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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

قضایا األمن النووي المتعلقة بمنع وكشف األفعالسلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالةتعالج
أخرى أو ما یرتبط بذلك منمشعَّةاإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة أو مواد

وتتسق ھذه المنشورات مع الصكوك الدولیة المتعلقة.  مرافق أو أنشطة، أو المستھدفة لھا، والتصدي لتلك األفعال
أعمال لقمع  الدولیة  واالتفاقیة  وتعدیلھا،  النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  اتفاقیة  مثل  لھا،  وتكّمِ النووي،  باألمن 

، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان١٥٤٠و١٣٧٣اإلرھاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
. وأمنھامشعَّةالصادر الم

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

التي تحدد ھدف نظام أمن نووي لدولة ما والعناصر األساسیة لنظام من ذلك أساسیات األمن النووي•
. وتوفر األساس لتوصیات األمن النووي.  القبیل

د نظام أمنالتي تحدد التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا الدول من أجل تحقیق وتعھُّتوصیات األمن النووي•
. ويسق مع أساسیات األمن النو ال یتَّنووي وطني فعَّ

المحدَّالتي تقدِّ أدلة التنفیذ• التدابیر  دة فيم إرشادات عن الوسائل التي یمكن للدول أن تنفذ من خاللھا 
النووي األمن  لألمن.  توصیات  واسعة  بمجاالت  المتعلقة  بالتوصیات  العمل  كیفیة  على  ز  تركِّ وبھذا، 

. النووي
.  دة في أدلة التنفیذ المحدَّاإلرشاداتدة الستكمالمواضیع تقنیة محدَّم إرشادات عنتقدِّ التقنیةاإلرشادات•

ز على تفاصیل كیفیة تنفیذ التدابیر الضروریة . وھي تركِّ

الصیاغة واالستعراض 
عداد منشورات سلسلة األمن النووي واستعراضھا أمانة الوكالة، وخبراء من الدول األعضاءإیشارك في 

األمانة في صیاغة المنشورات ( یساعدون  وتعتمد مسودَّ)  الذین  التي تستعرض  النووي،  األمن  إرشادات  ةولجنة 
ً.  المنشورات  تاحةإیة الصیاغة من أجلاجتماعات تقنیة مفتوحة العضویة خالل عملوعند االقتضاء، تُعقد أیضا

وإضافة.  ة النص الفرصة لألخصائیین من الدول األعضاء والمنظمات الدولیة المعنیة الستعراض ومناقشة مسودَّ
اتإلى ذلك، ولضمان مستوى رفیع من االستعراض وتوافق اآلراء على الصعید الدولي، تعرض األمانة مسودَّ

لكي تستعرضھا استعراضا١٢٠ًالنصوص على جمیع الدول األعضاء لفترة  . ارسمی�یوماً

مراحلدُّوتُِع النووي على  األمن  توافق علیھا لجنة إرشادات  الخطوات التالیة، التي  لكل منشور  األمانة 
: متتالیة ضمن عملیة اإلعداد واالستعراض

•ً ح، وغرضھ المستھدف ونطاقھ ومحتواه؛وخطة عمل یصفان المنشور المتوخى الجدید أو المنقَّعرضا
االستشاریة؛یوما١٢٠ًة منشور لعرضھا على الدول األعضاء للتعلیق علیھا خالل فترة مسودَّ•
. ة المنشور مع مراعاة تعلیقات الدول األعضاءصیغة نھائیة لمسودَّ•

عملیة صیاغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتباراتوتُراعى في
بشواغل األمن الوطني العامة والمحدَّالسریة، ویسلَّ متالزماً . دةم فیھا بأن األمن النووي یتصل اتصاالً

ات الصلة ینبغي أن توضعوأحد االعتبارات المستند إلیھا ھو أن معاییر أمان الوكالة وأنشطتھا الرقابیة ذ
التحدید، تقوم اللجان المعنیة بمعاییر األمان ذات الصلةھوعلى وج .  في االعتبار في المضمون التقني للمنشورات

التي یوجد فیھا المجاالت  تعالج  األمن النووي التي  باستعراض منشورات سلسلة  ولجنة إرشادات األمن النووي 
.دة أعاله في كل مرحلة من المراحل المحدَّ—الترابطترابط مع األمان المعروفة بوثائق
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تصدیر 
مساھمة  یتمثَّ وتوسیع  نظامھا األساسي في "تعجیل  بموجب  الرئیسي  الوكالة  ھدف  ل 

انتشار   منع  عملنا  ویشمل  أجمع".  العالم  في  واالزدھار  والصحة  السالم  في  الذریة  الطاقة 
األسلحة النوویة وضمان إتاحة التكنولوجیا النوویة لألغراض السلمیة في مجاالت مثل الصحة  

مشعَّة التصرف بطریقة مأمونة في جمیع المواد النوویة والمواد والزراعة. ومن الضروري ال
فیھا بھذه المواد، ومن الضروري حمایتھا بصورة   األخرى وفي جمیع المرافق التي یُحتفَظ 

. مناسبة من األفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا 

التعاون الدولي  د أنَّفالمسؤولیة عن األمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، بی 
الة. والدور الجوھري الذي  ا لدعم الدول في إنشاء وتعھُّد نُظم أمن نووي فعَّجوھری یعد عامالً

تماماً.   بھ  أمر معترف  الدول ھو  المساعدة إلى  التعاون وتقدیم  تیسیر ھذا  الوكالة في  تؤدیھ 
النطاق الواسعة  عضویتھا  عن  الوكالة  تؤدیھ  الذي  الدور  الفریدة  ویعبِّر  ودرایتھا  ووالیتھا 

. المتخصصة العملیة إلى الدولاإلرشاداتوخبرتھا الطویلة في تقدیم المساعدة التقنیة و

، تصدر منشورات سلسلة األمن النووي لمساعدة  ٢٠٠٦وما انفكت الوكالة، منذ عام  
ورات الصكوك  ل ھذه المنشالة في مجال األمن النووي. وتُكّمِالدول على إنشاء نُظم وطنیة فعَّ

القانونیة الدولیة المتعلقة باألمن النووي، مثل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة وتعدیلھا،  
المتحدة   لألمم  التابع  األمن  وقراري مجلس  النووي،  اإلرھاب  أعمال  لقمع  الدولیة  واالتفاقیة 

. ا وأمنھ مشعَّةال، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر  ١٥٤٠و ١٣٧٣

الة من جانب خبراء من الدول األعضاء في الوكالة،  بمشاركة فعَّاإلرشاداتوتُوضع  
تعبیر   یكفل  األمن  اإلرشادات مما  الجیدة في مجال  الممارسات  بشأن  اآلراء  في  عن توافق 

آذار/مارس   في  أنشئت  والتي  للوكالة  التابعة  النووي  األمن  إرشادات  لجنة  وتعمل  النووي. 
نة من ممث٢٠١٢ِّ لي الدول األعضاء على استعراض مسودات المنشورات في سلسلة  والمكوَّ

. لیھا أثناء صیاغتھااألمن النووي الصادرة عن الوكالة وتوافق ع

وستواصل الوكالة العمل مع دولھا األعضاء لضمان إتاحة مزایا التكنولوجیا النوویة  
. السلمیة لتحسین صحة ورفاه وازدھار الناس في جمیع أنحاء العالم



ملحوظة تحریریة

الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ھي إرشادات غیر ُملزمة للدول، ولكن  اإلرشادات
الدول   تَستَخِدم  أن  الدولیة  اإلرشاداتیجوز  القانونیة  الصكوك  بمقتضى  بالتزاماتھا  الوفاء  على  تساعدھا  لكي 

المعبَّر عنھا بجمل تبدأ  شاداتاإلروعلى االضطالع بمسؤولیاتھا المتصلة باألمن النووي داخل الدولة. وتھدف  
تتخذ  إلىʻینبغي ʼبالفعل   الضروري أن  من  الجیدة واإلشارة إلى إجماع دولي بأنَّ الدولیة  الممارسات  عرض 

الدول اإلجراءات الموصى بھا أو ما یعادل ذلك من تدابیر بدیلة. 
ویجب أن تُفَھم المصطلحات ذات الصلة باألمن حسب تعریفھا الوارد في المنشور الذي ترد فیھ، أو في  

التاإلرشادات درجة  بمعانیھا  األعلى  تُستَخَدم  الكلمات  فإنَّ الحاالت،  من  ذلك  غیر  وفي  المنشور.  یدعمھا  ي 
المتعارف علیھا. 

ال یتجزأ من المنشور. ویكون للمواد الواردة في أي تذییل نفس صفة المتن. وتُستَخدم   ویُعتَبر التذییل جزءاً
ال تتجزأ من النص الرئیسي. المرفقات لتوفیر معلومات أو تفسیرات إضافیة. وال تُعتبَر المرفقات أجزاًء

المنشور،   ھذا  الواردة في  المعلومات  دقة  على  للحفاظ  الحرص  كبیر من  توخي قدر  الرغم من  وعلى 
تتحمل الوكالة وال دولھا األعضاء أي مسؤولیة عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تلك المعلومات. ال

إصدار أي حكم من جانب الناشر، أي الوكالة،  واستخدام تسمیات معیَّنة لبلدان أو أقالیم ال یعني ضمناً
بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقالیم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعیین حدودھا. 

لة أو دون تلك اإلشارة) ال یعني   وذكر أسماء شركاٍت أو منتجاٍت معیَّنة (سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجَّ
وجود أي نیة  النتھاك حقوق الملكیة، كما ال ینبغي أن یُفسَّر على أنھ تأیید أو توصیة من جانب الوكالة.ضمناً



المحتویات 

مة-١ ١.................................................................................مقّدِ

١...................................................)٥-١إلى ١-١(معلومات أساسیة
٢.........................................................................)٦-١الھدف (
٣..............................................................) ٨-١إلى ٧-١النطاق (
٣............................................................)١٠-١إلى  ٩-١الھیكل (

٤....................) ٦-٢إلى ١-٢التھدیدات ونھج إدراك المخاطر (أسس تقییم -٢

٦.................)٧-٢سیاسة األمن النووي واستراتیجیتھ على الصعید الوطني (
٦...................................................)٨-٢اإلطار القانوني واإلداري (

٧............................................)١١-٢إلى٩-٢األدوار والمسؤولیات (
٨................................................................)١٢-٢آلیة التنسیق (

٨................................................)١٤-٢إلى ١٣-٢التعاون الدولي (

٩....................................) ٥-٣إلى ١-٣تحدید تھدیدات األمن النووي (-٣

غیر الخاضعة  األخرىمشعَّةالضعف المواد النوویة والمواد 
١٢.................................................)٩-٣إلى ٦-٣للتحكم الرقابي (

األخرى غیر الخاضعة مشعَّةالتوافر المواد النوویة والمواد 
١٣.............................................)١٣-٣إلى ١٠-٣للتحكم الرقابي (
١٥...........................................)١٧-٣إلى  ١٤-٣(الحركة عبر الحدود

١٦...................................)٢٣-٣إلى ١٨-٣تحلیل قدرة الخصم وقصده (

١٨....................) ٢-٤إلى ١-٤تحدید األھداف والعواقب المحتملة وتقییمھا (-٤

١٨....................................................)٦-٤إلى ٣-٤تحدید األھداف (
٢٠..................................)١٨-٤إلى ٧-٤عواقب حادثات األمن النووي (

٢٤...................) ٤-٥إلى ١-٥منھجیات عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر (-٥

٢٦........................................)١٥-٥إلى ٥-٥منھجیات تقییم التھدیدات (
٣٢............................................)٣٣-٥إلى١٦-٥منھجیات تقییم المخاطر (



٣٩.....................................) ٥-٦إلى ١-٦(استخدام نُھج إدراك المخاطر-٦

٤١.................................................................)٦-٦(تعیین السیاق
٤١...................................................)٧-٦(التھدیدات والمخاطرتقییم 

٤٢......................)١٤-٦إلى ٨-٦(تحدید نظم األمن النووي وتدابیره البدیلة
٤٤...........................)١٧-٦إلى ١٥-٦(تنفیذ أنظمة األمن النووي وتدابیره

٤٤.................................................)٢٢-٦إلى ١٨-٦(إدارة المخاطر

٤٧.............................ر نموذج تقییم التھدیدات ونھج إدراك المخاط:التذییل األول

٤٩.................................................مثال على تقییم التھدیدات :  التذییل الثاني

٥٦...................................................مثال على تقییم المخاطر : التذییل الثالث 

٦١............................................مثال على نھج إدراك المخاطر :التذییل الرابع

٦٥......................................................................................المراجع 

٦٧..........................................................................مسرد المصطلحات 



١

مقدمة -١

معلومات أساسیة

یركز األمن النووي على الوقایة من األفعال اإلجرامیة أو األفعال المتعمدة غیر المأذون -١-١
األخرى والمرافق المقترنة بھا واألنشطة المقترنة مشعَّةالبھا المتعلقة بالمواد النوویة أو المواد  

ھا.  بھا، أو الموجھة ضد ھذه المواد والمرافق واألنشطة وعلى كشف ھذه األفعال والتصدي ل
وینبغي التعامل على النحو المالئم مع األفعال األخرى التي ترى الدولة أنھا تؤثر سلبا في األمن 

احتمال استخدام  النووي. وقد سلمت جمیع الدول بأنَّ تھدید اإلرھاب النووي أمر یثیر قلقھا وبأنَّ
خطیرا لألمن الوطني  یشكل تھدیدا  ١األخرى في عمل إجرامي مشعَّةالالمواد النوویة أو المواد  

والدولي وینطوي على عواقب خطیرة على األشخاص والممتلكات والبیئة.

ویبیِّن دلیل التنفیذ ھذا المفاھیم والمنھجیات ذات الصلة بنھج إدراك المخاطر حیال األمن  -٢-١
بما في ذلك إجراء عملیات  ٢غیر الخاضعة للتحكم الرقابي،مشعَّةالالنووي للمواد النوویة والمواد  

األمن النووي والمخاطر یمكن اتخاذھا فیما بعد أساسا یستعان بھ في إعداد نظم ٣تقییم للتھدیدات 
بالتجربة الوطنیة والممارسة والمنشورات  إعداد ھذا المنشور  واستُعین في  وتنفیذھا.  وتدابیره 
االرشادیة في مجاالت األمن النووي وتقییم التھدیدات وإدارة المخاطر. ویستكمل ھذا المنشور 

ھا:] ومنشورات توصیات األمن النووي التالیة ویتسق مع٣أساسیات األمن النووي [

النوویة — والمرافق  النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  بشأن  النووي  األمن  توصیات 
(INFCIRC/225/Revision 5)]؛ ٤[

]؛٥[والمرافق المقترنة بھا مشعَّةالتوصیات األمن النووي بشأن المواد —
والمواد  — األخرى غیر الخاضعة مشعَّةالتوصیات األمن النووي بشأن المواد النوویة 

].٦للتحكم الرقابي [ 

 _____________
] واالتفاقیة الدولیة لقمع أعمال  ١) [٧النوویة وتعدیلھا (المادة  للمواد المادیةالحمایةیقتضي كال اتفاقیة ١

تجعل جمیع الجرائم التي تكون لھا عواقب وخیمة على  ] من الدول األطراف أن  ٢) [٢اإلرھاب النووي (المادة  
األشخاص والممتلكات والبیئة خاضعة للعقوبة. 

مشعَّةیُستخدم مصطلح "خارج التحكم الرقابي" لیدل على وضع تكون فیھ المواد النوویة أو المواد ال ٢
تكون موجودة أبدا.  األخرى موجودة دون إذن مالئم إما ألن الضوابط قد فشلت لسبب ما أو ألنھا لم 

في ھذا المنشور، یستخدم مصطلح "تھدید األمن النووي" للداللة على المعنى الذي یعبر عنھ التعریف  ٣
]. ویُستخدم مصطلح "التھدید" غیر المخصص للداللة بوجھ أعم إما على فاعل  ٣الوارد في أساسیات األمن النووي [

ید (وتسمى أیضا جھازا). التھدید (ویسمى أیضا الخصم) أو أداة التھد



٢

دلیل التنفیذ ھذا، تعني "المخاطر" احتمال حدوث نتیجة غیر مرغوب فیھا وفي نطاق-٣-١
ا إن  تسفر عنھا حادثة أمن نووي على النحو الذي یحدده احتمال حدوثھا والعواقب المقترنة بھ

وعادة ما تكون المخاطر ھي وقعت، بما في ذلك العواقب على األشخاص والممتلكات والبیئة.
رھینة بثالثة مكونات ھي: التھدید والضعف والعواقب. ویُعد نھج إدراك المخاطر شرطا أساسیا  

ت  ]. وتمكن عملیات تقییم التھدیدا٦لتحدید األولویات وتصمیم نظم وتدابیر أمن نووي مالئمة [
تخصیص الموارد (الموارد البشریة  والمخاطر الدولة من إدارة المخاطر وتحدید األولویات في

والمالیة، مثال) للمنظمات ولنظم األمن النووي وتدابیره. 

ونھج إدراك المخاطر عملیة تكراریة تحدد التھدیدات والمخاطر وتقیِّمھا في إطار تطبیق  -٤-١
وتقّیِمھا وتنفذھا وترصد وتدیر التدابیر الناشئة عن ذلك من حیث نھج إدراك المخاطر وتُعد بدائل  

جدواھا وفعالیتھا. ویشدد ھذا المنشور على تقییم التھدیدات والمخاطر في إطار تطبیق نھج إدراك  
]. ومن شأن نھج إدراك المخاطر أن یساعد  ٧وھو أمر یتسق مع االرشادات الدولیة [٤المخاطر، 

موارد تخصیص  في  في  الدولة  والمخاطر  التھدیدات  بأخذ  والكفاءة  الفعالیة  من  أكبر  بقدر  ھا 
الحسبان على الدوام. 

التھدید المھیأ لھ في التصمیم بشأن  -٥-١ ھذا االرشادات بشأن إعداد  التنفیذ  ویستكمل دلیل 
والمواد   النوویة  بھا [مشعَّةالالمواد  المقترنة  واألنشطة  بھا  المقترنة  والمرافق  ]  ٨األخرى 

واستخدامھ والحفاظ علیھ. ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن التھدید ومن المعلومات  
االتق في  والمواد  إلنیة  النوویة  بالمواد  المشروع  غیر  االتجار  مكافحة  بشأن  المساندة  رشادات 
].٩األخرى [مشعَّةال

الھدف 

یكمن الھدف المنشود من ھذا المنشور في تقدیم إرشادات إلى الدول إلعداد نھج إدراك  -٦-١
تقییم التھدیدات والمخاطر لیكونا أساسا لتص میم وتنفیذ نظم وتدابیر  المخاطر وإجراء عملیات 

المتعلقة أمن نووي مستدامة للوقایة من األفعال اإلجرامیة أو األفعال المتعمدة غیر المأذون بھا 
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي وللكشف عن ھذه األفعال  مشعَّةالبالمواد النوویة والمواد 

 _____________
یشیر مصطلح "نھج إدراك المخاطر" إلى حد بعید إلى العملیة الدوریة نفسھا إلدارة المخاطر التي تُفھم  ٤

من مصطلح "إدارة المخاطر". 



٣

یضعون السیاسات ولوكاالت إعمال  والتصدي لھا. ویُبتغى من ھذا المنشور تقدیم إرشادات لمن
القانون والخبراء لدى السلطات المختصة وغیر ذلك من المنظمات المعنیة.

النطاق 

التھدیدات -٧-١ تقییم  لعملیات  المخاطر  إدراك  ومنھجیات  نھج  على  المنشور  ھذا  یركز 
األخرى  مشعَّةالوالمخاطر بغیة إعداد نظم األمن النووي وتدابیره بشأن المواد النوویة والمواد  

التي أُفید أنھا غیر خاضعة للتحكم الرقابي وكذلك المواد المھجورة أو المفقودة أو الضائعة أو  
وقة ولكن لم یبلغ عن حالھا تلك أو تم الكشف عنھا بطریقة أخرى. المسر

النوویة والمواد  - ٨-١ بالمواد  المتعلقة  التھدیدات والمخاطر  المنشور تقییم  ھذا  وال یتناول 
األخرى وما یقترن بھما من مرافق وأنشطة خاضعة للرقابة التنظیمیة. بید أنھ یأخذ في  مشعَّةال

لمواد أو إضاعتھا أو سرقتھا. ویمكن االطالع على االرشادات بشأن  الحسبان احتمال فقدان ا 
تقییم تھدیدات سرقة ھذه المواد وتخریب المرافق في سلسلة منشورات األمن النووي الصادرة  

. وال یتطرق ھذا المنشور  )]١٠،  ٨،  ٥،  ٤عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (انظر المراجع [ 
نظم   تصمیم  تنفیذھا (انظر  إلى  إلى  وال  النووي  باألمن  المتعلقة  والتصدي  الكشف  وتدابیر 

. ) ]١٢، ١١المرجعین [ 

الھیكل 

الناشئة عن المواد النوویة ٢یلي ھذه المقدمة القسم  -٩-١ الذي یبیِّن أساس إدارة المخاطر 
والمسؤولیات  مشعَّةالوالمواد   األدوار  أخص  وبوجھ  الرقابي  للتحكم  الخاضعة  غیر  األخرى 

واإلطار اإلداري والقانوني إلجراء عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر وآلیات التنسیق الوطنیة 
إرشادات لتحدید تھدیدات األمن ٣یة على حد سواء التي تدعم ھذه األنشطة. ویقدم القسم  والدول

الطرائق  ٤النووي ویوضح مصادر التھدیدات ("التھدیدات من") وكیفیة حدوثھا. ویتناول القسم 
المحتملة.  العواقب  وتقدیر  إلى")  الموجھة  األھداف ("التھدیدات  لتحدید  المتبعة  واإلجراءات 

منھجیات إجراء عملیات تقییم المخاطر وتقدیر احتمال حدوث التھدیدات. أما ٥القسم  ویغطي
، فیقدم لمحة عامة عن كیف یدعم نھج إدراك المخاطر الذي یتضمن استخدام عملیات  ٦القسم  

وتدابیره   النووي  األمن  نظم  وتنفیذ  البدیلة  التدابیر  تحدید  عملیة  والمخاطر  التھدیدات  تقییم 
وإدارتھا. 



٤

الرابع التي تعرض عملیات افتراضیة -١٠-١ إلى  الرئیسي التذییالت من األول  وتلي النص 
وتوضیحیة لتقییم التھدیدات والمخاطر كمثال لتطبیق نُھج إدراك المخاطر. وھذه التذییالت تتصل 
ببعضھا وھي تشكل معا مثاال مكتمال لنھج إدراك المخاطر. ویقدم التذییل األول مخططا انسیابیا  
ویسوق  والمخاطر.  التھدیدات  تقییم  عملیات  أنشطة  یشمل  الذي  الكامل  المخاطر  إدراك  لنھج 
التذییل الثاني أمثلة على عملیات تقییم التھدیدات تُستخدم فیھا منھجیتان ھما: نھج سرد التھدید 

ویقدم التذییل الثالث مثاال على نھج تقییم التھدیدات یُستخدم فیھ أ سلوب  ونھج تصنیف التھدید. 
تقییم المخاطر االحتمالي. ویورد التذییل الرابع مثاال على نھج إدراك المخاطر باستخدام نتائج  
مستمدة من عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر لتقییم األنشطة وتحدید أولویاتھا بغیة تصمیم نظم  

ویفترض في التذیل الثاني إلى الرابع وجود " دولة نموذجیة"  األمن النووي وتدابیره وتنفیذھا. 
مشتركة ومتخیلة. 

أسس تقییم التھدیدات ونھج إدراك المخاطر -٢

المصادر  -١-٢ كبیرة من  أعداد  والمواد مشعَّةالتُستخدم  النوویة  المواد  من  كبیرة  وكمیات 
األخرى في جمیع أنحاء العالم في مجاالت من قبیل البحوث العلمیة والصحة والزراعة  مشعَّةال

والتعلیم والصناعة. وإن كانت ھذه المواد غیر خاضعة للتحكم الرقابي أو خرجت متھا، فیُحتمل  
أن تُستخدم في أفعال إجرامیة أو أفعال متعمدة غیر مأذون بھا. وتعتمد العواقب المحتملة لفعل  

أخرى غیر خاضعة مشعَّةمي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ تُستخدم فیھ مواد نوویة أو مواد  إجرا
للتحكم الرقابي على كمیة ھذه المواد وشكلھا وتركیبتھا ونشاطھا. ویزید استخدام مادة متفجرة 

دم و فعل متعمد غیر مأذون بھ تُستخ أالتأثیر المحتمل لفعل إجرامي  ٥مع ھذه المواد لصنع "جھاز" 
أخرى، السیما إن استُخدم في موقع استراتیجي. وقد تسفر ھذه  مشعَّةفیھ مواد نوویة أو مواد  

األفعال عن تأثیرات حادة صحیة واجتماعیة ونفسیة واقتصادیة وتلحق الضرر بالممتلكات وتؤدي  
إلى عواقب سیاسیة وبیئیة. وتشمل األفعال الممكنة ما یلي: 

ا في مكان عام باستخدام جھاز لنشر اإلشعاعات، على سبیل  عمدمشعَّةالنشر المواد  (أ)
المثال؛ 

 _____________
اإلشعاعات  ٥ المنشور لیدل على أجھزة نشر  في سیاق ھذا  یُستخدم مصطلح "جھاز"  للتبسیط،  توخیا 

ات واألجھزة النوویة المرتجلة. ویتسق ذلك أیضا مع التعریف الوارد في االتفاقیة الدولیة  وأجھزة التعرض لإلشعاع
]. ٢لقمع أعمال اإلرھاب النووي [



٥

مواد  (ب)  بنیَّمشعَّة وضع  مكان عام في شكل جھاز تعرض لإلشعاع مثال  تعریض  في  ة 
؛لإلشعاعھمنعلى مقربةاألشخاص الموجودین 

نفجار نووي باستخدام جھاز نووي مرتجل. إإحداث (ج)  

]، ینبغي أن یتبع تصمیم نظم األمن ٦األمن النووي المناسب [ووفق منشور توصیات  -٢-٢
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي الخطوات  مشعَّةالللمواد النوویة والمواد  النووي وتدابیره

األربع التالیة للتصدي للتھدیدات:

تحدید التھدیدات؛ —
تحدید األھداف والعواقب وتقییمھا؛ —
والمخاطر؛ تقییم التھدیدات —
اتباع نھج إدراك المخاطر لوضع أولویات نظم األمن النووي وتدابیره. —

في  -٣-٢ یفكرون  قد  الذین  المحتملین  الخصوم  مراعاة  التھدیدات  تحدید  یشمل  أن  وینبغي 
مشعَّةالأخرى لتحقیق أھدافھم وتوافر المواد النوویة والمواد مشعَّةاستخدام مواد نوویة أو مواد 

مناسبة لھذا الفعل المحتمل لھؤالء األشخاص أو التنظیمات داخل الدولة وخارجھا على  األخرى ال
حد سواء في فعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ.

وینبغي أن یتضمن تحدید وتقییم أھداف فعل من ھذا القبیل تُستخدم فیھ مواد نوویة أو  -٤-٢
عاة مدى جاذبیة الھدف لخصم ما. وقد تكون  أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي مرا مشعَّةمواد  

موجھ   المتوقعة من فعل  العواقب  حیال  أو  الفعل  أمام  الھدف  ذات صلة بضعف  ھذه الجاذبیة 
الھدف. إلى

ویجدر بعملیات تقییم التھدیدات أن تراعي دوافع ھؤالء األفراد أو المجموعات الذین  -٥-٢
معلومات المتحصل علیھا، قد یرتكبون فعال إجرامیا أو یُعتقد أنھم، استنادا إلى تحلیل البیانات وال

ومن العوامل التي ینبغي النظر فیھا في تقییم   مأذون بھ ونوایاھم وقدراتھم.  فعال متعمدا غیر 
األخرى المحتمل لھؤالء األشخاص  مشعَّةالالتھدیدات عملیات تقییم توافر المواد النوویة أو المواد  

والتجربة المكتسبة من حادثات معروفة استُخدمت فیھا مواد غیر خاضعة للتحكم الرقابي. وتوخیا  
لالكتمال، یمكن أن یتضمن التقییم معلومات مستمدة من وكاالت مكافحة اإلرھاب وإعمال القانون  

األخرى مشعَّةالمن المواد النوویة والمواد  وكذلك اإلفادات المستقاة من جمیع الوكاالت المعنیة بأ 
وما یقترن بھا من مرافق وأنشطة وبأمانھا. وینبغي أن یأخذ تقییم التھدیدات أیضا في الحسبان  
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اإلمكانیة العملیة والسیاق التاریخي الستخدام ھذه المواد في أفعال إجرامیة أو أفعال متعمدة غیر  
مأذون بھا.

المخاطر-٦-٢ تقییم  ومستوى  ویشمل  نجاحھ  باحتمال  مقرونا  فعل  حدوث  احتمال  مراعاة 
العواقب وھو یعین على وضع أولویات نظم األمن النووي وتدابیره المراد تنفیذھا. وتُعرف عملیة  
النووي وتدابیره وإدارة نظم األمن   تضمین معلومات المخاطر في تحدید أولویات نظم األمن 

المخاطر إدراك  بنھج  عام  بوجھ  الممارسات النووي  أفضل  الدولیة  الصناعة  معاییر  وتحدد   .
المخاطر [ إدارة  وتدابیره  ٧إلجراء  النووي  األمن  نظم  إلعداد  الممارسات  ھذه  تكییف  وتم   .[

ووضع أولویاتھا كجزء من دلیل التنفیذ ھذا.

سیاسة األمن النووي واستراتیجیتھ على الصعید الوطني

الن-٧-٢ األمن  نظم  تُستمد  أن  والمواد  ینبغي  النوویة  للمواد  الفعالة  وتدابیره  مشعَّة الووي 
من الرقابي  للتحكم  الخاضعة  غیر  ومتكاملتین  األخرى  شاملتین  وطنیتین  واستراتیجیة  سیاسة 

لألمن النووي. ویجدر بسیاسة واستراتیجیة األمن النووي الوطنیتین أن تسترشدا بعملیات تقییم  
ة المختصة المسؤولة عن إجراء عملیات تقییم تھدیدات  التھدیدات والمخاطر وأن تحددا السلط

األمن النووي ومخاطره على الصعید الوطني وعن توطید عرى التعاون والتنسیق بین جمیع 
السلطات المختصة والمنظمات المعنیة. ویتوخى في ھاتین السیاسة واالستراتیجیة أن یحددا نطاق 

جل األمن النووي واألولویات المسندة إلیھا باتباع  تدابیر الوقایة وتدابیر الكشف والتصدي من أ 
التھدیدات  تقییم  لعملیات  دوري  تحدیث  إجراء  یقتضي  شرطا  أیضا  یتضمنا  وأن  متدرج  نھج 
لالستعراض  موضعا  یكونا  وأن  المتغیرة  والظروف  الجدیدة  المعلومات  في ضوء  والمخاطر 

أن یقوم  والتحدیث وفق ما یطرأ من تغییرات في عملیات تقییم التھد ویجدر  یدات والمخاطر. 
تصمیم نظم األمن النووي وتدابیره أیضا على نتیجة عملیات تقییم التھدیدات وتطبیق نھج إدراك  

]. ٦المخاطر [

اإلطار القانوني واإلداري

ینبغي إنشاء إطار قانوني وإداري مالئم إلعداد سیاسة األمن النووي واستراتیجیتھ على  -٨-٢
وتنفیذھما [الصعید   إلى  ١٣،  ٦الوطني  المسؤولیات  إسناد  في  خاصة  أھمیة  األمر  ولھذا   .[

والتھدیدات.   المخاطر  تقییم  عملیات  لتقییم  والتنسیق  للتعاون  آلیة  وإنشاء  المختصة  السلطات 
ویتوخى في ھذا اإلطار أن یتضمن ما یلي: 
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إدراك المخاطر؛متطلب لعملیات تقییم التھدیدات والمخاطر وتنفیذ نُھج (أ) 

النوویة (ب)   التھدیدات والمخاطر للمواد  إسناد األدوار والمسؤولیات إلعداد عملیات تقییم 
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي إلى سلطة مختصة مسؤولة؛ مشعَّةالوالمواد 

ة إسناد مسؤولیة محددة للسلطة المختصة المعنیة إلعداد نھج إدراك المخاطر وكل السلط(ج)  
القانونیة واإلداریة المطلوبة إلجراء ھذه العملیة؛

حكما بشأن تعاون جمیع السلطات المختصة المعنیة التام مع السلطة المختصة المسؤولة  (د)  
عن إعداد عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر من أجل تنفیذ نظم األمن النووي وتدابیره  

ى؛ األخرمشعَّةالبشأن المواد النوویة والمواد 

حكما بشأن السلطات المختصة المسؤولة عن عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر لتحدیث  )  ھ(
ھذه العملیات دوریا وحسب االقتضاء؛

حكم یتعلق بالسلطة المختصة المعنیة المسؤولة عن تنفیذ نظم األمن النووي وتدابیره  (و)
. لتأسیس ھذه النظم والتدابیر على نتائج نھج إدراك المخاطر

األدوار والمسؤولیات 

ینبغي أن تكون لدى السلطة المختصة المسؤولة عن عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر  -٩-٢
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي الموارد والقدرات  مشعَّةالالمتعلقة بالمواد النوویة والمواد  

الالزمة إلجراء ھذه العملیات بالتنسیق مع السلطات المختصة المعنیة األخرى التي تتخذ قرارات  
تقوم على إدراك المخاطر في نطاق مجاالت مسؤولیاتھا. 

مات المناسبة قد  وعلى السلطة المختصة المعینة أن تحرص على أن تكون جمیع المعلو-١٠-٢
التھدیدات  تقییم  عملیات  إجراء  وأكفاء  مؤھلون  موظفون  یتولى  أن  وعلى  وُحللت  ُجمعت 
والمخاطر. وینبغي أن تراعي السلطات المختصة المعنیة نتائج عملیات التقییم في تصمیم نظم  

تعاون  األمن النووي وتدابیره وتحدید أولویاتھا. وحري بجمیع السلطات المختصة المعنیة أن ت
في   التقییم  عملیات  نتائج  تأخذ  أن  على  حرصا  برمتھا،  والمخاطر  التھدیدات  تقییم  في عملیة 
الذي  المخاطر  إدراك  نھج  تدعم  مفیدة  بمعلومات  وتزودھا  السلطات  ھذه  منظورات  حسبانھا 

تعتمده.

عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر ینبغي أن تظل محدثة، ینبغي أن تبدي جمیع وألنَّ-١١-٢
السلطات المختصة المعنیة تعقیباتھا وتجعل السلطة المختصة المسؤولة عن إجراء عملیات تقییم 
التھدیدات والمخاطر على علم بجمیع األحداث التي تنطوي على تبعات تؤثر في األمن النووي. 
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عملیات ت  أولویات نظم األمن النووي وتدابیره،  وألنَّ قییم التھدیدات والمخاطر تُستخدم لتحدید 
یمكن تنسیق دورات عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر مع دورات المیزانیة أو دورات البرامج  

للتحقق من حصول من یضعون السیاسات على المعلومات والنتائج الحدیثة.

آلیة التنسیق 

یعتمد إعداد عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر على المعلومات الحساسة المستقاة من -١٢-٢
سلطات مختصة متعددة. وینبغي أن یكون تبادل المعلومات الموثوق بھا وحسنة التوقیت المتعلقة 
باألمن النووي جید التنسیق على كال الصعیدین الوطني والدولي وفق سیاسات ولوائح معلومات  

ال على األمن  ھذا  المعلومات  تبادل  ترتیبات  تستند  أن  وینبغي  الدولیة.  وااللتزامات  وطنیة 
بروتوكوالت وإجراءات راسخة لإلبالغ عن الحادثات المتعلقة باألمن النووي، مثل المواد النوویة  

ویجدر بالسلطة المختصة المسؤولة  األخرى المفقودة أو الضائعة أو المسروقة.مشعَّة الأو المواد  
بقي جمیع السلطات المختصة المعنیة األخرى على  عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر أن تُعن

وفي الحاالت التي تكون فیھا  علم بتحدیثات ھذه العملیات فیما یتعلق بقاعدة الحاجة إلى العلم. 
عدة سلطات مختصة مسؤولة عن عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر، یكتسي التعاون والتنسیق 

أھمیة حیویة.قان الوثی

التعاون الدولي

یمكن -١٣-٢ وتجربة  معلومات  یتیح  أن  الدولیة  األنشطة  في  الفعالة  المشاركة  شأن  من 
استخدامھما لتحسین طرائق وإجراءات عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر وإجراءاتھا. وقد یساعد 
الوعي بحادثات األمن النووي خارج الدولة أیضا في تیسیر فھم التھدیدات داخل الدولة. وتتیح  

الحادثات والتتبع التابعة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة منتدى للمعلومات المحدثة عن  قاعدة بیانات
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي المبلغ عنھا أو التي  مشعَّةالحاالت المواد النوویة والمواد  

البیانات ھذه أن ی١٤ُوجدت أو اكتُشفت [ الموجودة في قاعدة  البیانات  ومن شأن تحلیل  تیح  ]. 
مؤشرا على تھدیدات ممكنة أو تحركات عابرة للحدود قد تؤثر في الدولة وعلى التداعیات الممكنة 
على عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر. ویمكن أن تكون ھذه المعلومات مفیدة للدول األعضاء  

للنظر في تضمینھا في عملیاتھا لتقییم التھدیدات والمخاطر. 

یمك-١٤-٢ ذلك،  الني تنظمھا  وفضال عن  والتدریب  الوعي  حلقات  المشاركة في  استخدام  ن 
منظمات دولیة أو مبادرات أخرى ثنائیة أو متعددة األطراف لتعریف الموظفین بأحدث المنھجیات  
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واإلجراءات وللمساعدة في اكتساب الخبرة والكفاءة. وبوسع المنظمات الدولیة المعنیة أن تیسر 
بعملیات تقییم التھدیدات أو یمكن طلب ھذه المساعدة مباشرة من المساعدة في المسائل المتصلة  

على أساس ثنائي او متعدد األطراف.

تحدید تھدیدات األمن النووي-٣

یمكن تحدید التھدیدات بحسبانھا "تھدیدات من" أو "تھدیدات موجھة إلى". ویستند  - ١- ٣
مشعَّة ال تحدید "التھدیدات من" إلى النظر في من ھو الخصم وما ھي المواد النوویة أو المواد  

األخرى التي قد تكون بحوزتھ أو یسعى إلى النفاذ إلیھا وكیف سیسعى الخصم إلى تسبیب  
األخرى غیر الخاضعة  مشعَّة الالمواد. وفي سیاق المواد النوویة والمواد  ضرر باستخدام تلك 

عادة ما تكون "كیف" سؤاال عن نوع  ، للتحكم الرقابي حیث قد تكون المواد بحوزة الخصم 
الذي قد یسعى الخصم إلى استخدامھ  الموجھة إلى" في  . الجھاز  وینظر تحدید "التھدیدات 

التي یمك  األخرى  مشعَّة ال ن أن تُستخدم فیھا المواد النوویة أو المواد  المواقع االستراتیجیة 
موجز للمكونات المحددة التي یحبذ النظر  ١غیر الخاضعة للتحكم الرقابي. ویرد في الشكل 

فیھا من أجل تحدید التھدیدات. وللدول أن تنظر أیضا في مكونات إضافیة على النحو الذي  
یالئم الدولة. 

ویصف الخصوم الذین قد یحاولون ارتكاب أفعال إجرامیة  من/لماذا ویحدد المكون - ٢- ٣
وینبغي تحلیل الخصوم المحتملین بغیة تحدید دوافعھم  بھا.  ٦أو أفعال متعمدة غیر مأذون 

ونیتھم وقدرتھم. وینبغي أن یشمل ذلك أخذ الخصوم الذین قد یحاولون ارتكاب أفعال إجرامیة  
ر مأذون بھا داخل الدولة تتضرر منھا دولة أخرى. ویجدر تقییم الخصوم  أو أفعال متعمدة غی 

القدرات   وقدرتھم على الحصول على  بعینھا  أفعال  ارتكاب  محاولتھم  احتمال  أساس  على 
الالزمة   بالمعلومات  ومعرفتھم  جھاز  وبناء  المواد  على  للحصول  الالزمة  والتقنیة  المالیة 

وتبّیِ بنجاح.  بفعل  القیام  الفقرات  لمحاولة  لتحلیل  ٢٣- ٣إلى  ١٨- ٣ن  والعملیات  الطرائق 
الخصوم بشكل أوفى. 

 _____________
یمكن أن یكون الدافع اعتبارا مفیدا في تحدید الخصوم المحتملین وأنواع األفعال اإلجرامیة واألفعال  ٦

األخرى غیر المأذون بھا التي قد یحاولون ارتكابھا (على سبیل المثال، یمكن أن تؤثر دوافع الخصوم في اختیار  
تدابیر األمن النووي، وإن كانت تسعى إلى الت  فإنھا ال تحاول  أثیر في نوایا الخصوم وقدراتھم،الھدف). بید أنَّ

التأثیر في دافعھم. ولذلك، فإن اعتبارات الدوافع، وإن كان لھا دور في تحدید التھدیدات، قد تكون أقل فائدة في  
نظم األمن النووي وتدابیره.وتنفیذو لتصمیم أجوانب أخرى من تقییم التھدیدات 
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من/لماذا 
(الخصم) 

ماذا 
(المواد) 

كیف/متى/أین 
(التكتیكات) 

• القصد 
• القدرة التقنیة
• القدرة المالیة 

• القدرة التنظیمیة
• الموقع 

• األھداف 
• المیول 
• االلتزام 

• نوع المواد وكمیتھا 
المواد • شكل  

• نھج الحصول 
• السرقة 
• الشراء 

• انتھازي 
• مواقع المواد 

• بناء الجھاز 
• الھدف 

• التأثیر المنشود 
• مسار النقل 

• اإلطار الزمني
• اللوجستیات 

• القدرة على التكیف 
• الحیل واالبتزاز 

. مكونات التھدید:١الشكل 

المادة التي یمكن أن یستخدمھا الخصم. وإن كان لدى الدولة عدد ماذا  ویحدد المكّوِن  -٣-٣
األخرى أو تُستخدم، فیجوز أن  مشعَّةالقلیل من المواقع التي تُخزن فیھا المواد النوویة أو المواد 

ا إن كان لدى الدولة كثیر من المرافق   یُقیَّم ما یقترن بھما من مرافق وأنشطة بشكل فردي. أمَّ
تتألف من أنواع متشابھة أو على انفراد حسب مستوى  واألنشطة، فیمك ن تقییمھا كمجموعات 

إمكان   مراعاة  ینبغي  واألنشطة،  المرافق  ھذه  عن  وفضال  التقییم.  من  فیھ  المرغوب  التفصیل 
الدولة   خارج  المواد  على  تشمل  أالحصول  أن  ویمكن  بھا.  مشروع  غیر  اتجار  أعقاب  في  و 

اإلمكانات المختلفة أنواع المواد المختلفة التي یمكن الحصول علیھا ومختلف المواقع التي تُخزن  
فیھا المواد أو تُستعمل والطرائق التي قد یختارھا الخصم للحصول على المواد أو تھریبھا إلى  

اح  تقدیر  وینبغي  مادة بعینھا في ضوء معرفة  الدولة أو خارجھا.  تمال اختیار مرفق بعینھ أو 
أفضلیات الخصم العامة وإمكان النفاذ إلى المواد أو نوع الجھاز الذي قد یفضلھ الخصم. ویعتمد 
بھا. وفي كثیر من   احتمال الحصول على المواد على قدرة الخصم ومواطن الضعف المتعلقة 

عملیات تقییم مواطن الضعف الموجودة لتقییم احتمال  األحیان، تُستخدم المعلومات المستمدة من
كیفیة تقییم إمكانیة الحصول ٩-٣إلى  ٦-٣حصول الخصم على المواد. وتوضح الفقرات من  

وتُبیِّن الفقرات من   المقترنة.  الدولة المقترنة ومن األنشطة  المواد من مرافق  إلى  ١٠-٣على 
د غیر الخاضعة للتحكم الرقابي داخل الدولة مواطن الضعف التي قد تنطبق على الموا١٧-٣

وعلى المواد التي تعبر حدودھا.

خواص التكتیك المعني. فعلى سبیل المثال، إن افتُرض أن  كیف/متى/أین  ویبیِّن المكون  -٤-٣
ھاتین   وأولى  یتخذ خطوتین في تركیب جھاز.  فقد یكون علیھ أن  المادة،  الخصم حصل على 

ة في جھاز أو معالجة المادة لتغییر شكلھا لیمكن استخدامھا في جھاز.  الخطوتین ھو تكییف الماد
ومستویات  المختلفة  التصمیمات  وتؤدي  وتركیبھ.  الجھاز  تصمیم  في  الثانیة  الخطوة  وتتمثل 
وتحتاج   الفعالیة.  من  متفاوتة  مستویات  ذات  أجھزة  إلى  الجھاز  تركیب  في  المتباینة  المھارة 
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ن الوقت وعدد أكبر من األشخاص وإعداد بنیة تحتیة أكثر تعقیدا  األجھزة المعقدة إلى مزید م
یمكن تركیب األجھزة األقل   بینما  المثال)  سبیل  أو مكان عمل آمن، على  متخصصة  (أدوات 

بسرعة أكبر وبشكل یعول علیھ دون حاجة إلى معدات متخصصة. وتتمثل نتیجة التحلیل  اتطور
تتفاوت في ا لفعالیة حسب االفتراضات بشأن المواد المتحصل  في تقدیر احتمال وجود أجھزة 

ویمكن  بأجھزة  بالضرورة  االتجار  مثل  األخرى  التصورات  تتعلق  وال  الخصم.  وقدرة  علیھا 
التعامل معھا إما كجزء من تصور أعم للخصم ینطوي على استخدام جھاز أو كفعل منفصل قائم 

یُستخدم فیھ. ولذا، ینبغي أن یُراعى  بذاتھ. وعادة ما یلزم نقل جھاز متطور إلى الھدف الذي س
كال الھدف النھائي (الذي یؤثر بدوره في مستوى العواقب) وطریق النقل. ویمكن تقدیر احتمال  
اعتراض الخصوم قبل استخدام الجھاز بالنظر في فرص الكشف عنھم باستخدام اإلنذارات التي  

ھا من أنشطة إعمال القانون والوعي  تطلقھا األجھزة واالنذارات القائمة على المعلومات أو سوا
إلى  ٣-٤]. وترد في الفقرات من١١كجزء من بنیة األمن النووي للكشف القائمة في الدولة [

إرشادات أوفى بشأن كیف ومتى وأین. وعند تقییم إعداد جھاز، من المھم مراعاة فعالیتھ  ٦-٤
ثار المنشودة واآلثار الفعلیة المرجحة.  وعواقبھ المحتملة. وینبغي أن تُقیَّم التأثیرات من حیث اآل

الفقرات من   إرشادات أوفى بشأن تقییم عواقب فعل لھ تبعات على ١٨-٤إلى  ٧-٤وترد في 
األمن النووي.

ویتمثل تقییم التھدیدات في توصیف التھدیدات وتحدیدھا كمیا، إن أمكن ذلك، من خالل -٥-٣
الممتلكات أو المجتمع أو البیئة من الخصوم عملیة تحدید الضرر الذي قد یلحق باألشخاص أو

أو األفعال. وعادة ما یستند تقییم التھدیدات على تقییم قصد الخصوم وقدراتھم حیث یقدر القصد  
في كثیر من األحیان من حیث التواتر (على سبیل المثال، كم عدد المحاوالت في السنة) والقدرة  

ویر مألوفة یمكن استخدامھا على أساس احتمال نجاح محاولة بعینھا.  بیان لثالثة نُھج  د أسفلھ 
مجتمعة: 

مرتفعة (أو  (أ)  أو  متوسطة  أو  منخفضة  بحسبانھا  نوعیا  التھدیدات  مقاییس  تقدیر  یمكن 
) أو بمقاییس أكثر تطورا باستخدام  ٤في القسم  ١كمقیاس مثل المقیاس الوارد في الجدول  

ات أو ما یسمى في بعض األحیان واصفات أو نعوت لتوصیف درجات تصنیف التھدید
على  بالضرورة  ھذا  بساطة  كمیا  التھدیدات  تقییم  أنواع  أكثر  ویقوم  الكلمات".  "سلم 

التماس رأي الخبراء.

یمكن تقدیر مقاییس التھدیدات كمیا من تحلیالت الخبراء ومن البیانات التجریبیة. وإن (ب)  
سیر جدا تقدیر قیم االحتمال. ولذلك،  استُخدمت ھذه التقدیرات الكمیة، فقد یكون من الع

فمن المھم جدا تقدیر عدم الیقین في كل تقدیر لالحتمال أیضا. 
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ألغراض األمن، كثیرا ما ال تُقدر االحتماالت المقترنة بالتھدیدات على االطالق بل تُقّیِم  (ج) 
محددة. ویسمى   قدرات  لدیھ  افتراضي  أو  حقیقي  محدد  حیال خصم  ھذا  تدابیر األمن 

األداء  مواصفات  فعال  تحدد  المحددة  القدرة  التصمیم ألن  في  لھ  المھیأ  التھدید  النھج 
لتصمیم نظم األمن وتدابیره. ویرد بیان عملیة إعداد التھدید المھیأ لھ في التصمیم في 

]. ٨إعداد التھدید المھیأ لھ في التصمیم المتعلق بمرفق نووي واستخدامھ والحفاظ علیھ [
استخ  األمن  ویمكن  األخرى (تدابیر  النووي  األمن  لتطبیقات  القبیل  ھذا  من  دام عملیة 

النووي الخاصة بحدث عام رئیسي، على سبیل المثال). 

األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي مشعَّةالضعف المواد النوویة والمواد 

مشعَّةللقیام بفعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ یتعلق بمواد نوویة أو بمواد  -٦-٣
وقد یحاول الخصم الحصول على المواد من ٧أخرى، یجب على الخصم الحصول على المواد.

المرافق واألنشطة القائمة ومن غیرھا التي تكون لدیھا مواد غیر خاضعة للتحكم الرقابي فعال  
دولة. وفي إطار تقییم التھدیدات، من المھم تقدیر احتمال أن تصبح مواد خاضعة أو من خارج ال

للتحكم الرقابي غیر خاضعة لھذا التحكم. وتشیر قاعدة البیانات الخاصة باالتجار غیر المشروع 
المواد قد تضیع أو تُفقد من التحكم الرقابي في جمیع أنحاء العالم من خالل سرقتھا أو  إلى أنَّ

].١٤عرضا أو التخلص منھا دون إذن [ضیاعھا 

ومن بین طرائق تقدیر احتمال وقوع مواد خاضعة للتحكم الرقابي خارج ھذا التحكم -٧-٣
تحتفظ   التي  المقترنة  واألنشطة  المقترنة  المرافق  بضعف  المحددین  الخصوم  قدرات  مقارنة 

المواد.بھذه

المقترنة  -٨-٣ المرافق  مشغلو  یكون  تقییم  وقد  عملیات  قبال  أكملوا  قد  المقترنة  واألنشطة 
الضعف مقابل تھدید مھیأ لھ في التصمیم أو في تقییم بدیل للتھدیدات فیكون لدیھم إدراك ألداء 
نظمھم وتدابیرھم لألمن النووي الموجھة ضد ذلك التھدید بعینھ. وینبغي تحدید التھدید المھیأ لھ 

نظام لألمن النووي مصمم على نحو جید في منع خصم في التصمیم بحیث یكون احتمال فشل  
من النجاح في إزالة المواد لدیھ قدرة معادلة لقدرة التھدید المھیأ لھ في التصمیم أو أقل منھا

 _____________
الفق٧ المبیَّن في  النوویة والمواد ال٩-١رة  على النحو  التنفیذ ھذا في المواد  مشعَّة، ینحصر نطاق دلیل 

األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي. ولذلك، تقع األفعال اإلجرامیة واألفعال المتعمدة غیر المأذون بھا الموجھة  
عمال التخریب) خارج نطاق  األخرى أو ما یقترن بھا من مرافق وأنشطة (أي أمشعَّةضد المواد النوویة والمواد ال 

ھذا المنشور. 
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تقییم الضعف ینبغي أن یشمل جمیع المرافق واألنشطة التي قد ال یكون   منخفض جدا. بید أنَّ
لدى خصوم قدرات بعض منھا قد أجرى عملیات تقییم للضعف. وفضال عن ذلك، إن تبیَّن أنَّ

تفوق قدرة التھدید المھیأ لھ في التصمیم أو مختلفة عنھا نوعیا، فقد یكون من الالزم إجراء تقییم  
إضافي شبیھ بالتقییم الذي أُجري للتھدید المھیأ لھ في التصمیم لتقدیر احتمال نجاح ھذا الخصم. 

لة للحصول على المواد من مرفق أو نشاط (بما في ذلك أثناء وینبغي النظر في عدة طرائق بدی
حصر   وتزویر  األمور  بواطن  على  مطلعین  من  والمساعدة  المسلح  الھجوم  مثل  النقل) 

وسرقتھا.المواد

التي تكون فیھا المواد األكثر ضعفا.  ویرجح أن یبحث الخصوم عن المرافق واألنشطة- ٩- ٣
الخص  حصول  احتمال  یكون  قد  الحتمال  ولذلك،  التقریب  وجھ  على  معادال  المواد  على  م 

الحصول على المواد من أضعف المواقع. وعلى المنوال نفسھ، یتصل احتمال أن یختار الخصم  
مرفقا بعینھ أو طریق نقل محدد للحصول على المواد متصال بضعف المرفق أو طریق النقل.  

ضعفا. وعلى ھذا النحو یسفر حدوث  ویرجح بدرجة أكبر أن یقع االختیار على المواقع األكثر 
تغییر في مدى ضعف أي موقع أیضا عن تغییر في التھدید. وذلك أمر لھ تبعات على تحلیل  
البدائل. وعندما یحدث تغییر في نظم األمن وتدابیره في موقع ما، فقد یتغیر ضعف المواد فیھ  

التصورا  وأكثر  مداه  یشمل  أن  یحتمل  تغییرا  أیضا  التھدید  على  فیتغیر  رجحانا  المحددة  ت 
سواء. حد

األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي مشعَّة ال توافر المواد النوویة والمواد 

إلى الحصول على مواد نوویة ومواد  - ١٠- ٣ أیضا  یسعى الخصوم  أخرى تكون  مشعَّة قد 
في جمیع البلدان على وجھ التقریب  مشعَّة الأصال غیر خاضعة للتحكم الرقابي. وتوجد المواد  

وقد ال یكون حصر بعض المواد النوویة مالئما   وھي تخضع لمستویات مختلفة من األمن. 
بعض المواد النوویة  ].٥كما ینبغي [ مشعَّة الوقد ال تُسجل بعض المصادر   وقد ال یبلغ عن أنَّ

خاضعة  مشعَّةالوالمواد   غیر  أصبحت  المسروقة  أو  المفقودة  أو  المھجورة  األخرى 
الرقابي. للتحكم

، تلقت قاعدة البیانات الخاصة باالتجار غیر  ٢٠١٢وحتى نھایة عام ١٩٩٣ومنذ عام -١١-٣
أخرى غیر خاضعة مشعَّة د نوویة ومواد  تقریر عن حاالت موا٠٠٠٢المشروع ما یفوق كثیرا  

الرقابي [ تقییم ١٤للتحكم  في  الرقابي  للتحكم  الخاضعة  غیر  المواد  تقاریر  مراعاة  وینبغي   .[
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أخرى  مشعَّةالتھدیدات. ومن المعروف أن أفرادا غیر مأذون لھم یعرضون مواد نوویة ومواد 
أخرى الستخدامھا في عمل إجرامي على  مشعَّةللبیع وحاول آخرون شراء مواد نوویة ومواد  

كثیرا من عروض التزوید بھذه المواد كانت من باب التدلیس، فقد توجد   ما یبدو. ولئن تبیَّن أنَّ
أخرى غیر خاضعة للتحكم  مشعَّةحاالت تتعلق بحصول خصوم فعال على مواد نوویة ومواد  

الرقابي لم یتم اكتشافھا. 

غیر خاضعة للتحكم الرقابي أو قد تُعرض للبیع لھم. شعَّةموقد یكتشف خصوم مصادر  -١٢-٣
وینبغي مراعاة ھذه االحتماالت عند تقدیر احتمال حصول خصم على مواد غیر خاضعة للتحكم 

ویحتمل بدرجة أقل من ذلك أن یشتري خصم جھازا مكتمال یحتوي مواد غیر خاضعة ٨الرقابي.
وینبغي أیضا أن تؤخذ ھذه للتحكم الرقابي أصال أو یحصل على ھذا الج  ھاز بطریقة أخرى. 

اإلمكانیة في الحسبان في عملیات تقییم التھدیدات. 

ولذا، ینبغي أن یشمل تقییم التھدیدات تقدیرات الحتمال أن یتمكن خصم من الحصول  -١٣-٣
على مواد تكون أصال غیر خاضعة للتنظیم الرقابي داخل الدولة وخارجھا على حد سواء ووصفا 

السلطة  ألن تحدد  أن  االحتمال  ھذا  تقدیر  یستدعي  وقد  علیھا.  الحصول  یمكن  التي  المواد  واع 
المختصة جمیع المواقع التي أُنشئت فیھا المواد أو استُخدمت أو ُخزنت أو نُقلت. وعلى السلطة 

والمواد   النوویة  للمواد  الشائعة  أن تدرك أیضا االستخدامات  داخل  مشعَّةالالمختصة  األخرى 
المواد وسجالت حصر المواد النوویة والمواد  الد األخرى واآللیات  مشعَّة الولة وسجل مراقبة 

األخرى. ویمكن إسناد احتمال لحصول خصم على مواد نوویة مشعَّةالاألخرى المتعلقة بالمواد 
السجالت تكون بطبیعة الحال غیر  مشعَّةأو مواد   أخرى مفقودة أو ضائعة أو مسروقة. وألنَّ

ة أو غیر دقیقة في ھذه الحاالت، یكون تحدید ھذا االحتمال أصعب. ولذلك، ینبغي أیضا  مكتمل
تقدیر حدود عدم الیقین بشكل مالئم.

الحركة عبر الحدود

والمواد  -١٤-٣ النوویة  المواد  أنَّ المشروع  غیر  باالتجار  الخاصة  البیانات  قاعدة  من  یتبیَّن 
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي تنتقل عبر الحدود تحدث. ومن ثم، یعتمد حصول مشعَّةال

 _____________
قد تكون ھناك أیضا حاالت تُنقل فیھا مواد نوویة أو مواد أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي دون علم  ٨

الناقل أو الشاحن. 
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أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي على توافر ھذه المواد مشعَّةخصم على مواد نوویة أو مواد  
ي مكان ولیس في الدولة فحسب.في أ

المواد النوویة والمواد  -١٥-٣ الناشئ عن  التھدید  األخرى غیر  مشعَّةالولذلك، یصعب تقییم 
الحتمال توافر المواد في دول  الدولة قد ال یكون لدیھا إدراك واٍف الخاضعة للتحكم الرقابي ألنَّ

لبیانات الخاصة باالتجار غیر المشروع أخرى. ویمكن أن تُستخدم البیانات المستمدة من قاعدة ا 
كمیة المواد غیر الخاضعة للتحكم الرقابي   لوضع تقدیر محافظ لكمیة المواد المتوافرة. بید أنَّ
التي لم تُبلغ لقاعدة البیانات الخاصة باالتجار غیر المشروع غیر معروفة. وسیكون على السلطة  

عامل عند تقییم التھدیدات.ن تقرر األھمیة التي تولیھا لھذا الأ المختصة 

بالسلطة المختصة المسؤولة أن تأخذ في الحسبان، في إطار تقییمھا لمستوى  ريح و-١٦-٣
الرقابي   للتحكم  الخاضعة  غیر  المواد  أنواع  إلى  باإلضافة  الوطني،  الصعید  على  التھدیدات 
ولذلك، على   ھذه المواد عبرھا.  تُنقل  وكمیاتھا، طرق العبور إلى الدولة ومنھا التي یمكن أن 

ت أن  المختصة  المواد  السلطة  أو  النوویة  المواد  الحسبان  الحاالت مشعَّةالأخذ في  األخرى في 
التالیة: 

المواد الداخلة إلى الدولة والخارجة منھا عبر نقاط الدخول المعینة (األرضیة أو الجویة  (أ)
أو المائیة) في إطار الحركة التجاریة أو في مركبات مملوكة لخواص؛

الدولة والخارجة منھا عبر نقاط دخول غیر معینة؛المواد الداخلة إلى (ب)  

المواد المارة عبر الدولة في حالة عبور (أي تدخل الدولة ولكن ال یُعتزم تسلیمھا بشكل  (ج) 
بالضرورة   تلتزم  ال  وھي  المواد  ھذه  تحدید  یتم  ال  كثیرة،  حاالت  وفي  فیھا).  نھائي 

بإجراءات الرقابة الداخلیة في الدولة. 

السلطة المختصة أن تراعي إمكانیة أن یستغل خصم سلسلة اإلمداد العالمیة لنقل  وعلى -١٧-٣
أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي بطریقة غیر مشروع . ومن شأن  مشعَّةمواد نوویة ومواد  

إقامة نظم وتدابیر فعالة لرصد الحدود في إطار بنیة الكشف في األمن النووي أن یساعد في ردع  
]. ١١عبر الحدود أو في كشفھا أو منعھا وأن یقلل من المخاطر بمقدار كبیر [ حركة ھذه المواد

وتؤثر فعالیة إجراءات الدولة وقدراتھا وعلم الخصم بھا في مستوى التھدید المقیَّم الناشئ عن  
مواد یُحصل علیھا خارج الدولة.



١٦

تحلیل قدرة الخصم وقصده

مشعَّة العلى تقییم مدى توافر المواد النوویة والمواد  ١٧-٣إلى  ١٠-٣تركز الفقرات من  -١٨-٣
األخرى غیر الخاضعة للتحكم الرقابي التي قد تُستخدم في فعل إجرامي أو فعل غیر مأذون بھ.  
ویعتمد احتمال استخدام ھذه المواد في فعل إلى حد بعید على الخصوم المحتملین. ویركز ھذا 

الفرعي على تقییم الخصوم بتقییم قدراتھم (التقنیة أو المالیة، مثال) ونوایاھم (بوجھ خاص القسم
األخرى وإن كان األمر كذلك كیف  مشعَّةالإن كان یُرجح أن یستخدموا المواد النوویة أو المواد 

قییم یمكن أن یستخدموھا وموقفھم المحتمل من المخاطر اإلشعاعیة والمخاطر األخرى علیھم). وت
قدرة الخصم   بیانات موثوقة ومحدثة عن  وقد یصعب الحصول على  الخصوم عملیة دینامیة. 
من   بعٍض الصعوبة في  وتعزى  أكیدة.  متناقضة وغیر  المتاحة  المعلومات  تكون  وقصده وقد 

الخصوم یتكیفون مع الظروف  جوانبھا إلى التدابیر التي یتخذھا الخصوم إلخفاء أنشطتھم. ثُم إنَّ
التغییرات في موقف الدولة الدفاعي (مثل تعزیز األمن في موقع بعینھ) عادة  المتغی رة، كما أنَّ

ما تسفر عن تغییرات في احتمال أن یرتكب خصم بعینھ فعال محددا. وال تزید ھذه التغییرات  
بالضرورة االحتمال العام أو تقللھ ولكنھا قد تحول اھتمام الخصم نحو أھداف أخرى أو أفعال  

نو تتغیر  من  بحیث  دینامیة  األفعال  أنواع  مختلف  احتمال  تقدیرات  تكون  أن  وینبغي  آخر.  ع 
االحتماالت النسبیة مع تحسن نظام الدولة لألمن النووي.

وتتمثل الخطة األولى في تقییم الخصوم في تحدید الخصوم المحتملین (على النحو المبیَّن  -١٩-٣
الشكل   في  عمود "الخصم"  للس).١في  تقییم  وینبغي  عملیات  عن  المسؤولة  المختصة  لطة 

التھدیدات والمخاطر أن تعمل في تعاون وثیق مع سلطات إعمال القانون والمخابرات في الدولة 
حتى تكون محیطة بالمعلومات التي لدى الدولة عن خصم بعینھ. وقد تكون المعلومات متاحة 

ات دولیة إلعمال القانون. وھناك دوافع لدولة عبر اتفاقات ثنائیة أو متعددة األطراف أو من منظم
الخصوم  ھم  وكثیرون  بھا  المأذون  المتعمدة غیر  األفعال  أو  اإلجرامیة  لألفعال  ممكنة  كثیرة 
المحتملون. وفي الحاالت التي یمكن فیھا تحدید الخصوم كأفراد أو مجموعات محددة، یتیح ذلك 

بدال عن ذلك أو باإلضافة إلیھ، یتیح  توصیف نوایاھم وقدراتھم على نحو أدق وأكثر تحدیدا. و
تحدید أنواع األفراد أو المجموعات إجراء تحلیل أكثر فعالیة ویمكنھ من أن یأخذ في الحسبان 

إلى حد ما خصوما غیر معروفین بعد.

النوایا  -٢٠-٣ تتأثر  ما  وكثیرا  المحتملة.  نوایاھم  وفق  المحددین  الخصوم  توصیف  وینبغي 
أو الخاصة تأثرا   وقد یكون للدوافع جوانب مالیة أو سیاسیة  بالدافع العام لدى الخصم.  شدیدا 

إیدیولوجیة. والعناصر الرئیسیة لھذا التوصیف ھي: 

أخرى غیر خاضعة مشعَّةھل سیكون الخصم راغبا في استخدام مواد نوویة أو مواد  (أ) 
للتحكم الرقابي في فعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ؟ 



١٧

ھل ینوي الخصم ارتكاب عمل داخل الدولة؟ (ب)  

ھل ینوي الخصم استخدام الدولة مسرحا لعمل في دولة أخرى أو ضدھا؟(ج)  

ویمكن تقییم احتماالت أن یحاول خصم ارتكاب أنواع مختلفة من األفعال اإلجرامیة  - ٢١- ٣
بھا تقییما كمیا یأخذ شكل توزیع لال  حتماالت في الحالة  أو األفعال المتعمدة غیر المأذون 

أو   منخفض  نوعیة، عند االقتضاء (احتمال  تكون  یمكن أن  التقییم  عملیات  أنَّ بید  المثلى. 
متوسط أو مرتفع، مثال). وفي جمیع الحاالت، ینبغي فھم عدم الیقین في التقدیر واستخدامھ  

في تقییم التھدیدات العام. 

وفضال عن تقییم نوایا الخصم الممكنة الرتكاب فعل إجرامي أو فعل متعمد غیر  - ٢٢- ٣
أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي، ینبغي  مشعَّة مأذون بھ باستخدام مواد نوویة أو مواد 

نقاش   ینقسم  األحیان،  من  كثیر  وفي  بنجاح.  الفعل  ھذا  ارتكاب  على  الخصم  قدرة  تقییم 
ة التنظیمیة واللوجستیات. وسیكون على الخصم إما الحصول  القدرة إلى فئتین، ھما القدر 

على مواد تكون أصال غیر خاضعة للتحكم الرقابي أو مواد خاضعة للتحكم الرقابي من  
ُنقل. ویرجح أن یستدعي كال ھذین الخیارین موارد   المكان الذي تُستخدم فیھ أو تخزن أو ت

حصول على مواد غیر خاضعة للتحكم  وفیرة من نوع ما. فعلى سبیل المثال، قد یكون ال 
مواد   على  الحصول  یستدعي  بینما  كافیة  مالیة  موارد  توافرت  إن  نسبیا  سھال  الرقابي 
خاضعة للتحكم الرقابي موارد تقنیة أو بشریة أكبر. وبعد الحصول على المواد، یستلزم  

لر  القدرات  ھذه  ما تخضع  وعادة  ودرایة متخصصة.  تحتیة  بنیة  أیضا  جھاز  قابة  إنشاء 
ھذه   على  الحصول  الخصم  على  یصعب  وقد  المواد.  أمن  مع  بالتالزم  ورصد صارمین 
وعلى السلطة المختصة أن تقیِّم احتمال أن تكون ھذه القدرة متاحة داخل الدولة   المواد. 

إلیھا. أو یمكن الحصول علیھا خارجھا ونقلھا

حتمال مھمة السلطة المختصة  وتعقد قلة البیانات السابقة التي تستخدم في تقدیر اال - ٢٣- ٣
المتمثلة في تقییم قصد الخصوم وقدرتھم. وبوسع السلطة المختصة ان تقّیِم القصد والقدرة  
في ضوء البیانات التي یدلي بھا الخصم واألدلة التي تشیر إلى نشاط قد یكون اضطُلع بھ  

م وأفضلیاتھ.  لدعم ارتكاب فعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ ومعرفة أھداف الخص 
وتُعد ھذه المعلومات عن الخصوم حساسة ویجدر حمایتھا وفق السیاسة الوطنیة بشأن أمن  
ھذه   إلى  تستند  عندما  عالیة  بدرجة  أكیدة  غیر  االحتمال  تقدیرات  تكون  وقد  المعلومات. 
البیانات، ولكنھا تتیح مؤشرات نسبیة للتھدید الناشئ عن خصوم مختلفین أو أنواع مختلفة  

الخصوم. من  



١٨

تحدید األھداف والعواقب المحتملة وتقییمھا -٤

على تحدید التھدیدات ویشمل ذلك الخصوم ووسائل ارتكاب فعل إجرامي  ٣یركز القسم  -١-٤
أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي  مشعَّةأو فعل متعمد غیر مأذون بھ (مواد نوویة أو مواد  

ومستخدمة في أجھزة). ویقدم ھذا القسم إرشادات بشأن طرائق ونُھج تحدید األھداف والعواقب 
أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي.  مشعَّةة أمن نووي تتعلق بمواد نوویة ومواد  المحتملة لحادث

المخاطر الشامل، یلزم فھم جاذبیة مختلف األھداف والعواقب المرجحة لمختلف   وإلتمام تقییم 
المستخدمة ضد ھذه األھداف، یحاول خصم ارتكاب فعل ضد ھدف  األجھزة  احتمال أن  ألنَّ

النھج المحدد المتبع حیال ذلك الخصم المعین.بعینھ یعتمد على قیمة 

األخرى غیر الخاضعة مشعَّة الوفي توصیات األمن النووي بشأن المواد النوویة والمواد  -٢-٤
ف "الھدف" بأنَّھ مواد نوویة أو مواد  ٦للتحكم الرقابي [ أخرى وما یقترن بھما من مشعَّة]، یُعرَّ

یُحتمل أن یستغلھا تھدید لألمن النووي ویشمل ذلك مرافق وأنشطة أو مواقع أو أشیاء أخرى  
المعلومات   وأصول  الحساسة  والمعلومات  االستراتیجیة  والمواقع  الرئیسیة  العامة  األحداث 

والمواد   النوویة  المواد  على  یركز  ھذا  التنفیذ  دلیل  أنَّ وبما  غیر  مشعَّةالالحساسة.  األخرى 
الھدف" في سیاق ھذا المنشور ال یشمل المواد  الخاضعة للتحكم الرقابي، فإن نطاق مصطلح "

الخاضعة للتحكم الرقابي أو ما یقترن بھا من مرافق وأنشطة.

تحدید األھداف 

یمكن تحدید األھداف بشكل دقیق جدا (مثل مبنى بعینھ أو صرح محدد أو حدث بعینھ) -٣-٤
أو كفئة (مثال مباني مكتبیة أو معالم أثریة أو أحداث ریاضیة أو مواقع في مدینة بعینھا). وعند  
إجراء تقییم عام للتھدید في غیاب معلومات استخباریة محددة، سیسفر تحدید أھداف محددة عن  

أوسع من األھداف (ینبغي عندئذ تحدید األولویات فیھا) ال عن تحدید فئات من األھداف.  قائمة  
وفي بعض األحیان، یكون الجمع بین األھداف المحددة وفئات األھداف مالئما إن ُوجدت أماكن  
بعینھا في بعض الفئات أكثر بروزا أو رجحانا من غیرھا من األماكن في الفئة نفسھا. ونظرا  

أخرى وندرة األجھزة التي تحتوي على ھذه مشعَّة لحصول على مواد نوویة أو مواد  لصعوبة ا
المواد نسبیا، فقد یكون من المالئم حصر قائمة األھداف في أعلى األھداف المتاحة قیمة (مثال،  

احتمال النجاح المرتفع أو األثر المرتفع) عوضا عن جمیع األھداف المحتملة. 



١٩

، یمكن النظر في العواقب على األشخاص والممتلكات والبیئة في  وعند تحدید األھداف-٤-٤
الحاالت التالیة: 

المباني أو المعالم األثریة أو األماكن ذات األھمیة الرمزیة. وتشمل ھذه المواقع المباني  (أ) 
الحكومیة والمؤسسات الخاصة المھمة والمعالم األثریة والقصور والمتاحف والمواقع 

المواقع ذات القیمة التراثیة الثقافیة العالیة أو األھمیة السیاسیة. وقد تكون لھذه  الدینیة أو  
األشیاء قیمة بسبب انتمائھا إلى دولة أخرى (سفارة أو قنصلیة، مثال).

البینیة التحتیة الحرجة: تشمل ھذه المواقع الوصالت الحرجة للطاقة أو المیاه أو الموارد  (ب)  
االتصاالت. وقد تكون السدود ومحطات الطاقة والمصافي ومصانع  الطبیعیة أو النقل أو  

معالجة المیاه والجسور أو غیرھا من المرافق ونظم المعلومات أو الھیاكل التي تقدم  
خدمات ضروریة ألعداد كبیرة من األشخاص أھدافا جاذبة محتملة.

صوم ینوون تسبیب إصابات  المراكز السكانیة: قد تكون المناطق الكثیفة السكان جاذبة لخ (ج)   
أو الموت أو إحداث اضطراب شدید. وقد تُستھدف أیضا تجمعات مجموعات معینة من 

األشخاص ( المجموعات اإلثنیة أو الدینیة، مثال).

قد تجمع أحداث بعینھا جوانب ذات رمزیة خاصة لعدد كبیر من األشخاص في منطقة  (د)  
مین المنافسات الریاضیة والمھرجانات  صغیرة وقد تكون جاذبة للخصوم. ویمكن تض

السیاسیة واالحتفاالت الوطنیة أو الدینیة في ھذه الفئة من األھداف.

الموارد البیئیة أو النُظم اإلیكولوجیة. )  ھ(

على احتمال اختیارھا أو جاذبیتھا للخصم  -٥-٤ ویمكن وضع أولویات لألھداف المحددة بناًء
خصوما مختلفین قد یفضلون  أحري بالسلطة المختصة  أو العواقب المحتملة لھجوم. و ن تدرك أنَّ

جاذبیة   أكثر  تكون  قد  بعض األھداف  أنَّ ذلك  زد على  وقدراتھم.  أھدافھم  وفق  مختلفة  أھدافا 
لبعض أنواع حادثات األمن النووي من غیرھا. وتعتمد الجاذبیة النسبیة لمختلف األھداف على  

ات صلة بالتأثیرات المنشودة ومن بینھا ما یلي: أھداف الخصوم وھي عادة ما تكون ذ

من ھم وكم عددھم؛ —ن السكان المتضررو(أ) 
التأثیر المالي الناشئ عن االضطراب أو الضرر؛ (ب)  
أھمیة الھدف االقتصادیة أو اللوجستیة؛(ج)  
قیمة الھدف الرمزیة. (د) 

وقد تعتمد الجاذبیة أیضا على ضعف الھدف (أي سھولة الھجوم علیھ وسھولة الھروب  -٦-٤
ارتباطا وثیقا بضعف الھدف وبالعواقب  الھدف  ولذلك، یرتبط تقییم جاذبیة  النجاح).  واحتمال 
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المحتملة لحادثة أمن نووي. وقد تتباین جاذبیة األھداف النسبیة بمرور الزمن بفعل ما یحدث من 
دفاعات الھدف أو أھداف الخصم.تغییرات في

عواقب حادثات األمن النووي

تعتمد عواقب حادثة أمن نووي على طبیعة الحادثة وموقعھا وظروفھا األخرى. وقد -٧-٤
المباشرة األولیة إلى اآلثار الثانویة والثالثیة الالحقة.  وفي حالة  ٩تتفاقم العواقب من التأثیرات 

األفع أو  أو بمواد  األفعال اإلجرامیة  نوویة  بمواد  المتعلقة  بھا  المأذون  المتعمدة غیر  مشعَّة ال 
أخرى، ینبغي تقییم العواقب المحتملة على األشخاص (عادة ما تكون آثارا صحیة أو مجتمعیة)  
والممتلكات (آثار اقتصادیة عادة) والبیئة. وینبغي فھم العواقب المحتملة حتى یتسنى إجراء تقییم  

إلى  ٧-٤ھا بشيء من التفصیل عند إجراء تقییم للمخاطر. وتركز الفقرات من  للتھدیدات وتقییم
على تقدیر ھذه العواقب. ١٨-٤

وفي حالة حادثات األمن النووي، ینبغي تقدیر العواقب المحتملة على الصحة كجزء من -٨-٤
الجھاز (ن یسببھا  التي  واالصابات)  الخسائر (الوفیات  تتضمن  قد  التي  المخاطر  تیجة  تقییم 

من المواد النوویة أو  مشعَّةاالنفجار، مثال) فضال عن التعرض لإلشعاع أو اندخاالت النویدات ال
األخرى التي قد تفضي إلى الموت أو إلى إصابات خطیرة أو اإلضرار الشدید مشعَّةالالمواد  

وفي حالة جھاز نووي مرتجل، قد تكون ھناك آثار  بوظیفة األنسجة أو عضو من األعضاء. 
إشعاعیة ناتجة عن االنفجار النووي وآثار غیر إشعاعیة ناشئة عن االنفجار والحرارة الناتجة 

األجل مقترنة بالغبار النووي.عنھ وآثار إشعاعیة طویلة

وقد یكون لكثیر من جوانب حادثة األمن النووي تكالیف اقتصادیة ولكن ھذه التكالیف  -٩-٤
تنشأ بوجھ خاص من معالجة اآلثار على األشخاص والممتلكات والبیئة. ویمكن أن تشمل ھذه 

بمرض اإلصابة  من  یتخوفون  بمرض (أو  یصابون  من  عالج  تكالیف  تطھیر  التكالیف  أو   (
بسھولة  تطھیرھا  یمكن  ال  التي  والمحتویات  والمباني  التربة  إزالة  المتضررة (أو  المناطق 

منھا) عن  والتخلص  وفضال  وتعافیھا.  األعمال  سیر  واضطراب  التوطین  وإعادة  واإلجالء 
التكالیف المباشرة لحادثة، قد تحدث أیضا تأثیرات غیر مباشرة في اقتصاد الدولة. 

 _____________
اآلثار الثانویة والثالثیة الالحقة ھي عواقب تحدث نتیجة لحادثة أمن نووي ولكنھا لیست تأثیرات مباشرة  ٩

. فعلى سبیل المثال، قد یكون لتفجیر جھاز لنشر اإلشعاعات في میناء تأثیرات مباشرة كاإلصابات التي تلحق  للھجوم 
باألشخاص أو األضرار بالممتلكات ولكنھا قد تؤدي أیضا إلى إغالق المیناء أثناء التحقیق وأعمال اإلصالح فتتقلص  

المیناء. وھذه العواقب اإلضافیة ھي اآلثار الثانویة والثالثیة  التجارة وربما تتوقف األعمال التجاریة التي تعتمد على  
على التوالي. 
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عمدا مثال  مشعَّةتفضي حادثة أمن نووي أیضا إلى عواقب بیئیة. فقد تُستخدم مواد وقد -١٠-٤
لتلویث التربة أو المیاه الجوفیة أو المناطق اإلیكولوجیة الھشة التي قد یصعب تطھیرھا أو قد  

المنتشرة من جھاز طریقھا إلى البیئة. وقد یؤدي تلوث منطقة ما إلى أن  مشعَّةالتشق النویدات  
ھا سكانھا بشكل دائم وإلى تجنب المنتجات الزراعیة وغیرھا من المنتجات الصناعیة من یھجر

لبعض النویدات   ویعني نصف العمر الطویل  التلوث قد یستمر مشعَّةالتلك المنطقة.  تأثیر  أن 
لفترات زمنیة طویلة.

وفي الختام، قد تحدث عواقب مجتمعیة للدولة أو المنطقة او العالم من فعل إجرامي  - ١١-٤
أو فعل متعمد غیر مأذون بھ. فقد تحدث فورة من الغضب أو القلق من المتضررین من األفراد  
أو المنظمات. وعلى الصعید المحلي، قد تُخلى مناطق وتُتجنب الحقا. أما على الصعید الوطني،  

اض یحدث  تتجاوز  أطراب  فقد  أن  ویمكن  مثال) .  السیاسیة (االنتخابات  العملیة  في  تأثیر  و 
الدولة التي تقع فیھا الحادثة من خالل اضطراب سالسل اإلمداد وحركة   المجتمعیة  العواقب 
تعقیدات دبلوماسیة، على سبیل المثال. ومن الصعب جدا التنبؤ   السكان على نطاق واسع أو 

تحدیدھا أو  العواقب  تصدي  بھذه  على  العواقب  مدى  یعتمد  الحاالت،  من  كثیر  وفي  كمیا. 
الشدید في   الحذر  توخي  ینبغي  ولذلك،  ذاتھا.  حد  في  الحادثة  اعتماده على  للحادثة  السلطات 

١٠محاولة تقدیر ھذه العواقب. 

العواقب  -١٢-٤ نمذجة  أو  النوعي  التصنیف  بینھا  من  عدیدة  بطرق  العواقب  تقدیر  ویمكن 
واف.بشكل

تصنیف  -١٣-٤ یتولون  الموضوع  في  خبراء  مشاركة  للعواقب  النوعي  التصنیف  ویتضمن 
العواقب المحتملة في فئات استنادا إلى توصیفات نوعیة من قبیل "حادة" و "معتدلة" و "دنیا". 

مثال لمصفوفة عواقب تتضمن أربعة أنواع مختلفة من التأثیرات وخمس ١ویرد في الجدول  
فئات من التصنیف.

والشائع أن تستخدم طریقة التصنیف النوعي فئات فضفاضة لتوصیف عواقب حادثة  -١٤-٤
أمن نووي على األشخاص والممتلكات والبیئة. ویمكن أن یتفاوت حجم العواقب التي تمثلھا ھذه  

یة (كما ھو الحال مثال في صف األثر الصحي في الجدول   ). وینبغي أن یتمثل  ١الفئات بقیم أُّسِ

 _____________
فئات العواقب  ١٠ أنَّ إلى  اإلشارة  والبیئة والمجتمعیة–المبینةاألربع تجدر  – الصحیة واالقتصادیة 

سبیل المثال، قد یؤدي  تستبعد بعضھا بعضا. فقد یكون للعواقب في فئة تأثیرا مباشرا في عواقب فئة أخرى. فعلى  ال
قلق األشخاص الذین یعیشون على مقربة من موقع انفجار (عاقبة مجتمعیة) خشیة التلوث اإلشعاعي من االنفجار  

(عاقبة بیئة) إلى ھجر المنطقة وھبوط في النشاط التجاري (تأثیر اقتصادي). 
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الفئة   اختیار  في  الموضوع  خبراء  لمساعدة  یكفي  بما  واسعة  فئات  وضع  في  المنشود  الھدف 
الصحیحة لوصف عواقب الحادثة مع الحفاظ على فروق ذات مغزى بین مختلف الفئات. وعلى 

الیقین الذي یكتنف تقدیرات ھذا النحو، یمكن أن تستوعب الفئات العریضة بشكل صحیح عدم  
العواقب، ضامنة في الوقت ذاتھ وضع الحاالت بشكل موثوق بھ في الفئة الصحیحة. ویمكن أن  
یتضمن تعریف الفئات مقاییس كمیة لبعض أنواع العواقب، مثل التأثیرات الصحیة واالقتصادیة 

المجتمعی العواقب  فئات أخرى، مثل  ف  تُعرَّ أن  یُرجح  بینما  ة، تعریفا نوعیا فحسب. والبیئیة، 
ویتیح ھذا النھج تقییم عناصر متباینة من التأثیر في إطار مشترك. غیر أنھ ینبغي توخي الحیطة 
في وضع الفئات، حرصا على أن تكون التأثیرات الموصوفة بذات العناصر النوعیة من حجم  

ألنواع. ومن المھم أیضا  مماثل لكل نوع من التأثیر. وتُسمى ھذه العملیة بمعایرة المقاییس عبر ا
الفئات الواردة في مقیاس التصنیف تعبر عن جمیع مستویات التأثیر، فثمة خطأ   التأكد من أنَّ
شائع یتمثل في وضع أعلى فئة عند أدنى مستوى بحیث ال یمكن التمییز بین التأثیرات الحادة  

والتأثیرات الرئیسیة. 

وتسعى نمذجة العواقب الوافیة إلى وضع نموذج للتأثیرات لفعل مختار یقوم بھ الخصم  -١٥-٤
(استخدام جھاز، مثال) في موقع مستھدف. وتُحدد تقدیرات عوامل من قبیل تأثیرات المتفجرات  

وتوزیع جرعات فردیة وجماعیة على السكان ومستویات التلویث ومداه، مشعَّةالونشر المواد  
أخرى، باستخدام نماذج ریاضیة للحادثة عوضا عن التقدیرات الذاتیة. ویمكن أن من بین عوامل

دائرة   ربع  في  المنتظم  واالنتشار  االنفجار  قطر  نصف  جدا (مثل  بسیطة  النماذج  ھذه  تكون 
متضررة استنادا إلى اتجاه الریح) أو مفصلة جدا (مثال، النماذج الدینامیكیة للسوائل الحسابیة  

الھواء) وفي  لجریان  تجریبیة.  بیانات  إلى  المستطاع،  قدر  النماذج،  ھذه  تستند  أن  وینبغي 
وإن  حتى  العواقب  مستوى  تقدیرات  في  الیقین  عدم  من  كبیر  قدر  یوجد  ما  عادة  الممارسة، 
استُخدمت نماذج مفصلة بسبب عوامل ال یمكن التنبؤ بھا (مثل سرعة الریح واتجاھھا). ولذلك، 

ت مجاالت خطأ واسعة نسبیا.عادة ما تكون في التقدیرا

نھایة تقدیرات العواقب العامة عدد اإلصابات والتكلفة االقتصادیة لحادثة وتشمل نقاط-١٦-٤
أمن نووي. وفي بعض الحاالت، یتم الجمع بین عدد اإلصابات والتكلفة االقتصادیة لحادثة أمن  

) وإضافة النتیجة ١١الحصائي نووي بتطبیق قیمة نقدیة اسمیة على كل إصابة (مثل قیمة العمر ا 
للتكلفة االقتصادیة.

 _____________
األشخاص مستعدین لدفعھ لتقلیل  یقصد من مفھوم قیمة العمر االحصائي أن یمثل المبلغ الذي یكون  ١١

المخاطر بحیث یتوقع في المتوسط أن یقل عدد الموتى من مصدر المخاطر بواحد.
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ویمثل تقییم العواقب المجتمعیة تحدیا صعبا. ولئن كان من المھم دون ریب تضمین  - ١٧-٤
للعواقب تقییم  أي  في  المجتمع  في  في  —التأثیرات  تكون،  قد  المجتمعیة  التأثیرات  وأن 

فإن  —وتمثل أھم العواقب بالنسبة للدولةالممارسة، العواقب الرئیسیة التي یقصدھا الخصم  
تقدیر العواقب المجتمعیة شدید الصعوبة حتى من الناحیة النوعیة. وفضال عن ذلك، قد تتأثر  
تحددھا   ال  ثم فھي  ومن  أمن نووي  لحادثة  الدولة  بتصدي  شدیدا  تأثیرا  المجتمعیة  العواقب 

بوجھ   مقبولة  توجد طریقة  وال  كامل.  نفسھا بشكل  المجتمعیة.  الحادثة  العواقب  لتقدیر  عام 
ولذلك، تحتاج الدول إلى تحدید نُھجھا لتضمین التأثیرات المجتمعیة في عملیات تقییم العواقب.  

المادة  - ١٨- ٤ على  تعتمد  العواقب  كانت  الجھاز  مشعَّةال ولما  خواص  وعلى  المستخدمة 
رب الھدف، فإن نطاق  وخواص الھدف وفعالیة التصدي وعلى األشخاص والممتلكات والبیئة ق 

التقریبي  تتقدیرا  الحجم  تقدیرات  یكون كافیا استخدام  قد  ولذلك،  قد یكون واسعا.  العواقب 
العواقب   یمكن تقدیر  وألغراض التحلیل البسیط،  المختلفة.  بین التصورات  للتمییز  للعواقب 

ویمكن  ).  ١أو توصیفات الفئات النوعیة كما في الجدول  ٥إلى  ١على مستویات (مثال من  
وعوضا عن ذلك،   للتأثیر االقتصادي للحسابات العددیة.  تقدیرا مركزیا  یمثل  استخدام عدد 
للداللة   للتأثیر"  العواقب واستخدام "تصنیف موحد  تقدیرات  الوحدات من  جمیع  یمكن إزالة 

التصنیف الموحد للتأثیر إلظھار مستویات التأثیر النسبیة دون  على العواقب النسبیة. ویُستخدم
اإلشارة إلى كمیات نقدیة محددة. 

منھجیات عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر -٥

ا في ھذا القسم،  ٤و ٣یُبّیِن القسمان  - ١- ٥ مكونات عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر. أمَّ
الشكل   ویبیِّن  تقییم مجدیة.  في عملیات  العناصر  تلك  الشائعة لتجمیع  الطرائق  ح  ٢فتُوضَّ

مكونات التھدیدات والمخاطر وعالقتھا ببعضھا. وفي ھذا االستخدام، عادة ما یتضمن التھدید  
نوع   الخصم)  منظور  نجاح (من  واحتمال  المحتملة  بالعواقب  فیھ  ویُسترشد  والقدرة  النیة 
والعواقب   والضعف  التھدید  دالة  على  المخاطر  وتعتمد  النووي.  األمن  حادثات  من  بعینھ 

التعبیر ع  أو نوعیا  —مثال في شكل خسارة متوقعة (عاقبة لكل سنة)—نھا كمیاویمكن 
تقدیر المخاطر   كان  ولما  منخفضة ومتوسطة ومرتفعة).  باستخدام تصنیفات نسبیة (مثال، 
التھدیدات قبل تقییم   یكتمل تقییم  والعواقب، عادة ما  التھدیدات والضعف  یعتمد على تقدیر 

المخاطر ویُستعان بھ فیھ. 
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. : العالقة بین التھدید والمخاطر والمكونات الداعمة٢الشكل 

وتوجد أنواع كثیرة من تقییم التھدیدات والمخاطر ومنھجیات عدیدة تناسب أوضاعا  - ٢- ٥
التي یجري   الخاصة  األوضاع  لتناسب  المحددة المختارة  الطریقة  تتناسب  وینبغي أن  شتى. 

والقدرات   والموارد  كانتتقییمھا  إن  تقریر  المھمة  القرارات  ومن  المتاحة.  عملیات  التقنیة 
التقییم ستكون نوعیة أو كمیة بشكل أساسي. وإن كان التقییم النوعي (مثال، منخفض ومتوسط  

ا  ومرتفع) كافیا لالستعانة بھ في قرارات تحدید األولویات، فینبغي استخدام طرائق نوعیة. أمَّ
أدق للتھدیدات أو المخاطر أو لمزید من التمییز بین مختلف  إن كانت ھناك حاجة إلى توصیف 

التھدیدات والمخاطر، فینبغي اختیار طریقة نوعیة بشكل أكبر. 

وثمة أیضا مستویات مختلفة من التركیز في عملیات تقییم التھدیدات والمخاطر من  - ٣- ٥
االستراتیجي   التركیز  ھما  مستویان  شیوعا  التقییم  أكثرھا  عملیات  وتتناول  والتكتیكي. 

القدرات.   لتحسین  مددا زمنیة أطول وتركز على إدارة الموارد ووضع خطط  االستراتیجیة 
وعادة ما تُجرى عملیات التقییم التكتیكیة في ظل قیود زمنیة شدیدة ویستعان بھا في قرارات  

ھذا المنشور یركز على عمل  یات تقییم التھدیدات والمخاطر  التشغیل في حاالت بعینھا. وبما أنَّ
عملیات التقییم التي یتناولھا استراتیجیة. لدعم تصمیم  تدابیر األمن النووي وتنفیذھا، فإنَّ

ویختلف تقییم التھدیدات لألمن النووي من عملیات تقییم التھدیدات األخرى ألسباب  - ٤- ٥
للمو  والعلمیة  التقنیة  الخواص  تمثل  المثال،  سبیل  فعلى  والمواد  عدیدة.  النوویة  مشعَّة ال اد 

العواقب عفالضالتھدید 

الھدف الموادالخصم

االحتمال 

التصور 
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مقارنة باألسلحة التقلیدیة بشكل أكبر مثل  األخرى عامال مھما في طبیعة التھدید ومستواه 
وفضال عن ذلك، یمثل توافر المواد النوویة والمواد   مشعَّة ال األسلحة الناریة والمتفجرات. 

یعني نطاقا أضیق وأكثر  األخرى واستخدامھا المحتمل عامال ھاما في تقییم التھدیدات، مما 
تحدیدا مقارنة مثال بفعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ یعتمد على الحصول على  
األساس التجریبي   عدد حادثات األمن النووي المحدود یعني أنَّ سالح ناري. زد على ذلك أنَّ

لتقییم كال التھدیدات والمخاطر محدود. 

منھجیات تقییم التھدیدات 

التھدیدات-٥-٥ تقییم  التقنیات إلجراء عملیات  من  شائعتان  .  یُستخدم عدد  منھجیتان  وھناك 
ھما:

نھج سردي للتھدیدات، وھو طریقة نوعیة لوصف مستوى التھدید وخواصھ؛(أ) 

نھج تصنیف التھدیدات، وھو طریقة شبھ كمیة لتقدیر مكونات التھدید وجمعھا في تقییم (ب)  
عام للتھدید. 

للتھدیدات عن   ویسفر النھج السردي  أو معا.  ھاتین المنھجیتین كال على حدة  ویمكن استخدام 
النوعي   التقییم  منھجیة  ودعم  التھدیدات  مستوى  لتقییم  بفعالیة  استخدامھ  یمكن  لھا  وصف 

فإنَّ كمیة،  تقدیرات  یقدم  ال  النھج  ھذا  أنَّ وبما  لتقییم للتھدیدات.  كمیة  منھجیة  مع  استخدامھ 
ما لم یُستكمل بنھج یقدم تحدیدا كمیا. ویمكن استخدام نھج تصنیف التھدیدات  خاطر غیر مالئمالم

التصنیفات یمكن تحویلھا بسرعة  إمع أي من منھجیات تقییم المخاطر النوعیة أو الكمیة؛ إذ   نَّ
إلى تقدیرات لالحتمال النسبي. 

مشتركة تتألف من ثالث مراحل للتقییم  تحلیل وفي كلتا الحالتین، تتبع المنھجیات دورة-٦-٥
وتتضمن الخطوة األولى في ھذه الدورة قیام السلطة المختصة  . ٣شبیھة بتلك الواردة في الشكل  

التھدیدات وجمع مصادر المعلومات الجدیدة أو الموجودة عن التھدیدات وتقییم   تقییم  بتخطیط 
بن المتصلة  المعلومات  وربط  ومصداقیتھا  المعلومات  أو  جودة  الحادثات  أو  التھدیدات  فس 

وتتمثل الخطوة الثانیة في التحلیل الذي تتكامل فیھ المعلومات وتُفسَّر لتكوین مجموعة  األنشطة.
متماسكة من المعرفة. وفي الخطوة األخیرة من تقییم التھدیدات، تقیِّم السلطة المختصة المسؤولة  

ا  أو االحتمال  النسبي  المستوى  التھدیدات  تقییم  وتعد  عن  التقییم  یتناولھا  التي  للتھدیدات  لنسبي 
سردیة التھدیدات أو تصنیف التھدیدات. 
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.تُظھر األنشطة الرئیسیة: عملیة تقییم التھدیدات التي ٣الشكل 

النھج السردي للتھدیدات 

یتیح النھج السردي للتھدیدات مقیاسا نوعیا للتھدیدات. ویتولى خبراء الموضوع اعداد  -٧-٥
تنظیم   فھم  التھدیدات  تقییم  عملیات  ن  وتمّكِ ودوافعھم.  وقدراتھم  الخصوم  لنوایا  وافیة  مالمح 

وآلیات   وعملیاتھم  وقدراتھم  األفعال  الخصوم  أنواع  تقییم  في  مفیدة  المعلومات  وھذه  دعمھم. 
واألھداف ووسائل تنفیذ الفعل المرجحة لدى مختلف الخصوم.

المعیاریة تركز على وضع -٨-٥ التقنیات  للتھدیدات مجموعة من  ویستخدم النھج السردي 
النووي فرضیات وإعادة تشكیل مسار حادثات األمن النووي وتحدید سلسلة من حادثات األمن

ذات الصلة وفھم شبكات الخصوم وتحلیل نطاق النشاط ذي الصلة وأنماطھ. ویمكن ھذا النھج 
وزیادة   التنبؤ  قابلیة  وعدم  الیقین  عدم  للتعبیر عن  فطنة  وبیانات  تقییمات  تضمین  من  المحلل 

]. ١٥[المعلومات غیر المكتملة

ویتألف النھج السردي للتھدیدات من تقنیتین أساسیتین ھما تحلیل حادثات األمن النووي -٩-٥
وتحلیل خصائص الخصم المحددة. ویبحث تحلیل حادثات األمن النووي عن أنماط ومؤشرات 

مشعَّةالاألفضلیات في حادثات أمن نووي معروفة. ویمكن دراسة الحادثات من حیث نوع المواد  
وموقع الحادثة ومستوى قدرة الخصم وطبیعة الفعل الذي یرتكبھ الخصم. ویشمل المستخدمة فیھا 

المالیة   ومواردھم  ومنظماتھم  وقدراتھم  نوایاھم  في  النظر  للخصم  الممیزة  الخصائص  تحلیل 
وأنشطتھم وأفضلیاتھم وتقنیاتھم السابقة.  

التخطیط 
التجمیع •
التقییم •
الترابط •

التقییم
التقدیر •
التوصیف •
التصنیف•

التحلیل
التضمین •
التفسیر •
تحدید الخصائص •
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افیة إلظھار العالقة بین وتشمل التقنیات التي تدعم ھذه التحلیالت نظم المعلومات الجغر -١٠-٥
مواقع الخصوم وحادثات األمن النووي وما یتصل بھا من أنشطة وھیاكل قواعد البیانات لفھم 
الشبكات   تحلیل  أدوات  والمجموعات (مثال،  األفراد  بین  للصالت  ومخططات  العالقات  ھذه 

االجتماعیة). وترد في التذییل الثاني أمثلة لبعض ھذه التقنیات.

ومیولھم  وتتم-١١-٥ الخصوم  لخصائص  توصیفات  في  للتھدیدات  السردي  النھج  نتائج  ثل 
مثال یتعلق بمجموعة من الخصوم النظریین. ٢المحددة. ویرد في الجدول 

نھج تصنیف التھدیدات 

یتیح نھج تصنیف التھدیدات طریقة لتقییم التھدیدات كمیا. وتجمع ھذه الطریقة بین  - ١٢- ٥
االحتماالت النسبیة للتھدیدات والوصف السردي ألنواع التھدیدات، باستخدام مجموعة  تقدیر  

من درجات التصنیف مع واصفات نوعیة تُسمى أیضا "ساللم الكلمات". وھي تتبع إلعداد فھم  
مرحلة التقییم في تصنیف التھدیدات   عام للتھدید نھجا مشابھا للنھج السردي للتھدید. غیر أنَّ

قدیر االحتماالت النسبیة لمختلف جوانب التھدید. وعادة ما تتضمن ھذه الجوانب  تركز على ت 
القدرة والنیة وقد تشمل جوانب أخرى من حادثة األمن النووي، مثل أنواع المواد أو أنواع  
األجھزة أو أنواع األھداف. وبعد ذلك، تُجمع نتائج تقییم جوانب التھدید ھذه في "درجة التھدید"  

ستخدام تقنیة محددة سلفا. وینبغي أن تكون التقنیة المستخدمة لجمع درجات تصنیف  الشاملة با 
الحسابیة.  الناحیة  من  سلیمة  التھدید  جوانب  للتقییم  مختلف  بالنسبة  أنھ  مالحظة  المھم  ومن 

بتقییم   الخاصة  المقاییس  معایرة  تتم  أن  یرجح  النووي،  باألمن  الخاصة  للتھدیدات  الكمي 
المختلف من  التھدیدات  آخر  نوع  بأي  یتعلق  فیما  ال  ببعض  بعضھا  التھدید)  جوانب  ة (أو 

تھدیدا یتعلق باألمن النووي یُصنَّف على أنھ "مرتفع" قد یكون منخفضاً التھدیدات. ومن ثم، فإنَّ
ناریة.   وأسلحة  متفجرات  على  تنطوي  التي  تلك  مثل  الھجمات،  من  أخرى  بأنواع  مقارنةً

من ناحیة أخرى، یتم تقییم التھدیدات المتعلقة باألمن النووي  ،ر وإلجراء تقییم لجمیع المخاط 
إلى جنب مع التھدیدات األخرى. جنباً
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مثال لنتائج تقییم التھدیدات في شكل سردي- ٢الجدول 

القدرة النیة التھدید 

المجموعة ألف

إن كانت المجموعة ألف تمتلك مواد،  
جھاز فمن المرجح أن تستخدمھا في

نشر اإلشعاعات لتلویث منطقة حضریة  
وتسبیب تكلفة اقتصادیة مرتفعة. غیر  
أنَّھ من غیر المرجح أن ینخرطوا في  
أي أنشطة تؤدي إلى أعداد كبیرة من 

اإلصابات.

للمجموعة ألف صالت بمجموعات  
لالتجار غیر المشروع بالمخدرات 

والجریمة المنظمة وقد تتمكن، مع ھذه 
ھا، من الحصول على الصالت أو بمفرد

.مشعَّةمواد 

المجموعة باء

ال تسعى المجموعة باء إلى تسبیب 
إصابات جماعیة ولكن من المعروف 
أنھا تشن ھجمات موجھة. وسیكون  

التلویث الموجھ إلمدادات الغذاء والمیاه  
. متسقا مع تكتیكاتھا المألوفة

للمجموعة باء صالت بمجموعات  
التھریب والجریمة المنظمة وقد تتمكن،  

مع ھذه الصالت أو بمفردھا، من 
. مشعَّةالحصول على مواد 

المجموعة جیم

تھتم المجموعة جیم تقریبا بأي ھجوم  
و تدمیر  أیؤدي إلى اضطراب شدید 

و إصابات جماعیة. وقد شنت أملموس 
من قبل الھجماتمثل ھذه األنواع من 

وھي مسؤولة عن عدد من الھجمات  
المخطط لھا التي أُحبطت. وھي مھتمة  

الستخدامھا  مشعَّةبالحصول على مواد 
في جھاز لنشر اإلشعاعات. وإن تمكنت 
من الحصول على المواد وإنشاء جھاز 
نووي مرتجل أو الحصول على جھاز 
نووي مركب أصال، فستقوم بتفجیره 

سكان.في مركز حضري لل

تقلل الصالت المحدودة بمجموعات  
الجریمة المنظمة والمھربین من قدرة 

المجموعة جیم على الحصول على مواد  
أو أجھزة عبر المتاجرین بھا. ولدى  

المجموعة موارد كبیرة تجعلھا تشكل 
تھدیدا یتمثل في سرقة مواد بشكل مباشر 

من مرفق أو نشاط منظم. 

التوصیفات افتراضیة. :  جمیع مالحظة

وینبغي أن تتبع ھذه  -١٣-٥ وتمثل عملیة التصنیف أھم عنصر في نھج تصنیف التھدیدات. 
وأن  الموضوع  في  المتخصصین  الخبراء  من  البیانات  الستنباط  الحسنة  الممارسات  العملیة 

مل أو  تتضمن معان محددة جیدا لمختلف التصنیفات. ویجب أن تكون السمات (المعاییر أو العوا
أي أنھا ینبغي أال تتداخل بطریقة تؤدي إلى االزدواجیة في حساب ،الفئات) المصنفة متعامدة

جوانب التھدید. وعادة ما یتم وصف مقاییس التقییم المنفصلة لكل سمة یتم تصنیفھا. فعلى سبیل  
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التقنیة" التي ینبغي  الموارد المالیة" و "القدرات  "المثال، قد تكون ھناك مقاییس منفصلة تخص
من ثم تصنیفھا بشكل منفصل. ومن الممارسات الحسنة استخدام نص وصفي لتوضیح كل مستوى  
تحقق   مستویات وھي  أو عشرة  سبعة  أو  خمسة  المقاییس  أن تضم  الشائع  ومن  المقیاس.  من 

عدد المستویات ال یشكل ف ي حد ذاتھ  التمایز دون جعل عملیة التقییم مفرطة في التعقید. بید أنَّ
ویمثل توثیق عدم الیقین أو الثقة  مؤشرا یدل على الدقة ألن عدم الیقین في األحكام سیظل قائما.

في كل تصنیف جانبا مھما في التقییم. 

یتیح  -١٤-٥ مما  لكل خصم،  عام  وتُدمج تصنیفات الخصم فیما یتعلق بكل سمة في تصنیف 
یمكن   عدیدة  أسالیب  وتوجد  العام.  للتھدید  مناھج صورة  حسب  التصنیفات،  لدمج  استخدامھا 

ما یلي: التصنیف المحددة، ومن بین أكثرھا شیوعاً

لتوفیر (أ)  سمة  أي  من  المستمدة  التصنیف  درجات  أعلى  تطبق  التصنیف:  درجات  أعلى 
التصنیف الشامل للتھدیدات المتعلق بذلك الخصم. ویتیح ھذا النھج إجراء عملیات تقییم  

الخصوم سیسعون إلى تقلیل جوانب الضعف فیھم. ولذلك، محافظة ویعبر عن  اعتقاد بأنَّ
یُتوقع أن تزداد درجات تصنیف سماتھم في المجاالت التي تحصل على درجات منخفضة. 

بتطبیق قیم  (ب)   المتوسطة: یُستخرج متوسط الدرجات من مختلف السمات  التصنیف  درجة 
مقیاس   كثیر من األحیان (مثال، على  الفردیة ٥إلى  ١من  رقمیة في  التقدیرات  على   (

السمات.   من  سمة  لكل  متساویا  وزنا  النھج  ھذا  ویعطي  المتوسطة.  القیمة  واستخالص 
ویمیل ھذا النھج إلى تقلیل   وتُستخدم القیمة األقرب إلى المتوسط لدرجة التھدید العامة. 

ھو أمر قد یلزم تأثیر درجات التصنیف العالیة جدا أو المنخفضة جدا في سمات بعینھا، و
النظر فیھ عن كثب.

أدنى درجات التصنیف: تُطبق أدنى درجات التصنیف المستمدة من أي سمة الستخالص (ج)  
أدنى درجات التصنیف   التصنیف الشامل للتھدید المتعلق بالخصم. ویفترض ھذا النھج أنَّ

بأن الخصم تمثل أصعب عقبة یتعین على الخصم أن یتغلب علیھا وھو یعبر عن اعتقاد  
لن ینجح دون التغلب على ھذه العقبة.

الدافع (د)   سمة (مثال،  لكل  احتمال  قیم  إلى  التصنیف  درجات  تحول  احتمال:  إلى  التحویل 
والقدرة والنیة) مشفوعة بحدود لعدم الیقین في كثیر من األحیان وتُضرب ھذه القیم في 

رص بوجھ خاص عند استخدام  بعضھا للوصول إلى احتمال عام بشأن الخصم. وینبغي الح
االحتمال یمكن تحدیدھا بشكل جید یكفي إلتاحة تمییز مجد مقیھذا النھج للتحقق من أنَّ

بین التھدیدات. فعلى سبیل المثال، قد تستدعي بعض عملیات التقییم التمییز بین حادثات  
و الزالزل).  نادرة (مثل حادثات األمن النووي) وحادثات أكثر شیوعا (مثل الفیضانات أ

وفي ھذه الحالة، قد تتفاوت االحتماالت من حیث جسامتھا. 



٣١

كما ھو الحال في  ا) ھ( یتم الجمع بین تصنیفات التھدید  النھج،  لترجیح المخصص: في ھذا 
منھجیة متوسط التصنیف، ولكن یتم ترجیح التصنیفات الخاصة بالسمات المختلفة بشكل 

بة للتھدید العام. (تذكر أنھ من أجل حساب المتوسط، مختلف وفقًا ألھمیتھا المتصورة بالنس
یتم ترجیح جمیع السمات بالتساوي.) على سبیل المثال، قد یكون تمتع الخصم بقدرة تقنیة  
كافیة إلكمال الھجوم بنجاح أھم من امتالكھ قدرة تنظیمیة متینة. وإن كان الحال كذلك، 

ى في التصنیف العام للتھدید، ومن ثم یجب ینبغي أن یكون لتقدیر القدرة التقنیة تأثیر أقو
إعطاء تصنیف القدرة التقنیة وزنًا أكبر عند حساب "المتوسط".

أنھا  -١٥-٥ تفسیرھا على  أو  تحویلھا  یمكن  أنھ  التھدید  تصنیفات  لتوفیر  المھمة  الفوائد  ومن 
مقیاس تقدیرات لالحتماالت یمكن أن تدعم منھجیات التقییم الكمي للمخاطر. ویرد مثال ع لى 

التھدید السردي. نھجفي  . وقد تكون ھذه األوصاف قابلة للتطبیق أیضا٣ًمحدد للتھدید في الجدول  
ویرد في التذییل الثاني مثال على عملیة تصنیف التھدیدات وسلم الكلمات. 

مة مثال لسلم الكلمات الذي یصف مستویات التھدید العا - ٣الجدول 

الوصف التھدید درجة تصنیف تقییم 

لدى الخصوم قدرة أكیدة ونیة حالیة لشن ھجوم على الھدف عالیة جدا 
یُقیَّم الھجوم على أن احتمال وقوعھ مرتفع 

لدى الخصوم القدرة على مھاجمة الھدف ویقع ھذا الھجوم في نطاق نوایا  عالیة 
المجموعة الحالیة 

یُقیَّم الھجوم على أنھ محتمل 

الخصوم بعض القدرة على مھاجمة الھدف وسیكون ھذا الھجوم متسقا مع  لدى  متوسطة
لدى الخصوم القدرة ولكن نیتھم قد تعتمد على الظروف   نوایا المجموعة، أو أنَّ

السائدة 
یُقیَّم الھجوم على أنھ ممكن 

قدرة و/أو نیة محدودة لمھاجمة الھدف لدى الخصوم حالیامنخفضة 
غیر محتمل الھجوم على أنَّھ یُقیَّم 

لیست لدى الخصوم حالیا أي قدرة و/أو نیة لمھاجمة الھدف منخفضة جدا 
یُقیَّم الھجوم على أن غیر محتمل بشدة 
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منھجیات تقییم المخاطر 

تعتبر المخاطر بشكل عام رھینة بثالثة مكونات ھي: التھدید ،في مجال األمن النووي-١٦-٥
معینة،   نووي  أمن  لحادثات  المقدر  االحتمال  بین  المخاطر  تقییم  ویجمع  والنتیجة.  والضعف 
بحسبانھ تعبیرا عن التھدید والضعف مقرونین بعواقبھما لتوفیر مقیاس شامل مفید لتصمیم أنظمة 

حدث معین یتعلق باألمن النووي "عالي الخطورة"  دُّعَیُوقد  األمن النووي وتدابیره وتحسینھا.  
ألنھ یُحتمل حدوثھ أو ألنھ قد یؤدي إلى عواقب وخیمة، أو كلیھما. ومن خالل تقدیر القیم المتوقعة 
المخاطر   تقییمات  تتیح  أن  یمكن  المحتملة،  النووي  األمن  حادثات  بسبب  االقتصادیة  للخسارة 

الحاالت بعض  في  یمكن،  األمن  تقدیرات  حادثات  لمنع  والتدابیر  األنظمة  بتكالیف  مقارنتھا   ،
النووي، سعیا لتقییم فعالیة تكالیف تلك األنظمة واإلجراءات. وفي الممارسة العملیة، یجب إجراء 

ینبغي كما  المخاطر  تقییمات  في  الیقین  عدم  لمراعاة  شدید  بحرص  المقارنات  وتجنب ،ھذه 
موثو أكثر  التقییمات  بأن  السلطات  االنطباع  لتضلیل  تحاشیا  بالفعل،  علیھ  مما ھي  دقة  أو  قیة 

المختصة المسؤولة عن تنفیذ التدابیر. 

وعلى غرار عملیات تقییم التھدید، یجب تكییف مستوى التفاصیل والتعقید ومدى التحلیل  -١٧-٥
یات الكمي في تقییم المخاطر مع قرارات تحدید األولویات التي تھدف إلى دعمھا. وتتناسب منھج 
— مختلفة لتقییم المخاطر مع مختلف مجاالت الدراسة. ویعرض ھذا القسم الفرعي طریقتین  

كمیة   أولویات — إحداھما نوعیة واألخرى  لتحدید  مناسبتین  تستخدمان بشكل شائع وتعتبران 
تنفیذ أنظمة األمن النووي وتدابیره. وھذان النھجان ھما:

التصورات المحددة في مصفوفة مقاییس االحتمال والعواقب من  سجل المخاطر: بیان  (أ) 
أجل تصویر مقارن للمخاطر. وقد تكون ھذه المنھجیة نوعیة أو شبھ نوعیة.

تقییم المخاطر االحتمالي: وھو نھج قائم على التصور یستحدث تصورات بالجمع بین (ب)
بیانیا في تؤدي إلى حدث تسفر عنھ عناصر رئیسیة أو "خطوات" عواقب (تظھر عادةً

شكل شجرة أحداث أو شجرة قرارات أو شجرة أخطاء) وتقدیر العواقب النھائیة لكل 
من التصورات المحددة. ویجمع ھذا النھج بین التقدیرات الكمیة لالحتمال (أو اإلمكان)  
االحتماالت   على  للحصول  األحداث)  شجرة  في  رئیسي (یسمى "عقدة"  لكل عنصر 

].١٦ة للتصورات. وتشبھ ھذه المنھجیة تقییم األمان االحتمالي [اإلجمالی

وكال ھذین النھجین، وثانیھما بوجھ أخص، یعتمد على استخدام نماذج ریاضیة لتمثیل -١٨-٥
المختصین في ھذا الشأن لتحدید االحتماالت (في الحاالت  حادثات ممكنة وعلى آراء الخبراء 

علیھا   الحصول  فیھا  یمكن  ال  من التي  وسواھا  للتواتر)  التجریبیة  المالحظات  من 
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]. ویرد في ما یلي نقاش للمبادئ الرئیسیة لتقدیر المخاطر باالستعانة بخبراء ١٧[البارامترات
مختصین في الموضوع أو نماذج وتضمین عدم الیقین في التقدیرات وفي النتائج. 

خط-١٩-٥ المخاطر  إدارة  بشأن  الدولیة  الصناعة  معایر  تقییم وتحدد  في  رئیسیة  ثالث  وات 
منھجیات تقییم  ٧المخاطر ھي: تحدید المخاطر و تحلیل المخاطر وتقییم المخاطر [ ]. ورغم أنَّ

المخاطر التي یتناولھا ھذا المنشور ال تطبق على نحو بیِّن ھذه المسمیات في وصف كل خطوة،  
یار التصور أو إعداد التصور فإنھا تتضمن جمیع ھذه الخطوات الثالث. ویتم تحدید المخاطر باخت 

ویتم تناول تحلیل المخاطر بوجھ عام بتقدیر االحتماالت و تمام حسابات  إفي مناقشة المنھجیة. 
المخاطر. ویتم التطرق إلى تقییم المخاطر في وصف تحلیل عدم الیقین وتحلیل الحساسیة. 

منھجیة سجل المخاطر 

یتألف سجل المخاطر من قائمة أو فھرس بالمخاطر المحددة على غرار سجل المخاطر  -٢٠-٥
في إدارة المشاریع. وھو یوثق المخاطر وشدة العواقب واحتمال حدوثھا واإلجراءات التي یتعین  
اتخاذھا لتخفیف المخاطر. وعادة ما یُستخدم تحلیل أسوأ الحاالت في كل خطر عام على نحو 

بعض التقنیات تستخدم مجموعة یؤدي إلى عدد قل یل من التصورات التمثیلیة المعقولة. بید أنَّ
معیاریة من التصورات المشتركة (أو االسمیة) تتضمن االحتماالت العالیة. ویمكن أن تُستخدم 
ھذه التصورات أساسا إلجراء عملیات تقییم نسبي في نطاق أنواع تصورات المخاطر وبینھا. 

لشدة تكون  ما  تتضمن  وكثیرا  وقد  جوانب  عدة  المخاطر  علیھا  تنطوي  التي  من ا أیالعواقب 
المجتمعیة  واالضطرابات  االقتصادیة  والخسائر  البشریة  اإلصابات  كلھا:  أو  التالیة  العناصر 

واألضرار البیئیة. 

والواسعة (مثل وكثیرا ما تُستعمل سجالت المخاطر لمقارنة أنواع المخاطر-٢١-٥ المتباینة 
ا تخصیص  الكوارث  في  وللمساعدة  الصناعیة)  والحوادث  النووي  األمن  وحادثات  لطبیعیة 

المیزانیات لجمیع المخاطر. وتُعد سجالت المخاطر في أحیان كثیرة على مستوى عال (أي على  
حیث تلتمس تقدیرات المخاطر النسبیة وشدتھا من الخبراء المختصین   المستوى االستراتیجي) 

یس لوغاریتمیة.في الموضوع باستخدام مقای
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وینبغي أن یتضمن سجل المخاطر المكونات التالیة: -٢٢-٥

بانتظام، فمن المھم تسجیل وقت تقدیر (أ) السجل وثیقة یتم تحدیثھا  إطارا زمنیا: بما أنَّ
ر التھدید أو  المخاطر وفترة سریان التقدیرات. وقد تحدث تغییرات في المخاطر إن تغیَّ

التقییم التدابیر   عملیات  في  المخاطر  ھذه  تضمین  وینبغي  المخاطر.  لتخفیف  المنفذة 
المقبلة، حسب االقتضاء. 

سجالت المخاطر:وصفا للمخاطر(ب)   تستخدم عددا صغیرا من التصورات التمثیلیة،  بما أنَّ
محدد  تصور  كل  تحدد  التي  البارامترات  جمیع  المخاطر  وصف  یتضمن  أن  ینبغي 

تقییم المخاطر. ومن بینھا ما یلي: وتُستخدم في 
االفتراضات بشأن الھدف؛ —
نوع الجھاز؛  —
كمیة المواد المستخدمة؛ —
قدرة الخصم؛ —
موثوقیتھ — للجھاز (مثال،  المحتملة  الجودة  بشأن  أراء  عن  تعبر  افتراضات  أي 

وكفاءتھ أو أداءه)؛ 
التسلسل المفترض لألحداث التي أدت إلى حادثة األمن النووي؛—
ذات الصلة وقت الحادثة (مثال، الطقس أو السكان المتضررین)؛ الظروف —
الفعالیة المحتملة لتدابیر التخفیف. —

یتمثل ذلك في تقییم مدى احتمال وقوع الحادثة (معبرا عنھ  احتمال الحدوث أو وتیرتھ:(ج)  
مثال حدوثھ،  وتیرة  أو  احتماالت  شكل  منخفضفي  متوسط ٪٣٠<(احتمال  أو   (

یمكن توقع حدوثھ (معبرا عنھ بوتائر،  ) أو بأي وتیرة)٪٧٠<) أو مرتفع (٪٧٠-٣١(
مرة واحدة  سنوات،  ١٠مرات في السنة، مرة واحدة في السنة، مرة واحدة كل  ١٠مثال  
ذلك  ١٠٠كل   كان  إن  مطلق  بمقیاس  الحادثات  وقوع  احتماالت  تقییم  ویمكن  سنة. 

األحداث من (وأوثق في كثیر ن األحیان) تقییممستحبا، ولكن عادة ما یكون أكثر أھمیة
حیث التواتر النسبي أو االحتمال النسبي (مثال، یكون اإلرھاب النووي أقل احتماال من  
الفیضانات وأكثر احتماال من كویكب یدمر األرض). وحسب الھدف، یمكن أن یكون  

المقیاس النسبي كافیا لتقییم المخاطر. 

ذلك في تقییم العواقب الممكنة لحادثة أمن نووي. ویمكن أن یشمل شدة التأثیر: یتمثل  (د)  
ذلك عملیات تقییم منفصلة لعواقب مختلفة ویمكن أن تُجمع ھذه العملیات في تقییم شامل.  
وعلى غرار االحتماالت، یمكن أن تكون قیاسات الشدة النسبیة أكثر أھمیة (وأكثر قابلیة  

عواقب.لالستخدام) من التقدیرات المطلقة لل

التدابیر المضادة اإلضافیة: وھي ما یُتخذ من إجراءات لمنع عواقب حادثة أو تقلیلھا. ) ھ(
وقد تشمل تدابیر التصدي المخطط لھا التي یمكن مراعاتھا فعال في حسابات االحتمال  
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والشدة. وقد تتضمن أیضا تدابیر محددة ممكنة یمكن اتخاذھا لتقلیل إما احتمال وقوع  
بعی التدابیر  حادثات  استخدام  یُعرض  ما  كثیرا  الثانیة،  الحالة  ھذه  وفي  شدتھا.  أو  نھا 

یُبّیِن حجم واتجاه ما یمكن أن یحققھ التدبیر  المضادة كسھم في خارطة سجل المخاطر
المضاد من تخفیض في المخاطر . 

النظریة. وفي ھذا  مثاال لرسم بیاني لسجل المخاطر مشفوعا بالبیانات  ٤ویبّیِن الشكل  -٢٣-٥
المثال، یوضح الرسم البیاني أن تصور الجھاز النووي المرتجل یسفر عن أكبر العواقب ولكن  
استخدام   مقاربا الحتمال  الفیضانات  حدوث  یكون احتمال  وقد  االحتمال.  عن أعلى درجة من 

عامل  جھاز متفجر مرتجل ولكن عواقبھ أكبر بكثیر. ویشیر السھم الموجود على رمز ھجوم ال
البیولوجي ("العامل الحیوي") إلى االنخفاض المحتمل في العواقب (ال في االحتمال) باستخدام  

الجھاز النووي المرتجل انخفاضا في االحتمال إجراء طبي مضاد معین. ویُظھر السھم من رمز
یمكن تحقیقھ من خالل تنفیذ تدابیر أمنیة نوویة  بجھاز نووي مرتجلا ھجوم(ال في العواقب)  

محسنة. وقد تؤدي التدابیر أو مجموعات التدابیر األخرى إلى تقلیل كال االحتمال والعواقب. وفي  
إلى االحتمال الجدید والعاقبة الجدیدة المرتبطة بانخفاض  ااألسھم قطریمثل ھذه الحاالت، تشیر 
خطوطا تتساوى فیھا المخاطر: لجمیع النقاط الموجودة قطریةالخطوط الالمخاطر. وأخیرا، تمثل  

على الخط نفس الدرجة من تصنیف المخاطر. ویمكن أن تساعد ھذه الخطوط صانعي القرار في  
مقارنة تصورات مختلفة مع نفس المستوى من المخاطر. 

منھجیة تقییم المخاطر االحتمالي 

ي لتقییم المخاطر الناشئة عن مختلف التصورات  یمكن استخدام تقییم المخاطر االحتمال-٢٤-٥
المحددة بشكل كمي أو شبھ كمي. وعند تقییم المخاطر الناجمة عن حادثات األمن النووي، عادة  
ما تُعد التصورات من العناصر الرئیسیة التي عادة ما تُعرض كشجرة أخطاء أو شجرة حادثات  

أو شجرة قرارات. 

االحتمالي طریقة منھجیة لبناء تصورات المخاطر من خالل  ویتیح نھج تقییم المخاطر-٢٥-٥
الحاالت  جمیع  تشمل  تصور"  وإنشاء "مساحة  النووي  األمن  لحدثة  المھمة  العناصر  تحدید 
المحتملة لكل عنصر من العناصر. وقد تتمثل العناصر المھمة في أشیاء مثل قرارات الخصم  

أو نجاح أو فشل الخطوات الوسیطة في مسار  بشأن مسار عمل معین من بین الخیارات المختلفة،
عمل الخصم، أو فعالیة (أو عدم فعالیة) تدابیر األمن النووي في إعاقة أفعال الخصم. ویمكن 
وصف ھذه العناصر وتقدیمھا كنقاط متفرعة في شجرة األحداث، حیث تمثل المسارات المختلفة 

وتسمى كل نقطة متفر الشجرة.  في الشجرة تصورات فردیة مختلفة.  عة عقدة أو مستوى في 
األوراق،  وتمثل العقد النھائیة في الشجرة (التي ال یحدث منھا تفرع إضافي) والتي تسمى أحیاناً
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نتائج نھائیة مختلفة. ولحساب المخاطر، یتم تقدیر العواقب لكل عقدة من العقد النھائیة للشجرة  
لتي تراھا ذات صلة (مثل اإلصابات  بشكل منفصل. ویجب أن تقرر السلطة المختصة العواقب ا

والتلوث البیئي والتأثیرات االقتصادیة والتأثیرات المجتمعیة) ومن ثم ینبغي تقدیرھا. ویتم حساب 
احتمال حدوث أي تصور بحسبانھ ناتجا عن االحتماالت لكل فرع من الفروع التي تشكل ھذا  

التصور من الشجرة.  

(تمثل الخطوط مخاطر  R3 > R2 > R1جمیع تقدیرات االحتماالت والعواقب نظریة وھي ال تعبر عن قیم حقیقیة. مالحظة: 
. متساویة)

: نموذج لسجل جمیع المخاطر المستخدم في وضع أولویات الموارد بین جمیع المخاطر.٤الشكل 

جزء ٥فیھا. ویرد في الشكل ویتم إنشاء الشجرة بتحدید االحتماالت المختلفة لكل عقدة -٢٦-٥
إلى جنب مع  من مثال بسیط لشجرة األحداث. ویتناول ھذا المثال مجموعتین من الخصوم جنباً

علیھا  تحصل  قد  التي  المواد  من  من  نوعین  أنواع  عدة  صنع  في  وتستخدمانھا  المجموعتان 
األجھزة. ویتناول ھذا المثال أربعة أھداف محتملة. وفي الممارسة العملیة، قد یكون عدد األھداف  
من  المحتملة أكبر بكثیر من ھذا العدد، أو یمكن وصفھا كفئات أو أنواع أوسع من األھداف، بدالً

أو حادثات معینة.  مباٍن

R2 R1R3

ض
منخف

االحتمال
مرتفع

فیضان جھاز متفجر مرتجل

إعصار دوامي

عامل بیولوجي إعصار مداري

جھاز لنشر  
اإلشعاعات 

جھاز نووي 
مرتجل

مرتفعالعواقب  منخفض
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جزء من الشجرة فقط. ال یُعرض إال مالحظة: 

: شجرة أحداث نموذجیة إلعداد تصورات المخاطر. ٥الشكل 

بأكملھا. وفي ھذا المثال،  وتتمثل الخطوة التالیة في تقییم احتمال كل مسار في الشجرة-٢٧-٥
ا، ویلزم أن  تصورا فردی ٤٨سیؤدي الجمع بین جمیع االحتماالت لكل عقد المسار إلى إنشاء  

من  تقدر   لكٍل االحتمال  حساب  إلتاحة  عقدة  كل  في  اختیار  كل  احتمال  المختصة  السلطة 
التصورات.

وتتسم الشجرة المعروضة بالبساطة الشدیدة عن قصد ألغراض التوضیح وال تتناول  -٢٨-٥
جمیع المسائل التي ینطوي علیھا إجراء تقییم احتمالي للمخاطر. وفي الممارسة العملیة، قد یعتمد 

االحتماالت على عقد أخرى، وقد یلزم إجراء نمذجة أو حسابات إضافیة للحصول على  تقدیر
على كیفیة إنشاء  قیم االحتماالت في العقد التي تكون االحتماالت فیھا معقدة. وتقدم الشجرة مثاالً
المصممة  ن الشجرة  تمّكِ وینبغي أن  كاملة من التصورات باستخدام شجرة األحداث.  مجموعة 

النتائج تستوعب بعنایة م ن تحدید مجموعة كاملة من التصورات المعقولة وتبعث الثقة في أنَّ
جمیع المخاطر الملموسة من حادثات األمن النووي المحتملة. 

تقییم احتمال تصورات المخاطر 

من العوامل الرئیسیة في فھم المخاطر تقدیر احتمال وقوع أنواع مختلفة من حادثات -٢٩-٥
األمن النووي المحتملة، وھي عملیة غیر أكیدة بطبیعتھا. ویبّیِن ھذا القسم الفرعي النھج العامة 

الھدف الجھاز الموادالخصم

الحادثة 

الخصم ألف 

الخصم باء 

المواد  
النوویة 

مشعَّة المواد ال
األخرى 

جھاز نووي  
مرتجل 

جھاز لنشر  
اإلشعاعات 

عاصمة 

تعرض جھاز 
إلشعاعات ل

احتفال 

مدینة سیاحیة 

مبنى حكومي 
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ة لتقییم االحتمال ومزایا كل منھا ومثالبھا والموارد الالزمة إلجراء التحلیل. ویعرض أیضا مقارن
بین التقدیرات المطلقة والتقدیرات النسبیة. وتتمثل االعتبارات الرئیسیة في ما یلي: 

غالبا ما یتم تحدید االحتماالت كمیا بحیث یمكن استخدامھا في تقییم المخاطر في الحاالت  (أ)
التي تعتمد فیھا المخاطر على احتمال وقوع فعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ 

مواد   أو  نوویة  مواد  فیھ  المحاولة  مشعَّةتُستخدم  نجاح  احتمال  وعلى  أخرى 
كذلك). (والعواقب

تقدیر االحتمال غیر أكید بطبیعتھ، ومن ثم فمن المھم تقدیر لیس فقط االحتمال ولكن  (ب)  
كمیة ±عدم الیقین في االحتمال المقدر. ویمكن وصف ذلك بأنھ خطأ في التقدیر (أي  

مطلقة أو متناسبة)، أو توزیع االحتماالت أو باستخدام كلمات لإلشارة إلى أرقام تقریبیة. 

حتمال بحسبانھ احتماال مطلقا أو وتیرة غیر أن ھذا النھج غالبا ما یكون  یمكن تقدیر اال(ج)  
صعبا جدا وقد ال یكون ضروریا عند تطبیق تقییم المخاطر في تقییم البدائل. وقد یكون  

ي  أ من األسھل تقدیر االحتمال النسبي (أي تصور من مجموعة التصورات أكثر احتماال وب
مقارنة احتمال وقوع ھذه الھجمات بمخاطر أخرى. قدر) وقد یكون كافیا ما لم یلزم

االحتماالت التماس قیم االحتمال من الخبراء في الموضوع. ویتیح  تقدیرومن بین نُھج-٣٠-٥
ھذا النھج لتقییم المخاطر االستفادة من الخبرة والمعرفة داخل الدولة وأن یكون خاصا بالظروف 

ا طویالًعملیة تستغرق وقتاًمن الخبراء قد یكوناللتماسالوطنیة والتصورات المحددة. بید أنَّ
ا، وقد تكون حساسة حیال العدید من التحیزات الھیكلیة إذا لم یتم إجراؤھا بعنایة شدیدة. ویمكن  جد

االطالع على تقنیات تجنب آثار ھذه التحیزات أو التخفیف منھا في سلسلة معاییر األمان رقم  
1.9-G-RS ١٨[مشعَّةالالصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، تصنیف المصادر.[

وبدال من ذلك، یمكن وضع نماذج لتولید تقدیرات االحتماالت. وقد تشمل النماذج طائفة  -٣١-٥
واسعة النطاق من التصورات الممكنة وقد تكون أكثر مرونة ومالءمة لتحلیل أعداد أكبر من  
ھذه  لمثل  من األحیان  كثیر  المستخدمة في  النمذجة  أنواع  األمثلة على  وتتمثل بعض  البدائل. 

ض في أشجار األحداث وأشجار األخطاء ونماذج نظریة األلعاب. ویمكن االطالع على األغرا
]. ١٩استعراض شامل ألسالیب النمذجة في المرجع [

تحلیل عدم الیقین

تتناول جمیع تقییمات المخاطر البیانات واألحكام غیر المؤكدة وأوجھ القصور في القدرة  -٣٢-٥
نمذجتھا والنتائج غیر األكیدة أو الغامضة. وینبغي معالجة كل  على التنبؤ باألحداث الحقیقیة أو  

جانب من جوانب التعامل مع عدم الیقین من خالل تقنیات من قبیل ما یلي: 
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ینبغي تحدید أوجھ عدم الیقین في المدخالت إلى تقییم المخاطر المستمدة من الخبراء  (أ)  
ما   وعادة  النمذجة.  أو  عملیة االلتماس  من  القیم  كجزء  بتوزیع  الیقین  عدم  یوصف 

من   متعددة  لنقاط  تقدیرات  تقدیم  الموضوع  في  الخبراء  من  یطلب  وقد  المحتملة. 
التوزیع (مثل المتوسط والحدود القصوى على كل جانب من المتوسط. وھي غالبا ما  
تكون النسبتین المئویتین الخامسة والخامسة والتسعین)، ویمكن تفسیرھا مع مراعاة  

یمكن  فھم كیف النمذجة،  حالة  وفي  أو متحیزة.  منحرفة  تكون  قد  التوزیعات  یمكن 
لتقییم   المدخالت  لتقدیرات  توزیعات  الستخالص  اإلحصائیة  األسالیب  استخدام 

المخاطر. 

ینبغي أن یؤخذ عدم الیقین في المدخالت في الحسبان في جمیع حسابات المخاطر،  (ب)  
ا  األخرى  الیقین  عدم  أوجھ  مع  إلى  حساب  جنبا  أنَّ وبما  الحسابات.  بتلك  لمرتبطة 

التوزیعات مباشرة لعدم الیقین المتعدد في بارامترات متعددة سرعان ما یصبح صعبا  
تقنیات أخرى، مثل أخذ العینات بطریقة مونتي كارلو، كثیرا ما تستخدم   حسابیا، فإنَّ

]. ٢٠[ لتقدیر توزیعات عدم الیقین في النتائج

الیقین في المدخالت والحسابات  من  (ج)   بأوجھ عدم  القرار  الضروري إخطار صانعي 
النتائج بطریقة عددیة (مثل   وعندما تعرض  النتائج.  المخاطر ومن ثم في  تقییم  في 
رقم   عوضا عن  النطاق  على  یدل  التقدیرات مؤشرا  تتضمن  أن  ینبغي  المخاطر)، 

المضللة للدقة (مث  المؤشرات  نتائج غیر مؤكدة  وحید فقط، وینبغي تجنب  ل اقتباس 
.لعدة أرقام ھامة) في اإلبالغ عن النتائج 

ولتحلیل عدم الیقین أھمیتھ ألنَّھ یتیح مؤشرا یمكن الدفاع عنھ یدل على موثوقیة نتائج  - ٣٣- ٥
تقییم المخاطر ویكون أساسا التخاذ القرارات. ویساعد الحصول على نماذج معتمدة تم التحقق  

قین في أن تستند القرارات إلى أفضل المعلومات المتاحة، ال سیما حین  منھا تتضمن عدم الی 
تكون المسائل معقدة أو مثیرة للجدل. 

استخدام نُھج إدراك المخاطر -٦

یمكن أن تكون العواقب المحتملة لحادثة أمني نووي كارثیة. ولذلك ینبغي للدول أن تتخذ  -١-٦
الدول ال تملك موارد غیر محدودة، ولذلك  جمیع الخطوات المناسبة للحؤول دون وقوعھا. بید أنَّ

ة  ینبغي أن یكون لدى الدولة أسالیب لتحدید تدابیر األمن النووي التي یرجح أن تكون أكثر فعالی



٤٠

في الحد من المخاطر. ویمكن االستعانة بنھج إدراك المخاطر لمساعدة الدول في تقییم الخیارات  
وتحدید أولویات تدابیر األمن النووي.

ویمثل نھج إدراك المخاطر عملیة متكررة: تحدد المخاطر وتقیِّمھا وتضع تدابیر للحد  -٢-٦
لیة التدابیر الناتجة عن ذلك وتجري علیھا  من المخاطر وتختارھا وتقیِّمھا وتنفذھا؛ وترصد فعا 

االقتضاء [ حسب  الوقایة ٧تعدیالت  جھود  لتوجیھ  المخاطر  إدراك  بنھج  االستعانة  ویمكن   .[
والتصدي والتخفیف والتعافي السلیمة للحد من المخاطر. ویدعم ھذا النھج مجموعة والكشف 

بما في ذلك: التخطیط االستراتیجي وصنع المیزانیات  واسعة من القرارات  السیاسات وإعداد 
وإعطاء األولویة للبحث والتطویر وتصمیم أنشطة األمن النووي التشغیلیة.

الدولة -٣-٦ المستمر لنظم  التحسین  إلى  یسعى  التكراري أن  المخاطر  إدراك  لنھج  وینبغي 
على ھذا مثال  ٦وتدابیرھا المتعلقة باألمن النووي وإلى تعزیزھا بمرور الوقت. ویرد في الشكل  

النھج. وتُبّیِن الفقرات التالیة الخطوات الرئیسیة الخمس في ھذا المثال. 

: مثال على نھج إلدراك المخاطر بغیة تنفیذ نظم األمن النووي وتدابیره. ٦الشكل 

تعیین السیاق 
وضع السیاسات •
تحدید منظمات أصحاب المصالح •
التضمین في اتخاذ القرارات في المنظمة •
تھیئة االتصاالت واإلبالغ داخلیا وخارجیا •
وتدابیره القائمة حالیا تحدید نظم األمن النووي •

تقییم التھدیدات والمخاطر
إجراء تقییم التھدیدات •
تقدیر االحتماالت والعواقب •
تقییم النتائج واعتمادھا والتحقق منھا •

اإلدارة 
تقییم الفعالیة •
تحدیث التھدیدات/أوضاع الضعف •

اسةستحدید التدابیر الح
تحلیل الثغرات •
تحلیل التكالیف والفوائد •
تحلیل القدرات الوطنیة•

التنفیذ 
تحدید أولویات التدابیر •
النظم والتدابیر واستخدامھا إنشاء •
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الحاجة إلى اتخاذ قرارات أو لحدوث وتتكرر الدورة على أساس دوري (یتم توقیتھا لدعم  -٤-٦
لتحسین التحلیل والنتائج وزیادة فعالیة نظم األمن النووي وتدابیره.   تغییر كبیر في الظروف) 
العملیة،   طوال  أھمیتھما  والخارجیین  الداخلیین  المصلحة  أصحاب  بین  والتشاور  ولالتصال 

حرصا على تحقیق أھداف الدولة.

ھیك عن تضمینھ في الجزء المتعلق بتقییم المخاطر من نھج إدراك  ولتقییم التھدیدات، نا -٥-٦
المخاطر، دور أساسي في تحدید المخاطر. ولھ أیضا أھمیتھ في تقییم استراتیجیات األمن النووي 
ھذه  في  تغیرات  ما یحدث من  مع  یتكیف  یتوقع من الخصم أن  البدیلة (إذ  وتدابیره  نظمھ  أو 

ي سلوك التھدیدات وفي فعالیة نظم األمن النووي وتدابیره. التدابیر) وفي رصد االتجاھات ف

تعیین السیاق 

إدارتھا  -٦-٦ التي ستتم  المخاطر  أنواع  المعینة  المختصة  السلطات  تحدد  الخطوة،  ھذه  في 
نوع من   المخاطر (وأي  معلومات  تعتمد على  التي  والقرارات  إدارتھا  المسؤولة عن  والجھة 

أصحاب المصلحة الذین یتولون تطبیق نھج إدراك بالمخاطر. وباإلضافة  المعلومات) ومن ھم  
إلى ذلك، یتم تحدید الموارد الالزمة لتنفیذ نھج إدراك المخاطر، بما في ذلك المیزانیة الالزمة  
ویتم تطویر عملیات االتصال بین أصحاب المصلحة ویُجرى   والھیكل التنظیمي.  واألشخاص 

ووي وأنشطتھ.مسح أولي لوظائف األمن الن

تقییم التھدیدات والمخاطر 

التي تنطوي علیھا سیاسات -٧-٦ السلطة المختصة المعینة المخاطر  تُقّیِم  في ھذه الخطوة، 
ھذه الخطوة، تقّدِر السلطة المختصة المعینة األمن النووي ونظمھ وتدابیره الحالیة. وفي إطار
لمتصلة باألمن النووي التي یمكن أن یقوم بھا  التھدید والضعف والعواقب المترتبة على األفعال ا

وینبغي تكییف منھجیة التقییم مع نوع القرار المراد اتخاذه ومقدار البیانات  مختلف الخصوم. 
المتاحة ونوعیتھا ومستوى الموارد المتاحة ونوعھا. وقد تتراوح الطرائق بین من عملیة محاكاة  

المخاط وحسابات  الموضوع  في  خبراء  مع  الطریقة  بسیطة  عن  النظر  وبغض  التفصیلیة.  ر 
المختارة، من المھم الحفاظ على الشفافیة في المنھجیة المستخدمة حتى یشعر صناع القرار بالثقة  

في صحة العملیة والبیانات. 
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تحدید نظم األمن النووي وتدابیره البدیلة

باستخدام نتائج تقییم المخاطر، ینبغي أن تكون السلطات المختصة المسؤولة عن تنفیذ  -٨-٦
نظم األمن النووي وتدابیره قادرة على تحدید التحسینات المحتملة من أجل التصدي على نحو 
أفضل لمخاطر األفعال اإلجرامیة أو األفعال المتعمدة غیر المأذون بھا التي تنطوي على مواد 

ویمكن أن تشمل األمثلة على تدابیر  مشعَّةاد  نوویة ومو أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي. 
األمن النووي البدیلة توفیر المزید من األمن أو تعزیز قدرات الحمایة للمرافق واألنشطة الخاضعة 
التوعیة بإنفاذ القانون أو البروتوكوالت واإلجراءات   الحدود أو  للرقابة وتعزیز قدرات رصد 

األمن الجدید تحدید نظم  العمق عند  في  الدفاع  مفھوم  وینبغي مراعاة  بعینھا.  أھداف  لحمایة  ة 
النووي وتدابیره وأولویاتھا وتصمیمھا. 

ھج المشتركة الثالثة التالیة لتحدید البدائل ویجوز للسلطات المختصة المعینة أن تطبق النُّ-٩-٦
وتحلیل القدرات الوطنیة.وتقییمھا: تحلیل الثغرات وتحلیل التكالیف والفوائد 

تحلیل الثغرات 

توجد الثغرة عندما تنعدم قدرة كافیة على التصدي لتھدید أكید. وینطوي تحلیل الثغرات -١٠-٦
تقییم   في ضوء  تعتبر ضروریة  وتدابیره  النووي  األمن  لنظم  وظائف  أو  عناصر  إیجاد  على 

تتصدى للتھدیدات المعنیة. وكثیرا ما یتم  التھدیدات وتكون غیر موجودة أو غیر مطبقة أو ال  
تحدید الثغرات بدراسة التھدیدات التي تؤدي إلى أعلى المخاطر وتحدید الفرص المتاحة لدحرھا  

بإضافة القدرة أو تغییر العملیات أو الحد من مواطن الضعف. 

تحلیل التكالیف والفوائد 

یقارن تحلیل التكالیف والفوائد تكلفة تدبیر األمن النووي بالفائدة التي یحققھا (الحد من  -١١-٦
المخاطر). وینبغي أن ینظر التحلیل في تكالیف دورة الحیاة الكاملة لھذا التدبیر التي قد تشمل  

ف  تكالیف المعدات والتركیب والتشغیل والصیانة والموارد البشریة والتدریب، فضال عن تكالی 
التحسینات أو وقف التشغیل. وعادة ما یحول تخفیض المخاطر إلى قیم نقدیة تتیح المقارنة مع  
وقد تكون   النووي وتدابیره.  ویدعم ذلك اتباع نھج متدرج لتحسین نظم األمن  تكالیف التدبیر. 
بعض "تكالیف" التدابیر ذات طابع غیر نقدي، مثل إدخال تغییرات على الخطط واإلجراءات  

دة توزیع األصول.  وإعا 



٤٣

تحلیل القدرات الوطنیة 

ینطوي تحلیل القدرات الوطنیة على تقییم المجموعة الكاملة من نظم األمن النووي  - ١٢- ٦
وتدابیره بحسبانھا نظاما متكامال للتصدي للتھدید. وكثیرا ما یستخدم ھذا النھج حین یكون  

تتغیر تبعا لتدابیر األمن النووي المعینة  من الضروري نمذجة نوایا الخصوم المرنین التي قد  
المنفذة. فعلى سبیل المثال، قد تؤدي زیادة األمن في موقع استراتیجي بعینھ إلى جعل الخصم  
أكثر میال للھجوم على موقع مختلف. وقد تسفر زیادة األمن في كال الموقعین إلى أن یقرر  

یمكن تقییم القیمة الحقیقیة لزیادة  الخصم یقرر تجربة نوع مختلف من الھجمات. ولذلك، ال  
أخرى.   مواقع  في  تغیره)  عدم  األمن (أو  تغیر  كیفیة  سیاق  في  إال  واحد  موقع  في  األمن 
ویتمثل أبسط نھج لتحلیل القدرات الوطنیة في تقییم المخاطر بالنسبة لعدة مجموعات كاملة  

من عدد المرات التي یدرج  بدیلة من النظم والتدابیر، واستنتاج جدوى نوع بعینھ من التدابیر 
فیھا في أفضل المجموعات أداء. 

وعند تقییم تأثیر المخاطر في النظم والتدابیر، من المھم أن نتذكر أن الخصوم قد  - ١٣- ٦
یعدلون نُھجھم للتعامل مع تدابیر األمن النووي الجدیدة أو اإلضافیة. ولذلك، عادة ما یكون  

حینما أقل  عام  بوجھ  المخاطر  بالحالة  الحد من  مقارنة  التكتیكات،  ببساطة  الخصوم  یغیر 
التي یكون فیھا التھدید ثابتا (أي أن الخصم ال یفكر سوى في نوع وحید من الھجمات على  
ھدف وحید). وفي بعض األحیان، قد یشجع تعزیز األمن في مكان ما الخصوم على التحول  

وا  النظم  وجود  في  حتى  نجاحا  أكثر  یكون  قد  آخر  تصور  ھذه  إلى  وفي  السابقة.  لتدابیر 
تحسین األمن في بعض   ناجمة عن  المخاطر اإلجمالیة  بالفعل زیادة في  قد تحدث  الحالة، 
األمن   یحقق  أن  في  المحتملة  وردودھم  الخصوم  میول  فھم  یساعد  أن  ویمكن  األماكن. 

اإلضافي الحد المنشود من المخاطر. 

المسؤولیة عن جمیع نظم األمن ال - ١٤- ٦ نووي وتدابیره كثیرا ما تكون مقسمة  وبما أنَّ
بین سلطات مختصة عدیدة، فمن الضروري تنسیق استخدام الموارد والنھج المتبعة للحد  
من المخاطر. ومن شأن التنسیق السلیم أن یساعد في استخدام النظم والتدابیر التي أعانت  

المختصة   السلطات  سلطة  ى عل إحدى  قِبل  من  فعال  بشكل  مسؤولیاتھا  في  أداء  أخرى 
المناسب.  الوقت 



٤٤

تنفیذ أنظمة األمن النووي وتدابیره

وتدابیره (التصمیم  -١٥-٦ النووي  األمن  نظم  تنفیذ  یمكن  العمل،  مسار  الدولة  تقرر  أن  بعد 
إنجاز   لضمان  المناسبة  اإلداریة  الممارسات  التنفیذ  یتبع  أن  وینبغي  والصیانة).  واالستخدام 

للمواصفات وفي الوقت المحدد لھا وفي حدود المیزانیة.المشاریع وفقا 

وبعد تحدید أولویات نظم األمن النووي وتدابیرھا وتصمیمھا، عادة ما یشمل التنفیذ تنمیة -١٦-٦
]. وینبغي أن تؤخذ في  ١١القدرات والحصول علیھا واستخدامھا وتفعیلھا وصیانتھا واستدامتھا [

ومات الحساسة وأصول المعلومات الحساسة المتصلة بنظم األمن  الحسبان في التنفیذ حمایة المعل
النووي وتدابیره.

ویختلف نھج إدراك المخاطر إلعطاء األولویة والتنفیذ عن النھج القائم على المخاطر  -١٧-٦
حیث تشكل المخاطر العامل الرئیسي والحاسم في تحدید األولویات. وھناك عوامل كثیرة ینبغي  

إ عند  والعوامل  مراعاتھا  المیزانیة  عوامل  وتدبیره (مثل  النووي  األمن  لنظم  األولویة  عطاء 
السیاسیة وجدوى التدابیر ومقبولیتھا واألداء أو التكالیف األخرى الناجمة عن التدابیر). وتمثل  
المخاطر أحد العوامل التي تسترشد بھا القرارات العامة المتعلقة باألولویات وینبغي أن یراعیھا  

القرار باالقتران مع ھذه العوامل األخرى. صانعو 

إدارة المخاطر

ینبغي أال یكون نشر نظم األمن النووي وتدابیره وتنفیذھا إجراء لمرة واحدة. وینبغي  -١٨-٦
ویجدر أن   مع تغیر الوضع.  تكییفھا  النظم والتدابیر وصیانتھا واستدامتھا وتحدیثھا أو  تشغیل 

والتدابیر للتحقق من أدائھا مھامھا على النحو المصمم. وفي ھذه الخطوة، یُتوخى  تُختبر النظم  
إعادة تقییم فعالیة نظم األمن النووي وتدابیره في الممارسة العملیة (أي ھل تعمل في حقیقة األمر  
على النحو المنشود). وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي رصد التھدیدات ومواطن الضعف باستمرار 

لتغیرات التي تؤثر في التھدید، مثل معلومات عن الخصوم الجدد والتغیرات في أھداف  لتحدید ا
الخصوم أو قدراتھم وإعداد نظم وتدابیر جدیدة لألمن النووي وعوامل أخرى. ویُتوخى استخدام  
نھج   لدورة  التالي  للتكرار  المخاطر  وتحلیل  السیاق  معلومات  لتحدیث  الرصد  عملیة  نتائج 

المخاطر. إدراك



٤٥

تقییم الفعالیة 

في منع التھدیدات  وتدابیره تُصمم مقاییس الفعالیة لقیاس مدى نجاح نظم األمن النووي -١٩-٦
أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي والكشف عنھا  مشعَّةالتي تنطوي على مواد نوویة ومواد  

محاوالت  والتصدي لھا. ومن الناحیة العملیة، یتسم حساب المقاییس المفیدة بصعوبة بالغة، ألنَّ
سرقة المواد أو ارتكاب أعمال تؤثر في األمن النووي نادرة للغایة. وفي غیاب الخبرة الفعلیة  

ضع نماذج أو تدابیر بدیلة.المستمدة من األحداث الحقیقیة، ینبغي و

و مع مراعاة جمیع الموارد الالزمة لعمل نظم األمن النووي وتدابیره، یمكن أن تشیر  -٢٠-٦
تمارین التدریب إلى أداء التدابیر وتقدم معلومات عن فعالیة النظام بوجھ عام على النحو المنفذ 

رین ومقاییس األداء األخرى (مثل بھ. ویجوز عادة استخدام مزیج من النتائج المستمدة من التما 
الوقت الفاصل بین حاالت الفشل) والنماذج لتقدیر أداء نظم األمن النووي وتدابیره. 

تحلیل االتجاھات 

باإلضافة إلى تقدیر فعالیة نظم األمن النووي وتدابیره المتخذة للتصدي للتھدیدات التي -٢١-٦
ت بحیث یُظھر التغیرات في القدرات. وألغراض  سبق تحدیدھا، من المھم تحدیث تقییم التھدیدا

تحلیل االتجاھات، یمكن أن تشمل االعتبارات ما یلي: 

ھل غیَّر خصوم معروفون سلوكھم؟ ھل أظھروا قدرات أو خبرات إضافیة؟ ھل لدیھم —
اتصاالت جدیدة مع جھات فاعلة أخرى من غیر الدول؟  

بأفعال تؤثر في األمن النووي؟ھل ھناك خصوم جدد قد یفكرون في القیام —

ھل أبدى الخصوم اھتماما إضافیا بالدولة كھدف أو مالذ آمن أو مصدر للمواد النوویة —
األخرى؟مشعَّةالأو المواد 

ھل تغیرت الحركة التجاریة أو حركة التھریب بشكل ملحوظ عبر الدولة؟ ھل تتطلب  —
زیادة الحجم مزیدا من التدقیق؟ 

ھل أدخلت تعدیالت رئیسیة على نظم األمن النووي وتدابیره؟ ھل ھناك مواقع جدیدة —
المواد   أو غیرھا من  النوویة  المواد  لتخزین  ھل مشعَّةالتستخدم  أو الستخدامھا، أو 

تغیرت كمیات ھذه المواد المتاحة أو أنواعھا تغیرا كبیرا؟ 



٤٦

ات في نظم األمن النووي وتدابیره في  ویمثل تحدید االتجاھات في التھدیدات والتغیر-٢٢-٦
الدولة خطوة ھامة في تحدید توقیت تحدیث دورة نھج إدراك المخاطر أو البدء في تكرارھا.  
إلى ذلك، عندما  وباإلضافة  القرار.  اتخاذ  مع عملیات  بالتنسیق  دوریا،  الدورة  وینبغي تكرار 

ة بالكشف عن التھدیدات والتصدي  تحدث تغییرات ھامة في نظم األمن النووي وتدابیره المتعلق
أو١١،  ١٠لھا [ نھج  ]  دورة  وتكرار  وتحدیثھا  المخاطر  تقییم  استعراض  ینبغي  التھدید،  في 

المخاطر. إدراك



٤٧

التذییل األول 

نموذج تقییم التھدیدات ونھج إدراك المخاطر 

الشكل  -١- ١ التذییل (انظر  الوارد في ھذا  المخطط االنسیابي  نھج )  ٧یُبیِّن  دورة  كامل 
عملیة  في  المنشور  ھذا  في  المذكورة  الھامة  الخطوات  جمیع  وأُدرجت  المخاطر.  إدراك 

واحدة.شاملة 



٤٨

تقییم التھدیدات ونھج إدراك المخاطر.: نموذج ٧الشكل 

تعیین السیاق

اإلدارة 

التنفیذ 

تحدید التدابیر البدیلة

تقییم التھدیدات والمخاطر 

وضع سیاسة  
التھدیدات  
والمخاطر 

تحدید السلطة المختصة  
المعنیة بعملیات تقییم  
التھدیدات والمخاطر 

تحدید أصحاب  
المصلحة 

التضمین في اتخاذ  
القرارات 

إقامة التنسیق  
واالتصاالت 

تحدید نظم األمن النووي  
وتدابیره ذات الصلة 

تحدید تصورات المخاطر  
ذات الصلة 

تحدیث عملیات  
تقییم التھدیدات  

والمخاطر 

تحدید االتجاھات 

تقییم الفعالیة 
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تقییم المخاطر 
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إعداد التدابیر 

وضع أولویات التدابیر 

تحلیل الثغرات تحلیل التكالیف والفوائد تحلیل القدرات الوطنیة



٤٩

التذییل الثاني 

مثال على تقییم التھدیدات 

سیاق التقییم 

توخیا لإلیجاز، ُحذفت من ھذا المثال كل التعلیالت والعملیات والتحلیالت التي تستند  -١-٢
إلیھا التقییمات. وما یظھر فیھ ھو نواتج نموذجیة للعملیات وكیفیة عرض النتائج على أصحاب  

المصلحة.  

في جمیع التذییالت من الثاني إلى الرابع، تُفترض دولة نموذجیة مشتركة لدیھا  و - ٢- ٢
محطة للقوى النوویة ومفاعل للبحوث، ولكنھا ال تملك دورة وقود نووي كاملة. ولدى ھذه  

ومصادر   مواد  وتستخدم  تخزن  مستشفیات  أیضا  أخرى (مثل  مشعَّة الدولة  وصناعات 
المرخص لھا من خالل السلطة التنظیمیة في  مشعَّة ر ال البناء) لدیھا عدد كبیر من المصاد 

الدولة النموذجیة.  

داخل المرافق المقترنة  مشعَّة الوتقع مسؤولیة تنظیم المواد النوویة وغیرھا من المواد  - ٣- ٢
بھا واألنشطة المقترنة بھا، فضال عن الكشف عن حادثات األمن النووي والتصدي لھا، على  

ة تابعة للدولة النموذجیة. وتتعاون جمیع ھذه السلطات وتعمل جنبا  عاتق عدة سلطات مختص 
نھج إلدراك   التھدیدات والمخاطر لتنفیذ  المسؤولة عن تقییم  المختصة  السلطة  جنب مع  إلى 

أخرى غیر  مشعَّةالمخاطر حیال بتدابیر األمن النووي التي تنطوي على مواد نوویة ومواد  
النموذجیة  الدولة  في  المختصة  السلطة  تبیِّن  ذلك،  على  وعالوة  الرقابي.  للتحكم  خاضعة 

وتوضح   التھدیدات  تقییم  لدعم  المستخدمة  واالستخبارات  المعلومات  في  المعروفة  الثغرات 
أھمیتھا وحسن توقیتھا. 

الذي  ك المخاطر وھناك عدة عملیات التخاذ القرارات یمكن أن تستفید من نھج إدرا - ٤- ٢
من شأنھ أن یساعد على تحدید أولویات الموارد الشحیحة. وھناك تفاؤل داخل دولة النموذجیة  

بأن عملیة إدارة المخاطر ستساعد على حفظ الموارد.  



٥٠

تحدید المواد والخصوم 

تتضمن  -٥-٢ للتھدیدات  تحدید  بعملیة  النموذجیة  الدولة  في  المختصة  السلطة  الخصوم  تقوم 
غیر الخاضعة للتحكم الرقابي. ویبین تحلیل الحادثات  مشعَّةوالمواد النوویة وغیرھا من المواد ال

لقاعدة البیانات الخاصة باالتجار غیر المشروع ما یلي: 

ولم تسترد في الدولة النموذجیة.مشعَّةسرقة مقاییس البناء التي تحتوي على مواد (أ)

الواقعة إلى الغرب ثالثة أضعاف عددھا یبلغ عدد الحادثات المسجلة في الدولة المجاورة(ب)  
في الدول الواقعة في الشمال والشرق والجنوب.

لم تُفقد قط مواد نوویة مناسبة لجھاز نووي مرتجل أو ضاعت أو سُرقت في الدولة أو  (ج)  
اورة؛ ومع ذلك، ال یمكن استبعاد إمكانیة الحصول علیھا من ھذه الدول في الدول المج 

.أو من دولة أخرى استبعادا تاما 

وتقوم السلطة المختصة بتقییم وتقرر أن ھناك ثالث فئات من الخصوم المحتملین ینبغي  -٦-٢
مراعاتھا عند تحدید التھدید والمخاطر وھي:

ما أن تقوم بعمل داخل حدود الدولة النموذجیة أو  مجموعة دولیة من الخصوم یمكنھا إ(أ) 
تستخدم ھذه الدولة منطلقا الرتكاب عمل ضد دولة أخرى. 

مجموعة محلیة معادیة دعت إلى اإلطاحة بالحكومة الحالیة ونفَّذت أعمال عنف أخرى. (ب)  

فرد أو مجموعة صغیرة لدیھا أجندة محددة ومیل إلى العنف.(ج)  

وعن  تزود  -٧-٢ المجموعات  میول  عن  بمعلومات  التھدیدات  محللي  المختصة  السلطة 
المخططات واألھداف المعروفة. وتُجمع الحادثات األخیرة ذات الصلة (إما األعمال التي تشیر  

إلى میول المجموعات أو األعمال المتصلة باألمن النووي) وتُربط ببعضھا البعض. 

تحدید األھداف 

ختصة للدولة النموذجیة المعنیة بتقییم التھدیدات والمخاطر عدة أھداف  تحدد السلطة الم-٨-٢
أخرى غیر خاضعة للتحكم  مشعَّةرئیسیة محتملة لألفعال التي تنطوي على مواد نوویة أو مواد 

الرقابي. وینظر إلى ھذه األھداف على أنھا األھداف الرئیسیة لتحلیل التھدیدات: 

ولة النموذجیة؛ منطقة وسط المدینة في عاصمة الد—
منطقة التسوق الرئیسیة في المدینة السیاحیة الرئیسیة في الدول النموذجیة؛—
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عدة مبان حكومیة ھامة تضم وكاالت رئیسیة في الدولة النموذجیة؛—
االحتفال السنوي بالیوم الوطني.  —

الدولة النموذجیة لدیھا عدد صغیر نسبیا من األھداف -٩-٢ ھذه األھداف  وبما أنَّ المحددة، فإنَّ
تُقیَّم كل منھا على حدة. وإذا قررت السلطة المختصة تقییم أھداف محتملة أخرى كثیرة، فیمكن  

تجمیع األھداف في أنواع من األھداف. 

تحدید العواقب 

تعقد السلطة المختصة في الدولة النموذجیة اجتماعا لفریق من الخبراء في المتفجرات -١٠-٢
المحتملة واإلشعاع العواقب  لتقییم  بھا  المأذون  غیر  المتعمدة  األفعال  أو  اإلجرامیة  واألفعال 

من   العدید  في  الخبراء  ھؤالء  وینظر  المحددة.  األھداف  المحتملة ضد  لمجموعة من األعمال 
ونوعھا  مشعَّة الالمتغیرات التي یمكن أن تؤثر في القیم الفعلیة للعواقب، بما في ذلك كمیة المواد 

تقدم وأ ثم  نفسھ.  الفعل  وخصائص  الھدف  وطبیعة  الفعل  وقوع  وقت  الجویة  األرصاد  حوال 
المجموعة تقدیرات تقریبیة لعواقب مجموعة من التصورات. ویمكن توفیر التقدیرات للخسائر  
البیئیة  التكالیف االقتصادیة العواقب  والتكالیف االقتصادیة لكل تصور (توخیا للتبسیط، تشمل 

على  والمجتمعیة). المعیاریة  العاقبة  وتصنیف  المجمعة (القیمة)  العاقبة  قیمة  حساب  ویمكن 
التالي: النحو

اإلصابات × القیمة االسمیة للخسائر + االقتصادیة  القیمة = 
)١(+ البیئیة + المجتمعیة  

القیمة
ــ ١٠٠xتصنیف العاقبة المعیاریة = )٢(ـــــــــــــــــــــــــــــ

(القیمة) القصوى

ھدف-١١-٢ السلطة المختصة ھو تعیین درجة شدة نسبیة للتصورات، یمكن ضرب  وبما أنَّ
تكلفة بقیمة  إلى  الخسائر  وإضافتھا  التوضیح)  عملة (ألغراض  وحدة  ملیون  قدرھا  متوسطة 

مقیاس   لوضع  االقتصادیة  قیمة التكالیف  بأعلى  الناتجة  القیم  تسویة  ویمكن  المجمعة.  للتكالیف 
للعواقب من معیاري  إلى  لوضع تصنیف  ھذا  ١٠٠صفر  الناشئ عن  العواقب  جدول  ویرد   .

. ٤التحلیل في الجدول 
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األرقام افتراضیة ولیست لغرض االستعمال خارج المثال. مالحظة:

تقییم التھدیدات

الدولة النموذجیة الجھود التي  -١٢-٢ تنسق السلطة المختصة لتقییم التھدیدات والمخاطر في 
المختصة الستخالص سرد التھدیدات ألنواع الخصوم الثالثة المحددة.  تبذلھا مختلف السلطات  

ویزود الخبراء ببیانات ومخططات تبّیِن حادثات معروفة أو مشتبھ فیھا لالتجار غیر المشروع 
. ثم یتم تصنیف الحادثات حسب نوع المواد والموقع  مشعَّةبالمواد النوویة أو غیرھا من المواد ال

المو األھداف المعلنة  والحادثة ومصدر  تقاریر تصف  وتقدم أیضا  استخدامھا المشروع.  أو  اد 
واألنشطة الحدیثة والخطابات الصادرة عن كل مجموعة من المجموعات المعروفة إلى خبراء 

مثاال على توافق اآلراء  ٥الموضوع إلجراء تقییم ونھج مشتركین من المجموعة. ویوثق الجدول  
الذي استخلصھ الخبراء.  

الشدة النسبیة للتصورات النظریة في الدولة النموذجیة -٤لجدول ا

الصحة البشریة  التصور 
(عدد اإلصابات) 

التكالیف االقتصادیة  
مالیین وحدة عملة) (

تصنیف العواقب  
المعیاریة 

٠٠٠٢٠٠٠٠٢٥٠١٠٠جھاز لنشر اإلشعاعات في عاصمة 

٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٤٠٬٧٤جھاز نووي مرتجل في مدینة سیاحیة 

٥٠٠٥٠٠٠٫٣٧جھاز لنشر اإلشعاعات في عاصمة 

٢٠١٠٠٠٬٠٤جھاز لنشر اإلشعاعات في مبنى حكومي 

٠٠٠٢٢٥٠٠٬٨٣جھاز لنشر االشعاعات في احتفال 

١٥٠١٠٠٬٠٦جھاز تعرض لإلشعاعات في مبنى حكومي 

٣٥٠٥٠٠٬١٥جھاز تعرض اإلشعاعات في احتفال  

١٥٥٠٬٠١لإلشعاعات في مبنى حكومي جھاز تعرض 

٨٠٠٢٥٠٠٬٣٩حادثة التلوث 
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مثال على تحلیل سرد التھدیدات لثالثة خصوم - ٥جدولال

القدرة القصدالخصم 

تسعى المجموعة إلى إحداث خسائر  مجموعة دولیة 
فادحة في التكالیف االقتصادیة أو  

إحداث إصابات جماعیة. 

أو  مشعَّة سعت المجموعة إلى شراء مواد  
سرقتھا، ولكن قوات إنفاذ القانون أفشلت  

خطتھا. وحصلت المجموعة على أموال طائلة  
من أنشطة إجرامیة، ولكن تدابیر األمن الداخلي  
جعلت من الصعب علیھا توظیف خبراء تقنیین  
أو االتصال بأفراد لدیھم إمكانیة الحصول على  

. مشعَّة الالمواد 

المجموعة ھو تحمیل حكومة  ھدف مجموعة محلیة 
الدولة النموذجیة تكالیف اقتصادیة  

من أجل الحصول على الحكم الذاتي  
اإلقلیمي، دون وقوع خسائر جماعیة  

من شأنھا أن تؤدي إلى غضب  
.دولي

للمجموعة تسلسل ھرمي واضح قائم على  
الروابط األسریة وھي تشارك في جرائم مربحة  

من األعضاء  مثل االتجار بالمخدرات. وال أحد
المعروفین حاصل على شھادة جامعیة متقدمة  
في الفیزیاء أو الھندسة، على الرغم من أنھم  

أظھروا القدرة على صنع أسلحة تقلیدیة  
مرتجلة. ولم یحاولوا قط شراء مواد نوویة أو  

أخرى في الماضي. مشعَّةمواد  

الخصم المفرد یھدف في المقام األولخصم مفرد 
تحمیل تكلفة ألصحاب العمل  إلى 

وإحراجھم. ولئن كان الفرد المعني  
قد یكون راضیا عن اإلصابة أو  

تسبیب إصابات جماعیة   الوفاة، فإنَّ
لیس جزءا من الھدف. 

یمكن للفرد الحصول على المواد النوویة أو  
والخبرة الالزمةمشعَّةغیرھا من المواد ال

ا كامال.  للتعامل معھا، ولكنھ لم یجھز أبدا جھاز
ومن ثم، فمن المرجح أن یقوم بأفعال ال تنطوي  
إال على جھاز للتعرض لإلشعاعات أو تتسبب  

في تلوث محدود. 

وباستخدام نھج تصنیف التھدیدات، تقوم السلطة المختصة المسؤولة عن تقییم التھدیدات -١٣-٢
التصورات  من  تصور  كل  لتصنیف  الموضوع  في  خبراء  مشورة  بالتماس  أیضا  والمخاطر 
م النھج المحدد التقییم إلى عدة فئات فرعیة. ویمكن   المحددة باالقتران مع أنواع الخصوم. ویقّسِ

یدیولوجي وقصد  إلى قدرات تنظیمیة وتقنیة ومالیة. ویمكن تقسیم القصد إلى قصد  تقسیم القدرات إ
موضوعي. ویجوز تقسیم احتمال إنشاء جھاز إلى المواد وصعوبة الحصول على المواد وصعوبة 
بناء الجھاز. وأخیرا، یمكن تقسیم ضعف الھدف إلى نوع الھدف وتوقیت الھجوم. ویتم تقییم كل 

اییر أو العوامل على أساس مقاییس تصنیف محددة (یشار إلیھا أیضا باسم  معیار من ھذه المع
"ساللم الكلمات") تحدد معاییر كل مستوى من التصنیف. ویرد مثال على تقییم مجموعة متمردة 
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ویرد  ٨إلى  ٦محلیة معینة تستخدم جھازا لنشر اإلشعاعات في احتفال سنوي في الجداول من  
. ١٦-٢إلى ١٤-٢وصفھ في الفقرات من 

مثال على تصنیف القدرة والقصد من التھدید - ٦الجدول 

ت درجات تصنیف مكونا
تقییم التھدید 

القصدالقدرة 

التنظیمیة 
التقنیة/ 
الخبیرة 

المالیة/  
اللوجستیة 

اإلیدیولوجیا/ 
المیول 

الھدف/ 
الدافع 

عالیة جدا 

عالیة 

متوسطة

منخفضة 

منخفضة جدا 

مثال على تصنیف المواد والضعف في التھدید -٧الجدول 

درجات تصنیف مكونات  
تقییم التھدید  

الضعف في الھدف المواد 

الفرصة/  نوع الھدف الجھاز الحصول نوع المواد 
الجدول الزمني 

عالیة جدا 

عالیة 

متوسطة

منخفضة 

منخفضة جدا 
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ملخص نموذجي لتصنیف التھدیدات - ٨الجدول 

التصنیف العام لتقییم التھدیدات 

عال جدا 

عالي 

متوسط

منخفض 

منخفض جدا 

لدى المجموعة المحلیة تنظیم قوي وھي ممولة تمویال جیدا ولكن لم تظھر اھتماما أو  -١٤-٢
األخرى. وفي حین أنھا ال تسعى عادة إلى التسبب في مشعَّة معرفة بالمواد النوویة أو المواد ال

لدیھا دوافع قویة للقیام بعمل یبرز صورتھا ویعزز مصداقیتھا.  خسائر في صفوف المدنیین، فإنَّ

یخضع مشعَّة الوالمواد  -١٥-٢ إلیھا  الوصول  ولكن  النموذجیة،  الدولة  في  متاحة  المطلوبة 
لرقابة مشددة. ولكن بمجرد الحصول على المواد، یصبح بناء جھاز أمرا سھال. والھدف مدني  

وضعیف للغایة ولكن التوقیت محدود جدا لضمان أقصى قدر من التأثیر. 

مجموع-١٦-٢ تؤدي  عام،  بالنسبة وبوجھ  للتھدید  عال  تصنیف  إلى  مجتمعة  العوامل  ة 
للمجموعة المحلیة التي تستخدم جھازا لنشر اإلشعاعات في احتفال سنوي في الدولة النموذجیة: 
فالقدرة والقصد یصنفان على حد سواء بدرجة عالیة وتصنف جاذبیة المواد والھدف بدرجة عالیة 

على المنھجیة —والتصنیف العام للتھدیدات  —التقییم  إلى عالیة جدا. وستتوقف كیفیة إجراء ھذا
المستخدمة.

مماثلة أجریت لكل زوج من الخصوم  -١٧-٢ التصورات لتقییم األفعال  - وتستخدم تقییمات 
األمن   لحادثات  المقیَّمة  للخیارات  النسبي  االحتمال  تقدیرات  التصنیفات  ھذه  وتدعم  المحتملة. 

فیھا مو الرقابي. ویتم  مشعَّةاد نوویة ومواد  النووي التي تُستخدم  للتحكم  أخرى غیر خاضعة 
صحتھ  من  ویُتحقق  معیار  كل  تقییم  تدعم  التي  األدلة  إلى  باالستناد  العام  التقییم  ھذا  إثبات 

باستعراض یجریھ خبراء الموضوع. 
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التذییل الثالث 

مثال على تقییم المخاطر 

استخدام  - ١-٣ التالي  المثال  ح  أحداث  یُوّضِ بإنشاء شجرة  االحتمالي  المخاطر  تقییم  منھجیة 
الشجرة   بتصورات  المتعلقة  االحتمال  حسابات  تشكل  التي  القیم  وتُقدَّر  النموذجیة.  للدولة 
التذییل   في  الوارد  التھدیدات  تقییم  إلى مثال  المثال  ھذا  ویستند  العینة.  نتائج تحلیل  وتُعرض 

الثاني ویستخدم نتائجھ. 

ھیكل التصور 

عُقد الشجرة وجمیع البدائل في كل عقدة. وتمثل ھذه الشجرة حدا  ٣تُعرض في الشكل  -٢-٣
أدنى من أنواع العقد الالزمة لوصف حادثات األمن النووي التي تتعلق بمواد غیر خاضعة للتحكم 
الرقابي. ونشدنا للتبسیط، یُقلل عدد البدائل في كل عقدة إلى أدنى حد ممكن. ویُعامل االحتمال 
ما ھو معتاد في شجرة أحداث من ھذا   وعلى نحو  في كل عقدة بحسبانھ توزیعا لالحتماالت. 

یعتمد االحتمال في بعض العقد على القیم في العقد األخرى. فعلى سبیل المثال، تعتمد القبیل،
عقدة الجھاز على المواد المتحصل علیھا. وقد یكون من الضروري أو المستصوب إدخال تبعیات  

ة في جھود تقییم المخاطر التي تبذلھا الدولة. إضافی

ویمثِّل تصور بعینھ أنشأتھ شجرة األحداث بمسار عبر الشجرة. فعلى سبیل المثال، سیكون -٣-٣
لنشر  كجھاز  استخدامھ  تقرر  كبیر  مصدر  على  محلیة  مجموعة  ھو حصول  التصورات  أحد 

السنوي (التصور   االحتفال  لمھاجمة  الشكل،٢اإلشعاعات  البرتقالي). في  باللون  إلیھ  المشار 
إلى   یصل  ما  على  تام،  نحو  على  توسیعھا  عند  المعروضة،  الشجرة  تحتوي  أن  ویمكن 

تصورا (ثالثة خصوم محتملین × نوعین من المواد × أربعة أنواع من األجھزة × خمسة  ١٢٠
ومع ذلك، عندما تتم إزالة المجموعات غیر الواقعیة (مثال، ال یكون مصدر أھداف محتملة). 

مناسبا إلنشاء جھاز نووي مرتجل وھو ال یؤخذ في الحسبان بشأن استخدام جھاز  غاما كبیر
نووي مرتجل لتلویث األغذیة والمیاه)، یتم تقلیل العدد اإلجمالي للتصورات الثابتة ذاتیا المتبقیة  

إلى   المخاطر  نموذج  احتمال كل ت٣٦في  بتقدیر  المخاطر  تقییم  ویستكمل  صور من تصورا. 
التصورات وتقدیر العواقب في حالة حدوث التصور. وسبق أن ورد تقدیر العواقب في التذییل  

الجدول   في  الصلة  ذات  العواقب  تقدیرات  وترد  تقییم  ٤الثاني  وألغراض  الثاني.  التذییل  في 
المخاطر، یُستخدم تصنیف العواقب المعیاریة لتقدیرات العواقب. 
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] ) وكمیة  ١٨[١یوجد في شجرة األحداث نوعان من المواد یمكن الحصول علیھما ھما مصدر كبیر( مصدر من الفئة  مالحظة:
كبیرة من المواد النوویة. 

: شجرة أحداث یظھر فیھا تصوران نموذجیان. ٨الشكل 

تقدیر االحتماالت

یتم تقدیر احتمال التصورات بتقدیر احتمال كل عنصر من عناصر التصور (مراعاة  - ٤- ٣
االحتماالت في   تقدیرات  النموذجیة، ترد بعض  الدولة  وفي حالة  التبعیات عند االقتضاء). 

لكل مستوى في  ٨الشكل   نسبیة  احتماالت  الشكل  في  الواردة  االحتماالت  تقدیرات  وتمثل   .
رى، بالنسبة إلى بدیل معین في مستوى واحد من شجرة األحداث،  شجرة األحداث. وبعبارة أخ

ویمكن   األسفل.  إلى  التالي  المستوى  في  للبدائل  النسبیة  االحتماالت  االحتمال  قیمة  تقدر 
تقییم   في  تتضمن  أن  وینبغي  الموضوع،  في  خبراء  التقدیرات من  مثل ھذه  الحصول على 

تصور الحادثة

التھدید/الخصم 

المواد المتحصل 
علیھا 

الجھاز 

النقل/الھدف 

مجموعة صغیرة مجموعة محلیة مجموعة دولیة

كمیة كافیة من  
المواد النوویة

مصدر كبیر 

جھاز نووي  
مرتجل 

مصدر كبیر  جھاز لنشر  
اإلشعاعات 

جھاز تعرض 
لإلشعاعات 

األغذیة/المیاه احتفال مبنى حكومي مدینة سیاحیة عاصمة 

: ٢التصور : ١التصور 

٣ ,
٥ ,

٠٠٥ ,
٩٩ ,

٨, ٨ ,

٢٥, ٧ ,
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المھ  ومن  الیقین.  لعدم  توزیعات  للمخاطر  فقط  كامل  یتم  االحتماالت  تعیین  أن  مالحظة  م 
تقدیرا لتحدید احتماالت حدوث  ٢٣، یكفي  ٨للفروع المحتملة في شجرة األحداث. وفي الشكل  

جمیع التصورات.  

تقییم المخاطر 

العواقب (ترد  - ٥- ٣ تصنیف  بقیمة  والضرب  التصور  احتمال  بحساب  المخاطر  تقییم  یتم 
، في التذییل الثاني). وفي حالة ھذا المثال، یمكن  ٤جدول  تصنیفات العواقب المعیاریة في ال 

ذلك،   ومع  تلقائیا.  الحساب  وإجراء  الكامل  التصور  توسع  لتحقیق  بیانات  جدول  استخدام 
. ٨الشكل  الحساب المتعلق بالتصورین اللذین یبرزھما٩یوضح المثال الوارد في الجدول  

الثنین من التصورات مثال على لحسابات المخاطر بالنسبة  -٩الجدول  

: مجموعة دولیة تحصل على كمیة كبیرة من المواد النوویة  ١التصور 
وتستخدم جھازا نوویا مرتجال في العاصمة 

٠٫٠٠٠٨٤= ٠٫٧× ٠٫٨× ٠٫٠٠٥× ٠٫٣=االحتمال

٠٫٠٨٤= ١٠٠× ٠٫٠٠٠٨٤= (أ)تصور المخاطر 

: مجموعة محلیة تحصل على مصدر إشعاعي كبیر  ٢التصور 
وتستخدم جھازا لنشر اإلشعاعات في االحتفال 

٠٫٠٩٩= ٠٫٢٥×  ٠٫٨× ٠٫٩٩× ٠٫٥االحتمال = 

٠٫٠٨٢= ٠٫٨٣× ٠٫٠٩٩تصور المخاطر=
التذییل الثاني. ،  ٤تصور المخاطر = االحتمال × تصنیف العواقب المعیاریة. انظر الجدول (أ)

استخدام ٢استخدام جھاز نووي مرتجل في العاصمة. ویمثل التصور ١ویمثل التصور-٦-٣
١بأنھ أكثر احتماال من التصور  ٢في االحتفال السنوي. ویقیَّم التصوراإلشعاعاتجھاز لنشر  

التصور  ١٠٠بقرابة   ولكن  بنحو  ١مرة،  أكبر  عواقب  إلى  مقارنة ١٠٠مرة (١٠٠یؤدي 
ویتوازن الفرق في االحتماالت النسبیة بالفرق في العواقب بحیث یكون التصوران  ٠٫٨٣ـب  .(

متساویین تقریبا في المخاطر. وعلى ھذا النحو، تُستخدم قیم المخاطر للمقارنة بین التصورات  
ال كقیمة مطلقة للمخاطر. 
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بالتصورین  -٧-٣ المتعلقان  الوصفان  مفص٢و  ١ویقدم  حساب تصورین  معلومات  لة عن 
محددین. وھناك تصورات أخرى كثیرة في التقییم العام للمخاطر، وكثیرا ما تتعذر دراسة كل 
تصور على حدة. وبدال من ذلك، یتم تجمیع التصورات حسب خصائصھا (مثل الخصم نفسھ أو 

المخاطر (مث جانب معین من  بأخذ  للمخاطرة  ویمكن وضع توصیفات مفیدة  نفسھا).  ل المادة 
الخصم أو الھدف) ودراسة مجموع المخاطر في جمیع التصورات المرتبطة بمجموعة التھدید  

. وتجدر ٩. وفي ھذا المثال، یرد توصیفان من ھذا النوع في الشكل  المعینالمعینة أو بالھدف  
اإلشارة إلى أن التصورات الفردیة المتعلقة بجھاز نشر اإلشعاع وبالجھاز النووي المرتجل في  

المثال متساویة في المخاطر تقریبا، ولكن عندما تؤخذ في الحسبان جمیع التصورات تكون ھذا  
مخاطر الجھاز النووي المرتجل أكبر بكثیر من جھاز نشر اإلشعاعات.

ویظھر الشكل على الیسار المخاطر الناشئة عن مجموعات محلیة ودولیة وصغیرة من  -٨-٣
ة المحلیة معظم المخاطر والمجموعات الصغیرة أقل  الخصوم. وفي ھذه الحالة، تمثل المجموع

المخاطر. ویبین الشكل على الیمین الفرق بین المخاطر واالحتمال بالنسبة لنوعي المواد في تقییم  
الكمیة الكبیرة  ، تمثلفي كل زوج المخاطر في الرسم التخطیطيالزرقاءاألعمدةالمخاطر. و

التصورات التي البنیةاألعمدةوتمثل  من المواد النوویة أكبر المخاطر.   في كل زوج احتمال 
تستخدم تلك المادة. والمصدر الكبیر ھو األكثر احتماال إلى حد بعید. ویتمثل الفرق بین المخاطر  
واالحتمال في العواقب. ویمكن استخدام المصادر الكبیرة في أجھزة أخرى ولكن األجھزة النوویة 

واد نوویة. ومع ذلك، فإن األجھزة النوویة المرتجلة لدیھا القدرة المرتجلة یجب أن تحتوي على م
الفرق في   یفوق  بحیث  النظري)  المثال  ھذا  لتقییم  بكثیر (وفقا  أكبر  في عواقب  التسبب  على 
العواقب الفرق في االحتمال. وینطوي جزء كبیر من تقییم المخاطر على فھم ھذا التفاعل بین  

االحتمال والعواقب والمخاطر. 

احتمال حدوث التصورات التي تستخدم كمیة كافیة من المواد  البنیةاألعمدة المخاطر. وتمثل  الزرقاءاألعمدة تمثل  : مالحظة 
.النوویة

: مثاالن على تصویر المخاطر. ٩الشكل 

المخاطر: المجموع حسب التھدیداتالمخاطر: المجموع حسب المواد 
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المواد النوویة
مصدر كبیر 
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وثمة عامل رئیسي آخر في فھم المخاطر یتمثل في إظھار عدم الیقین في التقدیرات.  -٩-٣
علقة بمواقع مستھدفة محتملة. وباإلضافة إلى  مثاال لرسم بیاني للمخاطر المت١٠ویبیِّن الشكل  

لكل ھدف)، یظھر المخطط بخط عدم الیقین في تقدیر  العمودالمتوسطة (التي یمثلھا  المخاطر
من  ٥و  ٩٥المخاطر لكل ھدف. ویمثل الطرف األعلى واألسفل من الخط لكل ھدف المئینین  

من توزیعات االحتمال غیر المؤكدة، توزیع عدم الیقین، على التوالي، وغالبا ما یتم حسابھما 
وذلك باستخدام تقنیات مونتي كارلو. وفي ھذا المخطط، یمكن للمحلِّل تحدید أوجھ التمایز الھامة 
في المخاطر. فعلى سبیل المثال، من الواضح أن العاصمة معرضة لخطر أكبر من أي ھدف 

االحتفال السنوي.آخر؛ بینما تتداخل توزیعات عدم الیقین للمدینة السیاحیة و

ومن المھم للغایة في تقییم المخاطر إدراك الطریقة التي یؤثر بھا عدم الیقین في النتائج.  -١٠-٣
وفي بعض التقییمات التي تنطوي على حاالت كبیرة من عدم الیقین، قد یكون من الصعب التمییز 

والدنیا. وفي كثیر من الحاالت، ال یمكن  بشكل موثوق بھ بین المخاطر ذات القیم المتوسطة العلیا  
عدیدة ذات حجم  إال تمییز القیم المتطرفة (أعلى المخاطر وأدناھا) وحدھا، مع وجود مخاطر

إلى جعل تقییم المخاطر یبدو أكثر دقة مماثل بینھا. ویمیل استخدام القیم المتوسطة للمخاطر فقط
فھو قد یكون مضلال. ویمك ن لھذه الرسوم البیانیة أن تساعد محلل المخاطر مما ھو مبرر، ومن ثمَّ

في استكمال تقییم المخاطر وإبالغ صناع القرار بھا.  

حسب الھدفالمخاطر: المجموع

أشرطة عدم الیقین. نموذج لخطة مخاطر تتضمن  :١٠الشكل 
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عاصمة  احتفال  األغذیة/المیاه  مبنى حكومي  مدینة سیاحیة 
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التذییل الرابع

مثال على نھج إدراك المخاطر 

نھج -١-٤ والمخاطر كجزء من  التھدیدات  تقییم  نتائج عملیات  استخدام  التالي  المثال  یوضح 
إدراك المخاطر باستخدام مدخالتھا ومخرجاتھا على حد سواء (المبینة في التذیلین الثاني والثالث  

التذییل على النصف األخیر من دورة نھج إدراك المخاطر: تحلیل  على التوالي).   ویركز ھذا 
البدائل واختیارھا وتنفیذ النظم والتدابیر المختارة واإلدارة المستمرة للبرنامج التي تشمل عملیات 

تقییم محدثة للتھدیدات وتقییمات لفعالیة نظم األمن النووي وتدابیره المنفذة. 

لویات والتنفیذ التحدید وتحدید األو

عقب تقییم المخاطر الوارد وصفھ في التذییل الثالث، تحدد السلطات المختصة ذات الصلة  -٢-٤
(السلطة المختصة المسؤولة عن تقییم التھدیدات والمخاطر والسلطات المختصة المسؤولة عن 

والتدابیر المحتملة التي یمكن استخدامھا للحد   النظم  من المخاطر  األمن في مختلف األھداف) 
الناجمة عن فعل ینطوي على تأثیر في األمن النووي. وفي بعض الحاالت، ال یمكن إال تقییم  

وفي حاالت أخرى، یمكن تقییم تدابیر بدیلة متعددة. ویورد الجدول   ١٠إجراء واحد فحسب. 
لكل ن بالنسبة  المختصة،  السلطات  وتقدر  تقییمھا.  یتعین  التي  المحتملة  والتدابیر  أو  النظم  ظام 

أو التدبیر   تدبیر، االنخفاض في احتمال حدوث حادثة األمن النووي المتوقع أن یحققھ النظام 
وتكالیف تنفیذ ھذا النظام أو التدبیر. 

وتُقیَّم ھذه النظم والتدابیر على نحو فردي ومتضافر لتحدید مقدار الحد من المخاطر لكل  -٣-٤
الرسم البیاني لتحلیل التكالیف والفوائد ھذا  ١١مستوى من مستویات اإلنفاق. ویرد في الشكل  

(حیث تعرف الفائدة بأنھا الحد من المخاطر). وتمثل كل نقطة خیارا أمنیا واحدا (أي مجموعة 
. ١٠حدة ممكنة من النظم والتدابیر) في كل موقع من المواقع المستھدفة المبینة في الجدول  وا

وتمثل المربعات مجموعة الخیارات المنتقاة التي یمكن تنفیذھا، واحدة منھا في كل مرة، لتحسین  
على  األمان بشكل أمثل. وتقع خیارات األمان التي تتیح الحد األدنى من المخاطر لكل وحدة تكلفة

الخط األزرق (المسمى "الخیار األمني األمثل"). 
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النموذجیة نظم األمن النووي وتدابیره المحتملة للدولة-١٠الجدول 

الوصف خیار النظام أو التدبیر الموقع المستھدف 

العاصمة 

القدرة الحالیة في العاصمة خط األساس 

الذین یقومون بدوریات في  زیادة عدد ضباط الشرطة مزید من الشرطة 
العاصمة 

شراء أجھزة الكشف عن اإلشعاع ونشرھا في جمیع أنحاء  إضافة أجھزة استشعار  
العاصمة 

مدینة سیاحیة  

القدرة الحالیة في المدینة السیاحیة خط األساس 

تطویر التدریب وتوفیر قدرة اإلسناد لضباط شرطة المدینة  إجراءات معززة  
السیاحیة للتعرف على تھدیدات األمن النووي وتحدیدھا 

مبنى حكومي  

القدرة الحالیة في المباني الحكومیة خط األساس 

تحسین الحواجز المادیة (األقفال وأنظمة الوصول واألبواب  مزید من الحمایة المادیة  
والنوافذ والحواجز الخرسانیة) التي تحمي المباني 

تركیب نظام أمني مزود بأجھزة إنذار في األبواب والنوافذ  نظام األمن  
وبعض أجھزة رصد اإلشعاعات وشاشات الفیدیو 

االحتفال بالیوم  
الوطني  

القدرة الحالیة على حمایة االحتفال خط األساس 

تحسین أمن المحیط في االحتفال بإقامة الحواجز وضمان  أمن المحیط
األفراد إلى المنطقة من خالل مضایق محددة جیدا  دخول 

حیث یمكن أن یحدث الكشف 

إسناد لضباطإعداد إحاطات إعالمیة للتوعیة وتوفیر قدرةإجراءات معززة 
الشرطة للتعرف على تھدیدات األمن النووي وتحدیدھا 

إمكانیة  زیادة عدد الدوریات من قبل رجال األمن والحد من زیادة الدوریات  
التنبؤ بھا خالل االحتفال 

األغذیة والمیاه  
القدرة الحالیة في مصانع تجھیز األغذیة وشبكات المیاه  خط األساس 

رصد عینات محددة من األغذیة والمیاه  تعزیز الرصد  
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یُظھر خیارات األمن والخیار المنتقى. لتحلیل التكالیف والفوائدرسم بیاني:١١الشكل 

أنَّ-٤-٤ تنفیذ وبما  بعد  كثیرا  یتناقص  المخاطر  خفض  أن  ترى  أن  یمكن  النموذجیة  الدولة 
البرامج األربعة األولى، فإن السلطات المختصة توافق على تنفیذ االختیار األمثل في تلك المرحلة  
من الرسم البیاني (المشار إلیھ بعالمة الخیار المختار). ویتكون ھذا الخیار من التحسینات التالیة:  

فة مزید من الشرطة إلى العاصمة وتعزیز اإلجراءات في المدینة السیاحیة وإقامة محیط  إضا
وتجدر اإلشارة إلى أن عوامل أخرى قد تؤثر في القرار   أمني حول موقع االحتفال السنوي. 
باإلضافة إلى الحد من المخاطر. ولكن في حالة ھذا المثال البسیط، ال یدرج في االختیار سوى 

مخاطر. الحد من ال

إدارة المخاطر

تنفذ الدولة النموذجیة المجموعات األربع من النظم والتدابیر في الخیار المختار، باستخدام  -٥-٤
المتبع في اإلدارة، تمارس  أفضل الممارسات إلدارة البرامج واستخدام النظم. وكجزء من النھج

مماثلة   عامة  مناسبة  في  السنوي  االحتفال  محیط  أصغرقدرة  تعدیل ولكنھا  ویتم  بكثیر،  منھ 
العملیات لمعالجة القضایا والشواغل الناشئة عن ھذه العملیة. ویتم نشر المحیط المعدل والعملیات 
المعدلة في االحتفال السنوي. ویتم تعیین العدد اإلضافي من أفراد الشرطة للعاصمة وتدریبھم.  

صول الجدیدة في التصدي لألفعال المحتملة التي  ولئن كان من المستحیل قیاس األداء المحتمل لأل

المخاطرة

مرتفعة  التكلفة منخفضة 

مرتفعة
ضة

منخف

الخیار األمني األمثل

الخیار األمني غیر  
األمثل 

خیار األمن األمثل  
المنتقى
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تؤثر في األمن النووي قیاسا مباشرا (بسبب ندرتھا)، فإن االنخفاض في الجریمة یقاس ویستخدم 
كبدیل لزیادة القدرة على منع األفعال التي تؤثر في األمن النووي. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إنشاء 

علن الختبار وعي سلطات إنفاذ القانون وتقییم قدرتھا  نموذج لجھاز واستخدامھ كتمرین غیر م
على اكتشاف فعل محتمل ومنعھ. وأخیرا، یتم وضع اإلجراءات الجدیدة للمدینة السیاحیة. وبعد 

تنفیذھا، یتم تقییم اآلثار على السیاح والسكان المحلیین. 

بالو-٦-٤ والمخاطر  التھدیدات  بتقییم  المعنیة  المختصة  السلطة  المحتملة  وتحافظ  بالمواد  عي 
غیر الخاضعة للتحكم الرقابي برصد النشاط داخل الدولة النموذجیة، فضال عن التقاریر المقدمة 
تقییم   تحدیث  ویتم  اإلنتربول.  وإنذارات  المشروع  غیر  باالتجار  الخاصة  البیانات  قاعدة  إلى 

. وعندما یتم تحدیث  التھدیدات بشكل دوري بمعلومات جدیدة عن نوایا مختلف الخصوم وقدراتھم
المخاطر   تقییم  إبالغ  المختصة  السلطة  وتتولى  أیضا.  المخاطر  تقییم  یُحدَّث  التھدیدات،  تقییم 
المحدث لحكومة الدولة النموذجیة على أساس الحاجة إلى المعرفة. وتمشیا مع دورات المیزنة 

موذجیة إلى تحسین قدرتھا  والمشتریات، تمارس عملیة إدارة المخاطر الكاملة أثناء سعي الدولة الن
. على التصدي لألفعال التي تؤثر في األمن النووي الناشئة عن مواد غیر خاضعة للتحكم الرقابي
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المراجع 
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  ،INFCIRC/274/Rev.1 (Corrected)،  اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة

). ٢٠٢١فیینا (
 ]١[

). ٢٠٠٥، األمم المتحدة، نیویورك (A/RES/59/290االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب النووي، القرار    ]٢[

الخاصة بالدولة، العدد   الذریة، الھدف والعناصر األساسیة لمنظومة األمن النووي  للطاقة  الوكالة الدولیة 
). ٢٠١٤سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (من ٢٠

 ]٣[

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توصیات األمن النووي بشأن الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرفق النوویة  
)INFCIRC/225/REVISION 5(  العدد الصادرة عن١٣،  النووي  األمن  سلسلة  الوكالة  من  الوكالة، 

). ٢٠١١الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

 ]٤[

١٤المواد المشعة والمرافق ذات الصلة، العدد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توصیات األمن النووي بشأن  
). ٢٠١١(من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا 

 ]٥[

مكتب الشرطة األوروبي (الیوروبول)، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومنظمة الطیران المدني الدولي  
لبحوث الجریمة  (إیكاو)، والمنظمة الدولیة للش  رطة الجنائیة (االنتربول)، ومعھد األمم المتحدة األقالیمي 

العالمیة، توصیات األمن   التجارة  والعدالة، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، ومنظمة 
النوویة والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، العدد   لة  من سلس ١٥النووي بشأن المواد 

). ٢٠١٢الوكالة لألمن النووي، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

 ]٦[

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Risk Management:
Principles and Guidelines, ISO 31000:2009, ISO, Geneva (2009).

 ]٧[

وصف   إعداد  الذریة،  للطاقة  الدولیة  وصیانتھ،  الوكالة  واستخدامھ  التصمیم  في  لھا  المحتاط  التھدیدات 
). ٢٠١٢من سلسلة الوكالة لألمن النووي، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ( ١٠العدد 

 ]٨[

EUROPEAN POLICE OFFICE, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION, WORLD CUSTOMS
ORGANIZATION, Combating Illicit Trafficking in Nuclear and other Radioactive
Material, IAEA Nuclear Security Series No. 6, IAEA, Vienna (2007).

 ]٩[

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة،  ٧الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ثقافة األمن النووي، العدد  
). ٢٠١١الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (الوكالة

 ]١٠[

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نُظم وتدابیر األمن النووي للكشف عن المواد النوویة والمواد المشعة األخرى  
الوكالة، الوكالة الدولیة  ٢١غیر الخاضعة للتحكم الرقابي، العدد   النووي الصادرة عن  من سلسلة األمن 

). ٢٠١٥الذریة، فیینا (للطاقة 

 ]١١[

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (االنتربول)، معھد األمم المتحدة األقالیمي  
العدد رقم   إدارة مسرح الجریمة اإلشعاعیة،  الجریمة والعدالة،  األمن النووي  G-22لبحوث  من سلسلة 

). ٢٠١٧الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

 ]١٢[

كارلتون ستویبر، عبد المجید شرف، فولفرام تونھاوزر، ماریا دیھ لوردس فیز كارمونا، كتیب عن القانون  
). ٢٠١١تنفیذ التشریعات، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (– النووي 

 ]١٣[

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Incident and Trafficking
Database (ITDB): Incidents of nuclear and other radioactive material out of regulatory
control, 2014 Fact Sheet (2014),
http://www-ns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf

 ]١٤[
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INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION—INTERPOL, Guidelines
on Criminal Intelligence Analysis, Version 4 (LEJEUNE, P., MASON-PONTING, J., Eds),
Criminal Analysis Sub-Directorate, INTERPOL General Secretariat, Lyon (2002).

 ]١٥[

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Development and Application of
Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards
Series No. SSG-3, IAEA, Vienna (2010).

 ]١٦[

KEENEY, R.L., VON WINTERFELDT, D., Eliciting probabilities from experts in
complex technical problems, IEEE Trans. Eng. Manage. 38 3 (1991) 191–201.

 ]١٧[

معاییر األمان الخاصة بالوكالة الدولیة للطاقة   المصادر المشعة،  للطاقة الذریة، تصنیف  الدولیة  الوكالة 
). ٢٠٠٩، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (G-RS-1.9الذریة، دلیل األمان رقم 

 ]١٨[

LAW, A., Simulation Modelling and Analysis, 4th edn, McGraw-Hill, New York (2006).  ]١٩[

METROPOLIS, N., ULAM, S., The Monte Carlo Method, J. Am. Stat. Assoc. 44 247
(1949) 335–341.

 ]٢٠[
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مسرد المصطلحات 
أخرى أو تجھیزھا أو استخدامھا أو معالجتھا  مشعَّة: امتالك مواد نوویة أو مواد  النشاط المقترن

أو تخزینھا أو التخلص منھا أو نقلھا. 

: ھو مرفق ( بما في ذلك المباني والمعدات المقترنة) تُنتج فیھ مواد نوویة أو  المرفق المقترن
أخرى أو تُجھز أو تُستخدم أو تُعالج أو تُخزن أو یُتخلص منھا ویلزم الحصول مشعَّةمواد  

على إذن بشأنھا. 

: ھو التصریح المكتوب الذي تمنحھ السلطة المختصة لتشغیل مرفق مقترن أو لالضطالع  إلذنا
أو ھو وثیقة تمنح ذلك التصریح. ،بنشاط مقترن

المختصة حكومیة السلطة  مؤسسة  أو  منظمة  من تعین:  أكثر  أو  بوظیفة  لالضطالع  الدولة  ھا 
ویمكن أن تشمل السلطات المختصة الھیئات التنظیمیة ووكاالت   وظائف األمن النووي. 

إعمال القانون والجمارك ومراقبة الحدود واالستخبارات واألمن والصحة. 

إجرامي أو  تطبیق تدابیر األمن النووي بما یتناسب مع العواقب المحتملة لفعل  النھج المتدرج:
أو مرافق مقترنة أخرىمشعَّةفعل متعمد غیر مأذون بھ ینطوي على مواد نوویة أو مواد  

أو أفعال أخرى تقرر الدولة أنھا تؤثر سلبا في األمن  أو أنشطة مقترنة أو موجھ ضدھا 
النووي.

مصمم لیتسبب في تكوین نتاج لتفاعل نووي .مشعَّة: جھاز یتضمن مواد  جھاز نووي مرتجل
لسالح   مرتجال  تعدیال  تكون  قد  أو  تماما،  مرتجلة  بطریقة  األجھزة  ھذه  تصنیع  ویمكن 

نووي. 

مادة:مادة نوویة مادة مصدر على النحو المحدد في  أي  مادة انشطاریة خاصة أو  إما  تكون 
المادة العشرین من النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة. 

على تأثیرات محتملة أو فعلیة في األمن النووي ویجب التعامل  : حادثة تنطوي  من نوويأحادثة  
معھا. 

: تدابیر یُبتغى منھا منع تھدید لألمن النووي من إنجاز أفعال إجرامیة أو تدابیر األمن النووي
أخرى مشعَّةمواد نوویة أو مواد  أفعال متعمدة غیر مأذون بھا تستخدم فیھا، أو توجھ ضد،

أو  نووي  أمن  حادثات  عن  للكشف  أو  بھا  مقترنة  أنشطة  أو  بھا  مقترنة  مرافق  أو 
لھا. التصدي

: مجموعة متكاملة من تدابیر األمن النووي.نظام األمن النووي
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شخص أو مجموعة من األشخاص لھم دوافع ونوایا ولدیھم قدرات الرتكاب تھدید لألمن النووي:
أخرى أو مشعَّةفعل إجرامي أو فعل متعمد غیر مأذون بھ یتعلق بمواد نوویة أو بمواد  

بمرافق مقترنة بھا أو بأنشطة مقترنة بھا أو موجھ ضدھا، أو أفعال أخرى تقرر الدولة  
أنھا تؤثر سلبا في األمن النووي.

غیر المواد النوویة غیر خاضعة للتحكم الرقابي. انظر التحكم مشعَّة : أي مادة  أخرىمشعَّة اد  مو
الرقابي.

لإلشعاعات  تعرض  مادة  جھاز  یحتوي  جھاز  أفراد من الجمھور مشعَّة:  تعریض  بنیة  مصمم 
لإلشعاعات.

ة تنظیمیة أن تكون  : أي مادة یحدد القانون الوطني أو اللوائح الوطنیة أو تحدد ھیئمشعَّةمادة  
وفي غیاب ھذا التعیین من قبل الدولة، تمثل   خاضعة للتحكم الرقابي بسبب إشعاعیتھا. 

بموجب الصیغة الحالیة من معاییر األمان الدولیة أي مادة یلزم الحمایة منھا مشعَّةالمادة ال
١األساسیة.

باستخدام متفجرات تقلیدیة أو وسائل أخرى. مشعَّةجھاز لنشر المواد الجھاز لنشر اإلشعاعات:

مشعَّة التحكم المؤسسي یطبق على المواد النوویة أو المواد ال: أي شكل من أشكالالتحكم الرقابي
األخرى أو المرافق المقترنة بھا أو األنشطة المقترنة بھا من قِبل أي سلطة مختصة حسبما  

صلة باألمان واألمن أو الضمانات. ویستخدم تقتضیھ األحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات ال
مصطلح "غیر خاضعة للتحكم الرقابي" لیدل على وضع توجد فیھا مواد نوویة أو مواد 

أخرى بكمیة تكفي لجعلھا خاضعة للتحكم الرقابي ولكن ھذا التحكم غیر موجود إما  مشعَّة
بسبب فشل الضوابط لسبب ما أو ألنھا لم توجد قط. 

ل حدوث نتیجة غیر مرغوب فیھا ناشئة عن حادثة أمن نووي محددة باحتمال  : احتما المخاطر
وقوعھا وبالعواقب المقترنة بھا.

 _____________
١EUROPEAN COMMISSION, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF

THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY,
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMME, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Radiation Protection and Safety of
Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR

Part 3, IAEA, Vienna (2014) .
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من أجل  : العملیة الشاملة لتحدید المخاطر وتقدیرھا وتحلیلھا وتقییمھا بشكل منتظمتقییم المخاطر
تحدید األولویات وإعداد مسارات العمل أو مقارنتھا واتخاذ القرارات.

: موقع یثیر درجة عالیة من االھتمام األمني في الدولة ویمثل ھدفا محتمال  وقع االستراتیجيالم
أخرى، أو موقع تقع فیھ مواد مشعَّةلھجمات إرھابیة تُستخدم فیھا مواد نوویة أو مواد  

أخرى غیر خاضعة للتحكم الرقابي. مشعَّةنوویة أو مواد 

دا إلى المعلومات االستخباریة ومعلومات إعمال القانون  استنا —: تقییم التھدیداتتقییم التھدید
الذي یبیِّن دوافع ھذه الھجمات ونوایاھا وقدراتھا. —ومعلومات المصادر المفتوحة

تشغیلیة تجعل كیانا أو أصال أو نظاما او شبكة أو مرفقا أو نشاطا  : سمة مادیة أو خاصیةالضعف
ة لتھدید بعینھ. أو منطقة جغرافیة متاحة لالستغالل أو عرض

: عملیة تُقّیِم وتوثق خصائص نظام األمن النووي العام وفعالیتھ في ھدف بعینھ.تقییم الضعف
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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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

سلمت جمیع الدول بأن  تھدید اإلرھاب النووي أمر یثیر قلقھا 
األخرى  مشع ةالوبأن  احتمال استخدام المواد النوویة أو المواد 

 في عمل إجرامي یشكل تھدیدا خطیرا لألمن الوطني والدولي
وینطوي على عواقب خطیرة على األشخاص والممتلكات 

مفاھیم والمنھجیات ذات الصلة والبیئة. ویبی  ن دلیل التنفیذ ھذا ال
بنھج إدراك المخاطر حیال تخطیط تدابیر األمن النووي للمواد 

غیر الخاضعة للتحكم الرقابي وتصمیم  مشع ةالالنوویة والمواد 
 ھذه التدابیر وتنفیذھا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 فیینا




