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 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

 المتعلق�ة النووي األمن قضايا الوكالةالصادرة عن  النووي األمن سلسلة منشورات تعالج 
وس��ائر  المش��رو� غي��ر والنق��ل الم��أذون ب��� غي��ر والوص��ول والتخري��� أفع��ال الس��رقة وكش��� بمن���

والتص�دي  بھ�ا، المرتبط�ة األخرى والمرافق المشعة والمواد النووية بالمواد المتعلقة اإليذائية األفعال
 اتفاقي��ة مث��ل، الن��ووي ب��األمن المتعلق��ة الدولي��ة الص��كوك م��� المنش��ورات ھ��ذ� وتتس��ق. لتل��ك األفع��ال

المش�عة  بشأن أمان المص�ادر السلوك قواعد ومدونة، النووية، بصيغتھا المعدلة للمواد المادية الحماية
 اإلرھ��ا� أعم��ال لقم��� الدولي��ة واالتفاقي��ة، ١٥٤٠و ١٣٧٣ ال��دولي األم��ن وق��راري مجل��س، وأمنھ��ا

 .النووي، وتكمِّل تلك الصكوك

  النووي الصادرة عن الوكالة األمن سلسلة في الفئات

 :التالية الفئات في الصادرة عن الوكالة النووي األمن سلسلة في المنشورات تصدر 

، ومبادئ��� الن��ووي ومفاھيم��� األم��ن أھ��دا� عل��ى تحت��وي الن��ووي: األم��ن أساس��يات  •  
 .األمنية للتوصيات األساس وتوفر

 ف�ي األعض�اء ال�دول أن تعتم�دھا ينبغ�ي الت�ي الممارسات أفضل تعرض التوصيات:  •  
 .النووي األمن أساسيات تطبيق

 وتقت�ر�، واس�عة مج�االت ف�ي التفصيل ع�ن التوص�يات من المزيد تقدم التنفيذ: أدلة  •  
 .لتنفيذھا تدابير

 التي تحتوي على ت�دابير، األدلة المرجعية: يلي تشمل ما التقني: التوجيه منشورات  •  
 محددة؛ أنشطة أو مجاالت في تنفيذال أدلة تطبيق كيفية بشأن تفصيلية توجيھات أو/و
الت�ي  التدريبي�ة األدلة الخاص�ة بال�دورات أو/و المنھج التي تتناول، األدلة التدريبيةو

 بش�أن توجيھ�ات تق�دم التي، الخدمية األدلةو؛ النووي األمن مجال تعقدھا الوكالة في
 .االستشارية ونطاقھا التي تنظمھا الوكالةالنووي  األمن بعثات تنفيذ

  واالستعراض الصياغة

 وفيم�ا يخ�ص أساس�يات. المنش�ورات ھ�ذ� صياغة على الوكالة أمانة دوليون يساعد خبراء 
) أو اجتماع�ات( العض�وية مفت�و� تقني�ا اجتماع�ا الوكالة تعقد، التنفيذ وأدلة والتوصيات النووي األمن

مس��ودة  الس��تعراض فرص��ة مناس��بة الص��لة ذات الدولي��ة والمنظم��ات المھتم��ة األعض��اء لتت��يح لل��دول
اآلراء عل��ى الص��عيد  وتواف��ق االس��تعراض م��ن ع��ال مس��توى ولض��مان، ذل��ك إل��ى وإض��افة. ال��نص
 الستعراض�ھا يوم�ا ١٢٠ لم�دة األعض�اء ال�دول جمي�� إل�ى النص�وص مس�ودات األمان�ة تق�دم، الدولي
 .النص نشر قبل نظرھا وجھات عن الكامل فرصة للتعبير األعضاء للدول ويتيح ذلك. رسميا

وال يل��زم عق��د . دولي��ين خب��راء م��� الوثي��ق التقن��ي بالتش��اور التوجي��� منش��ورات وتوض��� 
 وجھ�ات من واسعة مجموعة على للحصول، ضرورية تعتبر حيثما ُتعقد، قد ولكنھا تقنية، اجتماعات

 .  النظر
الت���ي  الن��ووي األم��ن سلس��لة ف��ي المنش��وراتواس��تعراض  ص��ياغة ف��ي عملي��ة وُتراع��ى 

 بشواغل األم�ن ينفصم ال ارتباطا يرتبط النووي األمن بأن وُيسلَّم السرية، اعتبارات تصدرھا الوكالة
ذات الصلة الت�ي تق�وم  األنشطة التي تستند إليھا العملية أن االعتبارات ومن. والمحددة القومي العامة

 التقن�ي المحت�وى ف�ي االعتب�ار ف�ي ينبغ�ي أن توض�� مان والضماناتبھا الوكالة في مجالي معايير األ
 .للمنشورات
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  تمھيد

الم�واد النووي�ة أو  اس�تخدامالوضع العالمي الحالي استبعاد احتمال ظل ال يمكن في   
 م�أذونبطريقة غي�ر عمدا استخدامھا احتمال أو إجرامية المواد المشعة ألغراض غيرھا من 
تعزي�ز حماي�ة ب اجماعي� االتزام� ب�أن قطع�ت عل�ى نفس�ھااستجابت الدول لھذا الخطر  بھا. وقد

ال��دول عل��ى تعزي��ز واتفق��ت ألح��داث األم��ن الن��ووي.  التص��دي بفعالي��ةھ��ذه الم��واد وومراقب��ة 
قانوني�ة دولي�ة جدي�دة لتعزي�ز األم�ن الن�ووي ف�ي جمي��ع  اص�كوك ووض�عتالص�كوك القا�م�ة، 

في التطبيقات التي والنووي أمر أساسي في إدارة التكنولوجيات النووية  األمنوأنحاء العالم. 
 ى.فيھا المواد النووية أو المواد المشعة األخرأو ُتنقل م ستخدَ تُ 

ال�دعم لل�دول م�ن أج�ل  ،األمن الن�وويھا الخاص ب�من خالل برنامج، الوكالة وتقدم  
بشأن اعتمدت الوكالة نھجا شامال قد نووي. والمن لأل ةفعال منظومة واستدامةوصيانة  إنشاء

ما على  تتأسس ةفعالال ةوطنيالاألمن النووي  منظومةبأن  النھجھذا ويعترف ألمن النووي. ا
الحماي��ة المادي��ة ؛ وحماي��ة المعلوم��ات؛ و: تنفي��ذ الص��كوك القانوني��ة الدولي��ة ذات الص��لة؛ يل��ي

خط��ط و؛ والتص��دي ل��هاالتج��ار ف��ي ھ��ذه الم��واد  ع��نكش��ف وال؛ وحص��ر الم��واد ومراقبتھ��ا
الت�ي ألم�ن الن�ووي اسلس�لة  م�ن خ�الل ،الوطنية؛ وتدابير الطوارئ. وتھدف الوكال�ة التصدي

 .بطريقة متماسكة ومتكاملة المنظومة هھذ واستدامةتنفيذ  علىمساعدة الدول  تصدرھا، إلى
: أساس�يات األم�ن الصادرة ع�ن الوكال�ة عل�ى م�ا يل�يسلسلة األمن النووي تشتمل و  

؛  الجوھري��ة ھااألم��ن الن��ووي للدول��ة وعناص��ر منظوم��ةھ��دف  تحت��وي عل��ىي، الت��ي الن��وو
  التقني والتوجيهتنفيذ؛ الأدلة والتوصيات؛ و

تق�ع عل�ى وج�ه التحدي�د، وكل دولة المسؤولية الكامل�ة ع�ن األم�ن الن�ووي. وتتحمل   
الم��واد المش��عة غيرھ��ا م��ن لم��واد النووي��ة وام��ن أل الترتي���ك��ل دول��ة مس��ؤولية عل��ى ع��ات� 

ھ��ا أو خزن ھا أواس��تخدام ل��دىض��مان أم��ن ھ��ذه الم��واد ووالمراف��� واألنش��طة المرتبط��ة بھ��ا؛ 
للتص�دي  والتأھ��ھ�ذه الم�واد؛ ل المتعم�دغي�ر  والنق�لمكافحة االتجار غير المش�رو� و؛ ھانقل

 .نوويالمن من أحداث األ ألي حدث
الص�ادرة ع�ن م�ن الن�ووي ھذا المنشور ھو أساسيات األمن النووي ف�ي سلس�لة األو  
م، باعتباره أعلى المنش�ورات الوكالة.  عناص�ر وال الھ�دفمس�توى ف�ي ھ�ذه السلس�لة، وھو يقدِّ
ھ��و أن ھ��ذا المنش��ور  والمقص��ود م��نألم��ن الن��ووي. ل ةوفعال�� ةمال�م�� لمنظوم��ة الجوھري��ة

والس��لطات المختص��ة،  ،السياس��ات الوطني��ة، والھي���ات التش��ريعية ص��انعي م��ن قِب��ل س��تخدميُ 
األم�ن  منظوم�ةص�يانة أو اس�تدامة  وأتنفي�ذ  وأالمشاركين ف�ي إنش�اء  ،والمؤسسات، واألفراد

من الصكوك الدولية العديدة الت�ي المستمدة حكام األتوليفة من  وھو يستند إلىالنووي للدولة. 
ل�ى تج��ار� إيس�تند كم�ا تس�ھم ف�ي تحدي�د ا�ط�ار الق�انوني ال�دولي ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي. 



٤ 

 

، فض�� ع�ن تجرب�ة الوكال�ة ف�ي ل�ديھا األم�ن الن�ووي الحالي�ة منظوم�اتالدول األعض�اء ف�ي 
 .النووية الضماناتو ينالنووي واألمانمجاالت األمن 

�ع�داد ھ�ذا المنش�ور بفض�ل مس�اھمة ع�دد كبي�ر م�ن الخب�راء م�ن ال�دول  وق�د تس�نى  
 ينمفت�وحتقني�ين اجتم�اعين عق�د األعضاء. وشملت عملية تشاور واسعة مع الدول األعضاء 

س�بتمبر أيلول/ –أغس�طس آب/والث�اني ف�ي  ٢٠٠٩نوفمبر تشرين الث�اني/في فيينا، األول في 
جمي�ع ال�دول األعض�اء  المسودة عندئذ عل�ىني الثاني، تم تعميم تق. وعقب االجتماع ال٢٠١٠

يق�ات الت�ي ت�م اس�تعرا� التعلولمزي�د م�ن التعليق�ات واالقتراح�ات. التماس�ا ليوم�ا  ١٢٠لمدة 
ل��دول ل نم��ن ممثل��ي تمثيل��ي مؤل��� فري���ب��ل م��ن قِ  الب��ت فيھ��اوردت م��ن ال��دول األعض��اء و

األم�ن الن�ووي عل�ى  �رش�اداتلجن�ة  ووافقتھذا المنشور. لالنھائية  الصيغة إلعداداألعضاء 
س�بتمبر أيلول/مجلس مح�افظي الوكال�ة ف�ي  ثم أقره، ٢٠١٢ هيونيحزيران/النص النھائي في 

٢٠١٢.  

  

 

 

  مالحظة تحريرية

على الرغم من الحرص الشديد على الحفاظ عل�ى دق�ة المعلوم�ات ال�واردة ف�ي ھ�ذا   
المنشور، ال تتحمل الوكالة وال دولھا األعضاء أية مسؤولية عن العواق�ب الت�ي ق�د تنش�أ ع�ن 

  استخدام تلك المعلومات.
ن��ة للبل��دان أو األق��اليم عل��ى أي حك��م   م��ن جان��ب  وال ينط��وي اس��تخدام تس��ميات معيَّ

الناشر، وھو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األق�اليم، أو 
  سلطاتھا ومؤسساتھا، أو تعيين حدودھا.

دة (س��واء م��ع اإلش��ارة �ل��ى أنھ��ا  وال   ينط��وي ذك��ر أس��ماء ش��ركات أو منتج��ات مح��دَّ
مسجلة أو دون تلك اإلشارة) على أي نية النتھ�اك حق�و� الملكي�ة، وال ينبغ�ي أن يفس�ر عل�ى 

  أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.

   



٥ 
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  مقدمة  -١

  معلومات أساسية

 الم�أذون �ي�ر األفعال اإلجرامية أو المتعّمدة منعيرّكز األمن النووي على  -١-١
أنش�طة ذات أو  مراف�ق ذات ص�لة أوأخ�رى  مش�عة م�واد أونووي�ة  موادب  المتعلقة بھا

 عل�ى يرّك�ز كم�ا أو األنش�طة، أو المراف�ق الم�واد ھ�ذ� نح�و الموّجھ�ة األفع�ال أو ،ص�لة
م�ع س�ا�ر  ةم��م� بطريق�ةوينب��ي التعام�ل  ١لھ�ا والتص�دي األفع�ال ھ�ذ� ع�ن الكش�ف

  الدولة أنھا تؤثِّر سلباً في األمن النووي. تقرراألفعال التي 

ولألمن النووي واألمان النووي ھدٌف مشترٌك، أال وھو حماي�ة األش�خا�   -٢-١
وينب����ي تص���ميم الت���دابير األمني���ة وت���دابير األم���ان  والممتلك���ات والمجتم���ع والبي����ة.

وتنفيذھا على نحو متكامل إلقام�ة ت��زر ب�ين ھ�ذين المج�الين، وك�ذلك بحي�� ال ُتخ�لُّ 
  األمان باألمن. التدابير األمنية باألمان وال ُتخلُّ تدابير

وُيعتب��ر األم��ن الن��ووي، إل��ى جان��ب األم��ان الن��ووي والض��مانات المنطبق��ة،  -٣-١
ف��ي  والم��واد المش��عة األخ��رى للم��واد النووي��ة  أساس��ياً ل�س��تفادة م��ن المزاي��ا العدي��دة

مج���االت التطبيق���ات الص���ناعية والزراعي���ة والطبي���ة، والطاق���ة النووي���ة، وف���ي ع���دة 
   مجاالت أخرى.

ع كامل المسؤولية عن األمن الن�ووي داخ�ل دول�ة م�ا عل�ى تل�ك الدول�ة، قتو -٤-١
والمراف�ق  والم�واد المش�عة األخ�رى الم�واد النووي�ةالتي يتعين عليھا أن تضمن أم�ن 

وتھدف كل دولة إلى تحقي�ق  حت واليتھا.الواقعة ت واألنشطة ذات الصلة ذات الصلة
الخاصة بھا والت�ي ت���م تل�ك  يمنظومة األمن النوواألمن النووي عن طريق إنشاء 

  الدولة.

 وقد أقّرت كل الدول بأنَّ تھديدات اإلرھاب النووي مسألة تثي�ر قلق�اً بال��اً. -٥-١
منظوم�ات دول�ة واح�دة ق�د يعتم�د عل�ى فعالي�ة  ب�أنَّ األم�ن الن�ووي ف�يكما تقّر الدول 
اس�ب م�ن وھناك حاجة متزايدة إلقامة تعاون دولي من في دول أخرى. األمن النووي

  أجل تعزيز األمن النووي في كل أرجاء العالم.

                                                      
الكلمات الواردة في النص بحروف مائلة تشير إلى مصطلحات ُمَعّرفة. وترد تعاريف   ١

  المصطلحات في القسم المعنون "التعاريف" بھذا المنشور.



٢ 

 

رت أنشطة األمن الن�ووي الت�ي تض�طلع بھ�ا الوكال�ة ض�من إط�ار  -٦-١ وقد تطوَّ
قانوني وإطار للسياسات يشمل نظام الوكالة األساسي، وق�رارات مجل�س المح�افظين 

لجمعية العام�ة والمؤتمر العام للوكالة، وقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وا
كم�ا س�اھمت مختل�ف  لألمم المتحدة، وكذلك الممارس�ات الراس�خة الخاص�ة بالوكال�ة.

الص��كوك الدولي��ة، الت��ي اعُتم��دت تح��ت رعاي��ة الوكال��ة ورعاي��ة جھ��ات أخ��رى، ف��ي 
والي��ة الوكال��ة ووظائفھ��ا، وك��ذلك ف��ي اإلط��ار الق��انوني ال��دولي، عل��ى ص��عيد األم��ن 

من سلسلة القانون ال�دولي الص�ادرة  ٤ي العدد ويرد وصف لھذه الصكوك ف النووي.
  .‘اإلطار القانوني الدولي لألمن النووي’عن الوكالة، بعنوان 

من الجھود الت�ي يب�ذلھا مجل�س مح�افظي الوكال�ة ف�ي مج�ال األم�ن  وكجزء -٧-١
الن��ووي، واف��ق المجل��س عل��ى سلس��لة م��ن خط��ط األم��ن الن��ووي الت��ي تح��دد ب��رام� 

نات خطط األمن النووي صوغ  الوكالة فيما يتعلق باألمن النووي. وكان من بين مكوِّ
  سلسلة من المنشورات ھي سلسلة األمن النووي.

أساس��يات األم��ن الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ة األم��ن الن��ووي وتع��رض سلس��ل -٨-١
النووي، وتوصيات، وإرشادات تنفيذي�ة وتقني�ة لل�دول األعض�اء م�ن أج�ل مس�اعدتھا 

منظوم��ات األم��ن الجدي�دة، أو عل��ى اس��تعراض  منظوم��ات األم��ن الن��وويعل�ى تنفي��ذ 
ادات لل�دول أيض�اً إرش� تم��لسلسلة ھذه الو القائمة أو تعزيزھا إذا لزم األمر. النووي

  األعضاء فيما تضطلع به من جھود تتعلق بالصكوك الدولية الملزمة وغير الملزمة.

م سلس��لة األم��ن الن��ووي  -٩-١ ف��ي نھ��� متراص��ف، الص��ادرة ع��ن الوكال��ة وُتص��مَّ
منظومة  األساسيات تعرض الھدف المتوخى من الصادرة على مستوى منشوراتالف

الص�ادرة عل�ى  منش�وراتالية، فيم�ا تح�ّدد وعناص�رھا األساس� ھ�اكاملب األمن النووي
ف��ي  منظوم��ة األم��ن الن��وويالتوص��يات المواض��يع الت��ي ينب���ي أن تتناولھ��ا  مس��توى

مج���االت مح���ددة لألم���ن الن���ووي، وتق���ّدم منش���ورات اإلرش���ادات التنفيذي���ة والتقني���ة 
 وت��دابير أم��ن ن��ووي منظوم��ات أم��ن ن��وويإرش��ادات تفص��يلية ح��ول كيفي��ة إنش��اء 

  محددة.

وھذا المنشور، الذي يشار إليه فيما يلي بلفظة "األساسيات"، ھ�و المنش�ور  -١٠-١
منظوم��ة ويس��تند ھ��دف  .الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ف��ي سلس��لة األم��ن الن��ووي األساس��ي

وعناصرھا األساسية ال�واردة ف�ي األساس�يات إل�ى توليف�ة م�ن األحك�ام  األمن النووي
منظوم��ات األم��ن ال��واردة ف��ي الص��كوك الدولي��ة، وم��ن خب��رات ال��دول األعض��اء ف��ي 

القائمة لديھا، ومن خبرة الوكالة في مجاالت األمن الن�ووي واألم�ان الن�ووي  النووي
  والضمانات.



٣ 

 

  الغرض

تعزي�ز األم�ن  عل�ىساعدة ال�دول األعض�اء الغرض من ھذا المنشور ھو م -١١-١
وعناص�رھا األساس�ية  منظوم�ة األم�ن الن�وويالنووي ع�ن طري�ق تق�ديم الھ�دف م�ن 

 والس���لطات المختص���ة،إل���ى ص���انعي السياس���ات ال���وطنيين، والھيئ���ات التش���ريعية، 
خاصة بدولة ما  منظومة أمن نوويوالمؤسسات، واألشخاص المنخرطين في إنشاء 

وتح��ّدد األساس��يات  المنظوم��ة أو الح���اظ عليھ��ا أو دع��م اس��تدامتھا.أو ف��ي تن�ي��ذ تل��� 
الص�ادرة  الركيزة التي تقوم عليھا سلسلة المنشورات الُمعنونة سلس�لة األم�ن الن�ووي

   .عن الوكالة

  النطــاق

، س��واء والم��واد المش��عة األخ��رى الم��واد النووي��ةتنطب��ق األساس��يات عل��ى  -١٢-١
مرافقھ�ا ذات أو كانت خارج نطاقه، كما تنطبق على  للتحكم الرقابي  كانت خاضعة

  الخاضعة للوالية القضائية الخاصة بالدولة. الصلة وأنشطتھا ذات الصلة

وتق���ّدم األساس���يات ركي���زة ُيس���تَند إليھ���ا لحماي���ة األش���خاص والممتلك���ات  -١٣-١
 المتعلقة بھا المأذون غير والمجتمع والبيئة من األفعال اإلجرامية أو األفعال المتعّمدة

أو أفع�ال  أنشطة ذات صلةأو  مرافق ذات صلةأو  أخرى مشعة مواد أو نووية موادب
الدول�ة أنھ�ا  تق�ررموّجھة نحو ھذه المواد أو المرافق أو األنشطة، وأي أفعال أخ�رى 

   . سلباً في األمن النوويتؤثر 

لل��تحكم الخاض��عة  والم��واد المش��عة األخ��رى ب��المواد النووي��ةوفيم��ا يتعل��ق  -١٤-١
 ، فإن األساسيات ال تخص س�وى الم�واد المس�تخدمة ف�ي األغ�راض المدني�ة.الرقابي

ر ما إذا كانت تريد أم ال تريد توس�يع نط�اق اس�تخدام  ويجوز للدول األعضاء أن ُتقرِّ
  ھذا المنشور ليشمل أغراضاً أخرى.

  الھيكل

م القس��م  -١٥-١ بھ��ذه الوثيق��ة  لمح��ة عام��ة ع��ن المعلوم��ات األساس��ية المتعلق��ة ١يق��دِّ
 منظومة األمن النوويھدف  ٢ويعرض القسم  وعن الغرض منھا ونطاقھا وھيكلھا.

لمنظومة األم�ن على مجموعة العناصر األساسية  ٣ويحتوي القسم  الخاصة بالدولة.
القس�م الخ�اص بالتع�اريف تع�اريف المص�طلحات  وت�رد ف�ي بالدولة.الخاصة  النووي

  .ي ھذه الوثيقةالواردة بخط مائل والمستخدمة ف
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  ھدف منظومة األمن النووي الخاصة بالدولة  -٢

الخاصة بدولة ما في حماية األش�خاص  يتمّثل ھدف منظومة األمن النووي -١-٢
  .للحدث المتصل باألمن النووي والممتلكات والمجتمع والبيئة من العواقب الوخيمة 

تحقي��ق ھ��ذا الھ��دف، ينبغ��ي عل��ى ال��دول أن تعم��ل عل��ى وض��ع  إل��ىوس��عياً  -٢-٢
م�ن أج�ل  واستدامتھافعالة ومناسبة وعلى تنفيذھا والحفاظ عليھا  منظومة أمن نووي

  والكشف عنھا والتصدي لھا. أحداث متصلة باألمن النوويمنع وقوع 

 ج����اً م��ن منظوم��ة األم��ن العام��ة للدول��ة. منظوم��ة األم��ن الن��وويوُتع��دُّ  -٣-٢
س�وا� كان�ت  المواد النووية والمواد المش�عة األخ�ر�، منظومة األمن النوويتشمل و

واألنشطة ذات  والمرافق ذات الصلة، خارج نطاقهأو كانت  للتحكم الرقابيخاضعة 
عل��ى م��د� أعمارھ��ا التش��غيلية، وينبغ��ي أن تجّس��د مخ��اطر ح��دوث أض��رار  الص��لة

  لألشخاص والممتلكات والمجتمع والبيئة.

  العناصر األساسية لمنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة  -٣

ينبغي بالقدر المعقول والممكن عملياً تطبيق المجموعة التالية من العناصر   
  فعالة ومناسبة. لمنظومة أمن نووياألساسية االثني عشر 

  مسؤولية الدولة :١العنصر األساسي 

على عاتق الدولة من خالل  ٢تقع مسؤولية تحقيق الھدف الوارد في القسم  -١-٣
 والم��واد المش��عة األخ��ر� الم��واد النووي��ةتنطب��ق عل��ى  منظوم��ة أم��ن ن��وويإنش��ا� 

الخاض��عة للوالي��ة القض��ائية للدول��ة،  واألنش��طة ذات الص��لة والمراف��ق ذات الص��لة
  .واستدامتھاوتنفيذھا والحفاظ عليھا 

  تحديد مسؤوليات األمن النووي وتعريفھا :٢العنصر األساسي 

يتم بوضوح تحديد وتعري�ف مس�ؤوليات األم�ن الن�ووي الملق�ا� عل�ى ع�اتق  -٢-٣
الت��ي تعّينھ��ا الدول��ة، عل��ى النح��و ال��وارد وص��فه ف��ي العنص��ر  الس��لطات المختص��ة

المعني��ة بمراقب��ة  والس��لطات المختص��ة الھيئ��ات الرقابي��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك ٣األساس��ي 
وي�تم تحدي�د  .خاص المأذون لھماألشالحدود وإنفاذ القوانين، وكذلك مسؤوليات جميع 

وتعريف أحكام للقيام عل�ى نح�و مناس�ب ب��دراج المس�ؤوليات وتنس�يقھا ض�من إط�ار 
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، وكذلك أل��را� إش�را� الدول�ة م�ن أج�ل ض�مان المالءم�ة منظومة األمن النووي
   المستمرة لمسؤوليات األمن النووي.

  اإلطار التشريعي والرقابي :٣العنصر األساسي 

اإلطار التشريعي والرقابي والت�دابير اإلداري�ة ذات الص�لة لتنظ�يم فيما يلي  -٣-٣
  :منظومة األمن النووي

، تكون لھا سلطة قانونية ھيئات رقابية، بما في ذلك سلطات مختصةإنشاء   (أ)
  .مناسبة لالضطالع بمسؤوليات األمن النووي المسندة إليھا

دة ف��ي العنص��ر األساس��ي   (ب) لك��ل  ٢إس��ناد مس��ؤوليات األم��ن الن��ووي المح��دَّ
التي تتحمل مسؤوليات األم�ن  الھيئات الرقابية، بما في ذلك سلطة مختصة

الن��ووي، وتزوي��د ھ��ذه الس��لطات بم��ا يكف��ي م��ن الم��وارد المالي��ة والبش��رية 
  .والتقنية لالضطالع بھذه المسؤوليات

الس�لطات فيم�ا ب�ين  ةس�ليم بص�ورةق والتواص�ل وضع تدابير لكفالة التنس�ي  (ج)
، عن���د األش���خاص الم���أذون لھ���مو الس���لطات المختص���ة، وب���ين المختص���ة

 .االضطالع بمسؤوليات األمن النووي الُمسندة لھم
اس��تقاللية مناس��بة فيم��ا تتخ��ذه م��ن  الھيئ��ات الرقابي��ةأن تك��ون ل��دى  كفال��ة  (د)

ية ك�الًّ م�ن االس�تقاللية وتش�مل االس�تقالل قرارات في مجال األم�ن الن�ووي.
الوظيفية والمالية عن الكيانات الت�ي تنظمھ�ا تل�ك الھيئ�ات وع�ن أي ھيئ�ات 

الم��واد المش��عة أو  الم��واد النووي��ةأخ��رى تتعام��ل م��ع ت��روي� أو اس��تعمال 
 .األخرى

النص على وض�ع ل�وائح ومتطلب�ات ل�م�ن الن�ووي، وم�ا ي�رتبط ب�ذلك م�ن   (ھـ)
 .أو الرخص األذونإجراءات لتقييم الطلبات ومنح 

الم�واد النووي�ة النص عل�ى وض�ع نظ�م وت�دابير لض�مان حص�ر أو تس�جيل   (و)
عل��ى نح��و مناس��ب وض��مان مراقبتھ��ا وحمايتھ��ا  الم��واد المش��عة األخ��رىو

 ة.فعال بطريقة
 المعلوم��ات الحساس��ةال��نص عل��ى وض��ع ل��وائح ومتطلب��ات لحماي��ة س��رية   (ز)

 .أصول المعلومات الحساسةوحماية 
الم��واد ، والم��واد النووي��ةض��مان أن تك��ون المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن أم��ن   (ح)

، األنش�����طة ذات الص�����لة، والمراف�����ق ذات الص�����لة، والمش�����عة األخ�����رى
، مس����ندة إل����ى أص����ول المعلوم����ات الحساس����ة، والمعلوم����ات الحساس����ةو

  .األشخاص المأذون لھم
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الع ضمان وجود إجراءات خاصة بالدولة، أو وجود كي�ان مع�ّين، لالض�ط  (ط)
  .األشخاص المأذون لھمبالمسؤولية الرئيسية عن األمن في غياب 

وينب��ي أن  وضع ُنظم وتدابير إلنفاذ الق�وانين فيم�ا يتص�ل ب�األمن الن�ووي.  (ي)
 الم��واد النووي��ةتنط��وي ھ��ذه ال��نظم والت��دابير عل��ى تل��ك المتعلق��ة بتص��دير 

 ر منھ��ا.وباس��تيرادھا ومراقب��ة الح��دود الت��ي تم��الم��واد المش��عة األخ��رى و
ويشمل ذلك إجراءات أمنية خاصة بالنق�ل تنس�جم م�ع المس�ؤوليات ال�وارد� 

  .عندما يتعلق األمر بالنقل الدولي ٤في العنصر األساسي 
الم��واد اتخ��اذ خط��وات مناس��بة وفعال��ة لمن��ع االتج��ار غي��ر المش��روع ف��ي   (ك)

وردع ھ���ذا االتج���ار والكش���� عن���ه الم���واد المش���عة األخ���رى و النووي���ة
 .له ومكافحته على أي نحو آخر والتصدي

ق وإنف��اذ م��ن أج��ل ض��مان االمتث��ال للق��وانين والل��وائ� وض��ع ت��دابير تحقُّ��  (ل)
  والمتطلبات المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات مناسبة وفعالة.

   النقل الدولي للمواد النووية والمواد المشعة األخرى :٤العنصر األساسي 

والم�واد  للم�واد النووي�ة  ضمان الحماي�ة الكافي�ةنطاق مسؤولية الدولة عن   -٤-٣
ح��ين انتق��ال تل��ك إل��ى ال��دولي لتل��ك الم��واد،  عملي��ات النق��ليش��مل  المش��عة األخ��رى

  المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى، حسب االقتضاء.

  الجرائم والعقوبات المنطوية على التجريم :٥العنصر األساسي 

  على تدابير تتعلق بما يلي: النوويمنظومة األمن تنطوي  -٥-٣

ال��نص عل��ى أنَّ األفع��ال اإلجرامي��ة أو األفع��ال المتعّم��د� غي��ر الم��أذون بھ��ا   (أ)
، أو مراف�ق ذات ص�لة، أو م�واد مش�عة أخ�رى، أو مواد نووي�ةب تتعلقالتي 

، ھ��ي ج��رائم أو انتھاك��ات بموج��ب الق��وانين أو الل��وائ� أنش��طة ذات ص��لة
  المحلية؛

الدول��ة أّنھ��ا  تق��ررالتعام��ل عل��ى النح��و الواج��ب م��ع األفع��ال األخ��رى الت��ي   (ب)
 تؤثِّر سلباً في األمن النووي؛

تحديد عقوبات مالئمة تتناسب مع جسامة الضرر الذي ق�د يك�ون نج�م ع�ن   (ج)
 ارتكاب الجرائم أو االنتھاكات؛

 مثل ھذه الجرائم أو االنتھاكات؛ تحديد الوالية القضائية للدولة على  (د)
عل��ى مالحق��ة المج��رمين الم�ع��ومين أو تس��ليمھم للقض��اء، حس��ب  ال��نص  (ھـ)

 .االقتضاء
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  التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي :٦العنصر األساسي 

�نائي��ا عل��ى التع��اون والمس��اعدة ب��ين ال��دول  منظوم��ة األم��ن الن��وويَت��ن�ُّ  -٦-٣
خالل الوكالة أو المنظمات الدولية األخرى، عن طريق  ، إما مباشرًة أو منوجماعيا
   ما يلي:

التعري����ف بجھ����ات االتص����ال المعّين����ة ألغ����را� ا�خط����ار والمس����اعدة   (أ)
 والتعاون؛

تقديم معلومات آنّية، حسب االقتضاء، للدول المتضررة أو التي ُيحتم�ل أن   (ب)
ال المتعّم�دة تتضرر أو التي يساورھا قل�ق م�ن األفع�ال ا�جرامي�ة أو األفع�

، أو م��واد مش��عة أخ��رى، أو م��واد نووي��ةب تتعل��قغي��ر الم���ذون بھ��ا الت��ي 
، أو األفع��ال الموّجھ��ة نح��و ھ��ذه أنش��طة ذات ص��لة، أو مراف��ق ذات ص��لة

المواد أو المرافق أو األنشطة، أو من وجود تھديدات معقولة بارتكاب تلك 
 األفعال؛

تقديم ردود آنّية على الطلب�ات الخاص�ة بالمس�اعدة بش��ن المس�ائل المتص�لة   (ج)
الم��واد ب��األمن الن��ووي، بم��ا ف��ي ذل��ك الطلب��ات الخاص��ة باس��تعادة وحماي��ة 

، والطلبات الخاصة بالدعم التقني، بما ف�ي والمواد المشعة األخرى النووية
خاص��ة الن��ووي، والطلب��ات ال التحلي��ل الجن��ائيذل��ك المس��اعدة ف��ي مج��ال 
  بالمساعدة القانونية المتبادلة؛

ُنظ�م التعاون وتبادل الخبرات والمعلوم�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ا يخ�� إنش�اء   (د)
 استدامتھا؛ووتنفيذھا والحفاظ عليھا  نوويالمن األ

 العم���ل م���ن خ���الل ترتيب���ات مناس���بة عل���ى كفال���ة حماي���ة وافي���ة ومالئم���ة  (ھـ)
 أو غيرھا من المعلومات المتباَدلة بسرّية. الحساسة للمعلومات

  تحديد تھديدات األمن النووي وتقييمھا :٧العنصر األساسي 

  ما يلي: منظومة األمن النوويتضمن  -٧-٣

بالنس��بة  ،، الداخلي��ة منھ��ا والخارجي��ةتھدي��دات األم��ن الن��وويتحدي��د وتقي��يم   (أ)
النظ�ر عّم�ا إذا  ، بص�رفمدى مصداقية ھذه التھديداتللدولة، بما في ذلك 

الداخلي�ة تق�� داخ�ل أو خ�ارج الوالي�ة  تھديدات األمن الن�ووي أھدافكانت 
 القضائية للدولة؛

 ؛لتھديدات األمن النووي  المداومة على تحديث تقييمات الدولة  (ب)
 الخاصة بالدولة. منظومة األمن النووياستخدام تقييمات الدولة في تنفيذ   (ج)
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  وتقييم األھداف والعواقب المحتملة تحديد :٨العنصر األساسي 

  ما يلي: منظومة األمن النوويتضمن  -٨-٣

الخاض��عة للو�ي��ة القض��ائية للدول��ة لمعرف��ة م��ا إذا  األھ��دافتحدي��د وتقي��يم   (أ)
 ؛تھديدات األمن النوويكانت تقتضي حمايتھا من 

  ؛باألھدافاعتماد التقييم على العواقب المحتملة إذا ما تم المساس   (ب)
 .األھدافھذه لالحفاظ على تقييم حديث   (ج)

  استخدام الُنُھج الموضوعة عن علم بالمخاطر :٩العنصر األساسي 

ُنُھجاً موضوعة عن عل�م بالمخ�اطر، تش�مل  منظومة األمن النوويتستخدم  -٩-٣
وا�ض�طال�  وت�دابير األم�ن الن�ووي ل�نظم األم�ن الن�وويعمليتي تخصيص الموارد 

 دف��ا� ف��ي العم��قو نھ��� مت��درج، وتق��وم عل��ى األمن الن��وويالمتص��لة ب��باألنش��طة 
  يراعيان ما يلي:

، الداخلي��ة منھ��ا لتھدي��دات األم��ن الن��وويالتقي��يم الح��الي م��ن جان��ب الدول��ة   (أ)
 والخارجية على السواء؛

لتھدي���دات األم���ن  وقابليتھ���ا للتع���ر�المح���ددة  ل�ھ���دافالجاذبي���ة النس���بية   (ب)
 ؛ النووي

المواد النووية، والمواد المشعة األخرى، والمرافق ذات الص�لة، خصائص   (ج)
  ؛واألنشطة ذات الصلة

ج��راء ارتك��اب أفع��ال إجرامي��ة أو أفع��ال م��ن العواق��ب الض��ارة المحتمل��ة   (د)
م�واد نووي�ة، أو م�واد مش�عة أخ�رى، متعّمدة غير مأذون بھا تنط�وي عل�ى 

حساسة أو أصول أو مرافق ذات صلة، أو أنشطة ذات صلة، أو معلومات 
، أو أفع���ال موّجھ���ة نح���و ھ���ذه الم���واد أو المراف���ق أو معلوم���ات حساس���ة

الدول��ة أنھ��ا  تق��رراألنش��طة أو المعلوم��ات أو األص��ول، وأي أفع��ال أخ��رى 
  .األمن النوويتؤّثر سلباً في 

  الكشف عن األحداث المتصلة باألمن النووي :١٠العنصر األساسي 

وت�دابير األم�ن  ُنظم األم�ن الن�وويأن تكون  النوويمنظومة األمن تضمن  -١٠-٣
األح���داث قائم���ة عل���ى جمي���� المس���تويات التنظيمي���ة المناس���بة للكش���ف ع���ن  الن���ووي

ذات الص��لة ك��ي  الس��لطات المختص��ةوتقييمھ��ا و�خط��ار  المتص��لة ب��األمن الن��ووي
   ، بما في ذلك:إجراءات التصدي المناسبةيتسنى استھالل 
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 ؛صلةالمرافق ذات الفي   (أ)
 ؛بأنشطة ذات صلةخالل القيام   (ب)
، بم�ا ف�ي ذل�ك المواق�ع االس�تراتيجية أو ف�ياألحداث العامة الرئيسية خالل   (ج)

 المواقع ذات البنية األساسية الحرجة، حسبما تحّدده الدولة؛
المفقودة أو  المواد المشعة األخرىأو  المواد النوويةفي حاالت البحث عن   (د)

على أي نح�و �خ�ر، أو ف�ي  التحكم الرقابيالضائعة أو الخارجة عن نطاق 
 حاالت استعادتھا أو اكتشافھا؛

داخ��ل أراض��ي الدول��ة أو عل��ى م��تن س��فنھا أو طائراتھ��ا، وعل��ى ح��دودھا   (ھـ)
  الدولية.

  التخطيط لحدث متصل باألمن النووي والتأھب والتصدي له :١١العنصر األساسي 

ذات الص��لة  الس��لطات المختص��ةأن تك��ون  من�وم��ة األم��ن الن��وويتض��من  -١١-٣
نح��و مناس��ب عل��ى  عل��ى اس��تعداد للتص��ديذوو الص��لة  واألش��خا� الم��أذون لھ��م

، على المستويات المحلي والوطني والدولي، وذل�ك لألحداث المتصلة باألمن النووي
  عن طريق ما يلي:

 يلي: وضع ترتيبات وخطط للتصدي من أجل ضمان ما  (أ)
لح�دث متص�ل تعبئة الموارد بسرعة وبفعالي�ة م�ن أج�ل التص�دي   ‘١’  

 ؛باألمن النووي
لح��دث متص��ل ب��األمن التنس��يق والتع��اون بفعالي��ة خ��الل التص��دي   ‘٢’  

(بم�ا  التص�ديفيما بين ك�ل الجھ�ات الت�ي تض�طلع بمھ�ام  النووي
في ذلك االستخبارات، وإنفاذ القوانين، والتحقيق في مكان وق�و� 

النووي) وبين جوانب األمن واألم�ان  والتحليل الجنائيالجريمة، 
 ؛التصديفي 

االس��تخدام الفع��ال لل��ن�م الدولي��ة ذات الص��لة الخاص��ة بالمس��اعدة   ‘٣’  
  والتصدي في حاالت الطوارئ ؛

ومالحق��ة الُجن��اة  ب��األمن الن��ووي ح��دث متص��لالتحقي��ق ف��ي أي   ‘٤’  
  المزعومين أو تسليمھم، حسب االقتضاء.

القيام دورياً بتنفيذ الخطط الخاصة بالفعالية واختبارھا وتقييمھا م�ن ط�ر�   (ب)
بھ��د� ض��مان األش��خا� الم��أذون لھ��م ذات الص��لة و الس��لطات المختص��ة

 التنفيذ اآلني للتدابير الشاملة الخاصة بما يلي:
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عل���ى األش���خا� والممتلك���ات  اآلث���ار الض���ارة الواقع���ة تخفي����  ‘١’  
 األح��دا� المتص��لة ب��األمن الن��وويج��راء م��ن والمجتم��ع والبيئ��ة 

 ؛والتقليل من تلك اآلثار إلى الحد األدنى
الخارجة عن  المواد النووية والمواد المشعة األخرىتحديد مكان   ‘٢’  

 واستعادتھا وتأمينھا؛ التحكم الرقابينطاق 
عملية التأھب، بم�ا ف�ي ذل�ك تغذي�ة خط�ط التص�دي، بنت�ائج  تغذية  ‘٣’  

  الخطط واختباراتھا وبنتائج الخبرات. تمارين

  منظومة األمن النووي استدامة :١٢العنصر األساسي 

ش�خ� وك�ل  س�لطة مختص�ةأن تساھم ك�ل  منظومة األمن النوويتضمن  -١٢-٣
والمنظم��ات األخ��رى الت��ي تتحم��ل مس��ؤوليات األم��ن الن��ووي ف��ي دع��م  م��أذون ل���
   بواسطة ما يلي: المنظومة

وضع نظم إدارة متكاملة مناس�بة وفعال�ة وتنفي�ذھا والحف�اظ عليھ�ا، بم�ا ف�ي   (أ)
 ذلك نظم إدارة الجودة؛

 التحلي بمھارات قيادية في مسائل األمن النووي على أعلى المستويات؛  (ب)
 متينة وتعزيزھا والحفاظ عليھا؛ ثقافة أمن نوويإرساء   (ج)
تخص��ي� م��ا يكف��ي م��ن الم��وارد البش��رية والمالي��ة والتقني��ة لالض��طالع   (د)

باستخدام نھ�ج  ةمستمر بصفةبمسؤوليات المنظمة في مجال األمن النووي 
 موضوع عن علم بالمخاطر؛

ُنظ�م األم�ن فعالية القيام روتينياً بأعمال الصيانة والتدريب والتقييم لضمان   (ھـ)
 ؛النووي

وض���ع عملي���ات الس���تخدام أفض���ل الممارس���ات وال���درو� المس���تفادة م���ن   (و)
 الخبرات؛

الع��املون احتم��ال أن يتح��ول  للتقلي��ل إل��ى الح��د األدن��ى م��نوض��ع ت��دابير   (ز)
 ، وتطبيق ھذه التدابير؛تھديدات لألمن النوويإلى  الداخليون

دبأنشطة االضطالع روتينياً وفي كل األوقات   (ح) لتحديد ومعالجة القض�ايا  تأكُّ
والعوامل التي قد ت�ؤّثر ف�ي الق�درة عل�ى ت�وفير أم�ن ن�ووي مالئ�م، بم�ا ف�ي 

  ذلك األمن اإللكتروني.
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  التعاريف

ف�ي ھ�ذا  المس�تخدمة يحتوى ھذا القسم على تعاريف المصطلحات الواردة بخط مائ�ل
ال تك��ون التع��اريف المقدم��ة أدن��ا� متوافق��ة بالض��رورة م��� التع��اريف  وق��د المنش��ور.

الدولي. وقد أُضيفت أمثلة ل�بع� التع�اريف م�ن  لالستعمالالمعتمدة في جھة أخرى 
ومت�ى وردت أمثل�ة ف�ي ھ�ذ� التع�اريف، ف�ال  أجل مساعدة القارئ على فھم التعريف.

  .أي نحو علىتقّيد التعريف  أن، أو جامعةأمثلة  ُيقصد أن تكون

أو إنتاجھ�ا أو معالجتھ�ا أو مواد مشعة أخرى أو  مواد نوويةحيازة   -نشاط ذو صلة
  استخدامھا أو مناولتھا أو خزنھا أو التخلص منھا أو نقلھا.

مرفق (بما في ذلك ما يتصل به من مب�اٍن ومع�دات) ي�تم في�ه إنت�ا�   -مرفق ذو صلة
أو تتم معالجتھا أو اس�تخدامھا أو مناولتھ�ا أو  مواد مشعة أخرىأو  مواد نووية

  .إذنخزنھا أو التخلّص منھا ويلزم لذلك الحصول على 

أو  مرف��ق ذي ص��لةبغ��ر� تش��غيل  اخطي�� اتص��ريح س��لطة مختص��ةإص��دار   -إذن
  يمنح مثل ذلك التصريح. ا، أو إصدارھا مستندبنشاط ذي صلةاالضطالع 

ً ِنَح ش��خص طبيع��ي أو اعتب��اري ُم��  -ش��خ� م���ذون ل��� م��ا يش��ار إل��ى  وكثي��را .إذن��ا
لبلفظة "بعبارة "الُمرخَّص له" أو  الشخص المأذون له    ".المشغِّ

نتھا الدولة لالضطالع بوظيفة واحدة   -سلطة مختصة منظمة أو مؤسسة حكومية عيَّ
  .وظائف األمن النوويأو أكثر من 

إنف�اذ الق�وانين، ، وأجھ�زة الس�لطات المختص�ة الھيئ�ات الرقابي�ةق�د تش�مل  مث�ال:  —
والجمارك ومراقبة الحدود، ووكاالت االستخبارات واألجھزة األمني�ة، وك�ذلك 

 الھيئات الصحية، وما إلى ذلك.

وت��دابير  ُنظ��م األم��ن الن��وويم��ن الطبق��ات المتتالي��ة ف��ي  مجموع��ة  -�ف�ا� ف��� العم��ق
  .تھديدات األمن النوويمن  األھدافلحماية األمن النووي 

ج تتناس�� م�� العواق�� المحتمل�ة ل�فع�ال  ت�دابير ل�م�ن الن�وويبي�ق تط  -نھج مت��رِّ
م�واد أو  مواد نووي�ة،ب المتعلقةاإلجرامية أو األفعال المتعّمدة غير المأذون بھا 

، أو أفع��ال موّجھ��ة أنش��طة ذات ص��لةأو  مراف��ق ذات ص��لة،أو  مش��عة أخ��رى،
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الدولة أنھا تؤّثر  تقررنحو ھذه المواد أو المرافق أو األنشطة، أو أفعال أخرى 
  .األمن النوويسلباً في 

األنش��طة ذات أو  المراف��ق ذات الص��لةف��رد لدي��ه إذن بالوص��ول إل��ى   -عام��� دا����ي
، ويمكن��ه أص��ول المعلوم��ات الحساس��ةأو  المعلوم��ات الحساس��ةأو إل��ى  الص��لة

ارتك��اب أو تس��ھيل ارتك��اب أفع��ال إجرامي��ة أو أفع��ال متعّم��دة غي��ر م���ذون بھ��ا 
أنش��طة ، أو مراف��ق ذات ص��لة، أو م��واد مش��عة أخ��رى، أو د نووي��ةم��واب تتعل��ق

، أو أفع��ال موّجھ��ة نح��و ھ��ذه الم��واد أو المراف��ق أو األنش��طة، أو أي ذات ص��لة
  النووي. األمنالدولة أنھا تؤّثر سلباً في  تقررأفعال أخرى 

  محتمل. ھدفالدولة أنَّه  قررتحدث بارز   -حدث عام رئيسي

(بما في ذل�ك م�ا يتص�ل ب�ه م�ن مب�اٍن ومع�دات) ي�تم في�ه إنت�ا�  مرفق  -مرفق نووي
أو معالجتھا أو اس�تخدامھا أو مناولتھ�ا أو خزنھ�ا أو ال�تخلّص منھ�ا  مواد نووية

  .رخصة أوإذن ويلزم لذلك الحصول على 

 م��ادة مص��دريةأو  م��ادة انش��طارية خاص��ةأي م��ادة تك��ون إّم��ا   -م��اد�/مواد نووي���
  لمادة العشرين من النظام األساسي للوكالة.حسب التعريف الوارد في ا

اليوراني��وم ؛ و٢٣٣-؛ واليوراني��وم٢٣٩-البلوتوني��وم -م��اد� ان����اري� �ا����  —
؛ وأي مادة تحتوى على م�ادة واح�دة أو أكث�ر ٢٣٣أو  ٢٣٥المثرى بالنظيرين 

دھا مجل�س المح�افظين م�ن  من المواد السابقة؛ وأي مادة انشطارية أخ�رى يح�دِّ
  .المادة المصدرية؛ غير أنَّ المصطلح ال يشمل حين إلى آخر

اليوراني��وم ال��ذي يحت��وي عل��ى   -٢٣٣أو  ٢٣٥يوراني��وم م���ر� ���ا�ن�يري�   —
أو على كليھما بكمية تكون فيھا نسبة الوفرة لمجم�و�  ٢٣٣أو  ٢٣٥النظيرين 

 ٢٣٨إلى النظير  ٢٣٥أكبر من نسبة النظير  ٢٣٨ھذين النظيرين إلى النظير 
 في الطبيعة.الموجودة 

اليوراني�وم المحت�وي عل�ى م�زي� النظ�ا�ر الموج�ودة ف��ي   -م�اد�/مواد م��دري�  —
؛ والثوريوم؛ وأي مادة م�ن الم�واد ٢٣٥الطبيعة؛ واليورانيوم المستنفد بالنظير 

الس��ابقة تك��ون ف��ي ش��كل مع��دن أو م��زي� مع��ادن أو مرك��ـَّب كيمي��ا�ي أو م��ادة 
دة واحدة أو أكث�ر م�ن الم�واد الس�ابقة مركـَّزة؛ وأي مادة أخرى تحتوي على ما

دھا مجل�س المح�افظين م�ن ح�ين إل�ى آخ�ر، وأي م�ادة  بدرجة التركيز التي يحدِّ
دھا مجلس المحافظين من حين إلى آخر.  (ملحوظ�ة: أخرى من ھذا القبيل يحدِّ

 ال تشمل الركاز أو مخلّفات الركاز.) المادة المصدرية
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صائص والمواق�ف والس�لوكيات ل�دى األف�راد مجموعة من الخ  -ثقافة األمن النووي
  وتعزيزه ودعمه. النووي األمنتعمل كوسيلة لمساندة  والمؤسساتوالمنظمات 

 األمن النوويحدث له تداعيات محتملة أو فعلية على   -حدث متصل باألمن النووي
  له. التصدييجب 

تھدي��د األم��ن ت��دابير ُي�ص��د منھ��ا الحيلول��ة دون أن ي��ؤدي   -ت��دابير األم��ن الن��ووي
م�واد ب تتعل�قإلى إتمام أفعال إجرامية أو أفعال متعّمدة غير مأذون بھ�ا  النووي
، أو أنش�طة ذات ص�لة، أو مراف�ق ذات ص�لة، أو مواد مشعة أخ�رى، أو نووية

أفعال موّجھة نحو ھذه الم�واد أو المراف�ق أو األنش�طة، أو ُي�ص�د منھ�ا الكش�ف 
  و التصدي لھا.أ األحداث المتصلة باألمن النوويعن 

  منظومة تنطوي على ما يلي:  -منظومة األمن النووي

 والرقابي والنظم والتدابير اإلدارية الت�ي ت�نّظم األم�ن الن�ووي التشريعياإلطار   —
للم��واد النووي��ة، والم��واد المش��عة األخ��رى، والمراف��ق ذات الص��لة، واألنش��طة 

 ذات الصلة؛
والمس��ؤولة ع��ن ض��مان تن�ي��ذ  الدول��ةالموج��ودة داخ��ل المؤسس��ات والمنظم��ات   —

 اإلطار التشريعي والرقابي والنظم اإلدارية الخاصة باألمن النووي؛
أح�داث الالزم�ة م�ن أج�ل من�ع وق�وع  نظم األمن النووي وتدابير األمن الن�ووي  —

 لھا.والكشف عنھا والتصّدي  متصلة باألمن النووي

  .األمن النوويتدابير مجموعة متكاملة من   -نظام األمن النووي

شخص أو مجموعة أشخاص لديھم دوافع ونوايا وق�درة عل�ى   -تھديد األمن النووي
أو  م�واد نووي�ةب تتعلقارتكاب أفعال إجرامية أو أفعال متعّمدة غير مأذون بھا 

، أو أفع�ال موّجھ�ة أنشطة ذات صلةأو  مرافق ذات صلةأو  مواد مشعة أخرى
الدول�ة أنھ�ا  ت��ررنحو ھذه المواد أو المرافق أو األنشطة، أو أي أفع�ال أخ�رى 

  .األمن النوويتؤّثر سلباً في 

ل أي ش��خص أو منظم��ة أو كي��ان حك��ومي لدي��ه رخص��ة أو إذن لالض��طالع   -مش���ِّ
   .بنشاط ذي صلة، أو لالضطالع مرفق ذي صلةبتشغيل 

  .مادة نوويةليست  مادة مشعةأي   -مادة/مواد مشعة أخرى
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أي م��ادة ُمص��نَّفة ف��ي الق��انون ال��وطني، أو ف��ي الل��وائح، أو م��ن   -م��اد�/مواد م�ع���ّة
 .نشاطھا اإلشعاعيبسبب  للتحكم الرقابيعلى أنَّھا خاضعة  ھيئة رقابيةطرف 

أي م�ادة  الم�ادة المش�عةوفي غياب مثل ھذا التصنيف من طرف الدولة، تعن�ي 
  ٢ة.معايير األمان األساسية الدوليصيغة الراھنة من التقضي بحمايتھا 

س���لطة واح���دة أو أكث���ر تعيِّنھ���ا حكوم���ُة دول���ٍة م���ا باعتبارھ���ا تتمت����   -������ة رقاب����ة
   .األذونبالصالحية القانونية لتنفيذ العمليات الرقابية، بما فيھا إصدار 

أو  نووي�ة م�وادأي شكل من أشكال التحكم المؤسسي يتم تطبيق�� عل�ى   -تحكم رقابي
سلطة بواسطة أي  أنشطة ذات صلةأو  مرافق ذات صلةأو  مواد مشعة أخرى

حس��بما تقض��ي ب��� األحك��ام التش��ريعية والرقابي��ة المتص��لة باألم��ان أو  مختص��ة
   األمن أو الضمانات.

لوص�ف حال�ة تك�ون فيھ�ا  ‘التحكم الرقابيخارج نطاق ’ُتسَتخدم عبارة  :توضيح  —
موج���ودة بكمي���ة كافي���ة تس���توجب الم���واد المش���عة األخ���رى أو  الم���واد النووي���ة

، بي��د أن ال��تحكم ال يك��ون مطّبق��اً، إّم��ا ألنَّ الض��وابط لل��تحكم الرق��ابيإخض��اعھا 
  الرقابية فشلت لسبب ما أو ألنھا لم تكون موجودة قط.

معلوم��ات، ف��ي أي ش��كل م��ن األش��كال، بم��ا ف��ي ذل��� الب��رام�   -معلوم��ات ح�ا���ة
أو إتالفھ�ا دون إذن  تغييرھ�ايؤدي إفش�اؤھا أو تع�ديلھا أو الحاسوبية، يمكن أن 

   .األمن النوويب إخاللأو رفض استخدامھا إلى 

أي مع�دات أو مكّون�ات ُتس�تخدم لخ��ن أو معالج�ة أو   -أصول المعلومات الح�ا��ة
  .معلومات حساسةمراقبة أو نقل 

ن���م المراقب��ة والش��بكات ون���م  أص��ول المعلوم��ات الحساس��ةتش��مل  مث��ال:  —
  المعلومات وأي وسائط إلكترونية أو مادية.

                                                      
  الصيغة الراھنة في وقت صدور ھذا المنشور ھي:  ٢

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Protection and Safety 
of Radiation Sources: International Basic Safety Standards — Interim Edition, IAEA 
Safety Standards Series No. GSR Part 3 (Interim), IAEA, Vienna (2011) 
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ً موق��ع ذو أھمي��ة أمني��ة �الي��ة ف��ي الدول��ة   -  مح��تم�ً  ُيعتَب��ر ھ��دفا
، أو موقع توج�د مواد مشعة أخرىأو  مواد نوويةللھجمات اإلرھابية باستخدام 

  التحكم الرقابي.تقع خارج نطاق  مواد مشعة أخرىأو  مواد نوويةفيه 

، أو المراف���ق ذات الص���لة، أو الم���واد المش���عة األخ��رى، أو الم���واد النووي��ة  -
 أن يس�ت�لھا، أو المواق�ع أو األش�يا� األخ�رى الت�ي ُيحتم�ل األنشطة ذات الص�لة

، والمواقع االستراتيجية، األحداث العامة الرئيسية وتشمل، النووي األمنتھديد 
 .، وأصول المعلومات الحساسةات الحساسةوالمعلوم
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Cover I: 

 من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ٢٠العدد 

 أساسيات األمن النووي

 لمنظومة الھدف والعناصر األساسية
 األمن النووي الخاصة بالدولة

Cover IV: 

ھذا ھو المنشور األساسي في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، وھو يبيِّن الھدف 
والعناصر الجوھرية لمنظومة األمن النووي للدولة. وتوفر ھذه األھداف والعناصر األساس 
لمنشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، وتستند إلى توليفة من األحكام 
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