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دولي  2022آب/أغســـــطس    4في   ان بورنز، رئیس الفریق اـل د ســـــتیـف ة من الســــــی ــاـل ام رســـ دیر الـع ، تلقّى الـم
ن ُوجھة نظره بـشأن قـضایا األمان الناـشئة في الوقت الراھن. لألمان م طیَّھ   النووي، تتـضمَّ الرـسالة المذكورة  وتُعمَّ
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 المدیر العام رافائیل ماریانو غروسي
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 2022آب/أغسطس  4

 سعادة المدیر العام السید غروسي،

االختـصاـصات تنص على    وتنصُّ   أكتب إلیكم بـصفتي رئیـساً للفریق الدولي لألمان النووي (اختـصاراً: "الفریق").
ن  وبصفتي الرئیس المعیَّ   لراھن.أنھ ینبغي أن یقدم الفریق توصیات بشأن قضایا األمان النووي الناشئة في الوقت ا

حدیثاً، فإنني أعتزم الوفاء بھذا االلتزام كما فعل ســلفي، الدكتور ریتشــارد أ. میزرف، لیس فقط من خالل مختلف  
نویة. الة ـس نویة.   تقاریر الفریق، بل أیضـا بتقدیم رـس ائل الـس اھمة ھذا العام في إطار الرـس الة مـس كل ھذه الرـس   وتـش

 .http://goto.iaea.org/insag  على العنوان التالي:حة على الموقع اإللكتروني للفریق  والرسائل السابقة متا

ھذه الرـسالة في ـسیاق التھدید المحتمل لألمان واألمن النوویین بـسبب األعمال العـسكریة التي تقع بالقرب  تُكتَب   و
 من المنشآت النوویة.

ــاني الدولي، كما ھو مقنَّ  ویتعارض ــأة نوویة مع القواعد الواردة في القانون اإلنســ ن في اتفاقیة  الھجوم على منشــ
جنیف، وال ـسیما في البروتوكول اإلـضافي األول الخاص بحمایة ـضحایا المنازعات المـسلحة الدولیة، الذي یحظر  

اء النووـیة. د الكھرـب اـنات،    وـقد  على وـجھ التـحدـید شـــــن ھجوم على محـطات تولـی ة بـی اـل ام للوـك اعتـمد المؤتمر الـع
اـنات المؤتمر الـعام، ـفإن "أي ھجوم    .1، تحظر مـثل ـھذه الھجـمات2009آخرـھا في ـعام   ـكان وكـما أشـــــیر في بـی

مـسلح أو تھدید بـشن ھجوم مـسلح على المرافق النوویة المخـصـصة لألغراض الـسلمیة یـشِكّل انتھاكاً لمبادئ میثاق  
 الدولي وللنظام األساسي للوكالة."األمم المتحدة وللقانون  

د مســؤولیة الجھات   ّ ــِ ــلمیة للطاقة النوویة توجد مبادئ أســاســیة تجس وفي صــمیم النظام الدولي لالســتخدامات الس
ــعة.  ــتخدام المواد المش ــآت النوویة واس ــغیل المأمون واآلمن للمنش ــواء عن التش ــِغّلة والحكومات على حد س   المش

ــبیل المثال، توعز اتفا فعلى ــلیما  سـ قیة األمان النووي إلى األطراف المتعاقدة بأن توفر إطارا تشـــریعیا ورقابیا سـ
تقلة مختصـة لتنفیذ اإلطار الوطني؛ وعالوة على ذلك،   اء ـسلطة رقابیة مـس حامل الرخصـة   فإنلتنظیم األمان وإنـش

ل   ویمكن للعملیات العسـكریة أن تؤثر سـلبا في قدرة    .2المسـؤولیة الرئیسـیة عن ضـمان أمان المنشـأة النوویةیتحمَّ
ــؤولالجھات   ــغیل المرافقالمس ــب من األمان واألمن   ة عن تش ــتوى المناس ــلطات الوطنیة على ضــمان المس والس

 والضمانات في المنشآت المتضررة.

ــلح، إومع أنھ ال یُتوقَّع من الدول أن تُ  ــأة نوویة حتى خالل فترة نزاع مسـ ــرر بمنشـ ــالمة لحق عمدا الضـ ال أنَّ سـ
وقد ال تكون الـسمات   المنـشأة تظل مھدََّدة على األرجح بالعملیات العـسكریة التي تجري في المناطق المجاورة لھا.

ب كبیر من المنشــأة.    التصــمیمیة للمنشــأة النوویة أو التدابیر اإلداریة التي یتخذھا المشــغل وحدھا كافیة لمنع تســرُّ
ــاس بأمان المرفق نتیجة لوقوع مخاطر ناتجة من مصــادر    وثمة احتمال متزاید بدرجة كبیرة  بوقوع حادث أو مس

 
حة أو التھدید بشن الھجمات المسلحة على المنشآت النوویة، سواء كانت قید GC(53)/DEC/13الوثیقة    1 ــّ ، حظر الھجمات المسلــ

، حظر جمیع الھجمات المـسلحة على المنـشآت النوویة المخـصـصة  GC(XXXIV)/RES/533)؛ والوثیقة  2009التـشغیل أو قید اإلنـشاء (
، حمایة المنشــــآت النوویة GC(XXIX)/RES/444)؛ والوثیقة  1990لألغراض الســــلمیة ســــواء كانت قید التشــــیید أو قید التشــــغیل (

 ).1985المخصصة لألغراض السلمیة من الھجمات المسلحة (
ــیة تُعبِّر عنھا كذلك االتفاقیة   .9-7  ، الموادINFCIRC/449  )، وثیقة الوكالة1994اتفاقیة األمان النووي (  2 ــاسـ وھذه المبادئ األسـ

،  INFCIRC/546  )، وثیقة الوكالة1997ي الوقود المســتھلك وأمان التصــرف في النفایات المشــعة (المشــتركة بشــأن أمان التصــرف ف
ــعة وأمنھا ( ــادر المش ــأن أمان المص ــلوك بش ، وفي مدونة IAEA/CODEOC/2004  )، وثیقة الوكالة2004وكذلك في مدونة قواعد الس

 .IAEA/CODEOC/RR/2006 )، وثیقة الوكالة2006قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث (

http://goto.iaea.org/insag
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وـسیكون احتمال وقوع ھذه    خارجیة، مثل االنفجارات، أو تـسرب غازات ـسامة أو قابلة لالـشتعال، أو آثار قذائف.
ھدفاً لعملیة  األحداث أكبر إذا كانت ھناك بنیة أسـاسـیة عسـكریة أو صـناعیة بالقرب من المنشـأة النوویة قد تكون 

وإلى جانب التھدید الذي تثیره العملیات العســكریة، یمكن المســاس بالســالمة المادیة والقدرة التشــغیلیة   عســكریة.
للمنشــأة النوویة جراء حدوث انقطاعات في اإلمداد بالمعدات والخدمات الحرجة الالزمة للحفاظ على ســالمة نظم  

 األمان واألمن في المنشأة.

، من الواـضح أن النزاع المـسلح یمكن أن یكون لھ تأثیر ـسلبي على العوامل البـشریة الـضروریة  وعالوة على ذلك
وقد تؤثِّر العملیات العـسكریة ـسلباً في وجود الموظفین بالكامل وفي   لتـشغیل المنـشآت النوویة تـشغیالً مأموناً وآمناً.

  سـدیة ونفسـیة إضـافیة على الموظفین. وال شـك في أن مثل ھذه الظروف سـتفرض أعباء ج  ظروف العمل العامة.
ــأة قد تزید من مواطن  ــلبیة على أمن المنشـ ــكریة، فإنَّ اآلثار السـ ــكلھ العملیات العسـ وإلى جانب التھدید الذي تشـ

وقد ترى الجماعات الھامشـــیة التي تتصـــرف منفصـــلة عن الدولة فرصـــة للقیام بأعمال إرھابیة مثل   الضـــعف.
وإذا   وقد یحدث عمل تخریبي على أنھ عمل عدائي أو اســتفزازي مباشــر.  أة.التســبب في حدث تخریبي في المنشــ

 استحوذ بلد آخر على منشأة نوویة، فإن الخطر الذي تشكلھ التھدیدات الداخلیة قد یزداد أیضا زیادة كبیرة.

ولة  وقد یؤدي العمل العســكري خالل أوقات النزاع المســلح إلى تعطل االتصــاالت الحرجة بین الســلطات المســؤ
ویمكن لھذه الظروف أیضــــاً أن تضــــع قدرة الوكالة على المحك في   ومشــــغلي المرافق ورصــــد حالة المرفق.

م   الحصـول على معلومات فوریة وكافیة لضـمان فھم المجتمع الدولي لحالة أمان المرافق المتضـررة وأمنھا. ویتـس
 الضمانات، بأھمیة حاسمة.  توافر ھذه المعلومات، فضال عن الرصد غیر المنقطع للوفاء بالتزامات

الوضـــع الراھن المجتمع الدولي إلى التفكیر في المبادئ األســـاســـیة الضـــروریة للحفاظ على أمان المنشـــآت  دفع   وقد
النوویة وأمنھا وسالمتھا، ال سیما عندما تكون مھددة بالصراعات المسلحة. وفي ھذا السیاق، أفصحتم عن سبعة ركائز 

في    2022آذار/ـمارس    2واألمن النوویین خالل اجتـماع مجلس مـحافظي الوـكاـلة اـلذي ُعـقد یوم  ال غنى عنـھا لألـمان  
 ، أال وھي:سیاق الوضع في أوكرانیا 

ســـــواًء المـفاعالت أو أحواض الوقود أو أـماكن خزن  –یـجب المـحافـظة على الســـــالـمة الـمادـیة للمرافق   -1
 النفایات المشعة؛

 من تعمل بكامل طاقتھا في جمیع األوقات؛یجب أن تظلَّ نُُظم ومعدات األمان واأل -2

األـمان واألمن، وأن  -3 ة ـب اتھم المتعلـق اء بواجـب ائمون على التشـــــغـیل من الوـف یـجب أن یتمكَّن الموظفون الـق
ض لضغوط ال لزوم لھا؛  یكون بوسعھم اتخاذ القرارات دون التعرُّ

ار -4 اء من ـخ الكھرـب ة ـب دادات آمـن ة إـم ة  یـجب أن تتوفر لجمیع المواقع النووـی ج الموقع عن طریق الشـــــبـك
 ؛الكھربائیة

 یجب أن تتوفر سالسل اإلمداد اللوجستیة ووسائل النقل من المواقع وإلیھا دون انقطاع؛ -5

 یجب أن توجد داخل الموقع وخارجھ نُُظم فعالة للرصد اإلشعاعي وتدابیر للتأھُّب والتصدي للطوارئ؛ -6

 یة وغیرھا.یجب أن تتوفر وسائل اتصال موثوقة مع الھیئة الرقاب -7
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والمھمة الماثلة أمامنا ھي أن نضـمن إلى أقصـى حد ممكن أال تؤثر التھدیدات التي یشـكلھا الصـراع المسـلح سـلباً  
ورغم أن ظروف النزاع المســلح قد تكون نادرة نســبیاً، فإنھا تســوغ التركیز   في أمان المنشــآت النوویة وأمنھا.

بالمنشــآت النوویة وضــمان اتخاذ االســتعدادات والتدابیر    عمدا على الخطوات الضــروریة لتجنب إلحاق الضــرر
وفي ھذا السـیاق، قد ترغب الوكالة والدول األعضـاء في االضـطالع    المناسـبة لردع الخطر والتخفیف من حدتھ.
 بمبادرات إضافیة على النحو المبین أدناه.

المرافق في مناطق النزاع ونشــر  لقد أدت الوكالة دورا حاســما في الســعي إلى الحصــول على معلومات عن حالة 
أة نوویة، ـسترغب الدول المجاورة على وجھ الخصـوص في   تلك المعلومات. فعندما تھدد العملیات العـسكریة منـش

ادات القائمة، مثل تلك    معرفة المعلومات الضـروریة لحمایة ـشعوبھا وبیئتھا. وقد عملت الوكالة على تكییف اإلرـش
أجل توفیر اتصــاالت موثوقة مع الدول األعضــاء، وســیظل ھذا الدور مھما في   المتعلقة بالتصــدي للطوارئ، من

راً    المـستقبل. وقد یبدو إـضفاء طابع رـسمي على دور الوكالة من خالل تقدیم إرـشادات وتعلیمات إـضافیة أمراً مبرَّ
 ومھماً لالستعداد لألوضاع المستقبلیة.

ت الســابقة التي أقرھا المؤتمر العام للوكالة أكَّدت على أنَّ المنشــآت  وكما أشــیر أعاله، فإنَّ القواعد الدولیة والبیانا
ــكریة. ــن ھجمات من خالل عملیات عس وقد یكون من المجدي العمل    النوویة ینبغي أال تكون عرضــة للتھدید بش

على وضـع صـك رسـمي، ربما حتى مدونة قواعد سـلوك، واالسـتناد إلى اإلطار الدولي القائم، لمواصـلة تجسـید  
ھداف "الركائز الـسبع" واالـستناد إلیھا من خالل النظر في أي مبادئ أـساـسیة أخرى تؤثر على ھدف ـضمان أمان أ

ــلح. ــآت التي قد تتعرض لخطر نزاع مســ ــا التفكیر فیما إذا كان أحد جوانب التعھدات    وأمن المنشــ وینبغي أیضــ
ــمل إعالن الدول عن المرافق النوویة التي ینب ــكریة، وھو ما الدولیة المقبلة قد یشــ غي حمایتھا من األعمال العســ

 المعقود بین الھند وباكستان نموذجاً یُحتذى بھ.  1988یوفر بشأنھ اتفاق عام 

وعلى أي ـحال، ینبغي لـلدول، ـبدعم من الوـكاـلة، أن تفِكّر في وضـــــع خطط طوارئ للتخفیف من المـخاطر التي  
ــتعد لتدریب الموظف ــكریا، وینبغي لھا أن تســ ــكل عمال عســ ــأن ھذه    ین على تنفیذ مثل ھذه الخطط.تشــ ومن شــ

 اإلرشادات أن تتناول، على سبیل المثال، مسائل مثل ما یلي:

 تقییم الظروف التي قد تستدعي تعلیق تشغیل المرفق؛ •

ــتمرار حالة اإلغالق المأمون  • ــمان اسـ ــمان إمدادات القوى االحتیاطیة للحفاظ على النظم الحرجة وضـ ضـ
 ؛ات الدیزل المستخدمة في حاالت الطوارئ)(مثل تأمین الوقود لمولد

ــتعدادا لعزل  • ــالح النظم والھیاكل والمكونات الحرجة اســ ــیانة وإصــ تكدیس األجزاء والمواد الالزمة لصــ
 المنشأة لفترات طویلة محتملة؛

 خزن المواد الغذائیة والطبیة وغیرھا من اإلمدادات، فضال عن السكن الالزم لدعم موظفي المحطة؛ •

 موظفین إضافیین في الموقع والقدرة على االتصال بھم لتوفیر اإلغاثة للمشغلین أو ألداء الصیانة الالزمة. وجود  •

ولقد اعتُمدت تدابیر مماثلة اســــتجابة للدروس المســــتفادة من حادث محطة فوكوشــــیما داییتشــــي للقوى النوویة  
اءات النظر في خطط الطوارئ المنطبقة  وینبغي تقییم ھذه الخبرات كجزء من إجر  .19-وللتصـــدي لجائحة كوفید

 على المنشآت النوویة في المناطق المھددة بالعملیات العسكریة.



 GC(66)/INF/11الوثیقة 
 الملحق 

 4الصفحة 

وعالوة على ذلك، ینبغي أن تتناول ھذه اإلرشـــادات أیضـــا ضـــمان قدرات موثوقة وقویة في مجال االتصـــاالت  
ھا من جھات االتصـــال الھامة والرصـــد في الموقع لضـــمان اســـتمرار تبادل المعلومات مع الجھة الرقابیة وغیر

تھالل   تمر للضـمانات، والقدرة على اـس عاعات عن بعد، فضـال عن الرصـد المـس للغایة، وضـمان متانة رصـد اإلـش
ــدي للطوارئ إذا لزم األمر. ــتقل من حالة المرفق   عملیات التصـ ــمان التحقق المسـ ــائل ضـ وینبغي النظر في وسـ

 وظروفھ.

ــلح إلى تحد ــاء أن  ویمكن أن یؤدي أي نزاع مسـ یات غیر متوقعة لألمان واألمن النوویین، وینبغي للدول األعضـ
اء فھم    تلتزم باالـستعداد لضـمان أمان المنـشآت النوویة وأمنھا وضـماناتھا في مثل ھذه الحاالت. وتزداد أھمیة إرـس

من البلدان إلى  راســخ فیما یتعلق بالمرافق الموجودة في المناطق التي قد تشــھد نزاعاً مســلحاً مع تطلع عدد أكبر 
 بناء مرافق نوویة مدنیة.

ادات. یتناول محفل    وـسیواصـل الفریق الدولي لألمان النووي رصـد الوضـع وھو مـستعد لتقدیم مزید من اإلرـش وـس
ان  ب أـم ام في أیلول/ســـــبتمبر، "جواـن ذا الـع ام لـھ ده خالل المؤتمر الـع ان النووي، المقرر عـق دولي لألـم الفریق اـل

وفي جمیع األحوال، ال تترددوا في االتصـــــال بي إذا ـكاـنت ھـناك   الت النزاع المســـــلح".المرافق النووـیة في ـحا
 قضایا معینة تودون أن یدرسھا الفریق االستشاري الدولي لألمان النووي.

 بقبول أسمى آیات التقدیر.   اوتفضلو

 مع خالص تحیاتي، 

 [التوقیع] 

 ستیفان غ. بورنز 
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