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  الصادرة عن الوكالة ألمن النوويامن سلسلة  ٢١العدد 
  
  دليل التنفيذ

  
 ُنظم وتدابير األمن النووي
 للكشف عن المواد النووية
  والمواد المشعة األخرى
  غير الخاضعة للتحكم الرقابي

  

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

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

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

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

ال���د� م��ن ����ا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادا� بش���ن ا�ج��را�ا� 
الواج��� اتخا����ا م��ن الدول��ة �ر���ا� بني��ة أ�ا���ية و�ني��ة فّعال��ة 
ل�م��ن الن��وو� م��ن أج��ل ب��رام� ال���و� النووي��ة. و���و� تج��د 
الدول التي ال تعتزم الشروع في مثل ت��� الب�رام� أو الت�ي ل�دي�ا 

���ة ف��ي ����ا بالفع��ل برن��ام�  ل����و� النووي��ة� ا�ج��را�ا� المفصَّ
المنشور مفيدة عند ت�ي�يم و/أو �ر��ا� البني�ة ا��ا��ية الو�ني�ة 
ل�م���ن الن���وو� ل�نش����ة المتص����ة ب���المواد النووي���ة والم���واد 
المش��عة ا�خ��ر� والمراف��� وا�نش���ة المتص���ة ب���ا� ف����ً ع��ن 

ا�خ���ر�  التعام��ل بفعالي��ة م��� الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
  الخارجة عن التحكم الرقابي.
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 سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

 المتعلق�ة النووي األمن قضايا الصادرة عن الوكالة النووي األمن سلسلة منشورات تعالج  
وس��ائر  المش��رو� غي��ر والنق��ل الم��أذون ب��� غي��ر والوص��ول والتخري��� الس��رقةأفع��ال  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  •  

 مح�ددة؛ أنش�طة أو مج�االت في تنفيذ 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
 .النووي االستشارية التي تنظمھا الوكالة األمن بعثات ونطاق تنفيذ

 واالستعراض الصياغة

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

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 �ل��ى و�ض��افة. ال��نص
ً  ١٢٠ لم�دة األعض�اء ال�دول جمي�� �ل�ى النص�وص مس�ودات األمان�ة تق�دم، الدولي  الستعراض�ھا يوم�ا
 ً  .النص نشر قبل نظرھم 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
الصادرة عن  النووي األمن سلسلة في واستعراض المنشورات صياغة في عملية وتراعي 

ً  يرتبط النووي األمن بأن وُيسلَّم السرية، اعتبارات الوكالة الق�ومي  بش�واغل األم�ن ينفص�م ال ارتباط�ا
ذات الص�لة الت�ي تق�وم بھ�ا  األنش�طة الت�ي تس�تند �ليھ�ا العملي�ة أن االعتب�ارات وم�ن. والمح�ددة العامة

 التقن��ي المحت��وى ف��ي االعتب��ار ف��ي ينبغ��ي أن توض��� الوكال��ة ف��ي مج��الي مع��ايير األم��ان والض��مانات
  .للمنشورات
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م  ر الرئيسي لألم ي المق ـُقد ف ذي ع ة ال ة الذري ة للطاق ة الدولي ام األساسي للوكال ؤتمر الخاص بالنظ ق الم واف
ي  ورك ف دة بنيوي وبر  ٢٣المتح رين األول/أكت ام األساس ١٩٥٦تش ى النظ ي عل اذه ف دأ نف ذي ب ة ال ي للوكال

ل وتوسيع ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩ دفھا الرئيسي في "تعجي ـّل ھ ا. ويتمث ة في فيين ر الرئيسي للوكال . ويقع المق
 مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".

 الدول التالية أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

 االتـِّحاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجــان
 األرجنتين
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيـا
 إسرائيـل
 أفغانستان
 إكــوادور
 ألبانيــا
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوغنــدا
 أوكرانيا

 - إيران (جمھورية
 اإلسالمية)   
 يرلنداآ
 يسلنـداآ

 إيطاليــا
 لجديدةبابوا غينيا ا
 باراغـواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
  البرتغـال

 بروناي دار السالم
 بلجيكــا
 بلغاريــا

 بليز
 بنغالديـش

 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 ـوسبوركينا فا
 بوروندي 

 البوسنة والھرسك
 بولندا
  المتعددة -، دولةبوليفيا

 القوميات   
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
  تركيــا

 وتوباغوترينيداد 
 تشاد
 توغو
 تونــس
 جامايكــا

 الجبل األسود
 الجزائر

  جزر الباھاما
 جزر مارشال

 جمھورية أفريقيا الوسطى
 الجمھورية التشيكية

 الجمھورية الدومينيكية
  الجمھورية العربية 

 السورية   
  جمھورية الكونغو 

 الديمقراطية   
 جمھورية تنزانيا المتحدة

 جمھورية كوريــا
  جمھورية الو 

 الديمقراطية الشعبية   
  جمھورية مقدونيا

    ً  اليوغوسالفية سابقا
 جمھورية مولدوفـــا

 جنوب أفريقيا
 جورجيا
  جيبوتي

 الدانمـرك
 دومينيكا
 رواندا

 رومانيــا
 زامبيـــا

  زمبابــوي
  سان مارينو
 سري النكا
 السلفـادور
 سلوفاكيا

 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغـال
 سوازيلند
 السودان
 السويد
 سويسرا

 سيراليـون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق
 عـُمان
 غابــون
 غانا

 غواتيمـاال
  غيانا
  فانواتو
 فرنسا
 الفلبيــن

  - فنزويال (جمھورية
 البوليفارية)   

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قبــرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا
 كنـــدا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا
 كولومبيــا
 الكونغو
 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيــا

 لبنــان
 لختنشتاين
 لكسمبـرغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 ليتوانيــا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالــي
 ماليزيا

 مدغشقــر
 مصر

 المغـرب
 المكسيك
 مالوي

 المملكة العربّية السعودّية
 المملكة المتَّحدة لبريطانيا 
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  صديرت
يم����ل إط���ال� برن���امج للق���وى النووي���ة مھم���ة كبي���ر� تتطل���� تخطيط���اً د�يق���اً   

واس���تعدادات واس���ت�مارات. ويش���كِّل إرس���اء البني���ة األساس���ية الفعال���ة لألم���ن الن���ووي 
لق��وى النووي��ة عنص��راً جوھري��اً ف��ي نج��ا� تل��ك األنش��طة. ويمك��ن البرن��امج  المطلوب��ة

للدولة من خالل األخذ بنھج ش�امل ف�ي ھ�ذ� المھم�ة أن تع�الج المس�ائل المتص�لة ب�األمن 
  النووي معالجة شاملة.

وتقوم الوكالة من خالل برنامجھ�ا الخ�ا� ب�األمن الن�ووي بمس�اند� ال�دول ف�ي   
لألم�ن الن�ووي وص�يانتھا والحف�اظ عليھ�ا. واعتم�دت الوكال�ة إرساء بني�ة أساس�ية فعال�ة 

نھجاً شامالً إزاء األمن الن�ووي. ويق�ر ھ�ذا ال�نھج ب��ن منظوم�ة األم�ن الن�ووي الوطني�ة 
الفعال���ة تعتم���د عل���� تنفي���ذ الص���كوك القانوني���ة الدولي���ة ذات الص���لة� ووض���ع سياس���ة 

وطني�ة، كم�ا يس�تند إل��  واستراتيجية وطنيتين لألمن النووي، وسن ��وانين وتش�ريعات
تطوير ُنظم وتدابير لألمن النووي في المجاالت الرئيسية، بم�ا يش�مل أم�ن المعلوم�ات، 
والحماي��ة المادي��ة، والكش��ف ع��ن األح��دا� المتص��لة ب��األمن الن��ووي والتص��دي لھ��ا. 
وتھدف الوكالة م�ن خ�الل برنامجھ�ا الخ�ا� ب�األمن الن�ووي إل�� مس�اعد� ال�دول عل�� 

  األساسية الخاصة باألمن النووي والحفاظ عليھا بطريقة متسقة ومتكاملة. تنفيذ بنيتھا 

وتق��ع المس���ولية ع��ن األم��ن الن��ووي عل��� ع��ات� الدول��ة، ويل��زم م��ن أي دول��ة   
تر���� ف��ي الش��رو� ف��ي برن��امج للق��وى النووي��ة أن تط��ور بني��ة أساس��ية وطني��ة فعال��ة 

لفعال��ة لألم��ن الن��ووي حيوي��ة لألم��ن الن��ووي وأن تنف��ذھا. والبني��ة األساس��ية الوطني��ة ا
لض�مان ع��دم و���و� الم�واد النووي��ة والم��واد المش�عة األخ��رى ف��ي ي�د أط��راف يمك��ن أن 
تس��تعمل تل��ك الم��واد ف��ي أعم��ال إجرامي��ة أو إرھابي��ة، وللحيلول��ة دون تع��ر� المراف��� 
واألنشطة المتصلة بھا ألعمال تخريبية، بما ف�ي ذل�ك أ�ن�اء النق�ل. وتتقاس�م ال�دول كاف�ة 

  االھتمام سواًء أكانت تنفِّذ أم ال تنفذ برنامجاً للقوى النووية.ذلك 

ويرجع الفضل في إع�داد ھ�ذا المنش�ور ف�ي سلس�لة الوكال�ة لألم�ن الن�ووي إل��   
مساھمات عدد كبير من الخبراء من الدول األعضاء في الوكال�ة. وتع�ر� الوكال�ة ع�ن 

  امتنانھا إلسھاماتھم في إعداد ھذا المنشور ومراجعته. 
    



 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  
 

 تحريرية مالحظة
 ھ�ذا ��ي ال�واردة المعلومات دقة على على الحفاظ الشديد الحرص من الرغم على
 تنش�أ ق�د التي العواقب عن مسؤولية أية األعضاء دولھا وال الوكالة ال تتحمل، المنشور

 استخدام تلك المعلومات. عن

ن��ة تس��ميات وال ينط��وي اس��تخدام  جان��ب م��ن حك��م أي عل��ى األق��اليم أو للبل��دان معيَّ
 أو البل��دان لھ��ذ� الق��انوني الوض��ع بش��أن، الذري��ة للطاق��ة وھ��و الوكال��ة الدولي��ة، الناش��ر
 .حدودھا تعيين أو ومؤسساتھا، أو سلطاتھا، األقاليم

 مع اإلشارة إلى أنھ�ا سواء( محددة منتجات أو شركات أسماء ذكر ينطوي وال  
 يفس�ر أن ينب��ي وال، الملكي�ة حق�و� النتھ�اك نية أي على) أو دون تلك اإلشارة مسجلة
  .الوكالة جانب من توصية أو تأييد أنه على

��ل الوكال��ة أي مس��ؤولية ع��ن اس��تمرارية أو دّق��ة الوص��الت اإللكتروني��ة  وال تتحمَّ
للمواقع الشبكية الخاصة بطرف خارجي أو ط�رف �ال�� المش�ار إليھ�ا ��ي ھ�ذا الكت�اب 

يظ��لَّ، أي محت��و� ي��رد ���ي تل��ك المواق��ع الش��بكية دقيًق��ا أو وال تض��من أن يك��ون، أو أن 
 مالئًما.



 

 

  المحتويات
 ١  ...............................................................................   مقدمة  -١

 ١  ...........................................................    )٨-١إلى  ١-١(الخلفية   
 ٣  .........................................................    )١٠-١إلى  ٩-١( ھدفال  
 ٤  .......................................................    )١٣-١إلى  ١١-١(النطاق   
 ٥  ........................................................  )١٦-١إلى  ١٤-١(الھيكل   

   السياسة واالستراتيجية الوطنيتان لألمن النووي  -٢
 ٦  ...................................................................   )٧-٢إلى  ١-٢(  

 ٨  ..................    اإلجراءات المتعلقة بوضع السياسة واالستراتيجية الوطنيتين  

 ١٠  ...................................   )١٢-٣إلى  ١-٣(ي اإلطار القانوني والرقاب  -٣

  ١٤  .......................  إجراءات إرساء اإلطار القانوني والرقابي لألمن النووي   

   تدابير األمن النووي المشتركة من أجل بنية أساسية  -٤
  ١٩  .......................................................   )١-٤(فعالة لألمن النووي   

  ١٩  .......................................    )٥-٤إلى  ٢-٤(التقييم الوطني للتھديدات   
    التھديد الُمحتاط له في التصميم أو تقييم التھديدات من  
  ٢١  ............................    )٩-٤إلى  ٦-٤( أجل تصميم تدابير األمن النووي    
  ٢٢  ........  تھديد ُمحتاط له في التصميم أو إجراء تقييم للتھديدات  تحديدإجراءات   
  ٢٦  ..............................  )  ١٤-٤إلى  ١٠-٤(النظام اإلداري لألمن النووي   
  ٢٦  ..............................  اإلجراءات المتعلقة بالجوانب العامة لنظام اإلدارة   
  ٢٨  ...........  )  ٢٠-٤إلى  ١٥-٤(حماية المعلومات الحساسة والُنظم المتصلة بھا   
  ٢٩  ......................  إجراءات حماية المعلومات الحساسة والُنظم المتصلة بھا   
  ٣١  .......................................  )  ٢٢-٤إلى  ٢١-٤(جدارة العاملين بالثقة   
  ٣١  ...........................................    ة العاملين بالثقةإجراءات ضمان جدار  
  ٣٢  ....................  )  ٢٩-٤إلى  ٢٣-٤(الموارد البشرية الالزمة لألمن النووي   
  ٣٣  ..................................................  إجراءات تنمية الموارد البشرية   
  ٣٥  ..................................  )  ٣٤-٤إلى  ٣٠-٤(تعزيز ثقافة لألمن النووي   
  ٣٦  ..............................................  إجراءات تعزيز ثقافة لألمن النووي   
  ٣٧  .......  )  ٣٦-٤إلى  ٣٥-٤(الحفاظ على البنية األساسية الوطنية لألمن النووي   
  ٣٧  ...................  إجراءات الحفاظ على البينة األساسية الوطنية لألمن النووي   



 

 

  ٣٩  .....  ) ٣-٥إلى  ١-٥(تدابير األمن النووي للمواد النووية والمرافق النووية   -٥

    التدابير المتخذة ضد سحب المواد النووية دون إذن  
  ٣٩  ..................................  )  ١٨-٥إلى  ٤-٥(وتخريب المرافق النووية     
    اإلجراءات المتعلقة بالتدابير المتخذة ضد سحب المواد  
  ٤٢  ....................................    النووية دون إذن وتخريب المرافق النووية    
    التدابير المتخذة ضد سحب المواد النووية دون إذن وتخريبھا  
  ٤٧  ..................................................  )  ٢٥-٥إلى  ١٩-٥(أثناء نقلھا     
    اإلجراءات المتعلقة بالتدابير المتخذة ضد سحب المواد  
  ٤٨  ..........................................    النووية دون إذن وتخريبھا أثناء النقل    

   تدابير األمن النووي للمواد المشعة والمرافق واألنشطة  -٦
  ٥٠  ....................................................   )٤-٦إلى  ١-٦المتصلة بھا (  

  ٥٠  ...................................................  )  ٨-٦إلى  ٥-٦(التدابير العامة   
  ٥١  ...............................................  اإلجراءات المتعلقة بالتدابير العامة   
  ٥٢  .................  )  ١٢-٦إلى  ٩-٦(أمن المواد المشعة أثناء استخدامھا وخزنھا   
  ٥٣  ..............  اإلجراءات المتعلقة بأمن المواد المشعة أثناء استخدامھا وخزنھا   
  ٥٤  ...............................  )  ١٧-٦إلى  ١٣-٦(أمن المواد المشعة أثناء نقلھا   
  ٥٥  ..............................  اإلجراءات المتعلقة بأمن المواد المشعة أثناء نقلھا   

  تدابير األمن النووي للمواد النووية والمواد المشعة األخرى  -٧
  ٥٧  ...............................   )١٠-٧إلى  ١-٧( للتحكم الرقابيغير الخاضعة   

  ٥٩  .............................................  اإلجراءات المتعلقة بالتدابير الوقائية   
  ٦٠  ...............................................  اإلجراءات المتعلقة بتدابير الكشف   
  ٦٢  ..............................................  اإلجراءات المتعلقة بتدابير التصدي   

  ٦٦  .................................................  ) ٦-٨إلى  ١-٨(التعاون الدولي   -٨

  ٦٧  ..............................................  اإلجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي   

ذات الص���لة ملخ���� ا�ج���را�ات المتص���لة ب���األمن الن���ووي ف���ي المراح���ل   التذييل
  ٧١  .......................................................   ببرنامج القوى النووية

  ٧٧  ....................................................................................   المراجع
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  مقدمة  - ١

  الخلفية

أرست الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامجاً لألمن النووي وأصدرت سلس�لة م�ن   ١-١
المنش��ورات ع��ن األم��ن الن��ووي لتق��ديم توص��يات وإرش��ادات يمك��ن لل��دول اس��تعمالھا عن��د 
إنشاء بنيتھا األساس�ية الوطني�ة لألم�ن الن�ووي وعن�د تنفي�ذ ُن��م وت�دابير األم�ن الن�ووي م�ن 

  خالل تلك البنية األساسية.

وق��د ُص��مم ھ��ذا ال��دليل التنفي��ذي لمس��اعد� ال��دول عل��ى فھ��م ومعالج��ة اإلج��راءات   ٢-١
الرئيسية الالزمة إلرساء بني�ة أساس�ية وطني�ة فعال�ة لألم�ن الن�ووي الخ�ا� بب�رامج الق�وى 

ت ] وتوص��يا١النووي��ة. وينب���ي ق��راء� ھ��ذا ال��دليل ب��االقتران م��ع أساس��يات األم��ن الن��ووي [
] وس��ائر المنش��ورات الص��ادر� ض��من سلس��لة الوكال��ة لألم��ن الن��ووي، ٤-٢األم��ن الن��ووي [
  حسب االقتضاء.

ومن ش��ن األخ�ذ ب�نھج ش�امل إزاء األم�ن الن�ووي أن ُيع�د ال�دول للتعام�ل م�ع ك�ل   ٣-١
قض���ايا األم���ن الن���ووي بطريق���ة ش���املة، بم���ا يش���مل الت�يي���رات الت���ي تط���رأ عل���ى طبيع���ة 

ن على الدول أن تتصدى لھا. ويقر ھذا ال�نھج ب��ن ن��ام األم�ن الن�ووي التھديدات التي يتعيَّ 
  الفعال ينطلق من اآلتي:

 اعتماد جميع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة؛ 
  ،ًوض��ع بني��ة أساس��ية لألم��ن الن��ووي، بم��ا يش��مل إط��اراً قانوني��اً ورقابي��اً وم�سس��يا

 واستراتيجية وطنية لألمن النووي؛
 ؛٢ألمن النووي الخاصة بالمواد والمرافق النووية [تنفيذ تدابير ا[ 
  تنفي��ذ ت��دابير األم��ن الن��ووي الخاص��ة ب��المواد المش��عة وم��ا يتص��ل بھ��ا م��ن مراف��ق

 ]؛٣وأنشطة [
  تنفيذ تدابير األمن النووي الخاصة بالمواد النووية والم�واد المش�عة األخ�رى �ي�ر

  ].٤الخاضعة للتحكم الرقابي [

إط��ار جھودھ��ا لمس��اعد� ال��دول الت��ي تش��ر� ف��ي برن��امج  وأص��درت الوكال��ة، ف��ي  ٤-١
]. ويتن�اول ٥للقوى النووية، منشور معالم تطوير البني�ة األساس�ية الوطني�ة للق�وى النووي�ة [

م المنش�ور أيض�اً  ھذا المنشور البنية األساسية الالزمة لتطوير برنامج للق�وى النووي�ة. ويق�دِّ
  ).  ١] (الشكل ٥نووية وطنية [ إطاراً لمراحل ومعالم تطوير بنية أساسية

   



 

٢ 

 

 : مراحل تطوير بنية أساسية للقوى النووية١الشكل 

أنھ��ا  )١(ويت��ي� إط��ار المع��الم للدول��ة العض��و أن تكف��ل ف��ي ك��ل معل��م عل��ى الت��والي  ٥-١
أقرت وحددت بطريقة شاملة التزاماتھا وتعھداتھا الوطنية المتصلة بإدخال الق�وى النووي�ة؛ 
وأنھا أرست ك�ل البني�ة األساس�ية الوطني�ة المطلوب�ة للب�د� ف�ي تش�ييد محط�ة للق�وى النووي�ة 
وأع��دت تل��ك البني��ة األساس��ية إع��داداً وافي��اً؛ وأنھ��ا ح��ددت ك��ل الكف��ا�ات والق��درات الالزم��ة 

يم وتش��غيل محط��ة الق��وى النووي��ة بطريق��ة مأمون��ة و�من��ة واقتص��ادية ط��وال عمرھ��ا لتن���
  ].  ٦التشغيلي، بما في ذلك إخراجھا من الخدمة والتصرف في النفايات [

لمساعدة ال�دول الت�ي تق�وم بإدخ�ال  )٢(]٥ويعتمد ھذا الدليل نھج المعالم المرحلية [  ٦-١
ة من المراحل المفضية إلى تحقي�ق ك�ل معل�م برنامج للقوى النووية. وتتوقف مدة كل مرحل

على الموارد التي يمكن أن تلت�زم بھ�ا الدول�ة لك�ل مرحل�ة، وحج�م البني�ة األساس�ية الوطني�ة 
القائمة لألمن الن�ووي. وال تت�زامن بالض�رورة الم�دة الت�ي يمك�ن أن يتطلبھ�ا تص�ميم وتنفي�ذ 

لت�ي يس�تغرقھا تنفي�ذ جوان�ب البني�ة جوانب البنية األساسية الوطنية لألمن النووي مع المدة ا
_______________ 
االعتب��ارات الت��ي تراع��ى قب��ل اتخ��اذ ق��رار ب��إطالق برن��امج للق��وى النووي��ة؛ : ١المرحل��ة  )١(  

: أعمال التحضير لتشييد محط�ة للق�وى ٢: االستعداد لاللتزام الواعي ببرنامج نووي؛ المرحلة ١المعلم 
: االس�تعداد لل�دعوة إل�ى ط�ر� عط�ا�ات ألول محط�ة ٢النووي�ة بع�د اتخ�اذ ق�رار سياس�ي ب�ذلك؛ المعل�م 

: االس�تعداد �دخ�ال أول ٣: أنشطة تنفيذ أول محط�ة للق�وى النووي�ة؛ المعل�م ٣وية ؛ المرحلة للقوى النو
 محطة للقوى النووية في الخدمة وتشغيلھا.

يعترف ھذا النھج بأن الكثير من المس�اعدة الت�ي تق�دمھا الوكال�ة إل�ى ال�دول األعض�ا� م�ن   )٢(  
تش�ر� أو تتوس�ع ف�ي ب�رامج الق�وى النووي�ة  خالل البعثات والخدمات المتخصصة األخرى لل�دول الت�ي

]، ويشكِّل دمج ھذا النھج في سلسلة الوكالة لألمن النووي خطة ھامة عل�ى ٥يستند إلى منشور المعالم [
 طريق تقديم خدمة شاملة. 



 

٣ 

األساسية الوطنية لألمان الن�ووي. ويت�ي� ھ�ذا المنش�ور للدول�ة أن تق�يِّم م�دى فعالي�ة تص�ميم 
بنيتھا األساسية الوطني�ة لألم�ن الن�ووي وم�دى فعالي�ة تنفي�ذھا م�ن مرحل�ة إل�ى أخ�رى وم�ن 

  معلم إلى معلم آخر. 

م ھ��ذا ا٦-١وكم��ا ج��اء ف��ي الفق��رة   ٧-١ ل��دليل بحي��� ي�ط��ي جمي��ع جوان��� البني��ة ، ُص��مِّ
األساس��ية لألم��ن الن��ووي ف��ي الدول��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك اإلج��راءات المتص��لة ب��المواد النووي��ة 
والمواد المشعة األخرى والمرافق واألنشطة المتص�لة بھ�ا، وك�ذلك الم�واد النووي�ة والم�واد 

ج��زاء معين��ة م��ن الرق��ابي. ول��ذلك ق��د ال تتواف��ق أ لل��تحكمالمش��عة األخ��رى �ي��ر الخاض��عة 
ال��دليل تمام��اً م��ع المراح��ل والمع��الم المتص��لة ب�رس��اء برن��امج للق��وى النووي��ة ب��الر�م م��ن 
اقت��را� مراع��اة التت��ابع ف��ي تنفي��ذھا م��ن خ���ل اإلج��راءات، م��ع مراع��اة المراح��ل والمع��الم. 
وينب���ي ف��ي ك��ل الح��االت إرس��اء البني��ة األساس��ية لألم��ن الن��ووي مبك��راً ق��در المس��تطاع. 

ي ف���ي حال���ة ال���دول الت���ي تر����� ف���ي الش���روع ف���ي برن���امج للق���وى النووي���ة وض���ع وينب����
  اإلجراءات الموصى بھا موضع التنفيذ الكامل قبل المعالم المحددة. 

وتقوم ب�ين األم�ان واألم�ن والض�مانات ت��زرات وترابط�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك حص�ر   ٨-١
إرس��اء بنيتھ��ا األساس��ية  الم��واد النووي��ة وال��تحكم فيھ��ا، ينب���ي أن تعت��رف بھ��ا الدول��ة عن��د

لألم��ن الن��ووي. وينب���ي بص��فة خاص��ة أن تش��ارك ال��دول ب��دور فاع��ل ف��ي التع��اون ال��دولي 
ز األم��ان واألم��ن والض��مانات. وينب���ي أن تح��ر� ال��دول أيض��اً عل��ى التع��اون  ال��ذي يع��زِّ

المس��ولة ع�ن تل�ك المج�االت الرئيس�ية س�واًء  )٣(والتنسيق الكاملين بين السلطات المختصة
ى المس��توى ال��وطني أو ال��دولي. وال يتن��اول ھ��ذا ال��دليل تل��ك المس��ألة، وإن ك��ان يق��ر عل��

ويراع��ي الع�ق��ة ب��ين ك��ل ھ��ذ� الجوان��� الث�ث��ة. وينب���ي مراع��اة األم��ن واألم��ان الن��وويين 
والض��مانات ف��ي ك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل عملي��ة تط��وير برن��امج للق��وى النووي��ة. وينب���ي 

قة قدر ال ، ٦مستطاع (انظر األمان على سبيل المث�ال ف�ي الم�رجعين [تطويرھا بطريقة منسَّ
٧.([  

  الھدف

الھدف من ھذا الدليل ھو تقديم إرشادات بشأن اإلجراءات التي ينب��ي أن تتخ�ذھا   ٩-١
  الدولة إلرساء بنية أساسية وطنية فعالة لألمن النووي من أجل برنامج للقوى النووية.

_______________ 
ن�ة م�ن الدول�ة ل�ض�ط�ع بوظيف�ة   )٣(   السلطة المختص�ة ھ�ي منظم�ة أو م�سس�ة حكومي�ة معيَّ

]. وعلى سبيل المث�ال، تش�مل الس�لطات المختص�ة الھيئ�ات ٢ف األمن النووي [واحدة أو أكثر من وظائ
الرقابية، وأجھزة إنفاذ القانون، وسلطات الجمارك ومراقبة الحدود، ووك�االت االس�تخبارات واألجھ�زة 

 ]. ومن األمثلة األخرى السلطة المختصة بالنقل. ٤، ٣األمنية، وما إلى ذلك [



 

٤ 

الش��رو� ف��ي برن��امج للق��وى الوطني��ة أو الت��ي وس��و� تج��د ال��دول الت��ي ال تعت��زم   ١٠-١
لديھا بالفعل برنامج للقوى النووي�ة أن ا�ج�راءات ال�وارد� ف�ي ھ�ذا ال�دليل مفي�د� عن�د تقي�يم 
و/أو إرس��اء البني��ة األساس��ية الوطني��ة ل�م��ن الن��ووي م��ن أج��ل األنش��طة المتص��لة ب��المواد 

لة بھ�ا، وك�ذلك للتعام�ل بفعالي�ة النووية والمواد المشعة األخرى والمرافق واألنشطة المتص�
  .  )٤(مع المواد النووية والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي

  النطاق

��ه أساس��اً إل��ى الھي���ات التش��ريعية الوطني��ة والكيان��ات األخ��رى   ١١-١ ھ��ذا ال��دليل موجَّ
المعنية بإرساء بنية أساسية وطنية ل�م�ن الن�ووي وبتنفي�ذ ُن��م وت�دابير ل�م�ن الن�ووي م�ن 

  خالل تلك البنية األساسية. 

ويتن���اول ھ���ذا المنش���ور وض���ع سياس���ة واس���تراتيجية وطنيت���ين للبني���ة األساس���ية   ١٢-١
وطنية ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي؛ ووض�ع إط�ار ق�انوني ورق�ابي للبني�ة األساس�ية الوطني�ة ال

ل�م��ن الن��ووي؛ وُن���م وت��دابير األم��ن الن��ووي المش��تركة لبني��ة األم��ن الن��ووي األساس��ية؛ 
وتط��وير بني��ة أساس��ية ل�م��ن الن��ووي م��ن أج��ل الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى 

بھ��ا، وُن���م وت��دابير للتص��دي للم��واد غي��ر الخاض��عة لل��تحكم  والمراف��ق واألنش��طة المتص��لة
  الرقابي؛ والتعاون الدولي.

ويقتص��ر دلي��ل التنفي��ذ عل��ى األم��ن الن��ووي، وال يتن��اول البني��ة األساس��ية ل�م��ان   ١٣-١
والضمانات التي يتعيَّن على الدولة تطويرھا. وتعالج تلك المواضيع في منش�ورات الوكال�ة 

نبغي أن تراعي الدول المتطلبات المتصلة بع�دم االنتش�ار (الض�مانات) ]. وي٧، ٦األخرى [
  واألمان على نحو متكامل مع األمن النووي.

  الھيكل 

الل�ذان يتض�منان إرش�ادات بش�أن وض�ع سياس�ة  ٣و  ٢يلي ھذه المقدم�ة القس�مان   ١٤-١
أجزاء واس��تراتيجية وطنيت��ين ل�م��ن الن��ووي وا�ط��ار الق��انوني والرق��ابي المتص��ل بھم��ا ك��
ُن��م  ٤أساسية للبني�ة األساس�ية الوطني�ة الالزم�ة ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي. ويتن�اول القس�م 

_______________ 
شكل من أشكال التحكم الم�سس�ي ي�تم تطبيق�ه عل�ى م�واد نووي�ة أو  التحكم الرقابي ھو أي  )٤(  

مواد مشعة أخرى أو مرافق ذات صلة أو أنشطة ذات صلة بواسطة أي سلطة مختص�ة حس�بما تقض�ي 
غي�ر خاض�ع ’به األحكام التشريعية والرقابية المتصلة باألمان أو األمن أو الضمانات. وتستخدم عب�ار� 

ال��ة الت��ي تك��ون فيھ��ا م��اد� نووي��ة أو م��اد� مش��عة أخ��رى موج��ود� م��ن دون لوص��� الح‘ لل��تحكم الرق��ابي
 ]٤تصريح مناسب، إما بسبب إخفاق الضوابط لسبب ما أو ألنه لم توجد ضوابط قط. [



 

٥ 

وت��دابير األم��ن الن��ووي المش��تركة الت��ي س��تن�ِّذ م��ن خ���ل البني��ة األساس��ية ال�عال��ة لألم��ن 
ُنظم وتدابير األم�ن الن�ووي للم�واد النووي�ة والمراف�ق  ٥النووي داخل الدولة. ويعالج القسم 

ُنظ�م وت�دابير األم�ن الن�ووي للم�واد المش�عة األخ�رى وم�ا يتص�ل  ٦نووية. ويتناول القس�م ال
ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للم��واد النووي��ة  ٧ب���ا م��ن مراف��ق وأنش���ة. ويتن��اول القس��م 

إرش�ادات بش��ن  ٨والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي. ويتض�من القس�م 
  التعاون الدولي.

ويتناول ك�ل قس�م بالت�ص�يل إج�راءات إرس�اء وص�يانة بني�ة أساس�ية و�ني�ة فعال�ة   ١٥-١
لألمن النووي. وتشكِّل ھذه اإلج�راءات قا�م�ة مرجعي�ة يمك�ن الرج�و� إلي��ا م�ن أج�ل تقي�يم 
التق��دم ال��ذي تحقق��� الدول��ة �ل��ى �ري��ق إرس��اء بني��ة أساس��ية و�ني��ة لألم��ن الن��ووي ف��ي ك��ل 

ب���ا م��ن تن�ي��ذ لل��ُنظم والت��دابير. وتش��كِّل اإلج��راءات مرحل��ة م��ن مراح��ل الت���وير وم��ا يعق
مجمو���ة م��ن الم�ش��رات القابل��ة للقي��ا� لتحدي��د التق��دم ال��ذي تحقق��� الدول��ة ف��ي إرس��اء بني��ة 

، حس�� ‘مع�الم البني�ة األساس�ية’و‘ المراح�ل’أساسية لألمن النووي، وتشير اإلجراءات إل�ى 
دة ص��ادرة ���ن الوكال��ة، ويش��ار ا�قتض��اء. وھ��ذه اإلج��راءات مس��تمدة م��ن منش��ورات مح��دَّ 
  أيضاً في متن كل قسم إلى المراجع األخرى ذات الصلة. 

ويتضمن التذييل ملخصاً ي�وج� اإلج�راءات ف�ي ش�كل ج�دول يب�ين المراح�ل الت�ي   ١٦-١
  تسبق تحقيق كل َمعلم. 

   



 

٦ 

  السياسة واالستراتيجية الوطنيتان لألمن النووي  - ٢

األمن النووي على ع�اتق الدول�ة، ويش��ل إرس�ا� بني�ة أساس�ية تقع المسؤولية عن   ١-٢
قاً ينب���ي أن ت���ي ب��ه أي دول��ة تر���� ف��ي  وطني��ة فعال��ة ل�م��ن الن��ووي ش��رطاً رئيس��ياً ُمس��بَّ
الشروع في برنامج للقوى النووية. والبنية األساسية الوطني�ة ال�عال�ة ل�م�ن الن�ووي حيوي�ة 

الم��واد المش��عة األ���رى ف��ي ي��د م��ن يم���نھم م��ن أج��ل ���مان ع��دم وق��وع الم��واد النووي��ة و
استعمالھا ف�ي أعم�ال إجرامي�ة أو أعم�ال �ي�ر م��ذون بھ�ا، وللحيلول�ة دون ارت��ا� أعم�ال 
ت�ريبي��ة ���د المراف��ق واألنش��طة المتص��لة بتل��ك الم��واد، بم��ا ف��ي ذل��ك أثن��ا� النق��ل. وھ��ذا 

مج�اً للق�وى النووي�ة االھتمام مشترك بين جميع ال�دول س�وا� أ�ان�ت تمتل�ك أو ال تمتل�ك برنا
  أو شرعت أو لم تشرع في برنامج للقوى النووية. 

وال ب��د م��ن االعت��را� ب�ھمي��ة األم��ن الن��ووي وينب���ي أن تتجل��ى تل��ك األھمي��ة ف��ي   ٢-٢
سياس��ة ���ل الدول��ة بش���ن اس��ت�دام الت�نولوجي��ا النووي��ة. ويتس��م ذل��ك ب�ھمي��ة �اص��ة ألي 

  برنامج مزمع للقوى النووية.

وينب���ي مراع��اة م��ا يل��ي ف��ي سياس��ة واس��تراتيجية األم��ن الن��ووي اللت��ين ت���عھما   ٣-٢
  الدولة: 

 االستناد إلى سياسة األمن الوطني للدولة؛ 
  تحديد االلتزامات الدولية الواقعة عل�ى الدول�ة بموج�� الص��وك القانوني�ة الدولي�ة

 المتصلة باألمن النووي؛
 د  مراعاة الممارسات السليمة المتبع�ة ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي عل�ى النح�و المح�دَّ

 في الوثائق اإلرشادية ذات الصلة؛
  تحديد العناصر ال�زم�ة لبني�ة أساس�ية ش�املة ل�م�ن الن�ووي، بم�ا ف�ي ذل�ك و��ع

ن����م وت���دابير مناس���بة لمن���ع وق���وع أح���داث متص���لة ب���األمن الن���ووي وا�تش���افھا 
 ؛)٥( والتصدي لھا

 لبني���ة األساس���ية ل�م���ن الن���ووي تحدي���د مؤسس���ات الدول���ة الت���ي س���تتولى إرس���ا� ا
وص��يانتھا وتقييمھ��ا والح���ا� عليھ��ا وو���ع �لي��ات للتنس��يق والتع��اون وتن�ي��ذ ُن���م 
وتدابير األمن الن�ووي م�ن ���ل تل�ك البني�ة األساس�ية، وإس�ناد المس�ؤوليات لتل�ك 

 المؤسسات؛

_______________ 
الحدث المتصل باألمن النووي ھو ح�دث ل�ه ت�داعيات محتمل�ة أو فعلي�ة عل�ى األم�ن الن�ووي يج��   )٥(

الحماي�ة المادي�ة، ھ�و ح�دث يق�يَّم ب��ن ل�ه ت�داعيات عل�ى الحماي�ة ]. وفي سياق ت�دابير ٤، ٣التصدي له [
 ].٢المادية [



 

٧ 

  تحدي���د الت���دابير الالزم���ة للحف���ا� عل���ى البني���ة األساس���ية لألم���ن الن���ووي بفعالي���ة
حسينھا وتحديثھا باستمرار م�ن خ�الل إدارة المعرف�ة وإدارة التعاق�ب والب�رام� وت

 المالئمة لبناء القدرات، بما يشمل البنية األساسية الالزمة للتدريب؛
  تحديد عالقة الدولة مع المؤسسات الدولي�ة الرئيس�ية، مث�ل الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة

ل ترتيب��ات ثنائي��ة ومتع��ددة الذري��ة، وم��ع ال��دول األخ��رى، بم��ا ف��ي ذل��ك م��ن خ��ال
 األطراف؛

  تحدي��د عملي��ة مالئم��ة لتيس��ير تقاس��م المعلوم��ات وتحقي��� أھ��داف مكافح��ة ال���رائم
 المتصلة بأحداث األمن النووي، بما يشمل األعمال اإلرھابية؛

  تحدي��د ت��دابير األم��ن الن��ووي الالزم��ة للتص��دي ألح��داث األم��ن الن��ووي م��ن أ���ل
والم��واد المش��عة األخ��رى �ي��ر الخاض��عة لل��تحكم  ض��مان اس��تعادة الم��واد النووي��ة

 الرقابي بطريقة مأمونة وآمنة وضمان إخضاع تلك المواد للتحكم الرقابي؛
  تحدي��د ت��دابير لمالحق��ة و/أو تس��ليم المتھم��ين بارتك��اب ال���رائم المتص��لة بأح��داث

  األمن النووي. 

تض�م ممثل�ين ع�ن �مي�ع  )٦(وينبغي للدول أن تنش�� آلي�ة تنس�يقية رفيع�ة المس�توى  ٤-٢
د  الس��لطات المختص��ة الت��ي تق��ع عليھ��ا مس��ؤوليات متص��لة ب��األمن الن��ووي. وينبغ��ي أن تح��دَّ
أدوار ومس��ؤوليات الس��لطات المختص��ة ف��ي بداي��ة مراح��ل التخط��يط إلرس��اء بني��ة أساس��ية 

  وطنية لألمن النووي في الدولة. 

المختص�ة فيم�ا يتص�ل ب�أدوار وينبغي أن تكفل الدولة تنسيقاً س�ليماً ب�ين الس�لطات   ٥-٢
  ومسؤوليات كل منھا، وتيسير تبادل المعلومات في إطار من األمن. 

ل ك�ل س�لطة مختص�ة الص�الحيات والم�وارد الت�ي تمكنھ�ا م�ن أداء   ٦-٢ ينبغي أن تخ�وَّ
مس��ؤولياتھا المتص��لة ب��األمن الن��ووي. ويمك��ن أن تعم��ل الس��لطات المختص��ة المس��ؤولة ع��ن 

ية لألمن النووي على المس�توى ال�وطني و/أو عل�ى مس�توى الوالي�ات البنية األساسية الوطن
  و/أو على المستوى المحلي.

] ٤-٢واس��تمدت م��ن منش��ورات توص��يات األم��ن الن��ووي الص��ادرة ع��ن الوكال��ة [  ٧-٢
) بش��أن وض��ع السياس��ة واالس��تراتي�ية ال��وطنيتين ١٢-٢إل��ى  ١-٢اإل���راءات التالي��ة (م��ن 

  لألمن النووي. 
_______________ 
في حين أن اآللية التنس�يقية ھ�ي عب�ارة ع�ن عملي�ة، يمك�ن أن تض�طلع بھ�ذ� العملي�ة ھيئ�ة   )٦(  

يشار إليھا باسم الھيئة التنسيقية. والھيئ�ة التنس�يقية ھ�ي، عل�ى س�بيل المث�ال، ل�ن�ة تض�م ممثل�ين ل�مي�ع 
المختصة ذات الصلة. وإذا كانت الدولة ذات بنية اتحادية ف�يمكن إنش�اء الھيئ�ة التنس�يقية عل�ى  السلطات

 ].٤[ المستوى االتحادي وعلى مستوى الواليات



 

٨ 

  متعلقة بوضع السياسة واالستراتيجية الوطنيتين اإلجراءات ال

ينبغ�ي وض�� السياس�ة واالس�تراتيجية الوطنيت�ان لألم�ن الن�ووي كج��ء م�ن البني��ة   
وتنفي��ذ�ما تمام��اً خ���ل  ١وقب��ل المعل��م  ١األساس��ية لألم��ن الن��ووي بحل��ول نھاي��ة المرحل��ة 

  .٣وقبل المعلم  ٣واستعراضھما وتحديثھما في المرحلة  ٢وقبل المعلم  ٢المرحلة 

  : االعتبارات التي تراعى قبل اتخاذ قرار بإطالق برنامج للقوى النووي١المرحلة 

  ينبغي للدولة أن ُتجري تقييماً وطنياً للتھديدات في مجال األمن النووي. :١-٢اإلجراء 

ينبغي للدولة أن تق�يِّم بنيتھ�ا األساس�ية الخاص�ة ب�األمن ال�وطني عل�ى أس�ا�  :٢-٢اإلجراء 
ي���يم التھدي���دات، وينبغ���ي أن تع���د توص���يات لتع�ي���� أو تح���دي� البني���ة األساس���ية لألم���ن تق

  الوطني، حسب االقتضاء، في المجاالت التي تؤثر على األمن النووي أو تتأثر به.

: ينبغ��ي لسياس��ة الدول��ة أن تعت��ر� بالحاج��ة �ل��ى �رس��اء ثقاف��ة قوي��ة لألم��ن ٣-٢اإلج��راء 
باعتبار���ا ج���ءاً رئيس��ياً م��ن البني��ة األساس��ية الوطني��ة ال��وطني والحف��اظ عل��ى تل��� الثقاف��ة 

  الفعالة لألمن النووي.

د الس���لطات المختص���ة القائم���ة الت���ي تت���ولى أدواراً  :٤-٢اإلج���راء  ينبغ���ي للدول���ة أن تح���دِّ
د  الحاج��ة �ل��ى �نش��اء م��دى ومس��ؤوليات ف��ي تنفي��ذ وظ��ائ� األم��ن الن��ووي، وينبغ��ي أن تح��دِّ

  سلطات مختصة جديدة.

ينبغ��ي للدول��ة أن ترس��ي عملي��ة لتط��وير البني��ة األساس��ية الوطني��ة لألم��ن  :٥-٢اإلج��راء 
الن���ووي ولتنفي���ذ ال���ُنظم والت���دابير ال��م���ة، وأن تكف���ل المس���توى المناس���ب م���ن التمثي���ل 

  والمشاركة من كل السلطات المختصة ذات الصلة. 

ت الدولي��ة ينبغ��ي للدول��ة أن تق��يم اتص��االت م��� ال��دول األخ��رى والمنظم��ا :٦-٢اإلج��راء 
التماساً لمساعدتھا، حسب االقتضاء، في المسائل المتصلة بالبني�ة األساس�ية الوطني�ة لألم�ن 

  النووي.

ينبغي أن يكون للدولة ولكل السلطات المختصة خطة لتع�ي�� التع�اون عل�ى  :٧-٢اإلجراء 
ف��ي الس�لطات المختص�ة األخ��رى وعل�ى الص��عيد ال�دولي م���  اءالص�عيد ال�وطني م��� النظ�ر

  ول األخرى حول المسائل المتصلة باألمن النووي.الد



 

٩ 

ينبغ���ي للدول���ة أن تكف���ل �ج���را� تقي���ي� ر�ي���� المس���تو� يتن���اول المتطلب���ات  :٨-٢اإلج���راء 
المتص��لة ب��األمن الن��ووي الخ��ا� بتص��مي� وتش��ييد وتش��غيل مر���� ن��ووي واألنش��طة ذات 

  الصلة.

د البني�ة ينبغي أن تكفل الدول�ة أن االس�تراتيجية الوطني� :٩-٢اإلجراء  ة لألم�ن الن�ووي تح�دِّ
د ھ�ذ� االس�تراتيجية ك�ل ا�ج�را�ات ذات  األساسية المطلوبة لألمن النووي. وينبغي أن تحدِّ

  الصلة الواجب اتخاذھا.

د م��ا يل���� م��ن م��وارد مالي��ة وبش��رية مطلوب��ة لتنفي��ذ  :١٠-٢اإلج��راء  ينبغ��ي للدول��ة أن تح��دِّ
  السياسة واالستراتيجية الوطنيتين. 

  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك٢ المرحلة

ينبغ���ي للدول���ة أن تس���ت�ر� وتس���تكمل دوري���اً سياس���تھا واس���تراتيجيتھا  :١١-٢اإلج���راء 
  الوطنيتين، من خالل وسائل تشمل تقييماً وطنياً محدثاً للتھديدات.

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى النووية٣المرحلة 

ينبغ���ي للدول���ة أن تكف���ل اس���ت�را� السياس���ة واالس���تراتيجية ال���وطنيتين  :١٢-٢ج���راء اإل
وت����ديلھما وتكييفھم���ا حس���ب الل����و�، م���ن خ���الل وس���ائل تش���مل تقييم���ات وطني���ة محدث���ة 

  للتھديدات. 

   



 

١٠ 

  اإلطار القانوني والرقابي  - ٣

يعتمد تنفيذ سياس�ة الدول�ة واس�تراتيجيتھا ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي بع�د وض�عھما   ١-٣
  على إرساء إطار قانوني ورقابي مالئم وفقاً لإلطار القانوني الدولي لألمن النووي. 

ينب���ي أن تص��ب� ك��ل دول��ة طرف��اً ف��ي جمي��ع االتفاقي��ات واالتفاق��ات الدولي��ة ذات   ٢-٣
االلت���زام باإلط���ار الق���انوني ال���دولي. وتتض���من  الص���لة ب���األمن الن���ووي م���ن أج���ل إثب���ات

االتفاقي��ات الدولي��ة التالي��ة التزام��ات ينب���ي أن تف��ي بھ��ا ال��دول عن��د إرس��اء بنيتھ��ا األساس��ية 
الوطني��ة لألم��ن الن��ووي، بم��ا يش��مل البني��ة األساس��ية المتص��لة بنق��ل الم��واد النووي��ة والم��واد 

  المشعة األخرى:

  ؛٨) [١٩٧٩النووية (اتفاقية الحماية المادية للمواد[ 
 ) ل��م ت��دخل حي��ز التنفي��ذ ٢٠٠٥تع��ديل اتفاقي��ة الحماي��ة المادي��ة للم��واد النووي��ة) (

 ]؛٩) [)٧(بعد
 ) ؛١٠) [١٩٩٧االتفاقية الدولية لقمع الھجمات اإلرھابية بالقنابل[ 
 ) ؛١١) [١٩٩٩االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرھاب[ 
  ؛١٢) [٢٠٠٥النووي (االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب[ 
  البروتوك��ول الملح��ق باتفاقي��ة المن�م��ة البحري��ة الدولي��ة بش���ن قم��ع األعم��ال �ي��ر

ھة ضد سالمة المالحة البحرية (  ]؛١٣) [٢٠٠٥المشروعة الموجَّ
  البروتوك��ول الملح��ق ببروتوك��ول المن�م��ة البحري��ة الدولي��ة بش���ن قم��ع األعم��ال

ھ��ة ض��د س��المة المنش��� ت الثابت��ة الموج��ودة عل��ى الُج��رف �ي��ر المش��روعة الموجَّ
 ]؛١٤) [٢٠٠٥القاري (

 ) ٢٠١٠اتفاقية بيج�ين لقم�ع األفع�ال �ي�ر المش�روعة المتعلق�ة ب�الطيران الم�دني (
���ل التفاقي���ة الھ���اي لع���ام  لقم���ع االس���تيالء �ي���ر  ١٩٧٠وبرتوك���ول بيج���ين المكمِّ

 ].١٥) [٢٠١٠المشروع على الطائرات (

واعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرارات التالية الملزمة قانون�اً بموج�ب   ٣-٣
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وتتضمن أحكاماً ذات صلة باألمن الن�ووي وينب��ي 

  بالتالي أن ُتنفَّذ داخل الدولة كجزء من عملية إرساء بنية أساسية وطنية لألمن النووي: 

_______________ 
سيدخل تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز التنفيذ في اليوم الثالثين الذي يلي   )٧(  

 اعتمادھا من ثلثي الدول األطراف في االتفاقية. تاريخ التصديق عليھا أو قبولھا أو



 

١١ 

 بش�أن التع�اون ال�دولي ٢٠٠١( ١٣٧٣م�ن الت�اب� لألم�� المتح�دة قرار مجل�� األ (
لمكافح���ة التھدي���دات الت���ي توجھھ���ا األعم���ال اإلرھابي���ة للس����� واألم���ن ال���دوليين 

 ]؛١٦[
  ال�ذي يل�ز� ال�دول ب�أن ٢٠٠٤( ١٥٤٠قرار مجل�� األم�ن الت�اب� لألم�� المتح�دة (

ة لل��دول الت��ي تمتن��� ع��ن تق��دي� أي ش��كل م��ن أش��كال ال��دع� للجھ��ات غي��ر التابع��
تح��اول اس��تحداث أس��لحة نووي��ة أو كيميا�ي��ة أو بيولوجي��ة ووس��ا�ل إيص��الھا، أو 
احتي��از ھ��ذ� األس��لحة والوس��ا�ل أو ص��نعھا أو امت�كھ��ا أو نقلھ��ا أو تحويلھ��ا أو 

 ].١٧استعمالھا [

) ١٩٩٤ويشمل اإلطار القانوني الدولي األوس�� م�ا يل�ي: اتفاقي�ة األم�ان الن�ووي (  ٤-٣
]، واالتفاقي��ة المش��تركة بش��أن ١٩) [١٩٧٠اھ��دة ع��د� انتش��ار األس��لحة النووي��ة (]، ومع١٨[

]، ٢٠) [١٩٩٧أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عة (
]، واتفاقي��ة تق��دي� المس��اعدة ٢١) [١٩٨٦واتفاقي��ة التبلي��� الُمبك��ر ع��ن وق��وع ح��ادث ن��ووي (

  ].٢٢) [١٩٨٦إشعاعي ( في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ

  وفيما يلي الصكوك القانونية الدولية غير الملزمة المتصلة باألمن النووي:   ٥-٣

 ] ؛٢٣مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا[ 
 ] ٢٤إرشادات بشأن استيراد المصادر المشعة وتصديرھا.[  

باإلضافة إلى ما سبق، ترد فيما يلي إرشادات بشأن تنفي�ذ ت�دابير األم�ن الن�ووي و  ٦-٣
  التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند إرساء بنية أساسية وطنية لألمن النووي: 

  ؛٢٥من سلسلة القانون الدولي الصادرة عن الوكالة [ ٤العدد[ 
 ؛المنشورات الصادرة في إطار سلسلة الوكالة لألمن النووي 
  المب���ادئ التوجيھي���ة لعملي���ات نق���ل المع���دات والم���واد المزدوج���ة االس���تخدا� ذات

 INFCIRC 254/Revالصلة بالمجال النووي والتكنولوجي�ا المتص�لة بھ�ا (الو�يق�ة 
7/Part 2] (٢٦.[  

وينبغ��ي أن يعبِّ��ر اإلط��ار الق��انوني والرق��ابي الش��امل للدول��ة ع��ن جمي��� العناص��ر   ٧-٣
األساسية الوطنية الفعالة لألمن الن�ووي. ويمك�ن الرج�وع إل�ى المزي�د م�ن الضرورية للبنية 

‘ ُكَتيِّ��ب ع��ن الق��انون الن��ووي’اإلرش��ادات بش��أن تل��ك المس��ا�ل ف��ي منش��ور الوكال��ة المعن��ون 
  ].٢٨‘ [ُكَتيِّب عن القانون النووي: تنفيذ التشريعات’] والمنشور ٢٧[



 

١٢ 

للبني���ة األساس���ية الوطني���ة ل�م���ن  ويمك���ن أن يختل���ف اإلط���ار الق���انوني والرق���ابي  ٨-٣
الن���ووي ب���اختالف ال���دول، ويمك���ن أن يتوق���ف عل���ى الترتيب���ات القائم���ة للتن����يم الرق���ابي 
لالستخدامات السلمية للطاقة النووية. ويمكن ف�ي بع�ض ال�دول أن تك�ون الس�لطة المختص�ة 

لمختص���ة المكلَّف���ة بمس���ؤولية تقي���يم البني���ة األساس���ية ل�م���ن الن���ووي مختلف���ة ع���ن الس���لطة ا
. ويش�ار ف�ي ھ�ذا )٨(بالمسؤولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإص�دار األذون أو الت�راخيص

المنش��ور إل��ى ك��ل اإلج��را�ات المتص��لة ب��التقييم أو إص��دار األذون أو الموافق��ات باعتبارھ��ا 
مس���ؤولية الس���لطة الرقابي���ة حت���ى ف���ي ال����روف الت���ي ق���د تخت���ار فيھ���ا ال���دول إس���ناد تل���ك 

؛ أو في الح�االت الت�ي تخت�ار فيھ�ا الدول�ة إس�ناد )٩(أكثر من سلطة مختصة المسؤوليات إلى
تل��ك المس��ؤوليات إل��ى الھيئ��ة الرقابي��ة الت��ي تت��ولى أيض��اً تقي��يم األم��ان الن��ووي وف��ي بع��ض 
الح��االت الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات. ويش��ار إل��ى تقي��يم األم��ن الن��ووي واعتم��اده لنق��ل الم��واد 

  .)١٠(“السلطة المختصة بالنقل”باعتباره مسؤولية  النووية والمواد المشعة األخرى

دة  ٩-٣ وفق�اً للص�كوك  )١١(وينبغي أن تعتمد الدول أحكاماً تشريعية لتجريم أعم�ال مح�دَّ
القانوني��ة الدولي��ة ذات الص��لة ب��األمن الن��ووي، وأن تعتم��د أيض��اً أحكام��اً تش��ريعية بش��أن 

  ية.المالحقة القضائية، وتسليم المجرمين، والوالية القضائ

_______________ 
بينما يشار في العادة إلى اإلذن على أنه رخصة في بعض الدول فإن المصطلح المستخدم   )٨(  

 ‘.إذن’في ھذا المنشور ھو 

غي�ر أن�ه ب�الن�ر إل�ى أن اإلج�را�ات ف�ي ھ�ذا القس�م ‘. س�لطة مختص�ة’الھيئة الرقابية ھ�ي   )٩(  
الس��لطة ’ب��دالً م��ن ‘ الھيئ��ة الرقابي��ة’تش��ير بص��فة خاص��ة إل��ى اإلج��را�ات الرقابي��ة، تس��تخدم عب��ارة 

 ‘. المختصة

م��ن المع��روف أن الس��لطات المختص��ة بالنق��ل ليس��ت مس��ؤولة جميع��اً ع��ن تقي��يم األم��ان   )١٠(  
 من. غير أنه ألغراض التبسيط، يشار إلى سلطة واحدة مختصة بالنقل في ھذه المنشور.واأل

يغطي القانون الجنائي أو قانون العقوبات في العادة العمل اإلجرامي، في حين أن "العم�ل   )١١(  
غير المأذون به" ھو عموماً موض�و� الق�انون اإلداري أو الم�دني. وإض�افة إل�ى ذل�ك، يمك�ن أن تش�كل 

عم��ال اإلجرامي��ة الت��ي تنط��وي عل��ى م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى ج��رائم متص��لة باإلرھ��اب األ
]، واالتفاقية ٩] وتعديلھا [٨النووي، بما فيھا األعمال المحددة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية [

يمك�ن أن تش�مل ]، وھ�ي جميع�اً تخض�ع لتش�ريعات خاص�ة. و١٢الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي [
األعمال غير المأذون بھا التي تنطوي عل�ى �ث�ار ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي األعم�ال غي�ر الم�أذون بھ�ا 

) قي�ام ش�خص ١المتعمدة وغير المتعمدة حسب ما تقرره الدول�ة. وتش�مل أمثل�ة تل�ك األعم�ال م�ا يل�ي: (
اد مش�عة دون إذن بقص�د ) حيازة شخص ما م�و٢مأذون له بنشاط غير مأذون به يتعلق بمواد مشعة؛ (

ارتك��اب عم��ل إجرام��ي أو غي��ر م��أذون ب��ه باس��تخدام تل��ك الم��واد، أو بقص��د تس��ھيل ارتك��اب مث��ل تل��ك 
) تخلف شخص مأذون ل�ه ع�ن الحف�ا� عل�ى ال�تحكم الك�افي ف�ي م�واد مش�عة بحي�� يجع�ل ٣األعمال؛ (

 ].٤خدام تلك المواد [الوصول إليھا ممكنا لمن يعتزمون ارتكاب عمل إجرامي أو غير مأذون به باست
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ويعتمد تنفيذ ُنظم وتدابير األمن الن�ووي الض�رورية تنفي�ذاً فع�االً م�ن خ�الل البني�ة   ١٠-٣
األساس���ية الوطني���ة لألم���ن الن���ووي عل���ى اإلط���ار الق���انوني والرق���ابي المالئ���م ال���ذي ي���دعم 
الس��لطات المختص��ة الت��ي تق��ع عليھ��ا المس���وليات ف��ي المج��االت التالي��ة وجوان��� الت��رابط 

  بينھا: 

 لوطني الشامل؛األمن ا 
 التنظيم الرقابي لألمن النووي، بما يشمل الحماية المادية؛ 
  أم��ن المعلوم��ات، بم��ا ف��ي ذل��ك أم��ن المعلوم��ات الت��ي تك��ون ف��ي ش��كل إلكترون��ي

 واألمن الحاسوبي (أمن الفضاء اإللكتروني)؛
 حصر المواد النووية وعناصر التحكم الخاصة بااللتزامات المتعلقة بالضمانات؛ 
 الرقابي لألمان النووي والوقاية من اإلشعاعات؛ التنظيم 
 جمع المعلومات االستخباراتية وتقييمھا، بما يشمل تقييم التھديدات؛ 
 الجمارك؛ 
 حماية الحدود ورصدھا، بما في ذلك مراقبة الھجرة؛ 
 الترتيبات األمنية الالزمة لنقل المواد النووية والمواد المشعة األخرى براً؛ 
  األمنية الالزمة لنقل المواد النووية والمواد المشعة األخرى جواً؛الترتيبات 
  الترتيب��ات األمني��ة الالزم��ة لنق��ل الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى ع��ن

 طريق البحر؛
 إنفاذ القانون؛ 
 المالحقة القضائية للجرائم المزعومة ومحاكمة مرتكبيھا؛ 
 مراقبة الصحة العامة والمراقبة الطبية؛ 
 احترازية وخطط للتصدي وترابط ھذه الخطط مع التصدي للطوارئ؛ خطط 
 .قوات التصدي  

وينب���ي للدول��ة أن تكف��ل إس��ناد المس���وليات ع��ن تنفي��ذ مختل��� وظ��ائ� األم��ن   ١١-٣
النووي بصورة مالئمة للس�لطات المختص�ة ذات الص�لة. وتس�ند األدوار والمس��وليات ف�ي 

  ية وفقاً للممارسات الوطنية المعمول بھا.العادة من خالل ترتيبات تشريعية أو إدار

) بش��ن وض�ع اإلط�ار الق�انوني ٢٦-٣إلى  ١-٣واسُتمدت اإلجراءات التالية (من   ١٢-٣
  ].٢٨، ٢٧، ٢٥، ٤-١عدد من منشورات الوكالة [من والرقابي لألمن النووي 
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  إجراءات إرساء اإلطار القانوني والرقابي لألمن النووي

وقب�ل الَمعل�م  ١القانوني لألمن النووي بحلول نھاي�ة المرحل�ة ينبغي تحديد اإلطار   
. وينبغ��ي وض��ع اإلط��ار ٢وقب��ل الَمعل��م  ٢، وترس��يخ� وتنفي��ذ� تمام��اً ف��ي نھاي��ة المرحل��ة ١

  .٢وقبل الَمعلم  ٢الرقابي لألمن النووي في نھاية المرحلة 

  قوى النووية: االعتبارات التي تراعى قبل اتخاذ قرار بإطالق برنامج لل١المرحلة 

د جمي��ع الص��كوك الدولي��ة والوث��ائق اإلرش��ادية ذات  :١-٣اإلج��راء  ينبغ��ي للدول��ة أن تح��دِّ
الصلة باألمن النووي وأن تخطط التخاذ إجراءات لكي تصبح طرف�اً ف�ي ك�ل ص�ك ق�انوني 

  ُملزم.

د ك��ل م��ا يل��زم م��ن عناص��ر منبثق��ة ع��ن الص��كوك  :٢-٣اإلج��راء  ينبغ��ي للدول��ة أن تح��دِّ
الدولية لإلطار القانوني والرقابي المحلي لألمن الن�ووي، وأن تخط�ط لتنفي�ذھا م�ن القانونية 

ل. وينبغ��ي بص��فة خاص��ة مراع��اة م��ا يل��ي ف��ي التش��ريع  خ��الل تش��ريع جدي��د أو تش��ريع مع��دَّ
  الوطني: 

  إرساء و/أو تحديد جمي�ع الس�لطات المختص�ة ذات الص�لة ب�األمن الن�ووي وكفال�ة
 مالئمة إلى كل منھا؛إسناد الصالحيات القانونية ال

 .إرساء سلطة (سلطات) مختصة فعالة ومستقلة مكلَّفة بمسؤوليات رقابية 

د الخب��رة الالزم��ة إلرس��اء اإلط��ار الق��انوني والرق��ابي  :٣-٣اإلج��راء  ينبغ��ي للدول��ة أن تح��دِّ
  وأن تطلب المساعدة الدولية عند اللزوم وحسب االقتضاء.

  للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك : أعمال التحضير لتشييد محطة٢المرحلة 

ينبغي للدولة أن تضع برنامجھ�ا التش�ريعي والرق�ابي لتف�ويض الص�الحيات : ٤-٣اإلجراء 
القانونية المالئم�ة إل�ى جمي�ع الس�لطات المختص�ة، بم�ا فيھ�ا الھيئ�ات الرقابي�ة الت�ي تض�طلع 

  شمل ذلك ما يلي: بدور في البنية األساسية الوطنية لألمن النووي. ويمكن أن ي

  نظام إلصدار األذون (مثل التراخيص والتص�اريح والش�ھادات والموافق�ات)، بم�ا
 يشمل سلطة إصدار تلك األذون أو تعديلھا أو سحبھا أو إلغائھا أو تعليقھا؛

 سلطة فرض شروط أو مؤھالت قبل إصدار اإلذن؛ 
  سلطة التفتيش ورصد االمتثال، بم�ا يش�مل دخ�ول الموق�ع، وس�لطة اش�تراط تق�ديم

الوثائق أو فحص العاملين أو إجراء مق�ابالت معھ�م، والس�لطات المتص�لة بض�بط 
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األدل��ة وال��تحفظ عليھ��ا، بم��ا يش��مل اإلخط��ارات أو األوام��ر القض��ائية أو العملي��ات 
 المماثلة؛

  ل�ف��راد ال��ذين يق��دمون معلوم��ات أل���راض األحك��ام المتص��لة بالحماي��ة القانوني��ة
حماية سالمة األمن النووي (وھو ما ُيطلق عليه أيضاً اسم تش�ريع حماي�ة كاش�في 

 المعلومات أو تشريع حماية الُمبلغين عن المخالفات)؛
  سلطة اتخاذ إجراءات اإلنفاذ؛ 
 ھ�ا؛ األحكام المتصلة بعواقب الخروج عل�ى األحك�ام التش�ريعية أو ع�دم االمتث�ال ل

 بما يشمل نظاماً للجزاءات اإلدارية أو المدنية؛
 األحكام المتصلة باستئناف أو مراجعة القرارات واإلجراءات؛ 
 األحكام المتصلة بفرض التزامات متصلة بحماية المعلومات الحساسة؛ 
  األحك���ام المتص���لة بتب���ادل المعلوم���ات المتص���لة ب���األمن الن���ووي ب���ين الس���لطات

 األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة؛المختصة ومع الحكومات 
 األحكام التي تكفل جدارة العاملين بالثقة؛ 
 .نظام لضوابط استيراد وتصدير المواد المشعة، بما فيھا المواد النووية  

ينبغي للدولة أن تشترط في إطارھ�ا الق�انوني والرق�ابي إج�راء تقي�يم وطن�ي  :٥-٣اإلجراء 
ه ف��ي تص��ميم محط��ة الق��وى النووي��ة وك��ذلك حس��ب للتھدي��دات، وتحدي��د تھدي��د ُمحت��اط ل��

االقتضاء، تحديد تھديد ُمحتاط له في التصميم أو تقي�يم للتھدي�دات باس�تخدام نھ�� ب�ديل ق�ائم 
  على تقدير التھديدات المتصلة بالمواد والمرافق األخرى.

د الج�رائم : ٦-٣اإلجراء  بم�ا ينبغي للدول�ة أن تتخ�ذ خط�وات تكف�ل أن قانونھ�ا المحل�ي يح�دِّ
يتف���ق م���ع التزاماتھ���ا بموج���ب االتفاقي���ات الدولي���ة ذات الص���لة س���واء أكان���ت واردة ف���ي 
تشريعاتھا المتعلقة باألمن النووي أو في قانون العقوبات أو في الق�انون الجن�ائي أو �يرھ�ا 

  من التشريعات، حسب االقتضاء. وينبغي أن تشمل تلك الجرائم ما يلي:

  مش���عة أخ���رى دون الحص���ول عل���ى إذن، أو تعم���د حي���ازة م���واد نووي���ة أو م���واد
امتالكھ��ا، أو اس��تعمالھا، أو تحويلھ��ا، أو نقلھ��ا، أو اس��تيرادھا، أو تص��ديرھا، أو 

 التخلص منھا، أو تشتيتھا؛
  التھديد بارتكاب جريمة حيازة م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى دون الحص�ول

نقلھ���ا، أو اس���تيرادھا، أو عل���ى إذن، أو امتالكھ���ا، أو اس���تعمالھا، أو تحويلھ���ا، أو 
 تصديرھا، أو التخلص منھا، أو تشتيتھا، أو الشروع في ارتكاب تلك الجريمة؛

 تخريب مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو المرافق أو األنشطة المتصلة بھا؛ 
 .األعمال التي تشكِّل حيالً أو خدعاً تترتَّب عليھا آثار في مجال األمن النووي  
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غي للدولة أن تتخذ الخطوات القانوني�ة المالئم�ة لتقري�ر واليتھ�ا القض�ائية ينب :٧-٣اإلجراء 
على أي عمل إجرام�ي ي�رتبط بح�د� م�ن أح�دا� األم�ن الن�ووي عن�دما يرتك�ب الج�رم ف�ي 
إقل��يم تل��ك الدول��ة أو عل��ى م��تن س��فينة أو ط��ائر� مس��جلة ف��ي تل��ك الدول��ة أو عن��دما يك��ون 

  ة أو موجوداً في إقليمھا وال تقوم بتسليمه.مرتكب الجرم المزعوم من رعايا تلك الدول

ينبغ���ي للدول���ة أن تق���يِّم قوانينھ���ا المتص���لة بتس���ليم المج���رمين وأن تتخ���ذ  :٨-٣اإلج���راء 
الخط�وات الكفيل�ة ب��أن تك�ون تل�ك الق��وانين متس�قة م�ع التزاماتھ��ا بموج�ب الص�كوك الدولي��ة 

تترتَّ��ب عليھ��ا آث��ار ف��ي ذات الص��لة بتس��ليم المج��رمين ف��ي س��يا� األعم��ال اإلجرامي��ة الت��ي 
مجال األمن الن�ووي. وينبغ�ي أن تتخ�ذ خط�وات لتع�ديل قوانينھ�ا إذا كان�ت الق�وانين القائم�ة 

  متنافية مع االلتزامات الدولية المفروضة بموجب الصكوك القانونية الدولية. 

 )١٢(ينبغ��ي للدول��ة أن تكف��ل ف��ر� عقوب��ات مناس��بة عل��ى الج��رم المرتك��ب  :٩-٣اإلج��راء 
ون العقوب���ات متناس���بة م���ع جس���امة الج���رم. وينبغ���ي للدول���ة عن���د تحدي���د العقوب���ة وأن تك���

  المفروضة على الجرم أن تنظر في األثر الرادع الذي تحققه العقوبة.

ينبغ��ي للدول��ة أن تراج��ع الترتيب��ات وأن ُتب��رم اتفاق��ات للمس��اعد� القانوني��ة  :١٠-٣اإلج��راء 
مناس�بة للمس�اعد� بينھ�ا وب�ين س�ائر ال�دول المتبادلة الفعالة من أجل ض�مان وض�ع ترتيب�ات 

  حتى يمكن مالحقة الجرائم المزعومة المتصلة باألمن النووي. 

ينبغ��ي للدول��ة أن تكف��ل اتخ��اذ ترتيب��ات مناس��بة ب��ين الس��لطات المختص��ة : ١١-٣اإلج��راء 
لضمان الوفاء بك�ل المتطلب�ات م�ن أج�ل تيس�ير المالحق�ة القض�ائية الناجح�ة للج�رائم وإنف�اذ 

  وبات المدنية واإلدارية. العق

د بوض�و� األعم�ال �ي�ر  :١٢-٣اإلجراء  ينبغي للدولة أن تكفل أن تشريعاتھا الوطنية تحدِّ
المأذون بھا التي ال تندرج ضمن األفعال اإلجرامي�ة وإن كان�ت تقتض�ي معالج�ة م�ن خ�الل 

نتھاك�ات تدابير إنفاذي�ة تش�مل عقوب�ات إداري�ة أو مدني�ة. وھ�ذ� األعم�ال يمك�ن أن تش�مل اال
والمخالفات المتصلة بم�ا يل�ي ف�ي الظ�رو� الت�ي ال يك�ون فيھ�ا االنتھ�اك متعم�داً وال يوج�د 

  فيھا أي دليل آخر يشير إلى ارتكاب ُجرم: 

  اس��تالم م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��ر� أو حيازتھ��ا أو اس��تعمالھا أو تحوي��ل
 روري؛مسارھا أو التخلص منھا أو تشتيتھا دون الحصول على األذن الض

 نقل مواد دون الحصول على الموافقة المطلوبة؛ 
 استيراد مواد أو تصديرھا دون الحصول على الموافقة المطلوبة؛ 

_______________ 
 في سائر ھذا المنشور. ‘ العقوبة’ويستخدم مصطلح ‘. الجزاءات’يشار إليھا أيضا باسم   )١٢(  
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 الموافق��ة  ع��دم ا�متث��ال للش��روط أو ا�لتزام��ات الت��ي يقتض��يھا اإلذن أو تقتض��يھا
على استالم المواد أو حيازتھا أو استعمالھا أو تحويلھا أو ال�تخل� منھ�ا أو نقلھ�ا 

 أو استيرادھا أو تصديرھا.

ينبغ���ي للدول���ة أن تكف���ل لك���ل س���لطة مختص���ة الم���وارد التقني���ة والمالي���ة : ١٣-٣اإلج���راء 
ا س���لطة والبش��رية المالئم���ة ألداء دورھ��ا ولالض���طال� بمس���ولياتھا وينبغ���ي أن تكف��ل لھ���

  الحصول على الخبرة الفنية المناسبة حسب ما تقتضيه الحاجة.

ينبغ��ي أن يك��ون ل��د� ك��ل س��لطة مختص��ة عملي��ات وإج��راءات تق��وم م��ن  :١٤-٣اإلج��راء 
  خاللھا بأداء دورھا في إطار البنية األساسية لألمن النووي.

ينبغ��ي أن يك��ون ل��د� الھيئ��ة الرقابي��ة ك��ل م��ا يل��زم م��ن ل��وائ� وم��دونات  :١٥-٣اإلج��راء 
ومع���ايير وإرش���ادات �س���تعراض اإلج���راءات وتقييمھ���ا والموافق���ة عليھ���ا، وإلص���دار ك���ل 
األذون المطلوب��ة المتص��لة ب��ُنظم وت��دابير األم��ن الن��ووي ط��وال العم��ر التش��غيلي للمرف��ق. 

د، واإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة، والتش�غيل �حق�اً، ويشمل ذلك تحدي�د الموق�ع، والتص�ميم، والتش�يي
  والتصرف في النفايات، واإلخراج من الخدمة.

ينبغ���ي أن تكف���ل الھيئ���ة الرقابي���ة أن عملي���ة إص���دار األذون والموافق���ات  :١٦-٣اإلج���راء 
تشترط المراعاة المناسبة لُنظم وتدابير األم�ن الن�ووي عن�د إص�دار جمي�ع األذون المطلوب�ة 

غيلي للمرفق، بما يشمل تحديد الموقع، والتصميم، والتش�ييد، واإلدخ�ال ف�ي أثناء العمر التش
  الخدمة ثم التشغيل، والتصرف في النفايات، واإلخراج من الخدمة.

ينبغ��ي أن تكف��ل الھيئ��ة الرقابي��ة أن ل��ديھا برنامج��اً رقابي��اً ك��امالً إلص��دار  :١٧-٣اإلج��راء 
اذ، من أج�ل ا�ض�طال� بالوظ�ائف المح�ددة األذون والتفتيش والتحقق وكذلك برنامجاً لإلنف

  في اإلطار القانوني والرقابي.

ينبغي أن تكفل الھيئة الرقابية وضع إجراءات إلصدار متطلباتھ�ا الرقابي�ة  :١٨-٣اإلجراء 
  المتصلة باألمن النووي على مراحل مناسبة.

كف��ي لض��مان ينبغ��ي أن تكف��ل الھيئ��ة الرقابي��ة أن ل��ديھا م��ن الم��وارد م��ا ي :١٩-٣اإلج��راء 
  الوفاء بمتطلباتھا الرقابية من خالل ما يلي: 

  استعراض وتقييم ُنظم وتدابير األمن النووي المقترحة لطل�ب الحص�ول عل�ى إذن
من أجل ضمان اتساق الُنظم والتدابير المنفَّذة مع المتطلبات الرقابي�ة قب�ل إص�دار 

 اإلذن؛
 ووي بعد إصدار اإلذن؛برامج تفتيش وإشراف لتنفيذ ُنظم وتدابير األمن الن 
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  التحض��ير لعملي��ات اإلش��را� والتفت��ي� التش��غيلية المتص��لة بتنفي��ذ ُنظ��م وت��دابير
 األمن النووي المعتمدة بموجب اإلذن؛

 .تنفيذ سياسة لإلنفاذ  

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى النووية٣المرحلة 

ينبغي للھيئة الرقابية، في سياق طلب الحص�ول عل�� ك�ل ن�و� م�ن أن�وا�  :٢٠-٣اإلجراء 
م الطلب بإثبات وجود ُنظم وتدابير مناسبة لألمن النووي.   األذون، أن تلزم مقدِّ

ينبغ��ي أن يك��ون ل��د� الھيئ��ات الرقابي��ة عملي��ة الس��تعراض وتقي��يم ُنظ��م  :٢١-٣اإلج��راء 
  لقلق بشأن األمن النووي.وتدابير األمن النووي بما يتناسب مع بواعث ا

ر بھ��ا ف��ي أثن��اء عملي��ة  :٢٢-٣اإلج��راء  ينبغ��ي أن يك��ون ل��د� الھيئ��ة الرقابي��ة عملي��ة تق��رِّ
  االستعراض ما يلي:

 أن المعلومات المتاحة تثبت أنه قد تم توضع ُنظم وتدابير مناسبة لألمن النووي؛ 
 وافق��ة أن المعلوم��ات المقدم��ة ف��ي أي طل��ب م��ن طلب��ات الحص��ول عل��� إذن أو م

 كافية لتأكيد وإثبات مالءمة ُنظم وتدابير األمن النووي؛
  أن المعلومات المقدمة في أي طلب من طلب�ات الحص�ول عل�� إذن أو موافق�ة، ال

سيما المعلومات التقنية، ثابتة أو مستوفاة ب�ال�برة أو باال�تب�ار أو بكليھم�ا، وأنھ�ا 
ل م��ن إثب��ات تحقي��ق م الطل��ب أو المش��غِّ المس��تو� المطل��وب لألم��ن  س��تمكِّن مق��دِّ

 النووي.

ينبغ��ي أن تض��ع الھيئ��ة الرقابي��ة ب��رام� للتفت��ي� واإلش��را� عل��� ُنظ��م : ٢٣-٢اإلج��راء 
وت��دابير األم��ن الن��ووي حت��� يمك��ن التأك��د م��ن االمتث��ال للمتطلب��ات الرقابي��ة لألم��ن الن��ووي 
 وأي ش���روط م���ن ش���روط الت���ر�ي� المح���ددة ف���ي اإلذن أو الموافق���ات المتص���لة ب���األمن

 النووي.

ينبغ���ي أن تض���ع الھيئ���ة الرقابي���ة سياس���ة إنف���اذ للتص���دي لع���دم االمتث���ال : ٢٤-٣اإلج���راء 
  للمتطلبات الرقابية المتصلة باألمن النووي.

ينبغي للھيئة الرقابية أن تضع عملية إلب�ال� الس�لطات الم�تص�ة األ��ر�  :٢٥-٣اإلجراء 
لمتطلب��ات الرقابي��ة المتص��لة ب��األمن ذات الص��لة بك��ل الح��االت الھام��ة الت��ي ال ُيمتث��ل فيھ��ا ل

  ].٤النووي، بما في ذلك فقدان التحكم الرقابي وسائر أحداث األمن النووي [

ينبغي للدولة أن تضع عملية لتقي�يم فعالي�ة اإلط�ار الرق�ابي بانتظ�ام كج�زء  :٢٦-٣اإلجراء 
     من عملية التحسين المتواصل. 
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  تدابير األمن النووي المشتركة  - ٤
  بنية أساسية فعالة لألمن النوويمن أجل 

يوج��د ع��دد م��ن ت��دابير األم��ن الن��ووي المش��تركة ف��ي إرس��ا� بني��ة أساس��ية وطني��ة   ١-٤
  فعالة لألمن النووي. وتشمل ھذه التدابير المشتركة لألمن النووي ما يلي:

 .تقييم وطني للتھديدات 
 ن��اجم ع��ن تھدي��د ُمحت��اط ل��� ف��ي تص��ميم المرف��ق الن��ووي م��ن أج��ل تقي��يم التھدي��د ال

سحب مواد نووية من الفئة األول دون إذن، أو تخري�ب الم�واد النووي�ة والمراف�ق 
النووي��ة بم��ا يمك��ن أن ينط��وي عل��ى عوا���ب إش��عاعية كبي��رة عل��ى محط��ة الق��وى 

 النووية.
  تقييم للتھديدات على أساس منھجية بديلة لتقييم التھديدات من أج�ل تص�ميم ت�دابير

لنووي�ة األخ�رى والمراف�ق النووي�ة األخ�رى والم�واد األمن النووي لفئ�ات الم�واد ا
 المشعة األخرى وما يتصل بھا من مرافق وأنشطة.

 :نھج متكامل لألمن النووي يشمل ما يلي 
 إدارة المعلومات الحساسة المتعلقة باألمن النووي وحمايتھا بطريقة مناسبة؛  
 ضمان جدارة العاملين بالثقة؛  
  األمن النووي؛تنمية الموارد البشرية ألغراض  
 ثقافة فعالة في مجال األمن النووي؛  
 .تدابير للحفاظ على البنية األساسية الوطنية لألمن النووي  

  التقييم الوطني للتھديدات

ينبغي أن ُتجري الدولة تقييماً وطنياً للتھدي�دات م�ن أج�ل دع�م الق�رارات الرئيس�ية   ٢-٤
الن����ووي وتنفي����ذ ال����ُنظم والت����دابير المتص����لة بتص����ميم بنيتھ����ا األساس����ية الوطني����ة لألم����ن 

الض��رورية، بم��ا يش��مل ال��ُنظم والت��دابير الض��رورية لبرنامجھ��ا الخ��ا� ب��القوى النووي��ة. 
وتتعل��ق التھدي��دات الت��ي يتع��يَّن تقييمھ��ا بتھدي��دات الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى، 

ال الت��ي تنط��وي والمراف��ق النووي��ة، والمراف��ق واألنش��طة المتص��لة بھ��ا، فض���ً ع��ن األعم��
عل��ى م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى غي��ر خاض��عة لل��تحكم الر���ابي. وينبغ��ي أن تكف��ل 
الدولة أن السلطات الوطنية المسؤولة ع�ن إج�را� التقي�يم ال�وطني للتھدي�دات تطب�ق منھجي�ة 

  مناسبة لتحليل التھديدات.

�خ�ر تقي�يم تجري��  وينبغي أن تستند تدابير األمن النووي الت�ي تتخ�ذھا الدول�ة إل�ى  ٣-٤
  ].٤-٢الدولة للتھديدات (التقييم الوطني للتھديدات) [
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وينبغي للدولة أن تراجع تقييمھ�ا ال�وطني للتھدي�دات باس�تمرار وأن تق�وم بتحديث��   ٤-٤
دوري���اً و/أو كلم���ا نش���أت الحاج���ة إل���ى ذل���� اس���تناداً إل���ى م���ا يس���تجد م���ن معلوم���ات ع���ن 

  التھديدات.

) بش���أن إج���راء تقي���يم وطن���ي ٥-٤إل���ى  ١-٤الي���ة (م���ن واس���ُتمدت اإلج���راءات الت  ٥-٤
  ].٤-٢للتھديدات من توصيات الوكالة بشأن األمن النووي [

  إجراءات التقييم الوطني للتھديدات

ينبغي الشروع في اإلجراءات التالية المرتبطة ب�التقييم ال�وطني للتھدي�دات بحل�ول   
وقب�ل الَمعل�م  ٢بحل�ول نھاي�ة المرحل�ة ، ووض�عھا وتنفي�ذ�ا ١وقبل المعل�م  ١نھاية المرحلة 

  .٣وقبل الَمعلم  ٣، واستعراضھا وتحديثھا في المرحلة ٢

  : االعتبارات التي تراعى قبل اتخاذ قرار بإطالق برنامج للقوى النووية١المرحلة 

الس�لطة المختص�ة ’ينبغي للدولة أن تع�يِّن س�لطة مختص�ة (يش�ار إليھ�ا باس�م  :١-٤اإلجراء 
ُتجري، بالتعاون وبالتضامن مع السلطات المختص�ة األخ�رى ذات الص�لة،  كي‘) المسؤولة

تقييماً وطنياً للتھديدات كجزء رئيسي م�ن تص�ميم وتط�وير البني�ة األساس�ية الوطني�ة ل�م�ن 
  النووي في الدولة.

  ينبغي للدولة أن تكفل ما يلي للسلطة المختصة المسؤولة: :٢-٤اإلجراء 

  تحلي��ل التھدي��دات والخب��رة ف��ي اس��تخدامھا، فض���ً إمكاني��ة الوص��ول إل��ى منھجي��ة
عن إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة من أجل إج�راء التقي�يم والتحلي�ل 

 في إطار التقييم الوطني للتھديدات؛
 القدرة والموارد والسلطة التي تمكنھا من إجراء التقييم الوطني للتھديدات؛ 
 �بة، وس�لطة الحص�ول عل�ى المس�اعدة م�ن إمكانية الوصول إلى المعلوم�ات المناس

 السلطات المختصة األخرى من أجل إجراء التقييم الوطني للتھديدات.
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  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك٢المرحلة 

�عة لمس�اعدتھا  :٣-٤اإلجراء  ينبغي أن ُتجري السلطة المختص�ة المس�ؤولة مش�اورات موسَّ
ف�ي التقي�يم ال�وطني للتھدي�دات، وتطبي�ق نھ��  ىعلى تحديد التھديدات الت�ي ينبغ�ي أن تراع�

  قائم على إدراك المخاطر عند النظر في تلك التھديدات. 

ال��وطني للتھدي��دات.  ينبغ��ي أن تج��ري الس��لطة المختص��ة المس��ؤولة التقي��يم :٤-٤اإلج��راء 
وينبغ��ي أن يش��مل التقي��يم ك��ل مجموع��ة التھدي��دات وأن يغط��ي ق��درات التھدي��دات القص��وى 

  التي تؤثر على ما يلي:

 المواد النووية والمرافق النووية؛ 
 المواد المشعة والمرافق واألنشطة المتصلة بھا؛ 
  الت�ي يمك�ن البنية األساسية الحاسمة األخ�رى والمؤسس�ات ا�جتماعي�ة والسياس�ية

أن تتأثر سلباً باألعمال اإلجرامية أو اإلرھابية الت�ي تنط�وي عل�ى اس�تعمال م�واد 
  نووية أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي.

  أنشطة تنفيذ أول محطة قوى نووية :٣المرحلة 

ينبغ��ي أن تك���ل الس��لطة المختص��ة المس��ؤولة اس��تعرا� التقي��يم ال��وطني  :٥-٤اإلج��راء 
  يدات بانتظام وإجراء أي تحديثات ضرورية للبنية األساسية لألمن النووي.للتھد

التھديد الُمحتاط له في التصميم أو تقي�يم التھدي�دا� م�ن أج�ل تص�ميم ت�دابير 
  األمن النووي

د السلطة المختصة المسؤولة، باستخدام مصادر معلوم�ات موثوق�ة،   ٦-٤ ينبغي أن تحدِّ
ي ش�كل تھدي�د ُمحت�اط ل�ه ف�ي التص�ميم أو تقي�يم للتھدي�دات. التھديد والقدرات المتص�لة ب�ه ف�

]، ينبغ��ي ٢م��ن المرج��� [ ٤٠-٣إل��ى  ٣٤-٣ووفق��اً للتوص��يات ال��وارد� ف��ي ال�ق��رات م��ن 
تحديد تھديد ُمحتاط له ف�ي التص�ميم فيم�ا يتعل�ق بس�ح� الم�واد النووي�ة المندرج�ة ف�ي ال�ئ�ة 

نووي��ة الت��ي يمك��ن أن تنط��وي عل��ى األول��ى دون إذن وتخري��� الم��واد النووي��ة والمراف��ق ال
عواق��� إش��عاعية كبي��ر�، مث��ل محط��ات الق��وى النووي��ة. وفيم��ا يتعل��ق ب��المرافق النووي��ة 
ر الدول�ة  األخرى والمواد المشعة األخرى والمرافق واألنشطة المتصلة بھ�ا، ينبغ�ي أن تق�رِّ

  ].٢٩يم [ما إذا كانت ستستخدم تقييماً للتھديدات أو تھديداً ُمحتاطاً له في التصم
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ينبغي أن يستند تصميم وتنفيذ ُنظم وتدابير األمن النووي إلى التھدي�د الُمحت�اط ل�ه   ٧-٤
ل   .  )١٣(في التصميم، أو إلى تقييم التھديدات، وينبغي إجراؤه من جانب المشغِّ

ينبغ���ي أن يش���مل التھدي���د الُمحت���اط ل���ه ف���ي التص���ميم جمي���ع س���مات وخص���ائ�   ٨-٤
الخارجيين المحتملين الذين ق�د يح�اولون ارتك�اب عم�ل م�ن أعم�ال الخصوم الداخليين و/أو 

م ويق��يَّم عل��ى أساس��ه نظ�ام األم��ن الن��ووي وال��ذي  الس�حب دون إذن أو التخري��ب ال��ذي يص�مَّ
ل قادراً على التصدي له.   يتوقع أن يكون المشغِّ

 ) بش�أن تحدي�د تھدي�د ُمحت�اط ل�ه ف�ي١٨-٤إلى  ٦-٤واسُتمدت اإلجراءات التالية (  ٩-٤
التصميم أو إجراء تقييم بديل قائم على التھدي�د م�ن أج�ل تص�ميم ت�دابير ل�م�ن الن�ووي م�ن 

  ].٢٩] ومن المرجع [٣، ٢توصيات الوكالة بشأن األمن النووي [

  إجراءات تحديد تھديد ُمحتاط له في التصميم أو إجراء تقييم للتھديدات

ُمحتاط له في التصميم أو تقي�يم ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية المرتبطة بالتھديد ال  
وقب�ل الَمعل�م  ٢التھديدات فيما يتصل بتصميم ت�دابير ل�م�ن الن�ووي بحل�ول نھاي�ة المرحل�ة 

  .  ٣وقبل الَمعلم  ٣، ومراجعتھا وتحديثھا في المرحلة ٢

  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك ٢المرحلة 

نبغ�ي أن تع�يِّن الدول�ة س�لطة مختص�ة (يش�ار إليھ�ا باس�م الس�لطة المختص�ة ي :٦-٤اإلجراء 
المس��ؤولة) لتقري��ر م��ا إذا ك��ان تحدي��د التھدي��د الُمحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم، أو اس��تخدام نھ��ج 
بديل قائم على التھديدات بما يؤدي إل�ى تقي�يم للتھدي�دات، مطلوب�اً للم�واد النووي�ة والمراف�ق 

  األخرى والمرافق واألنشطة المتصلة بھا.النووية والمواد المشعة 

ينبغي أن تكفل السلطة المختصة المسؤولة أن أي نھج ق�ائم عل�ى التھدي�دات  :٧-٤اإلجراء 
  يتم اختياره إلجراء تقييم للتھديدات مناسب وأن قرار االختيار موثَّق تماماً.

دي�د الُمحت�اط لھ�ا ينبغي أن تقوم السلطة المختص�ة المس�ؤولة ع�ن تحدي�د التھ :٨-٤اإلجراء 
  في التصميم بما يلي:

_______________ 
ل’ألغراض ھذا المنشور، يشتمل مصطلح   )١٣(   أي ش�خ� أو منظم�ة أو كي�ان حك�ومي ‘ مش�غِّ

ذي ص�لة، ] أو نش�اط ٣]، أو مرفق ذي ص�لة [٢لديه رخصة أو إذن لالضطالع بتشغيل مرفق نووي [
 مثل نقل مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. ولذلك يشمل المصطلح الشاحنين/المرسلين والناقلين.
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  تنسيق عملية إعداد وصف التھديد الُمحتاط له ف�ي التص�ميم وتوثي�ق ا�فترا��ات
 والقرارات المتخذة بشأن التھديد الُمحتاط له في التصميم؛

  ل ع��ن ت��دابير األم��ن الن��ووي بع��د إع��داد وص��ف تحدي��د مس��ؤولية الدول��ة والمش��غِّ
 تصميم.التھديد الُمحتاط له في ال

  التحقق مما إذا كان اإلط�ار الر��ابي الق�ائم كافي�اً لتمك�ين الس�لطات المختص�ة ذات
 الصلة من أداء دورھا في األمن النووي والتصدي ألحداث األمن النووي.

  تعميم وصف التھديد الُمحتاط لھا في التصميم أو جانب منه عل�ى المس�ؤولين ع�ن
المش�اركين ف�ي تحدي�د التھدي�د الُمحت�اط ل�ه ف�ي توفير تدابير األمن النووي، وعلى 

 التصميم واستعراض ذلك التھديد واستعماله في عملية منح اإلذن والموافقة؛
  ية وس��المة إص��دار ت��دابير األم��ن المناس��بة وتطبيقھ��ا والتحق��ق منھ��ا لحماي��ة س��رِّ

م�ة م�ن أج�ل تحدي�د التھدي�د الُمحت�اط ل�ه ف�ي التص�ميم والمت��منة  المعلومات المقدَّ
 فيه؛ 

  ،الب��ت ف��ي ع��دد م��رات اس��تعراض وتح��ديث التھدي��د الُمحت��اط ل��ه ف��ي التص��ميم
وتحدي���د عملي���ة إج���راء ذل���ك ا�س���تعراض والتح���ديث، بم���ا يش���مل الن����ر ف���ي 

 المحركات المالئمة؛
  التنس���يق م���� الس���لطات المختص���ة األخ���ر� ل����مان تأكي���د الحاج���ة إل���ى تح���ديث

 ا يلزم حياله؛وصف التھديد الُمحتاط له في التصميم واتخاذ م
  تقييم ما إذا كان أي استعراض لوصف التھديد الُمحتاط ل�ه ف�ي التص�ميم ��د أس�فر

ل  ع��ن الحاج��ة إل��ى تع��ديل وتح��ديث ُن���م وت��دابير األم��ن الن��ووي، وإب��ال� المش��غِّ
  بذلك.

م المشغلون، عند ا��ت��اء، المعلوم�ات التالي�ة للمس�اعدة عل�ى  :٩-٤اإلجراء  ينبغي أن يقدِّ
  تحديد التھديد الُمحتاط له في التصميم: 

  التعقيب���ات عل���ى األث���ر المحتم���ل للتھدي���د الُمحت���اط ل���ه ف���ي التص���ميم واس���تخدامه
 المحتمل كأساس لتنفيذ تدابير األمن النووي؛

 لتھدي�د ال�داخلي وأي أح�داث أخ�ر� يمك�ن معلومات تؤيد أي بواعث للقل�ق بش�أن ا
  أن تترتَّب عنھا آثار في مجال األمن النووي.

ينبغ��ي التش��اور أي���اً م��� الس��لطات المختص��ة األخ��ر�، مث��ل الش��رطة : ١٠-٤اإلج��راء 
الوطني��ة والمحلي��ة، والق��وات المس��لحة، وس��لطات مرا�ب��ة الح��دود، وس��لطات الجم��ارك، ف��ي 

  ه في التصميم. وينبغي أن تقوم كل سلطة مختصة بما يلي:عملية تحديد التھديد الُمحتاط ل



 

٢٤ 

  وض��� قائم��ة بالتھدي��دات الت��ي ُينظ��ر فيھ��ا عن��د تحدي��د التھدي��د الُمحت��اط ل��ه ف��ي
 التصميم؛

  تزويد سلطة الدولة القائمة بتحديد التھديد الُمحت�اط ل�ه ف�ي التص�ميم بتعقيب�ات ع�ن
واإلج�راءات المحتمل��ة الت�ي ق��د األ��ر الم�الي والتش��غيلي المترت�� عل��ى الق�رارات 

  يلزم اتخاذھا بشأن التھديد المحتاط له في التقييم الجاري تحديده.

ينبغ��ي للدول��ة أن تتخ��ذ إج��راءات للتأ���د م��ن أن ت��دابير إدارة المخ��اطر  :١١-٤اإلج��راء 
دة  تتجاوز التھديد الُمحتاط له في التصميم وأن المسؤولية عنھا تق�� عل�ى الدول�ة وأنھ�ا مح�دَّ

  ريقة مناسبة وأن الدولة قد اتخذت ما يلزم من إجراءات إلدارة تلك التدابير.بط

ف���ي الظ���رو� الت���ي يتوق���� أن تس���تخدم فيھ���ا منھجي���ة بديل���ة قائم���ة عل���ى : ١٢-٤اإلج���راء 
  التھديدات، ينبغي للسلطة (السلطات) المختصة المسؤولة أن تقوم بما يلي:

 فتراض��ات المطروح��ة وم��واطن تنس��يق عملي��ة إع��داد تقي��يم التھدي��دات وتو�ي��ق اال
دة والق��رارات المتخ��ذة بش��أن  الض��ع� الت��ي تؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار والعواق��� المح��دَّ

 تقييم التھديدات؛
  الحص��ول عل��ى موافق��ة الس��لطات المختص��ة األخ��ر� والمنظم��ات الح�ومي��ة ذات

 الصلة على تقييم التھديدات؛
 ن ھيئ�ات الدول�ة المختص�ة التحقق مم�ا إذا ��ان اإلط�ار الرق�ابي الق�ائم �افي�اً لتم��ي

 من أداء دورھا في األمن النووي والتصدي ألحداث األمن النووي؛
  تعم��يم تقي��يم التھدي��دات أو جوان��� من��ه عل��ى المس��ؤولين ع��ن ت��وفير ت��دابير األم��ن

الن��ووي؛ وعل��ى المعني��ين ب���جراء تقي��يم التھدي��دات واستعراض��ه واس��تخدامه ف��ي 
 عملية إصدار األذون والموافقات؛

 ية إص��دا ر الت��دابير األمني��ة المناس��بة وتطبيقھ��ا والتحق��ق منھ��ا م��ن أج��ل حماي��ة س��رِّ
مة من أجل تقييم التھديدات والمتضمنة فيه؛  وسالمة المعلومات المقدَّ

  البت ف�ي ع�دد م�رات اس�تعراض وتح�ديث تقي�يم التھدي�دات وتحدي�د عملي�ة إج�راء
 ئة المناسبة؛ذلك االستعراض والتحديث، بما يشمل النظر في النقاط الباد

  تقي��يم م��ا إذا ���ان أي اس��تعراض لتقي��يم التھدي��د ق��د أس���ر ع��ن الحاج��ة إل��ى تع��ديل
  وتحديث ُنظم وتدابير األمن النووي، وإبالغ المشغل بذلك.

ينبغ�ي للمش�غلين، عن�د إع�داد تقي�يم التھدي�دات عل�ى أس�ا� منھجي�ة بديل�ة،  :١٣-٤اإلجراء 
  اء التقييم:تقديم المعلومات التالية للمساعدة في إجر



 

٢٥ 

  تعقيبات بشأن األثر المحتمل لتقييم التھديدات واس�تخدام� المحتم�ل كأس�ا� لتنفي�ذ
 تدابير األمن النووي؛

  معلومات تؤيد أي بواعث للقلق بشأن التھدي�د ال�داخلي وأي ح�وادث أخ�ر� يمك�ن
 أن تترتب عنھا آثار في مجال األمن النووي.

ينبغ��ي التش��اور أيض��اً م��ع الس��لطات المختص��ة األخ��ر�، مث��ل الش��رطة  :١٤-٤اإلج��راء 
الوطني��ة والمحلي��ة، والق��وات المس��لحة، وس��لطات مراقب��ة الح��دود، وس��لطات الجم��ار�، ف��ي 

  عملية إعداد تقييم التھديدات. وينبغي لكل سلطة مختصة أن تقوم بما يلي: 

 تقييم التھديدات؛ وضع قائمة بالتھديدات التي ينبغي النظر فيھا عند إعداد 
  تقديم تعقيبات إل�� الس�لطة المختص�ة المس�ؤولة ع�ن إع�داد تقي�يم التھدي�دات بش�أن

األث��ر الم��الي والتش��غيلي للق��رارات واإلج��راءات المحتمل��ة الت��ي ق��د يل��زم اتخاذھ��ا 
 بشأن تقييم التھديدات الجاري إعداده.

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى نووية٣المرحلة 

ل، اس��تناداً إل��� التھدي��د الُمحت��اط ل��� ف��ي التص��ميم،  :١٥-٤اإلج��راء  ينبغ��ي أن يق��وم المش��غِّ
بوضع وتنفيذ الُنظم والتدابير واإلجراءات الالزمة للحماية م�ن التھدي�دات الُمحت�اط لھ�ا ف�ي 
التصميم، بما يش�مل م�ا يتص�ل منھ�ا ب�نظم األم�ن، ونظ�ام مراقب�ة الم�واد النووي�ة، والخط�ط 

  االحترازية، والنقل.

ينبغي أن يقوم المشغلون، استناداً إل�� تقي�يم التھدي�د، بوض�ع وتنفي�ذ ال�ُنظم  :١٦-٤جراء اإل
دة ف���ي تقي���يم  والت���دابير واإلج���راءات الالزم���ة للحماي���ة م���ن التھدي���د (التھدي���دات) المح���دَّ

  التھديدات، بما يشمل ما يتصل منھا بنظم األمن، والتأھب للطوارئ، والنقل.

ل��ة أن تس��تعرض التھدي��د الُمحت��اط ل��� ف��ي التص��ميم م��ن أج��ل ينبغ��ي للدو :١٧-٤اإلج��راء 
  تحديث تصميم ُنظم وتدابير األمن النووي، حسب االقتضاء.

ينبغي للدولة أن تستعرض تقييم التھدي�دات م�ن أج�ل تح�ديث تص�ميم ُنظ�م  :١٨-٤اإلجراء 
  وتدابير األمن النووي، حسب االقتضاء.

   



 

٢٦ 

  النظام اإلداري لألمن النووي

  العامة للنظام اإلداريالجوانب 

د النظ����ام اإلداري لك����ل س����لطة مختص����ة ولك����ل مش����غل أھ����داف   ١٠-٤ ينبغ����ي أن يح����دِّ
  ].٣٠وسياسات لألمن النووي كجزء من نظام إداري متكامل [

ينبغ���ي أن يك���ون النظ���ام اإلداري متس���قاً م���ع أھ���داف المنظم���ة المتعلق���ة ب���األمن   ١١-٤
  ھداف.النووي، وينبغي أن يساھم في تحقيق تلك األ

ينبغ��ي أن يش��مل النظ��ام اإلداري مجموع��ة م��ن العناص��ر الرئيس��ية األخ��ر�، بم��ا   ١٢-٤
  يشمل ما يلي:

 حماية سرية وسالمة المعلومات الحساسة؛ 
 تنمية الموارد البشرية؛ 
 .تقييم جدارة العاملين بالثقة  

ي ع�ن ويؤدي النظام اإلداري أيضاً دوراً رئيسياً في دعم ثقافة قوي�ة لألم�ن الن�وو  ١٣-٤
  طريق ما يلي:

 ضمان وجود فھم مشترك للجوانب الرئيسية لألمن داخل المنظمة؛ 
  م بھا المنظمة الدعم إلى األفراد والف�رق م�ن أج�ل تمكي�نھم توفير الوسائل التي تقدِّ

 من أداء مھامھم بنجاح، مع مراعاة التفاعل بين األفراد والتكنولوجيا والمنظمة؛
  واالستفسار على جميع مستويات المنظمة؛ تعزيز اتجاه يقوم على التعلم 
  ت��وفير الوس��ائل الت��ي تس��عى بھ��ا المنظم��ة عل��ى ال��دوام إل��ى تط��وير ثقاف��ة األم��ن

 الخاصة بھا وتحسينھا؛
 .تعزيز الترابط بين األمان واألمن  

-٤إل�ى  ١٩-٤] اإلج�راءات التالي�ة (٣٠، ٤-١واسُتمدت م�ن منش�ورات الوكال�ة [  ١٤-٤
  اري يشمل السياسات واألھداف المتصلة باألمن النووي.) بشأن تصميم نظام إد٢٥

  اإلجراءات المتعلقة بالجوانب العامة لنظام اإلدارة

ينبغي وضع اإلجراءات التالية بشأن الجوانب العامة للنظم اإلدارية بحل�ول نھاي�ة   
  .٣وقبل الَمعلم  ٣واستعراضھا وتحديثھا في المرحلة  ٢وقبل الَمعلم  ٢المرحلة 



 

٢٧ 

  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك٢ المرحلة

ينبغي لكل منظمة تضطلع بدور في األمن النووي أن تض�ع نظام�اً إداري�اً  :١٩-٤اإلجراء 
  يشمل سياسات وأھدافاً ُتدمج األمن النووي في النظام اإلداري الشامل. 

اإلداري المتص��لة بنط��اق تغطيت��ه ل�م��ن  ينبغ��ي أن تش��مل وث��ائق النظ��ام :٢٠-٤اإلج��راء 
  النووي، حسب االقتضاء، ما يلي:

 البيانات الصادرة بشأن سياسات المنظمة المتصلة باألمن النووي؛ 
 وصف النظام اإلداري الخاص باألمن النووي؛ 
 وصف ھيكل إدارة األمن النووي في المنظمة؛ 
  يس�ند إل�� الم�دير أو المش�رف تفويضاً موثقاً من اإلدارة العليا في ال�ھ�ة المش�غلة

المناسب المسؤولية اليومية عن تنفيذ �وان�ب األم�ن الن�ووي، بم�ا يش�مل الش�روط 
 والمؤھالت الواردة في أي إذن صادر عن السلطات المختصة ذات الصلة؛

  وص��ف المس��ؤوليات الوظيفي��ة وأو���ه المس��اءلة ومس��تويات الس��لطة والتف��اعالت
 صلة باألمن النووي ويؤدونھا ويقيمونھا؛ الخاصة بمن يديرون األعمال المت

  وص���ف العملي���ات والمعلوم���ات الداعم���ة يوض���� طريق���ة إع���داد العم���ل المتص���ل
ب��األمن الن��ووي واستعراض��ه وإبقائ��ه مواكب��اً آلخ��ر المس��ت�دات وتنفي��ذ� وتس���يله 

 وتقييمه وتحسينه.

ينبغي أن تكون وثائق وصف النظام اإلداري متاحة لالستخدام، م�ع إي�الء  :٢١-٤اإلجراء 
 المراعاة للتصنيف األمني المناسب للمعلومات الواردة فيھا.

  ينبغي أن ُتعبِّر وثائق النظام اإلداري عن اآلتي: :٢٢-٤اإلجراء 

  ل والس���لطات المختص���ة ل وب���ين المش���غِّ التنس���يق داخ���ل النظ���ام اإلداري للمش���غِّ
ل ف��ي الوف��اء بالت�امات��ه المتعلق��ة ب��األمن والھ يئ��ات األخ��ر� المطلوب��ة ل��دعم المش��غِّ

 النووي؛
 خصائص المنظمة وأنشطتھا المتصلة باألمن النووي؛ 
 .العمليات التي تضطلع بھا المنظمة وتفاعالتھا المتصلة باألمن النووي  

لمس���تويات ينبغ���ي أن تثب���ت اإلدارة وأن يثب���ت الموظف���ون عل���� كاف���ة ا :٢٣-٤اإلج���راء 
الت���امھم بسياس��ات وأھ��داف األم��ن الن��ووي وينبغ��ي تخص��يص م��وارد كافي��ة لتحقي��ق ذل���. 
وينبغي أن يتصرف كبار الم�ديرين كأس�وة يقت�دي بھ�ا لض�مان تعم�يم ثقاف�ة األم�ن الن�ووي، 



 

٢٨ 

بما يشمل عل�ى وج�ه الخص�و� ض�رورة حماي�ة س�رية وس�المة المعلوم�ات الحساس�ة م�ن 
  خالل تنفيذ النظام اإلداري.

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى نووية٣المرحلة 

م بطل�ب للحص�ول عل�ى إذن أو موافق�ة وك�ل  :٢٤-٤اإلجراء  ينبغ�ي أن يثب�ت ك�ل م�ن يتق�دَّ
ل، كج��زء م��ن الطل��ب، أن��ه وض��ع نظام��اً إداري��اً متك��امالً يراع��ي مس��ؤولياته المتص��لة  مش��غِّ

  باألمن النووي.

  ينبغي وضع نظام لرصد أداء النظام اإلداري المتكامل وتقييمه وتحسينه.  :٢٥-٤اإلجراء 

  حماية المعلومات الحساسة والُنظم المتصلة بھا

تحت��ا� البني��ة األساس��ية الوطني��ة الفعال��ة ل�م��ن الن��ووي تحدي��داً مناس��باً للمعلوم��ات   ١٥-٤
مراح�ل دورة عم�ر الحساسة وتصنيفھا وحمايتھا وإدارتھ�ا بك�ل أش�كالھا، بم�ا يش�مل جمي�ع 

  المعلومات: إنشاؤھا؛ واستعمالھا؛ وخزنھا؛ وتدميرھا.

ويمكن أن يستند نظام حماية المعلومات الحساسة إلى النظام الش�امل ال�ذي تض�عه   ١٦-٤
الدولة لتصنيف المعلومات التي تترتب عليھا آثار في مجال األمن ال�وطني. وينبغ�ي وض�ع 

حماي��ة مناس��بة للمعلوم��ات الحساس��ة المتص��لة  إط��ار ق��انوني ورق��ابي مناس��ب يكف��ل ت��وفير
  باألمن النووي، بما في ذلك تحديد مدة حماية البيانات بعد إنشائھا.

وينبغ��ي للدول��ة أن تض��ع سياس��ة وطني��ة لحماي��ة ُنظ��م المعلوم��ات الحساس��ة، بم��ا   ١٧-٤
يش���مل ال���ُنظم الحاس���وبية، والوس���ائل األخ���رى لخ���زن المعلوم���ات الحساس���ة أو إدارتھ���ا أو 

الھا، أو الحاسمة لضمان تشغيل المرافق والتصرف على نح�و آم�ن ف�ي الم�واد النووي�ة إرس
  ].٣١لمشعة األخرى أثناء استعمالھا وخزنھا ونقلھا [اوالمواد 

ينبغ��ي أن تتخ��ذ الس��لطات المختص��ة ت��دابير لض��مان الحماي��ة المناس��بة للمعلوم��ات   ١٨-٤
ن الن�ووي. وينبغ�ي لسياس�ة الدول�ة الحساسة التي يمكن أن يؤدي إفشاؤھا إل�ى تق�وي� األم�

بشأن المعلومات الحساسة أن تحدد طبيع�ة المعلوم�ات المطلوب�ة حمايتھ�ا ومس�توى الحماي�ة 
  المطلوبة.

م الھيئة الرقابية متطلباتھا بش�أن حماي�ة المعلوم�ات الحساس�ة عل�ى   ١٩-٤ وينبغي أن ُتعمِّ
دي��ة عل��ى ك��ل األط��راف المش��غلين وأن تقض��ي ب��أن يكف��ل المش��ّغلون ف��ر� اش��تراطات تعاق

ذات الص��لة الت��ي تح��وز معلوم��ات حساس��ة م��ن أج��ل حماي��ة ھ��ذ� المعلوم��ات عل��ى النح��و 
د في المتطلبات الرقابية.   المحدَّ



 

٢٩ 

، و ٤-١واس��ُتمدت م��ن منش��ورات سلس��لة األم��ان الن��ووي الص��ادر� ع��ن الوكال��ة [  ٢٠-٤
ت الحساس�ة وُنظ�م ) من أجل حماية المعلوم�ا٣٣-٤إلى  ٢٦-٤] اإلجراءات التالية (من ٣١

  المعلومات الحساسة.

  إجراءات حماية المعلومات الحساسة والُنظم المتصلة بھا

ينبغي الشروع في اإلجراءات التالية المتعلقة بحماية المعلومات الحساس�ة بحل�ول   
. وينبغ�ي ٢وقب�ل الَمعل�م  ٢وتنفيذھا بحل�ول نھاي�ة المرحل�ة  ١وقبل اَلمعلم  ١نھاية المرحلة 
  والحفاظ عليھا طوال العمل التشغيلي لبرنامج القوى النووية. استعراضھا

  : االعتبارات التي تراعى قبل اتخاذ قرار بإطالق برنامج للقوى النووية١المرحلة 

د الدول��ة سياس��اتھا الوطني��ة بش���ن معلوم��ات األم��ن الن��ووي  :٢٦-٤ا�ج��راء  ينبغ��ي أن ُتح��دِّ
، والنھج المتدرج، وال�دفاع ف�ي العم��. )١٤(الحساسة انطالقاً من مبادئ الحاجة إلى المعرفة

  وينبغي أن تشمل السياسة ما يلي:

 تحديد المعلومات المطلوب حمايتھا؛ 
 مات الحساسة؛إسناد مسؤوليات واضحة عن ضمان حماية المعلو 
 تصنيف المعلومات، بما في ذلك مستوى الحماية الذي ينبغي توفيره للمعلومات؛ 
 تدابير التعامل مع المعلومات، بما يشمل طريقة تخزينھا أو إرسالھا أو تدميرھا؛ 
  إس���ناد المس���ؤوليات لك���ل س���لطة م���ن الس���لطات المختص���ة فيم���ا يتص���ل بحماي���ة

 المعلومات؛
 ض��رورية لحماي��ة المعلوم��ات الحساس��ة، م���ل حماي��ة تحدي��د الت��دابير األخ��رى ال

 البيانات اإللكترونية
  ش���روط وترتيب���ات تقاس���م المعلوم���ات الحساس���ة ومس���اعد� أجھ���ز� إنف���اذ الق���انون

 وھيئات النيابة العامة؛
  إج��راءات مفص��لة وأش��كال وبروتوك��والت بش���ن طريق��ة تقاس��م المعلوم��ات، بم��ا

الكش�ف والتص�دي، م�ع ال�دول األخ�رى، يشمل المعلومات المتعلق�ة ب�ُنظم وت�دابير 
 ال سيما دول الجوار والمنظمات الدولية ذات الصلة؛

  تحدي��د الُج��رم أو الج��رائم والعقوب��ات المتص��لة ب�فش��اء المعلوم��ات الحساس��ة دون
  إذن.

_______________ 
مبدأ تتاح من خالله للمستخدمين والعمليات والُنظم إمكانية الوص�ول فق�ط إل�ى المعلوم�ات   )١٤(  

 ]٣١واإلمكانيات واألصول الالزمة لتنفيذ الوظائف المرخص لھم بتنفيذھا. [



 

٣٠ 

  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك٢المرحلة 

ولة أن تسند إلى السلطات المختص�ة المناس�بة مس��وليات حماي�ة ينبغي للد :٢٧-٤اإلجراء 
معلوم��ات األم��ن الن��ووي الحساس��ة وحماي��ة ال��ُنظم الحاس��وبية والش��بكات وال��ُنظم الرقمي��ة 
ن معلومات حساسة أو الحاسمة لت��مين تش�غيل مرا��� الم�واد النووي�ة أو  األخرى التي ُتخزِّ

  ساسة).المواد المشعة األخرى (ُنظم المعلومات الح

د الس��لطات المختص��ة متطلب��ات مناس��بة لحماي��ة معلوم��ات  :٢٨-٤اإلج��راء  ينبغ��ي أن تح��دِّ
  األمن النووي الحساسة وُنظم المعلومات الحساسة.

ل ب���ن يثب��ت، عل��ى  :٢٩-٤اإلج��راء  ينبغ��ي أن تعم��م الھيئ��ة الرقابي��ة متطلب��ات تل��زم المش��غِّ
طلبات الرقابية المتص�لة بحماي�ة المعلوم�ات النحو الذي ترتضيه الھيئة الرقابية، امتثاله للمت

الحساسة وُنظم المعلوم�ات الحساس�ة. وينبغ�ي أن يش�مل ذل�ك ترتيب�ات تعاقدي�ة م�� الب�ائعين 
  والمتعاقدين. 

ينبغ��ي لك��ل س��لطة مختص��ة أن تض��� وتنفِّ��ذ سياس��ة وإج��راءات لحماي��ة  :٣٠-٤اإلج��راء 
ل سياس�ات وإج�راءات م�ن أج�ل المعلومات الحساسة وُنظ�م المعلوم�ات الحساس�ة، بم�ا يش�م

ت�اس��م المعلوم��ات عل��ى النح��و المناس��� م��� الوك��ا�ت األخ��رى ذات الص��لة س��واًء عل��ى 
  المستوى الوطني أو الدولي. 

بين عل�ى  :٣١-٤اإلجراء  ينبغي لكل سلطة مختصة أن تكفل أن العاملين ذوي الص�لة م�درَّ
  سة.إجراءات حماية المعلومات الحساسة وُنظم المعلومات الحسا

ل أن ُينف���ذ السياس���ات ذات الص���لة بحماي���ة المعلوم���ات  :٣٢-٤اإلج���راء  ينبغ���ي لك���ل مش���غِّ
الحساس��ة وُنظ��م المعلوم��ات الحساس��ة، بم��ا يش��مل إج��راءات بش���ن إرس��ال المعلوم��ات إل��ى 
الھيئ��ة الرقابي��ة والس��لطة المختص��ة بالن���ل �يم��ا يتص��ل ب��ُنظم وت��دابير األم��ن الن��ووي ل��دى 

ل وأن يفرض تلك   المتطلبات على البائعين والمتعاقدين من خالل ترتيبات مناسبة. المشغِّ

بين عل���ى  :٣٣-٤اإلج���راء  ل أن يكف���ل أن الع���املين ذوي الص���لة م���درَّ ينبغ���ي لك���ل مش���غِّ
إج���راءات حماي���ة المعلوم���ات الحساس���ة وُنظ���م المعلوم���ات الحساس���ة، وأن يف���رض تل���ك 

  ناسبة.المتطلبات على البائعين والمتعاقدين من خالل ترتيبات م

   



 

٣١ 

  جدارة العاملين بالثقة

مراعاة لقوانين الدولة أو لوائحھا أو سياساتھا المتعلقة بحق�وق العم�ل والمتطلب�ات   ٢١-٤
الوظيفية، ينبغي استخدام عملية رسمية تثب�ت أن الع�املين المعني�ين بالبني�ة األساس�ية ل�م�ن 

تس�اعد ��ذ� العملي�ة الرس�مية النووي جديرون بالثقة بم�ا يتناس�� م�ع أدوار��م. وينبغ�ي أن 
عل��ى الح��د م��ن خط��ر ت��ورط الع��املين المرخص��ين ف��ي أنش��طة �ي��ر �انوني��ة وتح��ولھم عل��ى 

  سبيل المثال إلى تھديدات داخلية.

] اإلج��را�ات ٣٢، ٤-٢واس��ُتمدت م��ن منش��ورات سلس��لة الوكال��ة ل�م��ن الن��ووي [  ٢٢-٤
  الثقة.) فيما يتصل بجدارة العاملين ب٣٦-٤إلى  ٣٤-٤التالية (من 

  إجراءات ضمان جدارة العاملين بالثقة

ينبغ��ي أن ُتتخ��ذ اإلج��را�ات التالي��ة المتعلق��ة بج��دارة الع��املين بالثق��ة بحل��ول نھاي��ة   
و�ب��ل  ٣واستعراض��ھا والحف��اظ عليھ��ا أثن��ا� المرحل��ة  ٢و�ب��ل الَمعل��م الرئيس��ي  ٢المرحل��ة 

  .٣الَمعلم 

  ووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك: أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى الن٢المرحلة 

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة أن تض��ع سياس��ات وإج��را�ات وفق��اً للق��وانين  :٣٤-٤ا�ج��راء 
دة متص�لة ب�المواد النووي�ة والم�واد  الوطنية إللزام العاملين الذين تقع عليھم مسؤوليات محدَّ

  المشعة األخرى والمرافق واألنشطة المتصلة بھا، بما يلي:

 وص مناسبة تثبت جدارتھم بالثقة؛الخضوع لفح 
  والحف��اظ عل��ى تل��� ‘ فح��ص الج��دارة بالثق��ة’الحص��ول عل��ى نتيج��ة إيجابي��ة ف��ي

 النتيجة اإليجابية كشرط من شروط العمل.

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى نووية٣المرحلة 

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة، عن��د تنفي��ذ سياس��ة بش���ن الج��دارة بالثق��ة، أن  :٣٥-٤ا�ج��راء 
ر الج��دارة بالثق��ة بالنس��بة ل�ش��خاص الم���ذون لھ��م بالوص��ول إل��ى  تكف��ل وج��ود عملي��ات تق��رِّ
الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى والمراف��ق واألنش��طة المتص��لة بھ��ا، والمعلوم��ات 

  الحساسة وُنظم المعلومات الحساسة.



 

٣٢ 

ينبغ����ي للس����لطات المختص����ة أن تتخ����� الت����دابير واإلج����راءات الكفيل����ة  :٣٦-٤������را� ا
  باستعراض جدارة العاملين بالثقة وإعادة التأكد منھا بانتظام.

  الموارد البشرية الالزمة لألمن النووي

ينبغ��ي لك��ل س��لطة مختص��ة ولك��ل منظم��ة تض��طلع ب��دور ف��ي األم��ن الن��ووي أن   ٢٣-٤
بش�رية معالج�ة س�ليمة. وينبغ�ي إج�راء تقي�يم الحتياج�ات الدول�ة م�ن تعالج مس�ألة الم�وارد ال

لي�ة أثن�اء وض�ع  التعليم والتدريب في مجال األم�ن الن�ووي كج�زء م�ن مجموع�ة المھ�ام األوَّ
. وينبغ�ي الس�عي ٢السياسة واالستراتيجية الوطنيتين على النحو الوارد بالتفصيل في القسم 

ع المنظم���ات الدولي��ة للتع���رف عل��ى الكف���اءات إل��ى إقام���ة تع��اون م���ع ال��دول األخ���رى وم��
والم��وارد البش��رية الض��رورية لتنفي��� البني��ة األساس��ية الوطني��ة ل�م��ن الن��ووي كج��زء م��ن 

  برنامج للقوى النووية.

وينبغ���ي أن تش���مل عملي���ة تقي���يم احتياج���ات التعل���يم والت���دريب ف���ي مج���ال األم���ن   ٢٤-٤
مراك��ز البح��� والتط��وير وم�سس��ات الن��ووي فح��� ق��درات المراف��� األكاديمي��ة القائم��ة و

التدريب التقني لت�وفير الت�دريب ف�ي مج�االت الخب�رة التقني�ة والقانوني�ة والسياس�ية المتص�لة 
باألمن الن�ووي والت�ي س�تكون مطلوب�ة للت�رخي� بالبني�ة األساس�ية الوطني�ة ل�م�ن الن�ووي 

  عليھا. الالزمة لبرنامج القوى النووية والموافقة عليھا وتشغيلھا واإلشراف 

وينبغي وضع خط�ة ش�املة لتط�وير م�سس�ات الت�دريب القائم�ة أو بن�اء م�سس�ات   ٢٥-٤
تدريب جديدة، على أساس تقييم االحتياجات التعليمية والتدريبية ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي، 
��رة  أثن��اء وض��ع السياس��ة واالس��تراتيجية ال��وطنيتين. وينبغ��ي أن تستكش��ف ف��ي مرحل��ة مبكِّ

ن ف�ي مج�ال تنمي�ة الم�وارد البش�رية الالزم�ة ل�م�ن الن�ووي و�ل�� عل�ى إمكانية إقامة تع�او
سبيل المثال مع الدول البائعة المحتملة والدول األخرى التي لديھا محطات قوى نووي�ة قي�د 

  التشغيل.

وتكشف التجربة عن أنه قد يكون م�ن المفي�د قب�ل وض�ع من�ا�ج التعل�يم والت�دريب   ٢٦-٤
ا�تن��ام ف��ر� التعل��يم ف��ي الم�سس��ات ف��ي ال��دول األخ��رى، وإيف��اد المت��دربين عل��ى األم��ن 
الن��ووي إل��ى الخ��ار�، والتعاق��د م��ع أخص��ائيين ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي م��ن دول أخ��رى 

ملي حتى يمكن البدء في تنمي�ة الم�وارد البش�رية م�ن لتقديم التعليم والتدريب األكاديمي والع
فصاعداً. وعند التعاقد مع موظفي األم�ن الع�ام، ينبغ�ي النظ�ر ف�ي تق�ديم ت�دريب  ١المرحلة 

  إضافي في مجال األمن النووي. 

وينبغي إيالء المراعاة الواجب�ة لت�أمين الم�وارد المحلي�ة الم�ا�رة ف�ي مج�ال األم�ن   ٢٧-٤
ب يمك��ن أن يع��رِّض للخط��ر فعالي��ة الن��ووي نظ��راً ألن فق�� دان رأس الم��ال البش��ري الم��درَّ



 

٣٣ 

واس��تدامة البني��ة األساس��ية لألم��ن الن��ووي. وف��ي ض��وء خب��رة ال��دول النامي��ة، ينبغ��ي وض��� 
استراتيجية الجتذاب موظفي األمن النووي ذوي الكف�اءات العالي�ة واس�تبقائھم داخ�ل الدول�ة 

  اللتين تضعھما اآللية التنسيقية. كجزء من السياسة واالستراتيجية الوطنيتين

وسوف تتباين تنمية الم�وارد البش�رية ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي تبع�اً للم�دى ال�ذي   ٢٨-٤
تص��ل إلي��� الدول��ة ف��ي تنمي��ة ق��دراتھا المحلي��ة ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي ف��وراً أو اعتماد���ا 

م�ة م�ن ال�دول البائع�ة أو ال�دول األخ� لية عل�ى الق�درات المقدَّ رى. وينبغ�ي إرس�اء بصورة أوَّ
ق��درات وطني��ة ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي وتطوير���ا ف��ي الم��دى البعي��د م��ن أج��ل ض��مان 
اس�تدامة البني��ة األساس�ية الوطني��ة لألم�ن الن��ووي وفعالي��ة ُنظ�م وت��دابير األم�ن الن��ووي الت��ي 
ر ق�دراتھا التدريبي�ة والتعليمي�ة م�ن أج�ل ض�مان  يضعھا المشغلون. وينبغ�ي للدول�ة أن تط�وِّ

ر الموارد البشرية الرئيسية على األجل الطويل في مجال األمن النووي. وم�ن الحل�ول تواف
الممكنة األخرى إنشاء مراكز إقليمية للتدريب وشبكات لألمن النووي من أجل تعزي�ز بن�اء 
القدرات الوطني�ة وللمس�ا�مة ف�ي الحف�اظ عل�ى ا�ط�ار الع�المي لألم�ن الن�ووي. وبا�ض�افة 

ل أن تكف��ل وض��� ت��دابير لتنس��ي� أنش��طة الت��دريب ب��ين الس��لطات إل��ى ذل���، ينبغ��ي لل��دو
المختص���ة ذات الص���لة، بم���ا يش���مل التع���اون الممك���ن م���� الس���لطات المختص���ة ف���ي ال���دول 

  األخرى.

) ا�ج�راءات ٤-٢واسُتمدت م�ن توص�يات األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة (  ٢٩-٤
  ية. ) بشأن تنمية الموارد البشر٥٢-٤إلى  ٣٧-٤التالية (من 

  إجراءات تنمية الموارد البشرية

 ١ينبغ��ي إع��داد ا�ج��راءات التالي��ة بش��أن تنمي��ة الم��وارد البش��رية خ���ل المرحل��ة   
، وتنفي�ذ�ا تمام�اً بحل�ول ٢وقب�ل المعل�م  ٢، ووض�عھا بحل�ول نھاي�ة المرحل�ة ١وقبل المعلم 

  .٣وقبل المعلم  ٣نھاية المرحلة 

  اتخاذ قرار بإطالق برنامج للقوى النووية : االعتبارات التي تراعى قبل١المرحلة 

ينبغ��ي أن تق��يِّم الدول��ة، باالش��ترا� م��� الس��لطات المختص��ة ذات الص��لة،  :٣٧-٤اإلج��راء 
كام��ل مجموع��ة التخصص��ات المتص��لة ب��األمن الن��ووي المطلوب��ة للبني��ة األساس��ية الوطني��ة 

  لألمن النووي.

ص�ات المتص�لة ب�األمن الن�ووي داخ�ل ينبغي للدول�ة أن تق�يِّم ت�وافر التخص :٣٨-٤اإلجراء 
  الدولة.



 

٣٤ 

ينبغ��ي للدول��ة أن تق��يِّم الق��درات التعليمي��ة الالزم��ة للتخصص��ات المتص��لة  :٣٩-٤اإلج��راء 
ب��األمن الن��ووي داخ��ل الدول��ة أو النظ��ر ف��ي م��دى اعتمادھ��ا عل��� مص��ادر خارجي��ة لت��وفير 

  الموارد الالزمة لتخصصات معيَّنة.

د االحتياج�ات م�ن الت�دريب المتخص��  :٤٠-٤اإلجراء  ينبغي للسلطات المختصة أن تحدِّ
  لموظفي األمن النووي القائمين أو غيرھم من موظفي األمن داخل الدولة.

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة أن ت���ع خطط��اً لت��دريب أو تعي��ين الم��وارد  :٤١-٤اإلج��راء 
  .البشرية الالزمة للبنية األساسية لألمن النووي في الدولة

ينبغ���ي للس���لطات المختص���ة أن ت�خ���ذ ف���ي االعتب���ار مؤسس���ات الت���دريب  :٤٢-٤اإلج���راء 
م التعل��يم  الوطني��ة ف��ي ال��دول األخ��رى والمنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة الت��ي يمكن���ا أن تق��دِّ

  والتدريب في المجاالت الرئيسية المتصلة باألمن النووي. 

اس�تراتيجيت�ا بش��ن اجت�ذاب ع�دد ينبغي للسلطات المختص�ة أن تنظ�ر ف�ي  :٤٣-٤اإلجراء 
كاٍف من الخبراء وت�دريب�م واس�تبقائ�م م�ن اج�ل تلبي�ة احتياج�ات جمي�ع المنظم�ات المعني�ة 

  بالبنية األساسية لألمن النووي من أجل برنامج مرتقب للقوى النووية. 

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة أن تنظ��ر ف��ي إرس��اء كف��اءات ونظ��ام لت�ھي��ل  :٤٤-٤اإلج��راء 
  العاملين المختصين باألمن النووي.واعتماد 

  أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك :٢المرحلة 

ينبغ��ي لك��ل الس��لطات المختص��ة أن تعم��ل جاھ��دً� عل��� تعي��ين م��وظفين  :٤٥-٤اإلج��راء 
ل���مان ت��وفير ق��درات كافي��ة ف��ي جمي��ع المج��االت ذات الص��لة ب��األمن الن��ووي ف��ي الوق��ت 

  المناسب.

ينبغ���ي لجمي���ع المنظم���ات المعني���ة ب���األمن الن���ووي أن تب���دأ ف���ي التعل���يم  :٤٦-٤اإلج���راء 
  والتدريب ذي الصلة باالشتراك مع المؤسسات المناسبة.

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة أن تس��تعين بخب��راء م��ن ال��دول األخ��رى عن��د  :٤٧-٤اإلج��راء 
  اللزوم لتعزيز برنامج التدريب في مجال األمن النووي.

ينبغ��ي للدول��ة أن تن��اق� م��ع النظ��راء م��ن ال��دول األخ��رى والمنظم��ات  :٤٨-٤اإلج��راء 
  الدولية جدوى إنشاء مراكز تدريب إقليمية للعاملين المختصين باألمن النووي.



 

٣٥ 

ينبغ���ي للدول���ة أن تنفِّ���ذ ت���دابير لتنس���ي� أنش���طة الت���دري� ب���ين الس���لطات  :٤٩-٤ا�����را� 
المختص���ة ذات الص���لة، بم���ا يش���مل إمكاني���ة التع���اون م���ع الس���لطات المختص���ة ف���ي ال���دول 

  األخرى.

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى نووية٣المرحلة 

��ط، با�ش��تراك م��ع الس��ل :٥٠-٤ا����را�  ل، ينبغ��ي لل��دول، أن تخطِّ طات المختص��ة والمش��غِّ
ب��ة ت��دريباً مناس��باً ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي  طريق��ة مواص��لة ت��وفير الم��وارد البش��رية المدرَّ

  على امتداد عمر برنامج القوى النووية. 

لين المعني��ين ب��األمن الن��ووي : ٥١-٤ا����را�  ينبغ��ي لجمي��ع الس��لطات المختص��ة والمش��غِّ
لكافي��ة باس��تمرار م��ن أج��ل كف��ا�ة وفعالي��ة تنفي��ذ ض��مان ت��وافر الم��وارد البش��رية المختص��ة ا

  التدابير الضرورية للبنية األساسية الوطنية لألمن النووي طوال مراحل تطوير البرنامج. 

ينبغ��ي لك��ل الس��لطات المختص��ة والمش��غلين إع��داد وتنفي��ذ برن��امج إلدارة  :٥٢-٤ا����را� 
التعاق��� ألغ��را� األم��ن  الم��وارد البش��رية يش��مل التوظي��ف والت�ھي��ل والت��دري� وإدارة

  النووي.

  تعزيز ثقافة لألمن النووي

يتعيَّن أن تكون ثقافة األمن النووي فعالة عل�ى ث�ث�ة مس�تويات. والمس�توى األول   ٣٠-٤
ر الدول��ة وض��ع�ا موض��ع التنفي��ذ العمل��ي؛  ھ��و السياس��ة الوطني��ة لألم��ن الن��ووي الت��ي ُتق��رِّ

وض�ع سياس�ة األم�ن ال�وطني موض�ع والمستوى الث�اني ھ�و ك�ل منظم�ة تض�طلع ب�دور ف�ي 
التنفيذ؛ والثالث ھو اإلدارة واألفراد في كل منظمة ينبغي أن تضع سياس�ات األم�ن الن�ووي 

  ].  ٣٢موضع التنفيذ [

وثقاف���ة األم���ن الن���ووي ھ���ي مجم���و� م���ا لألف���راد والمنظم���ات والم�سس���ات م���ن   ٣١-٤
ه. وم�ن األساس�ي خصائص ومواقف وتصرفات تشكِّل وسيلة ل�دع� األم�ن الن�ووي وتع�ي��

غرس ثقافة األمن النووي في ك�ل المنظم�ات المعني�ة ب�األمن الن�ووي. وعن�دما تغ�رس تل�ك 
الثقافة بنجاح، سيدرك الموظف�ون عل�ى كاف�ة المس�تويات ف�ي المنظم�ة وس�يقدرون ض�رورة 

  الحفاظ على مستوى عاٍل من األمن النووي.

ى إج�را�ات األف�راد والطريق�ة وتتوق�ف فعالي�ة البني�ة األساس�ية لألم�ن الن�ووي عل�  ٣٢-٤
الت��ي ي���ثرون ب���ا مع��اً عل��ى األم��ن الن��ووي. وت���دي ثقاف��ة األم��ن الن��ووي دوراً ھام��اً ف��ي 



 

٣٦ 

ضمان اليقظة المستمرة من جانب األفراد والمنظمات والمؤسس�ات واتخ�اذ ت�دابير مس�تمرة 
  لمكافحة التھديدات.

  وتحتاج ثقافة األمن النووي السليمة إلى ما يلي:  ٣٣-٤

 سياسة واضحة وتشريعات تؤكد أھمية األمن النووي؛ 
  مؤسس���ات، بم���ا فيھ���ا س���لطات مختص���ة ومش���غلين، تس���تند إليھ���ا والي���ات وأدوار

 ومسؤوليات واضحة فيما يتصل باألمن النووي؛
 قادة ومديرون يقدمون نموذجاً ُيحتذى به في السلوك الذي يؤكد األمن النووي؛ 
  ِّع األف���راد عل���ى التحل���ي بالص���فات تعي���ين وت���دريب الم���وظفين عل���ى نح���و يش���ج

 والسلوكيات التي تدعم األمن النووي؛
  ز المواق��ف والس��لوكيات الت��ي ت��دعم ب��رام� ت��دريب قوي��ة وتمرين��ات متك��ررة ُتع��زِّ

 األمن النووي؛
 موارد كافية للحفاظ على البنية األساسية لألمن النووي وُنظمه وتدابيره؛ 
 راعاة أوجه التشابه واالختالف بينھما.رعاية ثقافة األمان وثقافة األمن، مع م 

] اإلج��راءات ٣٢، ٤-١واس��ُتمدت م��ن منش��ورات سلس��لة الوكال��ة لألم��ن الن��ووي [  ٣٤-٤
  ) من أجل دعم ثقافة أمن نووي سليمة.٥٨-٤إلى  ٥٣-٤التالية (

  إجراءات تعزيز ثقافة لألمن النووي

الن�ووي بحل�ول نھاي�ة ينبغي وضع اإلجراءات التالية من أجل تعزيز ثقاف�ة لألم�ن   
واستعراض��ھا  ٢وقب��ل المعل��م  ٢وتنفي��ذھا تمام��اً خ��الل المرحل��ة  ١وقب��ل المعل��م  ١المرحل��ة 

  .٣وقبل المعلم  ٣والحفاظ عليھا أثناء المرحلة 

  : االعتبارات التي تراعى قبل اتخاذ قرار بإطالق برنامج للقوى النووية١المرحلة 

ينبغ�ي أن تعت�رف سياس�ة الدول�ة واس�تراتيجيتھا الوطني�ة ب��ن ثقاف�ة األم�ن  :٥٣-٣اإلجراء 
). وينبغ�ي أن ُتعبِّ�ر البني�ة األساس�ية الوطني�ة ١-٢النووي القوية ض�رورية (انظ�ر اإلج�راء 

لألمن النووي في الدولة عن ذل�ك، وينبغ�ي أن تعت�رف ت�دابير تنفي�ذيھا ب�ھمي�ة وج�ود ثقاف�ة 
  قوية لألمن النووي.

  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك٢ة المرحل

ينبغي لكل السلطات المختصة وكل المؤسسات المعنية ب�األمن الن�ووي أن  :٥٤-٤اإلجراء 
ز السلوكيات والمواقف والخصائص المناسبة لثقافة أمن نووي سليمة. ع وتعزِّ   تشجِّ



 

٣٧ 

ز بق��وة القي��ادة واإلدارة الفع��التين ف��ي مج��ال األم��ن ينبغ��ي للدول��ة أن تع�� :٥٥-٤ا�ج��راء  زِّ
لة، الت��ي  الن��ووي داخ��ل جمي��ع الس��لطات المخت���ة والمؤسس��ات، بم��ا فيھ��ا الجھ��ات المش��غِّ

  تضطلع بمسؤولية عن األمن النووي.

لة، أن  :٥٦-٤ا�ج��راء  ينبغ��ي للس��لطات المخت���ة والمؤسس��ات، بم��ا فيھ��ا الجھ��ات المش��غِّ
ز بقوة القيادة   واإلدارة الفعالتين لألمن النووي داخل منظماتھا. ُتعزِّ

لة، أن  :٥٧-٤ا�ج��راء  ينبغ��ي للس��لطات المخت���ة والمؤسس��ات، بم��ا فيھ��ا الجھ��ات المش��غِّ
  تستحدث أدوات ومنھجيات لتقييم ثقافة األمن النووي داخل منظماتھا.

 ينبغ���ي تش���جيع الس���لطات المخت����ة والمؤسس���ات، بم���ا فيھ���ا الجھ���ات: ٥٨-٥ا�ج���راء 
لة، المعني��ة ب��األمن الن��ووي، عل��ى رعاي��ة ثقاف��ة أم��ن ن��ووي �يجابي��ة م��ن خ��الل تق��ديم  المش��غِّ
القدوة اإليجابية (القادة والمديرون)، والت�دري�، والتعزي�ز اإليج�ابي م�ن خ�الل تق�دير ثقاف�ة 

  األمن النووي والسياسات السليمة والعمليات التي تدعم األمن النووي.

  ية الوطنية لألمن النوويالحفاظ على البنية األساس

  يتوقف الحفاظ على البنية األساسية الوطنية لألمن النووي على ما يلي:  ٣٥-٤

  ا�لت��زام ب��الموارد الض��رورية لض��مان اس��تمرار البني��ة األساس��ية الوطني��ة لألم��ن
 النووي وفعاليتھا في المدى البعيد؛

 يان���ات �رس���اء نظ���ام فع���ال ل����دارة ف���ي ����ل الس���لطات المخت����ة ول���دى ����ل ال�
 والمنظمات المسؤولة عن األمن النووي؛

  ا�عت��راف ب��أن التھدي��دات ذات الم���داقية س��تظل قا�م��ة وأن األم��ن الن��ووي ھ��ام
 على المستويات المؤسسية والتنظيمية والفردية؛

  ًتقييم التھديدات على مر الزمن من أج�ل ض�مان اتس�ا� ُنظ�م األم�ن الن�ووي دوم�ا
  مع التقييم الراھن للتھديدات.

) بش���أن الحف���اظ عل���ى البني���ة ٦١-٤�ل���ى  ٥٩-٤واس���ُتمدت اإلج���راءات التالي���ة (  ٣٦-٤
األساسية الوطنية لألمن النووي م�ن منش�ورات التو��يات ال��ادرة ض�من سلس�لة الو�ال�ة 

  ].٤-٢لألمن النووي [

  إجراءات الحفاظ على البنية األساسية الوطنية لألمن النووي

الحفاظ عل�ى البني�ة األساس�ية لألم�ن الن�ووي  ينبغي وضع اإلجراءات التالية بشأن  
  .٣وقبل المعلم  ٣وتنفيذھا تماماً خالل المرحلة  ٢وقبل المعلم  ٢بحلول نھاية المرحلة 

   



 

٣٨ 

  : أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك٢المرحلة 

س�تدامة م�ن أج�ل ��مان فعالي�ة ينبغي للدولة أن ُتنشئ برنامجاً لتحقي�ق اال :٥٩-٤اإلجراء 
البنية األساسية لألمن النووي ف�ي الم�د� البعي�د ع�ن طري�ق االلت��ام ب�الموارد ال��رورية. 
ويتطل����ب �ل����� تقي����يم جمي����� العناص����ر واستعرا�����ھا بانتظ����ام: السياس����ة واالس����تراتيجية 

  البشرية. الوطنيتان، واألُطر القانونية والرقابية، والدعم المالي، واالستثمار في الموارد

ينبغي للسلطات المختص�ة والمش�غلين إنش�اء ب�رامج لتحقي�ق اس�تدامة ُنظ�م  :٦٠-٤اإلجراء 
  وتدابير األمن النووي الخاصة بھا. وينبغي أن تشمل برامج االستدامة ما يلي:

 دمج مقومات االستدامة في تصميم ُنظم وتدابير األمن النووي؛ 
  وتحسينه باستمرار؛صيانة النظام اإلداري لألمن النووي 
 إدارة الموارد البشرية، وبناء القدرات، والتدريب في مجال األمن النووي؛ 
 تحديث المعدات وصيانتھا، وإصالح ُنظم األمن النووي ومعايرتھا؛ 
 اختبار أداء ُنظم األمن النووي ورصد تشغيلھا؛ 
 تنظيم نسق المكونات؛ 
 ف التش�غيلية ل��مان تخص�يص التقييم المستمر لتخصيص الموارد وتحليل التكالي

  الموارد المناسبة لصيانة ُنظم وتدابير األمن النووي.

  أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى نووية :٣المرحلة 

لين ك�ال���ة تن�ي���� برامجھ���ا الخاص���ة  :٦١-٤اإلج���راء  ينبغ���ي للس���لطات المختص���ة والمش���غِّ
  باستدامة ُنظم وتدابير األمن النووي.

   



 

٣٩ 

  تدابير األمن النووي للمواد النووية والمرافق النووية  - ٥

تشكِّل ُنظم وتدابير األمن النووي جزءاً أساسياً من برنامج القوى النووي�ة وت�دخل   ١-٥
ضمن البني�ة األساس�ية الش�املة ل�م�ن الن�ووي ف�ي الدول�ة. والھ�دف م�ن تنفي�ذ ت�دابير األم�ن 

  :النووي للمواد النووية والمرافق النووية ھو

 الحماية من سحب المواد النووية دون إذن؛ 
 تحديد مكان المواد النووية واستعادتھا في حال سحبھا دون إذن؛ 
 حماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب؛ 
  التخفيف من العواقب اإلشعاعية المترتبة على التخريب أو التقليل منھ�ا إل�ى أدن�ى

  يبية ضد المواد النووية والمرافق النووية.حد في حال وقوع عمل أو أعمال تخر

  ويمكن تحقيق تلك األھداف من خالل تنفيذ ما يلي:  ٢-٥

  ت���دابير ض���د س���حب الم���واد النووي���ة دون إذن أثن���اء اس���تخدامھا وخزنھ���ا وض���د
 تخريب المرافق النووية. 

 تدابير ضد سحب المواد النووية دون إذن وتخريبھا أثناء نقلھا 

عل��ى ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للم��واد النووي��ة والمراف��ق  ويرك��ز ھ��ذا القس��م  ٣-٥
النووي���ة. وتش���كِّل ھ���ذه ال���ُنظم والت���دابير ج���زءاً م���ن ا�لت���زام األوس���ع الواق���ع عل���ى الدول���ة 
والسلطات المختصة والمشغلين بوضع بنية أساسية وطنية مناسبة ل�م�ن الن�ووي م�ن أج�ل 

ج��راءات ال��واردة ف��ي ھ��ذا القس��م مجموع��ة برن��امج الق��وى النووي��ة. ويش��كِّل الكثي��ر م��ن اإل
، وينبغ�ي ٨إل�ى  ٦، وم�ن ٤إل�ى  ٢فرعية أو متصلة باإلجراءات المح�ددة ف�ي األقس�ام م�ن 

تنفيذھا مع إيالء المراعاة الواجبة لھذه اإلجراءات أيضاً. وينطبق ھذا القس�م بص�فة خاص�ة 
ن س�حبھا دون إذن بقص�د على ُنظم وتدابير األمن النووي الالزمة لحماية المواد النووي�ة م�

�ر ن�ووي، والحماي�ة ض�د تخري�ب المراف�ق النووي�ة والم�واد النووي�ة أثن�اء  تشييد جھاز متفجِّ
حماية المواد النووية من السحب دون إذن م�ن أج�ل إح�دا� تش�تيت  ٦النقل. ويتناول القسم 

دتھا بع�د تدابير تحدي�د مك�ان الم�واد النووي�ة واس�تعا ٧محتمل خارج الموقع. ويتناول القسم 
  إبالغ الھيئة الرقابية بأنھا ضائعة أو مفقودة أو مسروقة.

الت���دابير المت����ذ� ����د ������ الم���واد النووي���ة دون إذن وت�ري���� المراف���ق 
  النووية

يمكن تحقيق ھدف البنية األساس�ية ل�م�ن الن�ووي ف�ي الدول�ة فيم�ا يتص�ل ب�المواد   ٤-٥
دة ف�ي التوص�يات بش�أن الحماي�ة  النووية والمرافق النووية عن طريق تطبيق المبادئ المحدَّ

  ].٢المادية للمواد النووية والمرافق النووية [



 

٤٠ 

وينبغ��ي أن تك��ون ت��دابير األم��ن الن��ووي الموض��وعة فعال��ة ض��د س��حب الم��واد   ٥-٥
النووية دون إذن وض�د تخريبھ�ا. وينبغ�ي أن تس�تند الت�دابير إل�ى متطلب�ات الحماي�ة المادي�ة 

لق منھا بالسحب دون إذن أو التخري�ب. وعن�دما يحت�وي مرف�ق األكثر صرامة سواًء ما يتع
ما على مواد نووية أو مواد مش�عة أخ�رى، ينبغ�ي النظ�ر ف�ي مجم�وعتي متطلب�ات الحماي�ة 

  وينبغي تنفيذھما على نحو يفضي إلى تطبيق متطلبات الحماية المادية األكثر صرامة. 

ن األم��ن الن��ووي ق��ادرة عل��ى وينبغ��ي أن تكف��ل الدول��ة أن ُنظمھ��ا وت��دابيرھا بش���  ٦-٥
تحديد مخاطر السحب دون إذن والتخريب واإلبقاء عليھا عن�د مس�تويات مقبول�ة م�ن خ��ل 
إدارة المخ���اطر. ويتطل���ب ذل���ك تقي���يم التھدي���د والعواق���ب المحتمل���ة للس���حب دون إذن أو 
التخريب، ثم وضع إطار ق�انوني ورق�ابي يكف�ل وض�ع ت�دابير فعال�ة مناس�بة ل�م�ن الن�ووي 

]٢.[  

وينبغ��ي اس��تخدام نھ��� مت��در� لت��وفير مس��تويات حماي��ة أكب��ر ض��د أح��دا� األم��ن   ٧-٥
ر الدول�ة مس�توى المخ�اطر  النووي التي يمكن أن تسفر عن عواقب أخطر. وينبغ�ي أن تق�رِّ
الذي تراه مقبوالً ومستوى الحماي�ة م�ن التھدي�د ال�ذي ينبغ�ي ت�وفيره. وفيم�ا يتعل�ق بالحماي�ة 

م الدولة تص�ني� الم�واد النووي�ة لض�مان وج�ود ع�ق�ة من السحب دون إذن، ينب غي أن ُتنظِّ
مناسبة بين المواد النووية المعنية وتدابير الحماية النووي�ة. وللحماي�ة م�ن التخري�ب، ينبغ�ي 
أن تضع الدولة عتبة (عتبات) للعواقب اإلشعاعية من أجل تحدي�د المس�تويات المناس�بة م�ن 

و قائم من تدابير األم�ان الن�ووي والوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات الحماية المادية، مع مراعاة ما ھ
]٢  [  

��د ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي مب��دأ ال��دفاع ف��ي العم��ق. ويعتم��د   ٨-٥ وينبغ��ي أن تجسِّ
الدفاع في العمق على تنفي�ذ ع�دة مس�تويات وأس�اليب للحماي�ة، بم�ا يش�مل المع�دات (أجھ�زة 

) وتص�ميم المرف�ق الح�ر�ھ�ا إدارة وتنظ�يم األمن) واإلجراءات (الضوابط اإلدارية، بما في
  (بما في ذلك تخطيطه).

وينبغي للدولة أن تكف�ل إس�ناد المس��ولية الرئيس�ية ع�ن تنفي�ذ ُنظ�م وت�دابير األم�ن   ٩-٥
  النووي من أجل المواد النووية والمرافق النووية إلى حامل اإلذن ذي الصلة.

ل أن يجھِّز خطة أمني�ة كج�زء م�ن طل�ب الحص�ول   ١٠-٥ م الطلب أو المشغِّ وينبغي لمقدِّ
عل��ى إذن. وينبغ��ي أن تس��تند خط��ة األم��ن إل��ى تقي��يم التھدي��دات أو التھدي��د الُمحت��اط ل��ه ف��ي 
التص��ميم، وينبغ��ي أن تش��مل أقس��اماً تتن��اول تص��ميم ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي وخط��ة 

ص��يانتھا. وينبغ��ي أن تس��تعر� الس��لطة المختص��ة خط���ة الط��وار� وتقييمھ��ا وتنفي��ذھا و
ل أن يراج�ع خط�ة  األمن، وينبغي بمجرد الموافقة عليھا أن ُتنفَّذ وفقاً لإلذن. وينبغ�ي للمش�غِّ
األم��ن بانتظ��ام لض��مان بقائھ��ا مواكب��ة لظ��رو� التش��غيل الراھن��ة وت��دابير األم��ن الن��ووي. 



 

٤١ 

الت خط��ة األم��ن للموافق��ة عليھ��ا وينبغ��ي للمش��غل أن يع��ر� عل��ى الس��لطة المختص��ة تع��دي
��لة ف��ي خط��ة  قب��ل أي تغيي��رات كبي��رة ، بم��ا فيھ��ا التغي��رات المؤقت��ة، ف��ي الترتيب��ات المفصَّ
األم��ن. وفيم��ا يتعل��ق ب��التغييرات الت��ي تنط��وي عل��ى تقل��ي� محتم��ل ف��ي األم��ن، ينبغ��ي 

  الحصول على الموافقة على تلك التغييرات قبل إجرائھا.

ب��المرافق النووي��ة الجدي��دة، ينبغ��ي أن يراع��ى ف��ي اختي��ار الموق��ع وفيم��ا يتعل��ق   ١١-٥
وتصميم المرفق النووي ضرورة اتخ�اذ ت�دابير ل�م�ن الن�ووي ُمبك�راً ق�در المس�تطا�، وأن 
يع��ال� أيض��اً الت��رابط ب��ين ُنظ��م و/أو ت��دابير األم��ن الن��ووي وُنظ��م وت��دابير الس��المة وحص��ر 

�ل المواد النووية ومراقبتھا لتجنب أي تض�ار ب وللت�ك�د م�ن أن جمي�ع العناص�ر الثالث�ة يكمِّ
  كل منھا اآلخر.

ويمثِّ��ل الع��املون المختص��ون ب��األمن خ��ارج الموق��ع والع��املون المختص��ون ب���من   ١٢-٥
النق��ل وق��وات التص��دي خ��ارج الموق��ع، بم��ا ف��ي ذل��ك الع��املون العس��كريون والموظف��ون 

ام فع��ال ل�م��ن الن��ووي. وينبغ��ي المختص��ون ب�نف��اذ الق��انون، عنص��راً رئيس��ياً ف��ي تنفي��ذ نظ��
إرساء تنسيق وتعاون فعالين بين كل ھذه السلطات المختصة والع�املين كج�زء م�ن تص�ميم 

  وتنفيذ نظام األمن النووي.

ل ت�دابير التص�دي ألح�دا� األم�ن الن�ووي   ١٣-٥ م الطل�ب أو المش�غِّ د مقدِّ وينبغي أن يحدِّ
، الت�ي ستش�كِّل )١٥(لطارئ�ة ف�ي خط�ة للط�وارئ(التدابير الطارئة). وينبغ�ي إدراج الت�دابير ا

جزءاً من خطة أمنية تقتضيھا الھيئة الرقابية وتقيَّم كجزء من عملية إص�دار اإلذن الخ�ا� 
  بمحطة القوى النووية. 

ل المس���ؤولية األول���ى ع���ن حماي���ة مرفق���� عل���ى أس���ا� تقي���يم   ١٤-٥ وتق���ع عل���ى المش���غِّ
م. وينبغ��ي أن تكف��ل الھيئ��ة الرقابي��ة تحدي��د التھدي��دات أو التھدي��د الُمحت��اط ل��� ف��ي التص��مي

مس���ؤوليات المش���غلين ومس���ؤوليات الس���لطات المختص���ة األخ���رى ذات الص���لة، ال س���يما 
  مسؤوليات قوات التصدي خارج الموقع، بوضوح في خطط الطوارئ. 

وتبعاً لمستوى التھديد، يمكن أن يحتاج المشغلون إلى دعم ق�وات التص�دي خ�ارج   ١٥-٥
فيما يتصل بالتدريب والمعدات والتمارين والتصدي الفعل�ي ألح�دا� األم�ن الموقع، خاصة 

الن��ووي. وينبغ��ي للھيئ��ة الرقابي��ة، ك��ي تحق��ق التع��اون والتنس��يق الفع��الين ف��ي التص��دي، أن 

_______________ 
ة الطوارئ ھي مجموعة من اإلج�راءات المح�ددة س�لفاً للتص�دي ألفع�ال ترتك�ب دون خط  )١٥(  

إذن وت��دل عل��ى مح��اوالت س��حب دون إذن أو تخري��ب، بم��ا فيھ��ا التھدي��د بارتك��اب تل��ك األفع��ال، وھ��ي 
مة لمكافحة مثل ھذه األفعال بفعالية [  ].٢إجراءات مصمَّ



 

٤٢ 

ل ووك��ا�ت إنف��اذ الق��انون كج��زء م��ن التخط��يط  تكف��ل وض��ع ترتيب��ات مناس��بة ب��ين المش��غِّ
  للطوارئ.

التواف���ق الت���ام ب���ين خطتھ���ا الوطني���ة للتص���د� لخط���ة  وينبغ���ي للدول���ة أن تكف���ل  ١٦-٥
ل. وينبغ��ي للدول��ة أن تش��ترط إج��راء تقييم��ات تش��مل اختب��ار  الط��وارئ الت��ي يض��عھا المش��غِّ

  األداء إلثبات ذلك التوافق. 

وينبغ��ي للدول��ة أن تكف��ل أن اس��تعرا� تص��ميم خط��ة التص��د� الوطني��ة وخط��ة   ١٧-٥
في ضوء التغييرات التي تط�رأ عل�ى التھدي�دات، الطوارئ دورياً، بما في ذلك استعراضھا 

وتحسن فھم جوانب الضعف المحتمل�ة ف�ي المرف�ق الن�وو�، وُنظم�� وھياكل��، والتط�ورات 
  في ُنھج الحماية المادية، والنظم والتكنولوجيات، وتحديثھا حسب اللزوم.

[م�ن  ] اإلج�راءات التالي�ة٢واسُتمدت من توصيات الوكال�ة بش�أن األم�ن الن�وو� [  ١٨-٥
] بش��أن الت��دابير المتخ��ذ� ض��د س��حب الم��واد النووي��ة دون إذن وتخري��ب ٣٠-٥إل��ى  ١-٥

  المرافق النووية.

اإلج��راءا� المتعلق��ة بالت��دابير المتخ��ذ� ض��د س��حب الم��واد النووي��ة دون إذن 
  وتخريب المرافق النووية

ة ينبغي وضع اإلجراءات التالية بشأن الت�دابير المتخ�ذ� ض�د س�حب الم�واد النووي�  
وقب�ل الَمعل�م  ٢دون إذن أثناء استخدامھا وخزنھا وتخريب المراف�ق النووي�ة أثن�اء المرحل�ة 

  .٣وقبل الَمعلم  ٣، وتنفيذھا تماماً خالل المرحلة ٢

  أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النووية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك :٢المرحلة 

د طريقة تطبيق النھج المتدرج على الحماية م�ن س�حب  :١-٥اإلجراء  ينبغي للدولة أن تحدِّ
المواد النووية دون إذن وتخريب المرافق النووية. وينبغي أن تعتمد الدولة نظ�ام التص�نيف 

] بش��ان حماي��ة الم��واد النووي��ة م��ن ٢ف��ي المرج��ع [ ٨-٤إل��ى  ٥-٤المب��يَّن ف��ي الفق��رات م��ن 
] بش�أن ٢م�ن المرج�ع [ ٨-٥إل�ى  ٤-٥بيَّن في الفق�رات م�ن السحب دون إذن واألسلوب الم

  الحماية من التخريب.

د، عل�ى أس�ا� تقي�يم التھدي�دات أو التھدي�د الُمحت�اط ل��  :٢-٥اإلجراء  ينبغي للدول�ة أن تح�دِّ
في التصميم، متطلبات تطوير تدابير األمن الن�وو� للم�واد النووي�ة أثن�اء اس�تخدامھا وأثن�اء 

لنووي��ة، تبع��اً للعواق���ب المحتمل��ة لس��حبھا دون إذن أو تخريبھ��ا. وت���رد خزنھ��ا وللمراف��ق ا
إل�ى  ٩-٤المتطلبات الواجب اتخاذھا بشأن الحماي�ة م�ن الس�حب دون إذن ف�ي الفق�رات م�ن 



 

٤٣ 

]، وبش��ن ت�دابير تحدي�د مك�ان الم�واد النووي�ة المفق�ود� أو الم��روقة ٢من المرج�ع [ ٤٩-٤
]، وبش����ن الحماي���ة م���ن ٢م���ن المرج���ع [ ٦٣-٤إل���ى  ٥٠-٤وا����تعادتھا ف���ي الفق���رات م���ن 

  ].  ٢من المرجع [ ٥٨-٥إلى  ١-٥التخريب في الفقرات من 

ينبغ��ي أن تكف��ل الدول��ة أن ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي متوافق��ة م��ع ت��دابير  :٣-٥�������� 
  حصر المواد النووية ومراقبتھا.

د الدول��ة أدوار وم����وليات جمي��ع ال :٤-٥��������  ���لطات المختص��ة ذات ينبغ��ي أن تح��دِّ
الص��لة، م��ن الدول��ة إل��ى الم���تويات المحلي��ة، الت��ي ���تكفل التص��دي بفعالي��ة ألح��دا� األم��ن 

  النووي بالتعاون مع المشغلين.

ينبغ��ي أن تكف��ل الدول��ة أن اإلط��ار الرق��ابي المتص��لة ب��ُنظم وت��دابير األم��ن  :٥-٥�������� 
را��ي التوص�يات ال�وارد� ف�ي الفق�رات النووي المتعلقة بالمواد النووية والمراف�� النووي�ة ي

  ].٢من المرجع [ ٣٠-٣إلى  ٢٣-٣ومن  ١٧-٣إلى  ٩-٣من 

د متطلب��ات تط��وير ت��دابير  :٦-٥��������  ينبغ��ي أن تكف��ل الدول��ة أن اإلط��ار الرق��ابي يح��دِّ
م الطل��ب أو  األم��ن الن��ووي للمراف��� النووي��ة ف��ي مراح��ل الت��رخي� ذات الص��لة، وأن مق��دِّ

ل ينفِّذ ا   لتدابير المطلوبة في كل مرحلة من المراحل التالية: المشغِّ

 تحديد الموقع؛ 
 التصميم؛ 
 التشييد؛ 
 اإلدخال في الخدمة (بما في ذلك إدخال المواد النووية إلى الموقع)؛ 
 التشغيل؛ 
 .اإلخراج من الخدمة  

ينبغ��ي للدول��ة أن تكف��ل أن اإلط��ار الرق��ابي يش��مل ف��ي متطلب��ات الت��رخي�  :٧-٥�������� 
���رور� و���ع خط��ة أمني��ة، كج���� م��ن طل��ب الت��رخي�، تب��ين بالتفص��يل نظ��ام الحماي��ة 
ل، بما يشمل تفاص�يل التص�ميم، والتنفي�ذ، والص�يانة، وتقي�يم  م الطلب/المشغِّ المادية لدى مقدِّ

ل ُنظم وتدابير األمن النووي وخطط الط�وا م الطلب/المش�غِّ رئ، بم�ا يش�مل الع�ق�ة ب�ين مق�دِّ
ووك��ا�ت التص��دي ذات الص��لة. وينبغ��ي أن تش��مل خط��ة األم��ن أي���اً ترتيب��ات إلج��را� 

  تمارين منتظمة.



 

٤٤ 

ل بوض�ع  :٨-٥اإلجراء  م الطلب/المش�غِّ ينبغي للدولة أن تكفل أن اإلطار الرق�ابي يل�زم مق�دِّ
لتع��اون م��ع الس��لطة (الس��لطات) المختص��ة ترتيب��ات م��ع ق��وات التص��دي خ��ار� الموق��ع، با

ل. م الطلب/المشغِّ   المسؤولة عن ضمان التنفيذ الفعال لخطة طوارئ مقدِّ

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى نووية٣المرحلة 

ينبغي للھيئة الرقابية أن تنظر في وضع برنامج للتعاون م�ع ال�دول البائع�ة،  :٩-٥اإلجراء 
وم�ات المتص�لة بالعواق�ب المحتمل�ة ألح�دا� األم�ن الن�ووي. خاصة فيما يتعلق بتقاس�م المعل

وباإلض��افة إل��ى ذل��ك، ينبغ��ي أن تنظ��ر الس��لطات المختص��ة ف��ي وض��ع ترتيب��ات تع��اون م��ع 
الس��لطات المختص��ة المس��ؤولة ع��ن إص��دار األذون والموافق��ات ف��ي ال��دول األخ��ر� ول��ديھا 

ي يق�ع علي�ه االختي�ار خبرة في اإلشراف على محط�ات الق�و� النووي�ة م�ن نف�س الن�و� ال�ذ
  لتشييده.

ل األھ�داف المطل�وب حمايتھ�ا وتص�ميم  :١٠-٥اإلجراء  م الطلب/المشغِّ د مقدِّ ينبغي أن يحدِّ
تدابير األمن النووي لحماية األھداف على أساس تقييم التھديدات أو التھديد الُمحتاط ل�ه ف�ي 

م الط ل االھتم���ام التص���ميم. وعن���د النظ���ر ف���ي التھدي���دات، ينبغ���ي أن ي���ولي مق���دِّ لب/المش���غِّ
  الواجب للدور المحتمل لألشخاص الداخليين.

ل ف�ي إقام�ة برن�امج تع�اون م�ع الب�ائع  :١١-٥اإلجراء  م الطلب/المش�غِّ ينبغ�ي أن ينظ�ر مق�دِّ
ومع المنظمات التي تتولى تش�غيل ُمحت�اط الق�و� النووي�ة والمراف�ق ذات الص�لة م�ن الن�و� 

  غراض تعزيز تصميم ُنظم وتدابير األمن النووي.الذي يقع عليه االختيار لتشييده، أل

ل خط�ة أم�ن كج�زء م�ن الطل�ب ال�ذي  :١٢-٥اإلجراء  م الطلب/المش�غِّ ينبغي أن يجھِّ�ز مق�دِّ
يقدم��ه للحص��ول عل��ى إذن بتش��ييد محط��ة ق��و� نووي��ة. وينبغ��ي أن تس��تند خط��ة األم��ن إل��ى 

ن تشمل أقساماً تتن�اول تص�ميم تقييم التھديدات أو التھديد الُمحتاط له في التصميم، وينبغي أ
  تدابير األمن النووي وتقييمھا وتنفيذھا واختبار أدائھا وصيانتھا، وخطط الطوارئ.

ل أن تدابير األم�ن الن�ووي الت�ي يتخ�ذھا  :١٣-٥اإلجراء  م الطلب/المشغِّ ينبغي أن يكفل مقدِّ
ختي��ار تش��مل إج��راءات وبروتوك��والت، بم��ا ف��ي ذل��ك فح��وص الج��دارة بال�ق��ة وب��رامج ال

الم��وظفين وتحدي���د م���ؤھ�تھم، م���ن أج���ل مراقب��ة وص���ول الع���املين إل���ى المراف���ق وال���ُنظم 
  والمكونات الرقمية الحاسمة والمعلومات الحساسة.

ينبغ��ي للھيئ��ة الرقابي��ة أن تق��يِّم وتعتم��د خط��ة األم��ن، وينبغ��ي أن يش��كِّل  :١٤-٥اإلج��راء 
  ذن.تنفيذھا بعد ذلك جزءاً من الشروط المتصلة بإصدار اإل



 

٤٥ 

ينبغي أن تكفل الدولة أن ب�رام� الت���ب ألح�داث األم�ن الن�ووي وخطط�ه  :١٥-٥اإلجراء 
وإجراءات���ه (خط���ط الط���وار�) ُتنفَّ���ذ عل���ى المس���تويين ال���وطني والمحل���ي وعل���ى مس���توى 

  المرفق، مع إيالء المراعاة لاللتزامات الدولية، بما يشمل التبليغ الُمبكِّر. 

أن تكفل وضع ترتيب�ات مناس�بة للتنس�يق ب�ين خط�ة ط�وار� ينبغي للدولة  :١٦-٥اإلجراء 
ل وخطة التصدي الوطنية وخطط السلطات المختصة المعنية بالتصدي.   المشغِّ

ل التم��رن عل��ى  :١٧-٥اإلج��راء  ينبغ��ي للدول��ة والس��لطات المختص��ة ذات الص��لة والمش��غِّ
تص��دي خط��ة الط��وار� وخط��ط التص��دي، ال س��يما م��ن أج��ل اختب��ار التنس��يق م��ع ق��وات ال

  خارج الموقع ولتحديد مسائل الترابطات المحتملة بين األمان واألمن.

ينبغي أن تكفل الدولة، قبل وصول الوقود النووي ف�ي البداي�ة إل�ى الموق�ع  :١٨-٥اإلجراء 
وقبل تحميله في المفاعل، أن جميع عناصر ُنظم وتدابير األمن النووي ق�د ت�م وض�عھا وأن 
ل، ق���د وض���عت  الس���لطات المختص���ة ذات الص���لة والمنظم���ات األخ���رى، بم���ا فيھ���ا المش���غِّ

ن�ت بنج�ا� م�ع المنظم�ات المحلي�ة والوطني�ة  ترتيبات احترازية وترتيبات طارئة وأنھ�ا تمرَّ
عل�ى النح��و ال��ذي ترتض��يه الھيئ�ة الرقابي��ة. وينبغ��ي أن تك��ون ت�دابير األم��ن الن��ووي للوق��ود 

ن بصفة مؤقتة قبل تحميله إلى المفاعل متسقة مع فئة المادة.   المخزَّ

أ���داف ينبغ��ي أن تكف��ل الدول��ة أن ق��وات التص��دي عل��ى عل��م ب��الموقع و :١٩-٥اإلج��راء 
  التخريب وبإجراءات الوقاية والتخفيف المحتملة داخل الموقع.

ر إج��راءات تحدي�د ش��روط تنش�يط خط��ة الط��وار�  :٢٠-٥اإلج�راء  ل أن يق��رِّ ينبغ��ي للمش�غِّ
  عند الشروع في التصدي لحدث من أحداث األمن النووي. 

ل أن ُينفَّذ تدابيره بش��ن األم�ن الن�ووي وأن يق�يِّم تل�� الت�دابير  :٢١-٥اإلجراء  ينبغي للمشغِّ
  قبل حصوله على مواد نووية وقبل إدخال محطة القوى النووية في الخدمة. 

ل أن ُينفِّ���ذ وس���ائل وإج���راءات لتقي���يم ُنظ���م وت���دابير األم���ن  :٢٢-٥اإلج���راء  ينبغ���ي للمش���غِّ
  وصيانتھا.النووي، بما يشمل اختبار أدائھا 

م أي  :٢٣-٥اإلج��راء  ل أن يس��تعر� خط��ة األم��ن بانتظ��ام، وينبغ��ي أن يق��دِّ ينبغ��ي للمش��غِّ
تعديالت يتم إدخالھا على خطة الط�وار� إل�ى الھيئ�ة الرقابي�ة للموافق�ة عليھ�ا. وفيم�ا يتعل�ق 
ن��ة بالتفص��يل ف��ي خط��ة األم��ن المعتم��دة،  بالتع��ديالت الت��ي ي��تم إدخالھ��ا عل��ى الترتيب��ات المبيَّ
ل لخط�ة األم�ن. وفيم�ا يتعل�ق ب�التغييرات  ينبغي أن تتحقق الھيئة الرقابي�ة م�ن امت��ال المش�غِّ



 

٤٦ 

التي يمكن أن تؤدي إلى أي تقليص في األمن، ينبغي الحصول على موافقة الھيئ�ة الرقابي�ة 
  قبل تنفيذ أي تعديالت.

بير األم���ن ينبغ���ي للھيئ���ة الرقابي���ة أن تكف���ل أن التفت���ي� عل���ى ُنظ���م وت���دا :٢٤-٥اإلج���راء 
النووي والتحق�� منھ�ا يش�مالن اختب�ار النظ�ام (بم�ا ف�ي ذل�� اختب�ار ُنظ�م الكش�ف والت��خير 

  والتصدي) واستعراض فعالية تنفيذ ُنظم وتدابير األمن النووي.

ل أن ُيبلغ عن أي ع�دم امتث�ال  :٢٥-٥اإلجراء  ينبغي للھيئة الرقابية أن تشترط على المشغِّ
وي، بما يشمل اإلبالغ فوراً عن جميع األحداث الت�ي تترتَّ�� عليھ�ا لُنظم وتدابير األمن النو

  آثار على األمن النووي. 

ينبغ��ي للس��لطة المختص��ة الت��ي تت��ولى إع��داد تقي��يم التھدي��دات أو التھدي��د  :٢٦-٥اإلج��راء 
الُمحتاط له في التص�ميم أن تس�تعرض باس�تمرار التھدي�دات وأن تق�يِّم ا�ث�ار المترتب�ة عل�ى 

ات ف���ي تقي���يم التھدي���دات أو التقي���يم الُمحت���اط ل���ه ف���ي التص���ميم. وينبغ���ي للس���لطة أي تغيي���ر
ل تعب��ر بص��ور�  المختص��ة أن تتخ��ذ خط��وات تكف��ل أن خط��ة األم��ن الت��ي يض��عھا المش��غِّ
مناسبة عن أي تغيي�ر ف�ي تقي�يم التھدي�دات أو التھدي�د الُمحت�اط ل�ه ف�ي التص�ميم ع�ن طري�� 

  عند اللزوم. اشتراط استعراض الترتيبات وتحديثھا،

إدراكاً لما قد يستغرقه تعديل التھدي�د الُمحت�اط ل�ه ف�ي التص�ميم م�ن وق�ت،  :٢٧-٥اإلجراء 
ل تنفي�ذ ت�دابير تعويض�ية قص�ير� األج�ل عل�ى  ينبغي للھيئة الرقابي�ة أن تش�ترط عل�ى المش�غِّ

  أساس تقييم التھديدات الراھن، عند اللزوم.

ل أن ينف��ذ ف��و :٢٨-٥اإلج�راء  راً ت��دابير تعويض��ية لت��وفير الحماي��ة الكافي��ة إذا ينبغ��ي للمش��غِّ
رت الھيئ��ة الرقابي��ة أن ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي �ي��ر ق��ادر� عل��ى ت��وفير المس��تو�  ق��رَّ
ل بع��د ذل��� أن يق��وم، ف��ي �ض��ون م��د� زمني��ة متف���  المطل��و� م��ن الحماي��ة. وينبغ��ي للمش��غِّ

  الھيئة المختصة. عليھا، بتخطيط وتنفيذ إجراءات تصحيحية تراجعھا وتعتمدھا 

ينبغي للھيئ�ة الرقابي�ة أن تكف�ل تقي�يم فعالي�ة ھ�ذ� الت�دابير التعويض�ية عل�ى  :٢٩-٥اإلجراء 
  أساس التقييم الراھن للتھديدات. 

ل أن يضع ترتيبات لضمان الحفاظ على فعالية نظ�ام الحماي�ة  :٣٠-٥اإلجراء  ينبغي للمشغِّ
  المادية أثناء ظروف وتمارين الطوارئ. 

   



 

٤٧ 

  دابير المتخذة ضد سحب المواد النووية دون إذن وتخريبھا أثناء نقلھاالت

مسألة وضع اإلط�ار الق�انوني والرق�ابي ل�م�ن الن�ووي أثن�اء نق�ل  ٣يتناول القسم   ١٩-٥
المواد النووية. وينبغي أن تستند تدابير األمن الن�ووي ض�د س�ح� الم�واد النووي�ة دون إذن 

  أعاله. ١٠-٥إلى  ٤-٥دات الواردة في الفقرات من وتخريبھا أثناء نقلھا إلى اإلرشا

وأول نقل لمواد نووية كج��ء م�ن برن�ام� الق�وى النووي�ة الجدي�د ��و نق�ل الوق�ود   ٢٠-٥
��رة  د ف��ي مرحل��ة مبكِّ الن��ووي الط��ا�� إل��ى موق��ع محط��ة الق��وى النووي��ة. وينبغ��ي أن تح��دَّ

ع. وق�د يل��م تق�ديم متطلبات األم�ن الن�ووي لنق�ل الوق�ود الط�ا�� وك�ذلك نق�ل الوق�ود  المش�عَّ
خطة بشأن أمن النقل إلى السلطة المختصة بالنقل فيما يتصل بك�ل ش�حنة أو بك�ل مجموع�ة 

  من الشحنات.

د مس���ولية الدول��ة ع��ن األم��ن الن��ووي للم��واد النووي��ة أثن��اء نقلھ��ا   ٢١-٥ وينبغ��ي أن تح��دَّ
ط�ائرة النق�ل. وينبغ�ي  تبعاً لحدود األراضي الواقعة تحت سيادتھا أو عل�م تس�جيل س�فينة أو

أن تمت��د بني��ة الدول��ة األساس��ية الخاص��ة ب��األمن الن��ووي للم��واد النووي��ة أثن��اء النق��ل ال��دولي 
لة لدى تلك الدولة أثن�اء وجود��ا ف�ي  لتشمل نقل المواد على متن السفن أو الطائرات المسجَّ

  أخرى.المياه الدولية أو المجال الجوي الدولي لحين انتقال الوالية إلى دولة 

وينبغ��ي أن تكف��ل البني��ة األساس��ية ل�م��ن الن��ووي ف��ي الدول��ة أن الم��واد النووي��ة   ٢٢-٥
تخض��ع دوم��اً لوالي��ة الدول��ة ورقابتھ��ا، وأن النقط��ة الت��ي تنتق��ل فيھ��ا المس���ولية ع��ن األم��ن 
النووي من دولة إلى دولة أخرى، بم�ا يش�مل ف�ي بع�� الظ�رو� انتقالھ�ا م�ن خ�الل دول�ة 

دة بوض�وح وُمطبق�ة م�ن ك�ل آلمس�تلمة وم�ن ش�احن/ناقل إل�ى الدول�ة اإل�ى أخرى  خ�ر، مح�دَّ
المعني��ين. وينبغ��ي مراقب��ة عملي��ات النق��ل ال��دولي م��ن جان��� واح��دة أو أكث��ر م��ن المنظم��ات 

لة السلطة ذات الصلة والمختصة بأمن النقل و/أو وسيلة النقل المناسبة.   الحكومية المخوَّ

قبل السماح بالنقل الدولي، فيم�ا إذا كان�ت ال�دول وينبغي للدولة الشاحنة أن تنظر،   ٢٣-٥
  المعنية بالنقل، بما فيھا دول العبور:

 ] ؛ ٨أطرافاً في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية[ 
  ًأو أبرم��ت م��ع الدول��ة اتفاق��اً رس��مياً يكف��ل تنفي��ذ ترتيب��ات الحماي��ة المادي��ة وفق��ا

 للخطوط التوجيھية المقبولة دولياً؛
 رس��مياً أن ترتيباتھ��ا بش��أن الحماي��ة المادي��ة منفَّ��ذة، م��ع إي��الء المراع��اة  أو أعلن��ت

 للخطوط التوجيھية المقبولة دولياً؛



 

٤٨ 

  ًأو أص��درت ت��راخيص أو �ي��ر ذل��ك م��ن الوث��ا�� التخويلي��ة الت��ي تتض��من أحكام��ا
مناسبة للحماية المادية أثناء نقل الم�واد النووي�ة بم�ا يتف�� م�ع الخط�وط التوجيھي�ة 

 دولياً.المقبولة 

وعن��دما تم��ر الش��حنات الدولي��ة عب��ر أراض��ي دول أخ��ر� �ي��ر الدول��ة الش��احنة   ٢٤-٥
والدول��ة المتلقي��ة، ينبغ��ي للدول��ة الش��احنة أن تح��دد مس��بقاً ال��دول ا�خ��ر� المعني��ة ب��العبور 
وتبلغھ��ا ب��ذلك العب��ور ك��ي ت��تمكن دول العب��ور م��ن ض��مان اتف��ا� الترتيب��ات المقترح��ة م��ع 

. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغ�ي حماي�ة أي معلوم�ات حساس�ة تطل�ع عليھ�ا )١٦(قوانينھا الوطنية
  الدول المعنية.

] اإلج�راءات التالي�ة (م�ن ٢واسُتمدت من توصيات الوكالة بش��ن ا�م�ن الن�ووي [  ٢٥-٥
) بش���ن الت��دابير المتخ��ذ� ض��د س��حب الم��واد النووي��ة دون إذن وتخريبھ��ا ٣٩-٥إل��ى  ٣١-٥

  أثناء النقل.

لق��ة بالت��دابير المتخ��ذ� ض��د س��ح� الم��واد النووي��ة دون إذن اإلج��راءا� المتع
  وتخريبھا أثناء النقل 

 ٢ينبغي وضع اإلج�راءات التالي�ة بش��ن أم�ن نق�ل الم�واد النووي�ة خ�الل المرحل�ة   
  .  ٣وقبل الَمعلم  ٣وتنفيذھا تماماً خالل المرحلة  ٢وقبل الَمعلم 

  وية بعد اتخاذ قرار سياسي بذلك: أعمال التحضير لتشييد محطة للقوى النو٢المرحلة 

د الدولة، على أساس تقييم التھدي�دات أو التھدي�د الُمحت�اط ل��  :٣١-٥اإلجراء  ينبغي أن تحدِّ
ف��ي التقي��يم، متطلب��ات الحماي��ة المادي��ة للم��واد النووي��ة أثن��اء النق��ل، تبع��اً للعواق��ب المحتمل��ة 

واجب أخ�ذھا ف�ي االعتب�ار م�ن ]. وترد المتطلبات ال٢سواًء للسحب دون إذن أو التخريب [
]، ٢م��ن المرج��ع [ ٤٣-٦إل��ى  ١-٦أج��ل الحماي��ة م��ن الس��حب دون إذن ف��ي الفق��رات م��ن 

وت��دابير تحدي��د مك��ان الم��واد النووي��ة المفق��ود� أو المس��روقة واس��تعادتھا أثن��اء النق��ل ف��ي 
]، وللحماي�ة م�ن التخري�ب ف�ي الفق�رات م�ن ٢م�ن المرج�ع [ ٥٥-٦إل�ى  ٤٤-٦الفقرات من 

  ].  ٢من المرجع [ ٧٣-٦إلى  ٥٦-٦

ينبغ��ي للس��لطة المختص��ة بالنق��ل أن تنش��ر متطلباتھ��ا بش���ن ت��دابير ا�م��ن : ٣٢-٥اإلج��راء 
الن��ووي للم��واد النووي��ة أثن��اء النق��ل عل��ى الش��احنين والن��اقلين. وينبغ��ي بص��فة خاص��ة أن 

_______________ 
ة البحري�ة وُحري�ات الس�فن والط�ا�رات ال يؤثر ھذا المنشور عل�ى ممارس�ة حق�و� المالح�  )١٦(  

 التي ينص عليھا القانون الدولي.



 

٤٩ 

تش��ترط الس��لطة المختص��ة اس��تخدام تقي��يم للتھدي��دات و/أو تھدي��د ُمحت��اط ل��ه ف��ي التص��ميم 
  كأساس مشترك لتصميم تدابير األمن النووي وتنفيذھا من أجل المواد النووية أثناء النقل. 

ينبغي للدول�ة أن تكف�ل وج�ود متطل�ب يقض�ي ب�أن يض�� أي ط�ر� ي�دخل  :٣٣-٥اإلجراء 
ون مشموالً بواليتھا خطة ألم�ن النق�ل لتلبي�ة متطلب�ات الحماي�ة أراضي الدولة ويمكن أن يك

  المادية أثناء نقل المواد النووية. ويمكن أن تغطي الخطة مجموعة من التحركات المماثلة.

  : أنشطة تنفيذ أول محطة للقوى النووية٣المرحلة 

ات الص�لة ينبغي للسلطة المختص�ة بالنق�ل أن تكف�ل أن جمي�� المتطلب�ات ذ :٣٤-٥اإلجراء 
  بنقل المواد النووية منفَّذة تماماً من جانب الشاحنين والناقلين.

م الشاحن و/أو الناقل خطة أم�ن النق�ل إل�ى الس�لطة المختص�ة  :٣٥-٥اإلجراء  ينبغي أن يقدِّ
  التماساً لموافقتھا على نقل كل شحنة أو كل سلسلة من الشحنات المماثلة. 

و/أو ناق�ل الم�واد النووي�ة أن النق�ل ي�تم وفق�اً لخط�ة ينبغي أن يكف�ل ش�احن  :٣٦-٥اإلجراء 
  أمن النقل المعتمدة.

ينبغ��ي للس��لطة المختص��ة الت��ي تت��ولى إع��داد تقي��يم التھدي��دات أو التھدي��د  :٣٧-٥اإلج��راء 
الُمحت��اط ل��ه ف��ي التص��ميم باس��تعرا� التھدي��د باس��تمرار وتقي��يم ا�ث��ار المترتب��ة عل��ى أي 

التھديد الُمحتاط له في التص�ميم. وينبغ�ي للس�لطة المختص�ة  تغييرات في تقييم التھديدات أو
بالنقل أن تتخذ الخطوات التي تكفل أن أي تغيير في تقييم التھديدات أو التھدي�د الُمحت�اط ل�ه 
في التصميم مدرج على نحو مناس�ب ف�ي ت�دابير األم�ن الن�ووي الت�ي يتخ�ذھا الش�احن و/أو 

لترتيب�ات وتح�ديثھا، عن�د الل��وم. وينبغ�ي أن الناقل عن طريق اشتراط إج�راء اس�تعرا� ل
م إل��ى الس��لطة المختص��ة أي اس��تعرا� للترتيب��ات ينش��أ عن��ه الحق��اً تح��دي� أو تع��ديل  يق��دَّ

  التماساً لموافقتھا عليه قبل تنفيذه من جانب الشاحن أو الناقل. 

م��ن ينبغ��ي للش��احنين والن��اقلين وض��� وتنفي��ذ ب��رام� تدريبي��ة لم��و�فيھم، ب :٣٨-٥اإلج��راء 
فيھم أي حراس يعملون لديھم فيما يتصل بالنق�ل. وينبغ�ي أن ي�تم ذل�ك، بص�فة خاص�ة، قب�ل 

  أول شحنة من الوقود النووي إلى المرفق النووي. 

ينبغ��ي للش��احنين والن��اقلين إج��راء تم��ارين كج���ء م��ن خط��تھم األمني��ة،  :٣٩-٥اإلج��راء 
وينبغ���ي، عل���ى وج���ه وض���مان تنس���يق تل���ك التم���ارين م���� الس���لطات المختص���ة المناس���بة. 

  الخصوص، إجراء ذلك قبل وصول أول شحنة من الوقود النووي إلى المرفق النووي.

   



 

٥٠ 

  تدابير األمن النووي للمواد المشعة  - ٦
  والمرافق واألنشطة المتصلة بھا

��� ھ���ذا القس��م عل���ى ُنظ���م وت��دابير األم���ن الن���ووي للم��واد المش���عة والمراف���ق   ١-٦ يركِّ
م ھذه الُنظم والتدابير لمن�ع أح�داث األم�ن الن�ووي واكتش�افھا واألنشطة المتصلة بھا.  وتصمَّ

والتص��دي لھ��ا، وتغط��ي الم��واد المش��عة وك��ذلك المراف��ق واألنش��طة المتص��لة بھ��ا ط��وال 
  عمرھا التشغيلي.

وباإل���افة إل��ى ال��دول الت��ي تحت��اج إل��ى بني��ة أساس��ية ل�م��ن الن��ووي للتعام��ل م��ع   ٢-٦
نووية، والمرافق واألنشطة المتصلة بھا، تحتاج ال�دول الت�ي المواد المشعة بخالف المواد ال

تشرع في توسيع برنامج للقوى النووية إلى ت�دابير للحماي�ة م�ن س�ح� الم�واد المش�عة دون 
إذن وتخريبھ��ا. وينبغ��ي معالج��ة إرس��اء بني��ة أساس��ية مناس��بة ل�م��ن الن��ووي وتن�ي��ذ ُنظ��م 

�رة م�ن  وتدابير بشأن المواد المشعة والمرافق واألنشطة المتصلة بھا في ھذه المرحلة المبكِّ
  مراحل برنامج القوى النووية.

وعالوة على ذلك، ستتراكم قا�م�ة كبي�رة لس�رد الم�واد المش�عة أثن�اء عم�ر محط�ة   ٣-٦
الق��وى النووي��ة وس��تحتاج إل��ى حماي��ة م��ن الس��ح� دون إذن و���د التخري���. ول��ذلك ينبغ��ي 

كافي��ة للم��واد المش��عة والمراف��ق واألنش��طة للدول��ة أن ت���ع ت��دابير ل�م��ن الن��ووي تك��ون 
  المتصلة بھا، بما يشمل نقل المواد المشعة في سياق برنامجھا الخاص بالقوى النووية. 

ويش���كل الكثي���ر م���ن اإلج���راءات ال���واردة ف���ي ھ���ذا القس���م مجموع���ة فرعي���ة م���ن   ٤-٦
ذھا، م�ع إي�الء أو يرتبط بھا، وينبغي تن�ي� ٨، و٧، و٥-٢اإلجراءات المبيَّنة في األقسام من 

  المراعاة لتلك اإلجراءات.

  التدابير العامة

ين��درج تن�ي��ذ ُنظ��م وت��دابير األم��ن الن��ووي للم��واد المش��عة والمراف��ق واألنش��طة   ٥-٦
المتص��لة بھ��ا ف��ي البني��ة األساس��ية الش��املة ل�م��ن الن��ووي ف��ي أي دول��ة تس��تعمل فيھ��ا م��واد 

  ق ما يلي:مشعة. وينبغي تصميم تدابير األمن النووي بحيث تحق

  ردع حاالت الوص�ول دون إذن إل�ى الم�واد المش�عة أو س�حبھا دون إذن والكش�ف
 عن ھذه الحاالت وتأخير حدوثھا؛

  إتاحة التقييم السريع أليٍ من أحداث األمن النووي بغي�ة إتاح�ة اس�تھالل التص�دي
المال���م لھ��ا، والس��ما� بب��دء تن�ي��ذ جھ��ود االس��تعادة أو جھ��ود التخ�ي��ف م��ن ا�ث��ار 

 بأسرع ما يمكن؛



 

٥١ 

  كفال��ة التص��دي الس��ريع لح��االت الوص��ول الفعل��ي أو الش��روع ف��ي الوص��ول دون
 ].٣إذن إلى المواد المشعة [

وينبغي أن تقوم تدابير األمن النووي للمواد المشعة على أساس نھ�ج مت�در�، م�ع   ٦-٦
اذبي��ة مراع�اة مب�اد� إدارة المخ�اطر، بم��ا يش�مل اعتب�ارات م�ن قبي��ل مس�توى التھدي�د، والج

النس��بية للم��واد بغي��ة اس��تخدامھا دون إذن. وينبغ��ي أن تق��وم تل��� الت��دابير عل��ى أس��اس نھ��ج 
مت��در� واٍع بالمخ��اطر يس��تخدم في��� مفھ��وم ال��دفاع ف��ي العم��ق م��ن أج��ل الوص��ول بفعالي��ة 

  ].٣التدابير إلى أقصى مستوياتھا [

وى مقب�ول. ويعتم�د وينبغي للدولة أن تنشئ نظاماً فعاالً إلدارة المخاطر إل�ى مس�ت  ٧-٦
ذل��� عل��ى تقي��يم التھدي��د والعواق��� المحتمل��ة ���م وض��ع إط��ار رق��ابي وض��مان وض��ع ت��دابير 

  مناسبة وفعالة لألمن النووي.

إل��ى  ١-٦] اإلج��راءات التالي��ة (م��ن ٢٣، ٣ن منش��ورات الوكال��ة [����دت م����واستم  ٨-٦
  نشطة المتصلة بھا.) بشأن تطوير تدابير األمن النووي للمواد المشعة والمرافق واأل٧-٦

  اإلجراءات المتعلقة بالتدابير العامة

ينبغي تطوير وتنفيذ اإلجراءات التالية بشأن تدابير األم�ن الن�ووي للم�واد المش�عة   
والمراف��ق واألنش��طة المتص��لة بھ��ا س��واًء أكان��ت الدول��ة تمتل��� أو ال تمتل��� برنامج��اً للق��وى 

ف�ي برن�امج للق�وى النووي�ة، م�ن المفي�د  النووية. وفي حالة الدول التي تر��� ف�ي الش�روع
�رة  لبرنامج األمن الشامل للدولة أن توضع إجراءات موضع التنفي�ذ الكام�ل ف�ي مرحل�ة مبكِّ
ق��در المس��تطاع قب��ل إدخ��ال الم��واد المش��عة م��ن أج��ل تش��ييد أول محط��ة ���وى نووي��ة أ�ن��اء 

  .  ٣المرحلة 

ينبغ��ي للس��لطة (الس��لطات) المختص��ة المس���ولة ع��ن تقي��يم التھدي��دات أن  :١-٦اإلج��راء 
ُتجري تھديداً وطني�اً لتھدي�دات الم�واد المش�عة والمراف�ق واألنش�طة المتص�لة بھ�ا ف�ي س�ياق 
المرافق واألنشطة نفسھا، وبرنامج الق�وى النووي�ة. وينبغ�ي أن تس�تعمل الدول�ة نت�ا�ج تقي�يم 

ل الم��واد المش��عة والمراف��ق واألنش���طة التھدي��دات لتحدي��د متطلب��ات األ م��ن الن��ووي لمش��غِّ
  المتصلة بھا.

ينبغ��ي للدول��ة أن تكف��ل أن عملي��ة الموافق��ة الفّعال��ة عل��ى اس��تيراد وتص��دير  :٢-٦اإلج��راء 
  المواد المشعة تشمل المراعاة المناسبة لتدابير األمن النووي.



 

٥٢ 

د المتطلب�ات الالزم��ة  :٣-٦اإلج�راء  ل بوض��ع ينبغ�ي للدول��ة أن تح�دِّ لض�مان قي�ام ك��ل مش�غِّ
َّل��ة الكتش��اف أح��داث األم�ن الن��ووي وا�ب��ال� ع��ن أيٍ  ت�دابير األم��ن الن��ووي المناس�بة والفعا

  منھا فوراً حتى يمكن التصدي لھا في الوقت المناسب.

ينبغي للدولة أن تكفل إنشاء نظام لتصنيف ت�دابير األم�ن للم�واد المش�عة بم�ا  :٤-٦اإلجراء 
ل لض�مان تطبي�ق يتفق مع الصكوك  الدولية ذات الصلة وتنفيذ ذلك النظام من جان�ب المش�غِّ

تدابير األمن النووي المناسبة. وينبغ�ي أن يت�يح نظ�ام التص�نيف تحدي�د الم�واد المش�عة الت�ي 
يمكن أن تنطوي على عواقب ھامة إذا كان حدث األمن النووي ينطوي على اس�تخدام تل�ك 

  المشعة.المواد، بما في ذلك تجميع المواد 

د متطلب��ات إنش��اء نظ��ام لمراقب��ة الرص��يد وتنفي��ذ� م��ن  :٥-٦اإلج��راء  ينبغ��ي للدول��ة أن تح��دِّ
ل حتى يمكن ممارسة الدرجة الضرورية من التحكم الفعال في الم�واد المش�عة  جانب المشغِّ

 في كل األوقات، بما في ذلك أثناء جميع حاالت نقل المسؤولية عن التحكم. 

د متطلب���ات خط���ة األم���ن الخاص���ة ب���المواد المش���عة  ينبغ���ي :٦-٦اإلج���راء  للدول���ة أن تح���دِّ
ل. مة من المشغِّ   والمرافق واألنشطة المتصلة بھا ألغراض تقييم خطة األمن المقدَّ

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة أن تتخ��ذ الت��دابير المناس��بة للحف��اظ عل��ى ت��دابير  :٧-٦اإلج��راء 
  واألنشطة المتصلة بھا.  األمن النووي الخاصة بالمواد المشعة والمرافق

  أمن المواد المشعة أثناء استخدامھا وخزنھا

ينبغي تصميم نظام األمن النووي للمواد المش�عة أثن�اء اس�تخدامھا وخزنھ�ا بحي�ث   ٩-٦
يتيح تنفيذاً مالئماً لوظائف الكشف والت��خير والتص�دي م�ن أج�ل ردع الس�حب دون إذن أو 
فقدان التحكم أو التخريب والحيلول�ة دون ح�دوث ذل�ك. وينبغ�ي حماي�ة الم�واد المش�عة الت�ي 

  وى الذي يتناسب مع ذلك القلق باستخدام نھج متدرج. تنطوي على قلق أمني بالمست

ويمكن أن يختلف مستوى الحماية من التخريب عن مس�توى الحماي�ة م�ن الس�حب   ١٠-٦
مة لحماي��ة الم��واد المش��عة م��ن  دون إذن. وت��وفِّر أيض��اً عموم��اً ُنظ��م األم��ن الن��ووي المص��مَّ

شعة والمرافق المتص�لة بھ�ا. السحب دون إذن درجة ما من الحماية من التخريب للمواد الم
وإذا علم��ت الس��لطة المختص��ة المس��ؤولة ع��ن إص��دار األذون والموافق��ة المتص��لة ب��األمن 
ن��ة، يمك��ن  ن��ة أو مراف��ق معيَّ د ب�ح��داث تخري��ب ض��د م��ادة مش��عة معيَّ الن��ووي بتھدي��د مح��دَّ
ل للسلطة المختصة أن تشترط تدابير إضافية أو تدابير أكثر صرامة لألمن الن�ووي م�ن أج�

  ].  ٣زيادة مستوى الحماية من التخريب [



 

٥٣ 

]، ينبغ��ي إل��زام ٣م��ن المرج��ع [ ٢٥-٤إل��ى  ١٦-٤وكم��ا ج��اء ف��ي الفق��رات م��ن   ١١-٦
المش�غلين بتنفي�ذ ت�دابير إلدارة األم�ن تش�مل معالج�ة ال�تحكم ف�ي ال�دخول، وج�دارة الع��املين 

ھي�ل، والحص�ر، بالثقة، وحماية المعلومات الحساسة، وإع�داد خط�ة ل�م�ن، والت�دريب والتأ
د درج��ة ص��رامة ت��دابير  والرص��يد، واإلب���� ع��ن أح��دا� األم��ن الن��ووي. وينبغ��ي أن تح��دَّ

  إدارة األمن النووي المطلوبة على أساس النھج المتدرج.

] اإلج�راءات ٣وُتستمد من التوصيات بشأن األمن النووي الصادرة ع�ن الوكال�ة [  ١٢-٦
  اد المشعة أثناء استخدامھا وخزنھا. ) بشأن أمن المو١٣-٦إلى  ٨-٦التالية (من 

  اإلجراءات المتعلقة بأمن المواد المشعة أثناء استخدامھا وخزنھا

ينبغي تطوير وتنفيذ اإلجراءات التالية بشأن أم�ن الم�واد المش�عة أثن�اء اس�تخدامھا   
وخزنھا سواًء أكان�ت الدول�ة تمتل�� أو ال تمتل�� برنامج�اً للق�و� النووي�ة. وف�ي حال�ة ال�دول 
التي ترغب في الش�روع ف�ي برن�امج للق�و� النووي�ة، ينبغ�ي أن ُتنفَّ�ذ اإلج�راءات تمام�اً ف�ي 
رة قدر المستطاع وقبل إدخ�ال الم�واد المش�عة م�ن أج�ل تش�ييد أول محط�ة ق�و�  مرحلة مبكِّ

  .٣نووية أثناء المرحلة 

الس�حب  ينبغي أن تضع الھيئة الرقابية متطلب�ات لحماي�ة الم�واد المش�عة م�ن :٨-٦اإلجراء 
دون إذن ومن التخريب أثن�اء اس�تخدامھا وخزنھ�ا. وت�رد المتطلب�ات الواج�ب مراعاتھ�ا ف�ي 

]. وينبغ�ي أن تنش�ر الھيئ�ة الرقابي�ة متطلباتھ�ا، ٣من المرجع [ ٢٥-٤إلى  ٨-٤الفقرات من 
بما يشمل المتطلبات التقنية التي سيلزم الوفاء بھ�ا كج�زء م�ن خط�ة األم�ن الت�ي تب�ين ن��ام 

ل تنفيذه.األمن ال   نووي الذي يعتزم المشغِّ

ل في خط�ة األم�ن ت�دابير الكش�ف الت�ي يقت�رح تنفي�ذھا  :٩-٦اإلجراء  د المشغِّ ينبغي أن يحدِّ
من أجل اكتشاف وتقييم حاالت االقتحام الفعلي أو حاالت الشروع ف�ي االقتح�ام الت�ي يمك�ن 

  أن تسفر عن سحب مواد مشعة دون إذن أو تخريبھا.

د  :١٠-٦اإلجراء  ل أن يح�دِّ مراعاة للنھج المت�درج ومب�دأ ال�دفاع ف�ي العم�ق، ينبغ�ي للمش�غِّ
ف��ي خط��ة األم��ن ت��دابير الت��أخير الت��ي يقت��رح تنفي��ذھا لمن��ع الوص��ول إل��ى الم��واد المش��عة أو 

  المرفق المتصل بھا. 

د ف�ي خط�ة األم�ن ت��دابير  :١١-٦اإلج�راء  ل أن يح�دِّ مراع�اة لل�نھج المت�درج، ينبغ�ي للمش��غِّ
  التي يقترح تنفيذھا. التصدي



 

٥٤ 

ل ترتيب��ات تعاوني��ة م��ع  :١٢-٦ا�����اء  ينبغ��ي أن تش��مل خط��ة األم��ن الت��ي ي���عھا المش��غِّ
الس��لطات المختص��ة المس��ؤولة ع��ن تحدي��د مك��ان الم��واد المش��عة �ي��ر الخا���عة لل��تحكم 

  الرقابي واستعادة تلك المواد.

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة أن تتخ��ذ الت��دابير المناس��بة للحف��اظ عل��ى أم��ن  :١٣-٦ا�����اء 
  المواد المشعة أثناء استخدامھا وخزنھا.

  أمن المواد المشعة أثناء نقلھا

الھدف من األمن النووي للمواد المشعة أثناء نقلھا ھو التأكد م�ن أن ت�دابير األم�ن   ١٣-٦
لس��حب دون إذن أو التخري��ب أو األعم��ال الن��ووي تحم��ي الم��واد المش��عة أثن��اء نقلھ��ا م��ن ا

األخرى التي يمك�ن أن تنط�وي عل�ى عواق�ب إش�عاعية كبي�رة أو يمك�ن أن تش�كِّل ح�دثاً م�ن 
  أحداث األمن النووي.

وينبغي للسلطة المختصة بالنقل أن تكفل أن ُنظم أمن النقل الت�ي ي��عھا المرس�ل   ١٤-٦
مة من أجل:   تشمل تدابير مصمَّ

 إلى المواد المشعة أثن�اء نقلھ�ا وعن�د خزنھ�ا أثن�اء العب�ور  ردع الوصول دون إذن
 وتأخير حدوث ذلك واكتشافه؛

  ،تحديد التھديدات المحتملة ألي شحنة أثناء نقلھا أو أثناء خزنھا مؤقتاً أثن�اء النق�ل
م���ن أج���ل التمك���ين م���ن إج���راء التص���دي المناس���ب وللس���ما� بالب���دء ف���ي جھ���ود 

 ي أقرب وقت ممكن؛ االستعادة أو التخفيف من اآلثار ف
  توفير التصدي السريع ألي مح�اوالت للوص�ول دون إذن أو الوص�ول فعلي�اً دون

إذن إلى المواد المشعة أو ارتكاب أعمال إجرامية تنطوي على م�واد مش�عة أثن�اء 
  نقلھا أو أثناء خزنھا مؤقتاً أثناء النقل.

د عتب�ات ومس�تويات األم�ن الن�ووي لتحدي�د   ١٥-٦ ينبغي للسلطة المختصة بالنقل أن تحدِّ
عب���وات أو أن���واع الم���واد المش���عة الت���ي تحت���ا� إل���ى حماي���ة تتج���اوز ممارس���ات اإلدارة 
الحص��يفة. وينبغ��ي التقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن احتم��االت س��حب الم��واد المش��عة دون إذن أو 

ة م��ن األس��اليب ل��ردع تل��ك األعم��ال أو مح��اوالت تخريبھ��ا أثن��اء نقلھ��ا ع��ن طري��� مجموع��
س��حب الم��واد المش��عة دون إذن أو تخريبھ��ا بم��ا ي��ؤثر عل��ى وس��يلة النق��ل أو الش��حنة الت��ي 
تنقلھا وتأخير تلك األعمال أو المح�اوالت واكتش�افھا والتص�دي لھ�ا. وينبغ�ي اس�تكمال تل�ك 

من العواقب المحتمل�ة م�ن أج�ل التدابير بتدابير أخرى الستعادة المواد المسروقة والتخفيف 
، ٣٣، ٣زي��ادة الح��د م��ن المخ��اطر. وتح��دد ت��دابير األم��ن النووي��ة المناس��بة ف��ي المراج��ع [



 

٥٥ 

] وتوص��يات األم��م ٣٥]. وينبغ��ي أيض��اً مراع��اة الئح��ة النق��ل الم��أمون للم��واد المش��عة [٣٤
  ].٣٦اللوائح النموذجية [ -المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة 

م وف�ق وينبغي أن   ١٦-٦ تقوم تدابير األمن على أساس تص�نيف للم�واد المش�عة وأن ت�نظَّ
ز). وينبغ�ي تحدي�د مس�تويات  مستويات األمن أثناء النقل (مثل المس�تويين األساس�ي والمع�زَّ
األم��ن باس��تخدام نھ��� مت��در� ق��ائم عل��ى أس��اس تقي��يم التھدي��د المح��دق ب��المواد وقدرت��� عل��ى 

ي لل��نھ� المت��در� الخ��اص ب��األمن أثن��اء النق��ل أن التس��بب ف��ي عواق��ب �ي��ر مقبول��ة. وينبغ��
  ].٣يقوم، على األقل، على أساس خواص المواد المشعة المشحونة وكمياتھا [

] وم��ن توص��يات األم��م المتح��دة ٣٥- ٣٣، ٣واس��ُتمدت م��ن منش��ورات الوكال��ة [  ١٧-٦
  ) بشأن أمن المواد المشعة أثناء نقلھا.٢٣-٦إلى  ١٤-٦] اإلجراءات التالية (٣٦[

  اإلجراءات المتعلقة بأمن المواد المشعة أثناء نقلھا

ينبغي إعداد وتنفيذ اإلجراءات التالية بش�أن أم�ن الم�واد المش�عة أثن�اء نقلھ�ا س�واًء   
أكانت الدول�ة تمتل�ك أو ال تمتل�ك برنامج�اً للق�و� النووي�ة. وف�ي الح�االت الت�ي تر��ب فيھ�ا 

بغ�ي تنفي�ذ اإلج�راءات تمام�اً ف�ي مرحل�ة الدولة ف�ي الش�روع ف�ي برن�ام� للق�و� النووي�ة، ين
مبكرة قدر المستطاع وقب�ل إدخ�ال الم�واد المش�عة م�ن أج�ل تش�ييد أول محط�ة ق�و� نووي�ة 

  .٣أثناء المرحلة 

ينبغ��ي للس��لطة المختص��ة بالنق��ل أن تض��ع متطلب��ات بش��أن ت��دابير األم��ن  :١٤-٦اإلج��راء 
قلھ��ا. وت��رد المتطلب��ات الت��ي الن��ووي ض��د س��حب الم��واد المش��عة دون إذن وتخريبھ��ا أثن��اء ن

  ].٣من المرجع [ ٣٨-٤إلى  ٢٦-٤ينبغي أخذھا في الحسبان في الفقرات من 

ينبغي للسلطة المختصة بالنقل أن تكف�ل قي�ام المرس�لين بوض�ع ُنظ�م ألم�ن  :١٥-٦اإلجراء 
مة من أجل تحقيق ما يلي:   النقل تشمل قدرات مصمَّ

 مفقودة وإخضاعھا للتحكم الرقابي؛ استعادة أي مادة مشعة تالفة أو مسروقة أو  
  التخفيف من العواقب اإلش�عاعية الناجم�ة ع�ن أي س�حب دون إذن أو أي تخري�ب

  وأحداث األمن النووي المترتبة على ذلك.

د متطلباتھ�ا بش�أن خط�ة أم�ن النق�ل  :١٦-٦اإلجراء  ينبغي للسلطة المختصة بالنق�ل أن تح�دِّ
  الخاصة بالمرسل.

��ل و/أو الناق��ل خط��ة أم��ن للنق��ل بم��ا يتف��ق م��ع نھ��� ينبغ��ي أ: ١٧-٦اإلج��راء  ن يض��ع المرسِّ
التصنيف الذي يبين نظام األمن النووي الُمطبَّق من أجل حماي�ة الم�ادة المش�عة أثن�اء نقلھ�ا. 



 

٥٦ 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل خطة نق�ل متكامل�ة بش��ن ا�م�ان وا�م�ن، م�ع مراع�اة الحاج�ة 
  إلى حماية المعلومات الحساسة.

��ل و/أو الناق��ل خط��ة أم��ن النق��ل الخاص��ة ب��المواد  :١٨-٦ اإلج��راء م المرسِّ ينبغ��ي أن يق��دِّ
  المشعة، بما يتفق مع نھج التصنيف، التماساً للموافقة عليھا من السلطة المختصة بالنقل.

ينبغ��ي للس��لطة المختص��ة بالنق��ل أن تكف��ل أن جمي��ع متطلب��ات ا�م��ن ذات  :١٩-٦اإلج��راء 
  الصلة بنقل المواد المشعة منفَّذة تماماً من جانب الناقل.

يبغ��ي للش��احن و/أو الناق��ل المس���ول ع��ن نق��ل الم��ادة المش��عة أن يكف��ل  :٢٠-٦اإلج��راء 
  لنقل.إجراء النقل وفقاً لخطة أمن النقل المعتمدة من السلطة المختصة با

ق�ة م�ن : ٢١-٦اإلجراء  رت السلطة المختص�ة بالنق�ل أن ت�دابير ا�م�ن الن�ووي الُمطبَّ إذا قرَّ
المرسل و/أو الناقل ال توفر المستوى المطل�وب م�ن الحماي�ة، ينبغ�ي أن ُينفِّ�ذ المرس�ل و/أو 
 الناقل فوراً تدابير تعويضية توافق عليھا الس�لطة المختص�ة بالنق�ل م�ن أج�ل ت�وفير الحماي�ة

الكافية، أو ال يسمح بالشحنة. وينبغي للمرسل بع�د ذل�ك، ف�ي �ض�ون م�دة متف�ق عليھ�ا، أن 
  يخطط وينفِّذ إجراءات تصحيحية تراجعھا السلطة المختصة بالنقل وتوافق عليھا.

ينبغي للمرس�لين والن�اقلين تط�وير وتنفي�ذ ب�رامج تدريبي�ة لم�و�فيھم، بم�ن  :٢٢-٦اإلجراء 
  ھم فيما يتصل بوسائل النقل. فيھم أي حراس يعملون لدي

ينبغ��ي للمرس��لين والن��اقلين إج��راء تم��ارين كج���ء م��ن خط��ة أم��ن النق��ل  :٢٣-٦اإلج��راء 
  الخاصة بھم وضمان تنسيق التمارين مع السلطات المختصة المناسبة.

   



 

٥٧ 

  تدابير األمن النووي للمواد النووية  - ٧
  والمواد المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي

يرك��� ھ��ذا القس��م عل��ى الت��دابير المتخ��ذة بش��أن الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة   ١-٧
األخ��ر� �ي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي. وتش��كِّل ھ��ذ� ال��ُنظم والت��دابير ج���ءاً م��ن الت���ام 
الدولة والسلطات المختص�ة والمش�غلين ب�رس�اء بني�ة أساس�ية لألم�ن الن�ووي ت�وفر األس�ا� 

اث األمن النووي واكتش�افھا والتص�دي لھ�ا. وينبغ�ي أن تغط�ي لُنظم وتدابير منع وقوع أحد
البني���ة األساس���ية لألم���ن الن���ووي الم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة األخ���ر� س���وءاً أكان���ت 
خاض��عة أم �ي��ر خاض��عة لل��تحكم الرق��ابي وك��ذلك المراف��� واألنش��طة المتص��لة بھ��ا ط��وال 

  عمرھا التشغيلي. 

تش��رع ف��ي برن��ام� للق��و� النووي��ة أن ُت��درك أن وم��ن األھمي��ة البالغ��ة ألي دول��ة   ٢-٧
تدابير تحديد أماكن المواد النووية أو الم�واد المش�عة األخ�ر� بع�د إب�ال� الس�لطة المختص�ة 
بأنھا ض�ا�عة أو مفق�ودة أو مس�روقة واس�تعادة تل�ك الم�واد ينبغ�ي معالجتھ�ا وفق�اً لتوص�يات 

والم��واد المش��عة األخ��ر� �ي��ر  األم��ن الن��ووي الص��ادرة ع��ن الوكال��ة بش��أن الم��واد النووي��ة
  ].٤الخاضعة للتحكم الرقابي [

دة ف�ي األقس�ام م�ن   ٣-٧ �ل اإلج�راءات المح�دَّ والكثير من اإلجراءات في ھذا القس�م يكمِّ
  وينبغي تنفيذھا مع إيالء المراعاة لتلك اإلجراءات. ٨والقسم  ٦إلى  ٢

المش��عة األخ��ر� �ي��ر وينبغ��ي أن يس��تند األم��ن الن��ووي للم��واد النووي��ة والم��واد   ٤-٧
الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي إل��ى وض��ع اس��تراتيجيات فعال��ة ل��ردع أي عم��ل إجرام��ي، أو أي 
عم��ل �ي��ر م��أذون ب��ه، تترتَّ��ب علي��ه آث��ار ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي وكش��� ذل��ك العم��ل 

  ].٤والتصدي له [

ي�ة وتشمل المواد �ي�ر الخاض�عة لل�تحكم الرق�ابي أي م�واد ي�تم إب�ال� الھي��ة الرقاب  ٥-٧
والس��لطات المختص��ة األخ��ر� مث��ل (س��لطات إنف��اذ الق��انون) بأنھ��ا �ي��ر خاض��عة لل��تحكم 
الرقابي وك�ذلك الم�واد الض�ا�عة أو المفق�ودة أو المس�روقة ولك�ن ل�م ي�تم اإلب�ال� عنھ�ا بھ�ذ� 

  الصفة، أي تم اكتشافھا على نحو آخر.

نووي فيم�ا يتص�ل وينبغي أن تكفل السلطات المختصة أن البنية األساسية لألمن ال  ٦-٧
��ن م��ن التأك��د م��ن وج��ود تھدي��د ذي مص��داقية  ب��المواد �ي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي تمكِّ
وتوفِّر الوس�ا�ل (م�ن خ�الل الكش��) لتقي�يم محاول�ة ارتك�اب عم�ل ينط�وي عل�ى آث�ار عل�ى 

  األمن النووي ومنع ارتكاب ذلك العمل وضمان التصدي المناسب له.



 

٥٨ 

وي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى غي��ر الخاض��عة لل��تحكم، وفيم��ا يتعل��ق ب��المواد النو  ٧-٧
ينبغي للدولة أن تضع مجموع�ة م�ن الت�دابير الوقا�ي�ة، بم�ا يش�مل األث�ر ال�راد� الن�اجم ع�ن 

]. وتش�مل ٤اإلعالن عن تجريم تلك األعم�ال وعواق�ب ارتكابھ�ا أو الش�رو� ف�ي ارتكابھ�ا [
فح��و� ج��دارة الع��املين بالثق��ة، الت��دابير الوقا�ي��ة األخ��رى حماي��ة المعلوم��ات الحساس��ة، و

ل ولدى جميع السلطات المختصة.   وتعزيز ثقافة أمنية قوية لدى المشغِّ

وينبغي للدولة أن تضع اس�تراتيجية وطني�ة للكش�� وخط�ة للكش�� ع�ن أي عم�ل   ٨-٧
إجرامي أو أي عمل غير م�أذون ب�ه تترت�ب علي�ه آث�ار عل�ى األم�ن الن�ووي وينط�وي عل�ى 

 )١٧(مواد نووية أو مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي. ويمكن تحقي�ق الكش�� 
  ].  ٣٧التنبيھات اإلعالمية [ عن طريق اإلنذارات التي تصدرھا األجھزة أو

وخط�ة للتص�دي ألي عم�ل  )١٨(ينبغي أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للتص�دي  ٩-٧
إجرامي أو أي عمل غي�ر م�أذون ب�ه تترت�ب علي�ه آث�ار ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي وينط�وي 
عل��ى م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى غي��ر خاض��عة لل��تحكم الرق��ابي. وينبغ��ي أن تب��ين 

‘) الخط��ة’طني��ة للتص��دي ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي (المش��ار إليھ��ا ف��ي يل��ي باس��م الخط��ة الو
بالت�ص��يل ن���ام وت��دابير التص��دي والس��لطات المختص��ة المس���ولة ع��ن تن�ي��ذ تل��ك الت��دابير. 
وينبغي أن تقوم الخطة على أساس نھج متدرج، وينبغي أن تراع�ي المجموع�ة الكامل�ة م�ن 

ھا. وينبغي أن تتكامل م�ع خط�ة التص�دي الش�املة ف�ي أحداث األمن النووي الممكنة وعواقب
الدول��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك التص��دي لح��ا�ت الط��وار� ف��ي مج��ال األم��ان الن��ووي. وينبغ��ي أن 
دة ف��ي إرش��ادات  تراع��ي أيض��اً منھجي��ة ا�س��تعداد والتخط��يط والتص��دي وا�س��تعادة المح��دَّ

دل��ة وإج��راء فح��و� الوكال��ة ذات الص��لة ب��األمن الن��ووي، بم��ا ف��ي ذل��ك جم��ع ومعالج��ة األ
الكيمي��اء الش��رعية النووي��ة الت��ي ق��د يل��زم إجرا�ھ��ا عل��ى ي��د أخص��ا�يين ت��ابعين للس��لطات 

  ].٣٨المختصة المعيَّنة [

] اإلج���راءات ٣٨، ٤واس���ُتمدت م���ن منش���ورات سلس���لة الوكال���ة ل�م���ن الن���ووي [  ١٠-٧
الوكال�ة بش�أن ) بش�أن الت�دابير الوقا�ي�ة. واس�ُتمدت م�ن توص�يات ٥-٧إل�ى  ١-٧التالية (من 

) بشأن ت�دابير الكش��. واس�ُتمدت ١٤-٧إلى  ٦-٧] اإلجراءات (من ٣٧، ٤األمن النووي [

_______________ 
لوص��� وس��ا�ل العل��م بوق��و� أعم��ال “ كش���”ف��ي س��ياق ھ��ذا القس��م، يس��تخدم المص��طلح   )١٧(  

إجرامية أو أعمال غير مصرح بھا تترتب عليھا آثار في مجال األمن النووي، أو العلم بوجود قياس�ات 
لم�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى ف�ي مرف�ق ذي ص�لة أو ف�ي مك�ان  تدل على وجود غير ُمصّرح به

 ].٤استراتيجي [

لإلشارة إلى جميع األنشطة التي تقوم بھا ‘ التصدي’في سياق ھذا القسم، يستخدم مصطلح   )١٨(  
 ]. ٤دولة ما وتتعلق بتقييم أحداث األمن النووي والتصدي لھا [



 

٥٩ 

) بش��أن ت��دابير ٣١-٧إل��ى  ١٥-٧] اإلج��راءات (٤١- ٣٩، ٣٧، ٤م��ن منش��ورات الوكال��ة [
  التصدي.

  اإلجراءات المتعلقة بالتدابير الوقائية

بالت��دابير الوقائي��ة بش��أن الم��واد النووي��ة ينبغ��ي إع��داد وتنفي��ذ اإلج��راءات المتعلق��ة   
والم��واد المش��عة األخ��رى غي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي س��واء كان��ت الدول��ة تمتل��ك أو ال 
تمتلك برنامجاً للقوى النووية. وفي حالة الدول التي ترغب في الشروع ف�ي برن�امج للق�وى 

ءات موض�ع التنفي�ذ الكام�ل النووية. من المفيد لبرنامج األمن الشامل للدول�ة أن تض�ع إج�را
ل��ي ألول محط��ة  رمبك��راً ق��د المس��تطاع وقب��ل اس��تخدام الم��واد المش��عة واس��تالم الوق��ود األوَّ

  .٣قوى نووية خالل المرحلة 

ز فھم الجمھور لما يلي: :١-٧اإلجراء    ينبغي للدولة أن تنفِّذ وتدعم برامج إعالمية تعزِّ

 بيئة التھديد العام؛ 
 راءات الردع والكش�ف، واإلب�الغ ع�ن األنش�طة الت�ي يمك�ن أھمية الدعم العام إلج

 أن تكون ذات صلة باألمن النووي بما يشمل تقديم المعلومات إلى السلطات؛
  العواقب المحتملة، بما يشمل العواقب الصحية الناجمة ع�ن التع�رض ل�ش�عاعات

المص��احبة ألي عم��ل إجرام��ي أو غي��ر ُمص��ّرح ب��� تترت��ب علي��� ����ار ف��ي مج��ال 
 األمن؛

  أن الج��رائم المرتبط��ة بانتھ��اك األم��ن الن��ووي ستس��فر ع��ن الحقيق��ة المتم�ل��ة ف��ي
 إجراء إنفاذي يشمل فرض عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة الجرم؛

  قدرة الدولة وبرامجھا على كشف أحداث األم�ن الن�ووي الت�ي تنط�وي عل�ى م�واد
تص�دي لھ�ا، بم�ا ف�ي الرق�ابي وال غير خاضعة للتحكمنووية أو مواد مشعة أخرى 

 ذلك القدرات في مجال الكيمياء الشرعية النووية؛
  برنامج الدولة للتصدي ألحداث األمن النووي، بم�ا ف�ي ذل�ك ت�وفير اإلع�الم الع�ام

 واإلجراءات الموصى باتخاذھا من الجمھور.

ينبغي للدولة أن تضع سياسات بشأن نشر المعلوم�ات عل�ى وس�ائط اإلع�الم  :٢-٧اإلجراء 
غ الجمھ���ور ب���المواد النووي���ة أو الم���واد المش���عة األخ���رى الض���ائعة أو المفق���ودة أو إلب���ال

المس��روقة. وينبغ��ي أن تش��مل تل��ك السياس��ات توص��يات بش��أن اإلج��راءات المناس��بة م��ن 
الس��لطات المختص��ة واألش��خا� الم��أذون لھ��م فيم��ا يتص��ل بنش��ر المعلوم��ات عل��ى وس��ائط 

  اإلعالم.



 

٦٠ 

تح���دد أول خ���ط فع���ال للتص���دي وق���درات إدارة مس���رح ينبغ���ي للدول���ة أن  :٣-٧اإلج���راء 
  الجريمة، بما يشمل القدرات الوطنية في مجال الكيمياء الشرعية النووية.

د دعمھا للكيمي�اء الش�رعية النووي�ة س�واًء داخ�ل الدول�ة  :٤-٧اإلجراء  ينبغي للدولة أن تحدِّ
أو بالتعاون مع المرافق المتخصصة في دول�ة أخ�رى أو المراف�ق المتخصص�ة اإلقليمي�ة أو 
الدولية من أجل ضمان الوصول إلى قدرات الكيمياء الشرعية النووي�ة. وينبغ�ي عل�ى وج�ه 

س��اء برن��امج أو المش��اركة ف��ي برن��امج يجم��ع مكتب��ات الخص��و� أن تنظ��ر الدول��ة ف��ي إر
الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى المرص��ودة ف��ي ق��وائم الجرد/المس��جلة ألغ��را� 

  الكيمياء الشرعية النووية.

ينبغي للس�لطات المختص�ة أن تنفِّ�ذ سياس�ات وممارس�ات إداري�ة وإج�راءات  :٥-٧اإلجراء 
قائية، بما يشمل موارد مناسبة وتدريبا ومخصص�ات ف�ي من أجل مواصلة تنفيذ التدابير الو

  الميزانية.

  اإلجراءات المتعلقة بتدابير الكشف

ينبغ���ي إع���داد وتنفي���ذ اإلج���راءات المتعلق���ة بت���دابير الكش���� ع���ن الم���واد النووي���ة   
والم��واد المش��عة األخ��رى غي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي س��واًء أكان��ت الدول��ة تمتل��ك أو ال 

 ً للقوى النووية. وفي حالة الدول التي ترغب في الشروع ف�ي برن�امج للق�وى  تمتلك برنامجا
النووي���ة، ينبغ���ي وض���ع اإلج���راءات موض���ع التنفي���ذ الكام���ل مبك���راً ق���در المس���تطاع وقب���ل 

لي ألول محطة قوى نووية خالل المرحلة    .٣استخدام المواد المشعة واستالم الوقود األوَّ

س���ة واالس���تراتيجية الوطنيت���ان المتعلقت���ان بالبني���ة ينبغ���ي أن تش���مل السيا :٦-٧اإلج���راء 
األساسية لألمن الن�ووي االس�تراتيجية الوطني�ة للكش�� ع�ن أي عم�ل إجرام�ي أو أي عم�ل 
آخر غير مصرح به تترتب عليه آثار في مجال األمن الن�ووي وينط�وي عل�ى م�واد نووي�ة 

السياس����ة  أو م����واد مش����عة أخ����رى غي����ر خاض����عة لل����تحكم الرق����ابي. وينبغ����ي أن تس����تند
  واالستراتيجية إلى نھج متدرج وأن تحافظ عليھما السلطات المختصة.

ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة المس���ولة أن تنفِّ��ذ اس��تراتيجية الكش��� الوطني��ة  :٧-٧اإلج��راء 
ع��ن طري��ق تقي��يم االحتياج��ات والم��وارد والق��درات وإرس��اء ُنظ��م وت��دابير األم��ن النووي��ة 

األجھ��زة وتنبيھ��ات إعالمي��ة وت��دابير مناس��بة إلدارة  الض��رورية الت��ي تش��مل إن��ذارات م��ن
  التصدي بفعالية.
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م الھيك��ل ال��وطني  :٨-٧اإلج��راء  ينبغ��ي للس��لطات المختص��ة المس��ؤولة أن تخط��ط وت��نظِّ
ع��ن طري��ق تحدي��د أولوي��ات تش��غيلية  )١٩(للكش��ف ع��ن األح��دا� المتص��لة ب��األمن الن��ووي

  وسياسات ومتطلبات وآلية لتنسيق المعلومات.

م ُنظ���م وت���دابير الكش���ف  :٩-٧اإلج���راء  ينبغ���ي للس���لطات المختص���ة المس���ؤولة أن تص���مِّ
باستخدام القدرات والموارد واألنشطة الوطنية القائمة، م�ع إرس�اء آلي�ات لجم�ع المعلوم�ات 

  التشغيلية وتحليلھا وتقاسمھا.

س�تخدام ينبغي أن تستند ُنظم وتدابير الكشف ع�ن أح�دا� األم�ن الن�ووي با :١٠-٧اإلجراء 
األجھ����زة إل����� خط����ة نش����ر عل����� المس����توى ال����وطني باتب����ا� نھ����� مت����در� وباس����تخدام 
التكنولوجي��ات والم��وارد المتاح��ة. وينبغ��ي أن تش��مل الخط��ة أي ق��درات ���رورية لل��دعم 

  التقني من أجل حسم اإلنذارات الصادرة عن األجھزة.

م  :١١-٧اإلج��راء  لين ب��اإلب�� ينبغ��ي أن تكف��ل الدول��ة أن الس��لطات المختص��ة تل��زِّ المش��غِّ
فوراً عن حاالت عدم االمتثال وتبليغ السلطة المختص�ة المناس�بة ب�المواد النووي�ة أو الم�واد 
المش��عة األخ��رى ال���ائعة أو المفق��ودة أو المس��روقة الت��ي كان��ت تش��كِّل ج��زءاً م��ن رص��يد 

ل، س��واء أكان��ت ف��ي حوزت��� أ م ف��ي الم��واد النووي��ة أو الم��واد المش��عة األخ��رى ل��دى المش��غِّ
أثناء تحويل مس�ارھا أو نقلھ�ا. وينبغ�ي للس�لطات المختص�ة، حالم�ا تتلق�� ذل�� اإلخط�ار أو 
ال��ب�� أن تخط��ر ب��� ف��وراً الس��لطات المختص��ة األخ��رى ذات الص��لة وتف��ي بك��ل التزام��ات 
اإلب����� ذات الص���لة. وينبغ���ي للس���لطات المختص���ة أن ت����ع بروتوك���والت تبلي���غ مناس���بة 

س�لطات المختص�ة األخ�رى ذات الص�لة ف�وراً داخ�ل و/أو خ�ار� وإجراءات لتبلي�غ جمي�ع ال
الدول��ة (بم���ا ف��ي ذل����، حس��ب االقت����اء، الھيئ���ات الدولي��ة، مث���ل الوكال��ة الدولي���ة للطاق���ة 

  الذرية).

ينبغي للدولة أن تكفل التشاور مع السلطات المختصة المسؤولة ع�ن تنفي�ذ  :١٢-٧اإلجراء 
ومراقب��ة الح��دود وك��ذل� األم��اكن االس��تراتيجية ت��دابير األم��ن الن��ووي المتص��لة بالجم��ار� 

داخل الدول�ة م�ن أج�ل التحق�ق م�ن المتطلب�ات أو اإلرش�ادات المتعلق�ة بالت�دابير الت�ي ينبغ�ي 
و����عھا لتحوي���ل مس���ار الم���واد النووي���ة والم���واد المش���عة األخ���رى ونقلھ���ا ل����مان ع���دم 

المختص�ة أن ُتبل�غ  خروجھا عن التحكم الرقابي. وع��وة عل�� ذل��، ينبغ�ي لھ�ذ� الس�لطات
_______________ 
المجموعة ‘ كل الكشف في مجال األمن النوويھي’في سياق ھذا المنشور، يقصد مصطلح   )١٩(  

دة ف��ي توص��يات األم��ن الن��ووي بش���ن الم��واد النووي��ة والم��واد  المتكامل��ة م��ن ُنظ��م وت��دابير األم��ن المح��دَّ
] ويق�وم عل�� أس�ا� إط�ار ق�انوني ورق�ابي مناس�ب ٤المشعة األخرى �ي�ر الخا��عة لل�تحكم الرق�ابي [

ف عن المواد النووية والمواد المشعة األخرى �ي�ر الخا��عة مطلوب لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للكش
 للتحكم الرقابي.
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الس��لطات المختص��ة األخ��رى ذات الص��لة ب��أي م��واد نووي��ة أو م��واد مش��عة أخ��رى غي��ر 
  خاضعة للتحكم الرقابي.

ينبغي للدول�ة، كج�ز� م�ن �يكلھ�ا ال�وطني للكش�� ع�ن األح�داث المتص�لة  :١٣-٧اإلجراء 
لس�لطات باألمن النووي، أن تصدر تعليمات إلى المنھي�ين الص�حيين والم�سس�ات الطبي�ة وا

الص���حية ب����بالغ الس���لطات المختص���ة ذات الص���لة ع���ن وق���وع أي إص���ابات أو أم���راض 
إش��عاعية مريب��ة. وينبغ��ي للس��لطة المختص��ة ذات الص��لة الت��ي تق��� عليھ��ا المس���ولية ع��ن 

  تحديد سبب وعواقب المرض أو اإلصابة أن تحقق في البالغ.

وممارسات إداري�ة وإج�را�ات ينبغي للسلطات المختصة أن ُتنفِّذ سياسات  :١٤-٧اإلجراء 
تح��افظ عل��ى اس��تمرار �يك��ل الكش��� ف��ي مج��ال األم��ن الن��ووي ع��ن طري��ق إرس��ا� ب��رام� 

  شاملة للصيانة والمعايرة والتخصيص المناسب للموارد الالزمة للتدريب والتمارين.

  اإلجراءات المتعلقة بتدابير التصدي

ب��المواد النووي��ة والم��واد ينبغ��ي إع��داد وتنفي��ذ إج��را�ات ت��دابير التص��دي المتعلق��ة   
المش��عة األخ��رى غي��ر الخاض��عة لل��تحكم الرق��ابي س��واً� أكان��ت الدول��ة تمتل��� أو ال تمتل��� 
برنامج��اً للق��وى النووي��ة. وف��ي حال��ة الدول��ة الت��ي ترغ��ب ف��ي الش��روع ف��ي برن��ام� للق��وى 
النووي���ة، ينبغ���ي وض���� اإلج���را�ات موض���� التنفي���ذ الكام���ل مبك���راً ق���در المس���تطاع وقب���ل 

ل���ي ألول محط���ة للق���وى النووي���ة خ���الل اس���تخ دام الم���واد المش���عة واس���تالم الوق���ود األوَّ
  .٣  المرحلة

ينبغي للدولة أن ُتعد خطة وطنية للتص�دي ألح�داث األم�ن الن�ووي (انظ�ر  :١٥-٧اإلجراء 
) وأن تض��� ال��ُنظم والت��دابير الض��رورية للتص��دي ل�عم��ال اإلجرامي��ة أو غي��ر ٩-٧الفق��رة 

ترتب عليھا آثار في مجال األم�ن الن�ووي وتنط�وي عل�ى م�واد نووي�ة أو المأذون بھا التي ت
  مواد مشعة أخرى غير خاضعة للتحكم الرقابي.

د الخط��ة الوطني��ة للتص��دي أدوار ومس���وليات ك��ل س��لطة  :١٦-٧اإلج��راء  ينبغ��ي أن تح��دِّ
ز التنس�يق المناس��ب ب��ين الس�لطات المختص��ة وأن ت�نص عل��ى تخص��يص  مختص�ة وأن تع��زِّ

المناس�بة لض�مان اض�طالع ك�ل س�لطة مختص�ة بم�ا يس�ند إليھ�ا م�ن مھ�ام التص�دي  الموارد
  ألحداث األمن النووي.

ينبغي للدولة أن تكفل أن الخطة تنص على أن تش�مل اإلج�را�ات المتخ�ذة  :١٧-٧اإلجراء 
  عقب وقوع حدث متصل باألمن النووي ما يلي:
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 إخطار جميع السلطات المختصة ذات الصلة؛ 
  المنظمات الدولية ذات الدولة والدول التي يمكن أن تتأثر؛إخطار جميع 
  التنسيق بين السلطات المختصة ووحدات القيادة والس�يطرة الت�ي ي�رجح أن تك�ون

 معنية بالتصدي، بما يشمل منظمات التصدي االتحادية والوالئية والمحلية؛
  وتصنيفھا؛تحديد أماكن المواد النووية والمواد المشعة األخرى والتعرف عليھا 
  كشف المواد و/أو ضبطھا/أو استردادھا و/أو الس�يطرة عليھ�ا أو اتخ�اذ إج�راءات

 إلبطال مفعول أي تھديد أو جھاز متصل بھا؛
 جمع األدلة وتأمينھا وتحليلھا؛ 
  عزل وتصنيف وتغليف وتوثيق ك�ل م�ا ي�ت� ض�بطه أو اس�ترداد� م�ن م�واد نووي�ة

و خزنه أو ال�تخل� من�ه وإخض�اعه أو مواد مشعة أخرى من أجل نقله أو حمله أ
لل��تحك� الرق��ابي الس��لي�. وفيم��ا يتعل��ق بالنق��ل، ينبغ��ي اتخ��اذ م��ا يل��ز� م��ن ترتيب��ات 
إلجراء ھذا النقل وفقاً للوائح الوطنية لنقل أي مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى 

 مضبوطة أو مستردة بصورة مأمونة وآمنة؛
 .الشروع في إجراء التحقيقات ذات الصلة  

د ھيك�ل قي�ادة مناس��باً ويش�مل ُنظم��اً  :١٨-٧راء اإلج� ينبغ�ي للدول��ة أن تكف�ل أن الخط�ة تح��دِّ
متكامل��ة للقي��ادة والس��يطرة واالتص��االت م��ن أج��ل التص��دي بفعالي��ة ألي ح��د� م��ن أح��دا� 
األمن النووي مع إسناد مھمة توجي�ه التص�دي ف�ي مس�ر� الح�د� لش�خ� واح�د أو س�لطة 

  مختصة واحدة.

غي أن تكفل الدول�ة أن الخط�ة تش�مل ترتيب�ات إلط��ع وس�ائط اإلع��� ينب :١٩-٧اإلجراء 
قة وواضحة ومتسقة.   والجمھور، حسب االقتضاء، على المعلومات بطريقة منسَّ

ينبغي أن تراع�ي الخط�ة إمكاني�ة وق�وع أح�دا� متع�ددة ومتزامن�ة متص�لة  :٢٠-٧اإلجراء 
ب���األمن الن���ووي وينبغ���ي أن تش���مل الخط���ة تل���� الس���يناريوھات ف���ي مواص���فاتھا للتم���ارين 

  والتدريبات التحضيرية.

ينبغي أن تشمل الخطة تدابير في حال تعط�ل ُنظ�� وت�دابير التص�دي عل�ى  :٢١-٧اإلجراء 
  صدي الفعال.نحو يمكن أن يؤخر الت

ينبغي أن تأخذ الخطة في االعتبار الخطة الوطنية القائمة بش�أن الط�وار�  :٢٢-٧اإلجراء 
اإلشعاعية، وإجراءات التصدي للط�وار� وينبغ�ي تنس�يقھا م�ع التص�دي لح�االت الط�وار� 
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�ي���ر اإلش���عاعية. وينبغ���ي أن تراع���ي الخط���ة مع���ايير األم���ان ذات الص���لة الص���ادرة ع���ن 
  .  )٢٠(الوكالة

ز التنس��يق ب��ين أجھ��زة التص��دي عل��ى المس��تويات  :٢٣-٧ج��راء اإل ينبغ��ي للخط��ة أن تع��زِّ
الدولي��ة والوطني��ة والمحلي��ة م��ن أج��ل ض��مان التعام��ل عل��ى النح��و المناس��ب م��ع العواق��ب 
اإلشعاعية على صحة اإلنسان والبيئة في أثناء التصدي ألحداث األمن الن�ووي. بم�ا يش�مل 

  قب اإلشعاعية.اتخاذ تدابير للتخفيف من العوا

ينبغي للدولة أن تمكِّن السلطات المختصة م�ن جم�ع األدل�ة واالحتف�اظ بھ�ا  :٢٤-٧اإلجراء 
  خالل وسائل تشمل التفتيش والتحقيق والضبط.

ينبغ��ي للس��لطة المختص��ة ذات الص��لة أن ترس��ي الق��درات األساس��ية ف��ي  :٢٥-٧اإلج��راء 
ن وضع ترتيب�ات للحص�ول عل�ى دع�م مجال الكيمياء الشرعية النووية في الدولة وأن تضم

إض��افي ف��ي مج��ال التحلي��ل الكيمي��ائي الش��رعي الن��ووي م��ن ال��دول األخ��رى أو المنظم��ات 
  الدولية، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

ينبغ����ي أن تكف����ل الس����لطة المختص����ة أن المتص����دين (ال س����يما طالئ����ع  :٢٦-٧اإلج����راء 
المناس�بة والت�دريب المناس�ب،  المتصدين) على علم بمفاھيم التش�غيل ويتمتع�ون ب�الم�ھالت

  بما في ذلك التدريب على الوقاية من اإلشعاعات.

ينبغ���ي أن تكف���ل الس���لطات المختص���ة أن المتص���دين (ال س���يما طالئ���ع  :٢٧-٧اإلج���راء 
المتصدين) عل�ى عل�م بالمف�اھيم األساس�ية إلدارة مس�ر� الجريم�ة وجم�ع األدل�ة اإلش�عاعية 

  وحفظھا.

ف��ل الس��لطات المختص��ة أن مك��ان أي ح��دث متص��ل ب��األمن ينبغ��ي أن تك :٢٨-٧اإلج��راء 
الن�ووي ي��دار كمس��ر� محتم��ل للجريم��ة، حس�ب االقتض��اء. وينبغ��ي للس��لطة المختص��ة ذات 
ز التنس��يق ب��ين المعني��ين باس��تعادة الس��يطرة عل��ى الم��واد النووي��ة أو الم��واد  الص��لة أن تع��زِّ

ني�ين بجم�ع األدل�ة الت�ي يمك�ن المشعة األخرى والمعنيين بالس�المة ومعالج�ة الض�حايا والمع
  استخدامھا الحقاً في التحقيق أو المالحقة القضائية.

_______________ 
معايير األمان الحالية ذات الصلة الصادرة عن الوكالة ھي: التأھ�ب للط�وارئ النووي�ة أو   )٢٠(  

]؛ والمع��ايير ٤٠]؛ وترتيب��ات التأھ��ب للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية [٣٩اإلش��عاعية والتص��دي لھ��ا [
 ].٤١خدامھا في التأھب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لھا [المتوخى است



 

٦٥ 

ينب���� للدول��ة أن تكف��ل أن �مي��ع خط��ط التص��د� متس��قة م��ع الخط��ة وأن  :٢٩-٧�������� 
  خطة كل سلطة مختصة متسقة مع خطط السلطات المختصة األخرى.

د متطلب� :٣٠-٧�������  ات ��� الخط�ة لض�مان ���را� ينب��� للس�لطات المختص�ة أن تح�دِّ
التم��ارين والت��دريبات بانت���ا� م��ن أ���ل كفال��ة ��الي��ة التص��د� وك���ل� ا���تراط اس��ت�را� 

  الخطة دورياً وتنقيحھا وتضمينھا الدروس المستفادة.

ينب����� للس���لطات المختص���ة أن تح���ا�� �ل���� اس���تمرارية ُن����� وت���دابير  :٣١-٧��������� 
التص��د�. وينب���� أن ي���مل �ل��� برن��ام� لص��يانة م���دات التص��د� وينب���� أن ي���مل �ل��� 
البرن��ام� ص��يانة واختب��اراً وم���ايرة و�ا�ي��ة دوري��ة وتو�ي��ع م��وارد المي�اني��ة والم��و�فين 

  بصورة مناسبة. 

  

   



 

٦٦ 

  التعاون الدولي  - ٨

ھذا القسم على التعاون والمساعدة الدوليين المطلوبين إلرساء بني�ة أساس�ية  يركز  ١-٨
فعالة لألمن النووي. وبالنظر إلى اآلثار العالمية المترتبة عل�ى أح�دا� األم�ن الن�ووي، م�ن 
المھ��م أن تتع��اون ك��ل دول��ة وأن تتقاس��م المعلوم��ات والخب��رات المناس��بة م��ن بنيتھ��ا الوطني��ة 

، مع إيالء المراعاة لمسائل السرية. ويش�كِّل الكثي�ر م�ن اإلج�راءات الخاصة باألمن النووي
دة في األقس�ام م�ن  أو  ٧إل�ى  ٢الواردة في ھذا القسم مجموعة فرعية من اإلجراءات المحدَّ

  ترتبط بھا، وينبغي تنفيذھا، مع مراعاة تلك اإلجراءات.

ز المش���اركة الفعال���ة ف���ي األنش���طة والش���بكات الدولي���ة ال  ٢-٨ تع���اون والتنس���يق وتع���زِّ
دة م�ن قبي�ل تقني�ات وممارس�ات  الدوليين في مجال األمن النووي عموماً وفي مجاالت مح�دَّ
الحماي���ة المادي���ة، والت���رابط ب���ين الس���المة واألم���ن، ومالحق���ة المج���رمين الم���زمعين و/أو 
تس��ليمھم إل��ى القض��اء، وتقاس��م تقني��ات الكيمي��اء الش��رعية النووي��ة، وتقاس��م األدل��ة المطلوب��ة 

  لمالحقة القضائية للجرائم المزعومة المتصلة باألمن النووي.ل

وينبغي أن تتبادل الدول معلومات دقيقة ومتحقق منھا ع�ن أح�دا� األم�ن الن�ووي   ٣-٨
وفق��اً لاللتزام��ات الدولي��ة، عل��ى أن تراع��ى المتطلب��ات المتص��لة ب��األمن ال��وطني وحماي��ة 

ل أن تكف���ل اس���تحدا� أش���كاالً المعلوم���ات الحساس���ة ع���ن األم���ن الن���ووي. وينبغ���ي لل���دو
�دة قاع�دة  دة لھذا الغ�ر�. وم�ن أمثل�ة تط�وير تل�ك البرتوك�والت الموحَّ وبروتوكوالت موحَّ

  بيانات الوكالة الخاصة باالتجار غير المشروع.

وينبغ��ي أن تكف��ل ال��دول أن جمي��ع الھيئ��ات الدولي��ة ذات الص��لة وال��دول الت��ي تق��يم   ٤-٨
األط��را� عل��ى عل��م بجھ��ات االتص��ال ألغ��را� تب��ادل معھ��ا ترتيب��ات ثنائي��ة أو متع��ددة 

  المعلومات. وتشمل المجاالت الرئيسية التي يلزم فيھا إقامة ھذا التعاون ما يلي:

 .تبادل المعلومات عن تقنيات األمن النووي وممارسته 
  اإلبالغ عن حاالت السحب دون إذن أو التخريب. وف�ي تل�ك الحال�ة، أو ف�ي حال�ة

مصداقية بارتكاب ذل�ك، ينبغ�ي للدول�ة أن ت�وفِّر ف�ي أق�رب وق�ت وجود تھديد ذي 
ممكن معلومات للدول األخرى التي يمك�ن أن تت��ثر وللوكال�ة وللمنظم�ات الدولي�ة 

 األخرى ذات الصلة.
  في حالة وجود مزاعم بسرقة مواد نووية، القيام فوراً بتبليغ ذلك ف�ي أق�رب وق�ت

 راء ذلك.ممكن إلى الدول األخرى التي قد تتضرر ج
 .استعادة وإعادة المواد المضبوطة 
 .تقديم المساعدة عند الطلب 



 

٦٧ 

  التع��اون التقن��ي والمس��اعدة، بم��ا يش��مل التنس��يق عن��د تطبي��ق ت��دابير من��ع الج��رائم
 المزعومة وكشفھا وقمعھا والتحقيق فيھا، وإقامة اإلجراءات الجنائية.

 ج�ال الكيمي�اء الش�رعية التعاون بشأن الجرائم المزعومة، بما يشمل التعاون ف�ي م
 النووية والمساھمة بتقديم المعلومات من مكتبات الكيمياء الشرعية النووية.

وينبغ��ي لل��دول، باإل���افة إل��ى م��ا يق��ع عليھ��ا م��ن التزام��ات بموج��ب الص��كوك   ٥-٨
القانونية الدولية ذات الصلة، أن تن��ر أي��اً ف�ي الت�دابير التعاوني�ة الرئيس�ية األ��رى، بم�ا 

  لي:يشمل ما ي

  ،المش��اركة ف��ي قواع��د البيان��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة المنطبق��ة وتق��ديم التق��ارير إليھ��ا
 بما فيھا قاعدة بيانات االتجار غير المشروع؛

 .تبادل الدروس المستفادة في أعقاب حوادث األمن النووي  

] اإلج�راءات التالي�ة ٤-١واسُتمدت من منشورات سلس�لة الوكال�ة ل�م�ن الن�ووي [  ٦-٨
  ) بشأن التعاون الدولي.١٨-٨إلى  ١-٨من 

  اإلجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي

ينبغ��ي إع��داد وتنفي��ذ اإلج��راءات المتعلق��ة بالتع��اون ال��دولي س��واًء أكان��ت الدول��ة   
تمتلك أو ال تمتلك برنامجاً للقوى النووي�ة. وف�ي حال�ة ال�دول الت�ي ترغ�ب ف�ي الش�روع ف�ي 

وقب�ل  ٢المب�ادرة ب��جراءات التع�اون ال�دولي ���ل المرحل�ة برنامج للقوى النووية، ينبغ�ي 
ومواص��لة تنفي�ذھا ط�وال العم��ر  ٣وقب�ل الَمعل�م  ٣وتنفي�ذھا تمام�اً ����ل المرحل�ة  ٢الَمعل�م 

  التشغيلي لبرنامج القوى النووية.

ينبغ��ي لل��دول أن ُتنفِّ��ذ �لي��ات مناس��بة لتب��ادل المعلوم��ات بص��ورة �من��ة عل��ى  :١-٨اإلج��راء 
ين اإلقليم���ي وال���دولي. وينبغ���ي أن تق���وم ا�لي���ات عل���ى أس���اس ترتيب���ات �نائي���ة أو المس���توي

متع��ددة األط��را�. وال ب��د م��ن حماي��ة س��رية المعلوم��ات الحساس��ة م��ن ����ل الترتيب��ات 
المناس��بة. وينبغ��ي لل��دول والمن�م��ات الدولي��ة ذات الص��لة أن ت���ع أش��كاالً وبروتوك��والت 

  مناسبة لھذا التبادل للمعلومات.

ينبغ��ي للدول��ة أن ت���ع ترتيب��ات تعاوني��ة فعال��ة م��ع ال��دول األ���رى وم��ع  :٢-٨ج��راء اإل
المن�م��ات الدولي��ة ذات الص��لة بش��أن أح��داث األم��ن الن��ووي. وينبغ��ي للدول��ة أن تع��يِّن جھ��ة 

  (جھات) اتصال وطنية بشأن جميع المسائل المتعلقة باألمن النووي.



 

٦٨ 

تبلي���غ ع���ن األعم���ال اإلجرامي���ة أو غي���ر ينب����ي للدول���ة أن ترس���ي ُن�م���اً لل :٣-٨اإلج���راء 
المسرح بھا المزعومة التي تنطوي على مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى ب�ين الس�لطات 

  المختصة ذات الصلة في الدول األخرى لتيسير تبادل المساعدة في ھذه المسائل.

 ينب���ي للدول��ة أن ت���ع �ج��راءات ل���مان �خط��ار المن�م��ات الدولي��ة بجھ��ة :٤-٨اإلج��راء 
  (جھات) االتصال المعيَّنة للتبليغ والمساعدة والتعاون في مجال األمن النووي.

ينب���ي للدول��ة أن تكف��ل االمت���ال اللتزاماتھ��ا بالقي��ا� ف��وراً بتبلي��غ المن�م��ات  :٥-٨اإلج��راء 
  الدولية ذات الصلة بالمعلومات المتصلة باألمن النووي.

م��ن أج��ل التع��اون الق��انوني المتب��ادل  ينب���ي للدول��ة أن ت���ع آلي��ات فعال��ة :٦-٨اإلج��راء 
والمساعدة المتبادلة ف�ي س�ياق مال�ق�ة الج�رائ� المزعوم�ة أو تس�لي� مرتكبيھ�ا المزع�ومين، 
بم��ا يش��مل تب��ادل المعلوم��ات ف��ي مج��ال الكيمي��اء الش��رعية. ويش��مل ذل��ك �تا���ة الش��ھود 

ت ذات الص�لة وتطبيق اإلجراءات األخرى، بما في ذلك اإلجراءات المس�تندة �ل�ى المعاھ�دا
  بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول األطراف.

ز التنس��يق والتع��اون م��ن جان��� س��لطات الجم��ارك  :٧-٨اإلج��راء  ينب���ي لل��دول أن تع��زِّ
وس��لطات ال���دود األخ��رى م��ع م�يالتھ��ا ف��ي ال��دول األخ��رى، بم��ا يش��مل التع��اون ف��ي نق��اط 

لتنس��يق أو تقاس��� ���درات الكش��ف  الخ��روج و/أو ال��دخول. وينب���ي لل��دول أن ترس��ي ���درات
  والدراية الفنية في منافذ الخروج و/أو الدخول المعيَّنة وغير المعيَّنة.

ينب���ي للدول��ة أن تن���ر ف��ي ال��دخول ف��ي ترتيب��ات م��ع ال��دول األخ��رى أو  :٨-٨اإلج��راء 
الم�سس��ات اإل�ليمي��ة أو الدولي��ة ذات الص��لة ألغ��را� الت�لي��ل وال��دع� ف��ي مج��ال الكيمي��اء 

  عية النووية.الشر

د مك���ان م���واد نووي���ة أو م���واد مش���عة أخ���رى غي���ر  :٩-٨اإلج���راء  ينب����ي ألي دول���ة ت����دِّ
خا���عة لل��ت�ك� الر���ابي أو تق��و� ب���بطھا أو اس��تردادھا أو ال�ص��ول عليھ��ا ب��أي طريق��ة 
ن ھذه المواد في مكان مأمون وآمن وأن تتع�اون بع�د ذل�ك، �ي�م�ا ك�ان ذل�ك  أخرى أن تخزِّ

لة التي يكون ال�ت�ك� الر��ابي ��د فق�د فيھ�ا م�ن أج�ل الترتي�� إلع�ادة الم�واد مالئماً، مع الدو
على ن��و م�أمون وآم�ن. وينب��ي أن تك�ون اإلج�راءات الت�ي تتخ�ذھا ال�دول ال��ائزة للم�واد 
متس���قة م���ع سياس���اتھا و�جراءاتھ���ا الوطني���ة وم���ع الترتيب���ات ال�نائي���ة والمتع���ددة األط���راف 

  المنطبقة.

شف عن مواد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى غي�ر خا��عة لل�ت�ك� عند الك :١٠-٨اإلجراء 
الر���ابي ف��ي نقط��ة خ��روج أو دخ��ول، ينب���ي أن تعم��ل الدول��ة المكتش��فة م��ع دول��ة المنش��أ 



 

٦٩ 

وينبغ��ي أن  )٢١(وال�دول األخ��رى ذات الص��لة عل�ى إع��ادة إخض��ا� الم�واد لل��تحكم المؤسس��ي
 ً يتوق�� عل�ى ظ�رو� الحال�ة  تعتمد الدولة المكتشفة، من أج�ل ھ�ذا التص�دي، نھج�اً مت�درجا

  وطبيعة المواد.

ينبغي للدول�ة أن تش�ارك ف�ي األنش�طة والش�بكات الدولي�ة م�ن أج�ل تع�ي��  :١١-٨اإلجراء 
األم��ن الن��ووي بغ��ر� تحس��ين بنيتھ��ا األساس��ية المتص��لة ب��األمن الن��ووي، والحف��اظ عل��ى 
جملة أمور تشمل ال�وعي ب�التغييرات ف�ي السياس�ة وا�س�تراتيجية الت�ي يمك�ن أن تط�رأ ف�ي 

  المنظمات الدولية.الدول األخرى، والمعلومات واإلرشادات من 

ينبغ��ي للدول��ة أن تنظ��ر ف��ي تع�ي��� التأھ��ب ع��ن طري��ق إج��راء تم��ارين  :١٢-٨اإلج��راء 
مشتركة وأنشطة تدريبية أخرى متصلة باألمن الن�ووي أو المش�اركة فيھ�ا عل�ى المس�تويات 

  الثنائية واإلقليمية والدولية.

ى، ف�ي تق�ديم المس�اعدة، ينبغي للدولة أن تنظر، بناًء على طلب دولة أخ�ر :١٣-٨اإلجراء 
بما يشمل الدراية الفني�ة والمع�دات، وذل�ك عل�ى س�بيل المث�ال م�ن أج�ل ح�دث م�ن األح�داث 
العامة الكب�رى يتطل�ب ت�دابير ف�ي مج�ال األم�ن الن�ووي. وينبغ�ي تنس�يق تل�ك المس�اعدة م�ع 

مة من المنظمات اإلقليمية أو الدول   ية.المساعدات الثنائية األخرى أو المساعدات المقدَّ

: ينبغ��ي للدول��ة أن تنظ��ر ف��ي طل��ب المس��اعدة م��ن ال��دول األخ��رى وم��ن ١٤-٨اإلج��راء 
المنظم���ات الدولي���ة لتحس���ين ق���دراتھا التقني���ة ف���ي مج���ال اكتش���ا� أح���داث األم���ن الن���ووي 

  والتصدي لھا.

ينبغي للدولة أن تنظر في طلب المساعدة أثناء أحداث األمن الن�ووي، بم�ا  :١٥-٨اإلجراء 
اعدة ف��ي الظ��رو� الت��ي يتج��او� فيھ��ا التص��دي لعواق��ب الح��دث بفعالي��ة يش��مل طل��ب المس��
  قدرات تلك الدولة.

ينبغ��ي لل��دول األط��را� ف��ي الص��كوك الثنائي��ة والمتع��ددة األط��را� ذات  :١٦-٨اإلج��راء 
م وتستخدم المساعدة القانونية المتبادلة والترتيبات األخرى المنص�و� عليھ�ا  الصلة أن تقدِّ
ف��ي تل��ك الص��كوك، حيثم��ا ينطب��ق ذل��ك ف��ي إط��ار الق��وانين الوطني��ة، للتع��اون ف��ي ص��دد 

  من النووي.اإلجراءات الجنائية المتصلة بأحداث األ

_______________ 
يشمل التحكم المؤسسي في ھذا الس�ياق ال�تحكم الرق�ابي أو ال�تحكم م�ن جان�ب أي مؤسس�ة   )٢١(  

تضطلع بدور في التحقيق أو المالحقة القضائية أو تسليم المجرمين أو إقامة سائر اإلجراءات المتص�لة 
 د النووية أو المواد المشعة األخرى أو ضبطھا أو استردادھا في الدولة.بتحديد أماكن الموا



 

٧٠ 

ينبغي للدولة أن تدعو بعثة نظراء دولية الستعراض الُنظم والت�دابير الت�ي  :١٧-٨اإلجراء 
  يقتضيھا اإلطار القانوني والرقابي للبنية األساسية الوطنية لألمن النووي.

ينبغ��ي للدول��ة أن تت���� الت��دابير المناس��بة لموا���لة التع��اون والمس��اعد�  :١٨-٨اإلج��راء 
  الدوليين.

   



 

٧١ 

  التذييل

ملخص اإلجراءات المتصلة باألمن النووي في المراحل ذات الصلة 
  ببرنامج القوى النووية

 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الموضع

السياسة 
واالستراتيجية 
 الوطنيتان

 ١١- ٢النظر في تقييم التھديدات ١- ٢
االستراتيجية وتحديثھا استعراض 

وتنفيذھا بوسائل تشمل تحديث تقييم 
 التھديدات

١٢- ٢ 

استعراض 
االستراتيجية الوطنية
وتكييفھا بوسائل 

تشمل تحديث تقييم 
 التھديدات

٢- ٢ 
تقييم حالة البنية األساسية

 الوطنية لألمن
    

٣- ٢ 

االعتراف بثقافة األمن 
النووي باعتبارھا جزءاً 

السياسة من صياغة 
 الوطنية

    

    تحديد السلطات المختصة ٤- ٢

٥- ٢ 

ضمان التمثيل المناسب 
لكل السلطات المختصة 

في تطوير البنية 
 األساسية

    

٦- ٢ 
االتصال مع الدول 
األخرى والمنظمات 

 الدولية
    

٧- ٢ 
تعزيز التعاون على 
الصعيدين الوطني 

 والدولي
    

٨- ٢ 
 تقييم رفيع المستوى

لمتطلبات تصميم بنية 
 أساسية لألمن النووي

    

  



 

٧٢ 

 
 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الموضع

 

٩- ٢ 
وضع استراتيجية وطنية 

 لألمن النووي
    

١٠- ٢ 

تحديد الموارد المطلوبة 

(البشرية والمالية) لتنفيذ 

السياسة واالستراتيجية 

    

اإلطار القانوني

 والرقابي

١- ٣ 
تحديد الصكوك القانونية 

 الدولية ذات الصلة

إلى  ٤- ٣

٥- ٣ 

سن تشريعات لمنح الصالحيات 

القانونية المناسبة إلى كل السلطات 

المختصة بما في ذلك تحديد االنتھاكات

 التي ال تشكِّل جرائم

إلى ٢٠- ٣

٢٦- ٣ 

تنفيذ وأداء 

المسؤوليات من 

جانب السلطات 

المختصة والتحسين 

 المتواصل

٢- ٣ 

تحديد العناصر الالزمة 

إلطار قانوني ورقابي 

 محلي

إلى  ٦- ٣

١٢- ٣ 

سن تشريع مناسب ووضع ترتيبات 

مناسبة لمالحقة الجرائم المزعومة 

 المتصلة باألمن النووي

  

٣- ٣ 

تحديد الدراية الفنية 

المطلوبة لتخطيط وتنفيذ 

اإلطار القانوني والرقابي

إلى  ١٣- ٣

١٤- ٣ 

قيام السلطات المختصة بوضع 

 العمليات واإلجراءات
  

  
إلى  ١٥- ٣

١٩- ٣ 

قيام الھيئة الرقابية بوضع برنامج 

 رقابي
  

التقييم الوطني 

 للتھديدات

إلى  ١- ٤

٢- ٤ 

تعيين سلطة مختصة 

عن إجراء تكون مسؤولة

تقييم للتھديدات وضمان 

 القدرات

إلى  ٣- ٤

٤- ٤ 
 ٥- ٤ إعداد تقييم وطني للتھديدات

تحديث التقييم 

 الوطني للتھديدات
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 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الموضع

التھديد الُمحتاط

له في التصميم 

أو تقييم 

التھديدات من 

أجل تصميم 

تدابير لألمن 

 النووي

  
إلى  ٦- ٤

٧- ٤ 

التھديد المنھجية التي يقوم عليھا تحديد 

الُمحتاط له في التصميم أو التھديد 

 البديل لكل المرافق والمواد

إلى ١٥- ٤

١٦- ٤ 

تطوير وتنفيذ ُنظم 

وتدابير من جانب 

ل/الشخص  المشغِّ

المأذون له، و/أو 

 الشاحن و/أو الناقل

  
إلى  ٨- ٤

١١- ٤ 

وصف التھديد الُمحتاط له في التصميم 

 ووضع الُنظم والتدابير 

إلى ١٧- ٤

١٨- ٤ 

تحديث التھديد 

الُمحتاط له في 

التصميم أو تقييم 

 التھديدات البديلة

  
إلى  ١٢- ٤

١٤- ٤ 

التھديد المنھجية التي يقوم عليھا إعداد 

البديل للمرافق والمواد األخرى 

 والتدابيروتصميم الُنظم 

  

الُنظم اإلدارية 

لألمن النووي: 

 عامةنظم 

  
إلى ١٩- ٤

٢٣- ٤ 

تحديد أھداف وسياسات لتنفيذ النظام 

 اإلداري المتكامل لألمن النووي

إلى ٢٤- ٤

٢٥- ٤ 

إرساء ُنظم إدارية 

متكاملة من جانب 

جميع الكيانات المعنية

واستعراض ورصد 

النظم اإلدارية 

 المتكاملة

حماية 

المعلومات 

 الحساسة

٢٦- ٤ 

تحديد سياسة وطنية 

بشأن المعلومات 

 الحساسة

إلى  ٢٧- ٤

٣٣- ٤ 

وضع وتنفيذ السياسة وإجراءات إدارة 

المعلومات الحساسة، بما يشمل تدريباً 

من جانب السلطات المختصة و/أو 

المشغلين/األشخاص المأذون لھم و/أو 

 الشاحنين و/أو الناقلين

  

جدارة العاملين 
 بالثقة

  ٣٤- ٤ 
وضع سياسة وإجراءات من أجل 

 فحوص الجدارة بالثقة
إلى ٣٥- ٤

٣٦- ٤ 

تنفيذ تدابير وإرساء 
عمليات الستعراض 
الفحوص وإعادة 

 اعتمادھا
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 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الموضع

الموارد 

البشرية 

لألمن الالزمة 

 النووي

إلى  ٣٧- ٤

٤٤- ٤ 

تقييم احتياجات الدولة 

من الموارد البشرية 

وتوافر المؤسسات من 

أجل تنمية الكفاءات 

 ً  محلياً ودوليا

إلى  ٤٥- ٤

٤٩- ٤ 

تنفيذ خطة عمل لتعيين وتدريب 

موظفي السلطة المختصة، بما في ذلك 

 إنشاء مراكز تدريب إقليمية

إلى ٥٠- ٤

٥٢- ٤ 

إدارة الموارد 

ة أثناء البشري

مرحلتي التشييد 

 والتشغيل

تعزيز ثقافة 

 األمن النووي
٥٣- ٤ 

االعتراف بأھمية ثقافة 

األمن النووي في 

السياسة الوطنية (انظر 

 أعاله) ١- ٢اإلجراء 

إلى  ٥٤- ٤

٥٨- ٤ 

تنفيذ برامج وسياسات وإجراءات 

لتعزيز ثقافة األمن النووي داخل 

ل   السلطات المختصة ولدى المشغِّ

 

  

على  الحفاظ
البنية األساسية
الوطنية لألمن 

 النووي

  
إلى  ٥٩- ٤

٦٠- ٤ 
إرساء برامج للحفاظ على البنية 

 األساسية لألمن النووي
٦١- ٤ 

الحفاظ على البنية 
األساسية لألمن 

 النووي

تدابير الحماية 
من سحب 

المواد النووية 
دون إذن 
وتخريب 

المرافق النووية

  
إلى  ١- ٥

٨- ٥ 

تدابير األمن النووي تحديد متطلبات 
عن طريق سن متطلبات من جانب 

السلطات المختصة لتنفيذھا من جانب 
ل م الطلب/المشغِّ  مقدِّ

إلى  ٩- ٥
٣٠- ٥ 

تنفيذ تدابير األمن 
النووي ألغراض 
إصدار األذون، 

والتفتيش واإلنفاذ. 
وتنفيذ تدابير األمن 
النووي من جانب 

ل، بما في ذلك  المشغِّ
التخطيط للطوارئ 

 طيط التصديوتخ

تدابير لحماية 
المواد النووية 
من السحب دون
إذن والتخريب 
 أثناء النقل

  
إلى  ٣١- ٥

٣٣- ٥ 

تحديد متطلبات نقل المواد النووية من 
جانب السلطات المختصة لتنفيذھا من 

 جانب الشاحن و/أو الناقل 

إلى ٣٤- ٥
٣٩- ٥ 

تنفيذ متطلبات األمن 
النووي ألغراض 
الموافقات على نقل 
المواد النووية. وتنفيذ
تدابير األمن النووي 
من جانب الشاحن 
و/أو الناقل، بما يشمل
التخطيط للطوارئ 
 وتخطيط التصدي
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 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الموضع

تدابير األمن 

النووي بشأن 

المواد المشعة 

والمرافق 

واألنشطة 

 المتصلة بھا

إلى  ١- ٦

٧- ٦ 

إعداد تقييم للتھديد وتحديد متطلبات أمن المواد المشعة واألنشطة والمرافق المتصلة بھا، بما يشمل تدابير لكشف

 عن الحفاظ على البنية األساسية حاالت السرقة أو السحب دون إذن أو التخريب و التصدي لھا فضالً 

أمن المواد 

المشعة أثناء 

ستخدام اال

 والخزن

إلى  ٨- ٦

١٣- ٦ 

إعداد وتنفيذ متطلبات بشأن استخدام وخزن المواد المشعة من خالل إصدار متطلبات من جانب السلطات 

ل/الشخص المأذون له  المختصة وتنفيذھا ومواصلة تنفيذھا من جانب المشغِّ

أمن المواد 

المشعة أثناء 

 النقل

إلى  ١٤- ٦

٢٤- ٦ 

المواد المشعة عن طريق سن متطلبات من جانب السلطات المختصة وتنفيذ متطلبات إعداد وتنفيذ متطلبات نقل 

 أمن النقل من جانب الشاحن و/أو الناقل

تدابير األمن 

النووي للمواد 

النووية والمواد

المشعة األخرى

غير الخاضعة 

للتحكم الرقابي:

التدابير الوقائية

إلى  ١- ٧

٥- ٧ 
 تنفيذھااتخاذ تدابير وقائية ومواصلة 

تدابير األمن 

النووي للمواد 

النووية والمواد

المشعة األخرى

غير الخاضعة 

للتحكم الرقابي:

 تدابير الكشف

إلى  ٦- ٧

١٤- ٧ 
 وضع ومواصلة تنفيذ تدابير للكشف عن أحداث األمن النووي
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 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الملخصاإلجراءات الموضع

تدابير األمن 

النووي للمواد 

النووية والمواد

المشعة األخرى

غير الخاضعة 

للتحكم الرقابي:

تدابير التصدي

إلى  ١٥- ٧

٣١- ٧ 
 وضع ومواصلة تنفيذ تدابير للتصدي ألحداث األمن النووي

التعاون الدولي
إلى  ١- ٨

١٨- ٨ 
 إقامة تعاون دولي والحفاظ عليه
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  الصادرة عن الوكالة ألمن النوويامن سلسلة  ٢١العدد 
  
  دليل التنفيذ

  
 ُنظم وتدابير األمن النووي
 للكشف عن المواد النووية
  والمواد المشعة األخرى
  غير الخاضعة للتحكم الرقابي

  

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

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

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

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

ال���د� م��ن ����ا المنش��ور ���و ت���ديم �رش��ادا� بش���ن ا�ج��را�ا� 
الواج��� اتخا����ا م��ن الدول��ة �ر���ا� بني��ة أ�ا���ية و�ني��ة فّعال��ة 
ل�م��ن الن��وو� م��ن أج��ل ب��رام� ال���و� النووي��ة. و���و� تج��د 
الدول التي ال تعتزم الشروع في مثل ت��� الب�رام� أو الت�ي ل�دي�ا 

���ة ف��ي ����ا بالفع��ل برن��ام�  ل����و� النووي��ة� ا�ج��را�ا� المفصَّ
المنشور مفيدة عند ت�ي�يم و/أو �ر��ا� البني�ة ا��ا��ية الو�ني�ة 
ل�م���ن الن���وو� ل�نش����ة المتص����ة ب���المواد النووي���ة والم���واد 
المش��عة ا�خ��ر� والمراف��� وا�نش���ة المتص���ة ب���ا� ف����ً ع��ن 

ا�خ���ر�  التعام��ل بفعالي��ة م��� الم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة
  الخارجة عن التحكم الرقابي.
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