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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا

النووي  األمن  11 من سلسلة  العدد  المنشور هو صيغة محدَّثة من  هذا 
الرئيسي  التنفيذ  دليل  يكون  أن  هو  منه  والهدف  الوكالة،  عن  الصادرة 
فيما يخصُّ توصيات الوكالة بشأن األمن النووي للمواد المشعة والمرافق 
لها  التابعة  المختصة  والسلطات  للدول  إرشادات  م  يقّدِ وهو  الصلة.  ذات 
وتنفيذ  النووي،  األمن  منظومة  عناصر  تحسين  أو  إرساء  كيفية  بشأن 
تلك العناصر والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها، لحماية المواد المشعة 
هذا  في  المنشور  نطاق  ع  ُوّسِ وقد  التخريب.  ومن  إذن  دون  السحب  من 
والخزن،  االستخدام  قيد  النووية  المواد  جميع  ليشمل  المنقَّح  اإلصدار 
إرشادات  أيضاً  المنشور  م  ويقّدِ الصلة.  ذات  واألنشطة  المرافق  وكذلك 
جة بمراعاة مستوى التهديدات،  بشأن تنفيذ التدابير األمنية بطريقة متدّرِ
والجاذبية النسبية للمواد المعنية، والترابط بين األمان واألمن، والعواقب 

التي يُحتمل أن تنجم عن االستخدام ألغراض شريرة. 

دليل التنفيذ
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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

تعالج سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلقة بمنع وكشف األفعال اإلجرامية 
أو المتعمدة غير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو ما يرتبط بذلك من مرافق أو أنشطة، أو 

لها، مثل  المستهدفة لها، والتصدي لتلك األفعال. وتتسق هذه المنشورات مع الصكوك الدولية المتعلقة باألمن النووي، وتكّمِ
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة رقم 1373 و1540، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

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

 أساسيات األمن النووي التي تحدد هدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسية لنظام من ذلك القبيل. وتوفر  	
األساس لتوصيات األمن النووي.

 توصيات األمن النووي التي تحدد التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول من أجل تحقيق وتعّهد نظام أمن نووي  	
وطني فعّال يتّسق مع أساسيات األمن النووي.

 أدلة التنفيذ التي تقدم إرشادات عن  الوسائل التي يمكن للدول أن تنفذ من خاللها التدابير المحددّة في توصيات  	
ز على كيفية العمل بالتوصيات المتعلقة بمجاالت واسعة لألمن النووي. األمن النووي. وبهذا، ترّكِ

 اإلرشادات التقنية تقدّم إرشادات عن مواضيع تقنية محدّدة الستكمال اإلرشادات المحددّة في أدلة التنفيذ. وهي 	 
ز على تفاصيل كيفية تنفيذ التدابير الضرورية. ترّكِ

الصياغة واالستعراض
يشارك في إعداد منشورات سلسلة األمن النووي واستعراضها أمانة الوكالة، وخبراء من الدول األعضاء )الذين 

يساعدون األمانة في صياغة المنشورات( ولجنة إرشادات األمن النووي، التي تستعرض وتعتمد مسودّة المنشورات. وعند 
االقتضاء، تُعقد أيضاً اجتماعات تقنية مفتوحة العضوية خالل عملية الصياغة من أجل إتاحة الفرصة لألخصائيين من الدول 

األعضاء والمنظمات الدولية المعنية الستعراض ومناقشة مسودّة النص. وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من 
االستعراض وتوافق اآلراء على الصعيد الدولي، تعرض األمانة مسودّات النصوص على جميع الدول األعضاء لفترة 120 

يوماً لكي تستعرضها استعراًضا رسميًا.

د األمانة لكل منشور الخطوات التالية، التي توافق عليها لجنة إرشادات األمن النووي على مراحل متتالية  وتُعِّ
ضمن عملية اإلعداد واالستعراض:

عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور المتوخى الجديد أو المنقّح، وغرضه المستهدف ونطاقه ومحتواه؛	 
مسودّة منشور لعرضها على الدول األعضاء للتعليق عليها خالل فترة 120 يوًما االستشارية؛	 
صيغة نهائية لمسودّة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.	 

وتُراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتبارات 
السرية، ويسلم فيها بأن األمن النووي يتصل اتصاالً متالزماً بشواغل األمن الوطني العامة والمحددة.

وأحد االعتبارات المستند إليها هو أن معايير أمان الوكالة وأنشطتها الرقابية ذات الصلة ينبغي أن توضع في 
االعتبار في المضمون التقني للمنشورات. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجان المعنية بمعايير األمان ذات الصلة ولجنة 

إرشادات األمن النووي باستعراض منشورات سلسلة األمن النووي التي تعالج المجاالت التي يوجد فيها ترابط مع األمان 
المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحددّة أعاله.



 أمن المواد المشعة قيد االستخدام والخزن 

والمرافق ذات الصلة



وافــق المؤتمــر المعنــي بالنظــام األساســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــذي عـُــقد فــي المقــّر الرئيســي لألمــم المتحدة 

ــه 1957.  ــدأ نفــاذه فــي 29 تموز/يولي ــذي ب ــة ال ــر 1956، علــى النظــام األساســي للوكال فــي نيويــورك، فــي 23 تشــرين األول/أكتوب

ويقــع المقــّر الرئيســي للوكالــة فــي فيينــا. ويتمثـّــل هــدف الوكالــة الرئيســي فــي "تعجيــل وتوســيع مســاهمة الطاقــة الذريــة فــي 

الســام والصحــة واالزدهــار فــي العالــم أجمــع".

الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

االتحاد الروسي
إثيوبيا

أذربيجــان
األرجنتين

األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا

أستراليا
إستونيـا
إسرائيـل
إسواتيني

أفغانستان
إكــوادور

ألبانيــا
ألمانيا

اإلمارات العربية المتحدة
أنتيغوا وبربودا

إندونيسيا
أنغـوال

أوروغواي
أوزبكستان

أوغنــدا
أوكرانيا

إيران )جمهورية - 
 اإلسامية(

آيرلندا
آيسلنـدا
إيطاليــا

بابوا غينيا الجديدة
باراغـواي
باكستان

باالو
البحرين
البرازيل

بربادوس
البرتغـال

بروناي دار السام
بلجيكا
بلغاريا

بليز
بنغاديـش

بنما
بنن

بوتسوانا

بوركينا فاسـو
بوروندي

البوسنة والهرسك
بولندا

بوليفيا، دولة - 
 المتعددة القوميات

بيرو
بياروس

تايلند
تركيا

تركمانستان
ترينيداد وتوباغو

تشاد
توغو

تونس
جامايكا

الجبل األسود
الجزائر

جزر البهاما
جزر القمر

جزر مارشال
جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية كوريا

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

جمهورية مولدوفـا
جنوب أفريقيا

جورجيا
جيبوتي

الدانمـرك
دومينيكا

رواندا
رومانيا
زامبيا

زمبابوي
ساموا

سان مارينو
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
سانت لوسيا

سري النكا
السلفـادور

سلوفاكيا
سلوفينيا

سنغافورة
السنغـال
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السويد
سويسرا

سيراليـون
سيشيل

شيلي
صربيا
الصين

طاجيكستان
العــراق

عـُمان
غابــون

غانا
غرينادا

غواتيماال
غيانا

فانواتو
فرنسا

الفلبيــن
فنزويا )جمهورية - 

 البوليفارية(
فنلندا
فيجي

فييت نام
قبــرص

قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميـرون

الكرسي الرسولي
كرواتيا

كمبوديا
كندا
كوبا

كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيــا

الكونغو
الكويـت

كينيا
التفيا
لبنان

لختنشتاين
لكسمبرغ

ليبيا
ليبيريا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطـة

مالي
ماليزيا

مدغشقر
مصر

المغـرب
مقدونيا الشمالية

المكسيك
ماوي

المملكة العربيّة السعوديّة
المملكة المتَّحدة لبريطانيا

 العظمى وآيرلندا الشماليّة
منغوليـا

موريتانيا 
موريشيـوس

موزامبيق
موناكـو
ميانمار
ناميبيا

النرويج
النمسا
نيبال

النيجر
نيجيريا

نيكاراغـوا
نيوزيلندا

هايتي
الهند

هندوراس
هنغاريا
هولندا

الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمن

اليونان
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مالحظة بشأن حقوق النشر

جميــع منشــورات الوكالــة العلميــة والتقنيــة محميــة بموجــب أحــكام االتفاقيــة العالميــة 

لحقــوق النشــر بشــأن الملكيــة الفكريــة بصيغتهــا المعتمــدة فــي عــام 1952 )بــرن( والمنقحــة 

ــك الحيــن بواســطة المنظمــة  ــذ ذل ــد حــق النشــر من ــم تمدي فــي عــام 1972 )باريــس(. وقــد ت

العالميــة للملكيــة الفكريــة )جنيــف( ليشــمل الملكيــة الفكريــة اإللكترونيــة والفعليــة. ويجــب 

ــوع أو  ــكل مطب ــة بش ــورات الوكال ــي منش ــواردة ف ــوص ال ــتخدام النص ــى إذن باس ــول عل الحص

إلكترونــي، اســتخداما كليــاً أو جزئيــاً؛ ويخضــع هــذا اإلذن عــادة التفاقــات حقــوق النشــر واإلنتاج 

ــب بأيــة اقتراحــات تخــص االستنســاخ والترجمــة ألغــراض غيــر تجاريــة، وســيُنظَر  األدبــي. ويُرحَّ

فيهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. وينبغــي توجيــه أيــة استفســارات إلى قســــم النشـــــــر 
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تصدير

يتمثـّــل هــدف الوكالــة الرئيســي بموجــب نظامهــا األساســي فــي "تعجيــل وتوســيع 

مســاهمة الطاقــة الذريــة فــي الســام والصحــة واالزدهــار فــي العالــم أجمــع". ويشــمل عملنــا 

ــي  ــلمية ف ــراض الس ــة لألغ ــا النووي ــة التكنولوجي ــان إتاح ــة وضم ــلحة النووي ــار األس ــع انتش من

مجــاالت مثــل الصّحــة والزراعــة. ومــن الضــروري التصــرف بطريقــة مأمونــة فــي جميــع المــواد 

النوويــة والمــواد المشعــّـة األخــرى وفــي جميــع المرافــق التــي يُحتَفــظ فيهــا بهــذه المــواد، ومن 

ــا. ــأذون به ــر الم ــدة غي ــة أو المتعم ــال اإلجرامي ــن األفع ــا بصــورة مناســبة م الضــروري حمايته

فالمســؤولية عــن األمــن النــووي تقــع علــى عاتــق كل دولــة علــى حــدة، بيــد أّن التعــاون 

الدولــي يعــد عامــاً جوهريــاً لدعــم الــدول فــي إنشــاء وتعهُّــد نُظــم أمــن نــووي فّعالــة. والــدور 

الجوهــري الــذي تؤديــه الوكالــة فــي تيســير هــذا التعــاون وتقديــم المســاعدة إلــى الــدول هــو 

ــا الواســعة النطــاق  ــة عــن عضويته ــه الوكال ــذي تؤدي ــدور ال ــر ال ــاً. ويعبِّ ــه تمام ــرف ب ــر معت أم

وواليتهــا ودرايتهــا الفريــدة وخبرتهــا الطويلــة فــي تقديــم المســاعدة التقنيــة واإلرشــادات 

ــدول. ــى ال ــة إل المتخصصــة العملي

ومــا انفكــت الوكالــة، منــذ عــام 2006، تصــدر منشــورات سلســلة األمــن النووي لمســاعدة 

ــة فــي مجــال األمــن النــووي. وتُكّمــل هــذه المنشــورات  الــدول علــى إنشــاء نُظــم وطنيــة فعاّل

ــة للمــواد  ــة المادي ــة الحماي ــل اتفاقي ــووي، مث ــة المتعلقــة باألمــن الن ــة الدولي الصكــوك القانوني

النوويــة وتعديلهــا، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي، وقــراري مجلــس األمــن 

ــادر  ــان المص ــأن أم ــلوك بش ــد الس ــة قواع ــم 1373 و1540، ومدون ــدة رق ــم المتح ــع لألم التاب

المشــعة وأمنهــا.

وتُوضــع اإلرشــادات بمشــاركة فّعالــة مــن جانــب خبــراء مــن الــدول األعضــاء فــي الوكالــة، 

ــال  ــي مج ــدة ف ــات الجي ــأن الممارس ــي اآلراء بش ــق ف ــن تواف ــادات ع ــر اإلرش ــل تعبي ــا يكف مم

األمــن النــووي. وتعمــل لجنــة إرشــادات األمــن النــووي التابعــة للوكالــة والتــي أنشــئت فــي آذار/

نــة مــن ممثّلــي الــدول األعضــاء علــى اســتعراض مســودات المنشــورات فــي  مــارس 2012 والمكوَّ

سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة وتوافــق عليهــا أثنــاء صياغتهــا.

وســتواصل الوكالــة العمــل مــع دولهــا األعضــاء لضمــان إتاحــة مزايــا التكنولوجيــا النوويــة 

الســلمية لتحســين صحــة، ورفــاه وازدهــار النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم.



ملحوظة تحريرية

ــن  ــة، ع ــر قانوني ــت أم غي ــة كان ــؤولية، قانوني ــق بالمس ــائل تتعل ــور مس ــذا المنش ــاول ه ال يتن
ــخص. ــب أي ش ــن جان ــال م ــن أفع ــاع ع ــال أو االمتن أفع

ــر  ــادات غي ــي إرش ــة ه ــن الوكال ــادرة ع ــووي الص ــن الن ــلة األم ــي سلس ــواردة ف ــادات ال واإلرش
ــا  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــدول اإلرشــادات لكــي تســاعدها عل ــَتخِدم ال ــدول، ولكــن يجــوز أن تَس ــة لل ُملزم
ــووي داخــل  ــة باألمــن الن ــى االضطــاع بمســؤولياتها المتصل ــة وعل ــة الدولي بمقتضــى الصكــوك القانوني
ــات  ــرض الممارس ــى ع ــي" إل ــل "ينبغ ــدأ بالفع ــل تب ــا بجم ــر عنه ــادات المعبَّ ــدف اإلرش ــة. وته الدول
الدوليــة الجيــدة واإلشــارة إلــى إجمــاع دولــي بــأنَّ مــن الضــروري أن تتخــذ الــدول اإلجــراءات الموصــى 

ــة. ــر بديل ــك مــن تدابي ــا أو مــا يعــادل ذل به
ويجــب أن تُفَهــم المصطلحــات ذات الصلــة باألمــن حســب تعريفهــا الــوارد فــي المنشــور الــذي 
تــرد فيــه، أو فــي اإلرشــادات األعلــى درجــة التــي يدعمهــا المنشــور. وفــي غيــر ذلــك مــن الحــاالت، فــإنَّ 

الكلمــات تُســَتخَدم بمعانيهــا المتعــارف عليهــا.
ــل نفــس  ــي أي تذيي ــواردة ف ــل جــزًءا ال يتجــزأ مــن المنشــور. ويكــون للمــواد ال ــر التذيي وُيعتَب
صفــة المتــن. وتُســَتخدم المرفقــات لتوفيــر معلومــات أو تفســيرات إضافيــة. وال تُعَتبــر المرفقــات أجــزاًء 

ال تتجــزأ مــن النــص الرئيســي.
وعلــى الرغــم مــن توخــي قــدر كبيــر مــن الحــرص للحفــاظ علــى دقــة المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا المنشــور، ال تتحمــل الوكالــة وال دولهــا األعضــاء أي مســؤولية عــن العواقــب التــي قــد تنشــأ عــن 

اســتخدام تلــك المعلومــات.
ــب  ــن جان ــم م ــدار أي حك ــا إص ــي ضمًن ــم ال يعن ــدان أو أقالي ــة لبل ــميات معيَّن ــتخدام تس واس
ــاتها أو  ــلطاتها ومؤسس ــم أو س ــدان أو األقالي ــذه البل ــي له ــع القانون ــأن الوض ــة، بش ــر، أي الوكال الناش

ــا. ــن حدوده تعيي
ــلة أو دون تلــك  ـّ وذكــر أســماء شــركاٍت أو منتجــاٍت معيَّنــة )ســواء مــع اإلشــارة إلــى أنهــا مسج
ــه  ــر علــى أن ــة، كمــا ال ينبغــي أن ُيفسَّ ــة النتهــاك حقــوق الملكي ــا وجــود أي ني اإلشــارة( ال يعنــي ضمًن

ــة. ــة مــن جانــب الوكال ــد أو توصي تأيي
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مة-1  مقدِّ

معلومات أساسية

ــدف - 1-1 ــاء به ــدول األعض ــادات لل ــة إرش ــن الوكال ــادرة ع ــووي الص ــن الن ــلة األم م سلس ــدِّ تق

مســاعدتها علــى تنفيــذ منظومــة وطنيــة لألمــن النــووي، وعلــى اســتعراض جوانــب هــذه 

م السلســلة إرشــادات للــدول أيضــاً مــن أجــل  المنظومــة وتعزيزهــا عنــد االقتضــاء. وتقــدِّ

ــح  الوفــاء بواجباتهــا والتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالصكــوك الدوليــة الملزمــة وغيــر الملزمــة. وتوضِّ

المنشــورات الصــادرة ضمــن فئــة أساســيات األمــن النــووي الغــرض مــن إقامــة منظومــة لألمــن 

د العناصــر األساســية التــي تتألــف منهــا هــذه المنظومــة ]1[. وتبيِّــن المنشــورات  النــووي وتحــدِّ

ــووي:  ــن الن ــة لألم ــا أيُّ منظوم ــي أن تتناوله ــي ينبغ ــع الت ــة المواضي التالي

"توصيات األمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية" ]2[؛ 	
"توصيات األمن النووي بشأن المواد المشعة والمرافق ذات الصلة" ]3[؛ 	
"توصيات األمن النووي بشأن المواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم  	

الرقابي" ]4[.

وهــذا المنشــور هــو دليــل التنفيــذ الرئيســي فيمــا يخــصُّ توصيــات األمــن النــووي بشــأن المــواد 

المشــعة والمرافــق ذات الصلــة ]3[،  

ــة - 1-2 ــووي الصــادرة عــن الوكال حــة مــن العــدد 11 مــن سلســلة األمــن الن وهــو صيغــة منقَّ

ــاة مــن  المعنــون "أمــن المصــادر المشــعة" والمنشــور فــي عــام 2009. وكانــت األغــراض المتوخَّ

االضطــاع بتنقيــح المنشــور المذكــور كمــا يلــي:  

تحســين مواءمــة هــذا المنشــور مــع التوصيــات الــواردة فــي المرجــع ]3[، والتــي نُشــرت  أ( 

ــام 2011؛ ــي ع ــى ف ــرة األول للم

توســيع نطــاق اإلرشــادات بحيــث ال تقتصــر علــى تنــاُول المصــادر المشــعة وفقــاً  ب( 

لتعريفهــا فــي مدونــة قواعــد الســلوك بشــأن أمــان المصــادر المشــعة وأمنهــا ]5[، بــل أن 

تتنــاول أيضــاً جميــع المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة وفقــاً للتعاريــف الــواردة فــي 

المرجــع ]3[؛

اإلحالة المرجعية إلى ما نُشر منذ عام 2009 من إرشادات أخرى ذات صلة؛ ج( 
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إضافــة تفاصيــل بشــأن مواضيــع مختــارة باالســتناد إلــى تجربــة الوكالــة والــدول األعضــاء  د( 

فــي اســتخدام الصيغــة الســابقة مــن العــدد 11 مــن سلســلة األمــن النــووي الصــادرة عــن 

ــة. الوكال

الغرض من المنشور

ــى مــن هــذا المنشــور هــو تقديــم إرشــادات للــدول والســلطات المختصــة - 1-3 الغــرض المتوخَّ

ــك  ــذ تل ــووي، وتنفي ــن الن ــة األم ــر منظوم ــين عناص ــاء أو تحس ــة إرس ــأن كيفي ــا بش ــة له التابع

ــق  ــعة والمراف ــواد المش ــق بالم ــا يتعل ــتدامتها، فيم ــق اس ــا وتحقي ــة عليه ــر والمحافظ العناص

ــة. ــات الرقابي ــع المتطلب ــى وض ــداً عل ــز تحدي ــع التركي ــة، م ــطة ذات الصل واألنش

ــا أيُّ - 1-4 ــف منه ــي تتألَّ ــر الت ــذ العناص ــأن تنفي ــدول بش ــادات لل ــور إرش ــذا المنش م ه ــدِّ ويق

منظومــة لألمــن النــووي فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة، بمــا فــي ذلــك مــا قــد يقــع علــى عاتــق 

هــذه الــدول مــن واجبــات والتزامــات بمقتضــى الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة، مثــل االتفاقيــة 

ــادر  ــان المص ــأن أم ــد الســلوك بش ــة قواع ــووي ]6[، ومدون ــاب الن ــال اإلره ــع أعم ــة لقم الدولي

لــة لهــا بشــأن التصــرُّف فــي المصــادر المشــعة المهملــة  المشــعة وأمنهــا ]5[ واإلرشــادات المكمِّ

]7[، واإلرشــادات بشــأن اســتيراد المصــادر المشــعة وتصديرهــا ]8[.

وهنــاك العديــد مــن الــدول التــي طبَّقــت اإلرشــادات الــواردة فــي صيغــة عــام 2009 مــن - 1-5

دليــل التنفيــذ فيمــا يتعلــق بإرســاء المتطلبــات الرقابيــة بشــأن أمــن المصــادر المشــعة. وليــس 

ــدول أن  ــى ال ــن عل ــه يتعيَّ ــى أنَّ ــر بمعن ــة أن يُفسَّ ح ــة المنقَّ ــذه الصيغ ــر ه ــن نش ــود م المقص

حــة، لكــي تتنــاول علــى ســبيل المثــال أمــن المــواد  ل لوائحهــا لتتوافــق مــع اإلرشــادات المنقَّ تعــدِّ

ــا  ــار توســيع نطــاق برامجه ــدول أن تخت ــك فلل ــع ذل ــن المصــادر المشــعة. وم ــدالً م المشــعة ب

الرقابيــة أو أن تُدخــل عليهــا تعديــات تدريجيــة مــع مــرور الوقــت، بمــا يتفــق مــع األولويــات 

ــدات. ــل التهدي ــر الظــروف، مث ــة وتغيُّ الوطني

النطاق

ــك - 1-6 ــد االســتخدام أو الخــزن، وكذل ــواد المشــعة قي ــن الم ــى أم ــق هــذا المنشــور عل ينطب

ــواد المشــعة  ــدف التصــدي لســحب الم ــة، به ــة واألنشــطة ذات الصل ــق ذات الصل ــى المراف عل
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دون إذن وألعمــال التخريــب المرتكبــة بقصــد التســبُّب فــي عواقــب إشــعاعية ضــارة. ويشــمل 

ــر اإلدارة  ــة وتدابي ــن النظــم األمني ــي هــذا المنشــور كاًّ م ــى المقصــود ف ــن بالمعن ــوم األم مفه

ــة. األمني

ويتنــاول هــذا المنشــور أمــن المــواد المشــعة طــوال دورة عمرهــا، بمــا فــي ذلــك صنعهــا - 1-7

ــا  ــا وصيانته ــتيرادها وتصديره ــا واس ــتخدامها ونقله ــا واس ــا وخزنه ــلُّمها وحيازته ــا وتس وتوريده

ــص منهــا. وإعــادة تدويرهــا والتخلُّ

ــي هــذا المنشــور، المصــادر المشــعة - 1-8 ــى المســتخدم ف وتشــمل المــواد المشــعة، بالمعن

ــك المــواد المشــعة  ــي، بمــا فــي ذل ــم الرقاب ــر المختومــة الخاضعــة للتحكُّ والمــواد المشــعة غي

ــدول أن تنظــر  ــي مســتجداً أو مســتأنفاً بعــد انقطــاع. ولل ــم الرقاب ــا للتحكُّ ــي يكــون إخضاعه الت

أيضــاً فــي تطبيــق هــذه اإلرشــادات علــى النفايــات المشــعة، حســب االقتضــاء. ورغــم اســتخدام 

ــارة "المــواد المشــعة" فــي عمــوم أجــزاء هــذا الدليــل، فــإنَّ تطبيــق هــذه اإلرشــادات علــى  عب

ــات  ــي واألولوي ــياق الوطن ــى الس ــف عل ــوف يتوق ــعة س ــادر المش ــر المص ــعة غي ــواد المش الم

ــة. الوطني

وفــي حيــن ينطبــق هــذا المنشــور علــى الحمايــة مــن الســحب دون إذن وأعمــال التخريــب - 1-9

ــة  ــر الحماي ــام األول تدابي ــي المق ــاول ف ــه تتن ــواردة في ــة ال ل ــادات المفصَّ ــإنَّ اإلرش ــواء، ف ــى الس عل

مــن الســحب دون إذن، غيــر أنَّ هــذه التدابيــر مــن شــأنها أن تكفــل أيضــاً شــيئاً مــن القــدرة علــى 

مكافحــة أعمــال التخريــب. ومــع ذلــك، فقــد يُســتصوب زيــادة التدابيــر األمنيــة المتَّخــذة أو تعزيــز 

ــا  ــي توليه ــة الت ــع األهمي ــب م ــا يتناس ــل، بم ــذا الدلي ــها ه ــي يناقش ــر الت ــة بالتدابي ــا مقارن صرامته

ــة ألعمــال التخريــب باعتبارهــا مصــدر قلــق خــاص. ــة المعني ــة الرقابي ــة أو الهيئ الدول

ــب والتصــدي للطــوارئ النوويــة أو االشــعاعية - 1-10 وال يتطــرق هــذا المنشــور لموضــوع التأهُّ

التــي تنجــم عــن حــدث متصــل باألمــن النــووي، حيــث إنَّ هــذا الموضــوع يُعالـَـج فــي المرجعيــن 

.]10 ،9[

لــة بشــأن موضــوع أمــن المــواد المشــعة - 1-11 م إرشــادات مفصَّ كمــا أنَّ هــذا المنشــور ال يقــدِّ

دة الــواردة فــي المرجــع ]11[. أثنــاء نقلهــا، الــذي تتناولــه اإلرشــادات المحــدَّ

وال ينطبــق هــذا المنشــور علــى الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة مــن ســحبها دون إذن - 1-12

ــة الماديــة للمرافــق  لغــرض اســتخدامها فــي جهــاز متفجــر نــووي، كمــا ال ينطبــق علــى الحماي
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ــي المرجــع ]2[  ــان ف ــج هــذان الموضوع ــث يُعالَ ــب،  حي ــال التخري ــة أعم ــي مواجه ــة ف النووي

ودليــل التنفيــذ الداعــم لــه ]12[. وفــي الحــاالت التــي تحتــوي فيهــا المرافــق علــى مــواد نوويــة 

ــة وتطبيقهــا فيمــا  ــر الحماي ومــواد مشــعة أخــرى فــي الوقــت نفســه، ينبغــي النظــر فــي تدابي

يخــصُّ كا النوعيــن بطريقــة متســقة وغيــر متضاربــة بغيــة تحقيــق مســتوى مائــم مــن األمــن.

ــا - 1-13 ــريعيًّا ورقابيًّ ــاراً تش ــذت إط ــت ونفَّ ــد وضع ــدول ق ــور أنَّ ال ــذا المنش ــي ه ــرض ف ويُفت

للتحكُّــم فــي المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة وضمــان أمانهــا، بمــا يشــمل وضــع 

ــم جــرد( للمصــادر المشــعة،  ــي )قوائ ــة وســجل وطن ــة رقابي ــة، وإنشــاء هيئ تشــريعات تمكيني

ــاذ.  ــش واإلنف ــات للتفتي ــان وترتيب ــة بشــأن األم ــات رقابي ــة إلصــدار األذون ومتطلب ــع عملي ووض

وحيــن تــرد عبــارة "الوقايــة واألمــان" فــي هــذا المنشــور فإنَّهــا تشــمل الوقايــة مــن اإلشــعاعات. 

ــى 16[. ــن 13 إل ــع ]5، وم ــي المراج ــمول ف ــن الش ــر م ــدر أكب ــر بق ــذه العناص ــج ه وتُعال

هيكل الدليل

ــف - 1-14 ــي تتأل ــن العناصــر الت ــاة م ــراض المتوخَّ ــة، يعــرض القســم 2 األغ ــد هــذه المقدم بع

ــق  ــواد المشــعة والمراف ــق بالم ــا يتعل ــة فيم ــا الدول ــي تضعه ــووي الت ــن الن ــة األم ــا منظوم منه

ــدول والســلطات المختصــة  ــادات لل م القســم 3 إرش ــدِّ ــة. ويق ــة واألنشــطة ذات الصل ذات الصل

التابعــة لهــا بشــأن العناصــر التــي تتألــف منهــا منظومــات األمــن النــووي التــي تضعهــا الــدول 

م القســم 4 إرشــادات  ــدِّ ــة.1 ويق ــق واألنشــطة ذات الصل ــق بالمــواد المشــعة والمراف ــا يتعل فيم

بشــأن المفاهيــم األمنيــة الرئيســية المتصلــة بأمــن المــواد المشــعة. ويســتفيض القســمان 5 و6 

مــة فــي األقســام مــن 2 إلــى 4، مــع التركيــز علــى إرســاء برنامــج  فــي توضيــح اإلرشــادات المقدَّ

م القســم 5 إرشــادات بشــأن وضــع المتطلبــات  الدولــة الرقابــي الخــاص بالمــواد المشــعة. ويقــدِّ

ــع  ــأن وض ــة بش ل ــادات مفصَّ ــم 6 إرش م القس ــدِّ ــن يق ــي حي ــعة، ف ــواد المش ــن الم ــة ألم الرقابي

ــج  ــتخدام النه ــأن اس ــة بش ــر عمومي ــادات أكث ــر، وإرش ــج آم ــتخدام نه ــة باس ــات الرقابي المتطلب

م وصفــاً  القائــم علــى أســاس األداء والنهــج المختلــط. وتــرد فــي آخــر الدليــل ثاثــة تذييــات تقــدِّ

ــا للمواضيــع الواجــب  للتدابيــر األمنيــة التــي نوقشــت فــي متــن الدليــل )التذييــل األول(؛ وملخصًّ

لة )التذييــل الثانــي(؛ ووصفــاً لتقييــم  معالجتهــا فــي الخطــة األمنيــة التــي تضعهــا الجهــة المشــغِّ

مواطــن الضعــف )التذييــل الثالــث(.

ــة  ــور ذي الصل ــي المنش ــع ف ــكل المتَّب ــس الهي ــاً نف ــور تقريب ــذا المنش ــن ه ــمان 2 و3 م ــع القس يتَّب
 1

بشــأن توصيــات األمــن النــووي ]3[.
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األغراض المنشودة من منظومة األمن النووي التي تضعها الدولة -1 

فيما يتعلق بالمواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة

ــة - 2-1 ــووي الخاص ــن الن ــة األم ــدف منظوم ــل ه ــع ]1[، "يتمثّ ــن المرج ــرة 2-1 م ــاً للفق وفق

ــة  ــب الوخيم ــن العواق ــة م ــع والبيئ ــكات والمجتم ــخاص والممتل ــة األش ــي حماي ــا ف ــة م بدول

ــووي". ــن الن ــل باألم ــدث المتص للح

وتشــمل األعمــال الشــريرة المنطويــة علــى المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة - 2-2

ــي:  ــووي مــا يل ــة والتــي يمكــن أن تتســبَّب فــي حــدث متصــل باألمــن الن واألنشــطة ذات الصل

سحب المواد المشعة دون إذن الستخدامها في أيٍّ مما يلي:  	
ــم لنشــر المــواد المشــعة  	 فــي جهــاز لنشــر اإلشــعاعات، أي فــي جهــاز مصمَّ

باســتخدام متفجــرات تقليديــة، أو بوســائل أخــرى، بغــرض التســبُّب فــي آثــار صحية 

أو تلويــث األرض والمبانــي والبنيــة األساســية، بمــا يــؤدي إلــى منــع الوصــول إلــى 

ــة األساســية المتضــررة؛  ــم الخدمــات مــن خــال البني ــع تقدي ــك المناطــق، أو من تل
ــم لتعريــض أفــراد مــن عمــوم  	 فــي جهــاز للتعريــض اإلشــعاعي، أي فــي جهــاز مصمَّ

ــد وضــع مواد مشــعة  النــاس لإلشــعاعات عمــداً، علــى ســبيل المثــال مــن خــال تعمُّ

ــد وضــع مــواد مشــعة فــي األغذيــة أو الميــاه  غيــر مدرَّعــة فــي مــكان عــام، أو تعمُّ

ــاول هــذه  ــد تن م عن ــعاعية أو للتســمُّ ــات إش ــاس لجرع ــض الن ــي تعري للتســبُّب ف

األغذيــة أو الميــاه.
تخريب المواد المشعة أو أحد المرافق ذات الصلة بغية تحقيق واحد أو أكثر من المقاصد  	

نفسها.

ــن - 2-3 ــة م ــن أيِّ منظوم ــودة م ــراض المنش ــإنَّ األغ ــع ]3[، ف ــن المرج ــرة 2-1 م ــاً للفق ووفق

منظومــات األمــن النــووي الموضوعــة فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة 

ــي: ــون كالتال ــي أن تك ــة ينبغ ــطة ذات الصل واألنش

ــق ذات  	 ــي المراف ــتخدمة ف ــعة المس ــواد المش ــحب دون إذن للم ــد الس ــة ض "الحماي

ــة؛ ــطة ذات الصل ــي األنش ــة وف الصل
الحمايــة مــن تخريــب المــواد المشــعة األخــرى والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات  	

الصلــة؛
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كفالــة تنفيــذ تدابيــر ســريعة وشــاملة للعثــور علــى المــواد المشــعة المفقــودة  	

أو الضائعــة أو المســروقة واســتعادتها، حســب االقتضــاء، وإعــادة إرســاء التحكــم 

الرقابــي".

وسائل تحقيق األغراض المنشودة

ــم تحقيــق هــذه األغــراض مــن - 2-4 ــي: "ويت ــى مــا يل تنــصُّ الفقــرة 2-2 مــن المرجــع ]3[ عل

خــال تدابيــر أمنيــة ترمــي إلــى ردع أي عمــل شــرير محتمــل والكشــف عنــه وتأخيــره والتصــدي 

لــه، وإلــى الترتيــب إلدارة أمــن المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة".

"وينبغــي لتدابيــر األمــن هــذه أن تقــوم علــى أســاس نهــج متــدرِّج مســتنير بشــأن - 2-5

المخاطــر" ]3[، بمراعــاة مبــادئ إدارة المخاطــر، بمــا فــي ذلــك اعتبــارات مثــل العواقــب 

اإلشــعاعية التــي يُحتمــل أن تترتــب علــى عمــٍل شــرير، ومســتوى التهديــدات، والجاذبيــة النســبية 

ــل  ــل مث ــى عوام ــاًء عل ــرير )بن ــل ش ــي عم ــتخدامها ف ــعة الس ــادة المش ــا الم ــع به ــي تتمت الت

ــة نقلهــا، ومــدى توافرهــا،  ــة، وإمكاني ــة المــادة المشــعة، وخصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائي كمي

ــب  ــب بحس ــو المناس ــى النح ــة عل ــر األمني ــف التدابي ــي تكيي ــا(. وينبغ ــول إليه ــة الوص وإمكاني

طبيعــة المــواد المشــعة ذات الصلــة، مــن حيــث كونهــا مختومــة أو غيــر مختومــة أو مهملــة أو 

معتبــرة مــن النفايــات. والهــدف مــن اتبــاع هــذا النهــج المتــدرِّج هــو كفالــة أعلــى مســتوى مــن 

ــب. ــا أوخــم العواق ــب عليه ــن أن تترتَّ ــي يمك ــواد الت ــة للم ــة األمني المعامل

وتنــصُّ الفقــرة 2-4 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "واعترافــاً بالمزايــا المجتمعيــة - 2-6

ــق  ــد لتحقي ــووي أن تجته ــة األمــن الن الناتجــة عــن اســتخدام المــواد المشــعة، ينبغــي لمنظوم

ــى ممارســة  ــا عل ــل له ــود ال طائ ــة للمــواد المشــعة مــن دون وضــع قي ــن اإلدارة اآلمن ــوازن بي ت

ــدة". ــطة المفي ــك األنش تل
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العناصر التي تتألف منها منظومة األمن النووي التي تضعها الدولة -1 

فيما يتعلق بالمواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة

م هــذا القســم إرشــادات بشــأن المبــادئ والمفاهيــم والنُّهــج المعمــول بهــا لتنفيــذ - 3-1 يقــدِّ

ــة واألنشــطة  ــق ذات الصل ــواد المشــعة والمراف ــة بالم ــووي المتعلق ــن الن ــة األم عناصــر منظوم

ــواردة فــي المرجــع ]3[. ــات ال ــى التوصي ــاًء عل ــة، بن ذات الصل

مسؤولية الدولة

تنــصُّ الفقــرة 3-1 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "تقــع مســؤولية إنشــاء منظومــة لألمــن - 3-2

النــووي وتنفيذهــا وتعّهدهــا داخــل دولــة مــا علــى تلــك الدولــة."

وينبغــي أن تتَّخــذ الدولــة2 الخطــوات المناســبة التــي تضمــن أنَّ منظومــة األمــن النــووي - 3-3

تشــمل حمايــة جميــع المــواد المشــعة الموجــودة داخــل أراضيهــا أو تحــت واليتهــا القانونيــة أو 

ــل الجهــة المشــغلة المســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ التدابيــر  تحــت ســيطرتها. وينبغــي أن تتحمَّ

األمنيــة والمحافظــة عليهــا فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات 

الصلــة.

إسناد مسؤوليات األمن النووي

تنصُّ الفقرة 3-2 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-4

"ينبغي للدولة أن تحدد بوضوح مسؤوليات األمن النووي وتسندها إلى السلطات 

المختصة، مع ماحظة أن هذه السلطات قد تتضمن الهيئات الرقابية، ووكاالت إنفاذ 

القوانين، والجمارك ومراقبة الحدود، واالستخبارات، واألمن، والهيئات الصحية وغيرها".

ــا.  ــة له ــة والســلطات المختصــة التابع ــن الدول ــي بعــض أقســامه بي ــة ف ــز هــذا المنشــور بدقَّ ال يميِّ  2

ــى الســلطات  ــع المســؤوليات عل ــق بتوزي ــا يتعل ــدول فيم ــن ال ــات بي ــى إدراك االختاف ــام إل ويرجــع هــذا اإلبه
المختصــة التابعــة لهــا. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تحــرص الدولــة علــى التحديــد والشــمول فــي إســناد مســؤوليات 

ــا. ــووي وتوثيقه ــن الن األم
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د بوضــوح مســؤوليات األمــن النــووي وتســندها إلــى ســلطة - 3-5 وعلــى الدولــة أن تحــدِّ

مختصــة واحــدة أو أكثــر، وأن تخــوِّل كلَّ ســلطة مــن هــذه الســلطات الصاحيــات الازمــة 

ــى  ــووي إل ــن الن ــناد مســؤوليات األم ــن الجــدول 1 إس ــا. ويبيِّ ــام المســندة إليه لاضطــاع بالمه

الســلطات المختصــة وفقــاً للتوزيــع النمطــي. وقــد يختلــف التوزيــع الفعلــي لهــذه المســؤوليات 

فــي كلِّ دولــة بحســب القانــون الوطنــي والممارســات المعمــول بهــا والظــروف المحيطــة. بيــد 

أنَّــه ينبغــي إســناد كلِّ مســؤولية مــن المســؤوليات المبيَّنــة فــي العمــود الثانــي مــن الجــدول 1 

ــى األقــل. ــى ســلطة مختصــة واحــدة عل إل

وتنصُّ الفقرتان 3-2 و3-3 من المرجع ]3[ على ما يلي، على التوالي:  - 3-6

"وينبغي الترتيب لتحقيق قدر مائم من التكامل والتنسيق في المسؤوليات داخل منظومة 

األمن النووي للدولة.  وينبغي رسم خطوط واضحة للمسؤوليات واالتصاالت وتسجيلها بين 

السلطات المختصة."

"وينبغي للدولة أن تكفل إرساء تعاون شامل فعال وتضمن تبادل المعلومات ذات الصلة 

فيما بين السلطات المختصة. وينبغي لذلك أن يشمل تبادل المعلومات ذات الصلة )مثل 

المعلومات بشأن تهديد يجب الحماية منه وغير ذلك من المعلومات االستخباراتية( وفقاً 

للوائح الوطنية".

وللدولــة أن تنظــر فــي إنشــاء هيئــة للتنســيق تضــمُّ ممثليــن للســلطات المختصــة - 3-7

ــة  ــة بصــورة منتظم ــك الهيئ ــع تل ــث تجتم ــووي، بحي ــن الن ــة باألم ــة بمســؤوليات متعلق المكلف

ــدى  ــف إح ــي تكلي ــيق. وينبغ ــل والتنس ــل والتواص ــن التكام ــب م ــدر المناس ــة الق ــة كفال بغي

الســلطات المختصــة بقيــادة هيئــة التنســيق. وللدولــة أن تنظــر فــي تشــجيع إبــرام الصكــوك مــن 

قبيــل مذكــرات التفاهــم واالتفاقــات فيمــا بيــن الــوكاالت ومــا شــابهها كوســيلة لتيســير التعــاون 

ــة. ــلطات المختص ــن الس ــا بي ــات فيم ــم المعلوم وتقاُس
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الجدول 1- التوزيع النمطي إلسناد مسؤوليات األمن النووي

المسؤوليات والصاحيات المتعلقة باألمن النوويالسلطة المختصة

الهيئة الرقابية

إنشاء نظام للتحكم الرقابي في المواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة 
ذات الصلة يضع المسؤولية الرئيسية عن األمن النووي على عاتق األشخاص 

المأذون لهم )المرخص لهم(
إنشاء نظام للتصنيف األمني

إنشاء وتعهُّد سجل وطني للمواد المشعة التي تتجاوز حدود النشاط اإلشعاعي 
دها الدولة القصوى التي تحدِّ

المشاركة في التقييم الوطني للتهديدات
إعداد وتطبيق وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم أو بيان نماذج 

التهديدات أو غير ذلك من وثائق تعريف التهديدات ألغراض التنظيم الرقابي 
األمني

تنفيذ عملية إصدار األذون )الترخيص(، بما في ذلك استعراض وتقييم النظم األمنية 
وتدابير اإلدارة األمنية

وضع المتطلبات الرقابية وتوفير المبادئ التوجيهية األمنية، بما في ذلك متطلبات 
حماية المعلومات

إدارة الترابط بين األمان واألمن
إجراء عمليات التفتيش األمني

اتِّخاذ تدابير اإلنفاذ في حاالت عدم االمتثال
المشاركة في قواعد البيانات اإلقليمية والدولية وغيرها من األنشطة التعاونية

تشجيع وتعزيز إرساء ثقافة راسخة في مجال األمن النووي
المشاركة في جهود التخطيط للتأهب والتصدي ألحداث األمن النووي، بما في 

ذلك التمارين التي تُعقد لهذا الغرض
إدارة إجراءات منح األذون لعمليات استيراد المواد المشعة وتصديرها، وإجراءات 

مراقبة تلك العمليات
د أو بتزايد مستوى التهديد لة بوجود تهديد محدَّ إشعار الجهات المشغِّ

استعراض وتقييم تصميم النظم األمنية )في سياق عملية إصدار األذون(

سلطات إنفاذ القانون

اتِّخاذ تدابير التصدي الازمة لقطع الطريق أمام األعمال الشريرة )مثل الوصول 
دون إذن، والسحب دون إذن، والتخريب(

المشاركة في جهود التخطيط للتأهب والتصدي ألحداث األمن النووي، بما في 
ذلك التمارين التي تُعقد لهذا الغرض

المشاركة في التقييم الوطني للتهديدات
دة التي تواجه المرافق أو األنشطة، وعلى  الوقوف على التهديدات المحدَّ

التهديدات المستجدة أو المتزايدة القدرات
يَر الشخصية ألغراض التحقُّق من الجدارة بالثقة إجراء عمليات فحص السِّ

الكشف عن األحداث المتصلة باألمن النووي والتحقيق فيها



اإلطار التشريعي والرقابي

الدولة

تنصُّ الفقرة 3-4 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-8

"ينبغي للدول أن تضع وتنّفذ وتتعّهد إطاراً تشريعياً ورقابياً وطنياً فعاالً لتنظيم األمن 

النووي للمواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة، بما من شأنه أن:

ــن شــأنها أن  	 ــواد مشــعة م ــى م ــال شــريرة تنطــوي عل ــكاب أعم يراعــي خطــر ارت

ــة؛ ــر مقبول ــب إشــعاعية غي تســبب عواق
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الجدول 1- التوزيع النمطي إلسناد مسؤوليات األمن النووي )تابع(

المسؤوليات والصاحيات المتعلقة باألمن النوويالسلطة المختصة

هيئات الجمارك ومراقبة 
الحدود

المشاركة في التقييم الوطني للتهديدات
دة التي تواجه المرافق أو األنشطة، وعلى  الوقوف على التهديدات المحدَّ

التهديدات المستجدة أو المتزايدة القدرات
مراقبة حاالت عدم االمتثال والكشف عنها فيما يتعلق بعمليات االستيراد والتصدير
التواصل مع الهيئة الرقابية فيما يتعلق برصيد المخزون الوطني من المواد المشعة

وكاالت االستخبارات 
واألجهزة األمنية

اإلشراف على التقييم الوطني للتهديدات
دة أو المتزايدة المستوى الوقوف على التهديدات المحدَّ

الوكالة المعنية بالتصدي 
للطوارئ على المستوى 

الوطني
تنسيق جهود التخطيط للتأهب والتصدي ألحداث األمن النووي

الوكاالت المعنية بالدفاع 
المدني والصحة والبيئة

المشاركة في جهود التخطيط للتأهب والتصدي ألحداث األمن النووي

وزارة العدل وسلطات 
الماحقة القضائية

ماحقة المتهمين بارتكاب األعمال الشريرة قضائياً

المشاركة في التعاون اإلقليمي والدوليوزارة الشؤون الخارجية



ــة  	 ــة الخاضع ــطة ذات الصل ــة واألنش ــق ذات الصل ــعة والمراف ــواد المش ــّدد الم يح

المشــعة  المــواد  وكميــات  النويــدات  حيــث  مــن  النــووي  األمــن  لمنظومــة 

الموجــودة؛
ــا  	 ــا فيه ــة، بم ــات ذات الصل ــى الهيئ ــندها إل ــة ويس ــؤوليات الحكومي ــدد المس يح

ــتقلة؛ ــة مس ــة رقابي هيئ
ــن  	 ــر أم ــد تدابي ــذ وتعّه ــن تنفي ــية ع ــؤولية الرئيس ــغل ... المس ــى المش ــي عل يلق

ــعة؛ ــواد المش الم
يُرســي إجــراَء إصــداِر األذون للمــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات  	

الصلــة. وحســب االقتضــاء، يمكــن دمــج إجــراء إصــدار األذون بشــأن أمــن المــواد 

المشــعة ضمــن أحــد اإلجــراءات الموضوعــة لألمــان أو للوقايــة مــن اإلشــعاعات؛
يُرسي إجراَء التفتيِش للتحقق من متطلبات األمن؛ 	
يُرســي إجــراَء اإلنفــاذ المطبّــق فــي حــاالت التخلـّـف عــن االمتثــال لمتطلبــات األمن  	

المنصــوص عليهــا بموجــب اإلطــار التشــريعي والرقابي؛
ــعة  	 ــواد المش ــحب دون إذن للم ــي الس ــى مرتكب ــة عل ــات المفروض ــدد العقوب يح

ــة؛ ــطة ذات الصل ــة واألنش ــق ذات الصل ــب المراف وتخري
يراعي نواحي ]الترابط[ بين أمن المواد المشعة وأمانها". 	

ة - 3-9 ــدَّ ـف مــن ع ــرم القانونــي يتألّـَ ــإنَّ اله ــي المرجعيــن ]13، 17[، ف ــن ف ــا هــو مبيَّ وكم

ــم  ــاً باس ــا أيض ــار إليه ــي يُش ــة، الت ــوك القانوني ــتورية؛ والصك ــوك الدس ــي: الصك ــتويات ه مس

ــا  ــات فيم ــل االتفاق ــة مث ــر الملزم ــادية غي ــوك اإلرش ــح؛ والصك ــية3؛ واللوائ ــريعات األساس التش

بيــن الســلطات المختصــة والتدابيــر اإلداريــة المرتبطــة بهــا4. ويعــرض الجــدول 2 مثــاالً لإلطــار 

ــة،  ــطة ذات الصل ــة واألنش ــق ذات الصل ــعة والمراف ــواد المش ــم للم ــي المنظِّ ــريعي والرقاب التش

ــة.  ــة المعني ــي للدول ــة وفــق الهــرم القانون ــي يتناولهــا هــذا اإلطــار موزعَّ ــع الت موضحــاً المواضي

والغــرض مــن هــذا المثــال هــو توفيــر نقطــة تنطلــق منهــا عمليــة وضــع إطــار مــن هــذا القبيــل 

ــع  ــذه المواضي ــن ه ــوع م ــة كلِّ موض ــتوى معالج ــف مس ــد يختل ــاً. وق ــزه إن كان قائم أو تعزي

باختــاف خصوصيــات الهــرم القانونــي لــكلِّ دولــة، كمــا أنَّ تفاصيــل محتويــات اإلطــار التشــريعي 

ــة. ــك الدول ــي تل ــة ف ــات الوطني ــات واالحتياج ــد الممارس ــي أن تجسِّ ــة ينبغ ــي للدول والرقاب

يُقصد بالتشريعات األساسية القوانين التي يسنُّها البرلمان أو جهة تشريعية أخرى.  3

يــرد فــي المرجــع ]16[ وصــف أكثــر اســتفاضة للهــرم القانونــي للدولــة، بمــا فــي ذلــك مناقشــة أوســع   4

نطاقــاً للمســتوى األول مــن الهــرم القانونــي — أي الصكــوك الدســتورية — وهــي مناقشــة تتجــاوز نطــاق هــذا 
المنشــور.
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الجدول 2- مثال لإلطار التشريعي والرقابي

المواضيع التي يتناولهاالمستوى

التشريعات األساسية

تعريف المواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة التي تخضع 
للتحكُّم الرقابي من منظور األمن النووي

دة  إنشاء أو تسمية السلطات المختصة التي لديها مسؤوليات وصاحيات محدَّ
فيما يتعلق باألمن النووي

تعريف الجرائم المتصلة باألمن النووي وتحديد العقوبات عليها
تحديد األهداف األمنية الرئيسية والفرعية

اللوائح

إجراءات إصدار األذون )الترخيص(
المتطلبات األمنية، بما في ذلك متطلبات أمن المعلومات

متطلبات االستيراد والتصدير
المتطلبات المتعلقة بنقل المواد المشعة

المتطلبات المتعلقة بجرد المخزون وتقديم التقرير إلى السجل الوطني
إجراءات التفتيش واإلنفاذ

االتفاقات

االتفاق بين السلطات المختصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن التهديدات
االتفاق بين الهيئة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بإجراء فحوص 

يَر الشخصية السِّ
االتفاق بين الهيئة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بإجراءات التصدي 

الازمة لقطع الطريق أمام األعمال الشريرة
االتفاق بين الهيئة الرقابية ووزارة العدل أو غيرها من سلطات الماحقة 

القضائية فيما يتعلق باإلحالة للمحاكمة
اتفاق التنسيق بين الهيئة الرقابية المعنية باألمان والهيئة الرقابية المعنية باألمن 

النووي )إن كانتا هيئتين منفصلتين(
التنسيق فيما يتعلق باألمن النووي بين الهيئات الرقابية ذات نطاقات االختصاص 
المنفصلة على أساس مجال الممارسة )على سبيل المثال مجال الصناعة ومجال 

الصحة(

 التدابير اإلدارية ذات 
الصلة

اإلجراءات واالستمارات المتعلقة بعملية إصدار األذون )الترخيص(
اإلرشادات بشأن تنفيذ المتطلبات األمنية، بما في ذلك اإلرشادات بشأن التحقُّق 

من الجدارة بالثقة وبشأن الترابط بين األمان واألمن
الخطة األمنية النموذجية

االستمارات المتعلقة بجرد مخزون المواد المشعة وتقديم التقارير عنه
دليل التفتيش األمني، بما في ذلك االستمارات ذات الصلة

سياسة اإلنفاذ



ــر - 3-10 ــي األط ــعة أن يراع ــواد المش ــن الم ــاص بأم ــي الخ ــريعي والرقاب ــار التش ــي لإلط وينبغ

التشــريعية والرقابيــة الخاصــة بالوقايــة مــن اإلشــعاعات واألمــان اإلشــعاعي. وفــي أحيــان كثيــرة، 

تكــون هنــاك هيئــة رقابيــة واحــدة مســؤولة عــن إصــدار األذون والرقابــة فيمــا يتعلــق بمجالــي 

ــار  ــي إط ــة ف ــع األذون ذات الصل ــدار جمي ــن إص ــة يمك ــذه الحال ــي ه ــاً، وف ــن مع ــان واألم األم

ــان  ــن األم ــؤولة ع ــدة مس ــة واح ــة رقابي ــاك هيئ ــن هن ــم تك ــإذا ل ــدة. ف ــة واح ــة متكامل عملي

واألمــن معــاً، ينبغــي إرســاء التعــاون وتبــادل المعلومــات بصــورة منتظمــة ومنهجيــة فيمــا بيــن 

ــي  ــة النظــام الرقاب ــن. وبصــرف النظــر عــن هيكل ــان واألم ــن باألم ــن المعنيتي ــن الرقابيتي الهيئتي

ــة مناســبة. ــان واألمــن بطريق ــن األم ــط بي ــات التراب ــدار متطلب ــم، ينبغــي أن تُ القائ

وتنصُّ الفقرة 3-5 من المرجع ]3[ على ما يلي: - 3-11

"وينبغي للدولة أن تتخذ خطواٍت مائمًة ضمن اإلطار التشريعي والرقابي إلرساء وكفالة 

التنفيذ الصحيح لمنظومة األمن النووي الخاصة بها طوال دورة حياة المواد المشعة."

ــة - 3-12 ــذ األنشــطة المنطوي ــى إذن لتنفي وينبغــي أن تشــترط الســلطة المختصــة الحصــول عل

ــة.  ده الدول ــدِّ ــاً تح ــى معيَّن ا أقص ــدًّ ــعاعي ح ــاطها اإلش ــتوى نش ــاوز مس ــعة يتج ــواد مش ــى م عل

ــطة  ــَع األنش ــة جمي ــراض األمني ــي لألغ ــم الرقاب ــع للتنظي ــة أن تُخض ــلطة المختص ــي للس وينبغ

المنطويــة علــى هــذه المــواد المشــعة، بــدءاً مــن صنعهــا ومــروراً بتوريدهــا وتســلُّمها وحيازتهــا 

وخزنهــا واســتخدامها ونقلهــا واســتيرادها وتصديرهــا وصيانتهــا وإعــادة تدويرهــا وانتهــاًء 

ــا. ــص منه بالتخلُّ

وتأخــذ دول عديــدة بنظــام يقــوم علــى منــح إذن واحــد يشــمل األمــان واألمــن معــاً فيمــا - 3-13

يخــصُّ أيَّ نشــاط ينطــوي علــى مــواد مشــعة. وينبغــي أن تشــترط الدولــة للموافقــة علــى طلــب 

ــن  ــان واألم ــات األم ــاء بمتطلب ــى الوف ــه عل ــب قدرت م الطل ــدِّ ــت مق ــى اإلذن أن يثب الحصــول عل

م الطلــب ذلــك وتُصــدر الهيئــة الرقابيــة اإلذن، عــادة مــا يُشــترط  المنطبقــة. وبعــد أن يثبــت مقــدِّ

ــي بعــض  ــارياً. وف ــى يظــل اإلذن س ــة حت ــن المنطبق ــان واألم ــات األم ــال لمتطلب اســتمرار االمتث

ــة  ــة الرقابي ــن تضــع الهيئ ــدول، يمكــن أن يكــون اإلذن قــد صــدر بالفعــل ألغــراض األمــان حي ال

متطلبــات بشــأن أمــن المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة. وفــي تلــك 

الحــاالت، ينبغــي أن تتأكــد الهيئــة الرقابيــة مــن أنَّ هــذه المتطلبــات األمنيــة إلزاميــة للجهــات 

ــل األذون الصــادرة أو  ــن خــال تعدي ــال م ــى ســبيل المث ــا أذون صــادرة بالفعــل، عل ــي لديه الت

ــزة ألذون  ــات الحائ ــة للجه ــا ملزم ــى كونه ــصُّ عل ــاً خاصــاً ين ــة حكم ــات األمني ــن المتطلب بتضمي

صــادرة.
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وتنصُّ الفقرة 3-6 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-14

"وينبغي للدولة تعيين سلطة مختصة واحدة أو أكثر، بما فيها الهيئة الرقابية، لوضع 

منظومة لألمن النووي وتنفيذها وتعّهدها، على أن يتم بوضوح تحديد وضعها القانوني 

واستقاليتها عن المشغل ...، وعلى أن تتمتع بالصاحية القانونية التي تتيح لها تأدية 

مسؤولياتها ووظائفها على نحو فعال".

ويمكــن للدولــة أن تختــار تســمية هيئــة رقابيــة واحــدة تتولــى المســؤولية عــن إصــدار األذون - 3-15

ــة  ــة رقابي ــر مــن هيئ ــع المــواد المشــعة، أو تســمية أكث والتفتيــش واإلنفــاذ فيمــا يخــصُّ أمــن جمي

ــواد  ــا الم ــتخدم به ــي ستُس ــة الت ــى الكيفي ــف عل ــف تتوق ــؤوليات ووظائ ــا مس ــا بينه ــم فيم تتقاس

المشــعة. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد تختــصُّ إحــدى الهيئــات الرقابيــة بمجــال االســتخدامات الطبيــة 

ــة واالســتخدامات  ــة أخــرى بمجــال االســتخدامات الصناعي ــصُّ هيئ ــن تخت للمــواد المشــعة، فــي حي

ــن مجــاالت االختصــاص  ــة بي ــك الحــاالت، ينبغــي أن تكــون الحــدود الفاصل ــل تل ــي مث األخــرى. وف

ــة متســقة ومتوافقــة فيمــا بينهــا. دة بوضــوح، وأن تكــون النُّهــج الرقابي المختلفــة محــدَّ

وبصــرف النظــر عــن النهــج المتبــع، ينبغــي أن تكــن الهيئــة الرقابيــة مســتقلة عــن الجهات - 3-16

لة التــي تخضــع لرقابتهــا. ومــن الممارســات التــي تعــزِّز هــذه االســتقالية والتــي ينبغــي  المشــغِّ

النظــر فــي األخــذ بهــا مــا يلــي: 

الفصل الوظيفي بين الهيئة الرقابية والكيانات التي لديها مسؤوليات أو مصالح يمكن أن  	

تؤثِّر على نحو غير الئق في اتِّخاذ القرارات.
عدم تكليف الهيئة الرقابية بأي مسؤوليات يمكن أن تمسَّ بقدرتها على االضطاع بمسؤولياتها  	

المتعلقة بالتنظيم الرقابي ألمن المرافق واألنشطة، أو أن تتعارض مع تلك المسؤوليات.
حظر وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لموظفي الهيئة الرقابية في المرافق  	

واألنشطة أو األطراف المأذون لها فيما عدا المصالح الضرورية لألغراض الرقابية. 
لة في األحوال التي تكون فيها  	 انفصال الهيئة الرقابية واستقالها فعليًّا عن المنظمة المشغِّ

إحدى الوزارات أو الوكاالت الحكومية هي نفسها طرف مأذون له يقوم بتشغيل مرفق واحد أو 

أكثر من مرفق خاضع للتنظيم الرقابي أو يضطلع بأنشطة خاضعة للتنظيم الرقابي.
التشديد على استقالية الهيئة الرقابية من حيث توجيه الموظفين وتدريبهم وتكليفهم  	

بمسؤولياتهم عند استقدام الموظفين الجدد من العاملين السابقين في المنظمات 

لة. وعلى سبيل المثال، يمكن للهيئة الرقابية أن تحظر تولِّي الموظفين الرقابة على  المشغِّ

دة من الزمن. الجهات التي كانوا يعملون لديها لفترة محدَّ
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وتنصُّ الفقرة 3-7 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-17

"وينبغي للدولة أن تتحقق من منح الهيئة الرقابية وغيرها من السلطات المختصة، على 

نحو مائم، ما يلزمها من صاحيات وكفاءات وموارد مالية وبشرية لاضطاع بالمسؤوليات 

المسندة إليها في ميدان األمن النووي."

ــة - 3-18 ــة للهيئ ــرية الممنوح ــة والبش ــوارد المالي ــاءات والم ــات والكف ــذه الصاحي ــي له وينبغ

ــي: ــا يل ــمل م ــرى أن تش ــة األخ ــلطات المختص ــة والس الرقابي

كفالة الصاحيات القانونية الازمة لوضع اللوائح ومنح األذون والتفتيش واإلنفاذ فيما  	

يتعلق بأمن المواد المشعة؛
توفير العدد الكافي من الموظفين الذين لديهم الكفاءة الازمة لتنفيذ المهام ذات الصلة  	

لة  مها الجهات المشغِّ بفعالية، بما يشمل صوغ اللوائح األمنية، وتقييم األدلة التي تقدِّ

إلثبات االمتثال للمتطلبات األمنية، وإجراء عمليات التفتيش األمني وتحديد اإلجراءات 

التصحيحية، والتوصية بإجراءات اإلنفاذ أو اتِّخاذها في حاالت عدم االمتثال؛ 
رصد ميزانيات كافية ومنتظمة ومستقرة للتمكين من إرساء القدرات المذكورة من حيث  	

االختصاصات والموظفين والمحافظة عليها.

ــام  ــأداء مه ــان ب ــة واألم ــن الوقاي ــؤولين ع ــة المس ــة الرقابي ــي الهيئ ــف موظف ــال تكلي ــي ح وف

ــؤوليات. ــك المس ــاع بتل ــل االضط ــم قب ــب المائ ــوا التدري ــي أن يتلق ــة، ينبغ أمني

وتنصُّ الفقرة 3-8 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-19

"وينبغي للدولة أن تضع المتطلبات وفقاً للممارسات الوطنية الرامية إلى كفالة الحماية 

المائمة للمعلومات الخاصة أو المفصلة، مّما قد يقّوض أمن المواد المشعة والمرافق 

ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة في حال الكشف عن تلك المعلومات".
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د الــدول أنــواع المعلومــات الحساســة5 التــي لهــا أهميــة أمنيــة وينبغــي - 3-20 وينبغــي أن تحــدِّ

أن تُوفَّــر لهــا الحمايــة. وقــد تشــمل هــذه المعلومــات مــا يلــي: 

تفاصيل التدابير األمنية المعمول بها فيما يخصُّ المواد المشعة والمرافق ذات الصلة  	

واألنشطة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات عن الحرَّاس وقوات التصدي؛ 
المعلومات المتعلقة بكميات المواد المشعة وشكلها ومكانها، بما في ذلك المعلومات  	

المتعلقة بحصر المواد المشعة؛ 
تفاصيل جميع النظم الحاسوبية، بما في ذلك نظم االتصاالت ونظم األجهزة والتحكم التي  	

تشمل وظائفها معالجة معلومات لها أهمية مباشرة أو غير مباشرة لألمان أو األمن، و/أو 

التعامل مع معلومات من هذا القبيل و/أو تخزينها و/أو إرسالها؛
خطط التصدي؛ 	
المعلومات الشخصية عن الموظفين أو البائعين أو المتعاقدين؛  	
تقييمات التهديدات والمعلومات عنها؛  	
تفاصيل الثغرات أو مواطن الضعف المتعلقة بالمواضيع المذكورة آنفاً؛  	
المعلومات التاريخية عن أيٍّ من المواضيع المذكورة آنفاً؛  	
تواريخ تحرُّكات المواد المشعة في المستقبل، وخصوصاً االنتقال فيما بين المواقع، بما في  	

ذلك استبدال المصادر المشعة.

ويُقصــد بأمــن المعلومــات النظــام أو البرنامــج أو مجموعــة القواعــد المعمــول بهــا - 3-21

م المرجــع  لضمــان ســرية المعلومــات وســامتها وتوفرهــا بــأي شــكل مــن األشــكال ]18[. ويقــدِّ

ــك فيمــا يتعلــق بوضــع  ــات أمــن المعلومــات، بمــا فــي ذل ]18[ إرشــادات أشــمل بشــأن متطلب

ــة. ــات الحساس ــن المعلوم ــار لتأمي إط

ــى المعلومــات الحساســة المتعلقــة بأمــن المــواد - 3-22 ــة الوصــول إل ــاح إمكاني وينبغــي أالَّ تُت

المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة إال لألشــخاص المــأذون لهــم الذيــن 

ــات. ــذه المعلوم ــم ه ــغيلية معرفته ــات التش ــي االحتياج تقتض

ــواد - 3-23 ــن الم ــة بأم ــة متعلق ــات حساس ــوزون معلوم ــن يح ــخاص الذي ــع األش ــي أن يخض وينبغ

المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة لمتطلبــات رقابيــة تكفــل حمايــة هــذه 

وفقــاً للتعريــف الــوارد فــي المرجــع ]1[، فــإنَّ المعلومــات الحساســة هــي معلومــات، "فــي أي شــكل   5

مــن األشــكال، بمــا فــي ذلــك البرامــج الحاســوبية، يمكــن أن يــؤدي إفشــاؤها أو تعديلهــا أو تبديلهــا أو إتافهــا 
ــى تقويــض األمــن النــووي." دون إذن أو رفــض اســتخدامها إل
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المعلومــات مــن اإلفشــاء دون إذن واإلبــاغ عــن أي حالــة يثبــت أو يُشــتبه فــي أنَّهــا تنطــوي علــى 

ــا. ــة له ــر الحماي ــي توفي ــل ف ــر أو الفش ــا للخط ــة دون إذن أو تعريضه ــات الحساس ــاء المعلوم إفش

وتنصُّ الفقرة 3-9 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-24

"وينبغي للدولة أن تكفل اتخاذ تدابير متساوقة مع الممارسات الوطنية لضمان موثوقية 

األشخاص المأذون لهم بالوصول إلى المعلومات الحساسة أو، عند االقتضاء، إلى المواد 

المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة."

ــق مــن أنَّ موظفيهــا الذيــن لديهــم - 3-25 وينبغــي أن تُلــزم الدولــة الهيئــة الرقابيــة بالتحقُّ

ــي أن  ــك، ينبغ ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــرون بالثق ــة جدي ــات الحساس ــول للمعلوم ــة الوص إمكاني

لة  ههــا ألن تشــترط علــى الجهــات المشــغِّ تمنــح الدولــة الصاحيــات الازمــة للهيئــة الرقابيــة وتوجِّ

ــيَر الشــخصية  وضــع سياســات وإجــراءات كفيلــة بتوكيــد الجــدارة بالثقــة مــن خــال فحــوص السِّ

ــى المــواد المشــعة دون ُمرافــق أو المــأذون لهــم بالوصــول  لألفــراد المــأذون لهــم بالوصــول إل

إلــى المعلومــات الحساســة. وينبغــي أن تضمــن الهيئــة الرقابيــة وجــود ترتيبــات تمكِّــن الجهــات 

ــى وكاالت  ــون أو إل ــى ســلطات إنفــاذ القان ــة إل ــل اإلحال ــذ هــذا الشــرط، مث لة مــن تنفي المشــغِّ

خارجيــة أخــرى، وهــي عمليــة يمكــن أن تتطلــب، فــي بعــض الــدول، أن تتولــى تيســيرها الهيئــة 

ــة أو الســلطة المختصــة  ــة الرقابي ــة أو ســلطة مختصــة أخــرى. وينبغــي أن تشــترط الهيئ الرقابي

ــا  ــة باعتباره ــدارة بالثق ــن الج ــق م ــات التحقُّ ــج عملي ــبة لنتائ ــة المناس ــر الحماي ــرى توفي األخ

ــات حساســة. معلوم

ــم فحــوص - 3-26 ــح لتنظي ــن أو لوائ ــى إصــدار قواني ــة إل ــات الرقابي ــدول والهيئ ــاج ال ــد تحت وق

ــير الشــخصية مــن خــال تحديــد شــروطها الدنيــا ومعاييرهــا ونطاقهــا، وفــرض عقوبــات علــى  السِّ

ــيَر الشــخصية. وينبغــي  تقديــم معلومــات مضلِّلــة عــن أي حقائــق جوهريــة خــال فحــوص السِّ

أن تضــع الــدول والهيئــات الرقابيــة أيضــاً إطــاراً يكفــل القــدرة علــى البحــث فــي قواعــد بيانــات 

ــيَر الشــخصية.  المعلومــات الجنائيــة ومعلومــات مكافحــة اإلرهــاب فــي ســياق عمليــة فحــص السِّ

وســوف تختلــف تفاصيــل هــذه الترتيبــات تبعــاً لإلطــار التشــريعي والرقابــي فــي كلِّ دولــة.

وتنصُّ الفقرة 3-10 من المرجع ]3[ على ما يلي )بعد حذف اإلحاالت المرجعية(:- 3-27

"وينبغي للدولة أن تستحدث وتطّور وتتعهد سجاً وطنياً  للمواد المشعة التي تتجاوز 

الحدود القصوى التي تحّددها الدولة. وينبغي للسجل الوطني، كحد أدنى، أن يشمل 
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المصادر المشعة المختومة من الفئتين 1 و2، كما يرد وصفها في مدونة قواعد السلوك 

بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها. كما يمكن أن يشمل هذا السجل، حسب االقتضاء، 

أنواعاً أخرى من المواد المشعة."

وينبغــي أن تمنــح الدولــة الصاحيــات الازمــة للهيئــة الرقابيــة وتُلزمهــا باســتحداث ســجل - 3-28

ــده. ووفقــاً للتوصيــة الــواردة فــي المرجــع  وطنــي للمــواد المشــعة وتطويــر ذلــك الســجل وتعهُّ

ــع  ــى، جمي ــدٍّ أدن ــمل، كح ــي أن يش ــجل ينبغ ــإنَّ الس ــع ]5[، ف ــي المرج ــوارد ف ــف ال ]3[ والوص

ــن  ــعة م ــادر المش ــاً المص ــمل أيض ــن أن يش ــن يمك ــن 1 و2، لك ــن الفئتي ــعة م ــادر المش المص

الفئــة 3 أو أيَّ مــواد مشــعة أخــرى ترتئــي الدولــة إدراجهــا فــي الســجل الوطنــي. ومــن الممكــن 

أن يكــون هــذا الســجل قــد أُنشــئ بالفعــل ألغــراض األمــان. وتشــمل المعلومــات التــي يمكــن 

إدراجهــا بشــأن كل مفــردة مشــمولة بالســجل مــا يلــي، بحســب الحــال: 

الشخص المأذون له )المرخص له( ومعلومات االتصال به؛  	
النظير المشع )النظائر المشعة(؛  	
الشكل الفيزيائي/الكيميائي؛  	
الوزن/الحجم؛ 	
مستوى النشاط اإلشعاعي وتاريخ القياس؛  	
الفئة/المستوى األمني؛ 	
الرمز التعريفي الفريد للمصدر المشع؛  	
شهادة المنشأ من الجهة المصنِّعة؛ 	
المكان؛ 	
نوع المادة المشعة )مصدر مختوم، مادة غير مختومة، وما إلى ذلك(؛ 	
الممارسة أو االستخدام؛  	
الجهاز الذي توجد المادة المشعة داخله، بما في ذلك رقم الطراز؛  	
الرقم المسلسل للجهاز؛  	
الجهة المصنِّعة للجهاز ومعلومات االتصال بها؛  	
الجهة المصنِّعة للمادة المشعة والمورِّد ومعلومات االتصال بهما؛ 	
تاريخ توريد المادة المشعة؛  	
العمر االفتراضي بحسب التصميم للمادة المشعة و/أو الجهاز؛  	
صورة فوتوغرافية للجهاز و/أو المادة المشعة؛  	
رقم اإلذن )الترخيص(؛  	
تاريخ انتهاء اإلذن )الترخيص(. 	
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وينبغــي إلــزام كلِّ جهــة مشــغلة بتعهُّــد قائمــة جــرٍد تشــمل، كحــدٍّ أدنــى، كامــل مخزونهــا - 3-29

ــق، ســنويًّا  لة بــأن تتحقَّ مــن المصــادر المشــعة مــن الفئتيــن 1 و2. وينبغــي إلــزام الجهــة المشــغِّ

أو بوتيــرة أكبــر حســبما تقــرِّره الهيئــة الرقابيــة، مــن أنَّ قائمــة جــرد المخــزون كاملــة ودقيقــة، 

لة ملزمــة  ل القائمــة لتصحيــح أيِّ تبايُنــات تُكتشــف. وينبغــي أن تكــون الجهــة المشــغِّ وبــأن تعــدِّ

ــات الجــرد  ــة أو الســلطة المختصــة األخــرى، بحســب الحــال، بنتائــج عملي ــة الرقابي بإبــاغ الهيئ

لة ملزمــة  لكــي تُــدرج فــي الســجل الوطنــي للمــواد المشــعة. وينبغــي أن تكــون الجهــة المشــغِّ

باإلبــاغ أيضــاً بتســلُّم أي كميــات مــن المــواد المشــعة أو نقلهــا أو التخلُّــص منهــا، ســواًء بصــورة 

دة مــن االســتام أو النقــل. اســتباقية أو فــي غضــون فتــرة محــدَّ

الهيئة الرقابية

وتنصُّ الفقرة 3-11 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-30

"ينبغي للهيئة الرقابية أن تنّفذ اإلطار التشريعي والرقابي وأالّ ترّخص لألنشطة إالّ إذا كانت 

تمتثل للوائحها بشأن األمن النووي. وحيثما اقتضى األمر، يمكن للهيئة الرقابية أن تستخدم 

خطة األمن ... عند دراسة إصدار أحد األذون".

ــن - 3-31 ــصُّ أم ــا يخ ــتيفاؤها فيم ــب اس ــات الواج ــة المتطلب ــة الرقابي د الهيئ ــدِّ ــي أن تح وينبغ

المــواد المشــعة قبــل اإلذن باألنشــطة المنطويــة علــى تلــك المــواد، وأن ترســي عملية الســتعراض 

ــد األذون الصــادرة  ــدة ولتجدي ــى أذون جدي ــة للحصــول عل م ــات المقدَّ ــول )أو رفــض( الطلب وقب

وتعديلهــا. وكمــا ذُكــر آنفــاً، يمكــن الجمــع بيــن إجــراءات منــح األذون المتعلقــة باألمــان واألمــن 

ــي  ــدة الت ــون األذون الموحَّ ــد تك ــا. وق ــل بينهم ــن الفص ــدة، أو يمك ــة واح ــة متكامل ــي عملي ف

تشــمل األمــان واألمــن معــاً أقــدر علــى معالجــة الترابــط بيــن األمــان واألمــن.

ده - 3-32 ــدِّ ــاً تح ــى معيَّن ا أقص ــدًّ ــاوز ح ــعة يتج ــواد المش ــاط الم ــتوى نش ــال كان مس ــي ح وف

ــة، ينبغــي أن تخضــع تلــك المــواد لعمليــة منــح األذون فــي جميــع مراحــل دورة عمرهــا.  الدول

ــة للتعديــل أو التجديــد أو اإللغــاء أو التعليــق  وينبغــي أن تكــون جميــع األذون الممنوحــة قابل

حســبما تــراه الهيئــة الرقابيــة ضروريًّــا، وبمــا يتفــق مــع اإلجــراءات والمعاييــر المقــرَّرة. وينبغــي 

أن يشــمل كلُّ إذن يُمنــح مــا يلــي: 

اإلشارة إلى التشريعات واللوائح ذات الصلة بالنشاط أو األنشطة المأذون بها؛  	
تحديد النشاط أو األنشطة المأذون بها؛  	
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بيان أي قيود تتعلق باألنشطة، مثل المتطلبات أو الشروط أو الحدود المكانية أو الزمنية. 	

وعنــد تقييــم الهيئــة الرقابيــة لطلبــات الحصــول علــى األذون، ينبغــي أن يشــتمل تقييم كلِّ - 3-33

م الطلــب. وفــي حــال وقــوف الهيئــة  طلــٍب علــى اســتعراض التدابيــر األمنيــة التــي يقترحهــا مقــدِّ

ــق مــن  الرقابيــة علــى أي أوجــه قصــور، فينبغــي أن تتأكَّــد مــن تصحيــح ذلــك القصــور وأن تتحقَّ

أنَّ التدابيــر األمنيــة فــي صيغتهــا النهائيــة مقبولــة وفقــاً للمعاييــر واإلجــراءات المقــرَّرة.

وفــي الحــاالت التــي تشــترط فيهــا الهيئــة الرقابيــة، بنــاًء علــى نهــج متــدرج، وضــع خطــة - 3-34

ــة  ــى الهيئ ــب اإلذن إل ــا طال مه ــي يقدِّ ــق الت ــن الوثائ ــون هــذه الخطــة م ــي أن تك ــة، فينبغ أمني

الرقابيــة فــي ســياق عمليــة طلــب اإلذن. وينبغــي أن يكــون االمتثــال للخطــة األمنيــة المتعمــدة 

شــرطاً مــن شــروط اســتمرار ســريان اإلذن بعــد منحــه. وينبغــي أن يكــون اإلذن فــي حــدِّ ذاتــه 

ــاً باالمتثــال لشــروط اإلذن  صــكًّا قابــاً لإلنفــاذ، بحيــث يكفــل تنفيــذ نشــاط واحــد أو أكثــر رهن

ــح المنطبقــة. والتشــريعات واللوائ

وتنصُّ الفقرة 3-12 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-35

"وينبغي للهيئة الرقابية أن تتحقق من االمتثال المستمر للوائح األمن النووي وشروط 

الترخيص ذات الصلة، ال سيما من خال عمليات التفتيش الدوري وكفالة اتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية حيثما تبرز الحاجة إلى ذلك. ويمكن إجراء عمليات التفتيش على تدابير األمن 

المنّفذة بواسطة أحد المشغلين ... بالتزامن مع عمليات التفتيش الرامية إلى التحقق من 

االمتثال لمتطلبات رقابية أخرى، مثل الوقاية من اإلشعاعات واألمان، على سبيل المثال. 

ويمكن للهيئة الرقابية أن تستخدم خطة األمن كمرجع فيما يخص هذه األنشطة".

ــذ برنامجــاً لعمليــات التفتيــش األمنــي علــى - 3-36 وينبغــي أن تضــع الهيئــة الرقابيــة وتنفِّ

لة للمتطلبــات الرقابيــة  ــق مــن امتثــال الجهــة المشــغِّ المرافــق واألنشــطة مــن أجــل التحقُّ

ــج  ــذا البرنام د ه ــدِّ ــي أن يح ــا. وينبغ ــوح له ــي اإلذن الممن دة ف ــدَّ ــروط المح ــة وللش المنطبق

ــات  ــد وعملي دة الموع ــدَّ ــش المح ــات التفتي ــا عملي ــا فيه ــي، بم ــش الرقاب ــات التفتي ــواع عملي أن

التفتيــش المفاجئــة. وينبغــي أن تكــون عمليــات التفتيــش متناســبة مــن حيــث تواترهــا ومداهــا 

مــع المخاطــر األمنيــة المرتبطــة بالمرفــق أو النشــاط المعنــي، وفقــاً لنهــج متــدرج. ويمكــن أن 

تُعالــج المســائل األمنيــة فــي إطــار عمليــات التفتيــش المتعلقــة بالوقايــة واألمــان اإلشــعاعيين، 

ــن. ــال األم ــي مج ــن ف ــن ومؤهلي بي ــون مدرَّ ــون المفتش ــريطة أن يك ش
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ل الهيئــة الرقابيــة نتائــج عمليــات التفتيــش، وأن تتَّخــذ إجــراءات - 3-37 وينبغــي أن تســجِّ

المتابعــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك إجــراءات اإلنفــاذ حســب االقتضــاء. وينبغــي اســتخدام نتائــج 

لة.   ــغِّ ــة المش م للجه ــدَّ ــة وأن تُق ــة الرقابي ــى العملي ــات عل ــا تعقيب ــش باعتباره ــات التفتي عملي

ــى معلومــات حساســة بمراعــاة  ــوي عل ــي تحت ــش الت ــات التفتي ــج عملي وينبغــي أن تُعامــل نتائ

ذلــك. وينبغــي اتِّخــاذ الترتيبــات الازمــة لتمكيــن المفتشــين الرقابييــن مــن معاينــة أيِّ مرفــق أو 

نشــاط فــي أيِّ وقــت، فــي حــدود القيــود التــي يقتضيهــا ضمــان األمــان التشــغيلي واألمــن فــي 

ــود المرتبطــة باحتمــال وقــوع عواقــب إشــعاعية ضــارة. ــك مــن القي ــر ذل ــع األوقــات، وغي جمي

ــذ سياســة لإلنفــاذ ضمــن اإلطــار القانونــي للتصــدي - 3-38 وينبغــي أن تضــع الهيئــة الرقابيــة وتنفِّ

دة فــي اإلذن  لة للمتطلبــات الرقابيــة أو ألي شــروط محــدَّ لحــاالت عــدم امتثــال الجهــات المشــغِّ

ــاة فــي الخطــة األمنيــة والتــي يُفتــرض أنَّهــا قــد  الممنــوح لهــا )بمــا فــي ذلــك الترتيبــات المتوخَّ

ــا  ــى أيِّ مخاطــر، بم ــوف عل ــة الوق ــي حال ــة إصــدار األذون(. وف ــة بمقتضــى عملي صــارت إلزامي

ــزم  ــي أن تُل ــدار األذون، ينبغ ــة إص ــي عملي ــبان ف ــي الحس ــذ ف ــم تؤخ ــر ل ــك أيُّ مخاط ــي ذل ف

لة باتِّخــاذ إجــراءات تصحيحيــة. الهيئــة الرقابيــة الجهــات المشــغِّ

ــدم - 3-39 ــاالت ع ــدي لح ــة للتص ــة الرقابي ــا الهيئ ــي تتَّخذه ــراءات الت ــون اإلج ــي أن تك وينبغ

لة  ــغِّ ــة المش ــوح للجه ــي اإلذن الممن دة ف ــدَّ ــروط مح ــات الرقابيــة أو ألي ش ــال للمتطلب االمتث

ــدرِّج. ــج مت ــاً لنه ــك وفق ــال، وذل ــدم االمتث ــة ع ــة لحال ــورة األمني ــتوى الخط ــع مس ــبة م متناس

ويمكــن أن تشــمل إجــراءات اإلنفــاذ التــي تتَّخذهــا الهيئــة الرقابيــة بنــاًء علــى المعاييــر - 3-40

ــروط  ــة وش ــات رقابي ــرض متطلب ــي، وف ــعار كتاب ل أو إش ــجَّ ــي مس ــعار لفظ ــه إش ــرَّرة توجي المق

ــل اإلذن  ــاف تعدي ــة المط ــي نهاي ــات، وف ــرض العقوب ــة، وف ــذارات الكتابي ــه اإلن ــة، وتوجي إضافي

ــي  ــاذ الرقاب ــوي اإلنف ــن أن ينط ــه. ويمك ــاً أو إلغائ ــه مؤقت لة أو تعليق ــغِّ ــة المش ــوح للجه الممن

لة  أيضــاً علــى الماحقــة القضائيــة، ال ســيما فــي الحــاالت التــي ال تســتجيب فيهــا الجهــة المشــغِّ

ــال. ــة االمتث ــة مــن أجــل معالجــة حال بطريقــة ُمرضي

ــق - 3-41 ــة وتوثِّ ــة الرقابي د الهيئ ــدِّ ــي أن تح ــاذ، ينبغ ــة اإلنف ــي عملي ــة ف ــي كل خطــوة مهم وف

ــة المتاحــة  ــرة الزمني ــة والفت ــات الرقابي لة للمتطلب ــة المشــغِّ ــال الجه ــدم امتث ــة حــاالت ع طبيع

لة. ــغِّ ــة المش ــى الجه ــًة إل ــات كتاب ــذه المعلوم ــل ه ــا، وأن ترس لتصحيحه
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ــال، - 3-42 ــدم االمتث ــاالت ع ــة ح ــن معالج ــؤولية ع لة المس ــغِّ ــة المش ــل الجه ــي أن تتحمَّ وينبغ

وإجــراء تحقيــق شــامل وفقــاً لجــدول زمنــي يُتفــق عليــه، واتخــاذ جميــع التدابيــر الازمــة لمنــع 

تكــرار حــاالت عــدم االمتثــال. 

ــذت بفعاليــة أيَّ - 3-43 لة قــد نفَّ وأخيــراً، ينبغــي أن تتأكــد الهيئــة الرقابيــة مــن أنَّ الجهــة المشــغِّ

إجــراءات تصحيحيــة الزمــة.

لة  الجهة المشغِّ

تنصُّ الفقرة 3-13 من المرجع ]3[ على ما يلي: - 3-44

"ينبغي لإلطار التشريعي والرقابي أن يفرض على المشغل ... ما يلي:

االمتثال لجميع اللوائح والمتطلبات المعمول بها التي تحددها الدولة والهيئة الرقابية؛ 	
تنفيذ تدابير األمن التي تمتثل للمتطلبات المعمول بها التي تحددها الدولة والهيئة  	

الرقابية؛
إرساء برامج إلدارة الجودة توفّر ما يلي: 	

كفالة الوفاء بالمتطلبات المحددة فيما يتصل باألمن النووي؛ 	
كفالة أن مكّونات نظام األمن النووي جيدة بما يكفي لاضطاع بمهامها؛ 	
ــر  	 ــة الشــاملة لتدبي ــم الفعالي ــة الجــودة الســتعراض وتقيي ــات وإجــراءات مراقب آلي

األمــن؛
تبليغ الهيئة الرقابية و/أو أي سلطة مختصة أخرى بجميع أحداث األمن النووي المنطوية  	

على مواد مشعة ومرافق ذات صلة وأنشطة ذات صلة وفقاً للممارسات الوطنية؛
التعاون مع أي سلطات مختصة ذات صلة ومساعدتها في حال وقوع أحد أحداث األمن  	

النووي."

لة المســؤولية الرئيســية عــن تصميــم - 3-45 وينبغــي أن تُســند الهيئــة الرقابيــة للجهــات المشــغِّ

ــات  ــاً للمتطلب ــا وفق ــم وتعهُّده ــك النظ ــذ تل ــعة وتنفي ــواد المش ــة بالم ــة الخاص ــم األمني النظ

ــة  ــات الرقابي ــب المتطلب لة، بحس ــغِّ ــات المش ــموحاً للجه ــون مس ــد يك ــن ق ــي حي ــة. وف الرقابي

ــن  ــة بأم ــام المتعلق ــراءات والمه ــذ اإلج ــى تنفي ــث ليتول ــرف ثال ــع ط ــد م ــة، أن تتعاق المنطبق

ــل المســؤولية  لة المــأذون لهــا هــي التــي تتحمَّ المــواد المشــعة، فينبغــي أن تظــلَّ الجهــة المشــغِّ

ــي  ــورة. وف ــام المذك ــراءات والمه ــة اإلج ــن فعالي ــي وع ــم الرقاب ــال للتنظي ــن االمتث ــية ع الرئيس
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ــند للمتعاقديــن  ــات لألنشــطة التــي تُس ــة أن تضــع متطلب ــة الرقابي ــان، يمكــن للهيئ بعــض األحي

ــد مــن  لة أيضــاً بالتأكُّ ــة الجهــات المشــغِّ ــة الرقابي ــزم الهيئ ــة. وينبغــي أن تُل مــن األطــراف الثالث

ــة  ــات الرقابي ــتوفون المتطلب ــم يس ــب وأنَّه ــب المناس ــوا التدري ــد تلق ــن ق ــراد المتعاقدي أنَّ األف

لة، بمــا فــي ذلــك  التــي كانــت ســتنطبق عليهــم لــو كانــوا يعملــون مباشــرة لــدى الجهــة المشــغِّ

لة بضمــان تزويــد  المتطلبــات المتعلقــة بالجــدارة بالثقــة. وينبغــي كذلــك إلــزام الجهــات المشــغِّ

ــات. ــن المعلوم ــن بنظــم مناســبة ألم المتعاقدي

ــة للمرافــق - 3-46 لة بإجــراء تقييمــات دوري ــات المشــغِّ ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ وينبغــي أن تُل

ــق مــن امتثالهــا لجميــع المتطلبــات األمنيــة المنطبقــة ولتقييــم فعاليــة نظمهــا األمنيــة مــن  للتحقُّ

أجــل الوقــوف علــى مواطــن الضعــف التــي ينبغــي تصحيحهــا، ومــن ثــمَّ توفيــر فــرص للتحســين 

ــة  ــل أن تتخــذ شــكل عملي ــال، يمكــن للتقييمــات مــن هــذا القبي ــى ســبيل المث المســتمر. وعل

ــح بالتفصيــل فــي التذييــل الثالــث. وينبغــي إجــراء  تقييــم لمواطــن الضعــف، علــى النحــو الموضَّ

التقييمــات باســتخدام المعلومــات التــي توفِّرهــا الهيئــة الرقابيــة عــن التهديــدات ذات الصلــة.

لة بوضــع نظــم لــإلدارة األمنية باالســتناد - 3-47 وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــات المشــغِّ

رج قائــم علــى العلــم بالمخاطــر، وأن تُدمــج هــذه النظــم فــي منظومتهــا اإلداريــة  إلــى نهــج متــدِّ

عمومــاً. وينبغــي أن يضمــن نظــام اإلدارة األمنيــة مــا يلــي:

أنَّ النظام األمني يجري تشغيله وصيانته على نحو موثوق، وأنَّه يؤدي وظائفه كما هو  	

مطلوب وبفعالية، وأنَّه يستوفي المتطلبات الرقابية.
أنَّ الموارد البشرية واإلجراءات والمعدات تعمل بطريقة فعالة ومتكاملة ضمن نظام  	

واحد.
أنَّ هناك سياسات وإجراءات قائمة تعطي األمن أولوية عالية. 	
بها بدرجة كافية ويمكن التحقُّق دوريًّا من  	 أنَّ المواد المشعة يمكن تحديدها وتعقُّ

وجودها في أماكنها المأذون بها.
د وتُعالج على وجه السرعة وبطريقة  	 أنَّ الحادثات التي تؤثر في النظام األمني تُحدَّ

تتناسب مع أهميتها، بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر:
ــاإلدارة  	 ــي أو ب ــام األمن ــق بالنظ ــي تتعل ــواء الت ــة، س ــر األمني ــة التدابي ــد فعالي توكي

ــودة؛  ــعة موج ــواد المش ــت الم ــا دام ــة م ــذه الفعالي ــتمرارية ه ــد اس ــة، وتوكي األمني
ــم  	 ــا وتقدي ــاون معه ــرى والتع ــة األخ ــلطات المختص ــة والس ــة الرقابي ــاغ الهيئ وإب

ــذي  ــى النحــو ال ــووي، عل ــن الن ــة باألم ــوع أحــداث متصل ــد وق ــا عن المســاعدة له

ــح. ــريعات أو اللوائ ــه التش تقتضي
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بون  	 دة بوضوح، وأنَّ األفراد مدرَّ أنَّ المسؤوليات األمنية المسندة إلى فرادى الموظفين محدَّ

ومؤَّهلون بالقدر المناسب، وأنَّه تمَّ التحقُّق من جدارتهم بالثقة.
أنَّ هناك خطوطاً واضحة لتسلسل السلطات فيما يخصُّ اتِّخاذ القرارات بشأن األمن. 	
أنَّ هناك ترتيبات مؤسسية وخطوط اتصاالت قائمة تكفل تدفُّق المعلومات عن األمن  	

بالقدر المناسب داخل المنظمة بأسرها.
دة ومشمولة بالحماية وفقاً للوائح الوطنية. 	 أنَّ المعلومات الحساسة محدَّ
أنَّ المواد المشعة مشمولة بالحماية وفقاً للخطة األمنية. 	

التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي

ــاون - 3-48 ــى التع ــوة إل ــدول مدع ــي: "ال ــا يل ــى م ــع ]3[ عل ــن المرج ــرة 3-14 م ــصُّ الفق تن

ــا مباشــرة أو  والتشــاور، وإلــى تبــادل المعلومــات بشــأن تقنيــات األمــن النــووي وممارســاته، إّم

ــة." ــة ذات الصل ــات الدولي ــال المنظم ــن خ م

وينبغــي أن تنظــر كلُّ دولــة فيمــا إذا كانــت ســتتعاون مــع الــدول األخــرى وفــي أي ظروف - 3-49

وبــأي قــدر، بمــا يشــمل تقاســم المعلومــات والمعــارف المســتمدة مــن منظومــة األمــن النــووي 

الخاصــة بهــا، حســب االقتضــاء، وبمراعــاة الطبيعــة الحساســة التــي تتَّســم بهــا معلومــات األمــن 

النــووي والحاجــة لحمايتهــا وتقاُســمها علــى أســاس اإلطــار القانونــي الوطنــي للدولــة المعنيــة.

ــا، - 3-50 ــق بعينه ــة بمراف ــة المتعلق ــات الحساس ــض المعلوم ــم بع ــدر تقاُس ــن ال يج ــي حي وف

يمكــن تقاُســم معلومــات مفيــدة أخــرى، مثــل الممارســات الجيــدة، فــي حلقــات العمــل وبرامــج 

ــمية  ــة دون تس ــق الوكال ــن طري ــات ع ــم المعلوم ــاً تقاُس ــن أيض ــرات. ويمك ــب والمؤتم التدري

ــا. مصدره

وتنصُّ الفقرتان 3-15 و3-16 من المرجع ]3[ على ما يلي، على التوالي:- 3-51

"وينبغي للدول المعنية، وفقاً لقوانينها الوطنية، أن تقّدم التعاون والمساعدة إلى أقصى حد 

ممكن عملياً في تحديد أماكن المواد المشعة واستعادتها إلى أي دولة تطلب منها ذلك."

"ألغراض التبليغ عن أحداث األمن النووي، ينبغي للدول أن تنظر في إرساء الترتيبات 

المائمة لتمكينها من المشاركة في قواعد البيانات اإلقليمية والدولية وفي األنشطة 
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الدولية وفقاً لتشريعاتها الوطنية. وتشكِّل قاعدة بيانات ]الحادثات واالتِّجار[ غير المشروع 

التابعة للوكالة أحد األمثلة على ذلك. وينبغي أيضاً مراعاة سائر ترتيبات الدعم الثنائية 

والمتعددة األطراف."

ومــن المهــم تزويــد الــدول والوكالــة بالمعلومــات فــي الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق - 3-52

بفقــدان المــواد المشــعة أو ســرقتها للمســاعدة علــى تحديــد أماكنهــا واســتعادتها. ومــن شــأن إبــاغ 

الــدول والوكالــة باألحــداث المتصلــة باألمــن النــووي المنطويــة علــى مــواد مشــعة أن يســاعد أيضــاً 

ــن  ــا. ويمك ــدي له ــة والتص ــواد المعني ــة بالم ــة المرتبط ــدات المحتمل ــى التهدي ــوف عل ــى الوق عل

تقديــم المعلومــات علــى أســاس طوعــي لقاعــدة بيانــات الحادثــات واالتِّجــار غيــر المشــروع التــي 

ــاغ  ــة إلب ــا الوكال ــرى وضعته ــات أخ ــتخدام آلي ــاً اس ــار أيض ــدول أن تخت ــة ]19[. ولل ــا الوكال تتعهده

ــوع  ــي حــال وق ــي ف ــي أو التقن ــم المال ــى الدع ــات والحصــول عل ــم المعلوم ــدول األخــرى وتقاُس ال

طــارئ نــووي أو إشــعاعي ناجــم عــن حــدث متصــل باألمــن النــووي مثــل ســحب المــواد المشــعة 

دون إذن ]20، 21[. وفــي حالــة ســحب مــادة مشــعة دون إذن، يمكــن للدولــة المتضــررة أن تســتفيد 

علــى وجــه الخصــوص مــن مســاعدة الــدول المجــاورة فــي تحديــد مــكان المــادة المشــعة المفقــودة 

ــن  ــف ع ــف الكش ــوف يتوق ــا. وس ــرَّت عبره ــدول أو م ــك ال ــي تل ــت أراض ــا دخل ــتعادتها، إذا م واس

المــادة علــى نظــام أو نظــم الكشــف عــن المــواد النوويــة والمــواد المشــعة األخــرى الخارجــة عــن 

التحكــم الرقابــي فــي الدولــة التــي تكــون المــادة موجــودة فيهــا أو التــي مــرَّت عبــر أراضيهــا. وتــرد 

فــي المرجعيــن ]4، 22[ معلومــات إضافيــة عــن النظــم التــي تضعهــا الــدول للكشــف عــن المــواد 

ــة والمــواد المشــعة األخــرى الخارجــة عــن التحكــم الرقابــي. النووي

ــة - 3-53 ــي حال ــة ف ــة خاص ــووي أهمي ــن الن ــة باألم ــدول والمعني ــة لل ــال التابع ــات االتص ولجه

الســحب دون إذن أو التخريــب، لتيســير إبــاغ المعلومــات الجوهريــة علــى وجــه الســرعة وبدقــة 

ــن  ــرة أو ع ــا مباش ــاغ إمَّ ــك اإلب ــمَّ ذل ــن أن يت ــة. ويمك ــراف المعني ــائر األط ــاورة وس ــدول المج لل

ــدة  ــووي مفي ــن الن ــة باألم ــدول والمعني ــة لل ــال التابع ــات االتص ــون جه ــد تك ــة. وق ــق الوكال طري

ــواد  ــن الم ــة بأم ــووي وذات صل ــن الن ــة باألم ــرى متعلق ــة أخ ــات مهم ــاغ معلوم ــي إب ــاً ف أيض

المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة، مثــل المعلومــات عــن التهديــدات الجديدة 

ــق جهــات االتصــال المعنيــة باألمــن النــووي أقصــى فائــدة  التــي تحظــى باهتمــام مشــترك. وتحقِّ

ــووي. ــوع الحــدث المتصــل باألمــن الن ــى وق ــن يكــون إنشــاؤها ســابقاً عل منشــودة حي
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الوقوف على التهديدات وتقييمها

تنصُّ الفقرة 3-17 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-54

"ينبغي للدولة أن تقيّم مستواها الوطني من التهديد المحدق بالمواد المشعة والمرافق 

ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة. وينبغي للدولة أن تستعرض هذا التهديد على نحو 

دوري، وأن تقيّم اآلثار المترتبة على أية تغييرات قد تطرأ على التهديد بغية تصميم أو 

تحديث منظومة األمن النووي لديها."

ــدات - 3-55 ــي للتهدي ــي الحال ــم الوطن ــا بمراعــاة التقيي ــة وتقييمه ــم النظــم األمني ينبغــي تصمي

التــي تواجــه المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة، ووصــف التهديــدات 

المحتــاط لهــا فــي التصميــم و/أو بيــان نمــاذج التهديــدات.

ــح الشــكل-1، ثــم المناقشــة فــي األقســام الفرعيــة التاليــة، عمليــة تقييــم التهديدات - 3-56 ويوضِّ

ــة واألنشــطة ذات  علــى المســتوى الوطنــي فيمــا يتعلــق بالمــواد المشــعة والمرافــق ذات الصل

الصلــة وكيفيــة اســتخدام المعلومــات المســتمدة مــن ذلــك التقييــم.

التقييم الوطني للتهديدات التي تواجه المواد المشعة والمرافق ذات الصلة 

واألنشطة ذات الصلة

التقييــم الوطنــي للتهديــدات التــي تواجــه المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة - 3-57

واألنشــطة ذات الصلــة هــو تقديــٌر للتهديــدات التــي تواجــه المــواد المشــعة والمرافــق 

مــن  المتأتيــة  المتاحــة  المعلومــات  علــى  بنــاًء   — الصلــة  ذات  واألنشــطة  الصلــة  ذات 

االســتخبارات وســلطات إنفــاذ القانــون والمصــادر المفتوحــة — يصــف دوافــع الخصــوم 

المحتمليــن الرتــكاب األعمــال الشــريرة ونواياهــم وقدراتهــم فــي هــذا الصــدد. ويشــكِّل 

ــطة  ــة واألنش ــق ذات الصل ــعة والمراف ــواد المش ــه الم ــي تواج ــدات الت ــي للتهدي ــم الوطن التقيي

النــووي، ويمكــن أن يشــكِّل  الوطنــي لتهديــدات األمــن  التقييــم  مــن  الصلــة جــزءاً  ذات 

ــار  ــيط، يُش ــرض التبس ــع. ولغ ــاق أوس ــى نط ــرى عل ــدات يُج ــي للتهدي ــم وطن ــن تقيي ــزءاً م ج

الصلــة  المشــعة والمرافــق ذات  المــواد  التــي تواجــه  للتهديــدات  الوطنــي  التقييــم  إلــى 

ــص. ــن الن ــة م ــي األجــزاء التالي ــدات" ف ــي للتهدي ــم الوطن ــة باســم "التقيي  واألنشــطة ذات الصل
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ــي - 3-58 ــم الوطن ــراء التقيي ــي إج ــتخدم ف ــي تُس ــات الت ــادر المعلوم ــمل مص ــي أن تش وينبغ

للتهديــدات مــا يلــي، حســب االقتضــاء: وكاالت االســتخبارات، بمــا فيهــا األجهــزة األمنيــة 

والــوكاالت المعنيــة باألمــن الحاســوبي وأمــن المعلومــات، والمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة 

- اإلنتربــول، والهيئــة الرقابيــة المعنيــة باألمــن النــووي والســلطات المختصــة األخــرى، واألجهــزة 

لة  العســكرية، وشــركات الشــحن والنقــل، والتقاريــر الحكوميــة الرســمية، وتقاريــر الجهات المشــغِّ

عــن الحادثــات، وقواعــد البيانــات التــي تتعهَّدهــا المنظمــات الدوليــة، وغيــر ذلــك مــن المصــادر 

المفتوحــة. وينبغــي تحديــث التقييــم الوطنــي للتهديــدات بانتظــام أو عندمــا تقتضــي الظــروف 

ــة الحصــول علــى معلومــات جديــدة تتعلــق بالتهديــدات. ذلــك، كمــا فــي حال

وينبغــي وضــع المتطلبــات الرقابيــة الخاصــة بتصميــم النظــم األمنيــة وتقييمهــا بمراعــاة - 3-59

التقييــم الوطنــي للتهديــدات بصيغتــه الراهنــة مــن أجــل تحديــد قــدرات الخصــوم التــي يتعيَّــن 

علــى النظــام األمنــي أن يتصــدى لهــا، ســواًء كان الخصــم يشــكِّل تهديــداً داخليًّــا أو خارجيًّــا. ويرد 

فــي المرجــع ]23[ وصــٌف لخصائــص الخصــوم وســماتهم التــي ينبغــي أن تؤخــذ فــي الحســبان 

عنــد تقييــم التهديــدات.
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الشكل 1- عملية تقييم التهديدات واستخدام المعلومات عن التهديدات.



ومــن بيــن طرائــق اســتخدام المعلومــات عــن التهديــدات فــي وضــع المتطلبــات الرقابيــة أن - 3-60

ــدات،  ــاً لنمــاذج التهدي ــدات بيان ــي للتهدي ــم الوطن م الســلطة المختصــة المســؤولة عــن التقيي ــدِّ تق

بنــاًء علــى نتائــج التقييــم الوطنــي للتهديــدات، إلــى الهيئــة الرقابيــة لكــي تدخــل عليــه التعديــات 

ــة الخاصــة بأمــن المــواد المشــعة والمرافــق ذات  الازمــة وتســتخدمه فــي وضــع متطلباتهــا الرقابي

الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة. وفــي حــال اختيــار هــذه الطريقــة، تضــع الهيئــة الرقابيــة لوائــح تُلــزم 

لة بتنفيــذ نظــام أمنــي يوفِّــر، بنــاًء علــى تقييــم الهيئــة الرقابيــة، الحمايــة مــن الخصــوم  الجهــة المشــغِّ

دة فــي بيــان نمــاذج التهديــدات. الذيــن لهــم الخصائــص والســمات المحــدَّ

وبــدالً مــن ذلــك، يمكــن اســتخدام التقييــم الوطنــي للتهديــدات إلعــداد وتطبيــق وصــٍف - 3-61

ــات  ــه التعدي ــة أن تدخــل علي ــة الرقابي ــن للهيئ ــم، يمك ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت للتهدي

ــا يفــي بالمتطلبــات الرقابيــة.  ــذ نظامــاً أمنيًّ ــم وتنفِّ لة لكــي تصمِّ مــه للجهــة المشــغِّ الازمــة وتقدِّ

ــداد  ــدات وإع ــي للتهدي ــم الوطن ــول التقيي ــادات ح ــن اإلرش ــد م ــع ]23[ مزي ــي المرج ــرد ف وي

ــدات. ــي للتهدي ــم الوطن ــى التقيي ــم باالســتناد إل ــا فــي التصمي ــاط له ــدات المحت وصــف التهدي

وعنــد تحديــد طريقــة تطبيــق التقييــم الوطنــي للتهديــدات، باالختيــار بيــن وصــف - 3-62

ة عوامــل ينبغــي  التهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم وبيــان نمــاذج التهديــدات، هنــاك عــدَّ

ة العواقــب التــي يمكــن أن تترتَّــب علــى  أن تأخذهــا الدولــة فــي الحســبان، بمــا فــي ذلــك شــدَّ

األعمــال الشــريرة المنطويــة علــى مــواد مشــعة فــي الدولــة المعنيــة، والقــدرة التــي يكفلهــا كلُّ 

ــة  ــج رقابي ــذ نُُه ــة الرقابيــة علــى تنفي ــة، وقــدرة الهيئ نهــج رقابــي علــى وضــع نظــم أمنيــة فعال

ــى 86-3. ــن فــي الفقــرات مــن 3-84 إل ــى النحــو المبيَّ مختلفــة، عل

وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم أم بيان نماذج التهديدات 

كمــا يــرد بمزيــد مــن التفصيــل فــي المرجــع ]23[، فــإنَّ عمليــة التحليــل واتِّخــاذ القــرار - 3-63

التــي ينطــوي عليهــا إعــداد وصــف التهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم تنقســم إلــى ثــاث 

مراحــل رئيســية: 

فرز نواتج عملية التقييم الوطني للتهديدات النتقاء حاالت التهديدات التي يتوفر فيها  	

الدافع و/أو النيَّة و/أو القدرة على ارتكاب عمل شرير منطٍو على مواد مشعة أو مرافق 

ذات صلة أو أنشطة ذات صلة؛ 
تجميع قائمة التهديدات الناتجة من الفرز في بياٍن بالخصائص والسمات النموذجية  	

للخصم المفترض؛ 
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ضبط بيان الخصائص والسمات النموذجية للتهديدات على أساس االعتبارات المتعلقة  	

بالسياسات ذات الصلة.

لــة وشــاملة مــن خصائــص وســمات التهديــدات - 3-64 وتنتــج عــن هــذه العمليــة مجموعــة مفصَّ

التــي يجــب علــى الجهــات المشــغلة توفيــر الحمايــة منهــا. وتنطــوي عمليــة إعــداد بيــان نمــاذج 

ــداد  ــد إع ــبان عن ــي الحس ــذ ف ــي تؤخ ــل الت ــن العوام ــد م ــي العدي ــر ف ــى النظ ــدات عل التهدي

ــم، لكــن بطريقــة أقــل صرامــة وربمــا بمشــاركة  ــا فــي التصمي ــاط له ــدات المحت وصــف التهدي

عــدد أقــل مــن الجهــات. ومــع ذلــك، ينبغــي االضطــاع بعمليــة رســمية إلعــداد مخطــط بديــل 

للحمايــة مــن التهديــدات، بمــا يشــمل مــا يلــي: 

الوقوف على التهديدات ذات الصلة بناًء على التقييم الوطني للتهديدات؛  	
تقييم تأثير العوامل المتعلقة بالسياسات؛  	
توثيق قدرات الخصوم في بيان بالتهديدات تستخدمه الهيئة الرقابية في تحديد متطلبات  	

تصميم النظام األمني وتقييمه.

فــإذا لــم تكــن الدولــة لديهــا المــوارد الكافيــة لاضطــاع بعمليــة رســمية إلعــداد - 3-65

وصــف للتهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم، أو إذا كان االضطــاع بهــذه العمليــة لــن 

ــق قــدراً كافيًّــا مــن االســتفادة مــن حيــث التقليــل مــن المخاطــر المتصلــة بالمــواد  يحقِّ

ــن توفيــر الحمايــة لهــا، يمكــن أن تختــار إعــداد بيــان بنمــاذج التهديــدات.   المشــعة التــي يتعيَّ

ويمكــن للدولــة أن تختــار إعــداد وصــٍف للتهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم فيمــا - 3-66

ــواد  ــصُّ الم ــا يخ ــدات فيم ــاذج التهدي ــان بنم ــب، وبي ــة العواق ــعة الوخيم ــواد المش ــصُّ الم يخ

ــب. ــة العواق ــعة المنخفض المش

وســوف يختلــف وصــف التهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو بيــان نمــاذج التهديــدات - 3-67

وطريقــة إعدادهمــا باختــاف الدولــة المعنيــة، بســبب االختافــات االجتماعيــة والثقافيــة والجغرافية 

السياســية. وعلــى غــرار التقييــم الوطنــي للتهديــدات، عــادًة مــا يتطلــب إعــداد وصــف التهديــدات 

المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو بيــان نمــاذج التهديــدات تضافُــر جهــود الســلطات المختصــة 

المحليــة، بمــا فــي ذلــك وكاالت االســتخبارات واألجهــزة األمنيــة، وســلطات إنفــاذ القانــون، والهيئــة 

ــد  ــداد وتعهُّ ــن إع ــة ع ــؤولية العام ــة المس ــند الدول ــي أن تُس لة. وينبغ ــغِّ ــات المش ــة، والجه الرقابي

ــة  ــة الرقابي ــى الهيئ ــدات إل ــان نمــاذج التهدي ــم أو بي ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت وصــف التهدي
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ــر ذلــك مــن  أو ســلطة مختصــة أخــرى، وفقــاً لمقتضــى الحــال بحســب التشــريعات الســارية أو غي

ــان  ــم أو بي ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت ــف التهدي ــتعراض وص ــي اس ــة. وينبغ ــروف الوطني الظ

ــدة. ــر معلومــات جدي ــد تواف ــرات منتظمــة وحســب االقتضــاء عن ــى فت ــدات عل نمــاذج التهدي

نواتج وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم أو بيان نماذج التهديدات

ينصُّ المرجع ]23[ )بعد حذف الحاشية( على ما يلي:  - 3-68

"لعملية إعداد وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم ناتجان.  فالناتج الرئيسي هو وثيقة 

وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم. وهذا الوصف هو مجموعة صفات وخصائص 

لين مسؤوليات ومساءلة عن الحماية  التهديدات التي تقع على عاتق مؤسسات الدولة والمشغِّ

د التهديدات التي ليس من المناسب إدراجها في وصف  منها. غير أنَّ الناتج الثاني سيحدِّ

التهديدات المحتاط لها في التصميم ولكن تشترط الدولة ضمان الحماية منها ضماناً معقوالً."

وتقــع المســؤولية عــن مواجهــة تلــك التهديــدات علــى عاتــق الدولــة فــي المقــام األول وليــس 

لة، التــي قــد ال تتوفــر لهــا القــدرات و/أو المــوارد الكافيــة للحمايــة  علــى عاتــق الجهــة المشــغِّ

ــض عمليــة إعــداد بيــان نمــاذج  مــن هــذه التهديــدات والتصــدي لهــا. وينبغــي أن تتمخَّ

ــات  ــة المعلوم ــإنَّ طبيع ــم 5، ف ــي القس ــيُناقش ف ــا س ــابهين. وكم ــن مش ــن ناتجي ــدات ع التهدي

ــم أو  ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت ــى وصــف التهدي ــاًء عل لة بن ــة المشــغِّ ــي تُعطــى للجه الت

ــع. ــي المتَّب ــج الرقاب ــى النه ــف عل ــوف تتوق ــدات س ــاذج التهدي ــان نم بي

الحفاظ على صاحية وصف التهديدات المحتاط لها في التصميم أو بيان نماذج التهديدات

ينصُّ المرجع 23 على ما يلي: - 3-69

"ينبغي إنشاء عملية استعراض رسمي من أجل الحفاظ على صاحية وصف التهديدات 

المحتاط لها في التصميم. وينبغي أن تشمل هذه العملية أيضا إجراء تقييم للتهديدات 

التي تتطور بسرعة والتي يجب أن يتم التعامل العاجل معها. وقد يكون من الضروري، 

في مثل هذه الظروف، اتخاذ تدابير أمنية إضافية قبل إكمال االستعراض الرسمي لوصف 

التهديدات المحتاط لها في التصميم. وتتباين من دولة إلى أخرى الطريقة التي تعالج بها 

التهديدات الناشئة."
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ــال  ــي ح ــدات، ف ــاذج التهدي ــان نم ــة بي ــى صاحي ــاظ عل ــة للحف ــة مماثل ــاء عملي ــي إرس وينبغ

ــج. ــذا النه ــار ه اختي

ــان نمــاذج - 3-70 ــم أو بي ــا فــي التصمي ــاط له ــدات المحت ــف اســتعراض وصــف التهدي وال يختل

ــة، عــن  ــك العملي ــي تل ــات المشــاركة ف ــا والجه ــع به ــة المضطل ــث العملي ــدات، مــن حي التهدي

ــرات فــي  ــم تطــرأ تغيُّ ــان النمــاذج، مــا ل ــدات أو بي ــة مــن وصــف التهدي إعــداد الصيغــة األصلي

القانــون أو فــي التنظيــم الحكومــي تســتوجب تغييــر الترتيبــات ذات الصلــة. وينبغــي أن ينتــج 

عــن عمليــة االســتعراض اتِّخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كانــت الصيغــة القائمــة مــن وصــف التهديدات 

ــزم  ــه يل ــة للغــرض، أم أنَّ ــزال كافي ــدات ال ت ــان نمــاذج التهدي ــم أو بي ــي التصمي ــا ف ــاط له المحت

حــة. وفــي حــال إصــدار صيغــة جديــدة مــن وصــف التهديــدات المحتــاط لهــا  إعــداد صيغــة منقَّ

ــة تقييمــاً للوائحهــا  ــة الرقابي ــري الهيئ ــدات، ينبغــي أن تُج ــان نمــاذج التهدي ــم أو بي فــي التصمي

لة للوقــوف علــى مــا إذا كان يلــزم وضــع  األمنيــة ولتنفيــذ تلــك اللوائــح مــن قبــل الجهــات المشــغِّ

لة  لــة أو إدخــال تعديــات علــى النظــم األمنيــة الخاصــة بالجهــات المشــغِّ متطلبــات رقابيــة معدَّ

مــن أجــل التصــدي للتهديــدات وفقــاً للخصائــص الــواردة فــي الصيغــة الجديــدة.

وقــد تنشــأ حــاالت خــارج نطــاق عمليــة االســتعراض العاديــة يثبــت فيها أو يُشــتبه فــي أنَّ - 3-71

الخصــوم باتــت بحوزتهــم قــدرات جديــدة أو غيــر متوقعــة تبلــغ مــن الخطــورة مــا يكفــي لتبريــر 

اتِّخــاذ إجــراءات فوريــة. وينبغــي أن ترســي الهيئــة الرقابيــة والســلطات المختصــة األخــرى عمليــة 

لة  لتقاُســم المعلومــات عــن التهديــدات فيمــا بيــن الســلطات المختصــة ومــع الجهــات المشــغِّ

لة مــن خــال قنــوات غيــر رســمية معلومــات  المعنيــة. وإذا مــا تلقــت إحــدى الجهــات المشــغِّ

لة  بحــدوث تغييــر مــن هــذا القبيــل فــي طبيعــة أحــد التهديــدات، فــإنَّ علــى هــذه الجهة المشــغِّ

ــة والســلطات المختصــة األخــرى حســب االقتضــاء. وينبغــي النظــر فــي  ــة الرقابي ــغ الهيئ أن تبل

ة التأثيــر الــذي يمكــن أن يترتــب علــى التغيُّــر  مــدى مصداقيــة المعلومــات وأهميتهــا وفــي شــدَّ

لة  فــي طبيعــة التهديــد، مــن أجــل تحديــد الطريقــة التــي يلــزم علــى الدولــة و/أو الجهــة المشــغِّ

أن تســتجيب بهــا لذلــك التغيُّــر، ومــدى الحاجــة إلــى التعجيــل بتلــك االســتجابة.

التهديدات الداخلية

ــا فــي - 3-72 ــاط له ــدات المحت ــدات ووصــف التهدي ــي للتهدي ــم الوطن ــاول التقيي ينبغــي أن يتن

التصميــم أو بيــان نمــاذج التهديــدات، بحســب الحــال، التهديــدات الداخليــة التــي تواجــه المــواد 

المشــعة والمرافــق ذات الصلــة.

31



والشــخص الــذي يشــكِّل تهديــداً داخليًّــا هــو فــرد مــأذون لــه بالوصــول إلــى المرافــق ذات - 3-73

الصلــة أو األنشــطة ذات الصلــة أو إلــى المعلومــات الحساســة أو أصــول المعلومــات الحساســة، 

ــا  ــأذون به ــر م ــدة غي ــال متعم ــة أو أفع ــال إجرامي ــكاب "أفع ــهيل ارت ــكاب أو تس ــه ارت ويمكن

ــة، أو  ــطة ذات صل ــة أو أنش ــق ذات صل ــرى أو مراف ــعة أخ ــواد مش ــة أو م ــواد نووي ــق بم تتعل

ــة  ــة نحــو هــذه المــواد أو المرافــق أو األنشــطة، أو أي أفعــال أخــرى تقــرر الدول ه أفعــال موجَّ

أنَّهــا تؤثــر ســلباً فــي األمــن النــووي" ]1[. وكمــا يــرد بمزيــد مــن التفصيــل فــي المرجــع ]24[، 

ــص  ــن الخصائ ــل م ــى األق ــدة عل ــمون بواح ــا يتس ــداً داخليًّ ــكِّلون تهدي ــن يش ــخاص الذي فاألش

ــد  ــا عن ــداً خارجيًّ ــن يشــكِّلون تهدي ــة باألشــخاص الذي ــة مقارن ــم األفضلي ــل له ــي تكف ــة الت التالي

ــكاب أعمــال شــريرة:  الشــروع فــي ارت

ـا )أ(  إمكانيــة الوصــول المــأذون بــه:  يتمتــع األشــخاص الذيــن يشــكِّلون تهديــداً داخليًـّ

ــة ألداء  ــات الازم ــدات والمعلوم ــق والمع ــى المناط ــه إل ــأذون ب ــول الم ــة الوص بإمكاني

ــم. عمله

الصاحيــات:  يتمتــع األشــخاص الذيــن يشــكِّلون تهديــداً داخليًّــا بصاحيــة تنفيــذ عمليــات )ب( 

تشــغيلية فــي إطــار الواجبــات المســندة إليهــم، وقــد تكــون لديهــم أيضــاً صاحيــة توجيــه 

موظفيــن آخريــن.

المعرفــة:  قــد تكــون لــدى األشــخاص الذيــن يشــكِّلون تهديــداً داخليًّــا معرفــة بالمرفــق أو )ج( 

بالنظــم، وقــد تتفــاوت هــذه المعرفــة مــن مســتوى اإللمــام المحــدود وصــوالً لمســتوى 

الخبــراء.

ويمكــن أن تشــمل هــذه الخصائــص أيضــاً إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الحساســة أو أصول 

المعلومــات الحساســة، أو المعرفــة بهــذه المعلومــات أو األصــول.  ويمكــن أن يكــون الموظفــون 

لة بوجــود هــذه الثغــرة المحتملــة. أيضــاً عرضــة لإلكــراه، وينبغــي أن تســلِّم الجهــات المشــغِّ

وينبغــي تطبيــق األســاليب العامــة الــوارد وصفهــا فــي المرجــع ]24[، وفقــاً لنهــج - 3-74

متــدرِّج، للحمايــة مــن التهديــدات الداخليــة التــي تواجــه المــواد المشــعة والمرافــق ذات الصلــة 

ــة،  ــر التقني ــق التدابي ــة عــن طري ــدات الداخلي ــة. ويمكــن التصــدي للتهدي واألنشــطة ذات الصل

مثــل المراقبــة بالفيديــو والحصــر، وكذلــك عــن طريــق تدابيــر اإلدارة األمنيــة، مثــل التحكُّــم فــي 

ــق مــن الجــدارة بالثقــة وحمايــة المعلومــات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــؤدِّي ثقافة  الوصــول والتحقُّ

ــراد  ــب األف ــن جان ــة م ــزام اليقظ ــى الت ــة عل ــان المحافظ ــي ضم ــيًّا ف ــووي دوراً رئيس ــن الن األم

ــدات  ــدي للتهدي ــذة للتص ــر المتَّخ ــتمرارية التدابي ــن اس ــد م ــات، والتأكُّ ــات والمؤسس والمنظم

ــة ]25[. الداخلي
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تزايد مستوى التهديد

د - 3-75 ــدَّ ــد يُح ــدي ألي تهدي ــي التص ــة ف ال ــون فعَّ ــث تك ــة بحي ــم األمني ــم النظ ــي تصمي ينبغ

فــي التقييــم الوطنــي للتهديــدات، أو أي تهديــد تقــف عليــه عمليــة إعــداد وصــف التهديــدات 

ــي أن  ــة ينبغ ــة الرقابي ــد أنَّ الهيئ ــدات. بي ــاذج التهدي ــان نم ــم أو بي ــي التصمي ــا ف ــاط له المحت

لة أيضــاً بوضــع ترتيبــات تكفــل إمكانيــة تعزيــز النظــم األمنيــة مؤقتــاً خــال  تُلــزم الجهــة المشــغِّ

األوقــات التــي تتزايــد فيهــا التهديــدات، بمــا فــي ذلــك اســتحداث تدابيــر إضافيــة لــإلدارة األمنية. 

ــا وأن تدرجهــا ضمــن الخطــة األمنيــة. لة هــذه التدابيــر دوريًّ وينبغــي أن تختبــر الجهــة المشــغِّ

ــن - 3-76 ــرج ع ــب تخ ــى جوان ــتوى تنطــوي عل ــدة المس ــدات المتزاي ــت التهدي ــال كان ــي ح وف

ــن  ــدات، فم ــاذج التهدي ــان نم ــم أو بي ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت ــف التهدي ــاق وص نط

المرجــح أنَّ المســؤولية الرئيســية عــن التصــدي لهــذه الجوانــب ســوف تقــع علــى عاتــق الدولــة.

طرائق التقييم

هنــاك عــدد مــن الطرائــق المســتخدمة فــي تقييــم مــدى فعاليــة النظــم األمنيــة فــي توفيــر - 3-77

ــن  ــم لمواط ــراء تقيي ــي إج ــق ف ــذه الطرائ ــدى ه ــل إح دة. وتتمثَّ ــدَّ ــدات المح ــن التهدي ــة م الحماي

ــن أن  ــه، ويمك ــي طبيعت ــا ف داً أو عامًّ ــدَّ ــف مح ــن الضع ــم مواط ــون تقيي ــن أن يك ــف. ويمك الضع

لة إلثبــات فعاليــة النظــم )أي االمتثــال( وفقــاً للمتطلبــات التــي يضعهــا اإلطــار  تجريــه الجهــة المشــغِّ

ــق مــن امتثــال الجهــة  الرقابــي للدولــة، أو أن تجريــه الهيئــة الرقابيــة التابعــة للدولــة بهــدف التحقُّ

ــن  ــف ع ــية، أي الكش ــة األساس ــف األمني ــق بالوظائ ــا يتعل ــف فيم ــن الضع ــم مواط لة. وتُقيَّ ــغِّ المش

الخصــوم وتعطيلهــم والتصــدي لهــم، والتــي تــرد مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم 4، مــن 

أجــل التأكُّــد مــن إدارة المخاطــر المرتبطــة بارتــكاب أعمــال شــريرة ضــد المــواد المشــعة والمرافــق 

واألنشــطة ذات الصلــة بحيــث تظــلَّ عنــد مســتوى مقبــول. ويمكــن االطــاع علــى معلومــات إضافيــة 

بشــأن كيفيــة إجــراء تقييــم لمواطــن الضعــف فــي التذييــل الثالــث.

وضع نظم وتدابير األمن النووي على أساس المخاطر

تنصُّ الفقرتان 3-19 و3-20 من المرجع ]3[ على ما يلي، على التوالي:- 3-78

"ينبغي للدولة أن تتّبع نهجاً يتمحور حول إدارة المخاطر بغية التخفيف من مخاطر 

حصول أعمال شريرة إلى مستوى مقبول. وينبغي للدولة أن تقيّم التهديدات المحتملة، 
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والعواقب المحتملة، ومدى ترجيح حصول أعمال شريرة، ثم تضع إطاراً تشريعياً ورقابياً 

ينص على تدابير أمنية فعالة ومجدية لمواجهة التهديد."

"وينبغي للدولة أن تقرر مستوى المخاطر الذي تعتبره مقبوالً ومستوى الجهود المبرِّرة 

لحماية المواد المشعة والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة إزاء التهديد بحيث 

يتم التخفيف من الخطر إلى مستوى مقبول، رهناً بتوافر الموارد وبما تعود به األصول 

المحمية من مزايا على المجتمع، وبأولويات أخرى. ويجوز للتدابير األمنية المطلوبة أن 

تستفيد من تدابير أخرى موضوعة ألغراض األمان اإلشعاعي."

ــى مــن اتِّبــاع الدولــة نهجــاً يتمحــور حــول إدارة المخاطــر هــو التقليــل - 3-79 والهــدف المتوخَّ

مــن المخاطــر المرتبطــة باألعمــال الشــريرة إلــى مســتوى مقبــول مــن خــال تقييــم التهديــدات 

ــا،  ــب عليه ــل أن تترت ــي يُحتم ــارة الت ــعاعية الض ــب اإلش ــال والعواق ــذه األعم ــكِّلها ه ــي تش الت

ــة المناســبة للتصــدي لهــا. ــر األمني ــد مــن وجــود التدابي والتأكُّ

والغــرض مــن اتِّبــاع هــذا النهــج هــو التركيــز علــى التقليــل مــن احتماليــة نجــاح الخصــوم - 3-80

ــد  ــرد بمزي فــي إتمــام أعمــال شــريرة يمكــن أن تتســبب فــي عواقــب إشــعاعية ضــارة. وكمــا ي

مــن التفصيــل فــي القســم 5، ينبغــي أن تضــع الهيئــة الرقابيــة نظامــاً لتصنيــف المــواد المشــعة 

إلــى ثــاث فئــات متدرجــة، بحيــث تُشــترط لــكلِّ فئــة مجموعــة مــن المتطلبــات األمنيــة التــي 

ــتوى  ــة مس ــة الرقابي د الهيئ ــدِّ ــي أن تح ــة. وينبغ ــة المعني ــتوى الفئ ــب مس ــًة بحس ــزداد صرام ت

ــي  ــارة الت ــعاعية الض ــب اإلش ــى العواق ــاً إل ــتناد أساس ــعة باالس ــادة مش ــي أليِّ م ــف األمن التصني

يُحتمــل أن تترتــب علــى اســتخدام تلــك المــادة بنجــاح فــي عمــل شــرير.

ــى العواقــب اإلشــعاعية الضــارة، يمكــن لألعمــال الشــريرة أن تتســبب فــي - 3-81 ــة إل وباإلضاف

ــات  ــي القطاع ــة ف ــدان الثق ــار النفســية وفق ــي واآلث ــع الجماع ــل الهل ــر مباشــرة مث ــب غي عواق

ــأنَّ جميــع هــذه العواقــب ممكنــة  ــة التــي تســتخدم المــواد المشــعة. ومــع التســليم ب الصناعي

الحــدوث، فــإنَّ هــذا المنشــور ال يأخــذ فــي الحســبان ســوى العواقــب اإلشــعاعية الضــارة التــي 

يمكــن أن تترتــب علــى عمــل شــرير عنــد مناقشــة عمليــة إدارة المخاطــر. بيــد أنَّ الــدول يمكــن 

ــول  ــد مســتوى الخطــر المقب ــد تحدي ــر المباشــرة عن ــب األخــرى غي ــي هــذه العواق أن تنظــر ف

داخــل أراضيهــا.

وتنــصُّ الفقــرة 3-21 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "وينبغــي للهيئــة الرقابيــة أن تضــع - 3-82

ــق  ــة تحقي ــترك بغي ــج مش ــاس األداء، أو نه ــى أس ــم عل ــج قائ ــر، أو نه ــج آم ــاً لنه ــح وفق اللوائ
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ــووي." ــن الن ــة األم ــن منظوم ــراض المرجــوة م األغ

ــج - 3-83 ــر، والنه ــج اآلم ــة: النه ــح األمني ــع اللوائ ــي وض ــا ف ــن اتِّباعه ــج يمك ــة نُُه ــاك ثاث وهن

ــذي  ــة النهــج ال ــة الرقابي ــار الهيئ ــط. وينبغــي أن تخت ــى أســاس األداء، والنهــج المختل ــم عل القائ

ــا،  ــة لرقابته لة الخاضع ــات المشــغِّ ــوارد الجه ــدرات وم ــا، وق ــا وموارده ــاة قدراته ــبها بمراع يناس

ــي. ــي الوطن ــريعي والرقاب ــار التش ــا، واإلط ــي تأمينه ــي ينبغ ــواد الت ــاق الم ونط

ــة - 3-84 ــر األمني ــن التدابي ــة م ــة مجموع ــة الرقابي ــع الهيئ ــر، تض ــج آم ــذ بنه ــة األخ ــي حال وف

ــر مســتوى مقبــوالً مــن األمــن فــي مواجهــة التهديــدات المبيَّنــة  دة التــي تــرى أنَّهــا توفِّ المحــدَّ

ــان نمــاذج  ــم أو بي ــاط لهــا فــي التصمي ــدات المحت ــدات وفــي وصــف التهدي ــم التهدي فــي تقيي

ــة أو مــن  ــة الرقابي ــذه، ســواًء مــن منظــور الهيئ ــاز النهــج اآلمــر ببســاطة تنفي ــدات. ويمت التهدي

لة. لكــنَّ مــا يعيــب هــذا النهــج هــو افتقــاره إلــى المرونــة نســبيًّا. فعلــى  منظــور الجهــات المشــغِّ

ــات  ــاً للمتطلب لة ممتث ــي الخــاص بالجهــة المشــغِّ ــال، يمكــن أن يكــون النظــام األمن ســبيل المث

الرقابيــة اآلمــرة لكنــه ال يتصــدى بالكامــل لمواطــن الضعــف الفعليــة التــي تعانــي منهــا المــواد 

ــدات بعينهــا. لة فــي مواجهــة تهدي ــدى الجهــة المشــغِّ المشــعة ل

لة تضــع عــدداً - 3-85 ــا فــي حالــة األخــذ بنهــج قائــم علــى أســاس األداء، فــإنَّ الجهــة المشــغِّ أمَّ

ــي  ــا ف ــاط له ــدات المحت ــف التهدي ــدات ووص ــم التهدي ــى تقيي ــاًء عل ــة بن ــد األمني ــن المقاص م

لة تصميــم وتنفيــذ توليفــة  التصميــم أو بيــان نمــاذج التهديــدات، وتشــترط علــى الجهــة المشــغِّ

مــن التدابيــر األمنيــة التــي تكفــل تحقيــق هــذه المقاصــد. ويمتــاز هــذا النهــج بأنَّــه يســلِّم بــأنَّ 

ــة، وأنَّ كلَّ  ــر األمني ــن التدابي ــة م ــة متنوع ــن طائف ــف م ــن أن تتأل ــة يمك ــة الفعال ــم األمني النظ

لة يمكــن أن تنفــرد بظروفهــا الخاصــة. وألنَّ النهــج القائــم علــى أســاس األداء يتَّســم  جهــة مشــغِّ

بقــدر أكبــر مــن المرونــة، فإنَّــه يقلِّــل أيضــاً مــن الحاجــة إلــى تغييــر اللوائــح عنــد الوقــوف علــى 

لة  تهديــدات جديــدة. بيــد أنَّ نجــاح هــذا النهــج يقتضــي أن يكــون لــدى كلٍّ مــن الجهــة المشــغِّ

والهيئــة الرقابــة عــدد كاٍف مــن الموظفيــن مــن أصحــاب الخبــرات األمنيــة الرفيعــة المســتوى.

ــا النهــج المختلــط فيجمــع بيــن عناصــر مــن النهــج اآلمــر وعناصــر مــن النهــج القائــم - 3-86 أمَّ

علــى أســاس األداء. وهنــاك العديــد مــن الصيــغ الممكنــة التــي يمكــن أن يتَّخذهــا النهــج 

المختلــط. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تضــع الهيئــة الرقابيــة مجموعــة مــن التدابيــر األمنيــة 

لة بــأن تثبــت أنَّ النظام  لة االختيــار مــن بينهــا، مع إلــزام الجهــة المشــغِّ التــي يُتــاح للجهــة المشــغِّ

لة باســتخدام مجموعــة جزئيــة مــن هــذه  األمنــي ككلٍّ — بصيغتــه التــي وضعتهــا الجهــة المشــغِّ

دتهــا الهيئــة الرقابيــة. وبــدالً مــن ذلــك،  التدابيــر — يفــي بالمقاصــد األمنيــة المنطبقــة التــي حدَّ
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يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تتبــع نهجــاً قائمــاً علــى أســاس األداء فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة التي 

تنطــوي أكثــر مــن غيرهــا علــى إمكانيــة التســبُّب فــي عواقــب إشــعاعية ضــارة إذا مــا اســتُخدمت 

ــزة  ــل. والمي ــة أق ــى إمكاني ــة عل ــا يخــصُّ المــواد المنطوي ــراً فيم ــي أعمــال شــريرة، ونهجــاً آم ف

ــات  ل المتطلب ــدِّ ــة أن تع ــة الرقابي ــح للهيئ ــث يتي ــه، حي ــي مرونت ــط ه ــج المختل ــية للنه األساس

دة. ويمكــن  لة مــن احتياجــات وقيــود محــدَّ الرقابيــة لكــي تتوافــق مــع مــا لــدى الجهــة المشــغِّ

االطــاع علــى مناقشــة أكثــر تفصيــاً للنُّهــج الثاثــة فــي القســم 6.

استخدام التكنولوجيات أو الممارسات البديلة

تنصُّ الفقرة 3-22 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-87

"وينبغي للدولة أن تدرس سبل تقليص مخاطر األمن النووي المرتبطة بالمواد المشعة، وال 

سيما المصادر المشعة، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق التشجيع على استخدام 

نويدة مشعة بديلة، أو شكاً كيميائياً، أو تكنولوجيا غير مشعة، أو عن طريق تشجيع 

التوصل إلى أجهزة ذات تصاميم تتسم بقدرة أكبر على مقاومة التاعب بها."

ــة، ســواًء - 3-88 ــات أو ممارســات تشــغيلية بديل وينبغــي النظــر فــي تشــجيع األخــذ بتكنولوجي

ــات أو  ــذه التكنولوجي ــه ه ــؤدي في ــن أن ت ــق يمك ــي أي تطبي ــة، ف ــتحدثة أو قائم ــت مس كان

ــي األحــوال  ــل مــن المخاطــر المرتبطــة بالمــواد المشــعة. وف ــى التقلي ــدة إل الممارســات الجدي

ــة  ــن التقني ــن الناحيتي ــاً م ــات مجدي ــات أو الممارس ــذه التكنولوجي ــا األخــذ به ــون فيه ــي يك الت

ــال:  ــى ســبيل المث ــي، عل ــا يل ــى أيٍّ مم ــة عل ــا يمكــن أن تكــون قائم ــة، فإنَّه واالقتصادي

استخدام شكل آخر من نفس النويدة المشعة، مثل استخدام خزفيات السيزيوم بدالً من  	

كلوريدات السيزيوم؛ 
استخدام نويدة مشعة بديلة، مثل استخدام الهيدروجين-3 في األجهزة ذات الوميض  	

المشع بدالً من الراديوم-226 المستخدم تقليديًّا في هذه األجهزة؛ 
استخدام تكنولوجيا غير مشعة، مثل االستعاضة عن أجهزة تشعيع الدم القائمة على  	

السيزيوم-137 بأجهزة قائمة على األشعة السينية في بعض الحاالت؛ 
استخدام تقنيات غير إشعاعية، مثل استخدام المقاييس اإللكترونية بدالً من مقاييس  	

االمتاء أو الكثافة المحتوية على مصادر السيزيوم-137 أو الكوبلت-60؛ 
تغيير الممارسات التشغيلية، مثل نقل المفردات من موقع العمل لتخضع لاختبار في  	

مرفق دائم آمن، في سياق التصوير اإلشعاعي الصناعي.
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وينبغــي أيضــاً النظــر فــي اســتخدام أكثــر مــن تصميــم لمقاومــة التاعــب فــي األجهــزة - 3-89

المحتويــة علــى مــواد مشــعة، ممــا يمكــن أن يزيــد مــن الوقــت الــذي يســتغرقه الوصــول إلــى 

المــادة المشــعة وســحبها مــن الجهــاز. وتــؤدي هــذه التدابيــر إلــى وضــع عراقيــل إضافيــة فــي 

طريــق الخصــم ومــن ثــم زيــادة الوقــت المتــاح لقــوات التصــدي حتــى تتَّخــذ مــا يلــزم لمواجهــة 

ــا. وعلــى ســبيل  أي ســحب للمــواد المشــعة دون إذن، عنــد محاولــة ذلــك أو بعــد وقوعــه فعليًّ

ــراق لتحســين  ــواح العســيرة االخت ــل األل ــة مث ــات مادي ن ــال، يمكــن النظــر فــي إضافــة مكوِّ المث

ــاً  ــدة أيض ــون مفي ــن أن تك ــي يمك ــر الت ــن التدابي ــر. وم ــة للخط ــة المعرَّض ــن الصيان ــن أماك أم

اســتخدام وســائل تثبيــت خاصــة تتطلــب اســتخدام أداوت متخصصــة لتركيبهــا وإزالتهــا.

ــل - 3-90 ــا البدائ ــي مزاي ــر ف ــي النظ ــعة، ينبغ ــواد المش ــة للم ــل الممكن ــة البدائ ــد دراس وعن

ــد ال يمكــن  ــى، فق ــة أعل ــة إنتاجي ــات البديل ــر بعــض التكنولوجي ــد توفِّ ــن ق ــي حي ــا. وف وعيوبه

ــعة  ــزة األش ــك أجه ــى ذل ــة عل ــة الملحوظ ــن األمثل ــاالت؛ وم ــع الح ــي جمي ــا ف ــل عليه التعوي

ــاً. ــر دائم ــا ال يتوف ــو م ــا، وه ــاً له ــدرة مكرَّس ــدر ق ــادًة مص ــب ع ــا تتطل ــث إنَّه ــينية، حي الس

وينبغــي أن تتبــادل الــدول المعلومــات بشــان التكنولوجيــات والممارســات البديلــة. وعلــى - 3-91

ســبيل المثــال، فــإذا أدخلــت إحــدى الــدول تحســينات علــى أمــن أحــد تصاميــم األجهــزة، قــد 

تســتفيد الــدول األخــرى مــن اإلحاطــة علمــاً بهــذه التحســينات.

النهج المتدرِّج

تنــصُّ الفقــرة 3-23 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "وينبغــي للهيئــة الرقابيــة أن تصــوغ - 3-92

المتطلبــات باســتخدام نهــج متــدرج يطبّــق مبــادئ إدارة المخاطــر بمــا يشــمل اســتحداث 

ــعة." ــواد المش ــف للم تصني

ويُقصــد بالتصنيــف األمنــي عمليــة تصنيــف المــواد المشــعة علــى أســاس مســتوى - 3-93

ــل هــذا  ــا، وتعدي ــي المناســب له ــد المســتوى األمن نشــاطها اإلشــعاعي و/أو اســتخدامها، وتحدي

دة.  ــدَّ ــارات مح ــل أو اعتب ــى عوام ــاًء عل ــه بن ــة علي ــة المترتب ــر األمني ــي والتدابي ــتوى األمن المس

ــل. ــن التفصي ــد م ــم 5 بمزي ــا القس ــا يتناوله ــة، كم ــذه العملي ــكل-2 ه ــح الش ويوضِّ
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ولغــرض توفيــر الحمايــة للمــواد المشــعة مــن الســحب دون إذن أو التخريــب، ينبغــي أن - 3-94

تأخــذ الدولــة فــي الحســبان العواقــب اإلشــعاعية الضــارة التــي يمكــن أن تترتــب علــى األعمــال 

المنطويــة علــى المــواد المشــعة المندرجــة ضمــن فئــات أو مســتويات أمنيــة معيَّنــة، وتطبيــق 

نهــج متــدرِّج عنــد وضــع المتطلبــات الرقابيــة فــي هــذا الصــدد.

الدفاع في العمق

تنصُّ الفقرة 3-24 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-95

"وينبغي للهيئة الرقابية أن تصوغ المتطلبات استناداً إلى مفهوم الدفاع في العمق. 

وتستلزم متطلبات األمن الخاصة بالمواد المشعة مزيجاً مكّوناً من أجهزة )تجهيزات أمنية(، 

وإجراءات )التحكم بالوصول، والمتابعة، وغيرهما(، وتصميم للمرافق."

وينبغــي أن تشــترط الهيئــة الرقابيــة اســتخدام مفهــوم الدفــاع فــي العمــق فــي تصميــم - 3-96

النظــم األمنيــة التــي تــؤدي الوظائــف األمنيــة ألغــراض الكشــف عــن الخصــوم وتعطيلهــم 

والتصــدي لهــم، وكذلــك فــي تنفيــذ اإلدارة األمنيــة. وينبغــي أن يشــتمل تصميــم النظــم، بالقــدر 

المناســب علــى أســاس النهــج المتــدرِّج، تدابيــر مســتقلة بحيــث ال يــؤدي تعطُّــل جانــب واحــد 

مــن قــدرات النظــام إلــى فقــدان الوظيفــة األمنيــة بأســرها. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 

اســتخدام تدابيــر كشــف تجمــع بيــن المراقبــة البشــرية والتدابيــر اإللكترونيــة لكشــف التســلُّل 

إلــى المرفــق. ويمكــن أن تتألــف تدابيــر تعطيــل الخصــوم مــن مجموعــة متعــددة مــن الحواجــز 

الماديــة المســتقلة والمتنوعــة — مثــل األســيجة والمتاريــس والمبانــي المدرَّعــة واألبــواب 

ــى الهــدف.  ــا للوصــول إل ــى كلٍّ منه ــب عل ــزم التغلُّ المدرَّعــة واألقفــاص واألربطــة — بحيــث يل

ــن الشــرطة  ــواٌت م ــع وق ــي االضطــاع حــراٌس داخــل الموق ــا التصــدي فيمكــن أن يشــترك ف أمَّ

ــد  ــق عن ــي العم ــاع ف ــوم الدف ــاً مفه ــة أيض ــر اإلدارة األمني ــي تدابي ــي أن تراع ــة. وينبغ المحلي

االقتضــاء. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تجمــع تدابيــر التحكــم فــي الوصــول بيــن اســتخدام 

ــخصي. ــف الش ــم التعري ــة ورق ــات الممغنط البطاق
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األمني

تصنیف المواد 
المشعة

تحدید المستوى األمني 
ألف أو باء أو جیم

تعدیل المستوى األمني 
بناًء على عوامل محدَّدة 

الشكل 2- التصنيف األمني.



وعــن طريــق الجمــع بيــن مبــدأي اتِّبــاع نهــج متــدرِّج والدفــاع فــي العمــق عنــد تصميــم - 3-97

التدابيــر األمنيــة وتنفيذهــا ألغــراض الكشــف عــن الخصــوم وتعطيلهــم والتصــدي لهــم، يمكــن 

نــات أكثــر فعاليــة  لة أن تختــار اســتخدام عــدد أكبــر مــن الطبقــات األمنيــة ومكوِّ للجهــة المشــغِّ

ــة باألهــداف ذات العواقــب األقــل خطــورة. ــة األهــداف ذات العواقــب األخطــر مقارن لحماي

أوجه الترابط مع نظام األمان

تنصُّ الفقرات من 3-25 إلى 3-28 من المرجع ]3[ على ما يلي، على التوالي:- 3-98

"اعترافاً بأن لألمان واألمن هدفاً مشتركاً – أال وهو وقاية األشخاص والمجتمع والبيئة من 

اآلثار الضارة لإلشعاعات – يتمخض نهج جيد التنسيق في ميداني األمان واألمن عن مزايا 

متبادلة، وينبغي للدولة أن تكفل ما يلي:

ــة  	 ــن لكفال ــان واألم ــن األم ــؤولين ع ــن المس ــيق بي ــاور والتنس ــى التش ــاظ عل الحف

فعاليــة أمــن المــواد المشــعة ولكفالــة اتســاق المتطلبــات الرقابيــة، ال ســيما عنــد 

ــى ســلطات مختصــة مختلفــة؛ إســناد المســؤولية عــن األمــان وعــن األمــن إل
تتطلــب القــرارات الهامــة بشــأن األمــان واألمــن مشــاركَة خبــراء فــي األمــان وفــي  	

األمــن علــى أســاس متواصــل؛
ينبغــي تقويــة ]أوجــه الترابــط بيــن األمــان واألمــن[ عــن طريــق إرســاء ثقافــة أمــان  	

وثقافــة أمــن نــووي ضمــن المنظومــة اإلداريــة."

"وينبغي للدولة أن تكفل الحفاظ على التوازن بين األمان واألمن في كافة مكّونات 

منظومة األمن النووي، بدءاً من صياغة اإلطار التشريعي ووصوالً إلى تنفيذ التدابير 

األمنية."

"وينبغي للسلطات المختصة أن تكفل أن التدابير األمنية المفروضة حول المواد المشعة 

والمرافق ذات الصلة واألنشطة ذات الصلة تراعي التدابير المتّخذة لكفالة األمان وأنها 

ُمصاَغة بحيث ال تتناقض فيما بينها وذلك في األوضاع الطبيعية وحاالت الطوارئ على حد 

سواء."
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"وينبغي للسلطات المختصة التي تتعامل مع المشغل أن تكفل، إلى أقصى حّد ممكن، أن 

التدابير األمنية المطبّقة خال عملية التصدي ألحد أحداث األمن النووي ال تؤثر سلباً على 

أمان الموظفين. وينبغي لموظفي األمن أن يديروا ما ينّفذونه من أعمال بشكل يضمن 

الحفاظ على أمان جميع األشخاص الذين يُحتمل أن يتأثروا بها، سواء كانوا في الموقع أو 

خارجه."

وينبغــي مراعــاة أوجــه الترابــط بيــن األمــان واألمــن ســواء علــى مســتوى الدولــة أو علــى - 3-99

لة، علــى النحــو الــذي تتناولــه المناقشــة فــي األقســام الفرعيــة التاليــة. مســتوى الجهــة المشــغِّ

الدولة

عنــد وضــع اإلطــار التشــريعي والرقابــي الــذي ينظِّــم أمــن المــواد المشــعة والمرافــق - 3-100

ــود  ــاء، وج ــب االقتض ــار، حس ــي االعتب ــذ ف ــي أن يؤخ ــة، ينبغ ــطة ذات الصل ــة واألنش ذات الصل

ــك التأهــب والتصــدي للطــوارئ،  ــم األمــان، بمــا فــي ذل ــذي ينظِّ ــي ال اإلطــار التشــريعي والرقاب

والوقايــة مــن اإلشــعاعات. ويتنــاول المتطلــب رقــم 12 مــن المرجــع ]15[ أيضــاً أوجــه الترابــط 

بيــن األمــان واألمــن.

ــة واحــدة أن - 3-101 ــة رقابي ــى هيئ ــاً إل ــن مع ــان واألم ــن األم ــناد المســؤولية ع ــن إلس ويمك

يســاعد علــى تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد وتيســير إرســاء نظــام متكامــل للوقايــة والتحكُّم 

مــن خــال عمليــات منــح األذون والتفتيــش واإلنفــاذ. كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى تمكيــن الهيئــة 

الرقابيــة مــن التنســيق ببســاطة أكبــر بيــن األمــان واألمــن عنــد وضــع اللوائــح.

وينبغــي إرســاء التعــاون وتقاُســم المعلومــات بصــورة منتظمــة ومنهجيــة بيــن موظفي - 3-102

ــات األمــان وزمائهــم المســؤولين وضــع  ــذ متطلب ــة المســؤولين عــن وضــع وتنفي ــة الرقابي الهيئ

ــى  ــي، عل ــا يل ــات م ــم المعلوم ــاون وتقاُس ــة. ويمكــن أن يشــمل التع ــات األمني ــذ المتطلب وتنفي

ســبيل المثــال ال الحصــر: 

النظر في األمان واألمن معاً في سياق عمليات منح األذون المرتبطة بكلِّ مجاٍل من  	

المجالين، بما في ذلك أثناء تصنيف المواد المشعة وإدراج المتطلبات المتعلقة بالحصر 

وجرد المخزونات؛ 
استعراض متطلبات األمان واألمن المقترحة للتأكُّد من التوافق بينهما؛  	
إجراء عمليات تفتيش مشتركة، في حدود ما تسمح به مقتضيات حماية المعلومات؛  	
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لة لضمان  	 مها الجهات المشغِّ التقييم المشترك لخطط الطوارئ والخطط األمنية التي تقدِّ

التوافق واالتساق فيما بينها؛
صين في مجال األمان في وضع متطلبات األمن، والعكس؛  	 إشراك متخصِّ
دة. 	 إنشاء أفرقة عاملة لمعالجة أوجه ترابط تقنية محدَّ

ــة - 3-103 ــط تقني ــي تُنشــأ لمعالجــة أوجــه تراب ــة الت ــة العامل ــي األفرق ويمكــن أن يشــارك ف

دة ممثلــون مــن الجهــات التاليــة، باإلضافــة إلــى ممثلــي الهيئــة الرقابيــة وحســب االقتضــاء:  محــدَّ

ــاع  ــة والدف ــتخبارات؛  ووزارات الداخلي ــن وكاالت االس ــن م ــي؛ وموظفي ــم التقن ــات الدع منظم

والنقــل والشــؤون الخارجيــة؛  وســلطات إنفــاذ القانــون والجمــارك وخفــر الســواحل وغيرهــا مــن 

الــوكاالت التــي تضطلــع بمســؤوليات أمنيــة؛  ووزارات الصحــة والبيئــة وغيرهمــا مــن الــوكاالت 

المكلَّفــة بمســؤوليات متعلقــة باألمــان أو الصحــة أو التأهــب والتصــدي للطــوارئ. ويمكــن أن 

ــا  ــع القضاي ــل م ــا للتعام ــتوى اإلدارة العلي ــى مس ــات عل ــاً اجتماع ــة أيض ــة العامل ــمل األفرق تش

الكبــرى مثــل ضوابــط االســتيراد والتصديــر، وحســب االقتضــاء، التحكيــم بيــن الــوزارات إذا نشــب 

بينهــا خــاف وظــلَّ قائمــاً.

وينبغــي وضــع أســاليب مكرَّســة لضمــان الشــفافية فيمــا يتعلــق بمســائل األمــان وحمايــة - 3-104

المعلومــات ذات األهميــة األمنيــة. وينبغــي إرســاء ثقافــة متكاملــة تجمــع بيــن األمــان واألمــن داخــل 

ــن  ــن المكلَّفي ــن الموظفي ــة لتمكي ــة الازم ــول التقني ــر الحل ــاً تطوي ــي أيض ــة. وينبغ ــة الرقابي الهيئ

بمســؤوليات متعلقــة بأمــان المــواد المشــعة وأمنهــا مــن الوصــول إلــى المعلومــات التــي يحتاجونهــا 

ألداء واجباتهــم، مثــل البيانــات المشــمولة بالســجل الوطنــي للمــواد المشــعة.

لة الجهات المشغِّ

ــن - 3-105 ــان واألم ــن األم ــال بي ــط الفعَّ ــاء التراب ــال إرس ــي مج ــدة ف ــات الجي ــن الممارس م

لة تدابيــر األمــان والتدابيــر األمنيــة بحيــث يدعــم كلٌّ  ــذ الجهــة المشــغِّ والمحافظــة عليــه أن تنفِّ

منهمــا اآلخــر. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لتدابيــر األمــان المســتخدمة لمنــع وقــوع الحادثــات 

المتصلــة باألمــان أن تدعــم األمــن أيضــاً. وينبغــي أيضــاً تصميــم تدابيــر األمــان والتدابيــر األمنيــة 

بحيــث ال تــؤدي تدابيــر األمــان إلــى تقويــض األمــن وال التدابيــر األمنيــة إلــى تقويــض األمــان.

ــون مــع - 3-106 ــن يتعامل لة الذي ــد مــن الحــاالت، يكــون موظفــو الجهــة المشــغِّ وفــي العدي

ــح أن  ــن المرجَّ ــة. وم ــائل األمني ــع المس ــاً م ــون أيض ــن يتعامل ــهم م ــم أنفس ــن ه ــائل األم مس

ــك الحــاالت. ــل تل ــي مث ــيكون أيســر ف ــن س ــان واألم ــن األم ــل بي ــق التكام تحقي

41



ــا الحــاالت التــي ال يتولــى فيهــا المســؤولية عــن األمــان واألمــن نفــس الموظفــون - 3-107 أمَّ

الموظفيــن  بيــن  العاقــات  تنظيــم  ينبغــي  لة،  المشــغِّ للجهــة  المؤسســي  الهيــكل  داخــل 

صيــن فــي األمــن بحيــث تكــون أوجــه الترابــط بيــن األمــان  صيــن فــي األمــان والمتخصِّ المتخصِّ

واألمــن مفهومــة جيِّــداً وخاضعــة إلدارة ُمحكمــة. وينبغــي أن تشــارك اإلدارة العليــا فــي 

ــد مــن أنَّ أيًّــا مــن األمــان أو األمــن  االجتماعــات المعنيــة بالترابــط بيــن األمــان واألمــن وأن تتأكَّ

ــن األمــان واألمــن.  ــط بي ــة بالتراب ــج االجتماعــات المعني ال يقــوِّض اآلخــر. وينبغــي تســجيل نتائ

ــعاعات  ــن اإلش ــة م ــات الوقاي ــة بمتطلب ــة كافي ــن معرف ــي األم ــدى موظف ــون ل ــي أن تك وينبغ

ــة  ــر األمني ــن بالتدابي ي ــان ملمِّ ــو األم ــون موظف ــي أن يك ــل، ينبغ ــة، وبالمث ــائل ذات الصل والمس

ــم. ــة عمله ــي بيئ ــق ف ــي تُطبَّ الت

دة التــي ينبغــي فيهــا معالجــة الترابــط بيــن األمــان واألمــن مــا - 3-108 ومــن الحــاالت المحــدَّ

يلــي:

صيانة األجهزة المحتوية على مصادر مشعة.  	
استبدال المصادر المشعة. 	
جرد مخزونات المصادر المشعة )أو المواد المشعة، عند االقتضاء(.  	
أي تغيُّر يطرأ على نظم األمان أو األمن أو على تصميم/خصائص المرفق )مكان المواد  	

المشعة، نوع األجهزة المستعملة، التحكُّم في الوصول، وما إلى ذلك(. وينبغي دائماً 

تحليل هذه التغييرات من منظوري األمان واألمن قبل تنفيذها. وفي حال الوقوف على 

لة إلى الموظفين المعنيين داخل  آثار سلبية محتملة، ينبغي أن تبلغها الجهة المشغِّ

المنظمة وأن تنظر في اتِّخاذ تدابير بديلة أو إجراءات تعويضية و/أو تخفيفية.
التحكُّم في الوصول )بما في ذلك تحديد مناطق التحكُّم في الوصول( والوصول إلى  	

المعلومات.
مراعاة برنامج الوقاية من اإلشعاعات عند وضع الخطة األمنية.  	

لة علــى علــم بالمســائل ذات الصلــة بالترابــط بيــن - 3-109 وينبغــي أن تكــون الجهــة المشــغِّ

ــي  ــاء التشــغيل العــادي وف ــى النحــو المناســب أثن ــك المســائل عل ــر تل ــان واألمــن وأن تدي األم

ــا  ــام خــاص لحــاالت الطــوارئ، ســواء كان ســبب وقوعه ــاء اهتم ــي إي حــاالت الطــوارئ. وينبغ

ــن  ــط بي ــه التراب ــمل إدارة أوج ــووي. وتش ــن الن ــل باألم ــدث متص ــان أو ح ــل باألم ــدث متص ح
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األمــان واألمــن مــا يلــي: 

التأكُّد، قدر المستطاع، من أخذ ترتيبات إدارة الطوارئ في الحسبان عند وضع الخطة  	

األمنية؛
تحقيق التنسيق والتكامل بين الخطط األمنية وخطط الطوارئ؛  	
إعداد وتنفيذ تمارين مشتركة تجمع بين األمان واألمن الختبار الخطط والترتيبات  	

قة؛  المنسَّ
التأكُّد، قدر المستطاع، من أنَّ أفراد قوات التصدي األمني لديهم معرفة كافية بسياسات  	

وإجراءات الوقاية من اإلشعاعات، ومن أنَّهم يحملون صفة عمال طوارئ، بحسب المهام 

الموكلة إليهم، ويتمتعون بمستوى مائم من الوقاية على النحو المبيَّن في المراجع ]9، 

10، 26[؛ 
المحافظة على األمن قدر المستطاع أثناء حاالت الطوارئ. 	

كفالة استدامة منظومة األمن النووي

تنصُّ الفقرات من 3-29 إلى 3-32 من المرجع ]3[ على ما يلي، على التوالي:- 3-110

"ينبغي للدولة أن تلتزم بتقديم الموارد الضرورية، بما فيها الموارد البشرية والمالية، 

لضمان استدامة منظومة األمن النووي الخاصة بها وفعاليتها على المدى البعيد من أجل 

توفير قدر مائم من األمن النووي للمواد المشعة."

"وينبغي للدولة أن تشّجع اعتماد ثقافة أمن نووي."

"وينبغي لجميع المنظمات واألفراد المعنيين بتنفيذ األمن النووي أن يعطوا األولوية 

الواجبة لثقافة األمن النووي فيما يخص المواد المشعة، ولتطوير هذه الثقافة وتعّهدها بما 

يكفل تنفيذها بفعالية على صعيد المنظمة بكاملها."

"وينبغي لثقافة األمن النووي أن تقوم على أساس االعتراف بوجود تهديد واقعي، وبأهمية 

الحفاظ على األمن النووي، وبأهمية الدور الذي يؤديه األفراد في ذلك."
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ــة - 3-111 ــي منظوم ــة ف ن ــة المضمَّ ــادئ واإلجــراءات التنفيذي واالســتدامة هــي مجموعــة المب

دة علــى  األمــن النــووي بغيــة دعــم اســتمرارية فعاليتهــا فــي مواجهــة التهديــدات المحــدَّ

المســتويين الوطنــي والتشــغيلي6. وتــرد فــي المرجــع ]27[ إرشــادات أكثــر تفصيــاً بشــأن 

ــووي. ــن الن ــة األم ــتدامة منظوم ــان اس ــية لضم ــراءات الرئيس ــادئ واإلج المب

لة إرســاء ثقافــة أمــن راســخة وفعالــة علــى جميــع - 3-112 ع الجهــات المشــغِّ وينبغــي أن تشــجِّ

مســتويات الموظفيــن واإلدارة فــي المرافــق التابعــة لهــا التــي يوجــد فيهــا مــواد مشــعة. ويمكــن 

االطــاع علــى إرشــادات أكثــر تفصيــاً بشــأن ثقافــة األمــن النــووي فــي المرجــع ]28[.

ب والتصدي لها التخطيط لألحداث المتصلة باألمن النووي والتأهُّ

تنــصُّ الفقــرة 3-33 مــن المرجــع ]3[ علــى مــا يلــي: "ينبغــي للهيئــة الرقابيــة أن تكفــل - 3-113

أن خطــة أمــن المشــغل تتضمــن تدابيــر تتيــح التصــدي بشــكل فعــال لعمــل شــرير يتســاوق مــع 

التهديد."

ــن خطتهــا األمنيــة تدابيــر - 3-114 لة بــأن تضمِّ ينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المشــغِّ

ــى مــواد مشــعة  ــة أليِّ عمــل شــرير ينطــوي عل تكفــل التصــدي فــي الوقــت المناســب وبفعالي

داخــل المرفــق، عنــد االشــتباه فــي وقــوع عمــٍل مــن هــذا القبيــل أو محاولــة ارتكابــه أو ارتكابــه 

ــا. فعليًّ

دة الخاصــة بالمرفق - 3-115 وينبغــي أن تتأكَّــد الهيئــة الرقابيــة مــن أنَّ تدابيــر التصــدي المحــدَّ

لة متســقة مــع التدابيــر الموضوعــة علــى  والمنصــوص عليهــا فــي الخطــة األمنيــة للجهــة المشــغِّ

مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى المحلــي. وفــي حــال وقــوع أيِّ حــدث متصــل باألمــن النــووي 

فــي المرفــق وترتَّبــت عليــه عواقــب خــارج الموقــع، ينبغــي أن يُــدار الموقــف بطريقــة منســقة 

ومتكاملــة تأخــذ فــي الحســبان جميــع المنظمــات المشــاركة فــي التصــدي، بمــا فــي ذلــك الدولة 

لة وغيــر ذلــك مــن ســلطات التصــدي المحلية/الوطنيــة المعنية. والهيئــة الرقابيــة والجهــة المشــغِّ

ــذة فــي المرافــق أو فيمــا يتصــل بــأي نشــاط  يشــمل المســتوى التشــغيلي نظــم األمــن النــووي المنفَّ  6

آخــر ينطــوي علــى وجــود مــواد مشــعة.

44



وينبغــي أن توضــع ترتيبــات تكفــل، فــي حــدود مــا هــو ممكــن عمليًّــا، اســتمرار النظم - 3-116

ــي  ــا ف ــووي، بم ــن الن ــل باألم ــدث متص ــدي لح ــال التص ــة خ ــا بفعالي ــي أداء وظائفه ــة ف األمني

ــق والمتكامــل عنــد وضــع تدابيــر التصــدي المناســبة وإجــراء  ذلــك مــن خــال التخطيــط المنسَّ

ــلطات  ــن س ــا م لة وغيره ــغِّ ــة المش ــة والجه ــة الرقابي ــة والهيئ ــل الدول ــن قب ــا م ــن عليه التماري

ــة. ــة المعني التصــدي المحلية/الوطني

وينبغــي أن توضــع تدابيــر التصــدي بنــاًء علــى المعلومــات الــواردة فــي تقييــم - 3-117

التهديــدات وبمراعــاة جميــع الســيناريوهات التــي يمكــن توقُّعهــا. وينبغــي التمــرُّن علــى هــذه 

ــة  ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ ــي أن تُل ــاء. وينبغ ــب االقتض ــا حس ــتعراضها وتنقيحه ــر واس التدابي

لة بتنفيــذ تدابيــر تصــدٍّ مناســبة، علــى ســبيل المثــال مــن خــال النــصِّ علــى تنفيــذ تلــك  المشــغِّ

ــة. ــروط اإلذن ذي الصل ــي ش ــر ف التدابي

لة ترتيبــات الطــوارئ - 3-118 وينبغــي أن تراعــي الخطــة األمنيــة التــي تضعهــا الجهــة المشــغِّ

الموضوعــة بهــدف التصــدي بفعاليــة للطــوارئ النوويــة أو االشــعاعية وفقــاً للمراجــع ]9، 10، 26[ 

وباالســتناد إلــى نهــج متــدرِّج. 

استيراد المواد المشعة وتصديرها

تنصُّ الفقرة 3-34 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-119

"ينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات المائمة، بما فيها التنسيق بين الدول المستوردة 

رة قبل النقل، بغية تقليص احتماالت حصول أعمال شريرة مرتبطة باستيراد أو  والمصدِّ

تصدير المواد المشعة بكميات تتجاوز الحدود القصوى التي تحددها الدولة. وكحد أدنى، 

ينبغي لهذه الخطوات أن تشمل المتطلبات الخاصة بالمصادر المشعة المختومة من 

الفئتين 1 و2، بما يتاءم مع اإلرشادات بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرها."

ــواد المشــعة، - 3-120 ــن الم ــواردات والصــادرات م ــة ال ــة لمراقب ــر فعال ــي وضــع تدابي وينبغ

ة أغــراض أمنيــة مهمــة، أال  وتحديــداً المصــادر المشــعة مــن الفئتيــن 1 و2، وذلــك لتحقيــق عــدَّ

وهــي: 

د األمان واألمن؛  	 تعزيز وعي الدولة المستوردة بالمخاطر ذات الصلة التي تتهدَّ
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الوقاية من خروج المصادر من التحكُّم الرقابي أثناء عملية التصدير/االستيراد ومن ثمَّ  	

المخاطرة بضياعها أو إهمالها أو سرقتها؛ 
توفير توكيدات بأنَّ المصادر التي يتمُّ تصديرها سوف تُدار على نحو مأمون وآمن طوال  	

دورة عمرها.

وباالتســاق مــع مدونــة قواعــد الســلوك بشــأن أمــان المصــادر المشــعة وأمنهــا - 3-121

ــة  ــح الدول ــي أن تمن ــا ]8[، ينبغ ــعة وتصديره ــادر المش ــتيراد المص ــأن اس ــادات بش ]5[ واإلرش

ــام  ــذ نظ ــع وتنفي ــا بوض ــرى وتُلزمه ــة أخ ــلطة مختص ــة أو س ــة الرقابي ــة للهيئ ــات الازم الصاحي

لمراقبــة اســتيراد وتصديــر جميــع المصــادر المشــعة مــن الفئتيــن 1 و2. وللدولــة أن تنظــر فــي 

ــواردات مــن المــواد المشــعة األخــرى  ــة لتشــمل الصــادرات أو ال ــر المراقب توســيع نطــاق تدابي

ــر. ــم بالمخاط ــى أســاس العل عل

وينبغي أن يشمل نظام المراقبة العناصر التالية، حسب االقتضاء: - 3-122

رة فيما يتعلق بمراقبة  	 تسمية جهة اتصال لتيسير االتصاالت بين الدول المستوردة والمصدِّ

استيراد المواد المشعة وتصديرها.
وضع وتنفيذ إجراءات إلصدار أذون االستيراد والتصدير ومراقبة الواردات والصادرات،  	

بحيث ال يُسمح بعمليات االستيراد والتصدير إال عند استيفاء الشروط التالية: 
ــة المســتوردة بتســلُّم المــادة  	 ــى إذن مــن الدول أن يكــون المتلقــي قــد حصــل عل

ــا؛  المشــعة وحيازته
ــعة  	 ــادة المش ــع الم ــل م ــى التعام ــدرة عل ــتوردة الق ــة المس ــدى الدول ــون ل أن تك

ــة؛  ــة وآمن ــة مأمون بطريق
رة قــد طلبــت موافقــة الدولــة المســتوردة علــى االســتيراد  	 أن تكــون الدولــة المصــدِّ

وحصلــت علــى تلــك الموافقــة )يقتصــر هــذا الشــرط علــى المصــادر المشــعة مــن 

الفئــة 1(؛ 
رة قد أبلغت الدولة المستوردة قبل الشحن. 	 أن تكون الدولة المصدِّ

وضع ترتيبات للنظر في منح أذون االستيراد والتصدير في حال لم يمكن اتِّباع واحد أو  	

أكثر من الترتيبات المبيَّنة آنفاً بسبب ظروف استثنائية.
رة وفقاً لإلرشادات بشأن  	 تقديم ردود الدولة على استبيان الدول المستوردة والمصدِّ

استيراد المصادر المشعة وتصديرها ]8[، وكذلك تزويد الوكالة بأي تحديثات تطرأ على 

هذه الردود من خال القنوات الرسمية.
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الكشف عن األحداث المتصلة باألمن النووي

تنصُّ الفقرة 3-35 من المرجع ]3[ على ما يلي:- 3-123

"ينبغي للهيئة الرقابية أن تحّدد متطلبات تلزم المشغلين ... باعتماد تدابير أمنية مائمة 

وفعالة للكشف عن أحداث األمن النووي واإلسراع في التبليغ عن مثل هذه األحداث بغية 

توفير التصدي الموقوت لها. وينبغي لهذه المتطلبات أن تراعي تلك الواردة في العدد 15 

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة بعنوان ’توصيات األمن النووي بشأن المواد 

النووية والمواد المشعة األخرى ]الخارجة عن[ التحكم الرقابي‘."

لة بوضــع تدابيــر للكشــف عــن - 3-124 وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المشــغِّ

األحــداث المتصلــة باألمــن النــووي والتصــدي لهــا، وباختبــار تلــك التدابيــر وتنفيذهــا، باتِّبــاع نهج 

متــدرِّج وبالتنســيق مــع خطــط الطــوارئ والتصــدي علــى مســتوى الدولــة والمســتوى المحلــي. 

لة أو فــي خطــة  وينبغــي توثيــق هــذه التدابيــر فــي الخطــة األمنيــة التــي تضعهــا الجهــة المشــغِّ

للتصــدي قائمــة بذاتهــا.

ــا - 3-125 ــزم فيه ــي يل ــات الت د األوق ــات تحــدِّ ــة أيضــاً متطلب ــة الرقابي وينبغــي أن تضــع الهيئ

لة أن تبلــغ عــن األحــداث المتصلــة باألمــن النــووي وكيفيــة القيــام بذلــك،  علــى الجهــة المشــغِّ

ــاُول اإلجــراءات المتعلقــة بمــا يلــي:  بمــا يشــمل تن

تحديد ما إذا كان الحدث المكشوف عنه حدثاً متصاً باألمن النووي؛  	
اإلباغ في الوقت المناسب إلى الهيئة الرقابية أو السلطات المختصة المسؤولة عن  	

التصدي للطوارئ اإلشعاعية وإنفاذ القانون، حسب االقتضاء؛
تها؛  	 اتِّخاذ الخطوات الازمة إلصاح األوضاع أو التخفيف من شدَّ
التحري عن الحدث وأسبابه وظروفه وعواقبه الفعلية والمحتملة، لمنع تكرار وقوع حاالت  	

مشابهة؛ 
دة بشأن أسباب الحدث وظروفه  	 ة محدَّ تقديم تقرير إلى الهيئة الرقابية في غضون مدَّ

وعواقبه، وبشأن اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية التي اتُّخذت أو سوف تُتَّخذ.

لة بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة المعنيــة  وينبغــي أيضــاً أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المشــغِّ

لة للضيــاع أو الســرقة أو الفقــدان. فــي حــال تعرَّضــت المــواد المشــعة لــدى الجهــة المشــغِّ
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إرشادات بشأن أمن المواد المشعة-1 

يعــرض هــذا القســم بالتقديــم والشــرح لمفاهيــم الــردع والكشــف والتعطيــل والتصــدي - 4-1

م إرشــادات بشــأن إدمــاج هــذه المفاهيــم فــي النظــم األمنيــة، بنــاًء علــى  واإلدارة األمنيــة، ويقــدِّ

ــة  م القســمان 5 و6 إرشــادات إضافي ــواردة فــي القســم 4 مــن المرجــع ]4[. ويقــدِّ ــات ال التوصي

لــة بشــأن وضــع وتنفيــذ البرنامــج الرقابــي المعنــي بأمــن المــواد المشــعة قيــد االســتخدام  مفصَّ

والخــزن والمرافــق ذات الصلــة واألنشــطة ذات الصلــة.

الوظائف والتدابير األمنية

تتنــاول األقســام التاليــة بالتفصيــل التدابيــر األمنيــة المتَّخــذة ألغــراض الــردع، والوظائــف - 4-2

األمنيــة الثاثــة المتمثلــة فــي الكشــف عــن الخصــوم وتعطيلهــم والتصــدي لهــم، واإلدارة األمنيــة.

الردع

ــكاب عمــل شــرير عــن - 4-3 ــع الرت ــه دواف ــذي لدي ــي الخصــم ال ــي حــال ثن ــردع ف ــق ال يتحقَّ

ر أنَّ احتماليــة نجاحــه متدنيــة للغايــة أو أنَّ  محاولــة ارتــكاب ذلــك العمــل، مثــاً ألنَّ الخصــم يقــدِّ

احتماليــة تضــرُّره مــن العواقــب الســلبية مرتفعــة للغايــة. 

ــة - 4-4 ــة قائم ــر أمني ــاك تدابي ــى أنَّ هن ــه الخصــوم إل ــردع أن تشــمل تنبي ــر ال ــن لتدابي ويمك

ــر  ــة عــن التدابي ــل معيَّن ــد أنَّ نشــر تفاصي ــكاب عمــل شــرير. بي ــة ارت ــة ردعهــم عــن محاول بغي

ــه. وينبغــي أن  ــب علي ــي أو التغلُّ ــى النظــام األمن ــل عل ــن الخصــوم مــن التحاي ــد يمكِّ ــة ق األمني

لة فــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن هــذه اإلمكانيــة  تنظــر الهيئــات الرقابيــة والجهــات المشــغِّ

ــة. ــر األمني ــى وجــود التدابي ــم إل ــردع الخصــوم بتنبيهه ــة ل ــن القيمــة المحتمل وبي

الكشف

الكشــف هــو عمليــة تبــدأ باستشــعار عمــل يُحتمــل أن يكــون شــريراً أو عمــل آخــر غيــر - 4-5

مــأذون بــه )كمــا فــي حالــة إطــاق اإلنــذار علــى ســبيل المثــال(، وتنتهــي بتقييــم ســبب اإلنــذار.
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ويمكــن تحقيــق الكشــف والتقييــم باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن التدابيــر. فعلــى ســبيل - 4-6

المثــال، يمكــن استشــعار الوصــول غيــر المــأذون بــه باســتخدام أجهــزة استشــعار إلكترونيــة أو 

عــن طريــق المراقبــة البصريــة. كمــا يمكــن استشــعار الســحب دون إذن باســتخدام وســائل منهــا 

ــجات  ــحب دون إذن، س ــوع الس ــد وق ــة أو، بع ــة البصري ــب أو المعاين ــاف التاع ــزة اكتش أجه

الحصــر.  ويمكــن إجــراء التقييــم بوســائل منهــا المراقبــة بالفيديــو عــن بُعــد أو المعاينــة 

ــة. البصري

التعطيل

ــرَّف - 4-7 ــة الخصــم إتمــام عمــل شــرير. ويُع ــر التعطيــل هــو إبطــاء محاول الهــدف مــن تدابي

التعطيــل بأنَّــه إطالــة الفتــرة الزمنيــة التــي يحتاجهــا الخصــم بعــد الكشــف عنــه لكــي يســحب 

بهــا. وعلــى ســبيل المثــال، فمــن شــأن تدابيــر التعطيــل أن تُبطــئ  المــواد المشــعة أو يخرِّ

محاولــة الوصــول غيــر المــأذون بــه إلــى المــكان الــذي توجــد فيــه المــواد المشــعة أو محاولــة 

ســحب تلــك المــواد أو تخريبهــا، ومــن ثــمَّ تتيــح مزيــداً مــن الوقــت للتصــدي لتلــك المحاولــة 

بفعاليــة. وعــادة مــا يُضــاف عنصــر التعطيــل إلــى النظــام األمنــي باســتخدام الحواجــز أو غيرهــا 

ــب عليهــا. ــة التــي يجــب اختراقهــا أو التغلُّ ــات المادي مــن العقب

التصدي

يشــمل التصــدي جميــع اإلجــراءات التــي تُتَّخــذ عقــب الكشــف عــن حــدث متصــل باألمــن - 4-8

النــووي للحيلولــة دون نجــاح الخصــم فــي إتمــام فعــل الســحب دون إذن أو التخريــب. ويمكــن 

أن يتولــى تنفيــذ أنشــطة التصــدي حــراٌس موجــودون داخــل الموقــع أو قــوات أمنية أو عســكرية 

ــع  ــو قط ــطة ه ــذه األنش ــن ه ــرض م ــع، والغ ــارج الموق ــودة خ ــون موج ــاذ القان ــة بإنف أو معني

الطريــق علــى الخصــم والتغلُّــب عليــه أثنــاء محاولــة الســحب دون إذن أو التخريــب مــن أجــل 

منــع إتمــام تلــك المحاولــة. وفــي األحــوال التــي تشــارك فيهــا قــوات تصــدٍّ مــن خــارج الموقــع، 

لة مــع تلــك القــوات مســبقاً. ــق الجهــة المشــغِّ ينبغــي أن تنسِّ

اإلدارة األمنية

ــن - 4-9 ــة بأم ــراءات الخاص ــط واإلج ــات والخط ــذ السياس ــع وتنفي ــة وض ــاول اإلدارة األمني تتن

ــوارد  ــر الم ــى نش ــة إل ــة، باإلضاف ــطة ذات الصل ــة واألنش ــق ذات الصل ــعة والمراف ــواد المش الم

ــن الجــدارة  ــق م ــي الوصــول، والتحقُّ ــم ف ــر التحكُّ ــة تدابي ــك. وتشــمل اإلدارة األمني ــة لذل الازم
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بالثقــة، وحمايــة المعلومــات، وإعــداد الخطــة األمنيــة، وتدريــب الموظفيــن وتأهيلهــم، والحصــر، 

ــاغ عــن األحــداث. وجــرد المخــزن، واإلب

إرشادات بشأن أمن المواد المشعة قيد االستخدام والخزن

النظام األمني

النظــام األمنــي هــو مجموعــة متكاملــة مــن تدابيــر األمــن النــووي التــي تهــدف إلــى منــع - 4-10

ذهــا الخصــم  إتمــام أي عمــل شــرير. ويتألــف العمــل الشــرير مــن سلســلة مــن األفعــال التــي ينفِّ

ــا لتخريبهــا أو لســحبها دون إذن. ليتمكَّــن مــن الوصــول إلــى المــواد المشــعة إمَّ

لة النظــام األمنــي لــردع الخصــوم عــن محاولــة ارتــكاب - 4-11 ــم الجهــة المشــغِّ وينبغــي أن تصمِّ

ــر الكشــف عــن  األعمــال الشــريرة ومنعهــم مــن إتمــام تلــك األعمــال مــن خــال تطبيــق تدابي

ــر  ــى تدابي ــاً عل ــي أيض ــام األمن ــتمل النظ ــي أن يش ــم. وينبغ ــدي له ــم والتص ــوم وتعطيله الخص

ــال  ــن خ ــدات م ــراءات والمع ــن واإلج ــن الموظفي ــل بي ــق التكام ــدف تحقي ــة به ــإلدارة األمني ل

ــة. ــر إداري ــق تدابي تطبي

لة التدابيــر األمنيــة بحيــث يواجــه - 4-12 ــذ الجهــة المشــغِّ الكشــف قبــل التعطيــل. ينبغــي أن تنفِّ

ــل هــو  ــر التعطي ــن تدابي ــل. والغــرض م ــر التعطي ــة تدابي ــل مواجه ــر الكشــف قب الخصــم تدابي

إتاحــة الوقــت الكافــي لقــوات التصــدي حتــى تنتشــر وتعرقــل جهــود الخصــم الراميــة إلــى إتمــام 

ــات األخــرى  ــى الحواجــز والعقب ــب عل ــا أُتيحــت للخصــم فرصــة التغلُّ ــإذا م ــل الشــرير. ف العم

مــه صــوب الهــدف قبــل أن يواجــه أجهــزة استشــعار التســلُّل أو غيرهــا  الراميــة إلــى تعطيــل تقدُّ

ــة قبــل  مــن وســائل الكشــف، فســيكون الخصــم قــد انتهــى مــن إنجــاز بعــض المهــام الضروري

أن يُكتشــف. ويمكــن لذلــك أن يزيــد مــن فــرص نجــاح الخصــم فــي ســحب المــواد المشــعة أو 

تخريبهــا قبــل وصــول قــوات التصــدي. 

ــر معظــم وســائل الكشــف مؤشــراً غيــر مباشــر بشــأن - 4-13 الحاجــة إلــى تقييــم الكشــف. توفِّ

ــر مباشــر  ــذار أو ظهــور أيِّ مؤشــر غي ــد إطــاق إن ــك، فعن ــكاب عمــل شــرير. ولذل ــة ارت احتمالي

ــا، ينبغــي إجــراء تقييــم لتحديــد الســبب. وفــي جميــع  آخــر بــأنَّ عمــاً شــريراً قــد يكــون جاريًّ

ــن بشــأن أســباب إطــاق اإلنــذارات. وتقــوم عمليــة  األحــوال يكــون هنــاك قــدر مــن عــدم التيقُّ

تقييــم اإلنــذارات علــى القــدرة البشــرية علــى الرصــد والتقديــر، مــن خــال نشــر قــوات التصــدي 
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لتحــري ســبب اإلنــذار أو عــن طريــق نظــم المراقبــة بالفيديــو عــن بُعــد. ولمنــع الخصــوم مــن 

ــر بيــن الكشــف والتقييــم، ينبغــي تقييــم اإلنــذارات فــي أقــرب وقــت ممكــن. اســتغال أي تأخُّ

وينبغــي أن تــؤدي التدابيــر المعمــول بهــا إلــى تعطيــل الخصــم لفتــرة أطــول مــن مجموع - 4-14

ــم فــي  ــم والتصــدي. وينبغــي االضطــاع بأنشــطة التقيي ــذي يســتغرقه كلٌّ مــن التقيي الوقــت ال

أقــرب وقــت ممكــن بعــد الكشــف وبســرعة كافيــة لتمكيــن قــوات التصــدي مــن قطــع الطريــق 

ــرة  ــون الفت ــن أن تك ــك، يتعيَّ ــب. ولذل ــحب دون إذن أو التخري ــام الس ــل إتم ــم قب ــى الخص عل

ــر  ــى تدابي ــب عل ــم للتغلُّ ــه الخص ــذي يحتاج ــت ال ــن الوق ــر م ــدي أقص ــم والتص ــة للتقيي الازم

التعطيــل الاحقــة. ويُشــار إلــى هــذه العاقــة بيــن وظائــف الكشــف والتعطيــل والتصــدي باســم 

"الكشــف فــي الوقــت المناســب".

ينبغــي أن يكــون التصــدي كافيــاً. ينبغــي أيضــاً أن تضــمَّ قــوات التصــدي عــدداً كافيــاً مــن - 4-15

األفــراد المزوَّديــن بالتكتيــكات والمهــارات والتدريــب علــى النحــو الــازم للتغلُّــب علــى الخصــوم 

دة فــي المعلومــات ذات الصلــة عــن التهديــدات.  الذيــن لديهــم القــدرات المحــدَّ

هنــاك حاجــة للتــوازن فــي توفيــر الحمايــة. ينبغــي تصميــم النظــام األمنــي بحيــث يوفِّــر - 4-16

قــدراً كافيــاً مــن الحمايــة فــي مواجهــة كلِّ مــا ســبق الوقــوف عليــه مــن التهديــدات علــى طــول 

جميــع المســارات التــي يمكــن أن يســلكها الخصــوم للوصــول إلــى الهــدف. ومــن ثــم ينبغــي أن 

ــى طــول كل مســاٍر  ــر التصــدي المتَّخــذة عل ــل وتدابي ــرات التعطي ــر الكشــف وفت تجتمــع تدابي

ممكــن فــي ســبيل حمايــة الهــدف.

ــي - 4-17 ــاع ف ــدأ الدف ــي مب ــق النظــام األمن ــي العمــق. ينبغــي أن يطبِّ ــاع ف ــاك حاجــة للدف هن

العمــق، بحيــث يكــون علــى الخصــم أن يتغلــب أو يتحايــل علــى طبقــات متعــددة مــن الحمايــة 

ــل أن يتمكــن مــن  ــة( قب ــة وشــخصية وتنظيمي ــة وتقني ــة )هيكلي ــى أســاليب مختلف القائمــة عل

تحقيــق غرضــه.

إرشادات بشأن أمن المواد المشعة أثناء نقلها

يمكــن االطــاع علــى تفاصيــل وضــع هــذه المتطلبــات األمنيــة، وكذلــك تفاصيــل تصميــم - 4-18

ــات  ــًة التوصي ــاول صراح ــذي يتن ــع ]11[، ال ــي المرج ــعة ف ــواد المش ــل الم ــي لنق ــام األمن النظ

ــن المرجــع ]3[. ــى 4-38 م ــن 4-26 إل ــرات م ــي الفق ــواردة ف ال
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وضع برنامج رقابي معني بأمن المواد المشعة-1 

م هــذا القســم إرشــادات للهيئــات الرقابيــة بشــأن كيفيــة وضــع أو تحســين البرامــج - 5-1 يقــدِّ

الرقابيــة التــي تعالــج أمــن المــواد المشــعة.

وهنــاك العديــد مــن الــدول التــي لديهــا بالفعــل برنامــج رقابــي قائــم يعالــج األنشــطة مــن - 5-2

قبيــل منــح األذون والتفتيــش واإلنفــاذ ألغــراض أمــان المــواد المشــعة. والغــرض مــن أيِّ برنامــج 

رقابــي معنــي بأمــن المــواد المشــعة هــو تقليــل المخاطــر األمنيــة إلــى المســتوى الــذي تعتبــره 

الدولــة المعنيــة مقبــوالً. وينبغــي تصميــم وتنفيــذ التدابيــر فــي مجالــي األمــان واألمــن بطريقــة 

متكاملــة بحيــث يعــزِّز كلٌّ منهمــا اآلخــر قــدر اإلمــكان وال يقوِّضــه.

ــعة - 5-3 ــواد المش ــن الم ــي بأم ــي المعن ــج الرقاب ــع البرنام ــًة لوض ــم طريق ــذا القس ــن ه ويبيِّ

ــة: ــة الرقابي ــا الهيئ ــوات تتخذه ــاث خط ــن ث ــف م تتأل

الخطوة 1: إنشاء تصنيف أمني قائم على مستويات أمنية متدرِّجة، وتحديد أهداف رئيسية  	

وفرعية لكلٍّ مستوى منها.
الخطوة 2: تحديد المستوى األمني المنطبق على أيِّ مادة مشعة بعينها. 	
الخطوة 3: وضع المتطلبات الرقابية، وفقاً لنهج آمر أو نهج قائم على أساس األداء أو نهج  	

مختلط.

ــن - 5-4 ــوة م ــذ كلِّ خط ــائل تنفي ــأن وس ــاً بش ــر تفصي ــادات أكث ــة إرش ــام التالي م األقس ــدِّ وتق

ــذ هــذه الخطــوات أو أن  هــذه الخطــوات. ومــع ذلــك، يمكــن للــدول والهيئــات الرقابيــة أن تنفِّ

تضــع برنامجهــا الرقابــي بطريقــة مختلفــة، حســبما ترتئيــه الزمــاً لمعالجــة الممارســات والظــروف 

الوطنيــة.

الخطوة 1: إنشاء تصنيف أمني قائم على مستويات أمنية متدرِّجة وتحديد األهداف 
الرئيسية والفرعية لكلٍّ منها

ــووي أنَّ - 5-5 ــن الن ــام لألم ــع نظ ــد وض ــر عن ــى إدارة المخاط ــم عل ــج قائ ــق نه ــد بتطبي يُقص

د فــي المقــام األول بنــاًء علــى العواقــب اإلشــعاعية  درجــة الفعاليــة الازمــة للنظــام األمنــي تُحــدَّ
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الضــارة التــي يمكــن أن تنجــم عــن النجــاح فــي تنفيــذ عمــل شــرير باســتخدام المــادة المشــعة 

دة المطلــوب حمايتهــا. المحــدَّ

ويمكــن اســتخدام تصنيــف يضــمُّ ثاثــة مســتويات أمنيــة، يُشــار إليهــا بالحــروف )"ألــف" - 5-6

و"بــاء" و"جيــم"(، لتحديــد درجــات األداء المطلوبــة مــن النظــم األمنيــة بطريقــة متدرجــة. ففــي 

ــي  ــة ف ــى درجــات الفعالي ــي أعل ــق النظــام األمن ــزم أن يحقِّ ــف"، يل ــي "أل ــة المســتوى األمن حال

ــرد  ــاء" و"جيــم". وي ــا فــي المســتويين "ب ــة تدريجيًّ ــم تقــلُّ درجــة الصرامــة المطلوب ــة، ث الحماي

وصــف هــذا النظــام فــي الجــزء المتبقــي مــن هــذا القســم.

ــة - 5-7 ــب الهيئ ــذي تتطل ــتوى األداء ال ــاغ مس ــي أن يُص ــج، ينبغ ــذا النه ــذ به ــال األخ ــي ح وف

ــن هــذه األهــداف  الرقابيــة مــن النظــام تحقيقــه لــكلِّ مســتوى أمنــي فــي شــكل أهــداف. وتبيِّ

النتيجــة اإلجماليــة التــي يلــزم أن يكــون النظــام األمنــي قــادراً علــى تحقيقهــا فيمــا يخــصُّ المــواد 

ــى المســتويات  ــة عل ــق األهــداف التالي ــي. وتنطب ــي المعن المشــعة المشــمولة بالمســتوى األمن

ــاء" و"جيــم":  ــة "ألــف" و"ب األمني

المستوى األمني "ألف": توفير مستوى مرتفع من حماية المواد المشعة من السحب دون  	

إذن.
المستوى األمني "باء": توفير مستوى متوسط من حماية المواد المشعة من السحب دون  	

إذن.
المستوى األمني "جيم": توفير مستوى أساسي من حماية المواد المشعة من السحب دون  	

إذن.

وحتــى يفــي النظــام األمنــي باألهــداف المنطبقــة فيمــا يخــصُّ كلَّ مســتوى أمنــي، يلــزم أن - 5-8

ــق مســتوًى كافيًّــا مــن األداء فيمــا يتعلــق بــكلِّ وظيفــة مــن الوظائــف األمنيــة، أي الكشــف  يحقِّ

ــن أن  ــة.7 ويمك ــاإلدارة األمني ــق ب ــا يتعل ــك فيم ــم، وكذل ــم والتصــدي له ــن الخصــوم وتعطيله ع

يُصــاغ مســتوى األداء المطلــوب فــي شــكل مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة المرتبطــة بــاألداء 

ــك  د تل ــي أن تحــدِّ ــة. وينبغ ــاإلدارة األمني ــة وب ــف األمني ــن الوظائ ــة م ــكلِّ وظيف ــق ب ــا يتعل فيم

األهــداف الفرعيــة النواتــج التــي تشــترط الهيئــة الرقابيــة أن تتأتَّــى مــن توليفــة التدابيــر المطبَّقة 

فيمــا يخــصُّ الوظيفــة األمنيــة المعنيــة.

د هــذا المنشــور  ــك ال يحــدِّ ــي. ولذل ــه أيُّ نظــام أمن ــذي يكفل ــردع ال ــاس مســتوى ال مــن الصعــب قي  7

ــردع. ــصُّ ال ــا يخ ــر فيم ــداف والتدابي ــن األه ــة م مجموع
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ــا علــى ســحب مــادة مشــعة دون إذن أو علــى عمــل - 5-9 وتنطــوي األعمــال الشــريرة إمَّ

تخريبــي. وفــي حيــن يقتصــر تركيــز األهــداف األمنيــة والتدابيــر الموصــى بهــا فــي هــذا القســم 

ــق األهــداف المنطبقــة المبيَّنــة  علــى ســحب المــواد المشــعة دون إذن، فــإنَّ أيَّ نظــام أمنــي يحقِّ

هنــا ســوف يكفــل أيضــاً بعــض القــدرة علــى مواجــه التخريــب. وفــي حــال تطبيــق نهــج مماثــل 

للنهــج الــوارد وصفــه فــي هــذا القســم إزاء أمــن المــواد المشــعة، ونمــا إلــى علــم الهيئــة الرقابية 

د بارتــكاب أعمــال تخريبيــة ضــد مرافــق بعينهــا،  "ينبغــي للهيئــة الرقابيــة  وجــود تهديــد محــدَّ

أن تطلــب تدابيــر أمنيــة إضافيــة أو أكثــر صرامــة لزيــادة مســتوى الحمايــة مــن التخريــب" ]3[. 

وللهيئــة الرقابيــة أن تختــار أيضــاً تحديــد المســتويات واألهــداف والمتطلبــات األمنيــة بمراعــاة 

العواقــب اإلشــعاعية المحتملــة ألعمــال التخريــب.

ــا. - 5-10 ــة المرتبطــة به ــة واألهــداف الرئيســية والفرعي ــص الجــدول 3 المســتويات األمني ويلخِّ

ــصُّ  ــا يخ ــدول 3 فيم ــي الج ــة ف ــداف الفرعي ــد األه ــا ورود أح ــرر فيه ــي يتك ــاالت الت ــي الح وف

مســتويين أمنييــن أو أكثــر، يُقصــد بذلــك أنَّ تحقيــق ذلــك الهــدف الفرعــي يتطلــب مزيــداً مــن 

ــى. ــي األعل الصرامــة فــي المســتوى األمن

الخطوة 2: تحديد المستوى األمني المنطبق على المواد المشعة: التصنيف األمني

فــي حــال اســتخدام المســتويات األمنيــة لتحديــد األداء المطلــوب مــن النظــم األمنيــة - 5-11

ــي المناســب للمــواد المشــعة  ــد المســتوى األمن ــة تحدي بطريقــة متدرِّجــة، ينبغــي أن تتألــف عملي

ــة:  ــوات التالي ــن الخط م

تصنيف المواد المشعة بناًء على إمكانية تسبُّبها في عواقب إشعاعية ضارة إذا ما  	

استُخدمت في عمل شرير  )بما في ذلك تجميع المواد المشعة الموجودة في مكان 

معيَّن، حسب االقتضاء( )انظر الفقرات من 5-13 إلى 5-29(؛ 
تحديد المستوى األمني المناسب لكلِّ فئة من فئات التصنيف األمني )انظر الفقرات من  	

5-30 إلى 5-32(؛ 
دة )انظر الفقرات من 5-33 إلى 5-54(؛ 	 تعديل المستوى األمني بناًء عوامل أو اعتبارات محدَّ

ــك - 5-12 ــي ذل ــا ف ــعة، بم ــواد المش ــع الم ــى جمي ــا عل ــه هن ــوارد وصف ــج ال ــق النه ــي تطبي وينبغ

المصــادر المشــعة والمــواد المشــعة غيــر المختومــة والنفايــات المشــعة؛ ومــع ذلــك، تجــدر 

ــى أمكــن  ــمَّ ينبغــي تكييفــه مت ــم ألغــراض المــواد المشــعة، ومــن ث ماحظــة أنَّ هــذا النهــج مصمَّ
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ــا. ــروف بعينه ــم أيَّ ظ ــي يائ ــاء لك ــب االقتض ــك وحس ذل

الجدول 3- المستويات األمنية واألهداف األمنية الرئيسية والفرعية المرتبطة بها بحسب الوظيفة 
األمنية

 الوظيفة
األمنية   

المستوى األمني "جيم"المستوى األمني "باء"المستوى األمني "ألف"

الهدف

توفير مستوى مرتفع من حماية 
المواد المشعة من السحب دون 

إذن )أ(

توفير مستوى متوسط من حماية 
المواد المشعة من السحب دون 

إذن  )أ(

توفير مستوى أساسي من حماية 
المواد المشعة من السحب دون 

إذن )أ(

األهداف الفرعية

الكشف   

توفير الكشف الفوري عن أي وصول غير مأذون به إلى األماكن التي توجد فيها المواد المشعة

توفير الكشف الفوري عن أي 
محاولة لسحب المواد المشعة 

دون إذن، بما في ذلك أي 
محاولة يقوم بها شخص داخلي

توفير الكشف عن أي محاولة 
لسحب المواد المشعة دون 

إذن

توفير الكشف عن سحب المواد 
المشعة دون إذن

توفير التقييم الفوري للكشف

توفير وسيلة للكشف عن فقدان المواد المشعة عن طريق التحقُّق

التعطيل 

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل 
الخصوم لتوفير مستوى مرتفع 
من الحماية من سحب المواد 

المشعة دون إذن

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل 
الخصوم لتوفير مستوى متوسط 

من الحماية من سحب المواد 
المشعة دون إذن

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل 
الخصوم لتوفير مستوى أساسي 
من الحماية من سحب المواد 

المشعة دون إذن

إتاحة االتصال الفوري بقوات 
التصدي

إتاحة االتصال العاجل بقوات    
التصدي

التصدي 

توفير التصدي الفوري بقدٍر 
كاٍف من الموارد لقطع الطريق 

على الخصم ومنع سحب المواد 
المشعة دون إذن

توفير البدء الفوري إلجراءات 
التصدي الرامية لقطع الطريق 

أمام سحب المواد المشعة 
دون إذن

اتِّخاذ الخطوات الازمة في حال 
سحب المواد المشعة دون إذن
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الجدول 3- المستويات األمنية واألهداف األمنية الرئيسية والفرعية المرتبطة بها بحسب الوظيفة 
األمنية )تابع(

 الوظيفة
األمنية   

المستوى األمني "جيم"المستوى األمني "باء"المستوى األمني "ألف"

الهدف

توفير مستوى مرتفع من حماية 
المواد المشعة من السحب دون 

إذن )أ(

توفير مستوى متوسط من حماية 
المواد المشعة من السحب دون 

إذن  )أ(

توفير مستوى أساسي من حماية 
المواد المشعة من السحب دون 

إذن )أ(

األهداف الفرعية

 اإلدارة 
األمنية   

وضع عملية لتنظيم الوصول دون ُمرافق إلى المواد المشعة و/أو الوصول إلى المعلومات الحساسة
التأكُّد من أنَّ األشخاص المأذون لهم يتمتعون بالجدارة بالثقة ويمكن التعويل عليهم

الة على إمكانية الوصول للمواد المشعة لتقتصر  توفير ضوابط للتحكُّم في الوصول تفرض قيوداً فعَّ
على األشخاص المأذون لهم بذلك

تحديد المعلومات الحساسة وحمايتها
توفير خطة أمنية

التأكُّد من تدريب األفراد ذوي المسؤوليات األمنية ومؤهاتهم
إجراء عمليات حصر المواد المشعة وجرد مخزونها

إجراء عمليات تقييم النظام األمني من حيث االمتثال والفعالية، بما في ذلك اختبار األداء
إرساء القدرة على إدارة األحداث المتصلة باألمن النووي واإلباغ عنها

من شأن تحقيق هذه األهداف أن يؤدي أيضاً إلى التقليل من احتمالية النجاح في تنفيذ عمل تخريبي. )أ( 

التصنيف

تصنيف المصادر المشعة

يوصــي العــدد RS-G-1.9 مــن سلســلة معاييــر األمــان الصــادرة عــن الوكالــة، المعنــون - 5-13

ــي  ــم الت ــن الِقيَ ــة م ــاس مجموع ــى أس ــف8 عل ــام للتصني ــعة" ]29[، بنظ ــادر المش ــف المص "تصني

يُطلــق عليهــا "ِقيَــم D"، والقيمــة D أليِّ مــادة مشــعة هــي "كميــة المــادة المشــعة التــي يمكــن، إذا 

خرجــت عــن نطــاق الســيطرة، أن تســفر عــن مــوت الشــخص الــذي يتعــرض لهــا أو تســبب إصابــة 

يتعلــق نظــام التصنيــف الــوارد وصفــه هنــا بالمصــادر المشــعة. ويمكــن تكييــف هــذه الطريقــة أيضــاً   8

لتطبيقهــا علــى مــواد مشــعة أخــرى، تبعــاً لاعتبــارات الوطنيــة.
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دائمــة تنقــص مــن نوعيــة حيــاة ذلــك الشــخص" ]30[. وتُحتســب قيــم D للمــواد المشــعة مــن أجــل 

ــة أو اإلشــعاعية  ــم مــن التأهــب للطــوارئ النووي ــر مســتوى مالئ ــات المتعلقــة بتوفي وضــع المتطلب

دة. ويشــمل  والتصــدي لهــا، ولكنهــا تأخــذ فــي الحســبان عــدداً مــن ســيناريوهات التعــرُّض المحــدَّ

ــل  ــى اســتخدام المــواد المشــعة ألغــراض شــريرة، مث ــي تترتــب عل ــة الت ــك الســيناريوهات األمني ذل

اســتخدام مــادة مشــعة فــي جهــاز لنشــر اإلشــعاعات، ووضــع مصــدر مشــع غيــر مــدرَّع فــي مــكان 

عــام، ووضــع مــادة مشــعة فــي األغذيــة أو فــي مصــدر لإلمــداد بالميــاه. 

ــن الســيناريوهات. - 14-	 ــن م ــن مختلفي ــن لنوعي ــن مختلفتي ــن بنتيجتي ــة D مرتي وتُحتســب القيم

ففــي حالــة الســيناريوهات التــي ال تتشــتَّت فيهــا المــادة المشــعة، تُحتســب القيمــة D1  للنويــدات 

المشــعة، وهــي تســاوي مســتوى نشــاط  "نويــدة مشــعة فــي مصــدر قــد يســفر إذا خــرج عــن نطاق 

ــا فــي حــدود التوقعــات  ــة طــوارئ يمكــن أن ينشــأ عنه ــم يتشــتَّت ... عــن حال ــه ل الســيطرة، ولكن

ــادة  ــا الم ــي تتشــتَّت فيه ــا الســيناريوهات الت ــة شــديدة["  ]30[. أمَّ ــة ]حتمي ــار صحي ــة آث المعقول

المشــعة، تُحتســب القيمــة D2  للنويــدات المشــعة، وهــي تســاوي مســتوى نشــاط "نويــدة مشــعة 

فــي مصــدر قــد يســفر إذا خــرج عــن نطــاق الســيطرة وتشــتَّت عــن حالــة طــوارئ يمكــن أن ينشــأ 

عنهــا فــي حــدود التوقعــات المعقولــة آثــار صحيــة ]حتميــة شــديدة[" ]30[. والقيمــة D أليِّ نويــدة 

مشــعة هــي القيمــة األدنــى مــن بيــن القيمتيــن D1 و D2  لتلــك النويــدة المشــعة9.

ــاًء علــى حاصــل - 	1-	 ــف المــواد المشــعة بن وفــي النظــام الــوارد وصفــه فــي المرجــع ]29[، تُصنَّ

قســمة مســتوى النشــاط اإلشــعاعي لــكل مــادة )بالتيرابكريــل (، ويُرمــز إليــه بالرمــز A، علــى القيمــة 

ــعاعي"  ــاط اإلش ــبة النش ــم "نس ــة اس ــة الناتج ــى القيم ــق عل ــة. ويُطل ــعة المعني ــدة المش D للنوي

ويُرمــز إليهــا بالرمــز A/D. وبعــد ذلــك تُصنَّــف المــواد المشــعة ضمــن فئــات متدرِّجــة مــن 1 إلــى 	 

ــى  ــواد ذات أعل ــة 1 الم ــمُّ الفئ ــث تض ــا، حي ــكلٍّ منه ــعاعي ل ــاط اإلش ــبة النش ــة نس ــى قيم ــاًء عل بن

مســتويات الخطــورة والفئــة 	 أدناهــا. ويمكــن للمــواد المشــعة المندرجــة فــي الفئــة 1 أن تشــكِّل 

خطــورة بالغــة علــى الصحــة البشــرية إذا لــم تجــِر إدارتهــا بطريقــة مأمونــة وآمنــة. فمجــرَّد التعــرض 

ــواد  ــن أنَّ الم ــي حي ــاة. وف ــى الوف ــؤدي إل ــد ي ــة 1 ق ــن الفئ ــدرَّع م ــر م ــة لمصــدر غي ــق قليل لدقائ

ــتوى  ــي مس ــا ف ــاء عليه ــي اإلبق ــه ينبغ ــورة، فإنَّ ــل خط ــي األق ــة 	 ه ــي الفئ ــة ف ــعة المندرج المش

ــات المختلفــة ونســب النشــاط اإلشــعاعي  ــي. ويوضــح الجــدول 4 الفئ ــم الرقاب مناســب مــن التحكُّ

ــا ]29[. ــة له ــة المقابل المحتمل

القيــم D هــي أيضــاً األســاس المســتخدم فــي العــدد RS-G-1.9 مــن سلســلة معاييــر األمــان الصــادرة   9

ــر  ــي العــدد RS-G-1.9 مــن سلســلة معايي ــدة مشــعة ف ــكلِّ نوي ــة ]29[. والقيمــة D المســتخدمة ل عــن الوكال
ــاً للحســاب  ــن D1 وD2 وفق ــن القيمتي ــن بي داً م ــر تشــدُّ ــة ]29[ هــي القيمــة األكث ــان الصــادرة عــن الوكال األم

ــوارد فــي المرجــع ]30[. ال
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وعلــى ســبيل المثــال، فجهــاز تشــعيع الــدم المحتــوي علــى مصــدر مــن الســيزيوم-137 يبلــغ - 5-16

مســتوى نشــاطه 260 تيرابكريــل . والقيمــة D للســيزيوم-137 هــي 0.1 تيرابكريــل . ومــن ثــم، تكــون 

ثــمَّ  A/D ≥ 1000، ومــن  النســبة  أنَّ  أي  النســبة A/D، 260 تيرابكريل /0.1 تيرابكريــل  = 2600. 

ــف المصــدر المشــع ضمــن الفئــة 1. يُصنَّ

وللدولــة أن تختــار األخــذ بنهــج مختلــف )مثــاً باالســتناد إلــى مســارات تعــرُّض مختلفــة و/- 5-17

ــي  ــه ف ــوارد وصف ــم D وال ــاب قي ــي حس ــتخدم ف ــج المس ــن النه ــة( ع ــات مختلف ــدالت جرع أو مع

ــا.  ــي المناســب له ــد المســتوى األمن ــف المــواد المشــعة ألغــراض تحدي المرجــع ]30[ لتصني

ــدُّ نهجــاً مســتصوباً، - 5-18 ــى أســاس النســبة A/D يُع ــف المــواد المشــعة عل ــن أنَّ تصني ــي حي وف

فمــن الممكــن أيضــاً مــن بــاب التيســير تصنيــف المــواد المشــعة بنــاًء علــى التطبيقــات التــي يُزمــع 

ــا.  ــى تطبيقاته ــاًء عل ــة لتصنيــف المــواد المشــعة بن م الجــدول 4 أمثل ــا ]29[. ويقــدِّ اســتخدامها فيه

وعلــى ســبيل المثــال، فقــد ينــدرج جهــاز التشــعيع ضمــن الفئــة 2 علــى أســاس النســبة A/D، لكنــه 

ــف ضمــن الفئــة 1 علــى أســاس الممارســة العمليــة. يُصنَّ

ــة"( - 5-19 ــا ]5[ )"المدون ــعة وأمنه ــادر المش ــان المص ــأن أم ــلوك بش ــد الس ــة قواع ــق مدون وتنطب

ــة  ــع والبيئ ــراد والمجتم ــى األف ــرة عل ــن أن تشــكِّل خطــورة كبي ــي يمك ــى المصــادر المشــعة الت عل

ــدات  ــرت مجموعــة النوي ــد اختي ــى 3(. وق ــات مــن 1 إل )أي المصــادر المشــعة المندرجــة فــي الفئ

المشــعة المشــمولة بالمدونــة بنــاًء علــى التجــارب الوطنيــة واالســتخدامات الشــائعة للمــواد 

المشــعة فــي وقــت نشــر المدونــة فــي عــام 2004؛ ويوصــى بتطبيــق هــذه اإلرشــادات علــى 

ــوارد فــي التذييــل األول  هــذه األنــواع مــن النويــدات المشــعة كحــدٍّ أدنــى. ويعــرض الجــدول 5، ال

ــن 1  ــات م ــا للفئ ــا والحــدود الدني ــم D الخاصــة به ــذه المصــادر المشــعة وقي ــة به ــة، قائم للمدون

إلــى 3. وينبغــي أالَّ تُعامــل قائمــة النويــدات المشــعة المذكــورة فــي الجــدول 5 علــى أنَّهــا قائمــة 

ــن  ــأ م ــد ينش ــا ق ــة وم ــهدها الصناع ــي تش ــات الت ــاة التقلُّب ــا لمراع ــن تغييره ــث يمك ــة، حي ثابت

ة غيــر المذكــورة فــي هــذا  احتياجــات جديــدة. وتــرد فــي المرجــع ]30[ قيــم D للنويــدات المشــعَّ

 .A/D ــبة ــى النس ــاًء عل ــعة بن ــدات المش ــك النوي ــف تل ــار تصني ــة أن تخت ــة الرقابي ــدول. وللهيئ  الج

58



59

الجدول 4- فئات المصادر المشعة بحسب تطبيقاتها الشائعة

نسبة النشاط اإلشعاعي الفئة
)A/D( )أ(

التطبيقات )ب(

1A/D ≥ 1000المولدات الكهربائية الحرارية التي تعمل بالنظائر المشعة
أجهزة التشعيع

العاج اإلشعاعي الخارجي
د الحزم  العاج اإلشعاعي الخارجي عن بُعد باستخدام مصدر ثابت متعدِّ

)مشرط أشعة غاما(

21000 > A/D ≥ 10التصوير اإلشعاعي بأشعة غاما لألغراض الصناعية
التشعيع الداخلي بمعدالت جرعات عالية/متوسطة

310 > A/D ≥ 1)المقاييس الصناعية الثابتة المحتوية على مصادر قوية النشاط اإلشعاعي )ج
مقاييس تسجيل بيانات اآلبار 

41 > A/D ≥ 0.01 التشعيع الداخلي بجرعات منخفضة )فيما عدا عمليات تشعيع العين
باستخدام اللويحات والتشعيع بزراعة المصادر الدائمة(

المقاييس الصناعية غير المحتوية على مصادر قوية النشاط اإلشعاعي
أجهزة قياس كثافة العظام المحتوية على مصدر مشع

األجهزة المزيلة للكهرباء االستاتيكية

5 0.01 > A/D 
 و

A < حد اإلعفاء)د( 

التشعيع الداخلي بجرعات منخفضة في عمليات تشعيع العين باستخدام 
اللويحات وزراعة المصادر الدائمة

أجهزة تألُّق األشعة السينية المحتوية على مصدر مشع
أجهزة أسر اإللكترونات

قياس الطيف باستخدام تقنية موسباور 
مصادر التحقُّق المستخدمة في التصوير المقطعي باالنبعاث البوزيتروني

يمكن استخدام هذا العمود لتحديد فئة المادة المشعة باالستناد إلى النسبة A/D وحدها.  وقد يكون هذا مناسباً، على  )أ( 

سبيل المثال، إذا كانت المرافق واألنشطة ذات الصلة غير معروفة أو غير مذكورة، أو إذا كانت المادة المشعة ذات عمر 

عة التي تخصُّ مواد مشعة مؤلفة من نويدات مختلفة  )انظر  نصفي قصير و/أو كانت غير مختومة، أو في حالة القيم المجمَّ

دليل األمان RS-G-1.9 ]29[، الفقرة 5-3(.

 ،]29[ RS-G-1.9 وحدها عند تحديد التطبيقات المسندة لكلِّ فئة )انظر دليل األمان A/D روعيت عوامل أخرى غير النسبة )ب( 

المرفق األول(.

يمكن االطاع على أمثلة لهذه األجهزة في دليل األمان RS-G-1.9 ]29[، المرفق األول.  )ج( 

ترد الكميات المعفاة في الجدول األول المرفق بالجزء 3 من متطلبات األمان العامة )العدد GSR Part 3 من سلسلة معايير  )د( 

األمان( ]16[.
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الجدول 5- مستويات النشاط المقابلة للحدود الدنيا للفئات

النويدة المشعة

الفئة 1
1000 × D

الفئة 2
10 × D

الفئة 3
D

)كوري()أ()بالتيرابكريل ()كوري()أ()بالتيرابكريل ()كوري()أ()بالتيرابكريل (

E + 012.E + 036.E–012.E + 016.E – 022.E + 00.6األميريشيوم-241

األميريشيوم/
البريليوم-241

6.E + 012.E + 036.E – 012.E + 016.E – 022.E + 00

E + 015.E + 022.E – 015.E – 002.E – 025.E – 01.2الكاليفورنيوم-252

E + 011.E + 035.E – 011.E + 015.E – 021.E + 00.5الكوريوم-244

E + 018.E + 023.E – 018.E + 003.E – 028.E – 01.3الكوبالت-60

E + 023.E + 031.E + 003.E + 011.E – 013.E + 00.1السيزيوم-137

E + 033.E + 041.E + 013.E + 021.E + 003.E + 01.1الغادولينيوم-153

E + 012.E + 038.E – 012.E + 018.E – 022.E + 00.8اإليريديوم-192

E + 041.E + 064.E + 021.E + 044.E + 011.E + 03.4البروميثيوم-147

E + 012.E + 036.E – 012.E + 016.E – 022.E + 00.6البلوتونيوم-238

البلوتونيوم/
البريليوم-239 )ب(

6.E + 012.E + 036.E – 012.E + 016.E – 022.E + 00

E + 011.E + 034.E – 011.E + 014.E – 021.E + 00.4الراديوم-226

E + 025.E + 032.E + 005.E + 012.E – 015.E + 00.2السلنيوم-75

السترونشيوم-90 
)اليتريوم-90(

1.E + 033.E + 041.E + 013.E + 021.E + 003.E + 01

E + 045.E + 052.E + 025.E + 032.E + 015.E + 02.2الثوليوم-170



تصنيف المواد المشعة األخرى

يمكــن تطبيــق نظــام التصنيــف المبيَّــن هنــا علــى النفايــات المشــعة، تبعــاً للســياق - 5-20
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الجدول 5- مستويات النشاط المقابلة للحدود الدنيا للفئات )تابع(

النويدة المشعة

الفئة 1
1000 × D

الفئة 2
10 × D

الفئة 3
D

)كوري()أ()بالتيرابكريل ()كوري()أ()بالتيرابكريل ()كوري()أ()بالتيرابكريل (

E + 028.E + 033.E + 008.E + 013.E – 018.E + 00.3اليتربيوم-169

E + 025.E + 032.E + 005.E + 012.E – 015.E + 00.2الذهب*-198

E + 045.E + 052.E + 025.E + 032.E + 015.E + 02.2الكادميوم*-109

E + 022.E + 047.E + 002.E + 027.E – 012.E + 01.7الكوبالت*-57

E + 052.E + 078.E + 032.E + 058.E + 022.E + 04.8الحديد*-55

E + 022.E + 047.E + 002.E + 027.E – 022.E + 01.7الجرمانيوم*-68

E + 042.E + 066.E + 022.E + 046.E + 012.E + 03.6النيكل*-63

E + 042.E + 069.E + 022.E + 049.E + 012.E + 03.9باديوم*-103

E + 012.E + 036.E – 012.E + 016.E – 022.E + 00.6البولونيوم*-210

الروثنيوم-106 
)الروديوم*-106(

3.E + 028.E + 033.E + 008.E + 013.E – 018.E + 00

E + 045.E + 052.E + 025.E + 032.E + 015.E + 02.2الثاليوم*-204

بة  ا القيم الواردة بوحدة الكوري فهي واردة للتيسير وهي مقرَّ ترد القيم األساسية الواجب استخدامها بوحدة التيرابكريل. أمَّ )أ( 

بعد تحويلها.

.D سيلزم النظر في المسائل المتعلقة بالحرجية وبالضمانات فيما يخصُّ الكميات التي يبلغ قدرها أضعاف القيمة )ب( 

هذه النويدات المشعة من المستبعد جداً أن تُستخدم في مصادر مشعة مختومة فردية يبلغ نشاطها مستوى يجعلها تندرج   *

ضمن الفئات 1 أو 2 أو 3. 



د المســتويات األمنيــة للنفايــات المشــعة، حســب االقتضــاء، باتبــاع  الوطنــي. وينبغــي أن تُحــدَّ

المشــعة  النفايــات  تصنيــف  نظــام  مراعــاة  مــع  اإلرشــادات،  هــذه  فــي  المبيَّنــة  الخطــوات 

ــون  ــة، المعن ــن الوكال ــادرة ع ــان الص ــر األم ــلة معايي ــن سلس ــدد GSG-1 م ــي الع ــه ف ــوارد وصف ال

ــد  ــون تحدي ــعة"( ]31[. ويك ــات المش ــف النفاي Classification of Radioactive Waste )"تصني

ــى  ــات المشــعة عل ــا يخــصُّ النفاي ــة فيم ــية والفرعي ــة األساس ــة واألهــداف األمني المســتويات األمني

ــدول 3.  ــي الج ــن ف ــو المبيَّ النح

ــة. - 5-21 ــاً للظــروف الوطني ــة، تبع ــى المــواد النووي ــف عل ــق نظــام التصني ويمكــن أيضــاً تطبي

وتــرد قيــم D للمــواد النوويــة فــي التذييــل الثالــث للمرجــع ]10[ وتنطبــق عليهــا عمليــة 

التصنيــف نفســها باســتخدام النســبة A/D لتحديــد فئتهــا بنــاًء علــى العواقــب اإلشــعاعية الضــارة 

التــي يمكــن أن تترتــب علــى ســحبها دون إذن الســتخدامها خــارج الموقــع لغــرض التعريــض أو 

النشــر. وهنــاك بعــض النويــدات المشــعة التــي يُشــار إلــى القيمــة D الخاصــة بهــا بأنَّهــا تســاوي 

ــي  ــا النصف ــعة عمره ــدات المش ــذه النوي ــو أنَّ ه ــك ه ــود بذل ــدودة". والمقص ــر مح ــة غي "كمي

ــا  ــة منخفضــة؛ أو أنَّ انبعاثاته ــا ذات مســتويات نشــاط نوعي ــا أنَّه ــمَّ فإمَّ ــة، ومــن ث ــل للغاي طوي

اإلشــعاعية منخفضــة الطاقــة للغايــة؛ أو أنَّهــا تجمــع بيــن األمريــن. ولذلــك فليــس مــن العملــي 

اســتخدام هــذه المــواد فــي أعمــال شــريرة، وال حاجــة لتصنيفهــا لألغــراض األمنيــة. وعلــى ســبيل 

المثــال، فقــد يصــل وزن مجمعــة الوقــود التــي تُســتخدم فــي مفاعــات المــاء المضغــوط إلــى 

ــن  ــبة م ــاك نس ــتكون هن ــوم )س ــن اليوراني ــا م ــة كله ــذه الكتل ــراض أنَّ ه ــاً. فبافت 660 كيلوغرام

ــي  ــات النمط ــود المفاع ــبة A/D لوق ــم النس ــري وقي ــيم النظي ــون التقس ــود(، يك ــوة الوق كس

ــن فــي الجــدول 6. ــى النحــو المبيَّ ــوم-235( عل ــرى بنســبة 4% مــن اليوراني )المث
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الجدول 6- قيم النسبة A/D لوقود المفاعات

 الكسر النظير
الكتلي

الكتلة في 
المجمعة 
الواحدة

)بالكيلوغرام(

مستوى النشاط 
اإلشعاعي 

عة الواحدة  للمجمِّ
)بالتيرابكريل (

D القيمة
)بالتيرابكريل (

A/D النسبة

3360.0000.220.0510.10.5اليورانيوم-234

0.042610.002080.00030اليورانيوم-235

0كمية غير محدودة0.95863080.007اليورانيوم-238



وفــي هــذا المثــال، تكــون قيمــة النســبة A/D رمزيــة فيمــا يخــصُّ اليورانيــوم-234 - 5-22

ــية  ــد أنَّ حاش ــوم-235. بي ــصُّ اليوراني ــا يخ ــراً فيم ــتوى معتب ــغ مس ــا تبل ــوم-238، لكنَّه واليوراني

اليورانيــوم-234  مــن  لــكلٍّ   D قيــم اشــتقاق  أنَّ  تذكــر   ]30[ المرجــع  فــي  األول  الجــدول 

واليورانيــوم-235 قــد تــمَّ بمراعــاة "]أخــذ[ حــدود الحرجيــة فــي الحســبان". وهــذه الملحوظــة 

ليســت منطبقــة ألنَّ المحتــوى النظيــري والنســق الهندســي لليورانيــوم الموجــود في حــزم الوقود 

يجعــان الوصــول إلــى حالــة الحرجيــة أمــراً غيــر ممكــن. وحيــث إنَّ خصائــص اليورانيــوم-234 

ــا  ــيمات ألف ــاث جس ــوم-238 )انبع ــص اليوراني ــة لخصائ ــك مماثل ــاف ذل ــوم-235 بخ واليوراني

 D ــح أنَّ القيمــة وفوتونــات منخفضــة الطاقــة، وانخفــاض مســتوى النشــاط النوعــي(، فمــن المرجَّ

ســوف تتشــابه أو تتطابــق فيمــا بيــن هــذه النظائــر فــي غيــر حالــة الحرجيــة )أي أنهــا ســتكون 

ــة. ــة العملي ــن الناحي ــراً م ــم تكــون قيمــة النســبة A/D صف ــن ث ــر محــدودة"(، وم ــة غي "كمي

وينبغي أن يُراعى في التصنيف كاًّ من االضمحال اإلشعاعي والتجميع.- 5-23

االضمحال اإلشعاعي

ــعاعي. - 5-24 ــال اإلش ــبب االضمح ــت بس ــرور الوق ــع م ــا م ــبة A/D تدريجيًّ ــة النس ــلُّ قيم تق

ــة. ــاتها الرقابي ــي ممارس ــبان ف ــي الحس ــذا ف ــذ ه ــة أن تأخ ــة الرقابي وللهيئ

ــد - 5-25 ــت-60 ق ــن الكوبل ــع م ــدر مش ــعاعي لمص ــاط اإلش ــإنَّ النش ــال، ف ــبيل المث ــى س وعل

ــبة  ــاب النس ــعيع. وبحس ــاز تش ــي جه ــى ف ــرة األول ــتخدامه للم ــد اس ــل  عن ــغ 56 تيرابكري يبل

ــاً  ــعاعي مبدئي ــدر اإلش ــف المص ــمَّ يُصنَّ ــن ث ــل  = 1867. وم A/D، 56 تيرابكريل /0.03 تيرابكري

النصفــي للكوبلــت-60 هــو 5.2714 ســنوات،  فبعــد  العمــر  الفئــة 1. وحيــث إنَّ  ضمــن 

ــل  ــد اضمح ــت-60 ق ــدر الكوبل ــون مص ــاً(، يك ــة 15 عام ــة )أي قراب ــار نصفي ــة أعم ــاء ثاث انقض

ــل /0.03  ــبة A/D، 7 تيرابكري ــح النس ــك تصب ــل ، وبذل ــغ 7 تيرابكري ــاطه يبل ــتوى نش ــار مس وص

تيرابكريــل  = 233.33، وهــو مــا يجعــل المصــدر المشــع مندرجــاً ضمــن الفئــة 2. وللهيئــة 

ــى نســبة النشــاط  ــاًء عل ــة 1 )بن ــزام بتصنيــف هــذا المصــدر ضمــن الفئ ــار اإلل ــة أن تخت الرقابي

ــاط  ــبة النش ــى نس ــاًء عل ــة 2 )بن ــن الفئ ــه ضم ــادة تصنيف ــماح بإع ــة( أو الس ــعاعي األصلي اإلش

اإلشــعاعي الحاليــة(. وينبغــي أن تبيِّــن الهيئــة الرقابيــة بوضــوح فــي لوائحهــا النهــج الــذي يتعيَّــن 

ــن. ــن النهجي ــن هذي ــه م اتباع
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تجميع المواد المشعة

دة متجــاورة محتويــة علــى مــواد مشــعة، كمــا - 5-26 هنــاك حــاالت توجــد فيهــا مفــردات متعــدِّ

ــواد المشــعة  ــر الم ــق الخــزن. وينبغــي أن تُعتب ــي مراف ــع أو ف ــات الصن ــاء عملي هــو الحــال أثن

عــة إذا كان هنــاك حاجــز أمنــي مــادي مشــترك )مثــل بــاب  موجــودة فــي مــكان واحــد أو مجمَّ

ــع المــواد  ــى جمي ــح الوصــول إل ــه أن يتي ــة الخــزن( مــن شــأن اختراق ــد مدخــل غرف موصــد عن

ــة علــى المــواد المشــعة. ــى األجهــزة المحتوي المشــعة أو إل

دة متجــاورة محتويــة علــى - 5-27 وفــي مثــل هــذه الظــروف التــي توجــد فيهــا مفــردات متعــدِّ

ــع مســتويات نشــاط  لة بتجمي ــات المشــغِّ ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ ــي أن تُل ــواد مشــعة، ينبغ م

ــة  ع ــة المجمَّ ــوع، تُقســم القيم ــن هــذا الن ــي الحــاالت م ــا. وف ــواد المشــعة لغــرض تصنيفه الم

ــم  ــارن النســبة المحســوبة A/D بقي ــة D المناســبة، وتُق ــى القيم ــدة المشــعة عل لنشــاط النوي

ــا يتيــح تصنيــف مجموعــة النويــدات المشــعة بحســب  النســبة A/D الــواردة فــي الجــدول 4، ممَّ

ة نويــدات،  النشــاط اإلشــعاعي. وفــي حــال تجميــع القيــم الخاصــة بمــواد مشــعة مؤلَّفــة مــن عــدَّ

ــة  ــا للمعادل ــف، وفق ــة التصني ــد فئ ــي تحدي ــبة A/D ف ــم النس ــوع قي ــتخدام مجم ــي اس ينبغ

ــة:   ــة التالي الرياضي

Aggregate A
D

A

D
=

∑∑ i,ni

n
n

حيث:

= مستوى النشاط اإلشعاعي لكلِّ مادة i من النويدة المشعة n؛  Ai,n

.n للنويدة المشعة D القيمة = Dn

ويمكــن االطــاع علــى معلومــات إضافيــة بشــأن تجميــع القيــم الخاصــة بالمــواد المشــعة فــي 

المرجــع ]3[.

ــد - 5-28 ــي، ق ــعيع الداخل ــات التش ــه عملي ــرى في ــفى تُج ــي مستش ــال، فف ــبيل المث ــى س وعل

ة مصــادر معــاً فــي غرفــة آمنــة. فــإذا كان يمكــن الوصــول إلــى جميــع هــذه المصــادر  تُخــزَّن عــدَّ

عــن طريــق نقطــة دخــول واحــدة، ينبغــي تجميعهــا مــن أجــل تحديــد تصنيفهــا. فــإذا كان هنــاك 

100 مصــدر مشــع مــن الراديــوم-226 )بمســتوى نشــاط يبلــغ 0.001 تيرابكريــل  لــكلِّ مصــدر(، 
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ا مــن الســيزيوم-137 )بمســتوى نشــاط يبلــغ 0.02 تيرابكريــل  لــكلِّ مصــدر(،  و30 مصــدراً مشــعًّ

و10 مصــادر مشــعة مــن اإليريديــوم-192 )بمســتوى نشــاط يبلــغ 0.22 تيرابكريــل  لــكلِّ مصــدر(، 

يجــري حســاب التصنيــف علــى النحــو التالــي. 

لتحديــد فئــة التصنيــف التــي تنتمــي إليهــا هــذه المصــادر المتجــاورة، تتمثَّــل الخطــوة األولى - 5-29

ــعة.  ــدة المش ــس النوي ــن نف ــة م ــعة المؤلف ــادر المش ــن المص ــة م ــة كلِّ مجموع ــد فئ ــي تحدي ف

ــدرج هــذه المصــادر  ــك تن ــوم-A/D ،226 = )100 × 0.001(/0.04 = 2.5، وبذل ــا يخــصُّ الرادي ففيم

المشــعة ضمــن الفئــة 3. وفيمــا يخــصُّ الســيزيوم-A/D ،137 = )30 × 0.02(/0.1 = 6، وبذلــك 

 × 10( = A/D ،192-ــوم ــصُّ اإليريدي ــا يخ ــة 3. وفيم ــن الفئ ــعة ضم ــادر المش ــذه المص ــدرج ه تن

0.22(/0.08 = 27.5، وبذلــك تنــدرج هــذه المصــادر المشــعة ضمــن الفئــة 2. وألنَّــه ســيجري خــزن 

دة فــي مــكان واحــد آمــن، ينبغــي تجميــع قيمــة النســبة  مــواد مؤلفــة مــن نويــدات مشــعة متعــدِّ

عــة لجميــع  A/D اإلجماليــة لهــا جميعــا، 2.5 + 6 + 27.5 = 36. وبذلــك، تــؤدي القيمــة المجمَّ

ــة 2. ــا ضمــن الفئ ــى تصنيفه ــي ســتُخزَّن فــي نفــس المــكان إل المــواد المشــعة الت

تحديد المستوى األمني

فــور االنتهــاء مــن تصنيــف المــادة المشــعة، تتمثَّــل الخطــوة التاليــة فــي تحديد المســتوى - 5-30

ــا  ــاً افتراضيًّ ــع ترتيب ــة أن تتبَّ ــة الرقابي ــن للهيئ ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــا. وعل ــم له ــي المائ األمن

ــد المســتوى  ــي الجــدول 5 لتحدي ــي الجــدول 4 أو ف ــوارد ف ــف ال ــى اســتخدام التصني ــوم عل يق

األمنــي المائــم للمــادة المشــعة مــن بيــن ثــاث مســتويات أمنيــة. وعلــى هــذا األســاس، يكــون 

المســتوى األمنــي "ألــف" هــو المائــم للمــواد المشــعة المندرجــة ضمــن الفئــة 1؛ والمســتوى 

األمنــي "بــاء" هــو المائــم للمــواد المشــعة المندرجــة ضمــن الفئــة 2؛ والمســتوى األمنــي "جيــم" 

هــو المائــم للمــواد المشــعة المندرجــة ضمــن الفئــة 3.

ــن العــدد GSR Part 3 مــن سلســلة معاييــر األمــان الصــادرة عــن الوكالــة، - 5-31 ويتضمَّ

المعنــون "الوقايــة مــن اإلشــعاعات وأمــان المصــادر اإلشــعاعية: معاييــر األمــان األساســية 

هــذه  وتكفــل  المشــعة.  المصــادر  فــي  للتحكُّــم  عامــة  متطلبــات   ،]16[ الدوليــة" 

ذلــك،  ومــع  و5.   4 الفئتيــن  مــن  المشــعة  للمــواد  األمــن  مــن  كافيــاً  مســتوى  التدابيــر 

فــي  التهديــدات،  عــن  الصلــة  ذات  المعلومــات  بمراعــاة  الرقابيــة،  الهيئــة  ترغــب  فقــد 

 تعزيز أمن المواد المشعة من الفئتين 4 و5 في الظروف المناسبة.  
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ويلخِّص الجدول 7 النهج المبيَّن في الفقرتين السابقتين.- 5-32
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الجدول 7- المستويات األمنية االفتراضية لألنشطة الشائعة بحسب الفئة

مستويات األمنالممارسة/المعداتالنسبة A/Dالفئة

1A/D ≥ 1000المولدات الكهربائية الحرارية التي تعمل بالنظائر المشعة
أجهزة التشعيع

العاج اإلشعاعي الخارجي
العاج اإلشعاعي الخارجي عن بُعد باستخدام مصدر ثابت 

د الحزم )مشرط أشعة غاما( متعدِّ

"ألف"

21000 > A/D ≥ 10 التصوير اإلشعاعي بأشعة غاما لألغراض الصناعية
التشعيع الداخلي بمعدالت جرعات عالية/متوسطة 

"باء"

310 > A/D ≥ 1 المقاييس الصناعية الثابتة المحتوية على مصادر قوية
النشاط اإلشعاعي

مقاييس تسجيل بيانات اآلبار

"جيم"

41 > A/D ≥ 0.01 التشعيع الداخلي بجرعات منخفضة )فيما عدا عمليات
تشعيع العين باستخدام اللويحات والتشعيع بزراعة المصادر 

الدائمة(
المقاييس الصناعية غير المحتوية على مصادر قوية النشاط 

اإلشعاعي
أجهزة قياس كثافة العظام المحتوية على مصدر مشع

األجهزة المزيلة للكهرباء االستاتيكية
تطبيق التدابير 

المبيَّنة في الجزء 
3 من متطلبات 

األمان العامة 
]16[

50.01 > A/D
وحد اإلعفاء

التشعيع الداخلي بجرعات منخفضة في عمليات تشعيع 
العين باستخدام اللويحات وزراعة المصادر الدائمة

أجهزة تألُّق األشعة السينية المحتوية على مادة مشعة
أجهزة أسر اإللكترونات

قياس الطيف باستخدام تقنية موسباور 
مصادر التحقُّق المستخدمة في التصوير المقطعي باالنبعاث 

البوزيتروني 



اعتبارات إضافية فيما يخصُّ تعديل المستويات األمنية

كطريقــة - 5-33 العمليــة  والممارســة  الفئــة  علــى  القائمــة  الطريقــة  اســتخدام  يمكــن 

عوامــل  توجــد  قــد  ـه  أنّـَ بيــد  المشــعة.  للمــواد  األمنيــة  المســتويات  لتحديــد  افتراضيــة 

وتتغيَّــر  اســتخدامها،  ومــكان  اســتخدامها  وطريقــة  المشــعة  بالمــواد  تتعلــق  إضافيــة 

ــي  ــي االفتراض ــتوى األمن ــل المس ــى تعدي ــؤدي إل ــد ي ــا ق ة، مم ــدَّ ــى ح ــة عل ــب كلِّ حال بحس

د لمــادة مشــعة بعينهــا. وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل  المحــدَّ

األمنيــة.  للمتطلبــات  الخضــوع  مــن  تمامــاً  المشــعة  المــواد  بعــض  اســتثناء   إلــى 

ــواع المــواد المشــعة - 5-34 ــة لبعــض أن ــل المســتويات األمني ــة تعدي ــة الرقابي ــار الهيئ وقــد تخت

ــاء"  ــي "ب ــتوى األمن د المس ــدَّ ــد يُح ــال، فق ــبيل المث ــى س ــا. وعل ــي لوائحه ــات ف وإدراج التعدي

ألنــواع معيَّنــة مــن مقاييــس تســجيل بيانــات اآلبــار، بصــرف النظــر عــن المســتوى األمنــي الــذي 

ــن 5-30 و31-5.  ــي الفقرتي ــة ف ــى الحســابات المبيَّن ــاًء عل د بن كان ســيُحدَّ

ــي - 5-35 ــتوى األمن ــل المس ــراح تعدي ــاً باقت لة أيض ــغِّ ــة المش ــمح للجه ــة أن تس ــة الرقابي وللهيئ

ــة، تكــون  ــي هــذه الحال ــة. وف ــر معيَّن ــدى اســتيفاء معايي ــا، ل ــواد المشــعة الموجــودة لديه للم

ــة.  ــات المطلوب ــى التعدي ــة عل ــة الرقابي ــة الهيئ ــاس موافق ــن التم لة مســؤولة ع ــة المشــغِّ الجه

ــة - 5-36 ــن للهيئ ــي يمك دة الت ــدَّ ــن الحــاالت المح ــة م ــة طائف ــة التالي ــاول األقســام الفرعي وتتن

ــي. ــي االفتراض ــتوى األمن ــل المس ــا تعدي ــار فيه ــة أن تخت الرقابي

المواد المشعة النقالة والمحمولة والنائية

عــادة مــا توضــع المــواد المشــعة المســتخدمة فــي التطبيقــات الميدانيــة )مثــل التصويــر - 5-37

ــم بحيــث يســهل حملهــا.  اإلشــعاعي الصناعــي وتســجيل بيانــات اآلبــار( فــي أجهــزة صغيــرة تُصمَّ

ــي  ــتخدامها ف ــائع اس ــن الش ــر وم ــى آخ ــل إل ــع عم ــن موق ــزة م ــذه األجه ــل ه ــا تُنق ــراً م وكثي

ــرة  ــة واإلخفــاء وكث ــه هــذه األجهــزة مــن ســهولة المناول ــا تتَّســم ب ــة. وبســبب م األماكــن النائي

نة، فهي معرَّضة للسحب دون إذن.    وجودها في مركبات خارج المرافق المؤمَّ
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ــي - 5-38 ــاالت الت ــي الح ــا، ف ــاء نقله ــعة أثن ــواد المش ــاص للم ــام خ ــاء اهتم ــاً إي ــي أيض وينبغ

ــاٌز  ــل جه ــد يُنق ــال، فق ــى ســبيل المث ــة اســتخدامها. وعل ــى طبيع ــاً عل ــل مترتب ــا النق يكــون فيه

دة بصــورة يوميــة، ممــا يزيــد مــن تعرُّضــه  للتصويــر اإلشــعاعي الصناعــي إلــى مواقــع عمــل متعــدِّ

ــاء نقلهــا. ــة بشــأن أمــن المــواد المشــعة أثن ل ــرد فــي المرجــع ]11[ إرشــادات مفصَّ للخطــر. وت

وانطاقــاً مــن التســليم بــأنَّ التدابيــر األمنيــة المطبَّقــة علــى المــواد المشــعة التــي - 5-39

تُســتخدم فــي المرافــق قــد ال تكــون مجديــة مــن الناحيــة العمليــة عنــد تطبيقهــا علــى المــواد 

المشــعة التــي تُســتخدم فــي الميــدان، فقــد يلــزم وضــع تدابيــر أمنيــة إضافيــة أو بديلــة لهــذه 

ــى  ــا عل ــن تطبيقه ــي يمك ــل الت ــف والتعطي ــر الكش ــة لتدابي ــم 6 أمثل ــي القس ــرد ف ــواد. وت الم

ــاء" أو  ــي "ب ــتوى األمن ــا المس د له ــدِّ ــي ُح ــدان والت ــي المي ــتخدم ف ــي تُس ــعة الت ــواد المش الم

ــم". "جي

تزايد مستوى التهديد

د لمــادة مشــعة مــا، - 5-40 قــد يتطلــب تزايــد مســتوى التهديــد تعديــل المســتوى األمنــي المحــدَّ

بمراعــاة ســائر خصائــص تلــك المــادة )مثــل مــدى جاذبيتهــا أو ســهولة تعرُّضهــا للخطــر(. وبــدالً 

لة  مــن ذلــك، يمكــن معالجــة الزيــادات المؤقتــة فــي مســتويات التهديــد بإلــزام الجهــة المشــغِّ

ــل )انظــر الفقــرة  ــة الظــروف مــن هــذا القبي ــة لمواجه ــر األمني ــز التدابي ــة تعزي بضمــان إمكاني

.)75-3

النويدات المشعة ذات العمر النصفي القصير

فــي بعــض المجــاالت، مثــل الطــب النــووي، تُســتخدم نويــدات مشــعة ذات عمــر نصفــي - 5-41

ــن  ــن-18، اللذي ــوم-99 شــبه المســتقر والفلوري ــدات التكنيتي ــة هــذه النوي ــر. وتشــمل أمثل قصي

يُســتخدمان فــي التشــخيص اإلشــعاعي، واليــود-131، الــذي يُســتخدم فــي العــاج اإلشــعاعي. وقد 

ــا ألنَّهــا ســتضمحل  تخلــص الهيئــة الرقابيــة إلــى أنَّ هــذه المــواد المشــعة ال تشــكِّل شــاغاً أمنيًّ

علــى األرجــح قبــل أن يمكــن اســتخدامها فــي عمــل شــرير. فحتــى فــي حــال الحصــول علــى تلــك 

المــواد ألغــراض شــريرة، فإنَّهــا ســوف تضمحــل ســريعاً دون المســتويات التــي تجعلهــا تتســبب 

فــي أي ضــرر. ويمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي تحديــد فتــرة زمنيــة )عشــرة أيــام أو أقــل 

مثــا( تقــلُّ بعدهــا الخطــورة األمنيــة لهــذه المــواد المشــعة بســبب االضمحــال اإلشــعاعي ومــن 

ثــمَّ يمكــن االكتفــاء بتحديــد مســتوى أمنــي أدنــى لهــا أو بإخضاعهــا للمتطلبــات العامــة للتحكُّــم 

فــي المصــادر المشــعة.

68



النويدات المشعة ذات العمر النصفي الطويل

قــد توجــد النويــدات المشــعة ذات العمــر النصفــي الطويــل بكميــات كبيــرة فــي المــواد - 5-42

المشــعة الموجــودة فــي البيئــة الطبيعيــة، بيــد أنَّ تركيزاتهــا تكــون ضئيلــة إلــى درجــة ال 

ــون  ــد تك ــي ق ــعة الت ــدات المش ــض النوي ــاك بع ــريرة. وهن ــال ش ــي أعم ــتخدامها ف ــمح باس تس

ــة  ــة للخصــوم بســبب ضعــف مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي النوعــي أو انخفــاض طاق اب ــر جذَّ غي

انبعاثاتهــا اإلشــعاعية. وعلــى ســبيل المثــال، فــإنَّ كميــة اليورانيــوم المســتنفد التــي يبلــغ نشــاطها 

ــذه  ــل ه ــي مث ــرام. وف ــى 2000 كيلوغ ــا إل ــل كتلته ــوري( تص ــل )1 ك ــعاعي 37 غيغابكري اإلش

الحــاالت، قــد تختــار الهيئــة الرقابيــة خفــض المســتوى األمنــي، بالنظــر إلــى أنَّــه لــن يكــون مــن 

ــا اســتخدام هــذه المــواد فــي عمــل شــرير. الممكــن عمليًّ

سهولة المناولة

ابــة للخصــوم، - 5-43 قــد تكــون المــواد المشــعة التــي تســهل مناولتهــا أو يســهل الوصــول إليهــا جذَّ

ــي الخصــم جرعــة إشــعاعية عاليــة وســهولة نقــل المــادة  بالنظــر إلــى انخفــاض احتماليــة تلقِّ

ــة ذاتيــة التدريــع. المشــعة. ومــن أمثلــة ذلــك المصــادر المشــعة الموجــودة داخــل أجهــزة محمول

طة أو األجسام الملوثة األحجام الكبيرة من المواد المشعة المنشَّ

ــطة أو - 5-44 ــاكل منشَّ ــات وهي ن ــى مكوِّ ــة عل ــق العامل ــة والمراف ــع القديم ــوي المواق ــد تحت ق

ــرة العمــر  دة خــال فت ــة محــدَّ ــات أمني ــة خاضعــة لمتطلب ــر فــي األحــوال العادي ــة ال تُعتب ث ملوَّ

ــة  ــات مجموع ن ــة هــذه المكوِّ ــن أمثل ــل. وم ــة الســاخنة أو المعجِّ ــل أو الخلي التشــغيلي للمفاع

ــات، ودوَّارات  ف ــة والمجفِّ ــدات البخاري ــي المولِّ ــتعملة ف ــة المس ــزاء المعدني ــن األج ــة م متنوع

المفاعــات، وكتــل  المفاعــات ورؤوس األوعيــة، ومضخــات مبــردات  التوربينــات، وأوعيــة 

ــع. التدري

ثــة مــن كبــر الحجــم وثقــل - 5-45 ــطة أو الملوَّ نــات الضخمــة المنشَّ وبســبب مــا تتَّســم بــه المكوِّ

الــوزن، فإنَّــه يصعــب نقلهــا دون اســتخدام الرافعــات ومعــدات التعليــق وغيرهــا مــن المعــدات 

نــات الضخمــة ليــس مــن الســهل إخفاؤهــا أثنــاء  الثقيلــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ هــذه المكوِّ

التحميــل أو عنــد نقلهــا، ومــن شــأن ســحبها أن يســتغرق وقتــاً كافيــاً بحيــث يكــون مــن المعقــول 

نــات  لة ســوف تكتشــف هــذه األنشــطة. وحتــى إذا ُســحبت هــذه المكوِّ توقُّــع أنَّ الجهــة المشــغِّ

الضخمــة، فســوف يكــون مــن الصعــب للغايــة اســتخدامها فــي ارتــكاب عمــل شــرير.
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ــة أو - 5-46 ــات األمني ــن المتطلب ــات م ن ــذه المكوِّ ــاء ه ــار إعف ــة أن تخت ــة الرقابي ــن للهيئ ويمك

ــرِّره. وينبغــي أن  ــل مــا يب لة أنَّ لهــذا التعدي ــي إذا أثبتــت الجهــة المشــغِّ خفــض مســتواها األمن

ــم  ــات داخــل نطــاق التحكُّ ن ــى هــذه المكوِّ ــاء عل ــا اإلبق ــن مزاي ــاً بي ــة توازن ــة الرقابي ــم الهيئ تقي

نــات مــن خطــورة منخفضــة نســبيًّا، بمراعــاة اتِّبــاع نهج متــدرِّج. الرقابــي ومــا تشــكِّله هــذه المكوِّ

مكان المواد المشعة

فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة الموجــودة فــي مناطــق مرتفعــة الكثافــة الســكانية والتــي - 5-47

ــا أهــمَّ مقارنــة بالوضــع فــي منطقــة  يمكــن أن يشــكِّل اســتخدامها فــي عمــل شــرير شــاغاً أمنيًّ

د  ذات كثافــة ســكانية أقــل، يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تنظــر فــي رفــع المســتوى األمنــي المحــدَّ

لتلــك المــواد فــوق المســتوى االفتراضــي. ومــن أمثلــة ذلــك المــواد المشــعة المســتخدمة فــي 

عــاج الســرطان فــي المستشــفيات الموجــودة فــي مــدن مزدحمــة بالســكان. وفــي مثــل هــذه 

د لتلــك المــواد. ومــن العوامــل التــي  الحــاالت، قــد يتطلــب األمــر رفــع المســتوى األمنــي المحــدَّ

ــي االفتراضــي  ــل المســتوى األمن ــرار بتعدي ــد اتخــاذ ق ــي الحســبان أيضــاً عن يمكــن أن تؤخــذ ف

االعتبــارات التــي تؤثِّــر فــي طــول فتــرة التصــدي، مثــل بُعــد المســافة بيــن المرفــق الــذي توجــد 

فيــه المــواد المشــعة ومــكان تمركــز قــوات التصــدي المحليــة.

النفايات المشعة

مــن حيــث المبــدأ، يمكــن تحديــد المســتويات األمنيــة للنفايــات المشــعة بنفــس - 5-48

الطريقــة المتبعــة فــي حالــة المــواد المشــعة األخــرى والــوارد وصفهــا فــي الفقــرات مــن 30-5 

ة اعتبــارات يمكــن أن تــؤدي إلــى تعديــل المســتويات األمنيــة  إلــى 5-32. ومــع ذلــك، فهنــاك عــدَّ

ــات المشــعة. د للنفاي ــدَّ ــي تُح الت

وللدولــة أو الهيئــة الرقابيــة أن تختــار خفــض المســتوى األمنــي االفتراضــي لبعــض أشــكال - 5-49

النفايــات المشــعة بمراعــاة ضعــف جاذبيــة تلــك األشــكال للخصــوم المحتمليــن مقارنــة بمــواد 

ــؤدي  مشــعة أخــرى مشــابهة مــن حيــث مســتوى نشــاطها اإلشــعاعي. ومــن الخصائــص التــي ت

إلــى إضعــاف الجاذبيــة مــا يلــي: 

إمكانية االسترجاع: قد تكون النفايات المشعة محتواة داخل مصفوفات صلبة )أي كتل  	

خرسانية(، ومن ثمَّ يصعب استرجاعها 
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القابلية للتشتُّت: النفايات المشعة المحتواة داخل مصفوفات صلبة ال تقبل التشتُّت  	

بسهولة.
إمكانية النقل: يبلغ وزن بعض أنواع حاويات النفايات المشعة درجة من الثقل تجعل  	

نقلها صعباً ألنَّ النقل سيستغرق وقتاً طوياً ويتطلب استخدام معدات ثقيلة. 

د للمــواد - 5-50 م، يمكــن خفــض المســتوى األمنــي االفتراضــي المحــدَّ ــى مــا تقــدَّ وباإلضافــة إل

المشــعة بنــاًء علــى محدوديــة تعرُّضهــا للخطــر فــي بعــض أماكــن الخــزن أو التخلُّــص. فبحســب 

المتطلبــات الرقابيــة الســارية والبنيــة األساســية القائمــة فــي الدولــة المعنيــة، يمكــن أن تكــون 

لة، أو  ــة المشــغِّ ــع للجه ــق تاب ــي مرف ــر األجــل ف ــد الخــزن القصي ــواد المشــعة موجــودة قي الم

ــص لذلــك الغــرض، أو فــي مرفــق  قيــد الخــزن الطويــل األجــل فــي مرفــق خــزن )مركــزي( مخصَّ

للتخلُّــص مــن النفايــات المشــعة. وفــي مرافــق التخلُّــص، توجــد النفايــات المشــعة فــي إحــدى 

ــات  ــلُّم النفاي ــطة تس ــا أنش ــري فيه ــي تج ــات الت ــة العملي ــا: منطق ــيتين، هم ــن رئيس منطقتي

المشــعة وفرزهــا ووضعهــا فــي أماكنهــا؛ أو منطقــة التخلُّــص التــي توضــع فيهــا النفايات المشــعة 

ــا، مثــل حفــرة الســبر. نهائيًّ

ــات، - 5-51 ــق العملي ــي مراف ــل ف ــر األج ــزن القصي ــد الخ ــعة قي ــات المش ــق بالنفاي ــا يتعل وفيم

ــرض، أو  ــك الغ ــة لذل ص ــة( المخصَّ ــزن )المركزي ــق الخ ــي مراف ــل ف ــل األج ــزن الطوي ــد الخ أو قي

د لها نفس المســتوى  الموجــودة فــي منطقــة العمليــات داخــل مرافــق التخلُّــص، فيمكــن أن يُحــدَّ

األمنــي المنطبــق علــى المــواد المشــعة األخــرى المشــابهة مــن حيــث مســتوى نشــاطها 

اإلشــعاعي. ويمكــن أيضــاً خفــض المســتوى األمنــي لتلــك النفايــات المشــعة بنــاًء علــى شــكلها أو 

ــوارد وصفــه فــي الفقــرة 49-5. ــى النحــو ال ــا، عل طريقــة تغليفه

ــاً مــا تكــون إمكانيــة وصــول - 5-52 ــص فغالب ــات المشــعة الموضوعــة فــي منطقــة التخلُّ ــا النفاي أمَّ

ــص  ــة بالمــواد المشــعة الموجــودة فــي أماكــن أخــرى، ألنَّ منطقــة التخلُّ الخصــوم إليهــا أقــلَّ مقارن

ــى  ــر. وعل ــى عــدد محــدود مــن نقــاط الدخــول وحاجــز مــادي واحــد أو أكث ــا تشــتمل عل عــادًة م

ــن  ــبر، فم ــرة س ــتودع أو حف ــن مس ــعة م ــات مش ــحب نفاي ــٌم س ــاول خص ــإذا ح ــال، ف ــبيل المث س

ــح أنَّــه ســوف يُكتشــف قبــل إتمــام الســحب بســبب حجــم النفايــات وســهولة رؤيتهــا والوقــت  المرجَّ

الــذي تتطلبــه محاولــة اســترجاعها. ولهــذا الســبب، يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تضــع متطلبــات أمنيــة 

ــص تختلــف عــن المتطلبــات المنطبقــة فــي غيرهــا مــن األماكــن. خاصــة لمناطــق التخلُّ

ويمكــن أيضــأً تعديــل المســتوى األمنــي االفتراضــي بنــاًء علــى احتماليــة حــدوث تلــوُّث - 5-53

ــي  ــودة ف ــعة الموج ــواد المش ــن أنَّ الم ــي حي ــي. فف ــل تخريب ــكاب عم ــال ارت ــي ح ــعاعي ف إش
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ــة لخصــم يرغــب فــي ســحبها دون إذن، يمكــن أن يكــون  اب ــد ال تكــون جذَّ ــص ق ــة التخلُّ منطق

لهــا نصيــب مــن الجاذبيــة كهــدف لعمــل تخريبــي. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تضــع الهيئــة 

ــب. ــص مــن التخري ــة مناطــق التخلُّ ــة خاصــة لحماي ــات أمني ــة متطلب الرقابي

اعتبارات أخرى

ــعة، - 5-54 ــواد المش د للم ــدَّ ــي المح ــتوى األمن ــل المس ــرِّر تعدي ــد تب ــة ق ــل إضافي ــاك عوام هن

ومــن هــذه العوامــل القيمــة االقتصاديــة المتصــوَّرة للمــادة المشــعة المعنيــة أو الجهــاز المرتبــط 

بهــا، ووجــود مــواد خطــرة أخــرى داخــل المرفــق الــذي توجــد فيــه المــواد المشــعة.

الخطوة 3: تنفيذ نهج رقابي

كمــا هــو مبيَّــن فــي القســم 3، هنــاك ثاثــة نُُهــج رقابيــة يمكــن للهيئــة الرقابيــة أن تأخــذ - 5-55

ــج  ــر، والنه ــج اآلم ــي: النه ــعة، وه ــواد المش ــة بالم ــة الخاص ــات األمني ــع المتطلب ــد وض ــا عن به

ــط.  ــى أســاس األداء، والنهــج المختل ــم عل القائ

وبصــرف النظــر عــن النهــج المتَّبــع، ينبغــي أن تتنــاول المتطلبــات الرقابيــة الخاصــة بأمــن - 5-56

المــواد المشــعة اإلجابــة علــى كلِّ ســؤال مــن األســئلة التاليــة: 

لة توفير الحماية لها؟ 	 ما العناصر المطلوب من الجهة المشغِّ
لة توفير الحماية منها؟ 	 ما العناصر المطلوب من الجهة المشغِّ
ما هي درجة الحماية التي تُعتبر كافية؟ 	
لة تنفيذها؟ 	 ما هي التدابير األمنية المطلوب من الجهة المشغِّ
لة تنفيذها؟ 	 ما هي تدابير اإلدارة األمنية المطلوب من الجهة المشغِّ

وكمــا هــو مبيَّــن بإيجــاز فــي الجــدول 8، فــإنَّ اإلجابــة علــى بعــض هــذه األســئلة - 5-57

تتطابــق فيمــا بيــن اللوائــح الموضوعــة باتبــاع نهــج آمــر واللوائــح الموضوعــة باتبــاع نهــج قائــم 

ــع.  ــج المتَّب ــاف النه ــرى باخت ــئلة أخ ــى أس ــة عل ــف اإلجاب ــن تختل ــي حي ــاس األداء، ف ــى أس عل

ــا إجابــات هــذه األســئلة فــي اللوائــح القائمــة علــى النهــج المختلــط فســوف تتوقــف علــى  أمَّ

ــح الفقــرات مــن 58-5  الطريقــة التــي تختارهــا الهيئــة الرقابيــة فــي الجمــع بيــن النهجيــن. وتوضِّ

ــل. ــن التفصي ــد م ــى 5-68 كلَّ ســؤال مــن هــذه األســئلة بمزي إل
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لة توفير الحماية لها؟ ما العناصر المطلوب من الجهة المشغِّ

بصــرف النظــر عــن النهــج المتَّبــع، ينبغــي أن تنــصَّ اللوائــح علــى تحديــد المــواد المشــعة - 5-58

ــون  ــي تك ــطة، والت ــرَّرة لألنش ــوى المق ــدود القص ــن الح ــا وأن تبيِّ ــة له ــر الحماي ــوب توفي المطل

لة ملزمــة بتنفيــذ تدابيــر أمنيــة عنــد تجاوزهــا.  وعــادة مــا تنطبــق اللوائــح األمنيــة  الجهــة المشــغِّ
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الجدول 8- مقارنة بين اللوائح في حالة اتِّباع نهج آمر وفي حالة األخذ بنهج قائم على أساس األداء

النهج القائم على أساس األداءالنهج اآلمرالسؤال

ما العناصر المطلوب من الجهة 
لة توفير الحماية لها؟ المشغِّ

ما تنصُّ عليه اللوائح من المواد 
المشعة والمرافق ذات الصلة

ما تنصُّ عليه اللوائح من المواد 
المشعة والمرافق ذات الصلة

ما العناصر المطلوب من الجهة 
لة توفير الحماية منها؟ المشغِّ

التهديدات، وفقاً للتعريف الذي 
تستخدمه الهيئة الرقابية في وضع 
المتطلبات األمنية اآلمرة )عادًة ما 

م المعلومات الكاملة عن  ال تُقدَّ
لة( التهديدات إلى الجهة المشغِّ

التهديدات، وفقاً للتعريف الذي 
مه الهيئة الرقابية للجهة  تقدِّ

لة لكي تستخدمه في تصميم  المشغِّ
نظامها األمني

 ما هي درجة الحماية التي 
تُعتبر كافية؟

الهدف الرئيسي واألهداف 
دة لكلِّ مستوى من  الفرعية المحدَّ

المستويات األمنية "ألف" و"باء" 
 و"جيم"، حسبما ينطبق على 

المادة المشعة المعنية

الهدف الرئيسي واألهداف 
دة لكلِّ مستوى من  الفرعية المحدَّ

المستويات األمنية "ألف" و"باء" 
و"جيم"، حسبما ينطبق على المادة 

المشعة المعنية

ما هي التدابير األمنية المطلوبمن 
لة تنفيذها؟ الجهة المشغِّ

التدابير األمنية التي تشترط 
الهيئة الرقابية تنفيذها بناًء على 

اعتبارها كافية عموماً لتحقيق 
الهدف الرئيسي واألهداف الفرعية 

دة للمستوى األمني المنطبق  المحدَّ
من المستويات "ألف" و"باء" 

و"جيم" في مواجهة التهديدات

التدابير األمنية التي تقترحها الجهة 
لة وتوافق عليها الهيئة  المشغِّ

الرقابية باعتبارها كافية لتحقيق 
الهدف الرئيسي واألهداف الفرعية 

دة للمستوى األمني المنطبق  المحدَّ
من المستويات "ألف" و"باء" 

و"جيم" في مواجهة التهديدات

ما هي تدابير اإلدارة األمنية 
لة  المطلوب من الجهة المشغِّ

تنفيذها؟

تدابير اإلدارة األمنية التي تشترط 
الهيئة الرقابية تنفيذها

تدابير اإلدارة األمنية التي تقترحها 
لة وتوافق عليها  الجهة المشغِّ
الهيئة الرقابية، حسبما يكفي 

دة لجميع  لتحقيق األهداف المحدَّ
المستويات األمنية



الخاصــة بالمــواد المشــعة علــى جميــع النويــدات المشــعة التــي تــرى الهيئــة الرقابيــة أنَّهــا تمثِّــل 

ــة تســبُّبها فــي عواقــب إشــعاعية ضــارة إذا مــا اســتُخدمت فــي  ــاًء علــى إمكاني ــا بن شــاغاً أمنيًّ

عمــل شــرير.

وكمــا ســبقت مناقشــته فــي الفقــرة 5-31، فللهيئــة الرقابيــة أن تختــار اســتثناء المــواد - 5-59

دة وأن تشــترط بــدالً مــن ذلــك تطبيــق  المشــعة مــن الفئتيــن 4 و5 مــن المتطلبــات األمنيــة المحــدَّ

التدابيــر المبيَّنــة فــي العــدد GSR Part 3 مــن سلســلة معاييــر األمــان الصــادرة عــن الوكالــة ]16[. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فهنــاك بعــض المــواد التــي يمكــن اســتثناؤها مــن المتطلبــات الرقابيــة بنــاًء 

علــى االعتبــارات اإلضافيــة لتحديــد المســتويات األمنيــة، والتــي ســبقت مناقشــتها فــي الفقــرات مــن 

ــى 54-5. 5-33 إل

لة توفير الحماية منها؟ ما العناصر المطلوب من الجهة المشغِّ

لة - 5-60 ينبغــي أن تنــصَّ اللوائــح الموضوعــة باتبــاع أيٍّ مــن النهجيــن علــى إلــزام الجهــة المشــغِّ

ــدات  ــف التهدي ــي وص ــدات أو ف ــم التهدي ــي تقيي ــة ف ــدات المبيَّن ــن التهدي ــة م ــر الحماي بتوفي

المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو بيــان نمــاذج التهديــدات، علــى النحــو الــوارد وصفــه فــي القســم 

ــق الدولــة المعلومــات عــن التهديــدات بطريقــة تتســق مــع النهــج الرقابــي  3. وينبغــي أن تطبِّ

المختــار.

ــى - 5-61 ــصُّ عل ــح تن ــة لوائ ــة الرقابي ــد الهيئ ــي أن تعتم ــر، ينبغ ــج آم ــار نه ــال اختي ــي ح فف

ــم.  ــدي له ــم والتص ــوم وتعطيله ــن الخص ــف ع ــراض الكش ــة ألغ ــر األمني ــن التدابي ــة م مجموع

ــذت تنفيــذاً ســليماً،  وينبغــي أن تكــون هــذه المجموعــة مــن التدابيــر األمنيــة كافيــة، إذا مــا نُفِّ

ده الهيئــة الرقابيــة. وعنــد  لتحقيــق األهــداف األمنيــة الرئيســية والفرعيــة المنطبقــة حســبما تحــدِّ

لة علــى المعلومــات عــن  األخــذ بهــذا النهــج، عــادًة مــا ال تُطلــع الهيئــة الرقابيــة الجهــات المشــغِّ

ــة. ــدات، إال فــي صيغــة بالغــة العمومي التهدي

ــة لوائــح - 5-62 ــة الرقابي ــر نهــج قائــم علــى أســاس األداء، فينبغــي أن تعتمــد الهيئ ــا إذا اختي أمَّ

لة بتصميــم وتنفيــذ نظــام أمنــي يكفــي لتحقيــق األهــداف األمنيــة الرئيســية  تُلــزم الجهــة المشــغِّ

والفرعيــة المنطبقــة، بحســب نــوع المــواد المطلــوب توفيــر الحمايــة لهــا ووفقــاً لنهــج متــدرج. 

ــع  ــدات مباشــرًة م ــات عــن التهدي ــة المعلوم ــة الرقابي ــج، تتقاســم الهيئ ــذا النه ــد األخــذ به وعن

لة، مــع إخضاعهــا لمتطلبــات صارمــة بشــأن حمايــة المعلومــات. الجهــات المشــغِّ
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ما هي درجة الحماية التي تُعتبر كافية؟

ســواء كانــت اللوائــح موضوعــة باتبــاع نهــج آمــر أو نهــج قائــم علــى أســاس األداء، ينبغــي - 5-63

لة بتحقيــق األهــداف األمنيــة الرئيســية والفرعيــة المنطبقــة.  أن تنــصَّ علــى إلــزام الجهــة المشــغِّ

ــة - 5-64 ــر األمني ــذ التدابي لة بتنفي ــة المشــغِّ ــزام الجه ــى إل ــح اآلمــرة عل ــصَّ اللوائ وينبغــي أن تن

دهــا الهيئــة الرقابيــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف األمنية الرئيســية  المطلوبــة بالطريقــة التــي تحدِّ

ــال، فينبغــي أن تنــصَّ اللوائــح  والفرعيــة المنطبقــة، المبيَّنــة فــي الجــدول 3. وعلــى ســبيل المث

لة بتنفيــذ  اآلمــرة بشــأن المــواد المشــعة مــن المســتوى األمنــي "ألــف" علــى إلــزام الجهــة المشــغِّ

ــة مــن الثقــة فــي أنَّ  ــة المنصــوص عليهــا بطريقــة تكفــل مســتوى مرتفعــاً للغاي ــر األمني التدابي

النظــام األمنــي ســوف يمنــع ســحب المــواد المشــعة دون إذن.

لة - 5-65 ــة المشــغِّ ــزام الجه ــى إل ــصَّ عل ــى أســاس األداء فينبغــي أن تن ــح القائمــة عل ــا اللوائ أمَّ

بتصميــم وتنفيــذ نظــام أمنــي يكفــي لتحقيــق األهــداف األمنيــة الرئيســية والفرعيــة المنطبقــة، 

فــي مواجهــة التهديــدات المبيَّنــة فــي تقييــم التهديــدات وفــي وصــف التهديــدات المحتــاط لهــا 

فــي التصميــم أو بيــان نمــاذج التهديــدات، بحســب الحــال، والتــي تبلغهــا الهيئــة الرقابيــة إلــى 

لة. الجهــة المشــغِّ

لة تنفيذها؟ ما هي التدابير األمنية المطلوب من الجهة المشغِّ

ــة - 5-66 ــزم الجه ــر تُل ــج آم ــاع نه ــة باتب ــح الموضوع ــابقة، فاللوائ ــام الس ــي األقس ــاء ف ــا ج كم

دة. ومــع ذلــك، فبســبب التنــوع الكبيــر فــي أنــواع المرافــق  لة بتنفيــذ تدابيــر أمنيــة محــدَّ المشــغِّ

واألنشــطة المنطويــة علــى اســتخدام المــواد المشــعة أو خزنهــا، ينبغــي أن تمنــح اللوائــح للجهــة 

ــة.  ــر المطلوب ــذ التدابي ــق بتنفي ــا يتعل ــة فيم ــات التقديري ــن الصاحي ــباً م ــدراً مناس لة ق ــغِّ المش

ــم  ــذ نظ لة بتنفي ــغِّ ــة المش ــزام الجه ــى إل ــح عل ــصَّ اللوائ ــن أن تن ــال، يمك ــبيل المث ــى س وعل

إلكترونيــة للكشــف عــن التســلُّل، مــع إتاحــة قــدر مــن المرونــة للجهــة المشــغلة بشــأن اختيــار 

ــة أو أجهــزة  دة التــي ستنشــرها )كالمفاتيــح المغناطيســية المتوازن ــات المحــدَّ ــواع التكنولوجي أن

ــارة. ــات المخت ــة تركيــب التكنولوجي ــة باألشــعة دون الحمــراء( وكيفي ــة العامل االستشــعار الخامل

ــة - 5-67 ــزام الجه ــى إل ــصُّ عل ــى األداء فتن ــم عل ــج قائ ــى أســاس نه ــح الموضوعــة عل ــا اللوائ أمَّ

ــر،  ــة التــي توفِّ ــر األمني لة بتصميــم وتنفيــذ نظــام أمنــي مكــوَّن مــن توليفــة مــن التدابي المشــغِّ

ــدات.  ــة للمــواد المشــعة مــن التهدي ــاً، الحماي ــد تنفيذهــا مع عن
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لة تنفيذها؟ ما هي تدابير اإلدارة األمنية المطلوب من الجهة المشغِّ

ينبغــي أن تنــصَّ اللوائــح الموضوعــة باتبــاع أيٍّ مــن النهجيــن علــى تدابيــر اإلدارة األمنيــة - 5-68

لة تنفيذهــا، علــى أن تتنــاول المواضيــع التاليــة كحــدٍّ أدنــى: التــي يلــزم علــى الجهــة المشــغِّ

التحكُّم في الوصول؛ 	
الجدارة بالثقة؛ 	
حماية المعلومات؛ 	
الخطة األمنية؛ 	
التدريب والتأهيل؛ 	
الحصر؛ 	
رصيد المخزونات؛ 	
تقييم النظم األمنية؛   	
اإلباغ عن أحداث األمن النووي وتقديم التقارير بعد وقوعها. 	

إرشادات بشأن محتويات اللوائح-1 

م هــذا القســم إرشــادات بشــأن محتويــات اللوائــح التــي توضــع باتِّبــاع النُّهــج الرقابية - 6-1 يقــدِّ

ــر  ــج اآلم ــأن النه ــم بش ــذا القس ــي ه ــة ف م ــادات المقدَّ ــن اإلرش ــم 5. وتتضم ــي القس ــة ف المبيَّن

دة،  فــي حيــن يُكتفــى بإرشــادات أكثــر عموميــة فيمــا يخــصُّ النهــج القائــم  تدابيــر أمنيــة محــدَّ

علــى األداء والنهــج المختلــط. 

النهج اآلمر

ــح تنــصُّ علــى - 6-2 ــار وضــع لوائ ــة األخــذ بنهــج آمــر، فإنَّهــا تخت ــة الرقابي إذا مــا قــرَّرت الهيئ

لة تنفيذهــا لتحقيــق األهــداف األمنيــة الفرعية  دة يلــزم علــى الجهــات المشــغِّ تدابيــر أمنيــة محــدَّ

ــر مقترحــة ألغــراض الكشــف عــن  م الجــداول 9 و10 و11 تدابي ــدِّ ــي الجــدول 3. وتق ــة ف المبيَّن

ــاء" و"جيــم"،  الخصــوم وتعطيلهــم والتصــدي لهــم فيمــا يخــصُّ المســتويات األمنيــة "ألــف" و"ب
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ــن الجــدول  ــد االســتخدام أو الخــزن. ويتضمَّ ــى المــواد المشــعة قي ــا عل ــي، لتطبيقه ــى التوال عل

ــن  دة تتعلــق باألجهــزة المحمولــة المســتخدمة فــي الميــدان. ويبيِّ 10 أيضــاً تدابيــر أمنيــة محــدَّ

ــرد  ــاً. وت ــة جميع ــة الثاث ــى المســتويات األمني ــة عل ــة المنطبق ــر اإلدارة األمني الجــدول 12 تدابي

عقــب كلِّ جــدول مناقشــة تفصيليــة للتدابيــر المشــمولة بذلــك الجــدول. والهــدف األساســي مــن 

النصــوص الــواردة فــي هــذا القســم هــو توضيــح الجــداول، بيــد أنَّــه يمكــن انتقــاء أجــزاء منهــا 

لتضمينهــا فــي اللوائــح أو اإلرشــادات.

ــق - 6-3 ــة تحقِّ ــر بطريق ــذ التدابي لة بتنفي ــغِّ ــة المش ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ ــي أن تُل وينبغ

األهــداف األمنيــة الفرعيــة المنطبقــة. 

تدابير المستوى األمني "ألف"

د لهــا المســتوى األمنــي - 6-4 يتمثَّــل الهــدف الرئيســي لألمــن النــووي للمــواد المشــعة المحــدَّ

"ألــف" فــي توفيــر مســتوى مرتفــع مــن حمايــة المــواد المشــعة مــن الســحب دون إذن. وفــي 

حــال محاولــة الوصــول دون إذن أو ســحب المــواد المشــعة دون إذن، ينبغــي أن يتــمَّ الكشــف 

ــر التعطيــل إلــى إعاقــة الخصــم  ــة وأن تــؤدي تدابي ــه الكفاي والتقييــم فــي وقــت مبكــر بمــا في

فتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة لكــي تتمكَّــن قــوات التصــدي مــن التصــرُّف فــي الوقت المناســب 

وبقــدر كاٍف مــن المــوارد لقطــع الطريــق علــى الخصــم ومنــع ســحب المــواد المشــعة دون إذن. 

ــة - 6-5 ــة الاحق ــام الفرعي ــدول 9 واألقس ــي الج ــة ف ــر المبيَّن ــذ التدابي ــزام بتنفي ــي اإلل وينبغ

د لهــا المســتوى األمنــي "ألــف". لتحقيــق الهــدف المذكــور أعــاه بشــأن حمايــة المــواد المحــدَّ

الكشف

األهداف األمنية 

الفرعية: 

توفير الكشف الفوري عن الوصول غير المأذون به إلى األماكن التي توجد 

 فيها المواد المشعة.

توفير الكشف الفوري عن محاولة سحب المواد المشعة دون إذن، بما في 

 ذلك السحب من قبل شخص داخلي.

استخدام نظام إلكتروني للكشف عن التسلُّل و/أو المراقبة المتواصلة من التدابير األمنية: 

لة. جانب موظفي الجهة المشغِّ
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ــة - 6-6 ــة المتواصل ــة البصري ــذار أو المراقب ــة بإن ل ــة الموصَّ ــزة االستشــعار اإللكتروني ــتخدم أجه تُس

ــى المــكان  ــه إل ــر المــأذون ب ــى الوصــول غي ــا إل ــه إمَّ لة للتنبي ــة المشــغِّ ــب موظفــي الجه مــن جان

ــواد  ــحب الم ــة س ــى محاول ــن 4-5 و4-6( أو إل ــر الفقرتي ــعة )انظ ــواد المش ــه الم ــد في ــذي توج ال

ــاف  ــن االلتف ــر ال يمك ــذه التدابي ــان أنَّ ه ــة لضم ــة الكافي ــذل العناي ــي ب ــعة دون إذن. وينبغ المش

78

اة للمستوى األمني "ألف":  الجدول 9- تدابير الكشف والتعطيل والتصدي المتوخَّ
)الهدف: توفير مستوى مرتفع من حماية المواد المشعة من السحب دون إذن(

 الوظيفة 
األمنية

التدابير األمنيةالهدف األمني الفرعي

الكشف

توفير الكشف الفوري عن الوصول غير 
المأذون به إلى األماكن التي توجد فيها 

المواد المشعة
توفير الكشف الفوري عن محاولة سحب 

المواد المشعة دون إذن، بما في ذلك 
السحب من قبل شخص داخلي

استخدام نظام إلكتروني للكشف عن التسلُّل 
و/أو المراقبة المتواصلة من جانب موظفي 

لة الجهة المشغِّ

المراقبة بالفيديو عن بُعد و/أو المعاينة توفير التقييم الفوري للكشف
لة أو  المباشرة من جانب موظفي الجهة المشغِّ

أفراد قوات التصدي

توفير وسيلة للكشف عن حاالت الفقدان 
عن طريق التحقُّق

التحقُّق يوميًّا من خال تدابير مثل الفحوص 
المادية والمراقبة بالفيديو وأجهزة اكتشاف 

التاعب

التعطيل
إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل الخصوم لتوفير 

مستوى مرتفع من الحماية من سحب 
المواد المشعة دون إذن

استخدام نظام يضمُّ على األقل طبقتين من 
الحواجز )مثل األسوار واألقفاص(

التصدي

استخدام وسائل سريعة وموثوقة ومتنوعة إتاحة االتصال الفوري بقوات التصدي
لاتصال، مثل الهواتف الثابتة و/أو الهواتف 

النقالة و/أو أجهزة االتصال الاسلكي

توفير التصدي الفوري بقدٍر كاٍف من 
الموارد لقطع الطريق على الخصم ومنع 

سحب المواد المشعة دون إذن

إبرام الترتيبات الازمة مع القوة المكلَّفة 
بالتصدي، بما يشمل توفير المستوى الكافي 

من األفراد والمعدات والتدريب، وتوثيق ذلك 
في خطة للتصدي



عليهــا. وفــي حالــة المــواد المشــعة قيــد االســتخدام، ينبغــي أن تــؤدي التدابيــر إلــى الكشــف عــن 

ــا فيمــا  نــة التــي تُســتخدم فيهــا المــواد المشــعة. أمَّ الوصــول غيــر المــأذون بــه إلــى األماكــن المؤمَّ

ــر  ــى الكشــف عــن الوصــول غي ــر إل ــؤدي التدابي ــد الخــزن، فينبغــي أن ت يخــصُّ المــواد المشــعة قي

المــأذون بــه إلــى الغــرف الموصــدة أو األماكــن األخــرى التــي تكــون المــواد المشــعة مخزَّنــة فيهــا.

 توفير التقييم الفوري للكشف.الهدف األمني الفرعي: 

المراقبة بالفيديو عن بُعد و/أو المعاينة المباشرة من جانب التدابير األمنية: 

لة أو أفراد قوات التصدي. موظفي الجهة المشغِّ

أن - 6-7 ويمكــن  الفــور.  علــى  اإلنــذار  ســبب  تقييــم  ينبغــي  اإلنــذار،  إطــاق  بمجــرد 

لة فــي المــكان الــذي توجــد فيــه المــواد  يتولــى إجــراء التقييــم موظفــو الجهــة المشــغِّ

المركزيــة  اإلنــذار  محطــة  )فــي  بُعــد  عــن  بالفيديــو  المراقبــة  طريــق  عــن  المشــعة 

اإلنــذار.  لتحــري ســبب  الفــور  نشــرهم علــى  يجــري  أشــخاص  أو  المثــال(،  علــى ســبيل 

للتقييــم،  كتدبيــر  اســتخدامها  عنــد  بالفعاليــة  تتَّســم  بالفيديــو  المراقبــة  أنَّ  حيــن  وفــي 

الغــرض. لهــذا  تُســتخدم  أن  ينبغــي  وال  للكشــف  كتدبيــر  عليهــا  التعويــل  يمكــن   فــا 

 توفير وسيلة للكشف عن حاالت الفقدان عن طريق التحقُّق.الهدف األمني الفرعي: 

التحقُّق يوميًّا من خال تدابير مثل الفحوص المادية والمراقبة التدابير األمنية: 

بالفيديو وأجهزة اكتشاف التاعب.

ــق اليوميــة مــن تدابيــر للتأكُّــد مــن وجــود المــواد - 6-8 ـف عمليــة التحقُّ ينبغــي أن تتألّـَ

ــذه  ــن له ــا. ويمك ــة عليه ــزة المحتوي ــا أو باألجه ــدم التاعــب به ــن ع ــا وم ــي أماكنه المشــعة ف

ــا،  ــي أماكنه ــعة ف ــواد المش ــود الم ــن وج ــد م ــة للتأكُّ ــوص مادي ــراء فح ــمل إج ــر أن تش التدابي

ــام وغيرهــا مــن أجهــزة اكتشــاف التاعــب،  ــق مــن األخت ــد، والتحقُّ ــو عــن بُع ــة بالفيدي والمراقب

وأخــذ قياســات لإلشــعاعات أو غيرهــا مــن الظواهــر الفيزيائيــة لتوكيــد وجــود المــواد المشــعة 

ــن أنَّ  ــق م ــاء بالتحقُّ ــد االســتخدام، يمكــن االكتف ــة المــواد المشــعة قي ــي حال ــا. وف ــي أماكنه ف

ــوب. ــو المطل ــى النح ــل عل ــليمة وتعم ــة س ــزة ذات الصل األجه
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 التعطيل

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل الخصوم لتوفير مستوى مرتفع من الهدف األمني الفرعي: 

 الحماية من سحب المواد المشعة دون إذن.

 

استخدام نظام يضمُّ على األقل طبقتين من الحواجز )مثل األسوار التدابير األمنية: 

واألقفاص(.

ــن - 6-9 ــل للفصــل بي ــى األق ــن الحواجــز عل ــن م ــن طبقتي ــوازن م ــام مت ــي اســتخدام نظ ينبغ

المــواد المشــعة والموظفيــن غيــر المــأذون لهــم. وينبغــي أن يكفــل هــذا النظــام تعطيــل الخصم 

ــم  ــن الخص ــل أن يتمكَّ ــل قب ــن التدخُّ ــدي م ــوات التص ــن ق ــف لتمكي ــد الكش ــة بع ــرة كافي لفت

مــن ســحب المــواد المشــعة أو الجهــاز المحتــوي عليهــا دون إذن. وفــي حالــة المــواد المشــعة 

قيــد االســتخدام، يمكــن لهــذه التدابيــر أن تشــمل تنفيــذ أعمــال صيانــة المــواد الموجــودة فــي 

ــا  ــم. أمَّ ــر المــأذون له ــن غي ــاز والموظفي ــن الجه ــة للفصــل بي ن ــة مؤمَّ ــي منطق ــاز موصــد ف جه

فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة قيــد الخــزن، فيمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر اســتخدام حاويــات 

موصــدة ومثبَّتــة، أو أجهــزة الحتــواء المــواد المشــعة داخــل غرفــة خــزن موصــدة. 

 التصدي

 إتاحة االتصال الفوري بقوات التصدي.الهدف األمني الفرعي: 

استخدام وسائل سريعة وموثوقة ومتنوعة لاتصال، مثل الهواتف التدابير األمنية: 

الثابتة و/أو الهواتف النقالة و/أو أجهزة االتصال الاسلكي.

ــة - 6-10 ــه أو محاول ــأذون ب ــر الم ــول غي ــوع الوص ــد وق ــى توكي ــم إل ــص التقيي ــال خل ــي ح ف

لة قــوات التصــدي بذلــك علــى  الســحب دون إذن، ينبغــي أن يبلــغ موظفــو الجهــة المشــغِّ

الفــور. ومــن ثــمَّ ينبغــي تزويــد أولئــك الموظفيــن بوســيلتي اتصــال منفصلتيــن علــى األقــل، مثــل 

الهواتــف الثابتــة و/أو الهواتــف النقالــة و/أو أجهــزة االتصــال الاســلكي. وإذا كان موظفــو الجهــة 

لة هــم مــن يتولــون الكشــف والتقييــم مباشــرة، ينبغــي تجهيــز المــكان بــأزرار ثابتــة أو  المشــغِّ

ــذار بحــاالت اإلكــراه. ــة لإلن متنقل

80



توفير التصدي الفوري بقدٍر كاٍف من الموارد لقطع الطريق على الهدف األمني الفرعي: 

 الخصم ومنع سحب المواد المشعة دون إذن.

إبرام الترتيبات الازمة مع القوة المكلَّفة بالتصدي، بما يشمل توفير التدابير األمنية: 

المستوى الكافي من األفراد والمعدات والتدريب، وتوثيق ذلك في 

خطة للتصدي.

لة القــدرة علــى االضطــاع بالتصــدي - 6-11 فــي معظــم الحــاالت، لــن تكــون لــدى الجهــة المشــغِّ

بنفســها، وإنمــا ســتعتمد علــى قــوة تصــدٍّ خارجيــة، عــادًة مــا توفِّرهــا ســلطات إنفــاذ القانــون 

د الدولــة الجهــة التــي يُتوقــع منهــا االضطــاع بالتصــدي.   مــن موظفيهــا. وينبغــي أن تحــدِّ

لة بإبــرام الترتيبــات الازمــة مــع القــوة المكلَّفــة بالتصــدي لضمــان  وينبغــي إلــزام الجهــة المشــغِّ

ــر الهيئــة الرقابيــة  نشــر األفــراد المكلَّفيــن بالتصــدي فــوراً لــدى إطــاق أي إنــذار. وينبغــي أن تيسِّ

إبــرام هــذه الترتيبــات. 

وينبغــي أن يصــل األفــراد المكلَّفــون بالتصــدي، بمجــرد إباغهــم، فــي غضــون فتــرة زمنيــة - 6-12

ــام الازمــة لســحب  ــذ المه ــراق الحواجــز وتنفي ــا الخصــم الخت ــي يحتاجه ــرة الت أقصــر مــن الفت

ــة مــن حيــث العــدد  ــق التصــدي المــوارد الكافي ــدى فري المــواد المشــعة. وينبغــي أن تكــون ل

ــة  ــا الجه ــي تضعه ــدي الت ــات التص ــق ترتيب ــي توثي ــم. وينبغ ــى الخص ــب عل ــدرات للتغلُّ والق

ــن  ــد م ــه بمزي ــذي تناقش ــو ال ــى النح ــدي، عل ــة التص ــة و/أو خط ــة األمني ــي الخط لة ف ــغِّ المش

ــى 63-6. ــن 6-60 إل ــى 6-52 وم ــن 6-47 إل ــرات م ــل الفق التفصي

تدابير المستوى األمني "باء"

د لهــا المســتوى األمنــي - 6-13 يتمثَّــل الهــدف الرئيســي لألمــن النــووي للمــواد المشــعة المحــدَّ

"بــاء" فــي توفيــر مســتوى متوســط مــن حمايــة المــواد المشــعة مــن الســحب دون إذن. وفــي 

ــدء  ــي ب ــعة دون إذن، ينبغ ــواد المش ــحب الم ــه أو س ــأذون ب ــر الم ــول غي ــة الوص ــال محاول ح

ــي  ــاً للمســتوى األمن ــوراً عقــب الكشــف عــن التســلُّل وتقييمــه، ولكــن خاف ــر التصــدي ف تدابي

"ألــف"، فــا يلــزم أن تصــل قــوات التصــدي فــي وقــت يتيــح لهــا منــع ســحب المــواد المشــعة. 

ــة - 6-14 ــة الاحق ــام الفرعي ــدول 10 واألقس ــي الج ــة ف ــر المبيَّن ــذ التدابي ــزام بتنفي ــي اإلل وينبغ

د لهــا المســتوى  لتحقيــق الهــدف المذكــور أعــاه بشــأن حمايــة المــواد المشــعة المحــدَّ
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د لألجهــزة  ــا يكــون هــو المســتوى المحــدَّ ــراً م ــاء" كثي ــي "ب ــاء". وألنَّ المســتوى األمن ــي "ب األمن

ــر بهــا  المنشــورة فــي الميــدان والتــي ال يمكــن توفيــر الحمايــة لهــا بنفــس الطريقــة التــي تُوفَّ

الحمايــة للمــواد المشــعة قيــد االســتخدام أو الخــزن فــي أماكــن ثابتــة، فــإنَّ الجــدول 10 والنــص 

ــون مطلوبــة باإلضافــة  دة يمكــن أن تك ــدَّ ــاً تدابيــر أمنيــة مح ــان أيض ن ــب لــه يتضمَّ المصاح

ــا. ــداًل منه ــة أو ب ــر العادي للتدابي

 الكشف

توفير الكشف الفوري عن الوصول غير المأذون به إلى األماكن التي الهدف األمني الفرعي: 

 توجد فيها المواد المشعة.

للمرافق الثابتة: استخدام نظام إلكتروني للكشف عن التسلُّل و/أو التدابير األمنية: 

لة.  المراقبة المتواصلة من جانب موظفي الجهة المشغِّ

لألجهزة المحمولة: المراقبة البصرية من قبل اثنين من موظفي 

لة. الجهة المشغِّ

لــة بإنــذار أو المراقبــة البصريــة المتواصلــة مــن قبــل - 6-15 يمكــن اســتخدام أجهــزة استشــعار موصَّ

لة للتنبيــه إلــى الوصــول غيــر المــأذون بــه إلــى مــكان المــواد المشــعة.  موظفــي الجهــة المشــغِّ

لة للكشــف - 6-16 ويمكــن اســتخدام المراقبــة البصرية مــن قبل اثنيــن من موظفي الجهة المشــغِّ

الة.  الفــوري عــن الوصول غير المــأذون به إلى المواد المشــعة الموجودة في أجهــزة محمولة أو نقَّ

 توفير الكشف عن محاولة سحب المواد المشعة دون إذن.الهدف األمني الفرعي: 

للمرافق الثابتة: استخدام أجهزة اكتشاف التاعب و/أو فحوص التدابير األمنية: 

لة.  دورية يجريها موظفو الجهة المشغِّ

لألجهزة المحمولة: المراقبة البصرية من قبل اثنين من موظفي 

لة. الجهة المشغِّ
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اة للمستوى األمني "باء"  الجدول 10- تدابير الكشف والتعطيل والتصدي المتوخَّ
)الهدف: توفير مستوى متوسط من حماية المواد المشعة من السحب دون إذن(

 الوظيفة 
األمنية

الهدف األمني الفرعي
التدابير األمنية )المواد المشعة 

قيد االستخدام والخزن(

التدابير األمنية )األجهزة 
المحمولة المحتوية على مواد 

مشعة عند استخدامها في 
الميدان(

الكشف

توفير الكشف الفوري عن 
الوصول غير المأذون به إلى 

األماكن التي توجد فيها المواد 
المشعة

استخدام نظام إلكتروني 
للكشف عن التسلُّل و/أو 

المراقبة المتواصلة من جانب 
لة موظفي الجهة المشغِّ

المراقبة البصرية من قبل اثنين 
لة من موظفي الجهة المشغِّ

توفير الكشف عن محاولة 
سحب المواد المشعة دون 

إذن

استخدام أجهزة اكتشاف 
التاعب

و/أو فحوص دورية يجريها 
لة موظفو الجهة المشغِّ

المراقبة البصرية من قبل اثنين 
لة من موظفي الجهة المشغِّ

   

المراقبة بالفيديو عن بُعد أو توفير التقييم الفوري للكشف
المعاينة المباشرة من جانب 
لة و/أو  موظفي الجهة المشغِّ

أفراد قوات التصدي.

المعاينة من جانب موظفي 
لة الجهة المشغِّ

  
توفير وسيلة للكشف عن 
حاالت الفقدان عن طريق 

التحقُّق

التحقُّق أسبوعيًّا من خال 
تدابير مثل الفحوص المادية 

وأجهزة اكتشاف التاعب

فحوص يومية بعد االستخدام 
في الميدان

التعطيل

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل 
الخصوم لتوفير مستوى 

متوسط من الحماية من 
سحب المواد المشعة دون 

إذن

استخدام نظام يضمُّ طبقتين 
من الحواجز )مثل األسوار 

واألقفاص(

استخدام وسيلة لتثبيت الجهاز 
في جسم ثابت، إن أمكن

التصدي

إتاحة االتصال الفوري بقوات 
التصدي

استخدام وسائل سريعة 
وموثوقة لاتصال، مثل 

الهواتف الثابتة و/أو الهواتف 
النقالة و/أو أجهزة االتصال 

الاسلكي

وجود شخصين، كلٌّ منهما مزود 
ال مستقل بجهاز اتصال نقَّ



يمكــن اســتخدام أجهــزة اكتشــاف التاعــب أو المراقبــة البصريــة مــن قبــل موظفــي الجهة - 6-17

لة أثنــاء الفحــوص الدوريــة للكشــف عــن محاولة ســحب المــواد المشــعة دون إذن. المشــغِّ

لة أو - 6-18 ويمكــن اســتخدام المراقبــة البصريــة مــن قبــل اثنيــن مــن موظفــي الجهــة المشــغِّ

الرصــد اإلشــعاعي للكشــف الفــوري عــن ســحب المــواد المشــعة الموجــودة فــي أجهــزة محمولة 

الة دون إذن.          أو نقَّ

 توفير التقييم الفوري للكشف.الهدف األمني الفرعي: 

للمرافق الثابتة: المراقبة بالفيديو عن بُعد أو المعاينة المباشرة من التدابير األمنية: 

لة و/أو أفراد قوات التصدي.  جانب موظفي الجهة المشغِّ

لة. لألجهزة المحمولة: المعاينة من جانب موظفي الجهة المشغِّ

بمجــرد إطــاق اإلنــذار، ينبغــي تقييــم ســبب اإلنــذار علــى الفــور. وفيمــا يتعلــق بالمــواد - 6-19

ــا عــن طريــق المراقبــة بالفيديــو عــن  المشــعة قيــد االســتخدام والخــزن، يمكــن تقييــم اإلنــذار إمَّ

لة أو أفــراد قــوة التصــدي.  بُعــد أو مــن خــال المعاينــة مــن قبــل موظفــي الجهــة المشــغِّ

ــا فــي حالــة األجهــزة المحمولــة، فالطريقــة الوحيــدة الممكنــة للتقييــم هــي المعاينــة - 6-20 أمَّ

لة أو أفــراد قــوة التصــدي. مــن قبــل موظفــي الجهــة المشــغِّ
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اة للمستوى األمني "باء"  الجدول 10- تدابير الكشف والتعطيل والتصدي المتوخَّ
)الهدف: توفير مستوى متوسط من حماية المواد المشعة من السحب دون إذن( )تابع(

 الوظيفة 
األمنية

الهدف األمني الفرعي
التدابير األمنية )المواد المشعة 

قيد االستخدام والخزن(

التدابير األمنية )األجهزة 
المحمولة المحتوية على مواد 

مشعة عند استخدامها في 
الميدان(

   
توفير البدء الفوري إلجراءات 

التصدي الرامية لقطع الطريق 
أمام السحب دون إذن

المعدات واإلجراءات الازمة 
للبدء الفوري إلجراءات 

التصدي 

إخطار قوات التصدي المحلية 
مسبقاً قبل نشر األجهزة 

وإباغها فوراً بعد الكشف



 توفير وسيلة للكشف عن حاالت الفقدان عن طريق التحقُّق.الهدف األمني الفرعي: 

للمرافق الثابتة: التحقُّق أسبوعيًّا من خال تدابير مثل الفحوص التدابير األمنية: 

 المادية وأجهزة اكتشاف التاعب.

 

لألجهزة المحمولة: إجراء فحوص يومية بعد االستخدام في الميدان.

ــعة - 6-21 ــواد المش ــود الم ــن وج ــد م ــر للتأكُّ ــن تدابي ــبوعية م ــق األس ــة التحقُّ ــف عملي تتألَّ

فــي أماكنهــا ومــن عــدم التاعــب بهــا أو باألجهــزة المحتويــة عليهــا. وتــرد أمثلــة لبعــض هــذه 

د لهــا المســتوى  التدابيــر فــي القســم الــذي يتنــاول الكشــف فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة المحــدَّ

األمنــي "ألــف". 

وفيمــا يخــصُّ األجهــزة المحمولــة، ينبغــي فحــص المــواد المشــعة يوميًّــا بعــد اســتخدامها - 6-22

فــي الميــدان.

 التعطيل

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل الخصوم لتوفير مستوى متوسط من الهدف األمني الفرعي: 

 الحماية من سحب المواد المشعة دون إذن.

للمرافق الثابتة :استخدام نظام يضمُّ طبقتين من الحواجز )مثل التدابير األمنية: 

 األسوار واألقفاص(.

 

لألجهزة المحمولة: استخدام وسيلة لتثبيت الجهاز في جسم ثابت، 

إن أمكن.

ينبغــي اســتخدام نظــام متــوازن مــن طبقتيــن مــن الحواجــز للفصــل بيــن المــواد المشــعة - 6-23

قيــد االســتخدام أو الخــزن والموظفيــن غيــر المــأذون لهــم.

ينبغي تثبيت األجهزة المحمولة في جسم ثابت لتعطيل سحبها.- 6-24
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 التصدي

 إتاحة االتصال الفوري بقوات التصدي.الهدف األمني الفرعي: 

للمرافق الثابتة: استخدام وسائل سريعة وموثوقة لاتصال، مثل التدابير األمنية: 

 الهواتف الثابتة و/أو الهواتف النقالة و/أو أجهزة االتصال الاسلكي.

لألجهزة المحمولة: وجود شخصين، كلٌّ منهما مزود بجهاز اتصال 

ال مستقل. نقَّ

فــي حــال خلــص تقييــم الحــدث المكتشــف إلــى توكيــد وقــوع الوصــول غيــر المــأذون بــه - 6-25

أو محاولــة الســحب دون إذن، ينبغــي إبــاغ قــوات التصــدي بذلــك علــى الفــور بمجــرد االنتهــاء 

مــن التقييــم. 

وفــي حالــة األجهــزة المحمولــة المســتخدمة فــي الميــدان، ينبغــي أن يوجــد اثنــان مــن - 6-26

ــال.  ــال نقَّ ــاز اتص داً بجه ــزوَّ ــا م ــون كلٌّ منهم ــكان، وأن يك ــي الم لة ف ــغِّ ــة المش ــي الجه موظف

وينبغــي أن يعمــل كلُّ جهــاز اتصــال علــى نحــو مســتقل عــن اآلخــر، وأن يُختبــر الجهــازان مســبقاً 

ــد مــن تغطيــة الشــبكة. للتأكُّ

توفير البدء الفوري إلجراءات التصدي الرامية لقطع الطريق أمام الهدف األمني الفرعي: 

 السحب دون إذن.

للمرافق الثابتة: المعدات واإلجراءات الازمة للبدء الفوري إلجراءات التدابير األمنية: 

 التصدي.

لألجهزة المحمولة: إخطار قوات التصدي المحلية مسبقاً قبل نشر 

األجهزة وإباغها فوراً بعد الكشف.

ــع - 6-27 ــوراً لقط ــدي ف ــوات التص ــر ق ــل نش ــات تكف لة ترتيب ــغِّ ــة المش ــع الجه ــي أن تض ينبغ

ــذار.  ــم اإلن ــف وتقيي ــب الكش ــم عق ــى الخص ــق عل الطري

86



لة التــي تســتخدم أجهــزة محمولــة فــي الميــدان أن تخطــر قــوات - 6-28 وعلــى الجهــات المشــغِّ

التصــدي المحليــة مســبقاً بوجــود هــذه األجهــزة قبــل نشــرها، وأن تبلــغ قــوات التصــدي فــوراً 

بمجــرد الكشــف عــن محاولــة الســحب دون إذن واالنتهــاء مــن تقييــم اإلنــذار. 

تدابير المستوى األمني "جيم"

د لهــا المســتوى األمنــي - 6-29 يتمثَّــل الهــدف الرئيســي لألمــن النــووي للمــواد المشــعة المحــدَّ

"جيــم" فــي توفيــر مســتوى أساســي مــن حمايــة المــواد المشــعة مــن الســحب دون إذن. للهيئــة 

لة  ــغِّ ــة المش ــزم الجه ــا، أن تل ــن عمليًّ ــب وممك ــو مناس ــا ه ــدود م ــي ح ــار، ف ــة أن تخت الرقابي

ــاة للمســتوى األمنــي "بــاء" علــى األجهــزة المحمولــة المحتويــة  بتطبيــق التدابيــر األمنيــة المتوخَّ

علــى مــواد مشــعة مــن المســتوى األمنــي "جيــم" عنــد اســتخدام تلــك األجهــزة فــي الميــدان.

وينبغــي اإللــزام بتنفيــذ التدابيــر المبيَّنــة فــي الجــدول 11 واألقســام الفرعيــة الاحقــة لتحقيق - 6-30

د لهــا المســتوى األمنــي "جيم". الهــدف المذكــور أعــاه بشــأن حمايــة المــواد المشــعة المحــدَّ
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اة للمستوى األمني "جيم"  الجدول 11- تدابير الكشف والتعطيل والتصدي المتوخَّ
)الهدف: توفير مستوى أساسي من حماية المواد المشعة من السحب دون إذن(

التدابير األمنيةالهدف األمني الفرعيالوظيفة األمنية

الكشف

توفير الكشف عن سحب المواد 
المشعة دون إذن

لة المراقبة من جانب موظفي الجهة المشغِّ

توفير وسيلة للكشف عن حاالت 
الفقدان عن طريق التحقُّق

التحقُّق شهريًّا من خال تدابير مثل الفحوص 
المادية وأجهزة اكتشاف التاعب

التعطيل
إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل الخصوم 

لتوفير مستوى أساسي من الحماية من 
سحب المواد المشعة دون إذن

حاجز واحد )مثل األقفاص أو أغلفة تبييت المصادر 
المشعة( و/أو وجود موظفين تابعين للجهة 

لة المشغِّ

التصدي

استخدام وسائل سريعة وموثوقة لاتصال، مثل إتاحة االتصال العاجل بقوات التصدي
الهواتف الثابتة و/أو الهواتف النقالة و/أو أجهزة 

االتصال الاسلكي

اتِّخاذ الخطوات الازمة في حال سحب 
المواد المشعة دون إذن

وضع إجراءات لتحديد الخطوات الازمة وفقاً لخطة 
التصدي



 الكشف

 توفير الكشف عن سحب المواد المشعة دون إذن.الهدف األمني الفرعي: 

لة. التدابير األمنية:  المراقبة من جانب موظفي الجهة المشغِّ

ــي اليقظــة عنــد مرافقــة األشــخاص - 6-31 لة علــى توخِّ ينبغــي تدريــب موظفــي الجهــة المشــغِّ

غيــر المــأذون لهــم داخــل المرفــق.

 توفير وسيلة للكشف عن حاالت الفقدان عن طريق التحقُّق.الهدف األمني الفرعي: 

التحقُّق شهريًّا من خال تدابير مثل الفحوص المادية وأجهزة التدابير األمنية: 

اكتشاف التاعب.

ــي - 6-32 ــد مــن وجــود المــواد المشــعة ف ــر للتأكُّ ــق الشــهرية مــن تدابي ــة التحقُّ ــف عملي تتألَّ

ــر أن  ــذه التدابي ــن له ــا. ويمك ــة عليه ــزة المحتوي ــا أو باألجه ــب به ــدم التاع ــن ع ــا وم أماكنه

ــق مــن  ــد مــن وجــود المــواد المشــعة فــي أماكنهــا، والتحقُّ تشــمل إجــراء فحــوص ماديــة للتأكُّ

ــام وغيرهــا مــن أجهــزة اكتشــاف التاعــب. وفــي حــال أشــارت أجهــزة اكتشــاف التاعــب  األخت

ــي  ــودة، ينبغ ــون مفق ــن أن تك ــعة يمك ــواد مش ــاك م ــى أنَّ هن ــادي إل ــص الم ــات الفح أو عملي

تقييــم الموقــف علــى الفــور للوقــوف علــى مــا إذا كانــت المــواد المعنيــة قــد تعرَّضــت للســحب 

دون إذن. وتــرد أمثلــة لبعــض هــذه التدابيــر فــي القســم الــذي يتنــاول حمايــة المــواد المشــعة 

د لهــا المســتوى األمنــي "ألــف". المحــدَّ

 التعطيل

إتاحة قدٍر كاٍف من تعطيل الخصوم لتوفير مستوى أساسي من الهدف األمني الفرعي: 

 الحماية من سحب المواد المشعة دون إذن.

حاجز واحد )مثل األقفاص أو أغلفة تبييت المصادر المشعة( و/أو التدابير األمنية: 

لة. وجود موظفين تابعين للجهة المشغِّ
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ينبغــي وضــع حاجــز مــادي واحــد علــى األقــل للفصــل بيــن المــواد المشــعة والموظفيــن - 6-33

ــة  ــي أغلف ــعة ف ــادر المش ــع المص ــمل وض ــر أن تش ــذه التدابي ــن له ــم. ويمك ــأذون له ــر الم غي

نــة. ويمكــن أيضــاً وضــع موظفيــن تابعيــن  تبييــت أو اســتخدام المــواد المشــعة فــي منطقــة مؤمَّ

لة لتعطيــل الوصــول غيــر المــأذون بــه إلــى المــواد المشــعة. للجهــة المشــغِّ

 التصدي

 إتاحة االتصال العاجل بقوات التصدي.الهدف األمني الفرعي: 

استخدام وسائل سريعة وموثوقة لاتصال، مثل الهواتف الثابتة و/أو التدابير األمنية: 

الهواتف النقالة و/أو أجهزة االتصال الاسلكي.

فــي حــال خلــص تقييــم الحــدث المكتشــف إلــى توكيــد وقــوع الوصــول غيــر المــأذون بــه - 6-34

أو محاولــة الســحب دون إذن، ينبغــي إبــاغ قــوات التصــدي بذلــك علــى وجــه الســرعة. 

اتِّخاذ الخطوات الازمة في حال سحب المواد المشعة دون إذن.الهدف األمني الفرعي: 

وضع إجراءات لتحديد الخطوات الازمة وفقاً لخطة التصدي.التدابير األمنية: 

ينبغــي أن تضمــن اإلجــراءات الرقابيــة تقييــم أيِّ حــدث ينطــوي علــى االشــتباه في ســحب - 6-35

المــواد المشــعة دون إذن أو فقدانهــا، ثــمَّ إبــاغ الســلطة المعنيــة دون إبطــاء فــي حــال توكيــد 

وقــوع الســحب دون إذن أو الفقــدان. وينبغــي أن يعقــب ذلــك بــذل الجهــود الازمــة لتحديــد 

مــكان المــواد المشــعة واســتعادتها وتحــري الظــروف التــي أفضــت إلــى وقــوع الحــدث.

تدابير اإلدارة األمنية

ــع - 6-36 ــي جمي ــة ف ــى اإلدارة األمني ــها عل ــة نفس ــر األمني ــة والتدابي ــداف الفرعي ــق األه تنطب

لة أن  ــغِّ ــة المش ــى الجه ــك، فعل ــع ذل ــم". وم ــاء" و"جي ــف" و"ب ــة "أل ــة الثاث ــتويات األمني المس

م الفقــرات التاليــة فــي بعــض الحــاالت  تطبِّــق نهجــاً متدرِّجــاً فــي تنفيــذ التدابيــر األمنيــة. وتقــدِّ

ــرك تفاصيــل  دة بشــأن كيفيــة تطبيــق النهــج المتــدرِّج. وفــي حــاالت أخــرى، تُت إرشــادات محــدَّ

لة. ــة المشــغِّ ــة و/أو الجه ــة الرقابي ــر الهيئ ــذ لتقدي التنفي
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ــة - 6-37 ــة الاحق ــام الفرعي ــدول 12 واألقس ــي الج ــة ف ــر المبيَّن ــذ التدابي ــزام بتنفي ــي اإلل وينبغ

ــعة. ــواد المش ــة الم ــأن حماي ــاه بش ــور أع ــدف المذك ــق اله لتحقي

وضع عملية لتنظيم منح األفراد اإلذن بالوصول دون ُمرافق إلى الهدف األمني الفرعي: 

 المواد المشعة و/أو الوصول إلى المعلومات الحساسة.

وضع إجراءات لتحديد األفراد الذين يحتاجون إلى الوصول، التدابير األمنية: 

والتحقُّق من أنَّ هؤالء األفراد يتمتعون بالجدارة بالثقة ويمكن 

التعويل عليهم وأنَّهم قد تلقوا التدريب الازم، واإلذن بالوصول، 

وسحب اإلذن بالوصول حسب االقتضاء، وتعهُّد الوثائق.

لة بتقييــد إمكانيــة الوصــول دون ُمرافــق - 6-38 ينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــات المشــغِّ

إلــى المــواد المشــعة وإلــى المعلومــات الحساســة، بحيــث تقتصــر هــذه اإلمكانيــة علــى األفــراد 

ــة  ــذ المهــام الموكل ــى تلــك المــواد أو المعلومــات لتنفي ــة للوصــول إل ــن لديهــم حاجــة بيِّن الذي

ــق مــن أنَّ هــؤالء األفــراد يتمتعــون بالجــدارة بالثقــة وأنَّهــم  إليهــم بحكــم وظائفهــم، بعــد التحقُّ

ــؤالء  ــول له ــح اإلذن بالوص ــة من ــتمل عملي ــي أن تش ــازم. وينبغ ــي ال ــب األمن ــوا التدري ــد تلق ق

األفــراد علــى الخطــوات التاليــة: 

ــع )أ(  ــي يضطل ــول لك ــى اإلذن بالوص ــاج إل ــي يحت ــرد المعن ــا إذا كان الف ــى م ــوف عل الوق

بمســؤولياته؛ 

ــه )انظــر )ب(  ــل علي ــع بالجــدارة بالثقــة ويمكــن التعوي ــي يتمت ــق مــن أنَّ الفــرد المعن التحقُّ

الفقرتيــن 6-39 و6-40(؛ 

ــق مــن أنَّ الفــرد المعنــي قــد تلقــى التدريــب األمنــي الــازم للحصــول علــى اإلذن )ج(  التحقُّ

بالوصــول علــى النحــو المطلــوب )انظــر الفقــرات مــن 6-41 إلــى 6-44(؛ 

ــتيفاء )د(  ــن اس ــق م ــى التحقُّ ــول وعل ــى الوص ــة إل ــد الحاج ــى توكي ــاًء عل ــول بن اإلذن بالوص

ــن )ب( و)ج(؛  ــي الخطوتي ــورة ف ــروط المذك الش

ــر المســؤوليات )((  ــد تغيُّ ــال عن ــى ســبيل المث ســحب اإلذن بالوصــول حســب االقتضــاء، عل

ــه؛   ــاء خدمت ــي أو انته ــرد المعن ــى الف المســندة إل

ــى )و(  ــا إل ــث وتقديمه ــة بالتحدي ــق ذات الصل ــد الوثائ ــة وتعهُّ ــذه العملي ــج ه ــق نتائ توثي

ــول.  ــي الوص ــم ف ــن التحكُّ ــؤولين ع المس
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الجدول 12- تدابير اإلدارة األمنية 

التدابير األمنيةالهدف األمني الفرعي

وضع عملية لتنظيم منح األفراد اإلذن بالوصول 
دون ُمرافق إلى المواد المشعة و/أو الوصول إلى 

المعلومات الحساسة

وضع إجراءات لتحديد األفراد الذين يحتاجون إلى 
الوصول، والتحقُّق من أنَّ هؤالء األفراد يتمتعون بالجدارة 

بالثقة ويمكن التعويل عليهم وأنَّهم قد تلقوا التدريب 
الازم، واإلذن بالوصول، وسحب اإلذن بالوصول حسب 

االقتضاء، وتعهُّد الوثائق

التأكُّد من أنَّ األشخاص المأذون لهم يتمتعون 
بالجدارة بالثقة ويمكن التعويل عليهم

إجراء فحوص السير الشخصية لجميع األفراد المأذون لهم 
بالوصول دون ُمرافق إلى المواد المشعة
و/أو بالوصول إلى المعلومات الحساسة

الة  توفير ضوابط للتحكُّم في الوصول تفرض قيوداً فعَّ
على الوصول دون ُمرافق للمواد المشعة ليقتصر على 

األشخاص المأذون لهم بذلك

تدابير إثبات الهوية والتحقُّق منها

وضع إجراءات لتحديد المعلومات الحساسة وحمايتها من تحديد المعلومات الحساسة وحمايتها
اإلفشاء دون إذن

تقديم خطة أمنية تعالج الموضوع المطلوبة أو إتاحتها توفير خطة أمنية
للهيئة الرقابية، وإجراء التمارين عليها وتقييمها دوريًّا 

وتنقيحها حسب االقتضاء

التأكُّد من تدريب األفراد ذوي المسؤولياتاألمنية 
ومؤهاتهم

تقييم المعارف والمهارات والقدرات الازمة؛ وتوفير 
التدريب ذي الصلة؛ ووضع إجراءات لتوثيق التدريبات 

وتحديثها

 إجراء عمليات حصر المواد المشعة وجرد 
مخزونها

وضع اإلجراءات وإعداد الوثائق فيما يخصُّ التحقُّق من 
وجود المواد المشعة في أماكنها بالوتيرة المقرَّرة؛ وإعداد 

وتعهُّد قوائم جرد مخزون المواد المشعة

إجراء عمليات تقييم االمتثال والفعالية، بما يشمل 
اختبار األداء

وضع عملية للتحقُّق من استيفاء جميع المتطلبات 
األمنية المنطبقة وتقييم فعالية النظام األمني، باالستعانة 

باختبارات األداء حسب االقتضاء

إرساء القدرة على إدارة األحداث المتصلة باألمن 
النووي واإلباغ عنها

وضع خطة للتصدي تعالج السيناريوهات ذات الصلة 
باألمن، ووضع إجراءات لإلباغ في الوقت المناسب عن 

األحداث المتصلة باألمن النووي



التأكُّد من أنَّ األشخاص المأذون لهم يتمتعون بالجدارة بالثقة الهدف األمني الفرعي: 

 ويمكن التعويل عليهم.

إجراء فحوص السير الشخصية لجميع األفراد المأذون لهم بالوصول التدابير األمنية: 

دون ُمرافق إلى المواد المشعة و/أو الوصول إلى المعلومات 

الحساسة.

ــيرته - 6-39 ــع لس ــص ُمقِن ــراء فح ــال إج ــن خ ــة م ــدارة بالثق ــرد بالج ــع أيِّ ف ــم تمتُّ ــي تقيي ينبغ

الشــخصية قبــل الســماح لــه بالوصــول دون ُمرافــق إلــى المــواد المشــعة أو األماكــن التــي تُســتخدم 

أو تُخــزَّن فيهــا المــواد المشــعة، وقبــل الســماح لذلــك الشــخص بالوصــول إلــى أي معلومات حساســة 

ــا  ــث طبيعته ــن حي ــبة م ــخصية متناس ــيَر الش ــص السِّ ــات فح ــون عملي ــي أن تك ــة. وينبغ ذات صل

ــه ينبغــي فحــص الســير الشــخصية  ومداهــا مــع المســتوى األمنــي للمــواد المشــعة المعنيــة )أي أنَّ

د للمــواد المشــعة المعنيــة( وأن يُضطلــع  بمزيــد مــن الصرامــة كلَّمــا ارتفــع المســتوى األمنــي المحــدَّ

بهــا وفقــاً للوائــح الســارية فــي الدولــة أو حســبما تقــرِّره الهيئــة الرقابيــة. وكحــدٍّ أدنــى، ينبغــي أن 

ــق مــن َمراِجعــه  تســفر عمليــة فحــص الســيرة الشــخصية عــن توكيــد هويــة الشــخص المعنــي والتحقُّ

ــمل  ــن أن تش ــه. ويمك ــل علي ــن التعوي ــة ويمك ــدارة بالثق ــع بالج ــه يتمت ــن أنَّ ــد م ــخصية للتأكُّ الش

ــتعراض  ــص لاس ــة الفح ــع عملي ــي أن تخض ــي. وينبغ ــجل الجنائ ــن الس ــف ع ــاً الكش ــوص أيض الفح

الــدوري وأن تُدعــم بالرصــد المســتمر مــن قبــل المشــرفين والمديريــن لضمــان اســتمرار الموظفيــن 

علــى جميــع المســتويات فــي التصــرُّف علــى نحــو مســؤول وموثــوق، والتأكُّــد مــن إبــاغ الســلطات 

ــيَر  المعنيــة بــأي شــواغل تطــرأ فــي هــذا الســياق. وينبغــي أيضــاً إجــراء فحــوص دوريــة للسِّ

الشــخصية للموظفيــن الذيــن ســبق تقييــم جدارتهــم بالثقــة )علــى ســبيل المثــال كلَّ 5 ســنوات(، مــا 

دام هــؤالء الموظفــون يحتاجــون إلــى الوصــول دون ُمرافــق إلــى المــواد المشــعة أو األماكــن التــي 

 تُســتخدم أو تُخــزَّن فيهــا المــواد المشــعة، أو إلــى الوصــول إلــى أي معلومــات حساســة ذات صلــة.

ــات أو القــدرات الازمــة - 6-40 لة بالصاحي ــة المشــغِّ ــع الجه ــدول، ال تتمت ــد مــن ال ــي العدي وف

ــِير الشــخصية، وإنمــا تعتمــد علــى ســلطات إنفــاذ القانــون أو وزارة العــدل  إلجــراء فحــوص السِّ

لة. وفــي  أو ســلطة مختصــة أخــرى فــي إجــراء هــذه الفحــوص بنــاًء علــى طلــب الجهــة المشــغِّ

ــة المســؤولة عــن إجــراء فحــوص  ــة الجه ــة الرقابي د الهيئ ــل هــذه الحــاالت، ينبغــي أن تحــدِّ مث

ــن  ــة بي ــر إجــراء االتصــاالت الازم ــة وأن تيسِّ ــي للدول ــاز الحكوم ــيَر الشــخصية داخــل الجه السِّ

ــيَر الشــخصية علــى أنَّهــا  لة وهــذه الجهــة. وينبغــي أن تُعامــل نتائــج فحــوص السِّ الجهــات المشــغِّ
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ــة  ــر الحماي ــة، وينبغــي توفي ــة أو لدواعــي الخصوصي ــات حساســة، ســواًء لألســباب األمني معلوم

لهــا وفقــاً لذلــك. 

الة على إمكانية الهدف األمني الفرعي:  توفير ضوابط للتحكُّم في الوصول تفرض قيوداً فعَّ

 الوصول للمواد المشعة لتقتصر على األشخاص المأذون لهم بذلك.

تدابير إثبات الهوية والتحقُّق منها.التدابير األمنية: 

الهــدف مــن التحكُّــم فــي الوصــول هــو تقييــد إمكانيــة الوصــول إلــى األماكــن التــي توجــد - 6-41

ــك.  ــم بذل ــأذون له ــى األشــخاص الم ــة عل ــث تقتصــر هــذه اإلمكاني ــواد المشــعة، بحي ــا الم فيه

وعــادًة مــا يجــري التحكُّــم فــي الوصــول عــن طريــق الســماح ألولئــك األشــخاص بتجــاوز الحواجز 

ــة  ــق مــن هوي ــى التحقُّ ــاًء عل ــاً بن ــا مؤقت ــواب الموصــدة، مــن خــال تعطيله ــل األب ــة، مث المادي

الشــخص واإلذن لــه بالوصــول إلــى مــا وراء الحاجــز المــادي10. 

ــق مــن هويــة طالــب اإلذن ومــن ثــم منحــه اإلذن عــن طريــق تدابيــر مــن - 6-42 ويمكــن التحقُّ

قبيــل مــا يلــي: 

إدخال رقم تعريف شخصي لتفعيل أجهزة القراءة اإللكترونية على األبواب؛  	
األخذ بنظام قائم على بطاقات الهوية التي يمكن استخدامها أيضاً لتفعيل أجهزة القراءة  	

اإللكترونية؛ 
األخذ بنظام قائم على تبادل البطاقات عند نقاط التحكم في الوصول؛   	
استخدام السمات البيومترية لتفعيل أجهزة التحكم في األبواب. 	

ــى  ــول إل ــام بالدخ ــه النظ ــمح ل ــول، يس ــه بالوص ــخص واإلذن ل ــة الش ــن هوي ــق م ــب التحقُّ وعق

نــة أو مــكان وجــود المــواد المشــعة )علــى ســبيل المثــال عــن طريــق فتــح األقفــال(.  المنطقــة المؤمَّ

ــر مــن - 6-43 ــن أو أكث ــن اثني ــي "ألــف"، يمكــن اشــتراط الجمــع بي ــة المســتوى األمن وفــي حال

ــم  ــال رق ــة وإدخ ــة ممغنط ــتخدام بطاق ــال اس ــبيل المث ــى س ــترط عل ــق، كأن يُش ــر التحقُّ تدابي

ــا مــن جانــب موظفيــن  ــة بصريًّ ــق مــن الهوي ــاح مــع التحقُّ تعريــف شــخصي، أو اســتخدام مفت

ــك.   ــن مــأذون لهــم بذل آخري

فــي ســياق التعــرُّض الطبــي، ال يحتــاج المرضــى للحصــول علــى إذن بالنظــر إلــى أنَّهــم يصلــون إلــى   10

ــن. ــن الطبيي ــة المســتمرة مــن جانــب الموظفي ــد المراقب ــون قي ــة مرافــق، ويظلُّ المصــدر المشــع بصحب
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ا فيما يخصُّ المســتويين األمنيين "باء" و"جيم"، فينبغي اشــتراط اســتخدام وســيلة تحقُّق - 6-44 أمَّ

 واحدة على األقل.        

 تحديد المعلومات الحساسة وحمايتها.الهدف األمني الفرعي: 

وضع إجراءات لتحديد المعلومات الحساسة وحمايتها من اإلفشاء التدابير األمنية: 

دون إذن.

ووفقــاً للمرجــع ]12[،  فالمعلومــات الحساســة هــي معلومــات يمكــن أن يــؤدي إفشــاؤها - 6-45

دون إذن )أو تعديلهــا أو تغييرهــا أو إتافهــا أو منــع اســتخدامها( إلــى المســاس باألمــن النــووي 

ــة  ــووي أو منظم ــق ن ــد مرف ــرير ض ــل ش ــذ عم ــى تنفي ــرى عل ــة أخ ــاعدة بطريق ــى المس أو إل

ــة  ــق ذات الصل ــعة والمراف ــواد المش ــى الم ــاً عل ــف أيض ــذا التعري ــق ه ــل. وينطب ــة نق أو عملي

واألنشــطة ذات الصلــة. ويمكــن لهــذه المعلومــات أن تشــمل الوثائــق والبيانــات المحفوظــة فــي 

ــل  ــى تفاصي ــتخدم للوقــوف عل ــي يمكــن أن تُس النظــم الحاســوبية وغيرهــا مــن الوســائط، والت

عــن األمــور التاليــة: 

ترتيبات األمن النووي في أحد المرافق؛  	
الهياكل والنظم والمكونات في أحد المرافق؛ 	
أماكن وجود المواد )المصادر( المشعة وتفاصيل نقلها؛   	
معلومات عن الموظفين العاملين بإحدى المنظمات ذات الصلة. 	

لتحديــد - 6-46 إجــراءات  بوضــع  لة  المشــغِّ الجهــة  الرقابيــة  الهيئــة  تُلــزم  أن  وينبغــي 

ونقلهــا.  وتخزينهــا  اســتخدامها  أثنــاء  اإلفشــاء  مــن  وحمايتهــا  المعلومــات  هــذه 

 ويتناول المرجع ]12[ تدابير أمن المعلومات بمزيد من التفصيل.  

 توفير خطة أمنية.الهدف األمني الفرعي: 

تقديم خطة أمنية تعالج الموضوع المطلوبة أو إتاحتها للهيئة التدابير األمنية: 

الرقابية، وإجراء التمارين عليها وتقييمها دوريًّا وتنقيحها حسب 

االقتضاء.
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ــا - 6-47 ــا وتقييمه ــرُّن عليه ــا والتم ــة وتنفيذه ــة أمني ــع خط لة بوض ــغِّ ــة المش ــزام الجه ــي إل ينبغ

ــي  ــام األمن ــم النظ ــب تصمي ــع جوان ــة جمي ــذه الخط ــق ه ــث توثِّ ــاء، بحي ــب االقتض ــا حس وتنقيحه

ــات  ــة الجه ــن الخطــة األمني ــة. وتمكِّ ــاإلدارة األمني ــة ب ــذ عناصــره المتعلق ــه وتنفي وتشــغيله وصيانت

ــد  ــن تزوي ــا م ــا تمكِّنه ــة، كم ــات األمني ــا للمتطلب ــة امتثاله ــة الرقابي ــت للهيئ ــن أن تثب لة م ــغِّ المش

ــه  ــي وصيانت ــام األمن ــغيل النظ ــة بتش ــات ذات الصل ــق بالمعلوم ــن المراف ــن بأم ــن المعنيي الموظفي

م التذييــل الثانــي مثــاالً للمواضيــع التــي قــد تلــزم معالجتهــا فــي الخطــة  وتحســينه باســتمرار. ويقــدِّ

ــة. األمني

ــار - 6-48 ــي إط ــا للهيئــة الرقابيــة الســتعراضها ف ــط األمنيــة أو إتاحته ــم الخط وينبغــي تقدي

لة بإجــراء تماريــن علــى الخطــة  عمليــات منــح األذون أو التفتيــش. وينبغــي إلــزام الجهــة المشــغِّ

األمنيــة وتقييمهــا وتنقيحهــا علــى األقــل مــرًة واحــدة ســنويًّا للتأكُّــد مــن مواكبتهــا للنظــام األمنــي 

ــات حساســة وينبغــي أن  ــى معلوم ــة عل ــوي الخطــط األمني ــا. وتحت ــم واســتمرارية فعاليته القائ

تُعامــل علــى هــذا األســاس. 

وينبغــي مراعــاة التناُســب بين درجة التفصيــل في الخطة األمنيــة وكذلك وتيرة إجــراء التمارين - 6-49

 عليها وتقييمها وتنقيحها، من جهة، والمستوى األمني للمواد المشعة من جهة أخرى. 

 التأكُّد من تدريب األفراد ذوي المسؤوليات األمنية ومؤهاتهم.الهدف األمني الفرعي: 

تقييم المعارف والمهارات والقدرات الازمة؛ وتوفير التدريب ذي التدابير األمنية: 

الصلة؛ ووضع إجراءات لتوثيق التدريبات وتحديثها.

ــن - 6-50 ــن المكلَّفي ــات بشــأن مؤهــات الموظفي لة بوضــع متطلب ــة المشــغِّ ــزام الجه ينبغــي إل

ــارف  ــٍم للمع ــى تقيي ــاًء عل ــات بن ــذه المتطلب ــع ه ــي وض دة. وينبغ ــدَّ ــة مح ــؤوليات أمني بمس

ــة؛  وينبغــي أن تشــمل  ــل المســؤوليات األمنيــة ذات الصل هــات الازمــة لتحمُّ والمهــارات والتوجُّ

عمومــاً شــروطاً بشــأن الحــد األدنــى للمؤهــات الدراســية ومســتوى الخبــرة الســابقة؛  ويمكــن 

ا أدنــى للمؤهــات الجســدية، ومتطلبــات بشــأن التصاريــح األمنيــة، وكذلــك  أيضــاً أن تشــمل حــدًّ

دة وتنفيــذ اإلجــراءات  الخبــرة الســابقة أو التدريــب فيمــا يتعلــق بتشــغيل معــدات أمنيــة محــدَّ

لة بتقييــم كلِّ فــرد بنــاًء علــى المتطلبات  األمنيــة. وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المشــغِّ

ــة،  ــاً ذا مســؤوليات أمني ــك الفــرد منصب ــند لذل ــل أن تُس المنطبقــة بشــأن المؤهــات الازمــة قب

ــادة  ــة وإع ــؤوليات أمني ــن بمس ــن المكلَّفي ــازم للموظفي ــب ال ــر التدري ــاً بتوفي ــا أيض وأن تُلزمه
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ــم حســب االقتضــاء.  ــادة تدريبه ــل( وإع ــد التأهي ــم )تجدي ــم لاضطــاع بواجباته ــم كفاءته تقيي

ــي أن  ــاء. وينبغ ــب االقتض ــن حس ــة وتماري ــارب عملي ــى تج ــب عل ــتمل التدري ــن أن يش ويمك

ــاً علــى الوعــي األمنــي العــام. يتلقــى جميــع الموظفيــن تدريب

وينبغــي توثيــق معلومــات التدريــب والتأهيــل الخاصــة بجميــع موظفــي المرافــق - 6-51

واالحتفــاظ بالســجات ذات الصلــة. وينبغــي أيضــاً اســتعراض جميــع الــدورات والمــواد التدريبيــة 

ــا. ــة تقديمه ــا وفعالي ــة محتوياته ــن وجاه ــق م ــام للتحقُّ بانتظ

وينبغــي أن يتوقــف المســتوى المطلــوب مــن التدريــب والتأهيــل علــى المعــارف - 6-52

والمهــارات والقــدرات الازمــة لموظفــي األمــن حتــى يفــوا بالمســؤوليات المســندة إليهــم، بمــا 

لة.    يتناسب مع المستوى األمني للمواد المشعة الموجودة لدى الجهة المشغِّ

 إجراء عمليات حصر المواد المشعة وجرد مخزونها.الهدف األمني الفرعي: 

وضع اإلجراءات وإعداد الوثائق فيما يخصُّ التحقُّق من وجود المواد التدابير األمنية: 

المشعة في أماكنها بالوتيرة المقرَّرة؛ وإعداد وتعهُّد قوائم جرد 

مخزون المواد المشعة.

ــن - 6-53 ــعة م ــواد المش ــدان الم ــن فق ــف ع ــرات 6-8 و6-21 و6-22 و6-32 الكش ــاول الفق تتن

ــق بإجــراء عمليــات فحــص دوريــة. وينطــوي حصــر المــواد المشــعة وجــرد مخزونهــا  خــال التحقُّ

ــة  ــص الدوري ــات الفح ــن عملي ــة م ــج كلِّ عملي ــن نتائ ــجاً يبيِّ لة س ــغِّ ــة المش ــد الجه ــى تعهُّ عل

المذكــورة، بمــا يشــمل تاريــخ ووقــت إجــراء الفحــص، والفــرد الــذي أجــرى الفحــص، والوســيلة 

ــق  ــق مــن وجــود المــواد المشــعة فــي أماكنهــا. فــإذا لــم يمكــن التحقُّ المســتخدمة فــي التحقُّ

لة  ــغِّ ــة المش ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ ــي أن تُل ــا، ينبغ ــي أماكنه ــعة ف ــواد المش ــود الم ــن وج م

ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــرى، بالطريق ــة األخ ــلطات الحكومي ــة و/أو الس ــة الرقابي ــاغ الهيئ بإب

دهــا، وبتقديــم المســاعدة عنــد الطلــب للجهــود الراميــة  اللوائــح وفــي غضــون الفتــرة التــي تحدِّ

ــد مــكان المــواد المشــعة واســتعادتها. ــى تحدي إل

ــرد - 6-54 ــة ج ــد قائم ــداد وتعهُّ ــاً بإع لة أيض ــغِّ ــة المش ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ ــي أن تُل وينبغ

ــا.  لة بحيازته ــغِّ ــة المش ــأذون للجه ــعة الم ــواد المش ــع الم ــمل جمي تش

96



ــل قائمــة الجــرد تجســيداً لمــا - 6-55 لة بتعدي ــة الجهــة المشــغِّ ــة الرقابي ــزم الهيئ وينبغــي أن تُل

دهــا الهيئــة الرقابية.  يطــرأ مــن تغييــرات بســبب عمليــات النقــل والتســلُّم فــي غضــون فتــرة تحدِّ

لة، ســنويًّا أو بوتيــرة أكبــر حســبما تقــرِّره الهيئــة الرقابيــة، من  ــق الجهــة المشــغِّ وينبغــي أن تتحقَّ

ــات تُكتشــف.  ــح أيِّ تبايُن ل القائمــة لتصحي ــة ودقيقــة، وأن تعــدِّ أنَّ قائمــة جــرد المخــزون كامل

ــة  ــج الجــرد للهيئ ــن نتائ ــر ع ــم تقاري لة بتقدي ــة المشــغِّ ــة الجه ــة الرقابي ــزم الهيئ وينبغــي أن تُل

 الرقابية لكي تدرجها في السجل الوطني للمواد المشعة أو المصادر المشعة.  

 إجراء عمليات تقييم االمتثال والفعالية، بما يشمل اختبار األداء.الهدف األمني الفرعي: 

وضع عملية للتحقُّق من استيفاء جميع المتطلبات األمنية المنطبقة التدابير األمنية: 

وتقييم فعالية النظام األمني، باالستعانة باختبارات األداء حسب 

االقتضاء.

لة مــن امتثــال المرفــق التابــع لهــا - 6-56 ــق بموجبهــا الجهــة المشــغِّ التقييــم هــو عمليــة تتحقَّ

ر فعاليــة نظامهــا األمنــي للوقــوف علــى أي مواطــن  لجميــع المتطلبــات األمنيــة المنطبقــة، وتقــدِّ

ــد مــن  ــى التأكُّ ــم عل ــا وأي فــرص للتحســين المســتمر. ويســاعد التقيي ضعــف ينبغــي تصحيحه

أنَّ النظــام األمنــي يجــري تشــغيله وصيانتــه علــى نحــو موثــوق، وأنَّــه يــؤدي وظائفــه كمــا هــو 

ــه يســتوفي المتطلبــات الرقابيــة.  مطلــوب وبفعاليــة، وأنَّ

وتُعــدُّ اختبــارات األداء وســيلة مفيــدة بوجــه خــاص لتقييــم عناصــر النظــام األمنــي بغيــة - 6-57

ــة  ــة الرقابي ــات الهيئ ــاً لمتطلب ــه وفق ــى أداء وظائف ــل عل ــادراً بالفع ــا إذا كان ق ــى م ــوف عل الوق

أو علــى تحقيــق النتائــج المنشــودة. وينبغــي إدمــاج اختبــارات األداء فــي عمليــة التقييــم، بمــا 

ــق:  يشــمل إخضــاع عنصــر أو أكثــر مــن العناصــر التاليــة للفحــص أو القيــاس أو التثبُّــت أو التحقُّ

الموظفين، للتحقُّق من فهمهم للنظام األمني والتزامهم باإلجراءات واستخدامهم للنظام  	

بطريقة سليمة وعلى النحو المطلوب؛ 
اإلجراءات، للتحقُّق من أنَّها تحقِّق النتائج المنشودة ومن فهم الموظفين لها والتزامهم بها  	

على الوجه السليم؛  
المعدات، للتحقُّق من أنَّها تعمل على النحو المطلوب وبفعالية. 	

لة بوضــع وتنفيــذ عمليــة للتقييــم تشــتمل - 6-58 وينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المشــغِّ
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علــى اختبــارات لــألداء، حســب االقتضــاء. 

ــتوى - 6-59 ــع المس ــباً م ــة متناس ــم المتبع ــة التقيي ــمول عملي ــتوى ش ــون مس ــي أن يك وينبغ

ــة.  ــعة المعني ــواد المش د للم ــدَّ ــي المح األمن

إرساء القدرة على إدارة األحداث المتصلة باألمن النووي واإلباغ الهدف األمني الفرعي: 

 عنها.

وضع خطة للتصدي تعالج السيناريوهات ذات الصلة باألمن، ووضع التدابير األمنية: 

إجراءات لإلباغ في الوقت المناسب عن األحداث المتصلة باألمن 

النووي.

لة بوضــع خطــة للتصــدي تتنــاول مجموعــة - 6-60 ينبغــي أن تُلــزم الهيئــة الرقابيــة الجهــة المشــغِّ

مــن األحــداث المتصلــة باألمــن النــووي التــي يُحتمــل وقوعهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

االشتباه في وقوع عمل شرير أو التهديد بارتكاب عمل شرير؛ 	
تنظيم مظاهرة عامة تنطوي على إمكانية تهديد أمن المصادر المشعة؛  	
الوصول غير المأذون به إلى مكان توجد فيه مواد مشعة؛   	
محاولة سحب مواد مشعة دون إذن أو النجاح في ذلك. 	

لة أن تضــع خطــة للتصــدي تتنــاول هــذه الســيناريوهات وأي - 6-61 وعلــى الجهــة المشــغِّ

ســيناريوهات أخــرى يمكــن توقُّعهــا فــي حــدود المعقــول وتنطــوي علــى أحــداث متصلــة باألمــن 

النــووي، وأن تضــع كذلــك إجــراءات للتصدي لهــذه الســيناريوهات. ويمكــن إعداد خطــة التصدي 

بحيــث تكــون جــزءاً مــن الخطــة األمنيــة أو فــي شــكل وثيقــة منفصلــة. وينبغــي استشــارة قــوات 

ــن أنَّ  ــد م ــوارئ للتأكُّ ــدي للط ــن التص ــؤولين ع ــن المس ــة والموظفي ــي الخارجي ــدي األمن التص

األدوار والمســؤوليات المســندة إليهــم مفهومــة وموثَّقــة بطريقــة ســليمة فــي خطــة التصــدي، 

ــة اإلشــعاعية. وينبغــي إجــراء التماريــن علــى  كمــا ينبغــي تزويدهــم بمســتوى كاٍف مــن الوقاي

خطــة التصــدي علــى فتــرات منتظمــة )علــى األقــل ســنويًّا(، كمــا ينبغــي تعديــل الخطــة حســب 

ــن خطــة  ــي التنســيق بي ــن. وينبغ د خــال التماري ــدَّ االقتضــاء لمعالجــة أي مواطــن ضعــف تُح

 التصدي وخطة الطوارئ اإلشعاعية.      
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ــن - 6-62 ــة باألم ــداث المتصل ــن األح ــاغ ع ــراءات لإلب ــدي إج ــة التص ــن خط ــي أن تتضمَّ وينبغ

ــن  ــا م ــوارئ وغيره ــدي للط ــات التص ــدي ومنظم ــوات التص ــة وق ــة الرقابي ــى الهيئ ــووي إل الن

ده الهيئــة الرقابيــة. وينبغــي  الجهــات، حســب االقتضــاء، فــي غضــون اإلطــار الزمنــي الــذي تحــدِّ

أن يكــون هــذا اإلطــار الزمنــي متناســباً مــع خطــورة الحــدث المبلــغ عنــه، بمراعــاة اتِّبــاع نهــج 

ــي: ــا يل ــا م ــاغ عنه ــي يمكــن اإلب ــدرِّج. وتشــمل األحــداث الت مت

وجود تبايُنات في بيانات الجرد؛ 	
الوصول غير المأذون به إلى المواد المشعة؛  	
االشتباه في سحب المواد المشعة دون إذن أو وقوع ذلك فعليًّا؛  	
الوصول غير المأذون به إلى معلومات حساسة؛  	
تعطُّل أو فقدان نظم أمنية لها أهمية جوهرية في حماية المواد المشعة؛  	
د األنشطة المأذون بها. 	 أي أعمال شريرة أخرى تتهدَّ

وينبغــي مراعــاة التناُســب بيــن درجــة التفصيــل فــي خطــة التصــدي وكذلــك وتيــرة إجــراء - 6-63

التماريــن عليهــا وتقييمهــا وتنقيحهــا، مــن جهــة، والمســتوى األمنــي للمــواد المشــعة مــن جهــة 

أخــرى. 

النهج القائم على أساس األداء

لة - 6-64 قــد تختــار الهيئــة الرقابيــة األخــذ بنهــج قائــم علــى أســاس األداء تلتــزم الجهــات المشــغِّ

ــة.  ــة الرقابي ــا الهيئ ده ــي تحدِّ ــة الت ــة المنطبق ــة الفرعي ــداف األمني ــق األه ــاره بتحقي ــي إط ف

وعــادًة مــا يتوقــف اختيــار الدولــة اتِّبــاع هــذا النهــج علــى توافــر الخبــرات األمنيــة الازمــة لــدى 

ــق النهــج القائــم علــى أســاس األداء أعلــى مســتوى مــن  لة. ويحقِّ الهيئــة الرقابيــة والجهــة المشــغِّ

لة مــا تحتاجــه مــن االستشــاريين المهنييــن والخبــرات  الفعاليــة عندمــا يتوفــر للجهــات المشــغِّ

ــل األجــل مــن  ــا ســجل طوي ــة وتنفيذهــا، ويكــون لديه ــة الازم ــر األمني ــم التدابي ــة لتصمي الفني

االتســاق واالمتثــال. وينبغــي أن تتأكَّــد الهيئــات الرقابيــة مــن توثيــق التدابيــر المعتمــدة بوضــوح 

ث دوريًّــا وتخضــع للتقييــم علــى فتــرات  )علــى ســبيل المثــال، فــي خطــة أمنيــة تُســتعرض وتُحــدَّ

مناســبة(.

وفــي حــال اختيــار األخــذ بنهــج قائــم علــى أســاس األداء، ســتحتاج الدولــة إلــى أن تســتند - 6-65

إلــى التقييــم الوطنــي للتهديــدات كأســاس لوضــع نهجهــا، ويمكــن أن تختــار أيضــاً إعــداد وصــٍف 
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للتهديــدات المحتــاط لهــا فــي التصميــم أو بيــان بنمــاذج التهديــدات. وينبغــي أن تضــع الهيئــة 

ــواد  دة للم ــدَّ ــة المح ــتويات األمني ــة للمس ــية والفرعي ــة الرئيس ــداف األمني ــاً األه ــة أيض الرقابي

ــاغ  ــي أن تُص ــا ينبغ ــادة م ــاس األداء. وع ــى أس ــم عل ــج القائ ــا النه ــق عليه ــي ينطب ــعة الت المش

ــد مســتويات الفعاليــة المطلــوب مــن النظــام تحقيقهــا،  األهــداف األمنيــة الفرعيــة بحيــث تجسِّ

علــى النحــو الــذي تتناولــه المناقشــة فــي القســم 3.

ــة الرئيســية - 6-66 ــق األهــداف األمني ــا يحقِّ ــاً أمنيًّ لة نظام ــات المشــغِّ ــم الجه ــي أن تصمِّ وينبغ

والفرعيــة المنطبقــة، بنــاًء علــى تقييــم النظــام األمنــي علــى أســاس المعلومــات عــن التهديــدات 

ــم 3 أو أيَّ  ــي القس ــه ف ــوارد وصف ــم ال ــج التقيي ــتخدم نه لة أن تس ــغِّ ــة المش ــة. وللجه المنطبق

منهجيــة أخــرى، حســبما تقــرِّره الهيئــة الرقابيــة. ويُســتخدم تقييــم النتائــج أيضــاً )بعــد إجرائــه 

باســتخدام منهجيــة تقييــم مواطــن الضعــف أو منهجيــة أخــرى( إلثبــات أنَّ النظــام األمنــي الــذي 

ــق بالفعــل باألهــداف األمنيــة الرئيســية والفرعيــة المنطبقــة. لة يحقِّ وضعتــه الجهــة المشــغِّ

ولــن تكــون مجموعــة التدابيــر األمنيــة التــي توضــع باســتخدام النهــج القائــم علــى أســاس - 6-67

األداء مماثلــة بالضــرورة للتدابيــر األمنيــة التــي يقتضيهــا النهــج اآلمــر وفقــاً للجــداول مــن 9 إلــى 

ة بعينهــا. ففــي حيــن ينبغــي أن يشــتمل النظــام األمنــي علــى تدابيــر  11 فيمــا يخــصُّ مــادة مشــعَّ

أمنيــة تعالــج الوظائــف األمنيــة نفســها، أي الكشــف عــن الخصــوم وتعطيلهــم والتصــدي لهــم، 

دة المعتمــدة يمكــن أن تختلــف باختــاف تحليــل األوضــاع القائمــة  فــإنَّ توليفــة التدابيــر المحــدَّ

ــي  ــاس األداء، ينبغ ــى أس ــم عل ــج قائ ــذ بنه ــال األخ ــي ح ــي. وف ــام األمن ــم النظ ــت تقيي ــي وق ف

ــف الكشــف  ــن وظائ ــا بي ــي الواحــد فيم ــل داخــل النظــام األمن ــي الحســبان التفاع أن يؤخــذ ف

ــدات  ــة التهدي ــي مواجه ــة النظــام ككلٍّ ف ــي مســتوى فعالي ــد النظــر ف ــل والتصــدي عن والتعطي

المقيَّمــة. وعــادًة مــا يــؤدي تنفيــذ نهــج قائــم علــى أســاس األداء إلــى وضــع تدابيــر أمنيــة تتَّســم 

دة ومــن الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــة بمــا  بقــدر أكبــر مــن الماءمــة لألوضــاع المحــدَّ

يمكــن تحقيقــه باتِّبــاع نهــج آمــر. 

ــن أيضــاً تدابيــر - 6-68 وينبغــي للوائــح المســتندة إلــى نهــج قائــم علــى أســاس األداء أن تتضمَّ

اإلدارة األمنيــة المنطبقــة علــى المســتوى األمنــي للمــواد المشــعة المعنيــة، علــى النحــو المبيَّــن 

فــي الفقــرات مــن 6-36 إلــى 63-6. 
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النهج المختلط

يمكــن للــدول أيضــاً أن تمــزج بيــن جوانــب مــن كلٍّ مــن النهــج اآلمــر والنهــج القائــم على - 6-69

ــق األهــداف األمنيــة الرئيســية والفرعيــة لــكلٍّ  أســاس األداء مــن أجــل تطبيــق تدابيــر أمنيــة تحقِّ

ــة أن  ــال، يمكــن للدول ــى ســبيل المث دة للمــواد المشــعة. وعل ــة المحــدَّ مــن المســتويات األمني

تأخــذ بنهــج آمــر فيمــا يخــصُّ المــواد المشــعة التــي تكــون العواقــب المحتملــة الســتخدامها فــي 

عمــل شــرير أقــل خطــورة، فــي حيــن تطبِّــق نهجــاً قائمــاً علــى أســاس األداء فيمــا يخــصُّ المــواد 

ــؤولة  لة مس ــغِّ ــة المش ــتكون الجه ــٍذ س ــة. وعندئ ــواغل األمني ــور الش ــن منظ ــم م ــعة األه المش

عــن تطبيــق التدابيــر األمنيــة المناســبة فيمــا يتعلــق بهــذه المــواد مــن أجــل تحقيــق مجموعــة 

دة للوظائــف األمنيــة، أي الكشــف والتعطيــل والتصــدي،  األهــداف األمنيــة الفرعيــة المحــدَّ

وكذلــك األهــداف األمنيــة الفرعيــة المتعلقــة بــاإلدارة األمنيــة.
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 التذييل األول

وصف التدابير األمنية

ــاه. وأُضيفــت بعــض  ــوارد وصفهــا أدن ــة ال ــر األمني ــى بعــض التدابي ــير فــي القســم إل أُش أوالً-1- 

التدابيــر األخــرى لتزويــد القــارئ بوصــف موجــز لتدابيــر إضافيــة يمكــن النظــر فــي األخــذ بهــا.

ــة  ل ــادات مفصَّ ــور إرش ــذا المنش م ه ــدِّ ــة، ال يق ــر الوطني ــاف المعايي ــى اخت ــر إل وبالنظ أوالً-2- 

بشــأن مواصفــات المعــدات األمنيــة أو الســمات الماديــة. بيــد أنَّــه ينبغــي مراعــاة التناســب بيــن 

دة بنــاء علــى التقييــم  التدابيــر األمنيــة، مــن حيــث تصميمهــا وموثوقيتهــا، والتهديــدات المحــدَّ

ــان  ــم أو بي ــي التصمي ــا ف ــاط له ــدات المحت ــي وصــف التهدي ــة ف ــدات أو المبيَّن ــي للتهدي الوطن

ــة  ــات عالي ــدات وتكنولوجي ــتخدام مع ــو اس ــاً ه ــك عموم ــود بذل ــدات. والمقص ــاذج التهدي نم

ــة. ــة أو الدولي ــر الجــودة الوطني ــي بمعايي ــة تف ــة الفعالي الجــودة ومثبت

وتــرد التدابيــر األمنيــة موزَّعــة علــى مجموعــات بحســب الوظائــف األمنيــة، أي الكشــف  أوالً-3- 

ــاإلدارة  ــة ب ــة المتعلق ــر األمني ــى التدابي ــة إل ــم،  باإلضاف ــدي له ــم والتص ــوم وتعطيله ــن الخص ع

ــة. األمني

التحكُّم في الوصول

ــم فــي الوصــول عــن طريــق نقــاط تفتيــش عنــد المداخــل تتولــى  يمكــن تنفيــذ التحكُّ أواًل-4- 

قــوات التصــدي إدارتهــا، أو اســتخدام أجهــزة القــراءة اإللكترونيــة، أو تدابيــر التحكُّــم فــي 

ــول،  ــي الوص ــي ف ــم اآلل ــم التحكُّ ــول، أو نظ ــي الوص ــم ف ــا التحكُّ ــر تكنولوجي ــح. وتتوف المفاتي

ــي تعمــل بضغطــة زر ووصــوالً  ــة البســيطة الت ــزة الميكانيكي ــدءاً مــن األجه بأشــكال متعــددة ب

ألجهــزة القــراءة اإللكترونيــة األكثــر تعقيــداً التــي تســتجيب للمفاتيــح الذكيــة أو لســمات األفــراد 

ــم اآللــي فــي الوصــول واألبــواب  البيومتريــة. ويمكــن أيضــاً الجمــع بيــن اســتخدام نظــم التحكُّ

ــوراء"  ــر وســيلة الدخــول لل ــل "تمري ــة، مث ــع ممارســات معيَّن ــم تمن ــة أدوات تحكُّ رة إلضاف ــدوَّ ال

و"التزاحــم". وفــي معظــم األحــوال، ينبغــي توكيــد الهويــة عنــد اســتخدام البطاقــات عــن طريــق 

دة  إدخــال رقــم تعريــف شــخصي إلــى جهــاز القــراءة اإللكترونــي، وفــي الظــروف األمنيــة المشــدَّ
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ــم اآللــي فــي الوصــول حــارس فــي موقــع يمكــن  ينبغــي أن يتولــى اإلشــراف علــى نظــام التحكُّ

رؤيتــه. 

ومــن المهــم أيضــاً تقييــد الوصــول إلــى الحواســيب والبرامجيــات المســتخدمة فــي إدارة  أوالً-5- 

ــم اآللــي فــي الوصــول، لمنــع التاعــب بقواعــد بيانــات هــذه النظــم بالتغييــر فيهــا  نظــم التحكُّ

أو تعطيلهــا.

األقفاص

ــعة  ــواد المش ــزل الم ــدة لع ــات موص ــة أو حاوي ــاص معدني ــتخدام أقف ــاً اس ــن أيض يمك أوالً-6- 

وتأمينهــا بإضافــة مســتوى آخــر مــن الحمايــة )علــى ســبيل المثــال فــي أماكــن االحتفــاظ المؤقت 

ــي  ــاص ف ــك، يمكــن اســتخدام األقف ــدا ذل ــا ع ــة التســلُّم والشــحن(. وفيم بالمــواد داخــل منطق

ــم واإلشــراف. دة مغلقــة وخاضعــة للتحكُّ ــات الخــزن داخــل منطقــة محــدَّ إطــار ترتيب

األسيجة والبوابات

ينبغــي أن يكــون نــوع الســياج المســتخدم حــول محيــط أي موقــع متناســباً مــع مســتوى  أوالً-7- 

التهديــدات وطبيعــة المــواد المشــعة المطلــوب حمايتهــا ونــوع الموقــع عمومــاً. وهنــاك أنــواع 

ــدود  ــن الح ــى تعيي ــا عل ــر وظيفته ــكاد تقتص ــي ت ــواع الت ــن األن ــدءاً م ــيجة، ب ــن األس ــدة م عدي

ــا نظــاٌم للكشــف عــن التســلُّل  ــب فيه ــي يمكــن أن يُركَّ ــة الت ــر متان ــواع األكث ــى األن ووصــوالً إل

ــد مــن ســامة بنيتــه  ــن فحــص محيــط الســياج بانتظــام للتأكُّ وتقييمــه أو ألــواح ُمكهربــة. ويتعيَّ

وخلوهــا مــن أيِّ عيــب أو تلــف. وينبغــي تشــييد البوابــات التــي تتخلَّــل الســياج علــى مســتوى 

ــة  ــال عالي ــا بأقف ــي تأمينه ــه، وينبغ ــد علي ــياج أو يزي ــودة الس ــتوى ج ــل مس ــودة يماث ــن الج م

الجــودة.

نظم الكشف عن التسلُّل

تُعــدُّ نظــم الكشــف عــن التســلُّل أدوات مفيــدة لمراقبــة أمــن المناطــق غيــر المأهولــة.  أوالً-8- 

ويمكــن نشــر هــذه التكنولوجيــا، حســب االقتضــاء، فــي المنطقــة المحيطــة بالمنشــأة المطلــوب 

103



ــزاز  ــزة الستشــعار االهت ــه )باســتخدام أجه ــا إلنشــاء نظــام للكشــف عــن التســلُّل وتقييم تأمينه

ــة، أو أجهــزة للكشــف باألشــعة دون  ــت فــي الســياج، أو أجهــزة الستشــعار الحركــة الخارجي تُثبَّ

الحمــراء أو بالموجــات الدقيقــة، أو أجهــزة الستشــعار الخطــوات تُركَّــب تحــت األرض(.  ويمكــن 

ــواب أو  ــح األب ــزازات، وفت ــد االهت ــعار لرص ــزة استش ــلُّل بأجه ــن التس ــف ع ــم الكش ــل نظ تكمي

النوافــذ، وكســر الزجــاج أو قطعــه، وتفكيــك األســوار أو الجــدران. وينبغــي تدعيــم جميــع نظــم 

ــي إطــاق  ــي تتســبَّب ف ــر تصــدٍّ لتحــري األحــداث أو األوضــاع الت الكشــف عــن التســلُّل بتدابي

اإلنــذارات. وعنــد إطــاق اإلنــذار، يمكــن أن يصــدر الصــوت عــن بُعــد فــي نقطــة تحكُّــم أمنــي، 

ــاً.  ــا مع ــي كليهم ــة الصــوت، أو ف ــذار عالي ــارة إن ــن خــال صف ــذار م ــكان إطــاق اإلن ــي م أو ف

ــق األولــي  ويمكــن للمراقبــة بالفيديــو أن تكــون مفيــدة أيضــاً فــي المســاعدة علــى توفيــر التحقُّ

مــن األحــداث داخــل المســاحة أو المنطقــة المشــمولة باإلنــذار، وإن كان ينبغــي فــي األحــوال 

ــبب  ــرى س ــة أو تتح ــة بصري ــري معاين ــة تُج ــة أمني ــق دوري ــن طري ــم ع ــد التقيي ــة توكي العادي

اإلنــذار.

إجراءات التحكُّم في المفاتيح

ينبغــي أن تخضــع المفاتيــح التــي تتيــح الوصــول إلــى المــواد المشــعة للتحكُّــم والحماية  أوالً-9- 

األمنيــة. ويشــمل ذلــك مفاتيــح األقفــاص واألبــواب وحاويــات الخــزن والوحــدات المدرَّعــة التــي 

ــخ  ــى نس ــة عل ــم مماثل ــتويات تحكُّ ــق مس ــي تطبي ــعة. وينبغ ــواد المش ــا الم ــتخدم داخله تُس

ــة. ــح االحتياطي ــى المفاتي ــح وعل المفاتي

مفصات األبواب وأقفالها العادية والمتداخلة

ينبغــي أن تكــون األقفــال المســتخدمة فــي حمايــة المــواد المشــعة ذات جــودة عاليــة،  أوالً-10- 

وأن تنطــوي علــى ســمات تكفــل قــدراً مــن المقاومــة فــي حــال تعرُّضهــا لهجــوم عنيــف. وينطبق 

األمــر نفســه علــى مفصــات األبــواب. وينبغــي تأميــن المفاتيــح علــى النحــو المبيَّــن فــي وصــف 

تدابيــر اإلدارة األمنيــة. وإذا كانــت األبــواب ذات األقفــال المتداخلــة تســتوفي متطلبــات األمــان، 

ــم فــي دخــول األفــراد والســماح  يمكــن اســتخدامها لتحقيــق األغــراض األمنيــة مــن خــال التحكُّ

ــح  ــال ومفاتي ــتخدام أقف ــة اس ــي حال ــق. وف ــى المرف ــول إل ــة الوص ــن بمراقب ــن المعنيي للموظفي

تقليديــة للتحكُّــم فــي الوصــول، ينبغــي أن تكــون األقفــال ذات جــودة عاليــة، وأن توضــع 

إجــراءات إلدارة المفاتيــح بهــدف منــع الوصــول غيــر المــأذون بــه أو االختــراق.
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استخدام حاويات موصدة ومدرَّعة

ــا،  ــة له ــر الحماي ــة لتوفي ــة وثابت ــدات مدرَّع ــي وح ــعة ف ــواد المش ــواء الم ــن احت يمك أوالً-11- 

ــك،  ــواة فيهــا. ومــع ذل ــة للتاعــب بالمــواد المحت ــل أي محاول ويمكــن لهــذه الوحــدات أن تعطِّ

لة، ينبغــي وضــع نظــام  ــة المشــغِّ ــون تابعــون للجه ــا موظف ــي ال يوجــد فيه ــي المناطــق الت فف

ــن  ــن المكلَّفي ــدي أو الموظفي ــوات التص ــه ق ــة لتنبي ــي المنطق ــلُّل ف ــن التس ــف ع ــذار للكش إن

ــلُّل. ــة تس ــم أي حال ــاع لتقيي ــري األوض ــة لتح ــى الحاج ــي إل ــدي األمن بالتص

توكيد الجودة 

ينبغــي وضــع الترتيبــات واإلجــراءات األمنيــة وتوثيقهــا وتعهُّدهــا وفقــاً لمعاييــر توكيــد  أوالً-12- 

الجــودة الموصــى بهــا، مثــل تســجيل الموافقــات الرســمية؛ ومراقبــة اإلصــدارات؛ واالســتعراضات 

ــي  ــتفادة ف ــدروس المس ــاج ال ــراءات؛ وإدم ــات واإلج ــار الترتيب ــا؛ واختب ــط له ــة المخطَّ الدوري

اإلجــراءات.

توفير مصدر قوى احتياطي

ــع  ــف م ــى التكيُّ ــادرة عل ــي ق ــم األمن ــي والنظ ــم األمن ــرف التحكُّ ــون ُغ ــي أن تك ينبغ أوالً-13- 

ــر  ــن توفي ــاً. ويمك ــي الرئيســي تمام ــار الكهربائ ــوى أو انقطــاع التي ــق الق ــي تدفُّ ــات ف االضطراب

هــذه القــدرة باســتخدام مصــدر قــوى ال ينقطــع ومولِّــد احتياطــي يعمــل تلقائيًّــا فــور استشــعار 

ــدودة  ة مح ــدَّ ــي إال لم ــم االحتياط ــات الدع ــر البطاري ــوى. وال توفِّ ــتويات الق ــي مس ــذب ف تبذب

ــر األجــل. ــمَّ ينبغــي اعتبارهــا مصــدر قــوى احتياطــي قصي ومــن ث

قاعدة وجود شخصين على األقل

ــى  ــخصين عل ــود ش ــا إال بوج ــول إليه ــع الوص ــي من ــي ينبغ ــق الت ــض المناط ــاك بع هن أوالً-14- 

ــت نفســه. ــي الوق ــل ف األق
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المراقبة بالفيديو 

تُعــدُّ المراقبــة بالفيديــو أداة مفيــدة تســمح لموظفــي األمــن بمراقبــة حــاالت االقتــراب  أوالً-15- 

ــع  ــن الجم ــعة. ويمك ــواد المش ــا الم ــزَّن فيه ــي تُخ ــق الت ــد المناط ــع ورص ــن الموق ــي م الخارج

بيــن الكاميــرات ونظــام للكشــف عــن التســلُّل لتفعيــل المراقبــة فــي أي منطقــة تشــهد إنــذاراً، 

ــد يكــون ســبب  ــي ق ــى فــي الحــاالت الت ــذارات حت ــم اإلن ــو للســماح بتقيي مــع تســجيل الفيدي

اإلنــذار فيهــا لــم يَُعــد موجــوداً فــي المنطقــة القريبــة مــن نطــاق المراقبــة. ومــع ذلــك، فحتــى 

ــة بالكامــل، ينبغــي تقييمهــا بانتظــام لضمــان الجــودة  ال تكــون كاميــرات وشاشــات المراقبــة فعَّ

المســتمرة للصــورة التــي تعرضهــا. وينبغــي دعــم هــذه النظــم أيضــاً بتدابيــر التصــدي البشــرية، 

لــة تكنولوجيًّــا. ويمكن أن  بحيــث يمكــن تحــري أســباب اإلنــذارات وغيرهــا مــن المؤشــرات المفعَّ

يتألــف نظــام المراقبــة والتقييــم بالفيديــو برمتــه مــن كاميــرات تناظريــة ورقميــة )قائمــة علــى 

بروتوكــوالت اإلنترنــت(، وعواكــس لألشــعة دون الحمــراء، ووصــات ثنائيــة مــن األســاك أحاديــة 

عــة، وأجهــزة عــرض الصــور البصريــة والاســلكية، والشاشــات. المحــور واألســاك المجمَّ

األسوار 

ــق.  ــى المرف ــر المــأذون إل ــة مــن الوصــول غي ــة الفعال ــر الحماي يمكــن لألســوار أن توفِّ أوالً-16- 

ومــع ذلــك، فــإن لــم تكــن هنــاك جــدران مشــيَّدة بالفعــل، تُعتبــر األســوار وســيلة مكلِّفــة إلنشــاء 

حــد فاصــل علــى طــول محيــط المرفــق.

النوافذ واألبواب

ــه  ــي مواج ــراق ف ــة االخت ــن مقاوم ــا م ــدراً كافيًّ ــواب ق ــذ واألب ــل النواف ــي أن تكف ينبغ أوالً-17- 

ــواب، وهــو مــا  ــات المنطبقــة علــى األب ــل النوافــذ لنفــس المتطلب أيِّ متســلِّل. وينبغــي أن تمتث

ــة ال يمكــن تفكيكهــا  ــان ثابت ــن، أو بوضــع شــبكة قضب ــه باســتخدام الزجــاج المؤمَّ يمكــن كفالت

ــام  ــق اللح ــن طري ــل ع ــت بالكام ــا وتُثبَّ ــن فتحه ــة يمك ــان داخلي ــبكة قضب ــارج، أو ش ــن الخ م

وتكــون مصنوعــة مــن نــوع مناســب الصلــب. وينبغــي أن تكفــل األطــر الداخليــة والخارجيــة قدراً 

ــواب والزجــاج. ــى األقــل مقاومــة األب ــل عل ــراق يماث مــن مقاومــة االخت
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 التذييل الثاني

المواضيع الواجب تناولها في الخطة األمنية 
لة التي تضعها الجهة المشغِّ

ــم واإلجــراءات المعمــول  ــة هــو وصــف النظــام األمنــي القائ الغــرض مــن الخطــة األمني ثانياً-1- 

م المخطــط  بهــا لحمايــة المــواد المشــعة قيــد االســتخدام والخــزن والمرافــق ذات الصلــة. ويقــدِّ

العــام المشــروح أدنــاه إرشــادات لشــاغلي المناصــب العليــا بشــأن صياغــة الخطــة األمنيــة، بمــا 

فــي ذلــك مجموعــة مــن المواضيــع المقترحــة والمحتويــات التــي ينبغــي النظــر فيهــا ضمــن كل 

موضــوع منهــا. وهنــاك بعــض أجــزاء الخطــة األمنيــة التــي يمكــن وضعهــا بصــورة منفصلــة )مثــل 

خطــة التصــدي(، ولكــن ينبغــي اإلحالــة إليهــا فــي الخطــة األمنيــة بمــا يتفــق مــع متطلبــات أمــن 

المعلومــات.

مة مقدِّ  -1

اة( من خطة األمن النووي ى )األغراض المتوخَّ الغرض المتوخَّ

وصــف األغــراض التــي يتعيَّــن أن تفــي بهــا الخطــة األمنيــة، مثــل توثيــق تشــغيل النظــام األمنــي 

وتدابيــر اإلدارة األمنيــة مــن أجــل اســتيفاء المتطلبــات الرقابيــة أو إثبــات االمتثــال لهــا. 

النطاق

وصــف موجــز للمجــاالت التــي ينبغــي أن تشــملها الخطــة األمنيــة، بمــا فــي ذلــك الصلــة بيــن 

الخطــة وغيرهــا مــن الوثائــق أو الترتيبــات ذات الصلــة، مثــل أي مســائل متعلقــة بالنظــم 

ــوارئ.  ــدي للط ــب والتص ــعاعات، أو التأه ــن اإلش ــة م ــغيلي، أو الوقاي ــان التش ــة، أو األم اإلداري

اإلعداد والتحديث

وصف اإلجراءات التي تنطوي عليها عملية إعداد الخطة األمنية وتحديثها وإقرارها.
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وصف المرفق  -2

ينبغــي أن يصــف هــذا القســم المــادة )المــواد( المشــعة ومكانهــا )أماكنهــا(؛ ومســتوى الحمايــة 

د لهــا؛ والســمات الماديــة للمرفــق؛  المطلــوب وفقــاً لتصنيــف المــادة والمســتوى األمنــي المحــدَّ

ــذ فــي المرفــق؛ والمتطلبــات الرقابيــة. والعمليــات التــي تُنفَّ

اإلدارة األمنية   -3

ينبغي أن يتناول هذا القسم وصف تدابير اإلدارة األمنية المعمول بها، بما يشمل: 

األدوار والمسؤوليات؛ 	
التدريب والتأهيل؛ 	
اإلذن بالوصول؛ 	
الجدارة بالثقة؛ 	
حماية المعلومات؛ 	
برنامج الصيانة؛ 	
تخطيط الميزانية والموارد؛  	
تقييم االمتثال والفعالية. 	

النظام األمني  -4

ــق بهــا النظــام األمنــي المســتوى المطلــوب  ــة التــي يحقِّ ينبغــي أن يصــف هــذا القســم الكيفي

ــر  ــا يشــمل التدابي دة، بم ــر المحــدَّ ــدرِّج. وينبغــي وصــف التدابي ــج مت ــاع نه ــة، باتِّب ــن الحماي م

ــاه. ــورة أدن المذك

المعلومات عن التهديدات

مــة  وصــف المعلومــات عــن التهديــدات بقــدر كاٍف مــن التفصيــل، فــي حــدود المعلومــات المقدَّ

ــذه  ــن ه ــة م ــي للحماي ــام األمن ــا النظ ــم به ــي ُصمِّ ــة الت ــان الكيفي ــة، لبي ــة الرقابي ــن الهيئ م

ــي  ــن تلق ــؤول ع ــن المس ــح م ــاً توضي ــي أيض ــة. وينبغ ــة أو الداخلي ــواء الخارجي ــدات، س التهدي
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لة  المعلومــات عــن التهديــدات وكيفيــة تقاُســم هــذه المعلومــات مــع موظفــي الجهــة المشــغِّ

ــات. ــة هــذه المعلوم ــى معرف ــن يحتاجــون إل الذي

منهجية تقييم األمن

ــن  ــى مواط ــوف عل ــي والوق ــام األمن ــم النظ ــتخدمة لتقيي ــة المس ــة أو المنهجي ــف العملي وص

مــة عــن التهديــدات. ضعفــه، بمراعــاة المعلومــات المقدَّ

تصميم النظام األمني

ــة،  ــن الحماي ــوب م ــتوى المطل ــر المس ــي لتوفي ــام األمن ــا النظ ــم به ــي ُصمِّ ــة الت ــف الكيفي وص

بمراعــاة اتِّبــاع نهــج متــدرج ووفقــاً لمبــدأي الدفــاع فــي العمــق والحمايــة المتوازنــة. وينبغــي أن 

يصــف هــذا القســم أيضــاً التعديــات التــي تُدخــل علــى النظــام األمنــي فــي حالــة تزايــد مســتوى 

التهديــد.

التحكُّم في الوصول

وصــف التدابيــر الماديــة للتحكُّــم فــي الوصــول، بمــا فــي ذلــك كيفيــة التحكُّــم المــادي 

فــي وصــول األفــراد والمركبــات عنــد كل نقطــة مــن نقــاط التحكُّــم فــي الوصــول بهــدف 

دة  ــدَّ ــائط المح ــك، والوس ــم بذل ــأذون له ــى األشــخاص الم ــة الوصــول لتقتصــر عل ــد إمكاني تقيي

ــق مــن هويــة األشــخاص المــأذون لهــم والمركبــات المــأذون لهــا عنــد نقــاط  المســتخدمة للتحقُّ

ــى  ــرُّف عل ــزة التع ــخصي أو أجه ــف الش ــم التعري ــة أو رق ــات الممغنط ــل البطاق ــول، مث الدخ

ــبق. ــا س ــج مم ــة أو أي مزي ــمات البيومتري الس

تدابير التعطيل والكشف وتقييم اإلنذارات

نــة، وصــف  فيمــا يخــصُّ كلَّ منطقــة مــن المناطــق الخاضعــة للتحكُّــم أو المناطــق المؤمَّ

ــل(  ــر التعطي ــد كل حاجــز أو نقطــة دخــول، والحواجــز )تدابي وســائل الكشــف المســتخدمة عن

ــدي،  ــرة التص ــة بفت ــام مقارن ــذ المه ــم لتنفي ــه الخص ــذي يحتاج ــت ال ــادة الوق ــتخدمة لزي المس

وطرائــق تقييــم اإلنــذارات )مثــل المراقبــة بالفيديــو، ومحطــات اإلنــذار المركزيــة، وقــوات 

ــجيل(. ــم التس ــوبية ونظ ــم الحاس ــه، والنظ ــع وخارج ــل الموق ــدي داخ ــوات التص ــة أو ق الحراس
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اإلجراءات األمنية  -5

ــراءات  ــل اإلج ــن، مث ــة للموظفي ه ــة الموجَّ ــراءات المكتوب ــم اإلج ــذا القس ــف ه ــي أن يص ينبغ

المتعلقــة بالعمليــات فــي األحــوال العاديــة وأثنــاء فتــرات توقــف تشــغيل المرفــق وفــي حــاالت 

الطــوارئ، وفتــح المرفــق وغلقــه، والتحكُّــم فــي المفاتيــح واألقفــال، والحصــر ومراقبــة المخــزون، 

وتســلُّم المــواد المشــعة ونقلهــا مــن مرفــق إلــى آخــر.

التصدي  -6

ــووي،  ــن الن ــة باألم ــع األحــداث المتصل ــات التصــدي لجمي ينبغــي أن يصــف هــذا القســم ترتيب

ــاول  ــك اإلحــاالت لخطــط الطــوارئ وإجــراءات التصــدي للطــوارئ. وينبغــي أن يتن ــي ذل ــا ف بم

ــة: هــذا القســم المســائل التالي

األدوار والمسؤوليات المسندة لموظفي األمن الموجودين داخل الموقع أو موظفي المرفق  	

خال األحداث المتصلة باألمن النووي، واألدوار والمسؤوليات المسندة إلى قوات التصدي 

المحلية والوطنية إذا تطلَّب األمر تدابير تصدٍّ خارجية؛ 
أساليب االتصال المقرَّر أن تستخدمها قوات التصدي عند االتصال بمحطة رصد اإلنذارات  	

أو بموظفي أمن المرفق؛  
إجراءات اإلباغ عن األحداث المتصلة باألمن النووي، بما في ذلك أي متطلبات متعلقة  	

باإلباغ، وترتيبات استعراض النظام األمني عقب وقوع حدث متصل باألمن النووي وتحديد 

اإلجراءات التصحيحية المطلوبة.

المراجع

تُذكــر أيُّ وثائــق مرجعيــة تحيــل إليهــا الخطــة األمنيــة أو يلــزم االســتعانة بهــا لتفســير الخطــة أو 

دة واألذون  توضيــح أي مــن تفاصيلهــا، وتشــمل هــذه الوثائــق علــى ســبيل المثــال اللوائــح المحــدَّ

الرقابيــة واألدلــة التشــغيلية والسياســات واألدلــة المؤسســية.
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 التذييل الثالث

وصف تقييم مواطن الضعف

ــق  ــال المراف ــن امتث ــق م ــتخدامها للتحقُّ ــن اس ــي يمك ــاليب الت ــن األس ــدد م ــاك ع هن ثالثا-1- 

ــة. وأحــد هــذه األســاليب  ــا األمني ــة نظمه ــم فعالي ــة وتقيي ــة المنطبق ــات األمني ــع المتطلب لجمي

ــق.  ــي للمرف ــام األمن ــة النظ ــر فعالي ــلوب لتقدي ــو أس ــف، وه ــن الضع ــم مواط ــو تقيي ه

وتشمل األمثلة على مواطن الضعف التي يمكن أن توجد في المرافق ما يلي:  ثالثاً-2- 

افتقار بعض التدابير األمنية للفعالية أو عدم وجودها على اإلطاق؛  	
عدم ماءمة الضوابط اإلدارية؛  	
عدم كفاية االتصاالت؛ 	
ضعف ثقافة األمن؛  	
عدم التوافق بين التدابير األمنية وتدابير األمان. 	

ــة األساســية )أي  ــف األمني ــق بالوظائ ــا يتعل ــم مواطــن الضعــف فيم ينبغــي إجــراء تقيي ثالثاً-3- 

ــد  ــن أجــل التأكُّ ــة، م ــر اإلدارة األمني ــم( وتدابي ــم والتصــدي له ــن الخصــوم وتعطيله الكشــف ع

مــن إدارة المخاطــر المرتبطــة بارتــكاب أعمــال شــريرة ضــد المــواد المشــعة والمرافق واألنشــطة 

ذات الصلــة بحيــث تظــلَّ عنــد مســتوى مقبــول.

ــي  ــي ف ــام األمن ــة النظ ــة لفعالي ــل منهجي ــة تحلي ــو عملي ــف ه ــن الضع ــم مواط تقيي ثالثاً-4- 

د أو عــام.  الحمايــة مــن التهديــدات. ويمكــن أن يكــون تقييــم مواطــن الضعــف ذا طابــع محــدَّ

ــة  ــات فعالي لة إلثب ــة المشــغِّ ــب الجه ــن جان ــا م ــم مواطــن الضعــف داخليًّ ويمكــن إجــراء تقيي

دة مــن الهيئــة الرقابيــة، أو بهــدف تصميــم نظــام أمنــي  النظــام فــي الوفــاء بالمتطلبــات المحــدَّ

ــم مواطــن  ــم. ويمكــن أيضــاً إجــراء تقيي ــي القائ ــى النظــام األمن ــات عل ــد أو إدخــال تعدي جدي

ــم  ــا، أو لتقيي ــح أو تقييمه ــداد اللوائ ــي إع ــتخدامه ف ــة الس ــة الرقابي ــب الهيئ ــن جان ــف م الضع

لة. ــغِّ ــة المش ــاص بالجه ــي الخ ــام األمن النظ
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ــة  ــى دراي ــون عل ــراء تقنيُّ ــف خب ــن الضع ــم مواط ــراء تقيي ــى إج ــوم عل ــي أن يق ينبغ ثالثاً-5- 

ــى أن يكــون لديهــم  ــد، عل ــى وجــه التحدي ــة عل ــة والتجاري ــه التقني ــي، وبعمليات بالمرفــق المعن

ــا. ــة وتقييمه ــم األمني ــم النظ ــة بتصمي ــارات المتعلق ــارف والمه ــن المع ــب م ــدر المناس الق

وتتألف عملية تقييم مواطن الضعف من ثاث مراحل رئيسية: ثالثاً-6- 

اة  	 مرحلة التخطيط لتقييم مواطن الضعف وتشمل تحديد نطاق التقييم واألغراض المتوخَّ

منه؛  واختيار المنهجية،  وتقييم التهديدات المحتملة وقدراتها؛  وفهم طبيعة المرفق، بما 

في ذلك مدى جاذبية المواد الموجودة فيه وبيئة التهديدات؛  تحديد األدوار والمسؤوليات 

المسندة إلى فريق تقييم مواطن الضعف؛  تحديد الموارد الازمة واإلطار الزمني المطلوب 

إلكمال التقييم؛  التأكُّد من صحة جرد مخزون المواد المشعة والمعلومات ذات الصلة؛  

واإلحاطة علماً بتصنيف المواد المشعة وشكلها ومكانها والبيئة المادية التي توجد فيها.
مرحلة إجراء تقييم مواطن الضعف وتشمل تحديد متطلبات النظام األمني؛  وجمع  	

ناته؛ وتحليل قدرة النظام على الوفاء  البيانات الازمة لتحديد خصائص النظام األمني ومكوِّ

بالمتطلبات؛  وتحديد التدابير األمنية القائمة؛  وتقييم الفعالية المتوقعة للنظام األمني في 

دة؛  والوقوف على التدابير األمنية اإلضافية  توفير الحماية من هجمات التهديدات المحدَّ

الازمة لتحقيق المستوى المطلوب من الحماية، إن ُوجدت. 
مرحلة إكمال تقييم مواطن الضعف وتشمل تقديم التقارير التي تبيِّن المنهجية المتَّبعة،  	

واالفتراضات الموضوعة، والبيانات التي ُجمعت، وفعالية النظام األمني، والتوصيات بشأن 

التحسينات إذا لزم األمر.
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against Insider Threats, IAEA Nuclear Security Series No. 8, IAEA, Vienna (2008).

[25] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY Enhancing Nuclear Security 
Culture in Organizations Associated with Nuclear and Other Radioactive Material, 
IAEA Nuclear Security Series, IAEA, Vienna (in preparation).
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ــة،  ــة، منظمــة العمــل الدولي ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، الوكال منظمــة األغذي  ]26[
ــي  ــتخدامها ف ــى اس ــر المتوخَّ ــة، المعايي ــة العالمي ــة الصح ــة، منظم ــدان األمريكي ــة للبل ــة الصح منظم
التأهــب للطــوارئ النوويــة أو اإلشــعاعية والتصــدي لهــا، معاييــر األمــان الخاصــة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــا )2012(. ــة، فيين ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــدد GSG-2، الوكال ــة، الع الذري

 30-G ــم ــووي رق ــن الن ــلة األم ــووي، سلس ــن الن ــام لألم ــتدامة نظ ــة، اس ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال  ]27[
الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فيينــا )2020(.

ــة، ثقافــة األمــن النــووي، العــدد 7 مــن سلســلة األمــن النــووي الصــادرة  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الوكال  ]28[
ــا )2011(. ــة، فيين ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة، الوكال ــن الوكال ع

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، تصنيــف المصــادر المشــعة، معاييــر األمــان الخاصــة بالوكالــة الدوليــة   ]29[
ــا )2009(. ــة، فيين ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــم RS-G-1.9، الوكال ــان رق ــل األم ــة، دلي ــة الذري للطاق

ــدات  ــم النويــ ــة )قيــ ــواد المشعــ ــن المــ ــرة مــ ــات الخطــ ــة، الكميــ ــة للطاقــة الذريــ ــة الدولي الوكال  ]30[
.)2011( فيينــا  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة   ،EPR-D-VALUES 2006 المشعــــة(، 

[31] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Classification of Radioactive 
Waste, IAEA Safety Standards Series No. GSG-1, IAEA, Vienna (2009).

117



رقم 26*

طلب رشاء املنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل االتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ

أمريكا الشمالية

Bernan / Rowman & Littlefield
15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA
Telephone: +1 800 462 6420 • Fax: +1 800 338 4550

Email: orders@rowman.com • Web site: www.rowman.com/bernan

سائر بلدان العالم

ل لديكم، أو بالموزِّع الرئيسي الخاص بنا: برجاء االتصال بالمورِّد المحلي المفضَّ

Eurospan Group
Gray’s Inn House

127 Clerkenwell Road
London EC1R 5DB

United Kingdom

الطلبات التجارية واالستفسارات:

Telephone: +44 (0)176 760 4972 • Fax: +44 (0)176 760 1640

Email: eurospan@turpin-distribution.com

الطلبات الفردية:

www.eurospanbookstore.com/iaea

للحصول على مزيد من المعلومات:

Telephone: +44 (0)207 240 0856 • Fax: +44 (0)207 379 0609

Email: info@eurospangroup.com • Web site: www.eurospangroup.com

رة على السواء، مباشرة إلى العنوان التالي: رة وغير المسعَّ ويمكن توجيه طلبات شراء المنشورات، المسعَّ

Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 2600 22529 or 22530 • Fax: +43 1 26007 22529

Email: sales.publications@iaea.org • Web site: https://www.iaea.org/ar/almanshurat



رقم 26*

طلب رشاء املنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل االتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ

أمريكا الشمالية

Bernan / Rowman & Littlefield
15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA
Telephone: +1 800 462 6420 • Fax: +1 800 338 4550

Email: orders@rowman.com • Web site: www.rowman.com/bernan

سائر بلدان العالم

ل لديكم، أو بالموزِّع الرئيسي الخاص بنا: برجاء االتصال بالمورِّد المحلي المفضَّ

Eurospan Group
Gray’s Inn House

127 Clerkenwell Road
London EC1R 5DB

United Kingdom

الطلبات التجارية واالستفسارات:

Telephone: +44 (0)176 760 4972 • Fax: +44 (0)176 760 1640

Email: eurospan@turpin-distribution.com

الطلبات الفردية:

www.eurospanbookstore.com/iaea

للحصول على مزيد من المعلومات:

Telephone: +44 (0)207 240 0856 • Fax: +44 (0)207 379 0609

Email: info@eurospangroup.com • Web site: www.eurospangroup.com

رة على السواء، مباشرة إلى العنوان التالي: رة وغير المسعَّ ويمكن توجيه طلبات شراء المنشورات، المسعَّ

Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 2600 22529 or 22530 • Fax: +43 1 26007 22529

Email: sales.publications@iaea.org • Web site: https://www.iaea.org/ar/almanshurat



21
-0

11
31

A
-T



سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

تعالج سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة قضايا األمن النووي المتعلقة بمنع وكشف األفعال اإلجرامية 
أو المتعمدة غير المأذون بها المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو ما يرتبط بذلك من مرافق أو أنشطة، أو 

لها، مثل  المستهدفة لها، والتصدي لتلك األفعال. وتتسق هذه المنشورات مع الصكوك الدولية المتعلقة باألمن النووي، وتكّمِ
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة رقم 1373 و1540، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

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

 أساسيات األمن النووي التي تحدد هدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسية لنظام من ذلك القبيل. وتوفر  	
األساس لتوصيات األمن النووي.

 توصيات األمن النووي التي تحدد التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول من أجل تحقيق وتعّهد نظام أمن نووي  	
وطني فعّال يتّسق مع أساسيات األمن النووي.

 أدلة التنفيذ التي تقدم إرشادات عن  الوسائل التي يمكن للدول أن تنفذ من خاللها التدابير المحددّة في توصيات  	
ز على كيفية العمل بالتوصيات المتعلقة بمجاالت واسعة لألمن النووي. األمن النووي. وبهذا، ترّكِ

 اإلرشادات التقنية تقدّم إرشادات عن مواضيع تقنية محدّدة الستكمال اإلرشادات المحددّة في أدلة التنفيذ. وهي 	 
ز على تفاصيل كيفية تنفيذ التدابير الضرورية. ترّكِ

الصياغة واالستعراض
يشارك في إعداد منشورات سلسلة األمن النووي واستعراضها أمانة الوكالة، وخبراء من الدول األعضاء )الذين 

يساعدون األمانة في صياغة المنشورات( ولجنة إرشادات األمن النووي، التي تستعرض وتعتمد مسودّة المنشورات. وعند 
االقتضاء، تُعقد أيضاً اجتماعات تقنية مفتوحة العضوية خالل عملية الصياغة من أجل إتاحة الفرصة لألخصائيين من الدول 

األعضاء والمنظمات الدولية المعنية الستعراض ومناقشة مسودّة النص. وإضافة إلى ذلك، ولضمان مستوى رفيع من 
االستعراض وتوافق اآلراء على الصعيد الدولي، تعرض األمانة مسودّات النصوص على جميع الدول األعضاء لفترة 120 

يوماً لكي تستعرضها استعراًضا رسميًا.

د األمانة لكل منشور الخطوات التالية، التي توافق عليها لجنة إرشادات األمن النووي على مراحل متتالية  وتُعِّ
ضمن عملية اإلعداد واالستعراض:

عرًضا وخطة عمل يصفان المنشور المتوخى الجديد أو المنقّح، وغرضه المستهدف ونطاقه ومحتواه؛	 
مسودّة منشور لعرضها على الدول األعضاء للتعليق عليها خالل فترة 120 يوًما االستشارية؛	 
صيغة نهائية لمسودّة المنشور مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء.	 

وتُراعى في عملية صياغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتبارات 
السرية، ويسلم فيها بأن األمن النووي يتصل اتصاالً متالزماً بشواغل األمن الوطني العامة والمحددة.

وأحد االعتبارات المستند إليها هو أن معايير أمان الوكالة وأنشطتها الرقابية ذات الصلة ينبغي أن توضع في 
االعتبار في المضمون التقني للمنشورات. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجان المعنية بمعايير األمان ذات الصلة ولجنة 

إرشادات األمن النووي باستعراض منشورات سلسلة األمن النووي التي تعالج المجاالت التي يوجد فيها ترابط مع األمان 
المعروفة بوثائق الترابط ـ في كل مرحلة من المراحل المحددّة أعاله.
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العدد G-11 )الصيغة المنقَّحة Rev. 1( من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا

النووي  األمن  11 من سلسلة  العدد  المنشور هو صيغة محدَّثة من  هذا 
الرئيسي  التنفيذ  دليل  يكون  أن  هو  منه  والهدف  الوكالة،  عن  الصادرة 
فيما يخصُّ توصيات الوكالة بشأن األمن النووي للمواد المشعة والمرافق 
لها  التابعة  المختصة  والسلطات  للدول  إرشادات  م  يقّدِ وهو  الصلة.  ذات 
وتنفيذ  النووي،  األمن  منظومة  عناصر  تحسين  أو  إرساء  كيفية  بشأن 
تلك العناصر والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها، لحماية المواد المشعة 
هذا  في  المنشور  نطاق  ع  ُوّسِ وقد  التخريب.  ومن  إذن  دون  السحب  من 
والخزن،  االستخدام  قيد  النووية  المواد  جميع  ليشمل  المنقَّح  اإلصدار 
إرشادات  أيضاً  المنشور  م  ويقّدِ الصلة.  ذات  واألنشطة  المرافق  وكذلك 
جة بمراعاة مستوى التهديدات،  بشأن تنفيذ التدابير األمنية بطريقة متدّرِ
والجاذبية النسبية للمواد المعنية، والترابط بين األمان واألمن، والعواقب 

التي يُحتمل أن تنجم عن االستخدام ألغراض شريرة. 

دليل التنفيذ

أمن المواد المشعة قيد 
االستخدام والخزن والمرافق 
ذات الصلة

صلة
  أمن المواد المشعة قيد االستخدام والخزن والمرافق ذات ال

صادرة عن الوكالة
ا( من سلسلة األمن النووي ال

حة   .عل صيغة المنقَّ
دع11 )ال

العدد 




