي الوكالة، بـشأن الوـضع القانوني لهذه البلدان أو األقاليم أو ـسلطاتها ومؤـسـساتها أو  

  تعيين حدودها.

اإلشارة إلى أنها مسجــّلة أو دون وذكر أسماء شركاٍت أو منتجاٍت معيَّنة (سواء مع 
ر  تلك اإلشـــارة) ال يعني ضـــمنًا وجود أي نية النتهاك حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن يُفســـَّ

  على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
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  مقدمة  -١

  معلومات أساسية

ألفعــال  درًء ل ؛أو عززتهــانظمهــا الوطنيــة لألمن النووي ة أنشــــــأت دول كثير -١-١
عة األخرى،  اإلجرامية،  أو األفعال غير المأذون بها، المتعلقة بالمواد النووية، أو المواد المشـِّ

ا، أو الموجهة ضـــد هذه المواد، وكشـــفها والتصـــدي لها. موالمرافق واألنشـــطة المقترنة به
العام لألمن. وهو يشمل المواد النووية والمواد    هاويندرج نظام الدولة لألمن النووي في نظام

عة  األخرى، ســواء أكانت تلك المواد خاضــعة للرقابة النظامية أو خارجة عنها، فضــالً  المشــِّ
د نظام الدولة  جســــِّ . ويُ هذه المواد   طوال عمر وذلك  ا،معن المرافق واألنشــــطة المقترنة به

لألمن النووي مســـــؤولـية اـلدوـلة عن حـماـية األشــــــخاص والممتلـكات والمجتمع والبيـئة من 
  .]١[ عن حادثة أمن نوويالعواقب الضارة الناشئة 

  :ما يلي ويشمل نظام األمن النووي  -٢-١

  اإلطار التشـريعي والتنظيمي والنظم اإلدارية والتدابير الناظمة لألمن النووي  –"  
عة األخرى والمواد  للمواد النووية   ؛هماوالمرافق واألنشطة المقترنة ب، المّشِ

المسـؤولة عن إعمال اإلطار التشـريعي لمؤسـسـات والمنظمات داخل الدولة ا  –  
  اإلدارية؛ هونظممن النووي لألوالتنظيمي 

ــدابير األمن و نظم األمن النووي ُ   –   ــدرء النووي ت ــات األمن النوويل  حــادث
  ]١" [.وكشفها والتصدي لها

وترد عناصـر النظام الوطني لألمن النووي الرئيسـية في سـلسـة األمن النووي رقم   -٣-١
نـظام اـلدوـلة لألمن   المنشـــــود من ـهدفال ؛اـلذرـيةالصـــــادرة عن الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة  ٢٠

يات األمن النووي) [ اـس ية (أـس اـس لة األمن ١النووي وعناصـره األـس لـس  النووي]؛ وترد في ـس
اء البنية التحتية ؛١٩رقم   ] تفاصـيل أوفى ٢لألمن النووي من أجل برنامج للقوة النووية [ إنـش

 ُ ــر. وينبغي أن ت ــور باتباع  عن هذه العناصــ ــادات الواردة في هذا المنشــ نهج  الطبق االرشــ
درج وال ــب يُتوخى في التطبيق أنمـت اســـ ــدة يتـن دى وشـــ ال  ـم ة لألفـع ب المحتمـل مع العواـق

عة    ،أو األفعال المتعمدة غير المأذون بها  ،اإلجرامية المتعلقة بالمواد النووية، أو بالمواد المشـِّ
ــطة المقترنة به ــد ماألخرى، والمرافق واألنشـ ــواها من هذه المواد  ا، أو الموجهة ضـ ، أو سـ

  في األمن النووي. اسلبيها تؤثر تأثيرا فعال التي ترى الدولة أنَّ األ

وتُقِّر أســاســيات األمن النووي والمنشــورات الثالثة التي تتناول توصــيات األمن   -٤-١
  النووي بأهمية استدامة نظام األمن النووي، وال سيما:

  ]؛١من نظام األمن النووي [ ١٢العنصر األساسي بحسبانه   –  



 

٢ 

الصــادرة  ١٣من ســلســلة األمن النووي رقم   ٥٧-٣إلى  ٤٨-٣في الفقرات    –  
وتوصــــيات األمن النووي بشــــأن الحماية  ،الذريةعن الوكالة الدولية للطاقة 

  ]؛٣[ (INFCIRC/225/Revision 5)المادية للمواد النووية والمرافق النووية 
الصــادرة  ١٤من ســلســلة األمن النووي رقم   ٣٢-٣إلى  ٢٩-٣في الفقرات    –  

ــ و، الذريةعن الوكالة الدولـية للطاقة  ن المواد  أتوصـــــيات األمن النووي بـشــ
عة والمرافق المقترنة بها [   ]؛٤المّشِ

ة األمن النووي رقم  ٢٤-٦و ٢٥-٥و ١٦-٣الفقرات  في  –    ١٥من ســـــلســــــل
توصـــيات األمن النووي بشـــأن  ؛الذريةقة الصـــادرة عن الوكالة الدولية للطا

عة األخرى الخارجة عن الرقابة التنظيمية [   ].٥المواد النووية والمواد المّشِ

  الهدف

يقدم دليل التنفيذ هذا إرـشادات إلى الدول والـسلطات المختـصة واألـشخاص المأذون    -٥-١
النووي بـشأن أهداف استدامة لهم والمنظمات األخرى التي تقع على عاتقها مـسؤوليات األمن 

  نظام لألمن النووي والتدابير التي تحقق ذلك.

  النطاق

ــتدامة جميع جوانب نظام األمن النووي الوطني    -٦-١ ــور إمكانية اســ يتناول هذا المنشــ
عة األخرى  ويشــــمل ذلك الجوانب المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية والمواد المشــــِّ

ة بهـ  ة والمرافق المقترـن عـة األخرى الخـارجـة عن الرقـاـب ة والمواد المشـــــِّ ا والمواد النووـي
 على إقامة عاكفةللدول التي أنشـــأت نظاما لألمن النووي ولتلك ال  فيد التنظيمية. والمنشـــور م

فهو يتضــمن إرشــادات عن ســبل التصــدي للتحديات التي تثيرها اســتدامة نظام  ؛نظامهذا ال
ــا إعـداد نظـام األمن النوويألمن النووي بمرور الزمن. وهو ل اول أيضـــ ا يتـن   إعـدادا أولـي

وإعماله، وبوجه خاص حين يمكن اـستبطان االـستدامة في نظام األمن النووي بحـسبانها جزًء 
  من تصميمه.

ف االســــــتداـمة  -٧-١ بمجموـعة األـهداف وـتدابير التنفـيذ  وألغراض دلـيل التنفـيذ ـهذا، تُعرَّ
  ما لفعاليته المستمرة.دع ،نة في نظام األمن النوويالمضمَّ 

ت على كال وحتى يظـلَّ   -٨-١ ه بمرور الوـق دامـت اال، يلزم اســــــت  نظـام األمن النووي فـع
وينبغي أن تعمل مســتويات نظام األمن النووي المختلفة هذه   .الصــعيدين الوطني والتشــغيلي

  .بعضها البعض اآلخر ةومتسقة ومكملمتكاتفة 



 

٣  

عـناصـــــر األمن النووي التي تتولى أمرـها اـلدوـلة ن المســـــتوى الوطني ويتضـــــمَّ   -٩-١
، وتكون قابلة لالنطباق بـشكل عام وعلى نطاق الدولة بأـسرها. ومن ثمَّ  ١وـسلطاتها المختصـة

يـشمل المـستوى الوطني المسؤولية عن: إعداد وتنفيذ السياسة واالستراتيجية الجامعتين اللتين 
ــريعي ووإعداد اإلطار ؛ تدعمان اتباع نهج متكامل حيال األمن النووي التنظيمي لألمن التشــ

ــؤوليات عن األمن النووي وتحديد التهديدات على  إعمالهالنووي و ــناد األدوار والمســ وإســ
في  أيضــا  الصــعيد الوطني. ويجوز للســلطات المختصــة على المســتوى الوطني أن تشــارك

ــفله. ــغيلية على النحو الوارد بيانه أســ وينبغي أن تكون لدى  تنفيذ تدابير األمن النووي التشــ
في إعمال    اتالـسلطات المختصـة آلية تتيح الحصـول على تعقيبات لتحديد أي ثغرات أو تباين

  اإلطار التشريعي والتنظيمي على صعيد التشغيل.

ظم األمن النووي وتدابيره المنفذة في أحد المرافق أو  ن المستوى التشغيلي نُ ويتضمَّ   -١٠-١
عة أخرىبـشأن أي نـشاط تُحتاز فيه مو تخدم، أو تعالج،   ،اد نووية أو مواد مشـِّ أو تُنتج، أو تـُس
ن، أو يُتخلص منها ــال عن  عندما تٌنقلأو   ،أو تخزَّ عة أخرى، فضــ ــِّ مواد نووية أو مواد مشــ

عة األخرى الخارجة عن الرقابة  النُظم والتدابير المنفَّذة بشــأن المواد النووية، أو المواد المشــِّ
ــغيلي نُظم األمن النووي ــتوى التش ــمل المس ــلطات المختصــة   التنظيمية. ويش التي تنفذها الس

ويجوز أن تشـــمل منظمات التشـــغيل في هذا  الوطنية وتلك التي تنفذها منظمات التشـــغيل.
ــخاص المأذون ــياق األش ــؤول الس ــاحنين والناقلين والمس ــين في يلهم والمرافق والش ن الرئيس

الســــلطات المختصــــة (على ســــبيل المثال، الجمارك ومراقبة الحدود وإعمال القانون و/أو  
ــتدامة نُ  ــؤوليات اس ــكريين) ممن تقع على عاتقهم مس ظم األمن النووي والتدابير األفراد العس

ــطة المقترنة بهالمنطبقة على: المواد النووية، والمواد ا عة األخرى والمرافق واألنشـ ــِّ ا م لمشـ
 ُ ــطة األخرى التي ت ــائية، والمرافق أو األنشــ ــعة لوالية الدولة القضــ حتاز فيها مواد الخاضــ

ن أو يُتخلص منها؛  عة أخرى، أو تُجهز، أو تُســـتخدم، أو تعالج، أو تُخزَّ ــِّ نووية، أو مواد مشـ
عة األخرى نوويةوالمواد ال المنقولة؛ واكتشـاف حادثة أمن نووي أو التصـدي    أو المواد المشـِّ

  لها.

ــغيلية وتنفيذ التدابير الوارد بيانها في   -١١-١ ــتدامة الوطنية والتشـ ويُبتغى من أهداف االسـ
. وتتناول بعض األهداف والتدابير نظام الدولة  فعاال نظام األمن النووي  إبـقاءهذا المنشـــــور 

ــتدامة ــاهم في اس ــره، فتس ــرهجميع   لألمن النووي بأس . وتعالج أهداف وتدابير أخرى عناص
  استدامة عنصر أو أكثر بشكل محدد.

ــعيد وفي أغلب الحاالت، تُحدَّ   -١٢-١ د األهداف والتدابير المتعلقة باألمن النووي على صــ
ُ  وطنيةالتشــغيل من خالل متطلبات   نفذ ويســتعان فيها عادة باإلطار التشــريعي والتنظيمي وت

  بتوجيه من السلطات المختصة المعنية.

 
ف السلطة المختصة في أساسيات األمن النووي [  ١ ] بأنَّها "منظمة أو مؤسسة حكومية تُعيِّنها الدولة  ١تُعرَّ

  ألداء مهمة أو أكثر من مهام األمن النووي".



 

٤ 

  البنية

 ،إرشــادات بشــأن اســتدامة نظام األمن النووي على الصــعيد الوطني ٢م القســم  يُقدِّ   -١٣-١
  إرشادات الستدامة نظام األمن النووي على صعيد التشغيل. ٣بينما يقدم القسم 

  

  أهداف االستدامة الوطنية -٢

الـستدامة نظام األمن   يةوتدابير تنفيذ  اتـشمل االرـشادات على الـصعيد الوطني أهداف  -١-٢
  النووي موجهة إلى الدولة وسلطاتها المختصة.

  :هي وطنية لالستدامة يةتنفيذ  ويُبيِّن هذا القسم ثمانية أهداف وتدابير  -٢-٢

  ؛تمسك بهالنووي والقطع التزام وطني باألمن   )١(
  إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي واستعراضه بانتظام؛  ) ٢(
  ؛مساءلةتحديد األدوار والمسؤوليات والحرص على ال  ) ٣(
  المخاطر؛ب الوعيتحديث التقييم الوطني للتهديدات واتباع نهج   ) ٤(
  إجراء تخطيط وتنظيم فعالين؛  ) ٥(
  تنمية الموارد البشرية؛  ) ٦(
  ثقافة األمن النووي؛ رسيخت  ) ٧(
  على اإلشراف وتقييم نظام األمن النووي بانتظام. حرصال  ) ٨(

ويُبتغى من أهداف وتدابير االســـتدامة الوطنية هذه مجتمعة إنشـــاء قاعدة شـــاملة   -٣-٢
  ألمن النووي على الصعيد الوطني.لالستدامة نظام 

  تمسك بهوال باألمن النووي وطني  قطع التزام

اســـتدامة نظام األمن النووي  تمســـك بهيكفل قطع التزام وطني باألمن النووي وال  -٤-٢
ــلطات المختصــة والمنظمات األخرى واألشــخاص المأذون لهم وحثهم على  أداء بتمكين الس

ل االلتزام الوطني المتين ضــمانا عن ذلك، يشــكِّ  مســؤولياتهم حيال األمن النووي. وفضــالً 
  .باستمرار من موارد وقدرات األمن النووي ومسؤولياتهألداء أدوار  إتاحة ما يلزمب

ويعتـمد االلتزام الوطني حـيال األمن النووي باســـــتمرار قـيادة الدولة في االعتراف   -٥-٢
إنشـــاء نظام   بالغا لدى جميع الدول وبأنَّ   ابأنَّ التهديد الناشـــئ عن اإلرهاب النووي يثير قلق

ــلحة حيوية للدولة ويقعان في صــــلب أمن والمحافظة عليه يمثال النوويفعال لألمن  ن مصــ
  االلتزام الوطني. هذا وال غنى لثقافة األمن النووي الراسخة الجذور عن جميع الدول.
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ادة الوطنيألنَّ و  -٦-٢ ال يالـق د االلتزام حـي أكـي اد ـت ن يتغيرون بمرور الزمن، ينبغي أن يـُع
ــك بهوال نظام األمن النووي ــبان  تمس ــريعي  ذلك بحس ــتعانة باإلطار التش أولوية وطنية باالس

  والتنظيمي واإلداري.

  هي: هذا الهدفوالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة لتحقيق   -٧-٢

أن  وضــع ســياســة واســتراتيجية لألمن النووي على الصــعيد الوطني يكفالن    –  
واألولويات المـندرجة في إطار  النووياألولوية الـعامة الممنوحة لألمن  تكون

بغي تقييم نمع مســــتوى التهديد وطبيعته. وي  متناســــبةومالئمة  األمن النووي
 هذا التقييم  التهديد دوريا من خالل التقييم الوطني للتهديدات واالـستعانة بنتائج

  في إدخال تغييرات على السياسة واالستراتيجية.
ــلحة    –   ــحاب المصـ ــة المعنية وغيرها من أصـ ــلطات المختصـ إبالغ جميع السـ

  بوتيرة منتظمة. النوويبأولويات األمن 
توفير ما يكفي من الموارد البشـرية والمالية والتقنية لدعم نظام األمن النووي   –  

ــائل من بينها   ــة فيبوسـ ــصـ ــلطات  االعتمادات المخصـ الميزانية العامة للسـ
  على عاتقها مسؤوليات األمن النووي.المختصة التي تقع 

المشـــاركة بهمة في األنشـــطة الدولية التي تتناول إعمال الصـــكوك القانونية   –  
ً  الدولة  التي قطعتتلك أو   ،الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها   بشـأنها التزاما

 ً   .سياسيا

  إنشاء اإلطار التشريعي والتنظيمي واستعراضه باستمرار

م األمن النووي أن يديم نظا النوويإنشـاء إطار تشـريعي وتنظيمي لألمن من شـأن    -٨-٢
هذا اإلطار بشـــكل   اســـتعراض  لاالعتراف بوضـــعه الرســـمي داخل الدولة. ويكف  من خالل

يجســـد االلتزامات واالرشـــادات الدولية الحالية والتهديدات القائمة والناشـــئة   أن يظلَّ منتظم  
في بيئة األمن النووي والدروس المســتخلصــة والممارســات التي تحدث  والتغييرات األخرى  

  السديدة.

لطات    -٩-٢ ريعي والتنظيمي لألمن النووي أن تكون لدى جميع الـس ويضـمن اإلطار التـش
ية الكافية ألداء مسـؤوليات األمن النووي المسـندة إليها. وينشـئ هذا  المختصـة السـلطة القانون

 ً ــا ة  اإلـطار أيضـــ المواد النووـي ة ـب ا المتعلـق أذون بـه ال غير الـم جرائم وعقوـبات لتجريم األفـع
عة األخرى والمرافق واألنشـــطة المقترنة به ا، أو الموجهة ضـــد هذه المواد،  موالمواد المشـــِّ

هذه األفعال. وينبغي اسـتعراض اإلطار التشـريعي والتنظيمي   عن التهديدات بارتكاب  فضـالً 
ــتمرار   ــتدامة نظام األمن النوو  أحكاماه يتضـــمن لتحقق من أنَّ لباسـ ي تدعم جميع جوانب اسـ
  .باستمرار
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ن هذا اإلطار،   -١٠-٢ عة األخرى على المواد النووية والمواد المشــِّ  من حيث انطباقهويمّكِ
، الهيئات التنظيمية من وضــع بهما  التنظيمية والمرافق واألنشــطة المقترنةالخاضــعة للرقابة 

المتطلبات التنظيمية واالضــطالع بأنشــطة تتعلق بإصــدار األذونات وتقييم االمتثال وتوقيع 
ســعيا والمتثال ل  ، تعزيزابوســائل اإلعمال مســتعينة في ذلك العقوبات أو الجزاءات المالئمة

 األمن النووي التشـــغيلية. وينبغي أن تكفل الهيئة التنظيمية، قدر المســـتطاع،ظم  الســـتدامة نُ 
ظم األمن النووي نُ ل  التخطيطاليقين واالستقرار التنظيميين لتمكين األشخاص المأذون لهم من  

ــتثمار فيهاوبرامجه  ما يكفي في األجل الطويل، مع الحفاظ في اآلن ذاته على   الفعالة واالســ
  مع ما يحدث من تغييرات في االلتزامات الدولية وظروف التهديدات. لتكيفمن مرونة ل

ويكـفل اإلـطار التشـــــريعي والتنظيمي الفـعال للكشـــــف عن المواد النووـية والمواد    -١١-٢
ـعة األخرى الـخارـجة عن الرـقاـبة التنظيمـية والتـعاـمل معـها أن  يكون ـكلَّ ـما يُجرى من المشـــــِّ

احتمال  حتى يزداد بدرجة قصــوىمأذون به قانونا    هاســياقفي  يتم  جمعٍ لألدلة  وكلَّ   تحقيقات
  أو تسليمهم. ،مالحقة المدعى ارتكابهم جرائم قضائيا

  :إلى ما يليالتدابير التي ينبغي للدولة أن تتخذها  لتحقيق هذا الهدف ترمي و  -١٢-٢

  الالزمة لكل هيئة مختصة؛ القانونية السلطات يمنحسن تشريع مالئم   –  
على نحو ما   - الحرص على أن تكون أدوار السلطات المختصة ومسؤولياتها  –  

واضـحة، ال سـيما في الحاالت   - جاءت في التشـريع المعني واللوائح المعنية
، مثل التصدي لحالة طوارئ، وعلى االمسؤولية مشتركمجال كون فيها  يالتي 

  المشتركة.وجود آليات لمعالجة المسؤوليات 
نشــاء جرائم وعقوبات تشــمل التجريم، بشــأن األفعال إلســن التشــريع المالئم   –  

عة األخرى، والمرافق   ــِّ غير المأذون بها المتعلقة بالمواد النووية والمواد المش
  واألنشطة المقترنة بهما، أو األفعال الموجهة ضدها.

لهدف الســـلطات المختصـــة لتحقيق هذا االتدابير التي ينبغي أن تتخذها يُبتغى من و  -١٣-٢
  :ما يلي

،  وإعمالها لوائح وما يقترن بها من تدابير إدارية تدعم األمن النوويالوضــع   –  
ــيب وتقييم أهلية   ومن بينها متطلبات أمن النقل وأمن المعلومات وأمن الحواس

ــف عنهالدرء حادثات األمن النووي و الموظفين وتدابير قابلة لإلعمال  الكشــ
  والتصدي لها.

الـتدابير التي ينبغي أن تتـخذـها اـلدوـلة وســـــلـطاتـها المختصـــــة لتحقيق ـهذا  تـهدف و  -١٤-٢
  :إلى ما يليالهدف 

عملـيات لتنبؤ ـبه يشــــــمل ل ـقاـبلتنظيمي شـــــاـمل و إـطارالحرص على وجود   –  
  عمال للقانون في حالة عدم االمتثال؛إلتفتيش أمني منتظمة وتدابير 
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ــأن الكشـــــف عن المواد    –   ذة بشـــ دابير المتـخ الحرص على أن تكون جميع الـت
عة األخرى الخارجة عن الرقابة التنظيمية مأذونا بها  النووية أو المواد المشــــِّ

  بموجب القانون؛
يمي اـلذي ـيدعم نـظام األمن النووي اســـــتعراض اإلـطار التشـــــريعي والتنظ  –  

ــاء، ح د االقتضـــ ه عـن انتـظام وتـحديـث ه وانتـظاـمه ـب اليـت ه وفـع اـظا على مالءمـت ـف
  .واتساقه

  تحديد األدوار والمسؤوليات والحرص على الشفافية

يوطد تحديد األدوار والمســـؤولية والحرص على الشـــفافية نظام األمن النووي من   -١٥-٢
المختصــة وتمكينها ومســاءلتها عن أداء مهام األمن النووي المســندة  خالل تحديد الســلطات 

  إليها باستمرار.

ؤولياته من دولة ألخرى حـسب اإلطار   -١٦-٢ وقد يختلف تحديد إدوار األمن النووي ومـس
التشـــــريعي والتنظيمي والترتيـبات المؤســـــســــــية واإلدارية والـقدرات المتوفرة واألولويات  

ُ الوطنية. وبغض النظر عن ه ن المســؤوليات المحددة بوضــوح الســلطات  ذه االختالفات، ت مّكِ
ما يلزمها من قدرات ألداء مســــؤولياتها مع مرور   أن تخطط وتســــتثمر فيمن المختصــــة 

هذه المســؤوليات    تأديتهاالوقت. وتضــمن مســاءلة الســلطات المختصــة عن إداء مســؤولياتها 
  أداء هذه المسؤوليات بشكل أفضل على الدوام. الحث علىفعال. وينبغي أيضا 

] وأمن ٧، ٦تشـــــارك في كثير من جواـنب األمن النووي، مـثل تقييم التـهدـيدات [و  -١٧-٢
] ـسلطات مختصة عديدة  ٥للتـصدي لحادثات األمن النووي [ قومي] والتخطيط ال١٠-٨النقل [

ينبغي عليها أن تعمل متكاتفة وفي ـضوء إدراك واـضح لمـسؤولياتها الفردية والجماعية. وفي 
بينما قد   ،حالة بعض الـسلطات المختـصة، يمثل دورها في األمن النووي مـسؤوليتها األـساـسية

  درج مسؤولية األمن النووي في عداد مسؤوليات أخرى كثيرة في حالة البعض اآلخر.تن

وقبل إســـناد األدوار والمســـؤوليات، ينبغي للدولة أن تحدد بوضـــوح نطاق نظام   -١٨-٢
 الت تداخل غير مقصــــودة فيه.ااألمن النووي وأولوياته، تقليال الحتمال وجود ثغرات أو ح

ــناد عاإغير أنَّ  ــؤولياتدة إسـ ــعيد الدولة المسـ ً  أو إعادة التنظيم على صـ ــروريا  قد يغدو ضـ
وتعزيزا لالـستقرار واليقين، ينبغي أال يُعاد إـسناد المـسؤوليات   .ما يـستجد من مـسائللمعالجة 

  إال عند الضرورة.

  :إلى ما يليالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة لتحقيق هذا الهدف يُرمى من و  -١٩-٢

  تـحدـيد نـطاق نـظام األمن النووي المراد إنشـــــاؤه وتنفـيذه واســــــتدامـته تـحدـيداً   –  
 ً   فيه؛ تداخالتالحتمال وجود ثغرات أو  تقيال، واضحا

  ؛بوضوح تحديد األدوار والمسؤوليات المسندة وتوثيقها  –  
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الفعال بمـسؤوليات األمن النووي   الـضطالعت المختـصة عن امـساءلة الـسلطا  –  
  الملقاة على عاتقها بإنشاء آلية إشراف وتنفيذها والحفاظ عليها واستدامتها؛

  إنشاء آلية أو هيئة تنسيق واشتراط التعاون بين السطات المختصة؛  –  
القائمة غير إعادة إســـناد مســـؤوليات األمن النووي إن كانت عملية اإلســـناد   –  

  أو كان ثمة حاجة لمعالجة مسائل مستجدة. ،مالئمة

  المخاطرالوعي بالتقييم الوطني للتهديدات واتباع نهج  تحديث

دعم   -٢٠-٢ ثـي دـي اع نهج  تـح دات واتـب دـي ام األمن بـ  الوعيالتقييم الوطني للتـه اطر نـظ المـخ
واســتراتيجيته على النحو المالئم بغية النووي بإتاحة الفرصــة لتنقيح ســياســة األمن النووي 

 التصــدي للتهديدات الجدية والمحددة وتخصــيص الموارد التي تقلل المخاطر إلى أقصــى حد 
  .لهذا النظام وتدابيره

على مر الوقت إنشــاء قدرات تتناســب مع ويســتدعي تحقيق األمن النووي الفعال   -٢١-٢
] والحفاظ على هذه القدرات. ويحدد التهديد  ٧،  ٦التهديد على الصــعيد الوطني المقيَّم دوريا [

دات الجواـنب التي ينبغي أن يوفر نظـام األمن  دـي ة من خالل التقييم الوطني للتـه دـق دد ـب المـح
توافق بشــــأن ال رســــيخإجراء تقييم وطني للتهديدات على ت  يســــاعد ها. ومن النووي الحماية

ــي   ــةطبيعة التهديد وجديته، ذلك أنَّ هذه العملية تقتضـ ــلطات المختصـ ــاركة جميع السـ  مشـ
كون عونا والتشـــاور مع منظمات التشـــغيل. ومن شـــأن تحديث تقييم التهديدات بانتظام أن ي

ــعيد الوطني على ــتناد  وعلى  على مر األيام الحفاظ على التوافق وااللتزام على الصـ ظم نُ  اسـ
  .قيَّم بشكل سديد األمن النووي على التهديد المُ 

ن ويُ   -٢٢-٢ ائم على المّكِ اطرالنهج الـق د  مـخ ذي القرارات على الصـــــعـي المخططين ومتـخ
وـتدابيره  النوويظم األمن نُ ـما يـناســـــب من واختـيار   النوويالوطني من إدارة نـظام األمن 

  ].٢وتنفيذها [ هذه النُظم على الصعيد الوطني وتحديد أولويات

  :الهدف ما يلي هذاالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة لتحقيق يتوخى من و  -٢٣-٢

الوطني وتنقيـحه ـبانتـظام على الصـــــعـيد الحرص على إجراء تقييم التـهدـيدات   –  
  وتعميمه على جميع السلطات المختصة المالئمة.

ــتطاع   –   ــاملة قدر المس الحرص على أن تكون عملية تقييم التهديدات الوطني ش
. وتتيح هذه العملية فيها بهمة  جميع السلطات المختصة المعنيةمشاركة  وعلى  

النظر في ـطائـفة واســــــعة النـطاق من وجـهات النظر ومصـــــادر المعلوـمات 
  جدية التهديد. بشأنوتحافظ على التوافق 

التي ينبغي أن تتـخذـها اـلدوـلة وســـــلـطاتـها المختصـــــة ومنظـمات  الـتدابيروتـهدف   -٢٤-٢
  :إلى ما يلي التشغيل لتحقيق هذا الهدف
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نـتائج تقييم التـهدـيدات الوطني، بحســــــبانـها جزًء من  تُراعىالحرص على أن   –  
داد بـ  الوعينهج  اطر، في إـع د  المـخ ه في التصـــــميم، عـن اط ـل د المحـت دـي التـه

ظم األمن المتطلبات التنظيمية األخرى وتصـــميم نُ وضـــع في  االقتضـــاء، و
ــتراتيجية الكشــف   ،النووي وتدابيره وإعداد األدوات الوطنية األخرى مثل اس

  وخطة التصدي الوطنية.
االـستراتيجيات والخطط ووـضع ما  إعداد اتباع النهج القائم على المخاطر في    –  

  مخاطر.للتصدي ألهم الظم األمن النووي وتدابيره يناسب من نُ 
الحرص على تخصــيص الموارد المالئمة للتصــدي لكل تهديد على مســتوى   –  

  يتناسب مع المخاطر.

   إجراء التخطيط والتنظيم الفعالين

ــذ وطــِّ يُ   -٢٥-٢ ــة لتنفي ــاحــة آلي ــإت ــالين نظــام األمن النووي ب د إجراء تخطيط وتنظيم فع
ة و ات الوطنـي ة واألولوـي ة  توفيراالســـــتراتيجـي ة المالئـم ة والتقنـي الـي ة والـم الموارد البشـــــرـي

  باستمرار مع مرور الوقت.

على الصـعيد الوطني  وفق منهج سـديد   التخطيط والتنظيم إجراء  وينبغي أن يسـفر  -٢٦-٢
إلى ما يلي:  جيدينعن نـظام حســـــن التـكامل لألمن النووي. وســـــيؤدي التخطيط والتنظيم ال

ألوجـه الترابط بين األمـان واألمن؛ وتعزيز ب الثغرات النظميـة؛ واإلدارة الســـــديـدة تجنـُّ 
االتصـاالت والتنسـيق في جميع المسـتويات والقدرة على االسـتفادة من أهداف األمن النووي  

 فاديويدخل في باب ذلك ت  ،رد بشــكل فعالاوإعمال القانون األخرى ودعمها واســتخدام المو
المسـتمر، بما في ذلك القدرة على التكيف مع االحتياجات واألولويات  االزدواجية والتحسـين

  المتغيرة.

ويتيح التخطيط والتنظيم الفـعاالن طريـقة منهجـية لتجســــــيد األولوـيات الوطنـية في   -٢٧-٢
مجموعة من أهداف األمن النووي يمكن اتخاذها أـساـسا الـستدامة القدرات الالزمة ومن بينها 

وينبغي أن يشمل ذلك آليات المساءلة والتقييم طوال عملية التخطيط. ويمكن  التـشغيل.قدرات  
الدروس المـستخلـصة والممارـسات الـسديدة المـستقاة من بعملية التخطيط أيـضا   يـُستعان فيأن 

  المنظمات المحلية أو الدولية األخرى.

  :ما يليهذا الهدف  التدابير التي ينبغي للدولة أن تتخذها لتحقيقيُبتغى من و  -٢٨-٢

د كل هيئة مختصــة خطة طويلة األجل ألداء مســؤوليات   –   الحرص على أن تُعِّ
 واســـــتعراضـــــها هذه الخطة واســـــتخدام  الواقعة على عاتقها األمن النووي

  ؛بانتظام
ــتخدام التقانة   –   ــجيع اسـ ــمار األمن النووي وتشـ دعم البحث والتطوير في مضـ

  المالئمة؛
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 تكون مختلف خطط األمان واألمن قابلة للتشــغيل المشــتركالحرص على أن   –  
ان واألمن في جميع إ وعلى ات الترابط بين األـم ة المالئمـة لعالـق اـي يالء العـن

  المجاالت الرئيسية؛
دام   –   ة ااســـــتـخ انون في عملـي ال الـق ان واألمن وإعـم ة لألـم ائـم ة الـق ة التحتـي لبنـي

  األمن النووي المستدام؛ لنظام التخطيط
ــ   –   ديد على أهمـية نظم اإلدارة المتـكاملة وعمليات التخطيط وتخصـــــيص التـشــ

  لدعم األمن النووي المستدام والترويج لذلك؛ الموارد الكافية
ــعيد الوطني خطط  –   ــمن التخطيط على الصـ ــدي  لل االحرص على أن يتضـ تصـ

ه الترابط مع  ات األمن النووي وتراعي أوـج ادـث د ـح ه التحـدـي الج على وـج تـع
ــدي لخطط  ــعاعية ب المتعلقة حاالت الطوارئالتصــ الطوارئ النووية واإلشــ

]٢]٢.  

  تنمية الموارد البشرية

ــرية نظام األمن النووي   -٢٩-٢ العدد المالئم من الموظفين بإتاحة تديم تنمية الموارد البشــ
 على  تقومالمتمتعين بما يلزم من مهارات ودراية باســــتمرار وبإنشــــاء مهنة األمن النووي 

  الدراية األساسية.

وتشـــمل تنمية الموارد البشـــرية التعليم والتدريب وإدارة المعرفة. وينبغي أن يُتاح   -٣٠-٢
ن السلطات ا من تنمية   منظمات التشغيللمختصة والدعم الوطني لتخصيص الموارد التي تمّكِ

  ما يكفي من موارد بشرية واستبقائها في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

برامج التأهيل وبرامج ب  االســــتعانةوينبغي تعزيز المهنية في مجال األمن النووي ب  -٣١-٢
الوطنيين الذين يقومون تكوين مالك من الخبراء ل  ، سـعياالدراسـات العليا والجمعيات المهنية

مناصـب رئيسـية أخرى ويعملون مدربين وموجهين ويصـبحون قدوة   قلدونبأدوار قيادية ويت
  األكاديمية على استمرار الدراية. مؤسساتيساعد وضع برنامج تعليمي في الوفي المستقبل. 

حلية على إنشــاء مؤســســات التدريب الم  تنمية فعالةوتعتمد تنمية الموارد البشــرية   -٣٢-٢
 ً ، مثل أقـسام التدريب المخـصـصة التابعة للـسلطات المختـصة وـسواها  متواـصالً  ودعمها دعما

وتكـفل ـهذه اآللـيات تواصـــــل الـتدرـيب في مـجال األمن النووي وـجديـته   من مراكز الـتدرـيب.
على تلبية االحتياجات المتطورة. وتشــمل إدارة المعرفة  درتهلظروف الوطنية وقل  ومالءمته

بـما  المعنـية االحتـفاظ منظـماتعلى نحو يتيح لل نقلـهاالمعلوـمات وتنظيمـها ولحصـــــول على ا
  يكتسبه موظفوها من خبرات ومعارف بمرور الوقت.

 
] التخطيط للتصدي للطوارئ لمواجهة حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ومن بينها ١١يتناول المرجع [ ٢

  ن حادثة أمن نووي.الطوارئ الناشئة ع 
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ــركاء في القطاع الخاص ومع منظمات غير   -٣٣-٢ ويجوز للدول أن تختار التعاون مع ش
تعليمـية وـتدريبـية مـحددة في مـجال ربحـية ومراكز االمتـياز اـلدولـية واإلقليمـية لتلبـية احتـياـجات  

  األمن النووي.

  :إلى ما يليالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة لتحقيق هذا الهدف يُرمى من و  -٣٤-٢

تعزيز المهنيــة في مجــال األمن النووي بوضـــــع برامج التــأهيــل وبرامج   –  
  الدراسات العليا ودعم الجمعيات المهنية؛

ُ وضــــع برامج التعليم والتد   –   يريب في مجال األمن النووي التي ت المهارات   نّمِ
  المطلوبة لنظام األمن النووي؛

ــد الوطني    –   ــة التعليم في مجــال األمن النووي على الصـــــعي الترويج ألهمي
والمشــاركة بهمة ونشــاط في مبادرات التعليم الدولية في مجال األمن النووي 

  ]؛١٢[
اـقب الموظفين في المالئم لتطوير اإلدارة والحرص على إجراء التخطيط   –   تـع

  السلطات المختصة المعنية لتثقيف القادة الملتزمين باألمن النووي المستدام.

ــلطات المختصــة لتحقيق هذا الهدف تهدف و  -٣٥-٢  ىإلالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الس
  :ما يلي

لتـعاـقب الموظفين ونـقل وضـــــع برامج إدارة المعرـفة التي تشــــــمل التخطيط   –  
  المعرفة؛

  –   ُ ة ت ة ودولـي ة وإقليمـي د واســـــتخـدام برامج وطنـي ل ي نمِّ تحـدـي على النحو األمـث
ا  افظ عليـه ة نظـام األمن النووي وتـح داـم ة الســــــت ة الالزـم الموارد البشـــــرـي

 وتطورها باستمرار.

ــة لتحيُراد من و  -٣٦-٢ ــلطات المختصـ قيق هذا  التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة والسـ
  :ما يلي الهدف

عب   ،أو االسـتفادة من القائمة منها ،إنشـاء مؤسـسـات التدريب المحلية  –   مثل شـّ
  التدريب المخصصة التابعة للسلطات المختصة؛

ــتبقاء كبار المســـؤولين الذين يتمتعون بمســـتوى عالٍ   –   من  الترويج ألهمية اسـ
  الدراية في مجال األمن النووي.
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  تعزيز ثقافة األمن النووي الراسخة القدم

ة   -٣٧-٢ ة األمن النووي الراســــــخ اـف ديم ثـق دم تســــــت ام األمن النووي الـق ة  نـظ دوـل بجـعل اـل
التي تعزز األمن النووي   ـسلوكأنماط المواقف والخـصائص والوـسلطاتها المختـصة يدركون 

  .اويروجون له

ــتدامة األمن النووي على    -٣٨-٢ ــخاص    ما يبديهوتعتمد اس من التزام وما يقومون به األش
ــب قيادية [  من أعمال، ــيما من يتقلدون منهم مناصــ ــلطاتها ١٣وال ســ ]. وينبغي للدولة وســ

المختصة المشاركة مشاركة تامة في السعي لجعل التزام الدولة باألمن النووي أولوية وطنية 
اـفة ترســـــيخ ـجذورمهـمة و من النووي من خالل الـقدوة الحســــــنة والـتدرـيب والتعزيز األ ثـق

  ثقافة.ال هذه اإليجابي والعمليات المنهجية التي تدعم

ة األمن جى من تيُرو  -٣٩-٢ اـف ا لـجذور ثـق ا ترســـــيـخ ذـه ة أن تتـخ دوـل دابير التي ينبغي لـل الـت
  :ما يلي النووي

  مساندة أولويات األمن النووي  على الصعيد الوطني؛  –  
  دعم المشاركة في المبادرات الدولية التي ترّوِج لثقافة األمن النووي.  –  

التدابير التي ينبغي للســـلطات المختصـــة أن تتخذها لتحقيق هذا الهدف يُبتغى من و  -٤٠-٢
  :ما يلي

الـسعي لتحقيق مـستوى عاٍل من الوعي األمني لدى جميع الموظفين واإلدارة،   –  
  الحاجة إلى األمن النووي؛ لتهديدات وإدراكلمشفوعا بتقدير 

وضــع تطلعات وتحديد المســؤولية بوضــوح في ما يتعلق باألمن النووي لدى    –  
  ؛ةواإلدار جميع الموظفين

الـسلطات المختـصة المعنية وأـصحاب المـصلحة اآلخرين جميع  إبالغ موظفي    –  
  بأولويات األمن النووي بشكل منتظم؛

  والتعاون؛تشجيع العمل الجماعي   –  
ادة األمن النووي   –   ه إعـداد قـي ال في وإدارـت ل فـع االبشــــــك ة لت هيـئ ابـع ذه الـت ـه

  المعنية بوسائل من بينها تقديم القدوة الحسنة؛ لسلطاتا
  ،وضـع آليات للحض على السـلوك الداعم لألمن النووي، مثل إثارة الشـواغل  –  

  أو تقديم مقترحات للتحسين؛
  النهوض بمسؤولياتهم في مجال األمن النووي؛  علىإتاحة التدريب للموظفين   –  
ذه اـستحداث أدوات ومنهجيات لتقييم ثقافة األمن النووي في الهيئات التابعة له  –  

  .السلطات
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  على االشراف على نظام األمن النووي وتقييمه بانتظام رصالح

ز الحرص على االشــراف على نظام األمن النووي وتقييمه بانتظام هذا النظام عزِّ يُ   -٤١-٢
في مواجهة التهديدات المتغيرة والتكيف مع التقانات الجديدة واالســــتجابة   باســــتدامة فعاليته

  للتطورات األخرى.

ــطة المنظمة والمواد الخارجة عن الرقابة ويجوز   -٤٢-٢ ــراف على األنشـ ــتخدام اإلشـ اسـ
ام األمن النووي للتثـبت من أنـَّ  ة نـظ الـي ا لقـياس فـع ة وتقييمـه ه ال يزال يحقق األـهداف التنظيمـي

تخاذ  تفضــي إلى انتائج واســتنتاجات وتوصــيات  إلىهذا اإلشــراف والتقييم   يؤديالوطنية. و
  د االقتضاء.تدابير وقائية وتصحيحية، عن

في االستعراض الدوري لنظام األمن   وقد ترى الدولة وسلطاتها المختصة االستفادة  -٤٣-٢
ــينه من نتائج عمليات التفتيش التنظيمي ومن العمليات الميدانية والتقييم الذاتي  النووي وتحسـ

ومن شــأن تقاســم الدروس المســتخلصــة والممارســات   .وســوى ذلك من أشــكال اإلشــراف
ز اســـتدامة نظام األمن عند االقتضـــاء، بين الدول والســـلطات المختصـــة أن يعزِّ  الســـديدة،
  النووي.

ظم األمن وينبغي أن تُقيِّم الســلطات المختصــة ما يقع في نطاق اختصــاصــها من نُ   -٤٤-٢
ن حصــيلة عمليات التقييم هذه نتائج وتوصــيات وتدابير أن تتضــمَّ   يُرتجىالنووي وتدابيره. و
  أوجه قصور.ما يتم تحديده من تصحيحية لتدارك 

  :إلى ما يليالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة لتحقيق هذا الهدف تهدف و  -٤٥-٢

 االسـتشـارية التي تقدمها خدماتالمثل   ،اسـتخدام عمليات اسـتعراض النظراء  –  
ة  دولـي ة اـل اـل ة الوـك اـق ةللـط ذرـي ــات  ،اـل ارســـ المـم ام األمن النووي ـب ايرة نـظ لمـع

  ؛دولياالسديدة المعترف بها 
 ،تقييم اكتمال نظام األمن النووي وفعاليته بانتظام من خالل اإلشراف والتقييم  –  

  متكاملة؛التدريبات الو تمارينال ويشمل ذلك
ظم األمن الحرص على أن تـضع الـسلطات المختـصة معايير لإلـشراف على نُ   –  

  النووي وتدابيره وتقييمها.

التدابير التي ينبغي للدولة وـسلطاتها المختـصة أن تتخذها لتحقيق القـصد من وراء و  -٤٦-٢
  :هوهذا الهدف 

إجراء عملـيات تفتيش دورـية للتحقق من االمتـثال للـقانون الســـــاري واللوائح    –  
أن تفـضي  ههذ   . ويتوخى في عمليات التفتيشمعمول بهاوـشروط الترخيص ال

  إلى تدابير إعمال وتوقيع عقوبات مالئمة على عدم االمتثال؛
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ــديدة في مجال األمن النووي    –   ــتخلصــة والممارســات الس توثيق الدروس المس
  (مع مراعاة متطلبات السرية).عميمها وت

  

  أهداف االستدامة التشغيلية -٣

ــغيل األهداف وتدابير التنفيذ    -١-٣ ــادات التش ــمل إرش ــتدامة نظام التي يُبتغى منها اتش س
األشــــخاص  التي قد يندرج في عدادها منظمات التشــــغيلوهي تســــتهدف   ،األمن النووي

اقلون وموظفو الخ في الســـــلـطات   ةاألـماميـ طوط الـمأذون لهم والمرافق والشـــــاحنون أو الـن
  المختصة، مثل الجمارك ومراقبة الحدود وإعمال القانون والعسكريون.

  هي: يةالتنفيذ رها وتدابي التشغيلية ويتناول هذا القسم سبعة أهداف لالستدامة  -٢-٣

  والتخطيط لها؛ إدارة العمليات المستدامة  ) ١(
  تحديد المعلومات عن التهديدات الراهنة وتطبيقها؛  ) ٢(
  تنمية كفاءات األمن النووي والحفاظ عليها؛  ) ٣(
  برنامج صيانة فعال وتنفيذه؛ وضع  ) ٤(
  إدارة التشكيل النسقي؛تطبيق   ) ٥(
  الترويج لثقافة أمن نووي راسخة القدم؛  ) ٦(
  منتظمة لالمتثال واألداء.إجراء عمليات تقييم   ) ٧(

هذه مجتمعة إقامة أـساس  يةالتنفيذ  هاويُبتغى من أهداف االـستدامة التـشغيلية وتدابير  -٣-٣
  شامل الستدامة نظام األمن النووي على صعيد التشغيل.

  إدارة العمليات المستدامة والتخطيط لها

صــعيد التشــغيل نظام األمن تســتديم إدارة العمليات المســتدامة والتخطيط لها على    -٤-٣
ظم األمن النووي تصــميم نُ ، ســعيا لبتخصــيص الموارد باســتمرار في األجل الطويل النووي
  وتشغيلها والحفاظ عليها بشكل فعال. وتدابيره

في األجل   اليةموارد ما يلزم من م تحديد ولويات ووضع األ  كبار المديرين   يتولىو  -٥-٣
التشـــــغـيل الـجارـية المتعلـقة ـبالموظفين وـبالـتدرـيب والتـمارين واختـبار لتغطـية نفـقات الطوـيل 

كيل النـسقي. ويحدد المديرون أيضـا  تبدالها وإدارة التـش راء المعدات وصـيانتها واـس األداء وـش
  األدوار والمسؤوليات وأوجه المساءلة. وتتيح الخطط وسيلة لتوثيق قرارات التسيير هذه.

ن الخطط   -٦-٣ من أن تُظهر للســلطات المختصــة المعنية تقيدها  منظمات التشــغيلوتمّكِ
ظم األمن النووي إرشـــادات لموظفيها بشـــأن تشـــغيل نُ لها تقديم    تتيحبالمتطلبات الســـارية و
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ــتمر.وصــيانتها و وتدابيره ــكل مس ــينها بش و أ ،وفي المرافق التي تكون بها مواد نووية  تحس
الـشاحنون   ضـعاألـشخاص المأذون لهم خطة أمن وخطة طوارئ. وي دُ يُعِّ عة أخرى،  مواد مشِّـ 

عة أخرى ،والناقلون ومن يتلقون مواد نووية خطة أمن للنقل. وتضــع   ، وينقلونهاأو مواد مشــِّ
عة األخرى الخارجة عن  منظمات التـشغيل المـسؤولة عن كـشف المواد النووية أو المواد المشـِّ

ــكوك  الإلعمالرقابة التنظيمية خططا  ــمنالصـ ــغيل المالئمة. وتُعِّ  تتضـ  دُ بروتوكوالت التشـ
التي تقع على عاتقها مسؤوليات التصدي لحادثات أمن نووي خططا محلية  منظمات التـشغيل

  .لهذه الحادثات للتصدي

ــغيلكبار مديري  ب  حريو  -٧-٣ ــعوا األولويات ويحددوا الموارد   منظمات التشــ أن يضــ
تحقيقا لفعالية نظام  ؛أدوار األمن النووي ومســؤولياته ، فضــال عنالمالية في األجل الطويل

  لألمن النووي. منظمة المعنيةال

لـهدف ـما الـتدابير التي ينبغي أن تتـخذـها هيـئة التشـــــغـيل لتحقيق ـهذا ايُرتجى من و  -٨-٣
  :يلي

  اإلدارة ذات الصلة في خطط مالئمة؛توثيق قرارات   –  
عملـية شـــــامـلة ومتيـنة   حســــــبانـهاتطبيق إدارة المـخاطر على مـخاطر األمن ب  –  

  المخاطر. وتشمل إدارة المخاطر ما يلي:ب الوعينهج  هاييُتبَّع ف ومتواصلة
 تحديد األصول؛ 
 تحديد المخاطر؛ 
  المخاطر وتطبيقها؛ الحد منتخطيط تدابير 
  التدابير ومقبولية المخاطر المتبقية؛تقييم فعالية 
 .تكرار العملية وتطويرها 

ــكوك   إعمالأعداد خطة أمن وخطة أمن النقل وخطط الطوارئ وخطة   –   الصــ
لعمليات هذه المنظمات وتنفيذ هذه وخطة تصــــدي و/أو خطط أخرى مالئمة  

  . ويتوخى في هذه الخطط أن تكون:الخطط
 ائمـة على النظر في المعلومـات المال داتئمـة عن الـق وتطبيق نهج  تهـدـي

 المخاطر؛الوعي ب
  تضــمين االتفاقات المالئمة وتحديد المنظمات الخارجية ذات الصــلة التي

 قد تدعو الحاجة إلى االتصال بها عند وقوع حادثة أمن نووي؛
 في ضــوء التعقيبات التشــغيلية   بانتظام اخضــاعها لالســتعراض والتنقيح

 طلبات.والتغييرات التي تطرأ على المت
  .دون انقطاعأداء األمن وتقييمه وتحسينه وضع ترتيبات مالئمة لقياس   –  
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  تحديد المعلومات عن التهديدات الراهنة وتطبيقها

نـظام األمن النووي بتمكين  وتطبيقـها ـيدعم تـحدـيد المعلوـمات عن التـهدـيدات الـحالـية  -٩-٣
  ظم األمن وتدابيره.من الحفاظ على فعالية نُ  منظمات التشغيل

على االســــتعراض  هظم األمن النووي وتدابيرنُ فعالية    ويعتمد ضــــمان اســــتمرار  -١٠-٣
ـثة عن التـهدـيدات الـحالـية. وتـُقدم اـلدوري لـهذه النظم والـتدابير وتكييفـها لمـعالـجة البـياـنات المـحدَّ 

ـشتى مثل عملية تقييم التهديدات على الـصعيد عن التهديدات من مـصادر  المناـسبة المعلومات 
التشـغيل نفسـها. وينبغي   منظمةذلك إعمال القانون أو   ، بما فيالوطني والسـلطات المختصـة

التشـغيل أن تتواصـل بانتظام مع هذه المصـادر وتحافظ على هذا التواصـل للتحقق   منظماتل
  .محدَّثةالمعلومات عن التهديدات تكون  من أن

المعلومات عن التهديدات  عملية تكفل معالجة منظمات التشـــغيلأن تضـــع    وينبغي  -١١-٣
قدمـها الســـــلـطات المختصـــــة والمعلومات عن التـهديدات المحلـية دون إبـطاء وبانتـظام تالتي 

أن تضع  منظمات التشغيلحري بحسب مقتضى الحال. و وتدابيرهظم األمن النووي بتعديل نُ 
ية  ياـس أ بـسبب عوامل اقتصـادية أو ـس أيضـا آليات للتصـدي لزيادة مؤقتة في التهديدات قد تنـش

  أو بيئية أو عوامل أخرى.

ــغيلوينبغي ل  -١٢-٣ أن تُوثِّق عملية تحديد المعلومات عن التهديدات الحالية   منظمات التشـ
  الخطط المكافئة لها. في أو ألمنيةومعالجتها في خططها ا

  :ما يلي التدابير التي ينبغي أن تتخذها هيئة التشغيل لتحقيق هذا الهدفيُبتغى من و  -١٣-٣

التهديدات الحالية وتوثيقها  عن معلوماتالوضـــع عملية منتظمة للحفاظ على   –  
  واتخاذ تدبير بشأنها ويشمل ذلك ما يلي:

  َّمع الـسلطات   عن التهديدات ثةتبادل المعلومات الخارجية والداخلية المحد
 المختصة؛

 ــة ومن بينها هيئات إعمال القانون ــلطات المختصـ  إقامة عالقات مع السـ
 ، تيسيرا لتبادل المعلومات.والحفاظ على هذه الصالت

ائل من قبيل برنامج األهلية   –   تعراض المخاطر الداخلية وتخفيف حدتها بوـس اـس
  وتدابير أمن المعلومات والتدريب األمني.

  تكييف نظمها وتدابيرها لألمن النووي، عند االقتضاء، للتصدي لتهديد راهن.  –  
تنفيذ تدابير تعويضــية، عند االقتضــاء، في ســياق التصــدي لتهديد محدد أو   –  

  ناشئ أو متزايد.
علومات مث أو بوضع آلية إلبالغ السلطات المختصة المسؤولة بالتهديد المحدَّ   –  

  عن فعالية النظام.
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  تنمية كفاءات األمن النووي والحفاظ عليها

تعزز تنمية كفاءات األمن النووي والحفاظ عليها على صــعيد التشــغيل نظام األمن   -١٤-٣
  محفزين والماهرين والمتمرسين.موظفي األمن النووي ال بتوفيرالنووي 

الكفاءات ب  تمتعونوتعتمد االستدامة على أن يكون لدى منظمات التشغيل موظفون ي  -١٥-٣
تحدده الســـــلطة المختصـــــة    نحو ماظمها وتدابيرها لألمن النووي على الالزمة لتشـــــغيل نُ 

ــكل فعال ــيانتها بشــ ــع نظما وعمليات وصــ الموظفين تعيين تتيح  . وينبغي للمنظمة أن تضــ
  المؤهلين وتدريب الموظفين على اكتساب هذه الكفاءات.

التواصــــل مع المؤســــســــات التعليمية والجمعيات المهنية والرابطات   من شــــأنو  -١٦-٣
ــرية في    ،التجارية ــال عن إدارة الموارد البشـ ــغيلفضـ ــها منظمة التشـ تعيين  أن يدعم  ،نفسـ

 يصبحونالموظفين المناسبين. وينبغي لمنظمة التشغيل أن تقيم عالقات مع شركاء خارجيين  
  بشكل مستمر. منه الموظفون ذوو الكفاءة مصدرا يُستمدُ 

ــغيل برامج    -١٧-٣ ــع منظمة التش ــتعانة   ؛تتيح ما يلزم من تدريبوينبغي أن تض إما باالس
ة داخلـي الموارد اـل أن تتضـــــمَّن ـهذه البرامج  توخى فيأو بمـقدمي الـتدرـيب الـخارجيين. ويُ  ؛ـب

داـمة من الموظفين للتطوير المهني آلـيات مـحددة د العملـيات المســــــت اءة. وتســـــتفـي  ذوي الكـف
واـصلة مـسار وظيفي في األجل الطويل مع م  راغبين فيمـسؤولياتهم وال على أداءوالمدربين 

  .من خالل االعتراف المهني بهم منظمة التشغيل

  : ما يليالتدابير التي ينبغي أن تتخذها منظمة التشغيل لتحقيق هذا الهدف  يُراد من  و  -١٨-٣

ــؤوليات األمن النووي وتوثيقها وتحديد عدد الموظفين الذين    –   ــناد جميع مس إس
  تحتاج إليهم والمؤهالت والكفاءات المطلوبة لكل وظيفة؛

لعسـكرية الصـناعات المقترنة والدوائر ا  فيالتواصـل مع الموظفين المبتدئين   –  
ذات الصــــــلة والرابـطات   األخرى وإعـمال الـقانون والمهن واالســـــتخـباراتـية

  هؤالء الموظفين التجارية والمؤـسـسات التعليمية والجمعيات المهنية واجتذاب
  بإقامة عالقات مستمرة مع هذه المنظمات؛

ــائل لتوفير التدريب  –   ــل الوســ ــتعانة بالموارد الداخلية تحديد أفضــ أو   ،باالســ
  بمقدمي خدمات التدريب الخارجيين؛

دربين والمؤهلين  –   درات الموظفين الـم ة ـق ة لتنمـي ا التهيـئ دـه دـي اســـــتمرار  وتـج ـب
لتطوير المهني والتخطيط لتـعاـقب وآلـيات اـبإـتاـحة برامج الـتدرـيب الرســـــمـية 

  الموظفين واستبقاء الموظفين المؤهلين.
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  وضع نظام فعال للصيانة وتطبيقه

إنشــاء نظام فعال للصــيانة وتنفيذه على صــعيد التشــغيل نظام األمن النووي ز  يعزِّ   -١٩-٣
  بجعل النظم والمعدات ذات الصلة تعمل بشكل موثوق به وفعال على مر األيام.

وينبغي أن تكون منظمة التشــغيل قادرة على إجراء الصــيانة في الوقت المناســب،   -٢٠-٣
  .ين الخيارينأو بمزيج من هذ  ،وبمتعاقدينمستعينة في ذلك بقوة العمل فيها 

تبدالها ومعايرتها   -٢١-٣ مل إصـالحها واـس وال غنى عن صـيانة المعدات دوريا صـيانة تـش
بـسبب عن العمل حتى تعمل النظم والمعدات بـشكل مـستقر وموثوق به ولتقـصير مدة التوقف  

غيلية  توى األمثل من حياة المعدات التـش عمليات   تتيحالفعلية. وأعطاب المعدات وتحقيق المـس
ظم بشــكل منتظم ومخطط له والصــيانة الوقائية تحقيق المســتوى األمثل من األداء فحص النُ 

أو بمـشكالت الـصيانة حتى يتـسنى  عن العملتوقف  ما قد يحدث من  واإلنذار في وقت مبكر ب
اتخاذ تدابير تخفف وطأتها. ويســـاعد برنامج الصـــيانة الرســـمي في تحديد مكونات النظام 

ظم عن المعطوبة وإصـــالحها بســـرعة وتوفير قطع الغيار المالئمة لتقصـــير مدة توقف النُ 
المحدد لذلك.  وفق الـجدول الزمني  توقـعةالعـمل ومـعايرة جميع المـعدات في نـطاق المـعايير الم

  ظم عن العمل.وينبغي أن تتيح برامج الصيانة أيضا اتخاذ تدابير تعويضية عندما تتوقف النُ 

ــا دورات عمر المعدات  -٢٢-٣ ــغيل أيضـ ــمل ذلك   ،وينبغي أن تراعي منظمات التشـ ويشـ
 أو تغدو بالية. ومن شــــأن طباســــتبدالها عندما تصــــاب بعأو الحاجة إلى تحديث المعدات 

ــتبدالها ب ثعمليات تحدي ــغيلية    لتناوب أن يخفف وطأة التبعاتاالمعدات أو اســ المالية والتشــ
  الناشئة عن الصيانة.

ـما الـتدابير التي ينبغي أن تتـخذـها منظـمة التشـــــغـيل لتحقيق ـهذا الـهدف يُبتغى من و  -٢٣-٣
  :يلي

ظم األمن ومعداته وتنفيذه وتوثيقه واـستعراـضه دوريا وـضع برنامج ـصيانة لنُ   –  
  وتحديثه حسب االقتضاء؛

  الصيانة الوقائية دوريا؛ ءإجرا  –  
  ،الحرص على الحصــــول على العدد الكافي من موظفي الصــــيانة المؤهلين  –  

  سواء أكان ذلك داخليا أم خارجيا؛
  ظم األمن النووي ومعداته؛تحديد جهة اتصال وحيدة مخصصة لصيانة نُ   –  
متطلبات التـصميم قبل إعادتها إلى الحرص على اختبار المعدات بالقياس إلى   –  

  ؛لعملا
الحرص على أن يتيح برنامج الصــيانة اتخاذ تدابير تعويضــية عندما تتوقف   –  

  المعدات عن العمل؛
  الحرص على عدم المساس بالمعدات الحساسة أثناء الصيانة.  –  
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  تشكيل النسقي تطبيق إدارة ال

ُ ز تطبيق إدارة التشــكيل النســقي  يعزِّ   -٢٤-٣ د جســِّ نظام األمن النووي بالحرص على أن ت
ــغيلية بدقة وعلى  المعلومات عن النُ  ــائص النظام المادية والتشــ ظم والعمليات الحرجة خصــ

  في الوقت المناسب التخاذ قرارات مستنيرة. هذه المعلومات إتاحة

ظم لنُ  التـشكيل النـسقي توثيق العناـصر المادية واإلجرائية والتدريبية ةإداروتتـضمن   -٢٥-٣
وثائق تصميم تودع فيه  األمن النووي الحرجة لدى منظمة التشغيل. وتتيح هذه اإلدارة خزينا  

ــمَّ المتعلقة به التوجيهية المبادئتشـــغيل المعيارية والالنظام وإجراءات  ــا . وهي تتضـ ن أيضـ
ـقد تـنال من فـعالـية نظم من تغييرات  ظم المرفق أو عملـياـتهفي نُ  ـما يـحدثعملـيات تنســـــيق 

  األمن النووي.

ــقي أعداد التغييرات في نظام األمن وتنفيذها والتحقق    -٢٦-٣ ــكيل النســ وتكفل إدارة التشــ
ــول الفوري على هذه المعلومات منظمة  ــاعد الحصــ منها وتوثيقها على النحو المالئم. ويســ

أن تعمل   يضــــمنهو في التعافي بســــرعة من أعطاب األجهزة أو البرمجيات والتشــــغيل 
عن ذلك، يتيح الحصــــول على  . وفضــــالً عملالمعدات على النحو المنشــــود عند إعادتها لل

ـسجالت دقيقة عن التدريب واإلجراءات والـصيانة واللوجـستيات لمنظمة التـشغيل التحقق من 
  تطبيق هذه الجوانب المهمة من نظام األمن النووي.

ــغيل  ويُرتجى من  -٢٧-٣ ما لتحقيق هذا الهدف التدابير التي ينبغي أن تتخذها منظمة التشــ
  :يلي

ــكيل النســقي لتوثيق عناصــر نُ   –   ظمها الحرجة لألمن النووي  تطبيق إدارة التش
  المادية واإلجرائية والتدريبية؛

ــقي دقيقة ومتاحة في   –   ــكيل النســ الحرص على أن تكون معلومات إدارة التشــ
  ومحمية بشكل مالئم؛الوقت المناسب 

تغييرات في حدوث تبعات األمنية الناشــــئة عن الالحرص على اســــتعراض    –  
ظم األمن النووي الخاضـــعة إلدارة النســـق التشـــكيلي قبل التنفيذ وتوثيقها نُ 

  بشكل مالئم؛
تغييرات في حدوث الحرص على اســــتعراض التبعات األمنية الناشــــئة عن   –  

  النووي قبل التنفيذ وتوثيقها بشكل مالئم.ظم األخرى تؤثر في األمن النُ 

  ترسيخ جذور ثقافة األمن النووي

على صــعيد التشــغيل نظام األمن النووي  نوويز ترســيخ جذور ثقافة األمن اليعزِّ   -٢٨-٣
بالحرص على أن تدرك اإلدارة والموظفون اآلخرون في منظمة التشغيل الحاجة إلى الحفاظ  

  ويقدرون أهميته. على نظام فعال لألمن النووي
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ــلوك موثقافة األمن النووي هي "جماع خصــائص و  -٢٩-٣ والمنظمات األفراد  واقف وس
ــات التي تعد  ــس ــيلة لدعم نظام األمن النووي وتعزيزه" [والمؤس ]. وتقوم ثقافة األمن ١٣وس

األمن النووي ومســـــؤولـية ـكل  وأهمـيةالتـهدـيد  ـجدـيةعلى إدراك  الـجذور النووي الراســــــخة
ز ثقافة األمن النووي الراـسخة والوعي بكل ذلك. وتحفِّ  عن األمن الفعال ـشخص في المنظمة

 الموظفين في جميع مـستويات منظمة التـشغيل العاملين،  بتقديرمقرونة بقيادة متينة والجذور، 
ظم األمن النووي وتدابيره وـصيانتها بـشكل موثوق ومن بينها تـشغيل نُ  ،على أداء مـسؤولياتهم

  به.

ــد من و  -٣٠-٣ ــغيل لتحقيق هذا الهدف يُقصـ ما التدابير التي ينبغي أن تتخذها منظمة التشـ
  :يلي

ــمل تقدير التهديد    –   ــتوى عاٍل من الوعي باألمن النووي  يش ــعي لتحيق مس الس
وإدراك ضــرورة األمن النووي وذلك من خالل التواصــل المنتظم مع جميع 

  الموظفين؛
  من النووي؛وضع متطلبات وتوقعات ومساءلة واضحة بشأن األ  –  
أنَّ   –   ة األمن تقع  الحرص على أن يكون جميع الموظفين على علم ـب مســـــؤولـي

  ؛منهم على عاتق كل فرد 
ات لل  –   ابي أل تعزيزوضـــــع آلـي اطاإليـج دعم األمن  نـم الســـــلوك واألداء التي ـت

  يم مقترحات للتحسين؛د النووي من قبيل إثارة الشواغل أو تق
ــوخمدى   تقييم  –   ــغيل وويثقافة األمن الن  رسـ من خالل التقييم  في منظمة التشـ

وتدابير    ،عند االقتضـاء  ،الذاتي وسـواه من الوسـائل واتخاذ تدابير تصـحيحية
  تتيح التحسين المستمر؛

 ،القـيام بـها  أو إغـفالهم ،قـيامهم ـبأفـعال لـما يســـــفر عـنهتعزيز إدراك الموظفين   –  
  في نظام األمن النووي؛من تأثير وتبعات 

ياسـ   وينبغي  -٣١-٣ غيل التزامها باألمن وبـس الراـسخة  تهوثقاف  تهأن تُظهر إدارة منظمة التـش
  الجذور.

  إجراء عمليات تقييم منتظمة لالمتثال واألداء

ال واألداء يعزَّ   -٣٢-٣ ات تقييم منتظمـة لالمتـث د  نظـامز إجراء عملـي األمن النووي بتحـدـي
  ظم األمن النووي وتدابيره والمجاالت التي تستوجب التحسين.مواطن القوة في نُ 

وتســـاعد عمليات تقييم االمتثال واألداء منظمات التشـــغيل في تحديد الجوانب التي   -٣٣-٣
صــــرامة التقييم نهج متدرج  يُتبع في تحديد مدى . وينبغي أنفي نُظمها  تحتاج إلى تحســــين

  .تدابيرهطبيعة العمليات ونظام األمن النووي و يراعي
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لألمن  وـتدابيرـها ظم منظـمة التشـــــغـيلعملـيات تقييم االمتـثال لتقييم نُ  إـعداد وينبغي   -٣٤-٣
النووي بالقياس إلى المتطلبات التنظيمية أو ســـواها من المتطلبات الوطنية (مثل تلك الواردة  

عمليات تقييم األداء لتقييم   طنية). وينبغي أن تّعدَّ في اـستراتيجية الكـشف أو خطة التـصدي الو
ما يتم تحديده في تحقيق أهداف األداء المنطبقة ومعالجة  وتدابيرها التشــغيل  مةظم منظأداء نُ 
ــمَّ من  ن اختبارات محدودة النطاق  تهديدات األمن النووي. وقد يكون اختبار األداء الذي يتض

ــاملةتركز على مكون فردي واحد واختبارات  مكونا مهما من  نظام األمن النووي بأكملهل  شـ
مكونــات تقييم األداء. وينبغي أن يتضـــــمن اختبــار األداء التــدقيق في نظم األمن النووي 

  وقياسها واعتمادها أو التحقق منها. وتدابيره

وعندما تشــير عمليات تقييم االمتثال واألداء إلى أنَّ أي عنصــر من عناصــر نظام   -٣٥-٣
ووي يشـــوبه قصـــور أو ال يعمل كما ينبغي له، ينبغي أن تُتخذ تدابير تصـــحيحية األمن الن

، إن اقتضــى بهذه التدابير تشــمل، عند االقتضــاء، تدابير تعويضــية وتُبلَّغ الســلطة المختصــة
  األمر ذلك.

ـما الـتدابير التي ينبغي أن تتـخذـها منظـمة التشـــــغـيل لتحقيق ـهذا الـهدف المراد من و  -٣٦-٣
  :يلي

  إجراء عمليات تقييم االمتثال واألداء الرسمية والموثقة؛  –  
وضـــــع خـطة العتـماد متطلـبات النُظم الوظيفـية والمتعلـقة ـباألداء. وينبغي أن    –  

ــكِّ  ــا لمعايير تصــميم برنامج االختبار وتواتتش ــاس ره وأدائه. ل هذه الخطة أس
اســـــتيـفاء مـعايير الموثوقـية وـقابلـية  وينبغي أن تتحقق عملـيات التقييم ـهذه من

  التشغيل والجاهزية واألداء؛
ــا. ويشـــــمــل ذلــك   وتمــارينــه الحرص على إجراء اختبــارات األداء  –   دوري

  االختبارات والتمارين مع منظمات التصدي الخارجية.
ذلك التدابير التصحيحية وإبالغ    تندرج في عداد توثيق نتائج عمليات التقييم. و  –  

 ً   .النتائج واالستنتاجات للسلطة المختصة، إن كان ذلك مالئما

ــم   -٣٧-٣ ــل مع المنظمات النظيرة لتقاســ ــغيل أن تنظر في التواصــ ويجوز لمنظمة التشــ
  الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات بشأن عملية التقييم ونتائجها.
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بینھا   ومن  الوطني  النووي  األمن  نظام  جوانب  جمیع  استدامة  المنشور  ھذا  یتناول 
األخرى  المشعة  وبالمواد  النوویة   وبالمرافق  النوویة  بالمواد  المتعلقة  الجوانب 
عن  الخارجة  األخرى  المِشّعة  والمواد   النوویة  وبالمواد   بھا   المقترنة  والمرافق 
لدیھا  التي  الدول  لكال  فائدة  المنشور  بھا. وفي  المقترنة  والمرافق  التنظیمیة   الرقابة 
نظام قائم لألمن النووي وتلك العاكفة على إنشاء ھذا النظام. ویتطرق المنشور إلى 
اإلعداد األولي لنظام األمن النووي وتنفیذه، السیما حین یمكن تضمین االست دامة في 
نظام  استدامة  بشأن  إرشادات  یشمل  النووي كجزء من تصمیمھ، وھو  األمن   نظام 
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  الذرية سلسة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 
مـسائل األمن النووي   الذريةالوكالة الدولية للطاقة    ـسلـسلة األمن النووي الـصادرة عنتتناول   

المتعلقة بالوقاية من األفعال اإلجرامية، أو األفعال المتعمدة غير المأذون بها ذات الصــلة بالمواد النووية، 
عة األخرى، والمرافق واألنـشطة المقترنة بهما، أو الموجهة ضـد هذه المواد، والكـشف عن  أو المواد المشـِّ

عال والتصــدي لها. وتتســق هذه المنشــورات مع صــكوك األمن النووي الدولية وتســتكملها، مثل هذه األف
ا و ديلـه ادـية للمواد النووـية وتـع اـية الـم ة الحـم اقـي ة لقمع أعـمال اإلرـهاب النووياتـف دولـي ة اـل اقـي وقراري  االتـف

أن أمانو  ١٥٤و ١٣٧٣مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   لوك بـش عة المصـادر المشِّـ  مدونة قواعد الـس
  .وأمنها

   الذريةالفئات الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 

  في الفئات التالية: الذريةتصدر منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة 

   الدولة لألمن النووي وعناصــر تحدد الهدف المنشــود من نظام   التيأســاســيات األمن النووي
 هذا النظام األساسية. وهي ترسي األساس الذي تقوم عليه توصيات األمن النووي.

   ــيات األمن النووي ــاء نظام وطني توصــ التي تبيِّن التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول إلنشــ
 فعال لألمن النووي يتسق مع أساسيات األمن النووي، وللحفاظ على هذا النظام.

   ــائل في تنفيذ  التيدالئل التنفيذ ــتعين به الدول من وسـ ــأن ما يمكن أن تسـ ــادات بشـ تقدم إرشـ
دابير المبيَّـنة في توصــــــيات األمن النووي. ومن ثمَّ فهي تركز على الســــــبل الكفيـلة بتنفـيذ  الـت

 التوصيات المتعلقة بمجاالت األمن النووي العامة.
   وضـوعات تقنية محددة تسـتكمل االرشـادات الواردة تقدم إرشـادات بشـأن م  التيالدالئل التقنية

 في دالئل التنفيذ. وهي تركز على تفاصيل الطريقة الكفيلة بتنفيذ التدابير الضرورية.

  التحرير واالستعراض

تشــارك في إعداد منشــورات ســلســلة األمن النووي واســتعراضــها أمانة الوكالة الدولية للطاقة  
 األمن إرـشادات  فيها (يـساعدون األمانة في تحرير المنـشورات) ولجنة وخبراء من الدول األعـضاء  الذرية

النووي التي تـستعرض مـشاريع المنـشورات وتوافق عليها. وعند االقتـضاء، تُعقد اجتماعات تقنية مفتوحة 
أثناء عملية التحرير إلتاحة الفرصــــة للمتخصــــصــــين من الدول األعضــــاء والمنظمات الدولية المعنية 

ع النص ومناقشــته. وفضــال عن ذلك، تقدم األمانة مشــاريع النصــوص لجميع الدول الســتعراض مشــرو
يوما إلجراء اســتعراض رســمي لها، ســعيا لتحقيق مســتوى عاٍل من االســتعراض  ١٢٠األعضــاء لمدة 

  والتوافق على الصعيد الدولي.

النووي بحســبانه خطوات وتُعدُّ األمانة لكل منشــور ما يلي وتوافق عليه لجنة إرشــادات األمن  
  متتالية تندرج في إطار عملية اإلعداد واالستعراض:

  مخططا عاما وخطة عمل يُبينان المنـشور الجديد أو المنقح المعتزم إـصداره والغرض المنـشود
 منه ونطاقه ومحتواه؛

  يوما؛ ١٢٠مشروع منشور لتقديمه للدول األعضاء للتعليق عليه خالل فترة استشارة مدتها 
 وع منشور نهائي تُراعى فيه تعليقات الدول األعضاء؛مشر 

وتراعي عملية تحرير المنشــورات المندرجة في ســلســلة األمن النووي التي تصــدرها الوكالة  
واســــتعراضــــها اعتبارات الســــرية وهي تدرك أنَّ األمن النووي يرتبط ارتباطا ال   الذريةالدولية للطاقة 

  والخاصة؛ينفصم بشواغل األمن القومي العامة 

 الذريةوثمة اعتبار أـساـسي يتعلق بمعايير األمان وأنـشطة الـضمانات في الوكالة الدولية للطاقة  
وعلى وجه التخصـــيص، تســـتعرض لجان  ينبغي أن يؤخذ في الحســـبان في محتوى المنشـــورات التقني.

التي تتناول مجاالت معايير األمان المعنية ولجنة إرـشادات األمن النووي منـشورات ـسلـسلة األمن النووي  
  في كل مرحلة من المراحل الوارد بيانها أعاله. - تسمى الوثائق المشتركة - مشتركة مع األمان
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بینھا   ومن  الوطني  النووي  األمن  نظام  جوانب  جمیع  استدامة  المنشور  ھذا  یتناول 
األخرى  المشعة  وبالمواد  النوویة   وبالمرافق  النوویة  بالمواد  المتعلقة  الجوانب 
والمرافق المقترنة بھا  وبالمواد  النوویة والمواد  المِشّعة األخرى الخارجة عن الرقابة 
التنظیمیة  والمرافق المقترنة بھا. وفي المنشور فائدة لكال الدول التي لدیھا نظام قائم 
اإلعداد  إلى  المنشور  ویتطرق  النظام.  ھذا  إنشاء  على  العاكفة  وتلك  النووي  لألمن 
نظام  في  دامة  االست  تضمین  یمكن  حین  السیما  وتنفیذه،  النووي  األمن  لنظام  األولي 
األمن  نظام  استدامة  بشأن  إرشادات  یشمل  وھو  تصمیمھ،  من  كجزء  النووي  األمن  

النووي على مر األیام. 
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بینھا ومن الوطني النووي األمن نظام جوانب جمیع استدامة المنشور ھذا یتناول
األخرى المشعة وبالمواد النوویة وبالمرافق النوویة بالمواد المتعلقة الجوانب
عن الخارجة األخرى المِشّعة والمواد النوویة وبالمواد بھا المقترنة والمرافق
لدیھا التي الدول لكال فائدة المنشور بھا. وفي المقترنة والمرافق التنظیمیة الرقابة
إلى المنشور النظام. ویتطرق ھذا إنشاء على العاكفة وتلك النووي لألمن قائم نظام
في دامة االست تضمین یمكن حین السیما وتنفیذه، النووي األمن لنظام األولي اإلعداد
نظام استدامة بشأن إرشادات یشمل وھو تصمیمھ، من كجزء النووي األمن نظام
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