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كلمة سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة

بمناســــبة إصــــدار التقريــــر الســــنوي للعــام )1443/1442هـــ( لهيئــــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية، 
ونيابــــة عــــن مجلــــس إدارة الهيئة وإدارتها، يطيب لي أن أتقــدم بوافـر الشـــكر وجزيـل العرفـان إلـى 
مقـــام ســـيدي خــــادم الحرميــن الشــريفين الملــــك ســــلمان بــــن عبــد العزيــز أيــده الله، وولــي عهده 
األميــن، لمــا يوليانــه مــن اهتمــام بالــغ وتوجيهــات ســديدة لقطــاع الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية فــي 
إطــار جهــود التنميــة والرخــاء لبالدنــا المباركــة ورفعــة شــأنها. ولقــد  وفــرت لنــا قيادتنــا الحكيمــة كل 
أســباب الدعــم المعنــوي والمــادي علــى النحــو الــذي أتــاح لنــا فرصــة العطــاء بمــا يخــدم هــذا القطــاع 

الهــام.

تســعى الدولــة فــي كافــة جوانــب التنميــة للتوســع فــي تطبيقــات التقنيــة النوويــة واإلشــعاعية، بمــا 
ــاء  ــن بن ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــة، وم ــان العالمي ــر األم ــل معايي ــاع أفض ــاء، وباتب ــاء والنم ــي الرخ ــهم ف يس
للخبــرات الوطنيــة ومقومــات تحقيــق ســالمة اإلنســان والبيئــة مــن اآلثــار الضــارة لإلشــعاعات المؤينــة،  
وفــي نفــس الوقــت تحقيــق االســتفادة المثلــى منهــا، وذلــك وفقــًا ألهــداف إنشــاء هيئــة الرقابــة 

النوويــة واإلشــعاعية. 

كمــا تســعى الهيئــة بالوفــاء بالتزامــات المملكــة الدوليــة فــي الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة التــي 
هــي طــرف فيهــا والقــرارات التــي تلتــزم بهــا، فــي مجــاالت اختصــاص الهيئــة.

ــتقرار  ــن واالس ــا األم ــم علين ــعبه، وأن يدي ــه وش ــي وقيادت ــا الغال ــظ وطنن ــى أن يحف ــه تعال ــأل الل أس
ــار. واالزده

 والله ولي التوفيق
  

 وزير الطاقة. رئيس مجلس اإلدارة
 عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

مجلس اإلدارة

 صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز
بن سلمان بن عبدالعزيز

 رئيس مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

 معالي وزير االقتصاد والتخطيط
االستاذ / فيصل بن فاضل البراهيم

 معالي مدير عام الدفاع المدني  الفريق
/ سليمان بن عبدالله العمرو

 معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات
والمقايس والجودة الدكتور/ سعد بن عثمان القصبي

معالي  االستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

 سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية
واإلشعاعية الدكتور / خالد بن عبدالعزيز العيسى

معالي االستاذ / محمد بن صالح الدهام

تــم تشــكيل مجلــس إدارة هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 297  فــي 

1443/06/1هـ
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التعريفالمصطلح

المواد النووية

البلوتونيــوم أو اليورانيــوم- 233، أو الُمثرى بالنظيرين )اليورانيــوم- 233 أواليورانيوم- 
ــة  ــي الطبيع ــودة ف ــر الموج ــن النظائ ــط م ــى خلي ــوي عل ــوم المحت 235 (، واليوراني
بخــالف مــا هــو علــى شــكل خامــات أو مخلفــات خامــات، أو أي مــادة أخــرى تقــرر 

الهيئــة تصنيفهــا مــادة نوويــة.

وألغــراض تطبيــق الضمانــات النوويــة يقصــد بالمــواد النوويــة أي مــادة مصدريــة أو 
مــادة انشــطارية بحســب مــا هــي معرفــة فــي اتفــاق الضمانــات النوويــة.

المادة المشعة
أي مــادة تنطلــق منهــا إشــعاعات مؤينــة ســواء منفــردة بنفســها أو ضمــن معــدات 
أخــرى، ومصنفــة علــى أنهــا خاضعــة لرقابــة الهيئــة، ويدخــل ضمنهــا المــواد 

ــا. ــعة طبيعًي المش

ــطة األمان ــق واألنش ــان المراف ــعاعية، وأم ــر اإلش ــن المخاط ــة م ــان والبيئ ــة اإلنس حماي
ــر. ــك المخاط ــا تل ــأ عنه ــي تنش الت

األمن
منــع أو كشــف أي ســرقة أو تخريــب أو وصــول غيــر مــأذون بــه أو نقــل غيــر مشــروع 
)أو أي فعــل إجرامــي آخــر( لمــواد نوويــة ومتعلقاتهــا أو مــواد مشــعة أو للمرافــق 

المرتبطــة بهــا.

النشاط

ــك أو  ــن ذل ــتعمال أي م ــا، أو اس ــة أو متعلقاته ــواد نووي ــعة أو م ــواد مش ــاج م إنت
ــق أو  ــع المراف ــد مواق ــره أو تحدي ــتيراده أو تصدي ــه أو اس ــه أو نقل ــه أو تخزين حيازت
تشــييدها أو إدخالهــا فــي الخدمــة أو تشــغيلها أو إخراجهــا مــن الخدمــة أوالتصــرف 
ــة  ــدده الهيئ ــر تح ــل آخ ــع أو أي فع ــل المواق ــادة تأهي ــعة وإع ــات المش ــي النفاي ف

وفقــا ألنظمتهــا.

رفع الرقابة
الرقابــة  مــن  للنظــام  الخاضعيــن  المشــع  المصــدر  آو  المشــعة  المــادة  إخــراج 
المفروضــة عليهمــا مــن الهيئــة، النخفــاض التعــرض اإلشــعاعي الناتــج عنهمــا 

بدرجــة ال تتطلــب الرقابــة.

اإلخراج من 
الخدمة

 عمليات التفكيك وإزالة التلوث اإلشعاعي والخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق  
ما عدا مرفق التخّلص من رقابة الهيئة.

وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة بشكل دائم أو طويل األمد في مرفق التخلص
مستوف للشروط.

االستبعاد المتعمد لفئة معينة من فئات التعرض اإلشعاعي من نطاق النظام على االستبعاد
أساس أنها ال تخضع لرقابة الهيئة.

اإلعفاء

ــا أو  ــا جزئًي ــا لرقابته ــة م ــعاعي أو ممارس ــدر إش ــاع مص ــدم إخض ــة بع ــر الهيئ تقري
ــا علــى أســاس أن التعــرض اإلشــعاعي الناتــج مــن ذلــك المصــدر أو الممارســة  كلًي
منخفــض بدرجــة ال تتطلــب الرقابــة، أو ألن ذلــك هــو الخيــار األمثــل المتــاح بعــد اتخــاذ 

اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة للتقليــل مــن مخاطــر التعــرض لإلشــعاع.

التعريفات
التعريفالمصطلح

التصدير /
االستيراد

إدخــال مــواد نوويــة أو متعلقاتهــا، أو أي مــادة مشــعة إلــى المملكــة أو إخراجهــا 
منهــا.

التعرض 
الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض لإلشعاعات المؤينة.اإلشعاعي

مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح إذنًا بأداء نشاط أو ممارسة ُمحددة.الترخيص

الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول.المرخص له

أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.الشخص

المرفق 
النووي

أي مرفــق تجــرى فيــه أنشــطة أو ممارســات تســتخدم فيهــا مــواد نوويــة، ويشــمل 
ذلــك محطــة الطاقــة النوويــة، ومفاعــل البحــوث، ومرافــق صناعــة المــواد النوويــة، 
ومرافــق تخزيــن الوقــود المســتهلك، ومحطــة التخصيب، ومرافــق إعــادة المعالجة، 
وأي مرفــق آخــر بحســب مــا هــو معــرف فــي اتفــاق الضمانــات النوويــة وأي مرفق 

مماثــل تحــدده الهيئة.

المرفق

يشــمل المرفــق النــووي، والمنشــأة التــي يســتخدم فيهــا مصــدر إشــعاعي 
ومرافــق التعديــن ومعالجــة المــواد الخــام مثــل مناجــم اليورانيــوم؛ ومرافــق 
التصــرف فــي النفايــات المشــعة؛ وأي مــكان آخــر يتــم فيــه إنتــاج مــواد مشــعة أو 
معالجتهــا أو اســتخدامها أو مناولتهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا إلــى المــدى 

ــن. ــان واألم ــاة األم ــه ُمراع ــب مع ــذي يتطل ال
الطارئ 

النووي أو 
اإلشعاعي

حالــة طارئــة ينتــج عنهــا أو مــن المحتمــل أن ينتــج عنهــا مخاطــر التعــرض لإلشــعاع 
المؤيــن.

المتعلقات 
النووية

مــا يتعلــق بمــادة أو بضاعــة أو تقنيــة أو برامــج حاســوبية أو بيانــات ترتبــط بالجانــب 
ــر  ــووي وغي ــزدوج الن ــتخدام الم ــواد ذات االس ــك الم ــعاعي، وكذل ــووي أو اإلش الن
النــووي، وتخضــع اســتخداماتها لشــروط محــددة؛ كونهــا عرضة إلســاءة االســتخدام.

الحادثة

ــدات، أو  ــال المع ــغيل أو أعط ــاء التش ــك أخط ــي ذل ــا ف ــود، بم ــر مقص ــدث غي أي ح
األحــداث البادئــة للحــوادث، أو اإلنــذارات الســابقة للحــوادث، أو الحــوادث التــي كادت 
ــة، التــي ال يمكــن  ــر المؤذي ــة أو غي ــر المــأذون بهــا، المؤذي أن تقــع، أو األفعــال غي

تجاهــل عواقبهــا الفعليــة أو المحتملــة مــن زاويــة الحمايــة أو األمــان.

الممارسة
أي نشــاط بشــري ينتــج أو مــن المحتمــل أن ينتــج عنــه تعــرض إشــعاعي، وال يشــمل 
ذلــك آليــات العــالج والتشــخيص الطبــي مــن قبــل الممارســين الصحييــن لعــالج 

ــخيصهم. ــى وتش المرض

النفايات 
المشعة 

ــل كإزالــة التلــوث اإلشــعاعي،  مــواد ناتجــة عــن أنشــطة أو ممارســات أو عمليــات تدخُّ
بصــرف النظــر عــن حالتهــا الفيزيائيــة، وال ُيتوقــع اســتخدامها الحًقــا، وتتصــف بأنهــا 
ــعاعي أو  ــاط إش ــون ذات نش ــعاعيًّا، وتك ــة إش ــعة أو ملوث ــواد مش ــى م ــوي عل تحت

تركيــز يتجــاوز المســتوى الــالزم لرفــع الرقابــة عنهــا.
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التعريفالمصطلح

ــي المصدر المشع ــكام وف ــة بإح ــولة أو مربوط ــي كبس ــة ف ــة دائم ــة بصف ــعة مختوم ــادة مش م
ــب. ــكل صل ش

المصدر 
اإلشعاعي

ــود  ــارج دورة الوق ــرى خ ــعة أخ ــادة مش ــع أو أي م ــدر مش ــعاعات، أو مص ــد إش مول
ــة. ــالت الطاق ــاث ومفاع ــالت األبح ــووي لمفاع الن

الوقود 
المستهلك 

وقود نووي تم تشعيعه في قلب مفاعل نووي وأخرج منه نهائيًا.

الضمانات 
النووية

إجــراءات التحقــق والتفتيــش والرقابــة والمســاعدة الفنيــة التــي تقــوم بهــا الوكالــة 
ــتعمالها،  ــة أو اس ــواد النووي ــل الم ــدم تحوي ــان ع ــة، لضم ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــر ســلمية. ــزات والمعــدات والخدمــات المرتبطــة بهــا إلــى اســتخدامات غي والتجهي

ــعة، النقل ــواد المش ــة والم ــواد النووي ــة الم ــة بحرك ــروف المرتبط ــات والظ ــع العملي جمي
ــر المملكــة، أو مــن المملكــة أو إليهــا. بمــا فــي ذلــك المــرور عب

الملخص التنفيذي
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متوسط العمر الحالي 2021
لموظفي الهيئة

متوسط عمر موظفي 
الهيئات المماثلة في 

الدول األخرى

 (36.7)
سنة

(30)

(44) سنة

متوسط العمر لعام          لموظفي الهيئة سنة2020

إرتفاع متوسط العمر لموظفي الهيئة بحوالي ٧ سنوات مقارنة بالعام الماضي

المسار الزمني لتأسيس الهيئة
منــذ ان بــدأت الهيئــة عملهــا الفعلــي فــي 
1440/10/28هـــ الموافــق  7/1/ 2019م اســتمرت 
خــالل العــام 2021 فــي مســيرتها التطويريــة 
منهــا  مســعى  فــي  محــاور،  عــدة  لتشــمل 
بهــا  المناطــة  أهدافهــا ومهامهــا  لتحقيــق 
العمــل  فــي  التميــز  فــي  رؤيتهــا  وتحقيــق 
الرقابــي. وقامــت خــالل هــذا العــام بتطويــر 
هيكلهــا التنظيمــي ليدعــم تنفيــذ اســتراتيجيتها 
ــع  ــق م ــا يتواف ــة )2021-2023(م،  وبم التأسيس
الوكالــة  معيــار  أهمهــا  مــن  دوليــة  معاييــر 
يســهم  وبمــا  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة 

فــي رفــع كفــاءة العمــل الرقابــي فــي المجــال 
معاييـــر  ويعــزز  واإلشعــــاعي،  النــــووي 
االنتشــار، واالســتعداد  األمــان واألمــن ومنــع 
اشــعاعي.  او  نــووي  طــارئ  أي  لمواجهــة 
ــادة   ــى زي ــام عل ــذا الع ــالل ه ــة خ ــت الهيئ  وعمل
 قدرتهــا   البشــرية  لتســهم فــي تحقيــق اهــداف 
الهيئــة. وقــد بلــغ  اجمالــي عــدد موظفــي 
الهيئــة )160(  بزيــادة مقدارهــا )10%( تقريبــًا 
الذكــور  نســبة  وبلغــت  الســابق.  العــام  عــن 
متوســط  بلــغ  فيمــا   ،)%18( واالنــاث   )%82(
ســنة.                              )36.7( الهيئــة  موظفــي  اعمــار 

نمو عدد الموظفين 

20192020
98145

2021
160

2019
بدأت الهيئة عملها

2019/07/01 

نسبة النمو٤٨٪

نسبة النمو٦٣٪

٪١١ نسبة النمو

157
الموظفين السعوديين

98%بنسبة 

3
الموظفين الغير سعوديين

2%بنسبة 

قرار مجلس الوزراء 
تشكيل مجلس اإلدارة

واحد وثالثون شهرا

 1443/6/1هـ

 1441/1/19هـ

قرار مجلس الوزراء تكليف 
صاحب السمو الملكي األمير 

عبدالعزيز بن سلمان
رئيسًا لمجلس اإلدارة          

تعيين 
الرئيس التنفيذي 

للهيئة

إكتمال فصل الهيئة 
عن مدينة الملك 

عبدالله للطاقة الذرية 
والمتجددة وبدء 

الهيئة عمليًا ألعمالها

قرار مجلس الوزراء 
تكليف معالي م. خالد 
الفالح رئيسًا لمجلس 

اإلدارة

قرار مجلس الوزراء (334) 
وتاريخ 1439/06/25هـ

الموافق 9 مارس 2018م
بتأسيس الهيئة

1440/10/28هـ 

1440/5/15هـ  

1440/1/21هـ  

1439/6/25هـ  

6 شهر  

10 شهر  
16 شهر  

20
19

2
7

24
28

20
20

20
21

01
/0

7/
20

19

نسبة النمو
٪250 

نسبة النمو
٪240 

نسبة النمو
٪17 

نسبة النمو ٪1300

%18

٪١٧
نسبة الزيادة في 
النسائـي  الكــادر 
التقرير عام  خالل 

%82

قانوني

اإلدارة 
واالخدمات 

المساندة

مهارات 
تطوير 
الذات

فني رقابي

١

١٢

١٤

٤٩

 منتدى

ورشة عمل

دورة تدريبية

برنامج تدريبي مشاركة من منسوبي 
الهيئة ٦٥٦٧٦

٢
١٧
٥٧ ٪٢٣

5.4

3.8

٪٧٧

فرصة مشاركة اإلناث 

فرصة مشاركة الرجال

برنامج

برنامج

تعزيز القدرات البشرية لمنسوبي الهيئة
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الجهات المنظمة 
للبرامج

إجمالي عدد البرامج

فترات البرامج المكان

عد
ن ب

ع

ض
ريا

ال

سا
نم

ال

بر
لخ

ا

دن
ألر

ا

ت
ارا

إلم
ا

نيا
سبا

أ

ك
شي

الت

سيا
رو

الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية

شراكات مع 
القطاع الخاص

ضمن مشاريع 
معتمدة من 

الهيئة

منظمات وهيئات 
رقابية دولية 

جهات حكومية

٥٥ ١١ ٤ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٢٦

١١

١٠

٢٢ ٣٦
٨

٢٣

٧٦

٢٠

٢١

١٤

١٢

٣

 10

شهور
5

شهور
4

اسابيع
3

اسابيع
2

اسبوع
5

ايام
4

ايام
3

ايام
2

يوم
1

يوم

76

مساهمة الهيئة في بناء القدرات في الجهات الوطنية 
ــي  ــدي األول ــول التص ــي ح ــج التدريب ــي البرنام ــاركة ف ــة المش ــات الوطني أواًل - الجه

للطــوارئ اإلشــعاعية:

ثانيــا - الجهــات المشــاركة فــي الــدورة التدريبيــة حــول تطويــر الخطــط الوطنيــة 
للطــوارئ اإلشــعاعية – بمــا فــي ذلــك تقييــم المخاطــر:

اسم الجهة
عدد 

المشاركين

وزارة الخارجية

وزارة الحرس الوطني

وزارة التعليم

وزارة التجارة

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة  اإلعالم

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

وزارة الدفاع - رئاسة هيئة االركان العامة

وزارة الصحة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الطاقة

وزارة المالية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة النقل

رئاسة االستخبارات العامة

١
٢
٣
١
٣

٤

٢

٢

١
١
١

١
١
١
١
١

اسم الجهة
عدد 

المشاركين

١
١
٢

٢
١٢

٢

٢
٢

١
١

١
١

١
١
١
١

رئاسة أمن الدولة

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مدينة الملك عبد الله  للطاقة الذرية والمتجددة

هيئة الرقابة النووية واالشعاعية

هيئة الهالل األحمر السعودي

الهيئة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للموانئ

الهيئة العليا لألمن الصناعي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

األمن العام

الدفاع المدني

المركز الوطني للعمليات األمنية

مجلس المخاطر الوطنية

قوات أمن المنشآت

حرس الحدود

اسم الجهة
عدد 

المشاركين

وزارة الخارجية

وزارة الحرس الوطني

وزارة التعليم

وزارة التجارة

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة  اإلعالم

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

وزارة الحرس الوطني

وزارة الدفاع 

وزارة الصحة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الطاقة

وزارة المالية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

رئاسة أمن الدولة

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

١
١
٣
١

٢

٢

٢

٢

١
١

١
١

٢
١
١
١
١

اسم الجهة
عدد 

المشاركين

٢

١
١١

٣

٢
٢

٢
١

١
١

١
١

٥
١
١
١

مدينة الملك عبد الله  للطاقة الذرية والمتجددة

هيئة الرقابة النووية واالشعاعية

هيئة الهالل األحمر السعودي

الهيئة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للموانئ

الهيئة العليا لألمن الصناعي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة عمليات القوات المسلحة

األمن العام

المركز الوطني للعمليات األمنية

المركز الوطني لآلرصاد

مجلس المخاطر الوطنية

قوات أمن المنشآت

حرس الحدود

جامعة األميرة نورة
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أعمال الرقابة والتراخيص للممارســات اإلشــعاعية للعام 2021م 

أعمال التراخيص
إجمالي عدد الرخص حسب الممارسة اإلشعاعية خالل عام 2021م )154 رخصة(

الممارسات

الرخص الذي 
تم إصدارها 
/ تجديدها / 

تعديلها من تاريخ 
2021/1/1م

اإلجمالي
التراكمي
المرخص

صناعي

25216أجهزة القياس النووي
63141التصوير اإلشعاعي الصناعي

222نظام الفحص األمني للحاويات باستخدام االشعة
513وحدات التشعيع 

24إنتاج النظائر المشعة
17-سبر غور اآلبار

97413اإلجمالي

طبي
1660التشخيص الطبي باإلشعاع

3172الطب النووي
418العالج الطبي باإلشعاع

51150اإلجمالي

اخرى

216البحث العلمي
329النقل اآلمن للمصادر المشعة

18تجارة واستيراد وتصدير المصادر اإلشعاعية
3-المعايرة اإلشعاعية

9-تجميع واصالح وصيانة المصادر اإلشعاعية
665اإلجمالي

154628اجمالي الرخص

صناعي

97  

من إجمالي413

51  

من إجمالي150

6  

من إجمالي65

طبي اخرى

صناعي طبي اخرى

١٦

٤٥٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

٩

١٨

١
٩ ٦

١
٥ ٢ ٧

٢٥

٤ ٢ ٢ ١ ١

تجارة 
واستيراد 
وتصدير 
المصادر 
اإلشعاعية

النقل اآلمن 
للمصادر 
المشعة

البحث 
العلمي

العالج الطبي 
باإلشعاع

الطب 
النووي

التشخيص 
الطبي 
باإلشعاع

رخصة جديدة
تجديد/تعديل

إنتاج 
النظائر 
المشعة

وحدات 
التشعيع 
الصناعي

نظام الفحص 
األمني 

للحاويات 
باستخدام 

االشعة

التصوير 
اإلشعاعي 

الصناعي

أجهزة 
القياس 
النووي

٦٩ ٣٦ ١٥ ٢٤٢٨

إجمالي عدد الرخص حسب الممارسة اإلشعاعية خالل عام 2021 م )154( رخصة
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عدد العاملين في المجال 
اإلشعاعي 

30,000
أكثر من 

عدد محطات شبكة الرصد 
اإلشعاعي

140
عدد الرخص التي تم 

إصدارها

٩٧٥١٦

عدد الجهات الوطنية المشاركة 
في خطة الطوارىء

33
مواصفة وطنية ذات عالقة 
بالعمل النووي واالشعاعي

115160
عدد الموظفين

بوابة كشف اشعاعي

13
عدد المشاريع

بقيمة 
مليون -127515

اللوائح الفنية

13228

العمل الرقابي النووي واإلشعاعي في ارقام

النــووي واإلشــعاعي  الرقابــي  العمــل  1. يواجــه 
ــًا  ــى عائق ــا ال  تبق ــة، لكنه ــة متنوع ــات طبيعي تحدي
مســتمرًا  لنمــوه. وســاهم الحــراك الوطنــي والتحول 
الدولــة بقطاعاتهــا  الشــامل فــي كافــة أعمــال 
العامــة والخاصــة وفــق رؤيــة 2030، فــي تذليــل 
ــل  ــا جع ــي، مم ــل الرقاب ــات العم ــن معوق ــر م الكثي
ــر تيســيرًا، وأســرع  ــة أمــرًا أكث ــدء أعمــال الهيئ مــن ب

ــات. ــى التحدي ــب عل ــي التغل ف

النــووي  الرقابــي  العمــل  إطــار  يتكــون   .2
Nuclear Regulatory Framework واإلشــعاعي 
مــن شــق قانونــي Legislative وشــق وظيفــي 
أعمــال  طبيعــة  أن  كمــا   .Regulatory Functions
الهيئــة تشــمل التنــوع الرأســي فــي مســؤولياتها، 
بــدءًا مــن حمايــة اإلنســان والبيئــة، حتــى الوفــاء 
بالتزامــات المملكــة الدوليــة فــي مجــاالت اختصــاص 
الهيئــة، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن شــمولية فــي 
الشــق القانونــي ألعمــال الهيئــة، والــذي يعــد مــن 
ــة  ــات الدولي ــذه االلتزام ــق ه ــي تحقي ــيات ف األساس
للمملكــة، وأحــد المتطلبــات األساســية لذلــك. ويعــد 
صــدور أنظمــة الهيئــة فــي هــذا التوقيت ميــزة، حيث 
ــة  ــة الوطني ــداد األنظم ــي إع ــي ف ــدم القانون التق
وفــق أساســات صحيحــة وتكامليــة أساســية، وهــي 
ــة  ــة مكتمل ــة أنظم ــت للهيئ ــي أتاح ــرص الت ــن الف م

ــرة. ــة كبي ــى درج إل

3. تظهــر هنــاك حاجــة كبيــرة لتنميــة قــدرات المرافق 
ممارســات  تتضمــن  التــي  والمنشــآت  النوويــة 
إشــعاعية إلــى دعــم فــي جوانــب تحقيــق متطلبــات 
العمــل الرقابــي. وهــذا يخلــق فــرص تجاريــة لتنميــة 
 Technical Support مجــاالت خدمات الدعــم التقنــي
Organizations  واالستشــارات فــي القطــاع الخاص، 
لتســهم بدورهــا فــي تطويــر العمــل الرقابــي فــي 
المملكــة بصــورة فاعلــة. مــن هــذا التوجــه تبــرز 
ــق  ــة لتحقي ــركات الحكومي ــض الش ــام بع ــة قي أهمي
ــركات  ــض ش ــا بع ــة، ويتبعه ــي البداي ــر ف ــذا األم ه
القطــاع الخــاص فــي مراحــل الحقــة ومتتاليــة. ومثــل 
ــل  ــب ب ــة فحس ــت وطني ــة ليس ــه حاج ــل ل ــذا العم ه

ــق  ــدول، ويحق ــن ال ــد م ــا العدي ــع له ــة تتطل وعالمي
بعــدًا تجاريــا فــي مجــال االستشــارات والخدمــات 
التقنيــة  الخدمــات  هــذه  نمــاذج  ومــن  الفنيــة. 
ــة  ــة الرقاب ــًا هيئ ــه حالي ــل علي ــا تعم ــارات م واالستش
النوويــة واإلشــعاعية )الجهــة النوويــة الرقابيــة التي 
تطلــب قيــام الجهــات بالمعايــرة الدوريــة ألجهــزة 
ــة  ــا للحماي ــار برنامجه ــي إط ــعاعي ف ــح اإلش المس
مــن اإلشــعاع(، والهيئــة الســعودية للمواصفــات 
الوطنيــة  الجهــة  )كونهــا  والجــودة  والمقاييــس 
الملــك  والمعايــرة(، ومدينــة  بالتقييــس  المعنيــة 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة )كونهــا مركــز تميــز 
فــي بعــض أنشــطة القيــاس اإلشــعاعي( مــن جعــل 
ــرًا  ــة مختب ــي المدين ــعاعية ف ــرة اإلش ــر المعاي مختب
مرجعيــًا وطنيــًا وعالميــًا، يحقــق بذلــك خدمــة وطنيــة 
أجهــزة  وإقليميــة مطلوبــة فــي مجــال معايــرة 
التــي تســتخدم فــي مجــال  الرصــد اإلشــعاعي، 
األمــان اإلشــعاعي. وفــي مثــال آخــر تهيئــة مفاعــل 
للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  فــي  األبحــاث 
والتقنيــة ألن يكــون منصــة تدريــب وبنــاء للقــدرات 
البشــرية، فــي مجــال أمــان المفاعــالت النوويــة 
)ومجــاالت أخــرى فــي هندســة المفاعــالت النووية(، 
وليــس فقــط علــى المســتوى الوطنــي بــل وعلــى 
ــن  ــتفادة م ــي، واالس ــي والدول ــتوى اإلقليم المس
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي التشــجيع على 
ــك مــن جهــة، وعلــى جعــل هــذا العمــل نموذجــا  ذل
ــخير  ــفافية وتس ــى الش ــًا عل ــًا قائم ــعوديًا عالمي س

ــالم.  ــذرة للس ال

4. تعمــل الهيئــة علــى تهيئــة قدراتهــا وخبراتهــا 
ــة  ــي المنطق ــدول ف ــك ل ــًا، وكذل ــويقها عالمي لتس
فــي تنميــة األجهــزة الرقابيــة لهــذه الــدول. وتتطلــع 
ــن  ــتفادة م ــرى لالس ــة ودول أخ ــض دول المنطق بع
هــذه الخبــرات والقــدرات بعــد تعرفهــم علــى نجاحــات 
الهيئــة فــي بعــض المجــاالت الرقابيــة، وذلــك مثلمــا 
اســتفادت وتســتفيد الهيئــة فــي بدايــة عملهــا مــن 
ــل  ــبقتها مث ــرى س ــدول أخ ــة ل ــات رقابي ــدرات هيئ ق
فنلنــدا وكوريــا الجنوبيــة والمجــر وإســبانيا، حيــث 
تنمــو خبــرات الهيئــة ويجعلهــا ذلــك  فــي هــذا 

الفرص ذات التأثير اإليجابي على عمل الهيئة
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دعــم  لتقديــم  والخبــرة،  القــدرة  مــن  المســتوى 
دولــي مشــابه، لــه عائــد مــادي للهيئــة مــن جهــة، 
وتســويق لقــدرات المملكــة وتميزهــا الرقابــي مــن 

ــرى. ــة أخ جه

النوويــة  الرقابيــة  القــدرات  تنميــة  إطــار  فــي   .5
برنامــج  بتأســيس  الهيئــة  قامــت  واإلشــعاعية، 
تدريبــي مكثــف يهــدف إلــى بنــاء القــدرات الرقابيــة 
ــا  ــة وإطاره ــا العلمي ــي جوانبه ــن، ف ــدى المتدربي ل
الدولــي  الرقابــي  والبعــد  الوطنــي  القانونــي 
والمتطلبــات الرئيســة لبرامــج الحمايــة مــن اإلشــعاع 
فــي الممارســات اإلشــعاعية المختلفــة. وتتوجــه 
الهيئــة لتســخير هــذا البرنامــج علــى المســتوى 
اإلقليمــي، وعملــت علــى بنــاء شــراكة مــع الوكالــة 
ــاء  ــه، وبن ــذا التوج ــم ه ــة لدع ــة الذري ــة للطاق الدولي
برنامــج آخــر مخصــص لتنميــة قــدرات العامليــن فــي 

الهيئــات الرقابيــة الدوليــة والتركيــز علــى دول فــي 
المنطقــة.

ــر  ــة عملــت وتعمــل علــى تطوي ــذ إنشــاء الهيئ 6. من
للمــواد  المشــروع  غيــر  التــداول  مراقبــة  ســبل 
الملوثــة  والســلع  المشــعة  والمــواد  النوويــة 
بالمــواد المشــعة. وتتزايــد الحاجــة إلــى بنــاء وســائل 
ــروع  ــر المش ــداول غي ــن الت ــف ع ــة للكش ــة رقابي تقني
ــل  ــع مث ــى تصني ــة إل ــر الحاج ــي تظه ــك. وبالتال لذل
هــذه الوســائل وطنيــًا باألســلوب التجــاري المناســب، 
االكتفــاء  وتحقيــق  الالزمــة  الدوليــة  وبالشــراكات 
الذاتــي واالســتثمار فــي التصديــر، بــل والتطويــر 
التقنــي لمراحــل أكثــر تعقيــدًا فــي تقنيــات متقدمــة 
فــي هــذا الجانــب.  ويمكــن أن ُيكّمــل ذلــك ببنــاء 
القــدرة علــى فحــص الحاويــات باإلشــعاعات الســينية.

ملخص أبرز  إنجازات الهيئة في خطتها االستراتيجية التأسيسة 
)2023-2021(

إعتبارات خاصة ألعمال الهيئة
قــد تبــدو الهيئــة متشــابهة فــي أعمالهــا مــع 
ــف  ــا تختل ــرى، إال أنه ــة أخ ــة وطني ــات رقابي هيئ
تمامــًا فــي طبيعتهــا ونطاقهــا. هــذه األعمــال 
ــة  ــة دولي ــة وتقني ــز بأنهــا سياســية وقانوني تتمي
فــي آن واحــد، وهــو مــا ُيحّتــم االلتــزام بالمعاييــر 
مــن  العديــد  عليهــا  تنــص  والتــي  الدوليــة 
ــات  ــرارات والمدون ــات والق ــدات واالتفاق المعاه
الدوليــة )أو مايطلــق عليهــا الصكــوك الدوليــة(، 
وتلتــزم بهــا المملكــة وفــق قراراتهــا الســيادية.
بعــض هــذه الجوانــب مــن األعمــال الرقابيــة 
علــى  العمــل  تتطلــب  دوليــًا  المطلوبــة 
تأسيســها، وهــي أيضــًا وردت فــي العمــوم 
فــي مهــام الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي 
وفًقــا  تنفيذهــا  يتــم  أن  وتتطلــب  تنظيمهــا، 
ألفضــل المعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن.

عمــل الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية، وإن كان 
واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  بهيئــة  مناطــًا 
ــل األدوار  ــب تكام ــه يتطل ــا، إال أن ــق تنظيمه وف

ــن  ــة م ــة الحكومي ــات الوطني ــن الجه ــد م للعدي
أجــل أن يتحقــق الهــدف المنشــود وفــق أفضــل 
المملكــة  رؤيــة  مــع  يتفــق  وبمــا  المعاييــر، 

وتوجههــا الريــادي العالمــي.

واســتناًدا إلــى هــذه اإلعتبــارات الهامــة، وفــي 
ــؤوليات  ــض المس ــي لبع ــيس الوطن ــار التأس إط
الوطنيــة التــي لهــا طابــع دولــي أيضــًا، كان 
ــية  ــتراتيجية تأسيس ــة اس ــون للهيئ ــا أن يك لزاًم
تهتــم بتحقيــق هــذه الجوانــب بصــورة عاجلــة 
)فتــرة االســتراتيجية ثــالث ســنوات، مــن 2021 
إلــى 2023م(. وبالتالــي فــإن مؤشــرات إنجــاز 
ــتراتيجية  ــذ االس ــرة تنفي ــي فت ــداف ف ــذه األه ه
يكــون مــن خــالل قيــاس تراكمــي إلنجــاز مبــادرات 
هــذه األهــداف، وذلــك فــي إطــار قطاعــّي 
ووظيفــّي فــي آن واحــد، ووفــق مصفوفــة 
وكذلــك  الهيئــة،  داخــل  ومســؤوليات  أدوار 
خارجهــا، مــع الشــركاء )مــن الجهــات الحكوميــة 
المرتبطــة مســؤولياتها بأعمــال الهيئــة(، ومــع 
ألنظمــة  يخضعــون  ممــن  المصلحــة  أصحــاب 

ــة. الهيئ
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%80%79.5

4.1
استكمال تقييم قدرات التأهب 

واالستجابة الوطنية للطوارئ النووية 
واإلشعاعية.

%85%85

اقتراح استراتيجية وطنية للوقاية في 4.2
20%20%حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.

إنشاء وتشغيل مركز عمليات للطوارئ 4.3
90%90%النووية في الهيئة.

4.4

إنشاء وتشغيل نظام لدعم القرار للتنبؤ 
بآثار الحوادث النووية واإلشعاعية 
وتقديم المشورة بشأن اإلجراءات 

الوقائية.

%90%90

4.5
تطوير فريق لالستجابة للطوارئ في 

الهيئة لالستجابة لحاالت الطوارئ 
اإلشعاعية.

%80%60

إنشاء برنامج وطني للرصد اإلشعاعي 4.6
90%85%البيئي.
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%70%70.9

التأكد من اكتمال وسالمة اللوائح 5.1
95%95%الفنية.

إنهاء وضع اللوائح الفنية الفرعية 5.2
90%90%والمقاييس الفنية.

5%5%استكمال صياغة األدلة اإلرشادية.5.3

5.4
تقديم الدعم المستمر لعمالء وشركاء 

الهيئة من أجل تعزيز االمتثال للوائح 
والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.

%45%48

ي 
وو

الن
ن 

ما
األ

ة ب
ص

خا
 ال

فة
قا

الث
ء 

بنا
 .6

له
حو

ي 
وع

 ال
شر

ون
ه، 

ة ب
ثق

وال

%15%15 

 15%15%تعزيز ونشر ثقافة األمان النووي.6.1

6.2
تطوير وتنفيذ برامج توعوية لعمالء 
وشركاء الهيئة من خالل استراتيجية 

االتصال.
%15%15 

تصميم وإطالق برنامج خاص للتميز في 6.3
 15%15%الخدمة، والتميز في ثقافة األمان.

وفيمــا يلــي مؤشــرات اآلداء إلنجــازات الخطــة االســتراتيجية التأسيســية للهيئــة )2023-2021(
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%60%67 

1.1
تطوير العمليات الخاصة بالتراخيص 

والمراجعة والتقييم والتفتيش 
لألنشطة والممارسات اإلشعاعية. 

%55%70

1.2

توسيع تطبيق العمليات الخاصة 
بالتراخيص والمراجعة والتقييم 

والتفتيش، لتشمل المرافق واألنشطة 
القائمة غير الخاضعة للرقابة. 

%50%45

إنشاء نظام لمراقبة جودة أمان 1.3
85%60%الممارسات الطبية اإلشعاعية.

إنشاء سجل رقابي وطني شامل 1.4
65%70%وقابل للتطوير.
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%50%51.7

 

االستعداد الكامل لمنح ترخيص لموقع 2.1
 100%90%أول محطة للطاقة النووية.

إجراء مراجعة وتقييم لتصاميم محطة 2.2
 %00%الطاقة النووية لدعم ترخيص البناء.

2.3

استكمال عمليات التراخيص لـ )أ( أول 
مفاعل بحثي منخفض الطاقة، و )ب( 
المرافق النووية األخرى غير مرافق 

الطاقة.

%70%67 

2.4
توسيع السجل الرقابي الوطني 

ليشمل المواد النووية والمتعلقات 
النووية.

%35%33 
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%65%59.1 

3.1

تعزيز رصد ومراقبة المصادر المشعة 
غير المحصنة، )مواد خارجة عن سيطرة 

المنظم(، واستعادة السيطرة على 
المصادر المشعة خارج التحكم بما فيها 

اليتيمة )التي ال يعرف مالكها(.

%45%15

3.2
وضع نظام وطني للرقابة على واردات 
وصادرات المواد النووية والمتعلقات 

النووية.
%90%90

3.3
بناء فهم مشترك ومنظور دقيق 

لموضوع منع انتشار األسلحة النووية 
بين الهيئات الحكومية ذات العالقة.

%50%50

3.4
تنفيذ وتعزيز األنشطة الوطنية التي 

تساهم في دعم النظام الدولي لعدم 
االنتشار.

%40%37

استكمال تحليل ُمهددات األمن 3.5
67%70%الوطني وعالقتها باألمن النووي.

على المسار، االختالف 
5% وما دون

متأخر عن المسار، أكثر 
5% إلى %15

ا عن المسار،  متأخر جدًّ
أكثر من %15

لم يتم البدء عملًيا
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11.1

استكمال تطوير السياسات والعمليات 
ذات األولوية وغير األساسية، وضمان 

التكامل مع السياسات والعمليات 
األساسية.

%25%23 

 43%45%تطوير برنامج التميز المؤسسي.11.2
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%20%18.5 

12.1

تخطيط وتنفيذ برنامج للتعرف على 
تجربة العميل المستهدف، ويتضمن 

ذلك إتاحة وصول صوته، والتواصل معه 
من خالل مركز لالتصال.

%25%24 

تصميم وتنفيذ نظام إداري لعالقات 12.2
 14%15%العمالء وخدمات الهيئة.

إنشاء برامج تواصل مجتمعية لالرتقاء 12.3
 14%15%بمستوى التوعية.
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%45%44.8

استكمال تصميم وتطوير الهيكل 13.1
95%95%التنظيمي.

13.2
استكمال نموذج الكفاءة والتقييم 

األولي، ووضع وتنفيذ خطة توظيف 
فعالة.

%45%43

13.3
تأسيس نظام إداري لمستوى أداء 

الموظف من خالل بطاقة األداء 
.)Tier3( المتوازن

%45%43

تطوير وتفعيل خطة إلشراك وإدارة 13.4
15%10%الكفاءات بما يعزز إنتاجية الموظف.

تطوير متطلبات وبرامج التدريب 13.5
15%15%الداخلي.

13.6
إنشاء برنامج لبناء ثقافة تنظيمية 

راسخة تحفز روح التعاون وتغرس مبدأ 
القيادة وتتماشى مع القيم.

%15%15
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7.1

وضع نموذج مالي يتضمن توقعات 
وميزانية تنظيمية لمدة 3 سنوات، 
تتضمن نماذج/ آليات لتقدير تكاليف 

عمليات التراخيص والرقابة.

%90%90 

تطوير الخدمات لتحسين واستدامة 7.2
 15%15%اإليرادات والكفاءات والوعي.
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إعداد وتنفيذ برنامج لكفاءة وفاعلية %50%508.1
50%50%اإلنفاق.
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%70%66.8 

9.1

تأسيس مكتب لهيئة الرقابة النووية 
واإلشعاعية في الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية وتعميق التعاون مع 
الوكالة.

%95%90 

9.2
ضمان الوفاء بااللتزامات الوطنية 

للمعاهدات واالتفاقيات الدولية في 
مجال الرقابة النووية.

%75%75 

إقامة عالقات وتعاون مع الجهات 9.3
 35%40%الرقابية اإلقليمية.

9.4
التعرف على الجهات الرقابية المماثلة 
المتميزة في جميع أنحاء العالم، وبدء 

وتنشيط برامج التعاون معها.
%40%35 

تحديد منظمات الدعم الفني المختصة 9.5
 TSO(%65%60( وبناء الشراكات معها.
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10.1
بناء آليات وأطر العمل المشترك مع 
الجهات الحكومية ذات الصلة بمهام 

ومسؤوليات الهيئة.
%8550% 

تصميم وتطوير خدمات مرتبطة مع 10.2
 50%80%جهات القطاع الحكومي المحلية.

10.3
تحفيز إنشاء المحتوى المحلي 

ومساهمته، من خالل مؤسسات 
خدمات فنية سعودية.

%25%5 
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التحديات والعوائق والصعوبات

الهيئــة  أعمــال  واجهــت  تحديــات   - اواًل 
معهــا: وتعاملــت 

والمراجعــة  بالتراخيــص  الخاصــة  العمليــات   .1
والتقييــم والتفتيــش للممارســات واألنشــطة 

اإلشــعاعية:

الرقابيــة  اإلجــراءات  تطويــر  أعمــال  تتزامــن 
للهيئــة مــع الزخــم الكبيــر مــن طلبــات التراخيــص، 
للممارســات  األخــرى  الرقابيــة  واألعمــال 
اإلشــعاعية، ومنهــا تلــك المرخصــة فــي أوقــات 
ســابقة مــن مدينــة الملــك عبداللــه للطاقــة 
الذريــة والمتجــددة، قبــل تأســيس هيئــة الرقابــة 
النوويــة واإلشــعاعية وقبــل صــدور األنظمــة 
الرقابيــة، وتلــك التــي اســتمرت الهيئــة بعــد 
ــس  ــي نف ــا ف ــى بعضه ــل عل ــها بالعم تأسيس
ــل  ــص، وقب ــة للترخي ــابقة المتبع ــراءات الس اإلج
وبتحقيــق  اإلجــراءات،  هــذه  تطويــر  عمليــة 
ــك  ــة، وذل ــات الرقابي ــن المتطلب ــب م ــد مناس ح
لضمــان  اســتمرار األعمــال  مــع الجهــات ذات 
ــكل  ــة(. ويش ــات الطبي ــل الممارس ــة )مث المصلح
اإلنتهــاء  تحديــًا يتطلــب ســرعة  الوضــع  هــذا 
ــق  ــراءات لتحقي ــذه اإلج ــق ه ــر وتطبي ــن تطوي م
الوقــت  وفــي  أمثــل.   رقابــي  مســتوى 
ــع  ــن تخض ــم تك ــدة ل ــات عدي ــد جه ــه، يوج نفس
ممارســاتها اإلشــعاعية للرقابــة،  والبــد مــن 
توســيع تطبيــق العمليــات الخاصــة بالترخيــص 
والمراجعــة والتقييــم والتفتيــش،  لتشــمل هــذه 
ــع  ــا ويتوق ــر مؤقًت ــدي يعتب ــذا التح ــات. ه الجه
تجــاوزه خــالل الســنوات األولــى مــن بــدء الهيئــة 

ممارســة مهامهــا.  

2. الثقافة الخاصة باألمان النووي:

اإلعالميــة  البشــرية  القــدرات  فــي  القصــور 
اإلعالمــي  المحتــوى  إعــداد  فــي  المحترفــة 
والتوعــوي، هــو أحــد التحديــات  الــذي تســعى 
الهيئــة لمعالجتــه باالعتمــاد علــى بعــض كفاءات 
طاقمهــا الرقابــي، وهــو عــبء يضــاف إلــى 
أعبائهــم األخــرى، ال ســيما فــي هــذه المرحلــة 
التأسيســية مــن عمــر الهيئــة. كمــا ان المفاهيــم 

والصــور اإلعالميــة المنتشــرة بمضاميــن غيــر 
صحيحــة يعــد تحديــًا عالميــًا ووطنيــًا، ويحتــاج 
لمضاعفــة الجهــود لتغييــره. وفــي هــذ الصــدد 
ــض  ــح بع ــي تصحي ــدء ف ــي الب ــة ف ــادرت الهيئ ب
هــذه المفاهيــم، وفــي التعريــف وبالتوعيــة بها 
مــع النخــب اإلعالميــة والمفكريــن وكتَّــاب الــرأي 
واإلســتراتيجيين والمؤثريــن فــي صناعــة القــرار. 
هنــاك حاجــة إلــى تحليــل وتقييــم مؤشــرات 
خاصــة  واإلشــعاعي،  النــووي  األمــان  أداء 
مؤشــرات ثقافــة األمــان النــووي واإلشــعاعي. 
وعــادة مــا تكــون مؤشــرات أداء األمــان النــووي 
واإلشــعاعي الحاليــة متأخــرة، أي أنــه يتم قياس 
شــيء قــد حــدث فعــاًل. ومــن أجــل أن تكــون هــذه 
المؤشــرات قــادرة علــى رصــد آثــار أعمــال األمان 
النــووي واإلشــعاعي االســتباقية، وكذلــك توقع 
ــى  ــل عل ــة تعم ــإن الهيئ ــا، ف ــف به ــاط الضع نق
ــدة.  ــون رائ ــعى ألن تك ــرات أداٍء تس ــد مؤش تحدي
وهــذا يتطلــب أن تكــون هــذه المؤشــرات قــادرة 
علــى فهــم الممارســات والعمليــات التنظيميــة 
بصــورة تجعلهــا ســّباقة فــي التعــرف علــى 
التغييــرات فــي أداء األمــان النووي واإلشــعاعي 

ــا. ــل وقوعه ــات، قب للممارس

البيانــات الوطنيــة الالزمــة  3. دقــة واكتمــال 
لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار:

ــرار  ــاذ أي ق ــة اتخ ــن صح ــق بي ــاط وثي ــاك ارتب هن
وبيــن دقــة واكتمــال البيانــات التــي بنــي عليهــا 
هــذا القــرار. ومــن أهم التحديــات التــي تواجهها 
الهيئــة درجــة دقــة واكتمــال البيانــات التــي َتــِرد 
مــن الجهــات الوطنيــة األخــرى، مثــل بيانــات 
األحــوال الجويــة، والتعــداد الســكاني والبيانــات 
العمريــة، واســتهالك المــواد الغذائيــة والميــاه، 
ــاه البحــر  ومواقــع المــزارع، ومحطــات تحليــة مي
ــع  ــة م ــة تكاملي ــة بعالق ــع الهيئ ــا. وتتمت وغيره
ــات  ــث تتلقــى بيان المركــز الوطنــي لألرصــاد، حي
ــتمرة،   ــورة مس ــه بص ــي وتوقعات ــد المناخ الرص
ألهميــة هــذه البيانــات ألنظمــة  محــاكاة انتقــال 
الحــوادث  حــاالت  فــي  اإلشــعاعية  الســحابة 
ــة  ــوع ودق ــي ن ــور ف ــاك قص ــة. إال أن هن النووي
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نشر نظام إدارة المرافق 14.1
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وضع خطة الستمرارية األعمال 
واستعادة القدرة على العمل 

بعد الكوارث.
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14.3

استكمال التجهيزات العينية، 
بما في ذلك المقر الرئيس 
والمكاتب اإلقليمية ومبنى 
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إنشاء البنية التحتية الالزمة 15.1
 63%65%لتقنية وأمن المعلومات.

15.2

إنشاء منصة شاملة للمعلومات 
واالتصال لعمالء الهيئة، تتضمن 
مواقع انترنت ووسائل تواصل 

اجتماعي.
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إنشاء نظم أساسية ذات أولوية 15.3
 15%15%لمعلومات األعمال.

إنشاء نظم للمعلومات 15.4
 15%15%المؤسسية ذات األولوية.

إنشاء قدرات مبتكرة في مجال 15.5
 15%15%تحليل البيانات واإلبالغ.

   15%15%تطوير وتفعيل التمكين الرقمي.15.6

حالة
الفعلي  المؤشر المخطط الغاية االستراتيجية المنشودة

%52 %54 الحماية من مخاطر اإلشعاع مع تنظيم استخداماته المفيدة

ــة  ــم احتســاب نســبة إنجــاز الغاي ــادرات أعــاله، فقــد ت ــاًء علــى نســب إنجــاز األهــداف االســتراتيجية والمب بن
ــي:  ــو التال ــى النح ــودة عل ــتراتيجية المنش االس
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ــتمرار  ــرات واس ــك التأثي ــص تل ــي تقلي ــر ف الكبي
ــرت  ــا أث ــة. كم ــك المرحل ــات تل ــم تحدي ــل رغ العم
جائحــة كرونــا علــى ســير برامــج بنــاء قــدرات 
المملكــة  خــارج  الميدانــي  االســتجابة  فريــق 
خبــرات  وذات  مختصــة  دوليــة  جهــات  لــدى 
طويلــة فــي التعامــل مــع الحــوادث اإلشــعاعية 
والنوويــة. وقــد أثــرت جائحــة كورونــا  ســلبًا علــى 
ــد كان  ــة. وق ــج التدريب ــن البرام ــد م ــذ العدي تنفي
لتدريــب وترشــيح موظفــي الهيئــة علــى العديــد 
مــن البرامــج التدريبيــة والتطويريــة عــن بعــد األثر 
ــتمرار  ــرات واس ــك التأثي ــص تل ــي تقلي ــر ف الكبي
التدريــب والتطويــر رغــم تحديــات تلــك المرحلــة. 
علــى  المقبــل  العــام  خــالل  التركيــز  وســيتم 
االســتجابة  لفريــق  التدريبــة  البرامــج  تكثيــف 
باإلضافــة إلــى عقــد برامــج تدريبيــة وورش عمــل 
ــة  ــة مرتبط ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال م
اإلشــعاعية  للطــوارئ  االســتجابة  بأعمــال 

والنوويــة علــى المســتوى الوطنــي.

إلــى  الهيئــة  تســعى  تحديــات   - ثانيــًا 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  مواجهتهــا 

األخــرى: الحكوميــة 
غيــر  المشــعة  المصــادر  ومراقبــة  رصــد   .1
الحصينــة، واســتعادة الســيطرة علــى المصــادر 
المشــعة خــارج التحكــم الرقابــي بمــا فيهــا 

اليتيمــة: المصــادر 

تعانــي الهيئــة مــن إرث معقــد يتمثــل فــي 
عليهــا  يوجــد  ال  التــي  المشــعة  المصــادر 
ــتوى  ــت بالمس ــة ليس ــذه الرقاب ــة، أو أن ه رقاب
اســم  عليهــا  يطلــق  مــا  وهــي  المطلــوب، 
المصــادر المشــعة غيــر الحصينــة، والتــي تكــون 
ــعة  ــواد مش ــح م ــرة أن تصب ــة كبي ــة بدرج مؤهل
خارجــة عــن نطــاق التحكــم، ويمكــن أن تــؤول 
ــردة  ــاحات الخ ــل س ــا مث ــة له ــع جاذب ــى مواق ال
ــة  ــات الصلب ــات النفاي ــادن ومكب ــر المع ومصاه
وغيرهــا. وهــذا الوضــع قــد يشــكل  تهديــًدا 
لألمــن النــووي يؤثــر علــى الســالمة العامــة 
التزامــات  علــى  آخــر  بعــد  فــي  يؤثــر  وقــد 
ــن  ــة باألم ــة المعني ــات الدولي ــة باالتفاقي المملك
واألمــان النووييــن وتقليــل الثقــة فــي القــدرات 
تنظيــم  وعــدم  تشــتت  إن  الرقابيــة.  الوطنيــة 

مواقــع تجميــع الخــردة يزيــد مــن فرصــة ضعــف 
الرقابــة عليهــا ومنــع وصــول المصــادر المشــعة 
لهــا. كمــا أن قصــور اســتخدام الوســائل التقنيــة 
ــع  ــر م ــاط مباش ــة وبارتب ــات الهيئ ــق مواصف وف
مركــز عمليــات الطــوارئ بهــا  فــي مواقــع 
تجميــع الخــردة أو فــي مكبــات النفايــات الصلبة، 
ــتعادة  ــف اس ــي ضع ــرة ف ــورة كبي ــاهم بص يس
ــن  ــة ع ــعة الخارج ــادر المش ــى المص ــة عل الرقاب
ــل  ــر يتمث ــا آخ ــة تحدًي ــه الهيئ ــا تواج ــة. كم الرقاب
فــي اســتعادة التحكــم علــى المصــادر المشــعة 
خــارج التحكــم الرقابــي والتــي ال يعــرف مالكهــا 
أو التــي تعــرف بالمصــادر المشــعة اليتيمــة. 
للطاقــة  عبداللــه  الملــك  مدينــة  وتتحمــل 
ــى  ــة عل ــام الرقاب ــق نظ ــدة، وف ــة والمتج الذري
ــة واإلشــعاعية، مســؤولية  االســتخدامات النووي
غيــاب  ظــل  المصادر،فــي  هــذه  اســتقبال 
المشــعة.  النفايــات  إلدارة  الوطنــي  المرفــق 
هــذه  بعــض  معالجــة  علــى  الهيئــة  وتعمــل 
إلجراءاتهــا  اســتكمالها  خــالل  مــن  التحديــات 
وأنظمتهــا اإللكترونيــة لضبــط األعمــال الرقابيــة 
وبنــاء الســجل الوطنــي، واســتكمالها لمنظومة 
ــي  ــة ف ــة التقني ــز الرقاب ــووي وتعزي ــن الن األم
ــة  ــذ الجمركي ــد، والمناف ــل التهدي ــع مح المواق
عبــر  البــري  النقــل  عبــور  ونقــاط  الوطنيــة، 
المــدن، ومواقــع تجميــع الخــردة ومصانــع صهــر 
المعــادن ومكبــات النفايــات. كمــا تعــّول الهيئــة 
علــى تعــاون الهيئـــة العامـــة للــزكاة والضريبــة 
والجمـــارك الســتكمال الجوانــب التقنيــة إلنشــاء 
منظومــــة رقابيــة تقنيــــة، وفــق المواصفــات 
النوويـــة  الرقابــــة  هيئــــة  أعدتهــــا  التــــي 
واإلشـــعاعية فـــي المنافـــذ الجمركيــة، لتعزيـــز 
مراقبـة التـداول غيـر المشـروع للمـواد النوويـة، 
والمـــواد المشـــعة والســـلع الملوثـــة بهــا في 
ــع  ــي مــ ــط التقن ــواردات، والرب ــادرات والــ الصـ
غرفـــة عمليـــات الطـــوارئ فـــي هيئـــة الرقابـة 

النوويــــة واإلشــــعاعية. 

النوويــة  للطــوارئ  واالســتجابة  التأهــب   .2
واإلشــعاعية:

أكــدت الهيئــة مــن خــالل مســؤولياتها فــي 
ــة  ــوارئ النووي ــتجابة للط ــة لالس ــة الدائم اللجن
لــدى  يكــون  أن  ضــرورة  علــى  واإلشــعاعية 

ــة  ــات حكومي ــن جه ــرى م ــات األخ ــل البيان وتكام
وتســعى  القــرار.  لدعــم  والمكملــة  أخــرى، 
جــودة  َتحقــق مــن  بنــاء طــرق  إلــى  الهيئــة 
البيانــات الوطنيــة أو نســبة تحديــد الخطــاء أو أثــر 
ــي  ــا  ف ــي قراراته ــات ف ــذه البيان ــتخدامه ه اس

ــوارئ. ــاالت الط ح

انتشــار  منــع  و  النــووي  األمــن  مفهــوم   .4
النوويــة:  األســلحة 

يعــد موضــوع األمــن النــووي مــن المواضيــع  
ــر  ــي توف ــدرة ف ــاك ن ــة، وهن ــدة بالمملك الجدي
بعــض المعلومــات الهامــة المتعلقــة باألمــن 
النــووي وتقييــم التهديــدات والمخاطــر مــن 
اكتمــال  وُينتظــر  الهيئــة،  معلومــات  مصــادر 
أنظمــة الهيئــة المســاندة ذات العالقــة، والتــي 
المعلومــات.  لهــذه  موثوًقــا  مصــدًرا  ُتعــد 
تحليــل  الســتكمال  معوقــًا  ذلــك  ويشــكل 
ــن  ــه التباي ــاف ل ــي، يض ــن الوطن ــددات األم ُمه
النســبي فــي مفاهيــم بعــض الجهــات الوطنيــة 
المعنيــة بدورهــا فــي هــذا الشــأن، فيمــا يتعلــق 
بشــكل خــاص بالمعلومــات االســتخباراتية الهامة 
لتقييــم وتحليــل ُمهــددات األمــن الوطنــي. وهنــا 
تبــرز أهميــة تفعيــل آليــات تكامــل األدوار بيــن 
ــن  ــة.  م ــة ذات العالق ــات الوطني ــة والجه الهيئ
جانــب أخــر، إن انتشــار بعــض المفاهيــم غيــر 
الدقيقــة لــدى بعــض الجهــات الوطنيــة المعنيــة 
واإلجــراءات  الدوليــة  المملكــة  بمســؤوليات 
المطلــوب تحقيقهــا علــى المســتوى الوطنــي 
إلنفــاذ األنظمــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك اإليفاء 
بااللتزامــات الدوليــة، ُيعــد تحديــًا تواجهــه الهيئــة 
ويؤثــر علــى قيــام الهيئــة بدورهــا الرقابــي 
ــة  ــوم الهيئ ــأن تق ــذا الش ــي ه ــوب. وف المطل
بجهــود حثيثــة فــي تصحيــح هــذه المفاهيــم مــن 
ــات  ــع الجه ــتركة م ــل مش ــات عم ــاء آلي ــالل بن خ
ــة  ــام الهيئ ــق مه ــة لتحقي ــة ذات العالق الوطني
الدوليــة  المملكــة  بالتزامــات  اإليفــاء  فــي 
ــة فــي الجوانــب المتعلقــة  وتنظيماتهــا الوطني
بمنــع االنتشــار، ويضــاف الــى ذلــك أن مواضيــع 
منــع االنتشــار ذات تداخــالت تقنيــة وقانونيــة 
إلدارتهــا،  وطنيــة  خبــرات  تتطلــب  وسياســية 
وتعمــل  معدومــة،  أو  نــادرة  خبــرات  وهــي 
الهيئــة علــى بنائهــا ضمــن كفــاءات منســوبيها، 

ــدى منســوبي الجهــات  ــك ل وتســعى لنشــر ذل
الوطنيــة المعنيــة.

5. نقص الكفاءات البشرية المتخصصة: 

هنــاك نقــص فــي كفــاءات الهيئــة البشــرية 
بمتطلبــات  الواســعة  الدرايــة  لديهــا  التــي 
ــة  ــيما أن الهيئ ــة، ال س ــراءات الرقابي ــر اإلج تطوي
ال تــزال فــي مرحلــة التأســيس، ممــا يجعلــه 
يشــكل تحديــًا كبيــرا تواجهــه الهيئــة. وتعمــل 
الهيئــة بزخــم كبيــر علــى بنــاء كوادرهــا البشــرية 
لتكــون أكثــر تأهيــال للقيــام بمهامهــا. ومــن 
ضمــن هــذه الجهــود تصميــم الهيئــة وتنفيذهــا 
تخصصيــة مكثفــة ومتنوعــة  تأهيليــة  لبرامــج 
فــي العمليــات الرقابيــة. وهــذا يتطلــب أن يتفرغ 
المتدربــون لهــذه البرامــج، ممــا قــد يــؤدي 
إلــى قصــور فــي إنجــاز المهــام المطلوبــة 
ــص  ــل نق ــي ظ ــيما ف ــال، الس ــذا المج ــي ه ف
أعــداد موظفــي الهيئــة فــي هــذه المرحلــة 
ــة  ــل الهيئ ــك، تعم ــة ذل ــا. ولمواجه ــن عمره م
ــن  ــداد الموظفي ــة أع ــن، األول تنمي ــن إطاري ضم
التوظيــف،  تقييــد  فتــرة  واجــه  والــذي  بهــا 
ــن  ــتثنائها م ــب  اس ــى طل ــة إل ــا الهيئ ــا دع مم
الفــرص  اســتغالل  والثانــي  التقييــد.  هــذا 
الرقابيــة،  العمليــات  فــي  المتاحــة  التدريبيــة 
وبنــاء الهيئــة لبرامــج خاصــة فــي ذلــك. كمــا أن 
الهيئــة تضطلــع بمســؤولياتها الوطنيــة فــي 
ــال  ــي مج ــة ف ــرية الوطني ــدرات  البش ــاء الق بن
ــا،  ــعاعية  ومتطلباته ــات اإلش ــالمة الممارس س
لرفــع القــدرات الذاتيــة ألصحــاب المصلحــة فــي 
ــوًدا  ــة جه ــذل الهيئ ــان. وتب ــتوى اآلم ــع مس رف
لرفــع القــدرات البشــرية للشــركاء مــن الجهــات 
باإلســتجابة  المتعلقــة  تلــك  مثــل  الحكوميــة، 
للطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية، ال ســيما علــى 

الوطنــي. المســتوى 

6.جائحة كورونا: 

العالميــة  وتبعاتهــا  كورونــا  لجائحــة  كان 
ســير  علــى  تأثيــرًا  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
أعمــال الهيئــة،  خاصــة أن وقــت الجائحــة تزامــن 
مــع المراحــل األولــى لتأســيس الهيئــة. وقد كان 
ــك  ــد تل ــد، وتزوي ــن بع ــل ع ــرق العم ــكيل ف لتش
الفــرق بــكل مــا تحتاجــه مــن أجهــزة وبرامــج، األثر 
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الرقابيــة الفنيــة والتــب تــم تأســيس جوانــب 
ــدا  ــب ج ــن المناس ــى م ــه يبق ــا فإن ــرة منه كبي
امتــالك مقرهــا الحالــي ومايجــاوره مــن أرض 
فضــاء وفــق ماذكرتــه فــي تقريرهــا للعــام 
الماضــي، حيــث صــدر توجيــه مجلــس الــوزراء 
لقيــام الهيئــة بالتنســيق مــع هيئــة عقــارات 

الدولــة بالعمــل علــى تحقيــق ذلــك.

ثالثًا - تحديات تتطلب قرارات عليا:

واردات  علــى  للرقابــة  الوطنــي  النظــام   .1
وصــادرات المــواد النوويــة والمتعلقــات النوويــة 

اإلشــعاعية: والمصــادر 

تتعاظــم الحاجةإلــى اســتكمال هندســة اإلجراءات 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  اإللكترونــي  والربــط 
والضريبــة  للــزكاة  العامــة  )الهيئــة  األخــرى 
والجمــارك، ووزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة(، 
والتــي تتكامــل أدوارهــا مــع الهيئــة للتحقــق من 
الرقابــة علــى المــواد النوويــة والمــواد المشــعة 
ــر  ــداول غي ــن الت ــد م ــة، والح ــات النووي والمتعلق
ــد  ــك رص ــي ذل ــا ف ــواد، بم ــذه الم ــروع له المش
ــر منافــذ  ــر عب ــات االســتيراد والتصدي ــع عملي جمي
المملكــة، لضمــان اســتكمال المنظومــة الوطنية 
للرقابــة علــى المــواد النوويــة والمــواد المشــعة 
ــة  ــام الهيئ ــهيل مه ــة، وتس ــات النووي والمتعلق
ومســؤولياتها فيمــا يتعلــق بأعمــال مراقبــة 
ــت  ــد قام ــاف. وق ــذه األصن ــر ه ــتيراد وتصدي اس
الهيئــة بتقديــم مقتــرح للترتيبــات المطلوبــة، 
أدوار  لتكامــل  آليــة  متضمنــًا مشــروعًا لوضــع 
تقييــد   فــي  العالقــة  ذات  الوطنيــة  الجهــات 
التصديــر واالســتيراد والعبــور للمــواد النوويــة 
ــا  ــا أو م ــة بتعدينه ــرى المتعلق ــطة االخ واألنش
قــد يدخــل منهــا فــي الصناعــة. وتــم رفــع هــذا 
ــاذ  ــرة التخ ــل األخي ــي المراح ــو ف ــروع، وه المش
قــرار مجلــس الــوزراء بشــأنه. كمــا أن طبيعــة 
النوويــة  بالمتعلقــات  الخاصــة  المعلومــات 
ومــا تتضمنــه مــن أوصــاف تقنيــة قــد تكــون 

ــارها،  ــال انتش ــي ح ــي ف ــد األمن ــدًرا للتهدي مص
ــن  ــلع م ــى الس ــرف عل ــة التع ــب عملي ــا ُيصّع مم
إجــراءات  يتطلــب  النوويــة. وهــذا  المتعلقــات 
محكمــة فــي وضــع هــذه األوصــاف، ومــن ذلــك 
التــدرج فــي وضعهــا ومــن مصــادر مختلفــة 

ــة. ــود وطني وبجه

2. تطوير نظام إداري داخلي متكامل: 

الســتكمال  مســعاها  فــي  الهيئــة  تواجــه 
تطويــر السياســات والعمليــات واإلجــراءات بعــض 
والتــي  والتحديــات،  والصعوبــات  المعوقــات 
بعضهــا يتضمــن  اإليفــاء بالتزامــات المملكــة 
ــد  ــراءات يعتم ــذه اإلج ــن ه ــد م ــة. والعدي الدولي
ــمولي  ــي ش ــد وطن ــا بع ــي له ــك الت ــى تل عل
الجهــات  بعــض  مــع  األدوار  تكامــل  يتضمــن 
الحكوميــة لضبــط عمليــات التحقــق فــي الرقابــة 
المشــعة  والمــواد  النوويــة  المــواد  علــى 
ــر  ــداول غي ــن الت ــد م ــة، والح ــات النووي والمتعلق
المشــروع لهــذه األصنــاف، ورصــد جميــع عمليــات 
المملكــة.  منافــذ  عبــر  والتصديــر  االســتيراد 
ــات  ــذه الجه ــع ه ــل األدور م ــات تكام ــر آلي وتأطي
الحكوميــة فــي هــذه الجوانــب مطروحــه مــن 
حيــث المبــدأ علــى مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرار 
المناســب. وقــد بــادرت الهيئــة بالعمــل علــى بناء 
أطــر التعــاون مــع هــذه الجهــات لضمــان تحقيــق 

المنشــودة. األهــداف 

ــة  ــة الوطني ــذ الخط ــي تنفي ــاء ف ــات األعض الجه
والنوويــة  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
بالطــوارئ  معنيــة  مســتقلة  إداريــة  وحــدات 
منظومــة  إطــار  )فــي  والنوويــة  اإلشــعاعية 
مــن  للتحقــق  وذلــك   ، بمجملهــا(  الطــوارئ 
والتأهــب  والجاهزيــة  األعمــال  اســتمرارية 
بعــض هــذه  زالــت  لمقومــات االســتعداد. وال 
الوحــدات،  هــذه  لديهــا  يتوفــر  ال  الجهــات 
باإلضافــة إلى فهمهــا غير الدقيق لمســؤوليات 
والنوويــة.  اإلشــعاعية  للطــوارئ  االســتجابة 
والبيانــات  البالغــات  تبــادل  الهيئــة  وتتولــى 
ــوارث  ــز الك ــع مرك ــي م ــتوى الدول ــى المس عل
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  فــي  والطــوارئ 
ــن  ــر ع ــغ المبك ــة التبلي ــالل اتفاقي ــن خ ــة، م الذري
وقــوع حــادث نــووي، لكــن ال يــزال هنــاك حاجــة 
إلــى تطويــر آليــة االتصــال بيــن الجهــات األعضــاء 
للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة  الخطــة  فــي 
اإلشــعاعية والنوويــة، وذلــك علــى ضــوء نقــاط 
ــذ  ــي تنفي ــا ف ــول له ــم الوص ــي ت ــف الت الضع
والنوويــة،  اإلشــعاعية  الطــوارئ  فرضيــات 
 .ConvEx-3 فرضيــة  أهمهــا  مــن  والتــي 
ــرٍح  ــر  مقت ــة تطوي ــى دراس ــة عل ــل الهيئ وتعم
الوطنيــة فــي  الجهــات  بيــن  التواصــل  آلليــة 
إطــار مشــابه للتواصــل الدولــي، بمــا يســمح 
بالتواصــل الســريع والفعــال أثنــاء تنفيــذ عمليــات 
والنوويــة.   اإلشــعاعية  للطــوارئ  االســتجابة 
ــي  ــل الجماع ــز العم ــى تعزي ــة عل ــل الهيئ وتعم
للجهــات المشــاركة فــي تنفيــذ الخطــة الوطنيــة 
والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
ــة  ــة للوقاي ــتراتيجية وطني ــراح اس ــعى القت وتس
ــعاعية.  ــة أو اإلش ــوارئ النووي ــاالت الط ــي ح ف
ومــن أهــم المعوقــات التــي تواجــه الهيئــة 
ــعاعية  ــوارئ اإلش ــة الط ــم طبيع ــن فه ــو تباي ه
مــن  لهــا  االســتجابة  ومتطلبــات  والنوويــة 
الجهــات المشــاركة فــي تنفيــذ الخطــة الوطنيــة 
والنوويــة.  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
بالتعريــف  الهيئــة  تواجهــه  المعــوق  وهــذا 
المتكــرر فــي االجتماعــات واألنشــطة المختلفــة، 
لصــورة  الجهــات  تقديــم  فــي  ومســاهمتها 
أدق لمســؤولياتها فــي االســتجابة للطــوارئ 
اإلشــعاعية والنوويــة، ســواء كانــت بســبب حــادث 

أو حــدث )أمنــي أو عســكري(.

3. تعزيــز التعــاون مــع الجهــات الرقابيــة الدوليــة 
المماثلــة والمنظمــات الدولية: 

والمعوقــات  التحديــات  بعــض  الهيئــة  تواجــه 
التــي تؤثــر علــى مضيهــا فــي تحقيــق التعــاون 
مــع الجهــات الرقابيــة الدوليــة المماثلــة وكذلــك 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــع المنظم ــل م ــع العم تقاط
فــي اختصاصهــا ومســؤولياتها وفــق انظمتها. 
حيــث عملــت الهيئــة مباشــرة علــى وضــع تأطيــر 
مــع  األدوار  لتكامــل  عليــه  متفــق  تنظيمــي 
ــا  ــا م ــس أعماله ــي تم ــة الت ــات الحكومي الجه
ــر  ــا، وتطوي ــام بمهامه ــن القي ــة م ــن الهيئ يمك
ــة ومــا يتطلــب أن  ــزم مــن األنظمــة الحالي مــا يل
ــات ليكتمــل العمــل الرقابــي  تحتويــه مــن ممكن
التأطيــر  هــذا  متقدمــة.  بمعايــر  النــووي 
يمضــي  ال  األدوار  ولتكامــل  للمســؤوليات 
ــى  ــد عل ــف ويعتم ــض المواق ــي بع ــة ف بسالس
ــذه  ــة به ــراد أو اإلدارات المعني ــم األف ــن فه تباي
ــة  ــق تواجهــه الهيئ ــاك عائ الجهــات. كمــا أن هن
ــي  ــة الت ــاريع األنظم ــض مش ــي ان بع ــل ف يتمث
ــات  ــع اختصاص ــع م ــا تتقاط ــة حالًي ــت الدراس تح
الهيئــة وأنظمتهــا، ممــا يســتدعي التحقــق مــن 

ــة. ــذه األنظم ــدور ه ــي ص تالف

4. تقنية المعلومات والتحول الرقمي: 

تســهم تقنيــة المعلومــات بــدور ُممّكــن وحيــوي 
فــي تنفيــذ اســتراتيجية أي منظمــة. وســعت 
بعــد تأسيســها  الهيئــة فــي مرحلــة مبكــرة 
لتطويــر البنيــة التحتيــة لبيئــة تقنيــة المعلومــات 
والتحــول الرقمــي والعمــل  باســتمرار علــى 
ــا  ــق اهدافه ــي تحقي ــاهمة ف ــا للمس تطويره
ودورهــا الرقابــي وتحســين مســتوى الخدمــات 
ــد  ــة ق ــت الهيئ ــة. وكان ــالء الهيئ ــة لعم المقدم
واجهــت عــدة تحديــات فــي هــذا المجــال شــملت 
ــى  ــا أدى ال ــا، مم ــم  له ــر دائ ــود مق ــدم وج ع
تغييــر هيكلــة البنيــة التحتيــة، وقــد تــم عــالج ذلــك 
بعــد تمكــن الهيئــة مــن الحصــول علــى مقــر 
دائــم لهــا يجمــع كافــة المكونــات ويحقــق كافــة 
المعلومــات  بمتطلبــات  المتعلقــة  االعتبــارات 
األعمــال.  واســتمرارية  الرقمــي  والتحــول 
ولالعتبــارات الخاصــة بالهيئــة فــي هــذا الجانــب 
ولجوانــب أخــرى فنيــة ألعمالهــا، مثــل القــدرات 
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جــرى تطويــر الخطــة االســتراتيجية للهيئــة للســنوات 2021-2023م بتظافــر جهــود القــادة والمديريــن 
والمســؤولين فــي مختلــف إدارات الهيئــة ووحداتهــا التنظيميــة، وتــم أخــذ العوامــل التاليــة كمدخــل 

رئيســي فــي تطويــر هــذه الخطــة:

الخطة االستراتيجية التأسيسة للهيئة
2023-2021

رؤية القيادة الرشيدة للمملكة، وتوجه رؤية المملكة 2030.

تحليل شامل للعوامل الخارجية والداخلية ذات العالقة بالهيئة.

لمحــة عامــة عــن الوضــع التنظيمــي  الحالــي للمجاليــن النــووي واإلشــعاعي  فــي المملكــة، 
وكذلــك عــن الوضــع التنظيمــي للهيئــات  المماثلــة فــي  الــدول األخــرى.

تحليل موارد الهيئة وإمكاناتها االستراتيجية. 

أفضل الممارسات الدولية في مجال أمان البرامج النووية واإلشعاعية.

التقرير التفصيلي
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ويمكــن تلخيــص هــذه المســؤوليات وجميــع الخطــوات االســتراتيجية ذات الصلــة التــي اتخذتهــا الهيئــة 
للوفــاء بمهامهــا ومســؤولياتها، فــي إطــار ثالث«ركائــز« هــي:-

حماية االنسان والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاع المؤين.

مراقبة األنشطة والمرافق النووية واإلشعاعية.

ــار  ــدم االنتش ــق بع ــا يتعل ــة فيم ــة، وخاص ــات الدولي ــة باالتفاقي ــات المملك ــاء بالتزام الوف
ــووي. ــن الن ــووي واألم الن

         المهام والمسؤوليات النظامية للهيئة 

ــي  ــا ف ــوص عليه ــداف  المنص ــق األه ــل تحقي ــن أج ــة م ــتراتيجية الهيئ ــر اس ــم تطوي ت
تنظيمهــا األساســي

استراتيجية
الهيئة

البيئة

اإلنسان

الموارد
الطبيعية

الوعي

التعاون
المحلي

اإلتفاقيات
الدولية

اناألمن
ألم

ا

الضمانات

التطبيقات اآلمنة 
للتقنية النووية

الوظائف الرئيسيةلألعمال الرقابية في الهيئة

 رؤية ورسالة الهيئة وقيمها
التوجه اإلستراتيجي

الرؤية� 
أن تكون هيئة رقابة نووية 
وإشعاعية تتميز بالكفاءة 

العالية والشفافية 
والمسؤولية.

القيم� 
انطالًقا من رؤيتها 

ورسالتها، تشكل القيم اآلتية 
األساس الذي تعتمد عليه 
الهيئة في تحقيق دورها 

في حماية اإلنسان والبيئة 
من اآلثار الضارة لإلشعاعات 

المؤينة في المملكة:

الرسالة� 
تنظيم الممارسات النووية 

واإلشعاعية، وتقديم 
الخدمات الرقابية الالزمة 

بجودة عالية لحماية اإلنسان 
والبيئة من اآلثار الضارة 

لإلشعاعات المؤينة.

إنفاذ النظام

اللوائح 
واإلرشادات

التفتيش على 
المرافق 
واألنشطة

مراجعة وتقييم 
المرافق واالنشطة

التواصل والتشاور 
مع األطراف 

المعنية

التأهب واإلستجابة 
للطوارىء

اإلبالغ 
والتفويض

الوظائف السبع 
للرقابة النووية

الشفافيةاالتساقاإللتزاماإلستقالليةاإلنفتاح

االنفتاح على التعاون 
واألفكار والمعارف 

المبتكرة، والرغبة في 
تبادل المعلومات

اتخاذ القرارات، خاصة 
فيما يتعلق باألمان 
والسالمة دون التأثر 
بضغوط من خارجها

التزام الهيئة بأداء 
رسالتها وباألمان 

والسالمة وبالتحسين 
المستمر

اتخاذ القرار استنادًا 
إلى العلم واألنظمة 

بطريقة واضحة 
ومنصفة

التحقق من توفر 
مقومات شفافية 
األنظمة النووية 

واإلشعاعات الوطنية، 
وامتثالها لمتطلبات 

األمان

محاور أعمال ومسؤوليات الهيئة
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لتحقيــق مهــام ومســؤوليات الهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها ومواجهــة التحديــات المحــددة فــي تحليــل 
الوضــع الراهــن، حــددت الهيئــة أهدافهــا االســتراتيجية للمرحلــة التأسيســية للســنوات )2021-2023م ( 

وفقــًا للتالــي:-

1. الغاية االستراتيجية المنشودة.

ــددة  ــداف المح ــق األه ــرة بتحقي ــة مباش ــة المرتبط ــؤوليات الهيئ ــام ومس ــة بمه ــداف المتعلق 2. األه
ــؤوليات. ــام والمس ــذه المه ــي ه ف

3. األهداف الُممّكنة من بناء قدرات الهيئة التي  تحقق لها الوفاء بمهامها ومسؤولياتها.

وتوضــح الخريطــة االســتراتيجية أدنــاه أهــداف الخطــة االســتراتيجية والعالقــات بينهــا، وكيــف تســاهم 
ــداف  ــذه األه ــؤدي ه ــم ت ــن ث ــؤوليات، وم ــام والمس ــداف المه ــق أه ــي تحقي ــة ف ــداف الُممكّن األه

ــودة.  ــتراتيجية المنش ــة االس ــي الغاي ــة، وه ــى النتيج ــة إل مجتمع

 األهداف االستراتيجية

الغاية االستراتيجية المنشودة

اســتنادًا إلــى مهــام ومســؤوليات الهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها 
وركائزهــا االســتراتيجية، تــم تحديــد الغايــة االســتراتيجية المنشــودة   
لهيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية )الحمايــة مــن مخاطر اإلشــعاع 
مــع تنظيــم اســتخداماته(. وقــد تــم تحقيــق مــا نســبته 52% خــالل 
هــذا العــام 2021م مــن إجمالــي مــا هــو  مخطــط إلنجــازه بنهايــة 

2023م.



التقرير السنوي 2021

3839

الهدف اإلستراتيجي )1(
رصد ومراقبة الممارسات اإلشعاعية

نطــاق  علــى  اإلشــعاعية  المصــادر  تســتخدم 
ــي  ــواَء ف ــة س ــات الطبي ــي الممارس ــع ف واس
الطــب  أو  اإلشــعاعي  العــالج  أو  التشــخيص 
النــووي، وتســتخدم كذلــك فــي العديــد مــن 
)أي  التشــعيع  مثــل  الصناعيــة،  التطبيقــات 
التعريــض لإلشــعاعات( بأشــعة جامــا أو األشــعة 
الســينية لتعقيــم المنتجــات أو لحفــظ الغــذاء 
والتصويــر  المــواد،  خصائــص  لتحســين  أو 
اإلشــعاعي، وأنظمــة القيــاس، وتصويــر طبقــات 
ــن  ــل التعدي ــرى مث ــات أخ ــي ممارس ــار، وف اآلب
والبحــث العلمــي والتعليــم. وتتركــز األعمــال 
الرقابيــة فــي  التحقــق مــن توفــر معاييــر حمايــة 
الجمهــور والبيئــة مــن المخاطــر اإلشــعاعية، 
الممارســات  هــذه  فــي  العامليــن  وحمايــة 
الرقابيــة  األعمــال  تشــمل  كمــا  اإلشــعاعية. 
المســتوى  علــى  اإلشــعاعية  المصــادر  حصــر 
فــي  تنــدرج  التــي  تلــك  الســيما  الوطنــي، 
التصنيفــات األمنيــة. وتتضمــن هــذه األعمــال 
كذلــك التحقــق مــن توفــر معاييــر رقابــة كافيــة 
للمــواد المشــعة فــي المرافــق التــي تنطــوي 
علــى ممارســات إشــعاعية، وتعزيــز القــدرات 
ــة  ــر الحصين ــعة غي ــواد المش ــى الم ــة عل الرقابي
)أي التــي قــد تخــرج عــن اإلطــار الرقابــي(، 
حتــى ال يــؤدي ذلــك إلــى تعــرض الجمهــور 
ــاطات  ــد نش ــعاعية. يوج ــر اإلش ــة للمخاط والبيئ
ــعاعية،  ــل إش ــي األص ــت ف ــة ليس ــي المملك ف
ــل  ــعاعي، مث ــرض إش ــا تع ــج عنه ــد ينت ــن ق ولك
التعديــن ومــا قــد ينتــج عــن عملياتــه مــن تركيــز 
ــمل  ــة، ويش ــعة الطبيعي ــواد المش ــي للم ضمن
والغــاز،  البتــرول  وصناعــات  تعديــن  ذلــك 
ــاه  ــة المي وتعديــن الخامــات الفوســفاتية، وتنقي
الجوفيــة وغيرهــا.  ويرجــع وجــود بعــض هــذه 
الممارســات اإلشــعاعية فــي المملكــة إلــى 

فــي   ( الميالديــة  والســتينات  الخمســينات 
تطبيقــات اإلشــعاع الطبيــة وفــي أعمــال تعديــن 
البتــرول(، وهــي تعــد مــن أكبــر التحديــات التــي 
تواجههــا الهيئــة فــي جانــب التحكــم والرقابــة.

ــف  ــبع وظائ ــى س ــة عل ــات الرقابي ــد العملي تعتم
رئيســة تتلخــص فــي تطويــر اللوائــح الفنيــة 
ســالمة  لتنظيــم  الالزمــة  اإلرشــادية  واألدلــة 
فــي  المؤينــة  اإلشــعاعات  اســتخدامات 
ــق  ــعاعية والمراف ــطة اإلش ــات واألنش الممارس
والممارســات  األنشــطة  وتراخيــص  النوويــة؛ 
إلخضــاع  والنوويــة  اإلشــعاعية  والمرافــق 
االســتخدامات للمصــادر اإلشــعاعية والنوويــة 
ترخيــص  طلبــات  وتقييــم  ومراجعــة  للرقابــة؛ 
النوويــة  والمرافــق  والممارســات  األنشــطة 
معاييــر  اســتيفاء  مــن  للتحقــق  واإلشــعاعية 
لهــذه  الرقابيــة  المتطلبــات  وكافــة  الهيئــة 
األنشــطة والمرافــق طيلــة فتــرة تشــغيلها؛ 
والممارســات  األنشــطة  علــى  والتفتيــش 
للتحقــق  واإلشــعاعية  النوويــة  والمرافــق 
ــزام  ــة والت ــر الهيئ ــق معايي ــي مــن تطبي الميدان
المرخــص لــه باألنظمــة واللوائــح؛ وإنفــاذ أنظمــة 
ــه   ــص ل ــال المرخ ــدم امتث ــال ع ــي ح ــة،  ف الهيئ
الهيئــة  تقرهــا  التــي  والمتطلبــات  للشــروط 
والمرافــق  األنشــطة  ترخيــص  فتــرة  خــالل 
واالســتجابة  والتأهــب  والنوويــة؛  اإلشــعاعية 
ترتيبــات  وجــود  لضمــان  النوويــة  للطــوارئ 
كافيــة للتعامــل اآلمــن مــع حــاالت الطــوارئ 
ــالل  ــة خ ــاس والبيئ ــة الن ــان حماي ــة، وضم النووي
ــة  ــة، إضاف ــوارئ النووي ــذه الط ــع ه ــل م التعام
إلــى التحقــق مــن كفــاءة إجــراءات التنســيق 
مــع جهــات االســتجابة خــارج الموقــع، والتواصــل 
الفاعــل مــع األطــراف ذوي العالقــة والجمهــور 

تفصيل األهداف االستراتيجية  
مســتوى  رفــع  شــأنه  مــن  مــا  كل  فــي 
والتوعيــة  واإلشــعاعي  النــووي  األمــان 
ــعاعية.  ــة واإلش ــلمية النووي ــتخدامات الس باالس
ولتحقيــق هــذا الهــدف اإلســتراتيجي بصــورة 
مســتمرة ومســتدامة،  يجــب توســيع تطبيــق 
الرقابــة علــى جميــع الممارســات اإلشــعاعية 

فــي المملكــة ورفــع القــدرات وجــودة العمليــات 
الرقابيــة وتطويرهــا، أخــذًا بعيــن االعتبــار مــا 
وتطبيــق  إشــعاعية،  ممارســات  مــن  يســتجد 
الرقابــة علــى هــذه الممارســات اإلشــعاعية في 
جميــع مراحلهــا، وبنــاء القــدرات الرقابيــة الالزمــة 

ــدف. ــذا اله ــق ه لتحقي

مبــادرة )1.1( تطويــر العمليــات الخاصــة بالتراخيــص والمراجعــة والتقييــم والتفتيــش 
للممارســات واألنشــطة اإلشــعاعية

وتكامــل  شــمولية  لتحقيــق  الهيئــة  تتطلــع 
اإلشــعاعية،  االســتخدامات  علــى  الرقابــة 
ــات  ــع العملي ــاءة جمي ــع كف ــالل رف ــن خ ــك م وذل
الرقابيــة والتــي مــن ضمنهــا عمليــات )اإلخطــار( 
ــطتها  ــة بواس ــن الهيئ ــي تتمك ــص( الت و)الترخي
مــن الحصــول علــى جميــع المعلومــات المتعلقة 
ــاط  ــق أو نش ــي مرف ــان ف ــر األم ــق معايي بتحق
إشــعاعي معيــن. وبنــاًء علــى تلــك المعلومــات 
المناســب  الترخيــص  بإصــدار  الهيئــة  تقــوم 
ووضــع شــروط االســتخدام لذلــك المرفــق أو 
ــة  ــات مراجع ــر عملي ــعاعي، وتعتب ــاط اإلش النش
وتقييــم طلبــات ترخيــص األنشــطة والمرافــق 
اإلشــعاعية )المراجعــة والتقييــم( مــن العمليــات 
ــى التحقــق  ــة الرئيســية التــي تهــدف إل الرقابي
مــن توفــر معاييــر األمــان مــن أجــل أن تتخــذ 
ــد  ــبة. وتعتم ــة المناس ــرارات الرقابي ــة الق الهيئ
ــم علــى المعلومــات  ــات المراجعــة والتقيي عملي
ــراءات  ــالل إج ــن خ ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت الت
طلــب الرخصــة )الترخيــص(، ومــن خــالل المعاينــة 
الميدانيــة للتحقــق مــن اســتيفاء معاييــر األمــان 

)التفتيــش(. 

تهــدف المبادرة إلى هندســة العمليــات اإلجرائية 
 )Business Process Engineering( الرقابيــة 
والتحقــق مــن تكاملهــا ومواءمتهــا مــع مهــام 
ــر  ــى تطوي ــل عل ــؤولياتها، والعم ــة ومس الهيئ
ــك  ــة تل ــدف أتمت ــل به ــي متكام ــام إلكترون نظ
ــعى  ــتفيدين. وتس ــهيلها للمس ــراءات وتس اإلج
المبــادرة  هــذه  إنجــاز  إكمــال  إلــى  الهيئــة 
ــي  ــف الثان ــالل النص ــتفيدين خ ــا للمس وإطالقه
ــي  ــزء أساس ــالدي 2022م، كج ــام المي ــن الع م

مــن النظــام اإلداري اإللكترونــي المتكامل.   كما 
ــادرة إلــى  ــة مــن خــالل هــذه المب تســعى الهيئ
تطويــر األدلــة اإلرشــادية الداخليــة لموظفــي 
المراجعــة  مجــاالت  فــي  العامليــن  الهيئــة 
ــح  ــدف لتوضي ــي ته ــش، والت ــم والتفتي والتقيي
المهــام،  بتلــك  المتعلقــة  العمــل  إجــراءات 
وفقــًا لمعاييــر الهيئــة الرقابيــة ألمــان وأمــن 
الممارســات اإلشــعاعية، والتحقــق مــن تطبيــق 
هــذه المعاييــر والمســاهمة فــي الوصــول إلــى 
القــرارات الرقابيــة بطريقــة منهجيــة ومتســقة. 
إصــدار  إلــى  أيضــا  المبــادرة  تهــدف  كمــا 
ــة  ــة أو طالب ــات المرخص ــادية للجه ــة اإلرش األدل
ــص  ــات ترخي ــح متطلب ــم توضي ــث يت ــص، حي الترخي
الممارســات اإلشــعاعية مــن أجــل مســاعدة تلــك 
الجهــات للتقــدم للهيئــة بطلــب رخصــة ممارســة 
إشــعاعية أو تجديدهــا وفقــًا لمتطلبــات الهيئــة.

التقريــر  لعــام   )1.1( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

ــة  ــات اإلجرائي ــة العملي ــن هندس ــاء م ــم االنته ت
ــمل  ــراًء.  وتش ــا 15 إج ــية وعدده ــة الرئيس الرقابي
ــة  ــعارات المتعلق ــتالم اإلش ــراءات اس ــذه اإلج ه
التواصــل  وعمليــات  اإلشــعاعية،  باألنشــطة 
المبكــر مــع طالبــي الرخــص قبــل إصــدار األذونات 
وتجديــد  وإصــدار  والتســجيل،  والتراخيــص، 
ــعاعية،  ــة اإلش ــن الرقاب ــاء م ــص، واإلعف التراخي
ــق  ــاء وتعلي ــوحات، وإلغ ــة، والفس ــع الرقاب ورف
الترخيــص، وتعديــل الترخيــص، وإنهــاء الترخيــص 
واإلخــراج مــن الخدمــة، واالســتئناف للقــرارات 
وعمليــات  والتقييــم،  والمراجعــة  الرقابيــة، 
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ــع  ــص(، ووض ــد الترخي ــا بع ــي )م ــراف الرقاب اإلش
المرافــق  لتفتيــش  شــاملة  وخطــط  برامــج 
ــش. ــات التفتي ــراء عملي ــداد وإج ــطة، وإع واألنش

ــع  ــق م ــا يتواف ــراءات بم ــذه اإلج ــر ه ــم تطوي وت
أفضــل المعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك معاييــر 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وذلــك بعــد 
التحقــق مــن تكامــل هــذه اإلجــراءات ومواءمتهــا 
ــوص  ــؤولياتها المنص ــة ومس ــام الهيئ ــع مه م
أهدافهــا  ومــع  تنظيمهــا،  فــي  عليهــا 
االســتراتيجية، بهــدف رفــع كفــاءة العمــل وزيادة 
جودتــه وتحقيــق المســتوى المطلــوب فــي 
مجــال خدمــة المســتفيدين. وقــد تــم البــدء فــي 
ــات  ــى خدم ــا إل ــراءات وتحويله ــك اإلج ــة تل أتمت
اإلجــراءات  أتمتــة  وتشــمل عمليــة  إلكترونيــة. 
تطويــر منصــة إدارة ســير العمل ألتمتــة العمليات 
واإلجــراءات، وبوابــة داخليــة لتنفيــذ ومتابعــة 
ــم  ــة لتقدي ــة خارجي ــراءات، وبواب ــات واإلج العملي
الخدمــات اإللكترونيــة للمســتفيدين مــن منشــآت 
وأفــراد، باإلضافــة إلــى التكامــل مــع الســجالت 
ــاء  ــم االنته ــا ت ــرى. كم ــة األخ ــة واألنظم الوطني
العمليــات  أتمتــة  مــن  األولــى  المرحلــة  مــن 
اإلجرائيــة الرقابيــة والتــي تتضمــن عمليــات إصدار 
التراخيــص الجديــدة وإجــراءات تجديدهــا، والتــي 
ترتبــط بشــكل كبيــر مــع المســتفيدين مــن طالبي 
التراخيــص والمرخــص لهــم. كمــا تــم االنتهــاء 
مــن إجــراءات مراجعــة وتقييــم طلبــات التراخيــص، 
التفتيــش،  بعمليــات  المتعلقــة  واإلجــراءات 
ويجــري العمــل حالًيــا علــى اســتكمال أتمتــة 
ــام  ــالل الع ــة خ ــة الرقابي ــات اإلجرائي ــة العملي بقي
2022م. سيســاهم إطــالق الخدمــات اإللكترونيــة 
ــة  ــات الرقابي ــة العملي ــودة وفاعلي ــع ج ــي رف ف
وتســهيل الوصــول واالســتفادة مــن خدمــات 
الهيئــة لكافــة المســتفيدين. كمــا سيســاهم 
اإللكترونيــة  التعامــالت  تعزيــز منظومــة  فــي 
والتحــول الرقمــي بالهيئــة وفــق التوجيهــات 
بقــرار  عليهــا  والمنصــوص  بذلــك،  المتعلقــة 
مجلــس الــوزراء رقــم )40( وتاريــخ 1427/2/27هـــ، 
والتعديــل الــذي طــرأ عليــه بقــرار مجلس الــوزراء 

ــخ 1431/7/16هـــ. ــم )252( وتاري رق
ــادة  ــن الم ــرة )3( م ــي الفق ــا ورد ف ــًا لم ووفق

السادســة من نظــام الرقابــة على االســتخدامات 
بالمرســوم  الصــادر  واإلشــعاعية،  النوويــة 
الملكــي رقــم م/82 فــي 1439/7/25هـــ ، والتي 
نصــت علــى أن « تضــع الهيئــة تصنيفــًا للتراخيــص 
األنشــطة  لمخاطــر  وفقــًا  أنواعهــا  وتحــدد 
والمرافــق، وكذلــك تضــع االشــتراطات والضوابط 
الخاصــة بهــا«، فقــد قامــت الهيئــة ضمــن هــذه 
المبــادرة، بوضــع تصنيف للممارســات اإلشــعاعية 
وترخيصهــا وفقــًا لمســتوى مخاطــر الممارســة 
أو المرفــق اإلشــعاعي والمخاطــر اإلشــعاعية 
المحتملــة التــي قــد تنشــأ منهــا، وحجــم العمــل 
الرقابــي الــالزم لمراجعــة وتقييــم الممارســة 
الرقابــي  واإلشــراف  ترخيصهــا  ثــم  ومــن 
عليهــا  طيلــة فتــرة ترخيــص هــذه الممارســة 
أو المرفــق اإلشــعاعي، إضافــة إلــى مســتوى 
إلخضــاع  الالزمــة  الرقابيــة  الفنيــة  الخبــرات 
الممارســة اإلشــعاعية أو المرفــق اإلشــعاعي 
لرقابــة الهيئــة وضمــان تحقيــق المرخــص لــه 
ــاء  ــالمة. وبن ــان والس ــتراطات األم ــر واش لمعايي
علــى ذلــك فقــد تــم تصنيــف تراخيــص المرافــق 
ــص  ــن تراخي ــى نوعي ــعاعية إل ــات اإلش والممارس
 ،)Graded Approach( المتعــددة  المراحــل 
وتراخيــص المرحلــة الواحــدة )ترخيــص التشــغيل(. 
حيــث يتــم فــي تراخيــص المراحــل المتعــددة 
عــدة  علــى  الممارســة  أو  المرفــق  ترخيــص 
ــم  ــن ث ــع، وم ــص الموق ــن ترخي ــدءًا م ــل، ب مراح
ترخيــص التصميــم واإلنشــاء، ثــم ترخيــص االدخــال 
فــي الخدمــة ثــم ترخيــص التشــغيل، وانتهــاًء  
بترخيــص اإلخــراج مــن الخدمــة أو إنهاءهــا. وقــد 
تــم تصنيــف تراخيــص المرحلــة الواحــدة إلــى 
خمــس فئــات وفقــًا للمعاييــر المذكــورة ســابًقا.

كمــا تــم تطويــر جميــع األدلــة اإلرشــادية الداخليــة 
مجــاالت  فــي  العامليــن  الهيئــة  لموظفــي 
البــدء  وتــم  والتفتيــش،  والتقييــم  المراجعــة 
بتطبيقهــا. وتــم كذلــك إعــداد أدلــة إرشــادية 
للمرخَّصيــن وطالبــي الرخــص لبعــض الممارســات 
الهيئــة.  موقــع  عبــر  ونشــرها  اإلشــعاعية 
وســتقوم الهيئــة خــالل العــام 2022م باســتكمال 
للممارســات  إرشــادية  أدلــة  مــن  تبقــى  مــا 

األخــرى.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )1.1(
الفعلية
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المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثالث55%70% 2021م

 2202م

بالتراخيــص والمراجعــة والتقييــم  الخاصــة  العمليــات  )1.2( توســيع تطبيــق  مبــادرة 
والتفتيــش، لتشــمل المرافــق واألنشــطة القائمــة غيــر الخاضعــة للرقابــة 

ــة  ــي المملك ــعة ف ــواد المش ــتخدام الم ــدأ اس ب
والطبيــة  الصناعيــة  التطبيقــات  مجــال  فــي 
والمجــاالت األخــرى منــذ أوائــل الســتينات. وال 
تخضــع بعــض هــذه الممارســات اإلشــعاعية - 
التــي ســبقت إنشــاء الهيئــة - للرقابــة حاليــًا. 

تواجههــا  التــي  التحديــات  مــن  يعــد  وهــذا 
ــادر  ــن مص ــا يتضم ــيما وأن بعضه ــة، ال س الهيئ
ــي،  ــجل الوطن ــي الس ــة ف ــر مدرج ــعاعية غي إش

وبالتالــي هــي خــارج اإلطــار الرقابــي.

ــان  ــن واألم ــق باألم ــات تتعل ــبب تداعي ــذا يس وه
اإلشــعاعيين، ممــا يهــدد صحــة اإلنســان وكذلــك 
ينتــج عنهــا  الممارســات  بعــض هــذه  البيئــة. 
ــكل  ــا بش ــل معه ــم التعام ــعة ال يت ــات مش نفاي
صحيــح، ممــا يضيــف بعــًدا خطيــًرا آخــر فــي 

مســألة األمــان اإلشــعاعي. 

هــذه  إدراج  إلــى  المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
ــي  ــار الرقاب ــي اإلط ــعاعية ف ــات اإلش الممارس
للهيئــة، وتوســيع تطبيــق العمليــات الخاصــة 
والتفتيــش،  والتقييــم  والمراجعــة  بالتراخيــص 
وفــق اجــراءات الهيئــة التــي ســبق اإلشــارة لهــا 
ــة  ــات الخاص ــر العملي ــادرة )1.1( »تطوي ــي المب ف
والتفتيــش  والتقييــم  والمراجعــة  بالتراخيــص 
للممارســات واألنشــطة اإلشــعاعية«، لتشــمل 
ــة  ــطة القائم ــق واألنش ــات المراف ــذه العملي ه
ــر الخاضعــة للرقابــة ســواء فــي الممارســات  غي
المتعلقــة  تلــك  أو  الصناعيــة،  أو  الطبيــه 
باألنشــطة التــي ينتــج عنهــا تعرضــات اشــعاعية 
مــن مصــادر طبيعيــة، مثــل تلــك الناتجــة مــن 
ــة  ــاه الجوفي ــتخراج المي ــن أو اس ــات التعدي عملي

مــن باطــن األرض وتنقيتهــا.

التقريــر  لعــام   )1.2( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

التنفيــذ،  فــي  األولويــة  االعتبــار  بعيــن  أخــذا 
ــات  ــورة الممارس ــتوى خط ــى مس ــاًدا عل واعتم
الجغرافــي  التــوزع  إلــى  إضافــة  اإلشــعاعية، 
ــًة  ــة آلي ــت الهيئ ــد وضع ــات، فق ــذه الممارس له
ــة  ــر الخاضع ــات غي ــذه الممارس ــع ه ــل م للتعام
الرقابيــة  األعمــال  بجدولــة  وقامــت  للرقابــة، 

الالزمــة، وأنجــزت منهــا مــا يلــي:-

1- حصــر جميــع المنشــآت الطبيــة فــي المملكــة 
ممارســات  بهــا  التــي  تلــك  علــى  والتعــرف 
اإلشــعاعي،  التشــخيص  )ممارســة  إشــعاعية 
ــا  ــعاعي وغيره ــالج االش ــووي والع ــب الن والط
غيــر  وحصــر  اإلشــعاعية(،  الممارســات  مــن 
ــاء  ــم االنته ــة. وت ــة الهيئ ــا لرقاب ــة منه الخاضع
تحــوي  ضخمــه  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  مــن 
جميــع المعلومــات عــن المنشــآت الطبيــة التــي 
ومــن  اإلشــعاعية.  ممارســاتها  عــن  أفصحــت 
خاضعــة  منشــأة   150 يوجــد  المنشــآت  هــذه 
للرقابــة، وتــم التواصــل مــع 400 منشــأة طبيــة 
أخــرى فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، وذلــك لبــدء 
األعمــال الرقابيــة معهــا وتعريفهــا بالمتطلبــات 
ــعاعيين  ــان اإلش ــن واألم ــزز األم ــا يع ــة بم الرقابي

فــي هــذه الممارســات.

2- حصــر جميــع المنشــآت البحثيــة والتعليميــة 
التــي لديهــا ممارســات إشــعاعية أو مصــادر 
إشــعاعية، تســتخدم ألغــراض البحــث أو التدريــس. 
وقــد تــم البــدء مــع ثــالث جامعــات )جامعــة الملك 
ســعود, وجامعــة ا لملــك عبدالعزيــز، وجامعــة 
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن(، لوضــع برنامــج 
البحثيــة  متكامــل إلخضــاع جميــع الممارســات 
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والتعليميــة اإلشــعاعية بهــا لرقابــة الهيئــة. تمت 
االشــعاعي  لألمــان  اإلداري  الهيــكل  مراجعــة 
ــادر  ــع المص ــر لجمي ــات، وحص ــذه الجامع ــي ه ف
ــتخدام  ــد االس ــي قي ــك الت ــواء تل ــعاعية، س اإلش
أو تلــك الخارجــة عــن االســتخدام، وتطويــر برنامج 
لترخيــص هــذه الممارســات اإلشــعاعية، إضافــة 
ــن  ــن اآلم ــات التخزي ــان ومتطلب ــة أم ــى مراجع إل

ــة. ــن الخدم ــة ع ــعة الخارج ــواد المش للم

ــات  ــعة والممارس ــواد المش ــع الم ــر جمي 3- حص
)وزارة  العســكرية  الجهــات  لــدى  اإلشــعاعية 
الحــرس  ووزارة  الداخليــة،  ووزارة  الدفــاع، 
الوطنــي( التــي تســتخدم في أنشــطة عســكرية 
للكشــف عــن غــازات أو عوامــل كيميائيــة وغيرهــا 
األمــن  معاييــر  توافــر  مــن  التحقــق  بهــدف 
واألمــان فــي هــذه الممارســات والتحقــق مــن 
ــى  ــًا عل ــل حالي ــري العم ــا. ويج ــالمة تخزينه س
المــواد  هــذه  إلدراج  متكامــل  برنامــج  وضــع 
ــة  ــت رقاب ــعاعية تح ــات اإلش ــعة والممارس المش

الهيئــة.

4. تعمــل الهيئــة علــى حصــر جميــع الجهــات 
ــات  ــة لنفاي ــن مؤقت ــق تخزي ــا مراف ــي لديه الت
ــوق  ــا ف ــعاعي له ــاط اإلش ــون النش ــعة يك مش
رقابــة  مــن  بإعفائهــا  تســمح  التــي  الحــدود 

ــتخدامات  ــن اس ــة ع ــك الناتج ــواء تل ــة، س الهيئ
ســابقة لمــواد مشــعة خرجــت عــن الخدمــة مــن 
ممارســات إشــعاعية قديمــة، أو تلــك التــي تــم 
تخزينهــا بعــد التعامــل مــع حــوادث إشــعاعية، أو 
تلــك التــي نتجــت مــن ممارســات غيــر إشــعاعية 
لبعــض  الجوفيــة  الميــاه  تنقيــة  )أنشــطة 
المناطــق، وبعــض عمليــات اســتخراج البتــرول 
والغــاز وتصنيعهما، وبعــض األنشــطة التعدينية، 
مثــل الفوســفات، وغيرهــا(، حيــث تــم تبنــي 
عمليــات هندســية فــي هــذه األنشــطة، أدت 
ــز المــواد المشــّعة الموجــودة بصــورة  ــى ترّك إل
طبيعيــة، ممــا جعــل نفايــات هــذه العمليــات 
ــّعة.  ــات مش ــا نفاي ــى أنه ــف عل ــية تصّن الهندس
ــا  ــة بصورته ــن المؤقت ــق التخزي ــع مراف وال تخض
الحاليــة إلــى معاييــر الحمايــة مــن اإلشــعاع، 
بااللتزامــات  معاييــره  تفــي  ال  بعضهــا  أن  أو 
الدوليــة علــى المملكــة. وفــي هــذا الصــدد 
ــن  ــالمة تخزي ــر لس ــر معايي ــة بتطوي ــت الهيئ قام
»اإلدارة  مؤقتــة  بصــورة  المشــعة  النفايــات 
اآلمنــة للنفايــات المشــعة فــي مرافــق التخزيــن 
ــق  ــاء المرف ــن انش ــى حي ــك إل ــة«، وذل المرحلي
للتعامــل  المشــعة  النفايــات  إلدارة  الوطنــي 
مــع هــذه النفايــات )وهــذا مــن إختصــاص مدينــة 
والمتجــددة  الذريــة  للطاقــة  عبداللــه  الملــك 
ــدد  ــع ع ــة م ــدأت الهيئ ــا ب ــا(. كم ــق نظامه وف

مــن الجهــات البحثيــة والصحيــة والصناعيــة فــي 
المرحليــة  التخزيــن  مرافــق  ترخيــص  إجــراءات 
ــق  ــات وف ــذه الجه ــي ه ــعة ف ــات المش للنفاي

معاييــر الهيئــة لضمــان ســالمة العامليــن والبيئة 
فــي هــذه الجهــات، والتحقــق مــن توفــر معاييــر 

األمــن اإلشــعاعي للمــواد المشــعة.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )1.2(
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مبادرة )1.3( إنشاء نظام لمراقبة جودة أمان الممارسات الطبية اإلشعاعية

هــو  الطبــي  اإلشــعاعي  التعــرض  يعــد 
مــع  تقليلهــا  يمكــن  التــي  التعرضــات  مــن 
المحافظــة علــى قيمتهــا الطبيــة، وبالتالــي 
ــي  ــعاعية الت ــات اإلش ــاهمة التعرض ــل مس تقلي
يتعــرض لهــا الجمهــور. لهــذا عملــت الهيئــة 
علــى التحقــق مــن توفــر أعلــى معاييــر األمــان 
واألمــن لألنشــطة والمرافــق اإلشــعاعية الطبيــة 
ــعاعية  ــات اإلش ــتوى التعرض ــن مس ــق م والتحق
لإلنســان.  وبنــاًء علــى ذلــك، وضعــت الهيئــة 
الطبيــة  الممارســات  أمــان  جــودة  مراقبــة 
االســتراتيجية  مبادراتهــا  ضمــن  اإلشــعاعية 
هــذه  فــي  الهيئــة  وتســعى  وأولوياتهــا. 
ــط جــودة األجهــزة  ــر نظــام لضب ــادرة لتطوي المب
مــن  للتأكــد  وذلــك  الطبيــة،  اإلشــعاعية 
اســتيفائها للمعاييــر الوطنيــة المتفقــة مــع 
أفضــل الممارســات الدوليــة مــن أجــل الموازنــة 
ــة  ــل جرع ــة بأق ــة طبي ــل قيم ــق أفض ــن تحقي بي
إشــعاعية علــى المريــض، وتفاديــًا لألخطــاء فــي 
الممارســة التــي تــؤدي إلــى زيــادة تعــرض 

لإلشــعاع.  اإلنســان 

ــى  ــل عل ــة للعم ــعى الهيئ ــر، تس ــب آخ ــن جان م
إنشــاء المســتويات المرجعيــة الوطنيــة للجرعــات 
 National Reference( ــخيصية ــعاعية التش اإلش
ــتخدمة  ــتويات المس ــي المس Level NRL(، وه
والتــي  الطبــي  اإلشــعاعي  التصويــر  فــي 
تضمــن أن الجرعــة اإلشــعاعية التــي يتلقاهــا 
المريــض خــالل أي إجــراء إشــعاعي طبــي تكــون 
فــي نطــاق المســتويات المرجعيــة الوطنيــة 

ــعاعية. ــات اإلش للجرع

التقريــر  لعــام   )1.3( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي 

قامــت الهيئــة بتوفيــر األجهــزة الخاصــة بأعمــال 
ممارســات  لثــالث  الجــودة  ضبــط  اختبــارات 
والعــالج  النــووي،  )الطــب  طبيــة  إشــعاعية 
اإلشــعاعي، والتشــخيص الطبــي(، وتعمــل حاليــًا 
علــى اســتكمال المقومــات الفنيــة والتقنيــة 
لذلــك. وعملــت الهيئــة علــى تطويــر أدلــة ضبــط 
الجــودة لهــذه الممارســات الثــالث، حيــث تــم 
االنتهــاء منهــا. كمــا عملــت الهيئــة علــى البحــث 
ــاء القــدرات  عــن الشــريك الدولــي المناســب لبن
البشــرية واالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة فــي 
تنفيــذ هــذه المبــادرة. وقــد تــم التعــاون مــع 
ــبانية،  ــعاعية اإلس ــة واإلش ــة النووي ــة الرقاب هيئ
وتــم تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي هذا 
المجــال،  حيــث تــم االنتهــاء مــن التدريــب النظري 
على أساســيات ومبــادئ فيزياء األجهــزة الطبية 
فيمــا يخــص »أنــواع اختبــارات ضبــط الجــودة لــكل 
جهــاز والغــرض مــن كل اختبــار«، كمــا تــم االنتهــاء 
مــن التدريــب العملــي ولمــدة ثالثــة أشــهر فــي 
االختبــارات  مراكــز طبيــة فــي أســبانيا علــى 

ــودة. ــط الج ــة لضب الفعلي

ــي  ــج نموذج ــذ برنام ــًا لتنفي ــداد حالي ــم اإلع ويت
الختبــارات ضبــط الجــودة للممارســات اإلشــعاعية 
الطبيــة، وتقييــم مســتواها تمهيــدًا للتعــرف 
رفــع  علــى  والعمــل  الضعــف،  نقــاط  علــى 
الطبيــة.  المنشــآت  مــع  االمــان  مســتويات 
ويجــري العمــل  حاليــًا علــى دراســة خطــوات 
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نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )1.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال 
المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول 
الربع الرابع 60%85%2021م

2022م  

مبادرة )1.4( إنشاء سجل رقابي وطني شامل وقابل للتطوير

تعــد مبــادرة إنشــاء ســجل وطنــي رقابــي شــامل 
هــدف  لتحقيــق  الرئيســة  المقومــات  إحــدى 
ــعاعية.  ــات اإلش ــة الممارس ــد ومراقب ــة لرص الهيئ
قاعــدة  إنشــاء  إلــى  المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
ــات وطنيــة لحصــر المــواد النوويــة والمصــادر  بيان
اإلشــعاعية والمتعلقــات النوويــة ومراقبة حركتها 
ــع  ــة أو تصني ــل ملكي ــر أو نق ــتيراد أو تصدي ــن اس م
المرافــق  معلومــات  إلــى  إضافــة  تعديــن،  أو 
ــتية.  ــا اللوجس ــعاعية وبياناته ــات اإلش والممارس
ــن  ــر للعاملي ــي حص ــجل الوطن ــمل الس ــا يش كم
عملهــم  ومنشــآت  االشــعاعي  المجــال  فــي 
وجرعــات التعــرض اإلشــعاعية للعامليــن، وتحديثها 
بشــكل دوري وعمــل تقييمــات لألمــان اإلشــعاعي 
بشــكل فــوري مــن أجــل حمايــة العامليــن وضبــط 
المخالفــات فــي حــال تجــاوز التعرضات اإلشــعاعية 
الحــدود المســموحة. كمــا تهــدف الهيئــة مــن 
خــالل المبــادرة إلــى رفــع مســتوى التعامــالت 
الرقميــة واالســتغناء عــن التعامــالت الورقيــة، مما 
ــول  ــة والتح ــالت اإللكتروني ــة التعام ــزز منظوم يع
ــة  ــات المتعلق ــق التوجيه ــة وف ــي بالهيئ الرقم
بذلــك، والمنصــوص عليهــا بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )40( وتاريــخ 1427/2/27هـــ، والتعديــل الــذي 
 )252( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  عليــه  طــرأ 

ــجيل  ــالل تس ــن خ ــك م ــخ 1431/7/16هـــ، وذل وتاري
وحصــر المصــادر اإلشــعاعية وبيانــات المرافــق 
ــات بطريقــة  ــًا، والتحقــق مــن هــذه البيان الكتروني
ذكيــة ومتكاملــة من خالل نظــام الســجل الوطني. 
وســيتيح النظــام عــرض التقاريــر الالزمة للمنشــآت 
والعامليــن، إضافــة إلــى تكامــل النظــام مــع 
نظــام العمليــات الرقابيــة الخاصــة بالتراخيــص 
والمراجعــة والتقييــم والتفتيــش )المذكــور ســابقا 
فــي المبــادرة 1.2( حيــث يتــم التحقق مــن المصادر 
اإلشــعاعية والمواد النووية والمتعلقــات النووية، 
إضافــة إلــى التعــرض اإلشــعاعي للعامليــن كجــزء 
أساســي من عمليــات الترخيص، ومراجعــة وتقييم 

ــش. ــات التفتي ــعاعي، وعملي ــان اإلش األم

التقريــر  لعــام   )1.4( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

قامــت الهيئة خــالل العــام 2021م، بتحديد وتصنيف 
البيانــات الوطنيــة الالزمــة للســجل الوطنــي لحصر 
المــواد النوويــة والمصادر اإلشــعاعية والمتعلقات 
المرافــق  معلومــات  إلــى  إضافــة  النوويــة، 
ــتية،  ــا اللوجس ــعاعية وبياناته ــات اإلش والممارس
االشــعاعي  المجــال  فــي  العامليــن  وبيانــات 

ومعلومــات جرعــات التعــرض اإلشــعاعية للعاملين. 
ــن  ــى م ــة األول ــر المرحل ــاء وتطوي ــم  إنش ــا ت كم
نظــام إدارة الســجالت الوطنيــة فــي المملكــة 
)نظــام الســجالت الوطنيــة( بهــدف التواصــل مــع 
ــة أو  ــن الهيئ ــة م ــك المرخص ــواء تل ــات، س الجه
ــص  ــدة لتراخي ــات جدي ــا طلب ــي لديه ــات الت الجه
لممارســات إشــعاعية. وتــم مــن خــالل هــذا النظام 
تمكيــن المســتفيدين مــن تحديــث البيانــات بشــكل 
ــي  ــعاعية ف ــادر اإلش ــن المص ــاح ع دوري واإلفص

إطــالق  كذلــك  وتــم  اإلشــعاعية.  الممارســات 
ــات  ــم تســجيل بيان ــة للنظــام وت ــة اإللكتروني البواب
مــا يقــارب 200 منشــأة مرخصــة مــن قبــل الهيئة، 
بمــا فيهــا معلومــات المصــادر اإلشــعاعية.  كمــا 
تــم اعتمــاد مشــروع لتنفيــذ وتطويــر النظــام 
اإللكترونــي الوطني للســجالت الوطنية الشــامل، 
وتمــت ترســية هــذا المشــروع علــى شــركة وطنية 

ــذه. لتنفي

حالة المبادرة 
نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداء)1.4(

الفعلية
نسبة اإلكتمال 

المخطط لها
تاريخ اإلنتهاء 

المحدد
الربع األول

الربع الثالث70%65% 2021م
 2022م

إعــداد المســتويات المرجعيــة الوطنيــة للجرعــات 
أن  تضمــن  والتــي  التشــخيصية  اإلشــعاعية 
المريــض  يتلقاهــا  التــي  اإلشــعاعية  الجرعــة 
خــالل أي إجــراء إشــعاعي طبــي تكــون فــي 
نطــاق المســتويات المرجعيــة الوطنيــة للجرعــات 

اإلشــعاعية.

تمثــل الحملــة األولــى لرفــع مســتوى جــودة 
ضمــن  وإدراجهــا  اإلشــعاعية  الممارســات 
المتطلبــات الرقابيــة نقلــة نوعيــة فــي رفــع 

نقــاط  أبــرز  ومــن  أنــه  إال  األمــان،  مســتوى 
الضعــف والمعوقــات و التحديــات  الحاجــة للتــدرج 
فــي تحقيــق ذلــك، بســبب حــرص الهيئــة على أن 
ال تؤثــر هــذه الحملــة علــى ســير أعمــال المراكــز 
الطبيــة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة. ومــن 
الطبيعــي أن يكــون هنــاك جوانــب لمقاومــة 
ــة  ــة انتقالي ــك بمرحل ــة ذل ــم مواجه ــر، ويت التغيي
متدرجــة قبــل اإلنفــاذ التــام لمعاييــر الجــودة 
تحققهــا. ومراقبــة  الممارســات  هــذه  فــي 

الهدف اإلستراتيجي 
)1( رصد ومراقبة 

الممارسات 
اإلشعاعية

مبادرة )1.1(
تطوير العمليات الخاصة بالتراخيص والمراجعة والتقييم 

والتفتيش لألنشطة والممارسات اإلشعاعية.

مبادرة )1.2(
توسيع تطبيق العمليات الخاصة بالتراخيص والمراجعة 

والتقييم والتفتيش، لتشمل المرافق واألنشطة القائمة غير 
الخاضعة للرقابة.

مبادرة )1.3(
إنشاء نظام لمراقبة جودة أمان الممارسات الطبية 

اإلشعاعية.

مبادرة )1.4( 
إنشاء سجل رقابي وطني شامل وقابل للتطوير.
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الهدف اإلستراتيجي )2(
لمراقبــة  تنظيميــة  كفــاءات  تأســيس 

النوويــة  المرافــق 

وتاريــخ   43309 رقــم  الســامي  األمــر  صــدر 
المشــروع  علــى  بالموافقــة  1438/9/19هـــ 
ــة. وكان  ــي المملك ــة ف ــة الذري ــي للطاق الوطن
ــة  ــيس هيئ ــق بتأس ــرار يتعل ــذا الق ــود ه ــد بن أح
ــها  ــم تأسيس ــعاعية، فت ــة واإلش ــة النووي الرقاب
ــخ  ــم)334( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــق ق وف
ــة مســتقلة تعنــى  1439/06/25هـــ، لتكــون هيئ
بجوانــب األمــان النــووي واإلشــعاعي، وفــق 
أفضــل الممارســات الدوليــة، بحيــث ال يقتصــر 
دورهــا علــى مراقبــة األمــان فــي المرافــق 
ــة   ــب المتعلق ــع الجوان ــمل جمي ــل يش ــة ب النووي
ــة  ــق النووي ــات والمراف ــل الممارس ــة ع بالرقاب
بمباشــرة  الهيئــة  بــدأت  وقــد  واإلشــعاعية. 
أعمالهــا فــي 2019/7/1م. كمــا تضمن المشــروع 
الوطنــي للطاقــة الذريــة تهيئــة موقــع أول 
ــات  ــتكمال مقوم ــة واس ــة النووي ــة للطاق محط
ــة  ــة الطاق ــاء محط ــروع انش ــد مش ــا.  ويع بنائه
النوويــة ثانــي مشــروع لمرفــق نــووي فــي 
المملكــة، حيــث أن أول مشــروع نــووي يتــم 
تشــييده فــي المملكــة هــو مفاعــل األبحــاث 
النــووي منخفــض الطاقــة، فــي مدينــة الملــك 
ــي  ــا ف ــو حالًي ــة، وه ــوم والتقني ــز للعل عبدالعزي

مراحــل تشــييده المتقدمــة.

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  وتعمــل 
ــة علــى  علــى اســتكمال كافــة مقومــات الرقاب
المرافــق النوويــة، حيــث أن األعمــال الرقابيــة 
النوويــة تعتبــر تجربــة جديــدة فــي المملكــة 
ونقلــة نوعيــة فــي مجــال األمــان النــووي، 
القــدرات  مــن  متقدًمــا  مســتوًى  وتتطلــب 
ــاءات  ــريعية والكف ــب التش ــي الجوان ــة ف الوطني
ــق  ــة للمراف ــال الرقابي ــم األعم ــرية. وتتس البش
النوويــة باألهميــة الدوليــة، وتخضــع بشــكل أكبــر 
اللتزامــات الممملكــة الدوليــة، ســواًء االتفاقــات 
المتعلقــة بالضمانــات ومنــع االنتشــار، كاتفاقيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية والوكالــة الدوليــة 

ــار  ــي إط ــات ف ــق الضمان ــة لتطبي ــة الذري للطاق
 IAEA( معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة
INFCIRC/746 -(، أو تلــك المتعلقــة باألمــان 
 IAEA( ــووي ــان الن ــة األم ــل اتفاقي ــووي مث الن
ــأن  ــتركة بش ــة المش INFCIRC 449 -( واالتفاقي
أمــان التصــرف فــي الوقــود المســتهلك وأمــان  
IAEA-  ( المشــعة  النفايــات  فــي  التصــرف 

باألمــن  المتعلقــة  تلــك  أو   ،)INFCIRC 546
النــووي، مثــل اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمواد 
النوويــة، وتعديلهــا، أو االتفاقيــات بشــأن تقديم 
ــووي أو  ــادث ن ــوع ح ــال وق ــي ح ــاعدة ف المس
 ،  )IAEA - INFCIRC 336( إشــعاعي  طــارئ 
وكذلــك التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي 

.)IAEA - INFCIRC 335(

ــة  ــى رقاب ــتراتيجي عل ــدف اإلس ــذا اله ــز ه يرك
المرافــق واألنشــطة النوويــة. وتســعى الهيئــة 
مــن خــالل هــذا الهــدف إلــى تحقيــق أعلــى 
النوويــة  والضمانــات  واألمــن  األمــان  معاييــر 
فــي المرافــق النوويــة التــي تجــري فيهــا 
أنشــطة أو ممارســات تســتخدم فيهــا مــواد 
الطاقــة  محطــات  ذلــك  ويشــمل  نوويــة، 
النوويــة، ومفاعــالت البحــوث النوويــة، ومرافــق 
تخزيــن  ومرافــق  النوويــة،  المــواد  صناعــة 
مرفــق  وأي  المســتهلك،  النــووي  الوقــود 
مماثــل تحــدده الهيئــة. كمــا تســعى الهيئــة 
مــن خــالل هــذا الهــدف إلــى ضمــان الوفــاء 
بالتزامــات المملكــة فــي الصكــوك واالتفاقــات 
األمــان  التــي وقعتهــا فــي مجــال  الدوليــة 
واألمــن والضمانــات النوويــة. وتخضــع المرافــق 
النوويــة، وعلى وجــه الخصوص محطــات الطاقة 
النوويــة لنهــج الترخيــص متعــدد المراحــل، حيــث 
يبــدأ بقيــام الهيئــة بالتحقــق مــن توفــر معاييــر 
ــًا  ــة، وفق ــذه المحط ــع ه ــة لموق ــان الالزم األم
لطلــب يتــم التقــدم بــه للهيئــة لترخيــص الموقــع 
متضمنــًا نتائــج دراســات تؤكــد تحقــق معاييــر 

ــدم  ــدًا للتق ــك تمهي ــع، وذل ــي الموق ــان ف األم
المحطــة  وادخــال  التشــييد  ترخيــص  بطلبــات 
لترخيــص  بطلــب  ثــم  الخدمــة،  النوويــة فــي 
ــن  ــة م ــراج المحط ــب إخ ــرًا بطل ــغيل، واخي التش
متطلبــات  اســتيفاء  مــن  للتحقــق  الخدمــة، 
األمــان النــووي عنــد اإليقــاف النهائــي لتشــغيل 
هنــاك  أن  كمــا  وإغالقهــا.  النوويــة  المحطــة 
مشــاريع تعديــن للخامــات النوويــة تعمــل عليهــا 
فــي الفتــرة الحاليــة شــركة معــادن، وذلــك بعــد 

ــى  ــة األول ــاريع المرحل ــن مش ــاء م ــم االنته أن ت
مــن االعمــال االستكشــافية لهــذه الخامــات. 
وتتطلــب هــذه المشــاريع، والتــي ال زالــت فــي 
ــر  ــر معايي ــن توف ــة م ــق الهيئ ــا، أن تتحق بداياته
ومحاســبة  رصــد   متطلبــات  وكذلــك  األمــان 
المملكــة  اللتزامــات  وفقــا  النوويــة،  المــواد 
علــى  الرقابيــة  األعمــال  وتتضمــن  الدوليــة. 
ــة التحقــق مــن توفــر  المرافــق والمــواد النووي

ــا. ــة له ــووي الالزم ــن الن ــر األم معايي

مبادرة )2.1( االستعداد الكامل لمنح ترخيص لموقع أول محطة للطاقة النووية. 

تخضــع محطــات إنتــاج الكهربــاء بالطاقــة النووية 
 Graded المراحــل  متعــدد  الترخيــص  لنهــج 
Licensing Approach، حيــث يبــدأ بطلــب يتــم 
ــار  ــع المخت ــص الموق ــة لترخي ــه للهيئ ــدم ب التق
للمحطــة النوويــة، Site License متضمنــًا نتائــج 
ــا  ــد فيه ــب ويؤك ــدم الطل ــا مق ــات يعده دراس
ــوم  ــع. وتق ــي الموق ــان ف ــر األم ــق معايي تحق
األمــان  معاييــر  توفــر  مــن  بالتحقــق  الهيئــة 
الالزمــة فــي موقــع هــذه المحطــة تمهيــًدا 
التخــاذ القــرار الــالزم بشــأن ترخيصــه.  وفــي حــال 
ــات  ــدم بطلب ــة التق ــدأ مرحل ــع تب ــص الموق ترخي
ــم  ــييد Construction  License ، ث ــص التش ترخي
ــة فــي الخدمــة  ترخيــص ادخــال المحطــة النووي
Commissioning License. وقــد تتطلــب أعمال 
ــوم  ــة تق ــة وميداني ــات فني ــذه دراس ــق ه التحق
ــب  ــم طل ــة، يت ــة الحق ــي مرحل ــة. وف ــا الهيئ به
 Operation ــة ــة النووي ــغيل المحط ــص تش ترخي
إلخراجهــا  ترخيــص  بطلــب  وأخيــرًا   ،License
ــات  ــتيفاء متطلب ــن اس ــق م ــة للتحق ــن الخدم م
األمــان النــووي عنــد اإليقــاف النهائــي لتشــغيل 
 Decommissioning المحطــة النووية وإغالقهــا
License. وتســتغرق مشــاريع تشــييد المحطــات 
فــي  تصــل  طويلــة  زمنيــة  فتــرة  النوويــة 
المتوســط إلــى عشــر ســنوات. وتهــدف األعمال 
متعــددة  تراخيــص  مــن  ومايتبعهــا  الرقاببــة 
المراحــل للمحطــة النوويــة إلــى ضمــان مناســبة 
وأمــان موقــع المحطــة النوويــة وتصاميمهــا 
وبنائهــا وتشــغيلها، وضمــان عــدم تأثيــر المحطة 
النوويــة علــى البيئــة والجمهــور، الســيما فــي 
المناطــق المحيطــة بموقــع المحطــة، وذلــك 

وفقــًا لمعاييــر األمــان الوطنيــة التــي وضعتهــا 
ــة. ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــي تتف ــة، والت الهيئ

ــي  ــة ه ــة النووي ــع المحط ــة موق ــر رخص وتعتب
أول الرخــص المطلوبــة لتشــييد المحطــة، وهــي 
تهــدف إلــى ضمــان أمــان ومناســبة موقــع  
المحطــة، وضمــان عــدم تأثيــر هــذه المحطــة 
علــى البيئــة والجمهور فــي المناطــق المحيطة 
بموقــع المحطــة، ويتــم ذلــك وفقــًا لمعاييــر 
محطــة  وتشــييد  والدوليــة.  الوطنيــة  األمــان 
ــي  ــص بيئ ــول  ترخي ــك الحص ــب كذل ــة يتطل نووي
مــن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة للتحقــق مــن 
ــاء  ــعاعي( لبن ــر اإلش ــي )غي ــر البيئ ــتوى األث مس

ــة. ــذه المحط ه

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع وتعزيــز جاهزيــة 
الهيئــة فــي األعمــال الرقابيــة الســتقبال طلبات 
ــتكمال  ــة، واس ــة النووي ــع المحط ــص موق ترخي
لمعاييــر  والتقييــم وفقــًا  المراجعــة  إجــراءات 
األمــان التــي وضعتهــا الهيئــة والتــي تتبــع 
أفضــل المعاييــر الدوليــة، أخــذًا باالعتبــار، وكحــد 
أدنــى، معاييــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. 
قيــام  ضمــان  علــى  المبــادرة  هــذه  وتعمــل 
الهيئــة بمســؤولياتها ضمــن أعمــال »المشــروع 
المملكــة«،  فــي  الذريــة  للطاقــة  الوطنــي 
المقــر  المحــدد  الزمنــي  باإلطــار  وااللتــزام 
ــي  ــطة الت ــق باألنش ــا يتعل ــروع فيم ــي المش ف
ــي  ــار الزمن ــق اإلط ــة. ووف ــاص الهيئ ــن اختص م
ــذي  ــة ال ــة النووي ــة الطاق ــاء محط ــروع بن لمش
ــم  ــم تقدي ــع أن يت ــوزراء، ُيتوق ــس ال ــره مجل أق
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ــة، فــي  ــب ترخيــص موقــع أول محطــة نووي طل
شــهر مايــو مــن العــام 2022م، حيــث قامــت 
الهيئــة بالتواصــل المبكــر مــع مدينــة الملــك 
ــركة  ــددة والش ــة والمتج ــة الذري ــه للطاق عبدالل
الســعودية للطاقــة النوويــة القابضــة، لتوضيــح 
بترخيــص  المتعلقــة  الرقابيــة  المتطلبــات 
ــم  ــة تت ــأن األعمــال التحضيري الموقــع، والتأكــد ب

وفقــًا لتلــك المعاييــر والمتطلبــات.

التقريــر  لعــام   )2.1( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

تــم العمــل خــالل عــام التقرير علــى تطويــر النهج 
ــتفادة  ــتمرار االس ــادرة واس ــذ المب اإلداري لتنفي
الخبــرة  بيــوت  أحــد  مــن  الفنــي  الدعــم  مــن 
الدوليــة، لتطويــر نظــام إدارة الجــودة لمخرجــات 
هــذه المبــادرة. كمــا تــم تطويــر منهجيــة مراجعة 
طلــب رخصــة الموقــع، وتطويــر برنامــج تدريبــي 
لمنســوبي الهيئــة فــي مواضيــع مراجعــة طلــب 
رخصــة موقــع المحطــة النوويــة. وقــد تــم أيضــًا 
االنتهــاء مــن تطويــر إجــراءات مراجعــة طلــب 
ــة  ــرات عالمي ــتعانة بخب ــع، واالس ــص الموق ترخي
لهيئــات رقابيــة أخــرى لهــا تجربــة طويلــة فــي 
األعمــال الرقابيــة للمحطــات النوويــة، وذلــك 
لتطويــر تلــك اإلجــراءات ونقــل الخبرة لمنســوبي 
فــي  إجــراًء   )23( تطويــر  خــالل  مــن  الهيئــة 
ــب  ــة طل ــة لمراجع ــاالت المختلف ــن المج ــدد م ع
ــر  ــا األث ــة، ومنه ــة النووي ــع المحط ــة موق رخص
البيئــي اإلشــعاعي، والدراســات الجيولوجيــة، 
والزلزاليــة،  والجيوتقنيــة،  والجيوفيزيائيــة، 
ــوال  ــة وأح ــات الهيدرولوجي ــة، والدراس والبركاني
الطقــس والفيضانــات، ودراســات علــم البيئــة 
المتعلقــة بدراســة األثــر اإلشــعاعي، وخطــط 

ــووي.  ــن الن ــوارئ واألم الط

كمــا قامــت الهيئــة بوضــع برنامــج تواصــل مبكــر 
مــع الجهــة العاملــة علــى تنفيــذ دراســات موقع 
اللــه  الملــك عبــد  النوويــة )مدينــة  المحطــة 
للطاقــة الذريــة والمتجــددة( للتواصــل بشــأن 
المتطلبــات الرقابيــة وتوضيحهــا، تفاديــًا ألي 
ــات  ــوح المتطلب ــدم وض ــن ع ــج ع ــد ينت ــر ق تأخي
الدراســات  مخرجــات  جــودة  ولرفــع  الرقابيــة، 
الحاليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر الهيئــة. وفــي 
ــة  ــة بمراجعــة منهجي هــذا الشــأن، قامــت الهيئ
 Method« الموقــع  تقييــم  لدراســات  العمــل 
لدراســات  األوليــة  والتقاريــر   »Statements
الموقــع المقدمــة مــن مدينــة الملــك عبــد اللــه 
لضمــان  وذلــك  والمتجــددة،  الذريــة  للطاقــة 
ــة  ــات الرقابي ــع المتطلب ــال م ــك األعم ــق تل تواف
للهيئــة. وعملــت الهيئــة علــى االســتعانة ببيــوت 
ــل  ــى أفض ــوبيها عل ــب منس ــة لتدري ــرة عالمي خب
ــات  ــر ومنهجي ــل معايي ــة، مث ــات الدولي الممارس
اإلشــعاعي،  األثــر  وتقييــم  موقــع،  اختيــار 

والتأهــب للطــوارئ، واألمــن النــووي. 

أعمــال  المحققــة ضمــن  اإلنجــاز  تبلــغ نســبة 
ــة  ــي الهيئ ــر تلق ــادرة  %100، وينتظ ــذه المب ه
طلــب ترخيــص موقــع المحطــة، والــذي يتوقــع 
بــأن يكــون فــي مايــو 2022م، وفــق اإلطــار 
الزمنــي المقــرر  لبنــاء أول محطــة نوويــة فــي 
المملكــة، المعتمــد بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)28( بتاريــخ 1443/01/09هـــ. ويعتمــد اســتكمال 
أعمــال دراســة ترخيــص موقــع المحطــة النوويــة 
ــد  ــي بالموع ــزام الفعل ــى االلت ــرة عل ــة كبي بدرج
المقــرر للتقــدم بطلــب ترخيــص الموقــع ومــا قــد 
ــى القــرار  ــر عل ــة تؤث ــات تقني ــه مــن تحدي يتضمن

ــص. ــي للترخي الرقاب

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )2.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال 
المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثالث90%100% 2021م

 2021م

مبــادرة )2.2( إجــراء مراجعــة وتقييــم لتصاميــم محطــة الطاقــة النوويــة لدعــم ترخيــص 
البنــاء

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع جاهزيــة الهيئة 
المتطلبــات  اســتيفاء  مراجعــة  مجــال  فــي 
الطاقــة  محطــة  بتصميــم  الخاصــة  الرقابيــة 
ــاء  ــة البن ــب رخص ــة طل ــدًا لمراجع ــة تمهي النووي
أربعــة  علــى  المبــادرة  وتحتــوي  والتشــييد. 

عناصــر رئيســية :

1.تحديــد األدوات الضروريــة إلجــراء مراجعــة أمــان 
تصميــم محطــة الطاقــة النوويــة .

إلجــراء  الضروريــة  األداوت  علــى  2.الحصــول 
مراجعــة أمــان تصميــم محطــة الطاقــة النوويــة .

وتقييــم  لمراجعــة  تدريبــي  برنامــج  3.إعــداد 
ــة  ــع الوكال ــة م ــة النووي ــة الطاق ــم محط تصمي

الدوليــة للطاقــة الذريــة . 

4.التخطيــط لطلــب مهمــة دعــم تقنــي مــن 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــأن مراجعــة 

ــة . ــام للمحط ــم الع التصمي

اإلنجــازات لمبــادرة )2.2( لعــام التقريــر 
الحالــي

أخــذًا بعيــن االعتبــار أهميــة رفــع جاهزيــة الهيئــة 
لإلعــداد لترخيــص بنــاء المحطــة النوويــة، ورفــع 
قــدرات منســوبيها للقيــام بمهامهــم الرقابيــة 
فــي هــذا المجــال، تــم التخطيــط إلطــالق هــذه 
الجــدول  علــى  بنــاًء  2023م،  فــي  المبــادرة 
الزمنــي لألعمــال فــي مشــروع أول محطــة 
اقــره  الــذي  المملكــة  فــي  نوويــة  طاقــة 
ــالق  ــداد إلط ــار اإلع ــي إط ــوزراء. وف ــس ال مجل
المبــادرة تــم خــالل ســنة التقريــر االســتفادة 
مــن برامــج تدريــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــات  ــم مكون ــة وتقيي ــال مراجع ــي مج ــة ف الذري
المحطــة النوويــة، إضافــة إلــى برامــج التدريــب 
التقنيــة فــي جوانــب التحقــق مــن أمــان تصميــم 
كفــاءة  لتطويــر  النوويــة،  الطاقــة  محطــات 
ــم  ــا ت ــال. كم ــذا المج ــي ه ــرية ف ــوادر البش الك
تحديــد متطلبــات األمــان فــي تصميــم المحطــات 

ــا. ــان له ــم األم ــات تقيي ــة ومتطلب النووي

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )2.2(1
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع0%0% 2023م

 2023م

1 لم يتم البدء عمليا

مبــادرة )2.3( اســتكمال عمليــات التراخيــص لـــ )أ( أول مفاعــل نــووي  بحثــي  منخفــض 
ــر مرافــق الطاقــة ــة األخــرى غي الطاقــة، و )ب( المرافــق النووي

تعمـــل الهيئـــة فـــي ضـــوء نظـــام الرقابـــة 
واإلشـــعاعية  النوويـــة  االســـتخدامات  علـــى 
)م/82(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر 
الوظائـــف  بجميـــع  1439/7/25هــــ،  وتاريـــخ  
الرقابيـــة لـــكل  األنشـــطة والمرافـــق التـــي 
تنطـــوي علـــى اســـتخدامات ســـلمية للطاقـــة 
ــك  ــن ذلـ ــة، ومـ ــعاعات المؤينـ ــة واإلشـ النوويـ

خـــالل  النوويـــة  المرافـــق  أعمـــال  ترخيـــص 
ــق  ــمل المرافـ ــووي. وتشـ ــق النـ ــر المرفـ عمـ
النظـــام،  لتعريفهـــا فـــي  النوويـــة، وفقـــًا 
ــددًا  ــة، عـ ــة النوويـ ــات الطاقـ ــة لمحطـ باإلضافـ
مـــن المرافـــق األخـــرى كمفاعـــالت البحـــوث 
ــواد  ــة المـ ــن وصناعـ ــق تعديـ ــة، ومرافـ النوويـ
ــووي  ــود النـ ــن الوقـ ــق تخزيـ ــة، ومرافـ النوويـ
ــوم،  ــب اليورانيـ ــات تخصيـ ــتهلك، ومحطـ المسـ
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ـــتهلك  ـــود المس ـــة الوق ـــادة معالج ـــق إع ومراف
واليوراينـــوم المتعـــرض للتشـــعيع فـــي قلـــب 
ــطة  ــه أنشـ ــري فيـ ــق تجـ ــل، وأي مرفـ المفاعـ
ــة.  ــواد نوويـ ــا مـ ــتخدم فيهـ ــات تسـ أو ممارسـ

كمــا تعمــل الهيئــة علــى ترخيــص تلــك األعمــال 
خــالل  مــن  األخــرى  النوويــة  المرافــق  فــي 
العمليــات  وتفعيــل  لتطويــر  المبــادرة،  هــذه 
واإلجــراءات الرقابيــة علــى مفاعــالت البحــوث 
النوويــة والمرافــق النوويــة األخــرى، وباألخــص 
مرافــق تعديــن ومعالجــة خامــات اليورانيــوم، 
ــة  ــاريع الوطني ــن المش ــددًا م ــي ع ــذا يغط وه
ومنهــا مفاعــل البحــوث النــووي لمدينــة الملــك 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة الجــاري إنشــاؤه، 
والــذي يخضــع لرقابــة الهيئــة فــي جوانــب 
استكشــاف  ومشــروع  والتشــغيل،  التشــييد 
لتحقيــق معاييــر  اليورانيــوم  وتعديــن خامــات 

األمــن واألمــان النــووي. 

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تطويــر وتفعيــل 
لترخيــص  الرقابيــة  واإلجــراءات  العمليــات 
الطاقــة  محطــات  )عــدا  النوويــة  المرافــق 
النوويــة(.  ويمكــن تقســيم هــذه المبــادرة إلــى 

رئيســيين: قســمين 

أ- إكمــال أعمــال الترخيــص لمفاعــل األبحــاث 
منخفــض الطاقــة فــي الجوانــب التاليــة:-  

1-إكمال األعمال الرقابية لمرحلة  التشييد. 

2-االســتعداد لمراجعــة خطــة إدخــال المرفــق 
ــالل  ــة خ ــات الرقابي ــراء العملي ــة وإج ــي الخدم ف

ــة.  ــك المرحل تل

ــى  ــة عل ــب الموافق ــة طل ــتعداد لمراجع 3-االس
ــة.  ــووي للمملك ــود الن ــحن الوق ش

4-االســتعداد لمراجعــة طلــب ترخيــص تشــغيل 
وإصــدار  الطاقــة  منخفــض  األبحــاث  مفاعــل 

الرخصــة.

ــغيل  ــة تش ــالل مرحل ــي خ ــج رقاب ــر برنام 5-تطوي
ــاث. ــل األبح مفاع

النوويــة  المرافــق  لترخيــص  ب-االســتعداد 
األخــرى:-  

1-تحديد المرافق النووية المتوقع إنشاؤها.

2-تطويــر وتحديــث اللوائــح الفنيــة المتعلقــة 
المتوقعــة. بالمرافــق 

3-تطويــر وتحديــث اإلجــراءات الداخليــة لمراجعــة 
طلبــات ترخيــص هــذه المرافــق النوويــة.

تلــك  لترخيــص  والقــدرات  الكفــاءات  4-بنــاء 
النوويــة.  المرافــق 

وتعمــل هــذه المبــادرة حــال اكتمالهــا علــى 
هندســة العمليــات اإلجرائيــة الرقابيــة لمفاعــالت 
البحــوث والمرافــق النوويــة األخــرى )مرافــق 
تعديــن ومعالجــة خامــات اليورانيــوم(، بهــدف 
تطويــر نظــام رقابــي متكامــل يشــمل اســتكمال 
اللوائــح وتطويــر وتحديــث اإلجــراءات الداخليــة 
لعمليــات الترخيــص والتفتيــش وبنــاء الكــوادر 
الوطنيــة فــي تلــك المجــاالت بنهايــة العــام 

2023م.  الميــالدي 

التقريــر  )2.3( لعــام  اإلنجــازات لمبــادرة 
الحالــي

قامــت الهيئــة خــالل عــام التقريــر ضمــن اعمــال 
ــة،  ــض الطاق ــاث منخف ــل األبح ــص لمفاع الترخي
بمراجعــة وتقييــم المســتندات المحدثــة لشــروط 
رخصــة البنــاء الصــادرة لمفاعــل البحــوث النــووي 
العزيــز  الملــك عبــد  والتــي قدمتهــا مدينــة 
ــة  ــات الرقابي ــة لإليفــاء بالمتطلب للعلــوم والتقني
ــن  ــان النوويي ــن واألم ــب األم ــي جوان ــة ف للهيئ
والطــوارئ النوويــة. وتــم رفــع كفــاءة موظفي 
الخبــرات  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  الهيئــة 
قامــت  كمــا  المجــال،  هــذا  فــي  العالميــة 
مكونــات  مــن  عــدد  اســتيراد  بفســح  الهيئــة 
واجــازة  الطاقــة،  منخفــض  األبحــاث  مفاعــل 
ــراء  ــل، وإج ــي المفاع ــات ف ــك المكون ــب تل تركي
الزيــارات التفتيشــية واعتمــاد نقــاط التوقــف 
ــة  ــالمة الخاص ــات الس ــض مكون ــع  بع ــي تصني ف

بذلــك المفاعــل ) تــم تصنيــع مــا يقــارب مــن 
90% مــن مكوناتــه(، والعمــل علــى  توفيــر دعــم 
تقنــي مــن إحــدى الجهــات الرائــدة فــي المجــال 
النــووي لتطويــر العمليــات واإلجــراءات الرقابيــة 
لترخيــص المفاعــل، وتحديــد المتطلبــات الرقابيــة 
ومعاييــر  والتشــغيل  الخدمــة  فــي  لإلدخــال 
لمفتشــي  الداخليــة  األدلــة  وإنجــاز  قبولهــا، 
ــي  ــة ف ــة الوطني ــوادر الهيئ ــب ك ــة، وتدري الهيئ
تلــك المجــاالت.  وقــد قامــت الهيئــة بتوقيــع 
ــع  ــي م ــأن الرقاب ــي الش ــل ف ــول للتواص برتوك
مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنية.كمــا 
تــم تنفيــذ زيارتيــن تفتيشــيتين علــى مكونــات 
ــاط  ــن النق ــدٍد م ــع ع ــع وض ــي م ــل البحث المفاع
لمكونــات  طلبــات  ثمــان  علــى  التفتيشــية 

ــل. ــذا المفاع ــي ه ــالمة ف الس

اإلجرائيــة  العمليــات  هندســة  جانــب  وفــي 
الرقابيــة للمرافــق النوويــة األخــرى )مرافــق 

تعديــن ومعالجــة خامــات اليورانيــوم(، عملــت 
أولــي  رقابــة  نظــام  تطويــر  علــى  الهيئــة 
ــث  ــر وتحدي ــح وتطوي ــودة اللوائ ــتكمال مس واس
الترخيــص  لعمليــات  الداخليــة  اإلجــراءات 
والتفتيــش وإجــازة عــدد مــن األنشــطة فــي 
مجــال استكشــاف وإعــداد خامــات اليورانيــوم 

الخامــات.  تلــك  تصديــر  عمليــات  وفســح 

ــي  ــر، ف ــام التقري ــالل ع ــة خ ــت الهيئ ــد قام وق
ــول  ــع برتوك ــادرة، بتوقي ــن المب ــب م ــذا الجان ه
للتواصــل مــع شــركة التعديــن العربية الســعودية 
بتعديــن  المكلفــة  الشــركة  – وهــي  -معــادن 
الستكشــاف  نشــاطين  وإجــازة  اليورانيــوم، 
ــاف  ــات استكش ــن عملي ــوم ضم ــات اليوراني خام
ــح  ــة، وفس ــوم المختلف ــات اليوراني ــن خام وتعدي
ــر التجــاري )ثــالث  عــدد مــن عمليــات التصديــر غي
فســوحات( إلجــراء اختبــارات علــى تلــك الخامــات. 
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مبــادرة )2.4( توســيع الســجل الرقابــي الوطنــي ليشــمل المــواد النوويــة والمتعلقــات 
النووية

تـــنظيم  لمهامهــا،  وفقــًا  الهيئــة  تتولــى 
المــواد  وتــداول  واســتيراد  تصديــر  ومراقبــة 
والقوائــم  النوويــة  والمتعلقــات  النوويــة 
ــن  ــا ضم ــة وتحديثه ــات النووي ــة للمتعلق الوطني
ــق  ــا يتعل ــع م ــدة، وجمي ــاف المقي ــم األصن قوائ
بهــا يتــم فــي إطــار المبــادرة )3.2(. ويحظــر 
النوويــة  االســتخدامات  علــى  الرقابــة  نظــام 
واإلشــعاعية، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
) م/82( وتاريــخ 1439/7/25هـــ، علــى أي شــخص 
ــة أو  ــواد نووي ــتيراد أي م ــر أو اس ــل أو تصدي نق
متعلقــات نوويــة، مــا لــم يحصــل علــى ترخيــص 
بذلــك، علــى أن تضــع الهيئــة الضوابــط الخاصــة 
العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق  بذلــك 
)هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، والهيئــة 

العامــة  والهيئــة  المدنــي،  للطيــران  العامــة 
للموانــئ(.

جهــود  لتعزيــز  الهيئــة  ســعي  إطــار  وفــي 
المملكــة فــي تحقيــق التزاماتها الدوليــة وتعزيز 
األســلحة  انتشــار  لمنــع  الدوليــة  المنظومــة 
النوويــة، قامــت الهيئــة بإطــالق مبــادرة توســيع 
ــي  ــادرة 1.4 الت ــي )مب ــي الوطن ــجل الرقاب الس
ــامل،  ــي ش ــي وطن ــجل رقاب ــاء س ــق بإنش تتعل
وهــي ضمــن مبــادرات الهــدف اإلســتراتيجي 
والمتعلقــات  النوويــة  المــواد  ليشــمل  االول( 
إلــى  المبــادرة  تهــدف هــذه  حيــث  النوويــة، 
تضميــن بيانــات المــواد النوويــة والمتعلقــات 
ــي  ــة ف ــجالت الوطني ــام الس ــي نظ ــة ف النووي

هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية.
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يتــم العمــل مــن خــالل هــذه المبــادرة علــى 
النوويــة  المــواد  وحصــر  بيانــات  تحديــد 
والمتعلقــات النوويــة المدرجــة فــي القوائــم 
الوطنيــة المقيــدة والتــي يتعيــن إدراجهــا فــي 
ــة  ــراءات الالزم ــر اإلج ــي، وتطوي ــجل الوطن الس
ويشــمل  ومراقبتهــا.  المــواد  هــذه  لحصــر 
ــات  ــع الجه ــات م ــراءات واآللي ــر اإلج ــك تطوي ذل
الوطنيــة للتحقــق مــن مراقبــة المــواد النوويــة 
المملكــة  وتمكيــن  النوويــة،  والمتعلقــات 
وإيفائهــا.  الدوليــة  التزاماتهــا  تحقيــق  مــن 
ــات  ــدة بيان ــة وقاع ــة الكتروني ــر واجه ــم تطوي ت
لتمكيــن الجهــات المســتخدمة لهــذه المــواد 
لتســجيل تفاصيــل بيانــات هــذه المــواد فــي 
الســجل الوطنــي للمــواد النوويــة والمتعلقــات 
ــجل  ــات للس ــي البيان ــط قاعدت ــع رب ــة، م النووي
بيانــات  قاعــدة  ونظــام  الوطنــي  الرقابــي 
المــواد النوويــة )NMAC System( واتمتتهــا 
ــن  ــتفيدة م ــات المس ــة والجه ــن الهيئ ــا يمّك بم
الكترونيــة  بطريقــة  البيانــات  علــى  الحصــول 
ــة. ــاءات الالزم ــر واإلحص ــى التقاري ــول عل والحص

اإلنجــازات لمبــادرة )2.4( لعــام التقريــر 
الحالــي

تــم خــالل هــذه المبــادرة إنجــاز عــدد مــن األعمــال 
المرتبطــة بهــا، ومــن ذلــك، االعمــال المرتبطــة 
ــة  ــواد النووي ــتقلة للم ــات مس ــدة بيان ــاء قاع ببن
يتعيــن  التــي  المــواد  بيانــات  كامــل  وتحديــد 
إدراجهــا فــي الســجل الرقابــي الوطنــي وربــط 
ــة  ــم متابع ــا يت ــجل. كم ــذا الس ــات به ــك البيان تل
تحديــث إصــدار قوائــم المــواد المقيــدة وأصنــاف 
ــا  ــك تصنيفه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات النووي المتعلق
وترميزهــا ليســهل التعــرف عليهــا عبــر المنافــذ 
ــتخدم  ــة المس ــر واجه ــم تطوي ــا ت ــة. كم الجمركي
في الســجل وإكمــال تطويــر النظــام االلكتروني 
للمــواد النوويــة والمتعلقــات النوويــة، حيــث 
ســيتم فــي المرحلــة القادمــة البــدء بإدخــال 

ــا.  ــد تدقيقه ــات بع البيان

المتعلقــة  اإلجــراءات  تطويــر  مجــال  وفــي 
بالرقابــة علــى المــواد النوويــة والمتعلقــات 
النوويــة، قامــت الهيئــة بمراجعــة إجــراءات حصــر 
اإلجــراءات  هــذه  ومراجعــة  النوويــة،  المــواد 

مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ضمــن 
مبــادرة كومبــاس، والتــي  أطلقتهــا الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة كإحــدى مبادراتهــا مــع 
بدايــة العــام 2021م. وتشــارك المملكــة فــي 
هــذه المبــادرة فــي إطــار عــدد محــدود مــن 
الــدول، بهــدف تعزيــز فعاليــة الهيئــات الرقابيــة 
التزاماتهــا  لتنفيــذ  البرنامــج  فــي  المشــاركة 
وضمــان  الشــاملة  الضمانــات  اتفــاق  حيــال 
ومحاســبة  برصــد  الخــاص  نظامهــا  فعاليــة 

النوويــة ومراقبتهــا. المــواد 

ــات  ــص الممارس ــراءات ترخي ــر إج ــم تطوي ــا ت كم
اإلشــعاعية التــي تتضمــن مــواد نوويــة، ووضــع 
ضوابــط اســتيراد المتعلقــات النوويــة  والمــواد 
النوويــة وفــق نظــام الرقابة على االســتخدامات 
ــذ  ــة بتنفي ــت الهيئ ــعاعية. وقام ــة واإلش النووي
للتحقــق مــن  التفتيشــية  الزيــارات  عــدد مــن 
ــن  ــا يضم ــة، بم ــواد النووي ــات الم ــات وبيان كمي
دقــة البيانــات فــي الســجل الوطنــي. وفــي 
ــر مــن 130 منشــأة  ــم ترخيــص أكث هــذا الصــدد، ت
تتعامــل مــع مــواد نوويــة الســتخدامات غيــر 

ــة. ــات نووي ــع متعلق ــة، وم نووي

وأكملــت الهيئــة هندســة العمليــات اإلجرائيــة 
خامــات  ومعالجــة  تعديــن  ألنشــطة  الرقابيــة 
ــواد  ــى الم ــة عل ــات المحتوي ــوم والخام اليوراني
ــر نظــام رقابــي متكامــل  ــة بهــدف تطوي النووي
واســتيراد  تصديــر  عمليــات  ترخيــص  يشــمل 
ــداد  ــات إع ــك العملي ــمل تل ــات. وتش ــك الخام تل
نظــام رقابــي الســتيراد بعــض المــواد ضمــن 
المجــال  فــي  المقيــدة  األصنــاف  قائمــة 
خــام  ذلــك  ومــن  واإلشــعاعي،  النــووي 
المطحــون.  الطبيعــي  الكالســيوم  فوســفات 
وتقــوم الهيئــة، ضمــن اختصاصهــا، بالرقابــة 
ــع  ــالل وض ــن خ ــاف م ــك األصن ــى تل ــة عل الوطني
متطلبــات االســتيراد والتصديــر، حيــث تشــمل تلك 
المتطلبــات إجــراءات طلــب ترخيــص االســتيراد 
والتحاليــل  القياســات  تقديــم  بعــد  والتصديــر 
بمواعيــد  الهيئــة  إشــعار  مــع  المطلوبــة، 
ــل  ــة، والعم ــات الجمركي ــم البيان ــحن وتقدي الش
ــات.  ــك الخام ــات لتل ــداول الكمي ــث ج ــى تحدي عل
المنصــرم  العــام  خــالل  الهيئــة  قامــت  وقــد 

2021م بترخيــص عــدد مــن عمليــات التصديــر غيــر 
ــراء  ــة إلج ــوم الوطني ــات اليوراني ــاري  لخام التج
ــك  ــم كذل ــة، وت ــات االقتصادي ــل والدراس التحالي
ترخيــص اســتيراد مــا يقــارب مــن ثمانيــة آالف 

ــفات. ــات الفوس ــن خام ــن م ط

مــن جانــب آخــر، عملــت الهيئــة علــى رصــد مــواد 
ســابقة،  زمنيــة  فتــرات  فــي  وجــدت  نوويــة 
)legacy inventory( حيــث تــم اســتخدام هــذه 
المــواد النوويــة فــي تطبيقــات غير نوويــة، نظرا 
لخصائصهــا الفيزيائيــة أو الكيميائيــة. ومــن هــذه 
المــواد التــي تــم رصدهــا اليورانيــوم المســتنفد 
الطائــرات  بعــض  هيــاكل  فــي  ُوجــد  الــذي 
ــتخدم  ــة )يس ــن الخدم ــت م ــي خرج ــة الت المدني
ــرات  ــوازن فــي أجســام الطائ ــق الت لغــرض تحقي
المســتنفد(،  اليورانيــوم  مــادة  لثقــل  نظــرا 
وهــي مــواد لــم ُيفصــح عنهــا أثنــاء تأميــن هــذه 
الطائــرات فيمــا مضــى. وهنــاك اســتخدامات 
محــددات  مثــل  طبيــة  مجــاالت  فــي  أخــرى 
ــة  ــا الطبي ــورات جام ــعة )collimators( لمص األش

ــا.  وغيره

ــال  ــم األعم ــة تنظي ــر آلي ــة بتطوي ــت الهيئ وقام
ــواد  ــور الم ــر أو عب ــتيراد أو تصدي ــتركة الس المش
والمتعلقــات  اإلشــعاعية  والمصــادر  النوويــة 
ــر  ــة، وذلــك لتطوي ــة مــع الجهــات الوطني النووي
الشــأن  فــي  الوطنيــة  المســؤوليات  تنظيــم 
النــووي واإلشــعاعي فيمــا يخــص  الرقابــي 
اســتيراد أو تصديــر أو عبــور المــواد النوويــة، 
والمصــادر اإلشــعاعية، والمتعلقــات النوويــة، 

االســتخدامات  علــى  الرقابــة  لنظــام  وفًقــا 
ــاء  ــل اإليف ــن أج ــك م ــعاعية، وذل ــة واإلش النووي
ــدات  ــي المعاه ــة ف ــة الدولي ــات المملك بالتزام
ــك  ــا، وكذل ــًا فيه ــون طرف ــي تك ــات الت واالتفاق
بهــا  تلتــزم  التــي  والمواثيــق  القــرارات 
المملكــة. وقــد رفعــت الهيئــة لمجلــس الــوزراء 
ــن  ــدد م ــة  وع ــن الهيئ ــل األدوار بي ــات لتكام آلي
الجهــات الوطنيــة، مثــل هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك والهيئــة العامــة للموانــئ، والهيئــة 
الصناعــة  ووزارة  المدنــي،  للطيــران  العامــة 
ــد  ــزال قي ــات ال ت ــذه اآللي ــة. وه ــروة المعدني والث

الدراســة فــي هيئــة الخبــراء.

اتفــاق  فــي  المملكــة  اللتزامــات  ووفقــًا 
الصغيــرة  الكميــات  وبروتوكــول  الضمانــات 
ــر  ــليم تقري ــي بتس ــذي يقض ــه، وال ــق ل المراف
ســنوي عــن صــادرات وواردات المملكــة مــن 
المــواد النوويــة، قامــت هيئــة الرقابــة النوويــة 
إطــار  وفــي  عملهــا  بــدء  مــع  واإلشــعاعية 
ــة  ــات المملك ــق التزام ــال تحقي ــؤولياتها حي مس
لبروتوكــول  )وفقــًا  االتفــاق  فــي  الحاليــة 
الكميــات الصغيــرة( بتســليم الوكالــة الدوليــة 
ــادرات وواردات  ــر ص ــع تقاري ــة جمي ــة الذري للطاق
المملكــة مــن المــواد النوويــة، منــذ نفــاذ اتفــاق 
مجموعــه  وبمــا   - )2009–2019م(  الضمانــات 
ثالثــة تقاريــر )األول يشــمل مــا مضــى حتــى عــام 
ــر  ــذه التقاري ــم ه ــبق تقدي ــم يس ــث ل 2018م، حي
قبــل إنشــاء الهيئــة، والثانــي عــن عــام 2019م ، 
والثالــث عــن عــام 2020م. وســيتم تســليم تقريــر 

2021م فــي الربــع األول مــن 2022م(.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداء حالة المبادرة )2.4(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثالث35%33% 2021م

 2022م
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 الهدف 
اإلستراتيجي )2( 
تأسيس كفاءات 

تنظيمية لمراقبة 
المرافق النووية 

مبادرة )2.1( 
االستعداد الكامل لمنح ترخيص لموقع أول محطة للطاقة 

النووية.

مبادرة )2.2(
 إجراء مراجعة وتقييم لتصاميم محطة الطاقة النووية لدعم 

ترخيص البناء.

مبادرة )2.3(
 استكمال عمليات التراخيص لـ )أ( أول مفاعل نووي  بحثي  
منخفض الطاقة، و )ب( المرافق النووية األخرى غير مرافق 

الطاقة.

مبادرة )2.4(
 توسيع السجل الرقابي الوطني ليشمل المواد النووية 

والمتعلقات النووية.

 الهدف اإلستراتيجي )3(
تعزيــز األمــن النــووي ومنظومــة عــدم            

االنتشــار

ُيعــرف األمــن النــووي بأنــه الحمايــة الماديــة 
ــواد  ــة والم ــق النووي ــة والمراف ــواد النووي للم
المشــعة، ويتضمــن المنع والكشــف واالســتجابة 
للســرقة أو التخريــب أو الدخــول غيــر المصــرح 
ــر المشــروع أو أفعــال  ــه للمرافــق، والنقــل غي ب
إجراميــة أخــرى تتضمــن مــواد نوويــة وفئــة 
أو  األخــرى،  المشــعة  المــواد  مــن  محــددة 
المرافــق المرتبطــة بهــا. وتكــون المســؤوليات 
فــي األمــن النــووي إمــا علــى مســتوى رقابــة 
المرافــق النوويــة واإلشــعاعية واألنشــطة التــي 
تتضمــن مــواد نوويــة أو مشــعة - وقــد تــم تناول 
هــذا البعــد فــي الهــدف اإلســتراتيجي رقــم )1(. 
أمــا علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، فهــو 

ــي. ــتراتيجي الحال ــدف اإلس ــذا اله ــن ه ضم

وُيعــرف منــع اإلنتشــار بأنــه ضمــان عــدم تحريــف 
اســتخدام المــواد النوويــة ألغــراض غيــر ســلمية، 
لتصنيــع األســلحة النوويــة أو الوســائل التفجيرية 
ــرى. وتعتبــر اتفاقيــة الضمانــات الشــاملة  األخ
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )المملكة طرف 
فيهــا( مــن أدوات التحقــق والرصــد الدولــي 
الهيئــة فــي  لذلــك، وتعــد مــن مســؤوليات 
ــة  ــة المنوط ــة الدولي ــات المملك ــاء بالتزام الوف
بالهيئــة، وقــد تــم تنــاول هــذه األدوات فــي 
الهــدف اإلســتراتيجي رقــم )2(. وُيعنــى هــذا 
الهــدف كذلــك بالجهــود الوطنيــة واإلجــراءات 
المتكاملــة للجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي 
اطــار منــع االنتشــار، ودور المملكــة فــي الجهود 

ــار.  ــع االنتش ــة من ــة لمنظوم الدولي

ومنــع  النــووي  األمــن  مســؤوليات  تتضمــن 
دون  تحــول  متكاملــة  دوليــة  أبعــادًا  اإلنتشــار 
وقــوع خروقــات فــي منظومتــي األمــن النووي 
ومنــع اإلنتشــار الدوليتيــن، ومنهــا إيقاف ســعي 

ــدول  ــر ال ــن غي ــل م ــان فاع ــة أو أي كي أي دول

)Non states actors( مــن الحصــول علــى مــا 
يهــدد األمــن والســلم الدولييــن فــي أبعــاد 
األمــن النــووي ومنــع انتشــار األســلحة النوويــة .

ومــع اإلقــرار بالــدور الهــام الــذي تلعبــه التقنيــة 
النوويــة فــي التنميــة االقتصاديــة ورفاهيــة 
اإلنســان وإيجــاد حلــول لبعــض معوقــات التنمية، 
ــن  ــاد األم ــاول أبع ــدة لتن ــة فري ــاك حاج إال أن هن
النــووي ومنــع االنتشــار فــي هــذه التطبيقــات 
النوويــة، ومــا قــد يرتبــط بهــا مــن قلــق أو قبول 
الجمهــور، ومــا قــد يؤثــره ذلــك علــى متخــذي 
القــرار فــي حكومــات العالــم ومنظماتــه. وفــي 
هــذا اإلطــار عمــل ويعمــل المجتمــع الدولــي 
على وضــع االتفاقــات والمعاهــدات والتنظيمات 
وإصــدار القــرارات مــن خــالل المنظمــات الدوليــة 
المختلفــة، وبوجــه خــاص تعتبــر الوكالــة الدوليــة 
الدوليــة  الذريــة مــن أشــهر األدوات  للطاقــة 
الفاعلــة فــي هــذا المجــال، وذلــك فــي ســبيل 
ــع  التأكــد مــن تحقــق أبعــاد األمــن النــووي ومن
تعرقــل  قيــود  أي  يضيــف  ال  وبمــا  اإلنتشــار، 
ــة.  ــة النووي ــلمية للطاق ــات الس ــار التطبيق انتش
وتعــد مكافحــة مهــددات االرهــاب النــووي أحــد 
مكونــات مكافحــة االرهــاب فــي المجمــل، إال أن 
ــدة  ــة معق ــب تفصيلي ــة وجوان ــة تقني ــا طبيع له
مســتقلة.  تخصصيــة  بصــورة  تناولهــا  تحتــاج 
مــن  مجموعــة  إلــى  المملكــة  ــت  وانضمَّ
المعاهــدات واالتفاقيــات متعــددة األطــراف، بمــا 
ــة،  ــاالت ذات العالق ــي المج ــا ف ــدم مصالحه يخ
َيِفــي بالتزامهــا الدولــي فــي مجــال  وبمــا 
ــة  ــى هيئ ــعاعية. وتتول ــة واإلش ــة النووي الرقاب
الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية مســؤولية اإليفــاء 
بالتزامــات المملكــة لمتطلبــات هــذه المعاهدات 
ــات وفــق أنظمتهــا. وُتوّضــح القائمــة  واالتفاقي
التاليــة المعاهــدات واالتفاقيــات ذات العالقــة 
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باألمــن النــووي ومنــع اإلنتشــار، التــي التزمــت 
والتــي  سياســيًّا،  أيَّدْتهــا  أو  المملكــة  بهــا 
تهــدف جميعهــا إلــى إرســاء تفاهــم دولــي 
مشــتَرك وتحقيــق التعــاون بيــن الــدول األعضــاء 

ــي:- ــوك وه ــذه الصك ــي ه ف

1- معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة - 
 NPT-Treaty on the Non-Proliferation of(
)Nuclear Weapons

2-اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة 
 CPPNM- Convention on the Physical(
 )Protection of Nuclear Material

3- تعديــل اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد 
  CPPNM/A - Amendment( النوويــة   
 Convention on the Physical Protection
)of Nuclear Material

4- االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب 
 SNT- International Convention( النــووي 
 for the Suppression of Acts of Nuclear
)Terrorism

وقيــام الهيئــة بهذه المســؤوليات يتطلــب تعزيز 
ــة  ــات الوطني ــة والجه ــن الهيئ ــل األدوار بي تكام
ذات العالقــة وتنــاول أوجــه القصــور فيهــا؛ حيــث 
أن القصــور فــي القيــام بذلــك قــد يــؤدي إلــى 
وجــود ثغــرات فــي منظومتــي األمــن النــووي 
الوطنــي،  المســتوى  علــى  اإلنتشــار  ومنــع 
الدولــي.  المســتوى  علــى  ذلــك  وانعــكاس 
وُيعــد وجــود أنظمــة وطنيــة رقابيــة ومحاســبية 
المشــعة،  والمــواد  النوويــة  للمــواد  فعالــة 
مســؤولية وطنيــة تعمــل الهيئــة علــى إيجادهــا 
وإدارتهــا. وتســعى الهيئــة للتحقــق مــن توفــر 
الحمايــة الماديــة المناســبة لهــذه المــواد فــي 
مواقعهــا والمرافــق الخاصــة بهــا، وهــذا يعتبــر 
ــه  ــارة الي ــم اإلش ــا ت ــو م ــاع األول، وه ــط الدف خ
فــي الهــدف اإلســتراتيجي )2(. كمــا أن تحقيــق 
كافــة مقومــات الكشــف والمنع للنقــل والتداول 
غيــر المشــروع أو غيــر المصرح به للمــواد النووية 
النوويــة  والمتعلقــات  المشــعة،  والمصــادر 
ــة  ــق منظوم ــي لتحقي ــاع الثان ــط الدف ــر خ يعتب

فعالــة لألمــن النــووي ومنــع اإلنتشــار. كمــا 
يعــد تعزيــز الرقابــة علــى المصــادر المشــعة 
ــة )وهــي المصــادر المشــعة التــي  ــر الحصين غي
ــة،  ــة ضعيف ــر رقابي ــراءات وتدابي ــت إج ــون تح تك
مــن  الخــروج  إلــى  بهــا  يــؤدي  قــد  ممــا 
المنظومــة الرقابيــة(، وإعــادة الرقابــة والتحكــم 
النوويــة  والمــواد  المشــعة  المصــادر  علــى 
الخارجــة عــن الرقابــة والتحكــم، مــن أهــم ركائــز 
النــووي ومنــع اإلنتشــار.  منظومتــي األمــن 
ــمل  ــؤوليات لتش ــذه المس ــد ه ــي أن تمت وينبغ
ــواد  ــور للم ــر والعب ــتيراد والتصدي ــة االس مراقب
والمــواد  النوويــة،  والمتعلقــات  النوويــة، 
المشــعة والســلع الملوثــة بهــا، وتشــمل هــذه 
ــم  ــات والتصامي ــة المعلوم ــؤوليات مراقب المس
الرقابــة  ذات العالقــة بذلــك. وأصــدرت هيئــة 
النوويــة واإلشــعاعية القوائــم الوطنيــة لألصناف 
ــادرات،  ــواردات والص ــي ال ــدة ف ــلع المقي والس
ــة  ــة الخاضع ــات النووي ــمل المتعلق ــي تش والت
ــا  ــى تقييمه ــل عل ــا تعم ــم، كم ــة والتحك للرقاب
المســتمر وتحديثهــا، وهــي تتفــق مــع التزامات 

ــة.  ــة الدولي المملك

ــة مــن الجهــات الرئيســة فــي  ــر الهيئ كمــا ُتعتب
تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن وفــق الفصــل 
ذات  المتحــدة  األمــم  ميثــاق  مــن  الســابع 
تلتــزم  والتــي  الهيئــة،  باختصاصــات  العالقــة 
المملكــة بهــا.  ومــن هــذه القــرارات مــا يتعلــق 
بشــأن الجهــود الدوليــة والتزامــات الــدول فــي 
األمــن النــووي ومنــع انتشــار االســلحة النوويــة، 
ووســائل ايصالهــا، لــدى األفــراد والجماعــات 
والكيانــات مــن غيــر الــدول )قــرار  مجلــس األمــن 
رقــم 1540(. وقــد نــص هــذا القــرار علــى أن 
تقــوم جميــع الــدول باعتمــاد وإنفــاذ قوانيــن 
فعالــة مناســبة واتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع 
ــى  ــا إل ــائل إيصاله ــلحة ووس ــذه األس ــار ه انتش
الجهــات غيــر التابعــة للــدول، وال ســيما فــي 
ذلــك،  الــى  واســتنادًا  اإلرهابيــة.  األغــراض 
انضمــت الهيئــة لعضويــة اللجنــة الدائمــة التــي 
ــع  ــن التاب ــس األم ــرارات مجل ــق ق ــى بتطبي تعن
لألمــم المتحــدة مــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
مجلــس  بقــرار  والمشــكلة  المتحــدة،  األمــم 
1427/10/29هـــ،  وتاريــخ   )7753( رقــم  الــوزراء 

وذلــك فــي ســبيل تنســيق الجهــود وتعزيــز 
ــار  ــة انتش ــة بمكافح ــة المتصل ــطة الوطني األنش
ذلــك  فــي  بمــا  الشــامل،  التدميــر  أســلحة 
انتشــار  الخصــوص  وجــه  وعلــى   – تمويلــه 

النوويــة. األســلحة 

اختصاصهــا  فــي  الهيئــة  مســؤولية  وتمتــد 
المخاطــر  تقييــم  فــي  الوطنيــة  بالمشــاركة 
النوويــة الدوليــة المتعلقــة بمنــع االنتشــار،ال 

خــاص  وبشــكل  المنطقــة،  دول  فــي  ســيما 
المهــددات  حصــر  ذلــك  ويشــمل  إيــران. 
مواقفهــا  ومعرفــة  وتقييمهــا،  ومتابعتهــا 
القانونيــة، وتداعياتهــا السياســية، والجهــود 
لتتبعهــا  الالزمــة  والمعلوماتيــة  التقنيــة 
ــم  ــم الدع ــى تقدي ــة عل ــل الهيئ ــا. وتعم ورصده
بهــذا  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  لكافــة 

فيــه. ومشــاركتها  الملــف 

مبــادرة )3.1( تعزيــز رصــد ومراقبــة المصــادر المشــعة غيــر المحصنــة، )مــواد خارجــة عــن 
ــا  ــم بم ــارج التحك ــعة خ ــادر المش ــى المص ــيطرة عل ــتعادة الس ــم(، واس ــيطرة المنظ س

فيهــا المصــادر اليتيمــة )التــي ال يعــرف مالكهــا(.

غيــر  كانــت  التــي  المشــعة  المــواد  تعــد 
خاضعــة للرقابــة أو كانــت ســابقًا تحــت شــكل 
ــًا  ــًا صعب ــة، إرث ــر الكافي ــة غي ــكال الرقاب ــن أش م
واجهتــه الهيئــة عنــد بــدء مهامهــا. وتصنــف 
هــذه المــواد المشــعة فــي ظروفهــا الرقابيــة 
الضعيفــة بـ«المــواد المشــعة غيــر الحصينــة« 
)Vulnerable Radioactive Sources(، والتــي 
ــعة  ــواد مش ــى م ــرة إل ــاالت كثي ــي ح ــول ف تتح
 Material( ــي ــم الرقاب ــاق التحك ــن نط ــة ع خارج
 ،)Out of Regulatory Control- MORC
ــردة  ــع الخ ــى مواق ــاف إل ــا المط ــي به وينته
ــات  ــات النفاي ــع المعــادن ومكب ومصاهــر ومصان
الصلبــة وغيرهــا.  ويمكــن أن تمثــل هــذه المــواد 
ــر الحصينــة تهديــدًا لألمــن النــووي  المشــعة غي
أو أن تشــكل مخــاوف مباشــرة تتعلــق بالســالمة.

ويمكــن أن تمثــل تلك المنتجــات الملوثــة بالمواد 
المشــعة أو المحتويــة علــى مصــادر مشــعة 
ــا  ــن، وذاك عندم ــان النووي ــن واألم ــًدا لألم تهدي
يتــم تداولهــا محلًيــا، أو عنــد تصديرهــا إلــى 
ــات  ــالاًل بالتزام ــد إخ ــذي يع ــة، وال ــارج المملك خ
ــن  ــة باألم ــة المعني ــات الدولي ــة باالتفاقي المملك
واألمــان النووييــن، األمــر الــذي قــد يضعــف 

ــة. ــة الرقابي ــدرات الوطني ــي الق ــة ف الثق

رفــع مســتوى  إلــى  المبــادرة  تهــدف هــذه 
ــة  ــر الحصين ــة علــى المصــادر المشــعة غي الرقاب

ــراءات  ــا إلج ــة وإخضاعه ــر الرقابي ــز المعايي بتعزي
بهــا  التحكــم  مســتوى  مــن  ترفــع  وتدابيــر 
الهيئــة  تعمــل  مــا  وهــو  حصينــة،  وتجعلهــا 
لتحقيقــه مــن خــالل اإلجــراءات الرقابيــة المشــار 
ــى  ــم )1(. وتعن ــتراتيجي رق ــدف اإلس ــا باله إليه
هــذه المبادرة باســتعادة الســيطرة علــى المواد 
ــارج  ــون خ ــي تك ــعة الت ــواد المش ــة والم النووي
اإلطــار الرقابــي،  والتــي قــد يتــم التعــرف علــى 
ــي  ــك، وبالتال ــة المال ــون مجهول ــا أو تك مالكه
قــد تكــون ســببًا لحــوادث إشــعاعية. ومــن أجــل 
اســتعادة الســيطرة والتحكــم الرقابــي بالمــواد 
النوويــة والمــواد المشــعة، فقــد تــم فــي هــذا 

الشــأن مــا يلــي:ـ

وتطوير �  النووي  األمن  منظومة  تعزيز 
أساليب الكشف باستخدام الوسائل التقنية 
ترتفع  التي  االهتمام  ذات  المواقع  في 
المشعة  المصادر  هذه  وصول  احتمالية 
ومصانع  الخردة  تجميع  مواقع  مثل  لها، 
الصلبة  النفايات  ومكبات  المعادن  صهر 
األمني  الضبط  ونقاط  الجمركية  والمنافذ 

بين المدن وغيرها.

إلدارة �  وطني  مرفق  غياب  ظل  في 
مسؤوليات  من  -وهو  المشعة  النفايات 
الذرية  للطاقة  عبدالله  الملك  مدينة 
الهيئة  قامت   - نظامها  وفق  والمتجددة 
حلواًل  تتضمن  إشعاعية  ممارسة  بإضافة 
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المرحلي  التخزين  »ممارسة  مرحلية 
تنفيذ  اطــار  ضمن  المشعة«،  للنفايات 

الهدف االستراتيجي )1(.

والضريبة �  الزكاة  لهيئة  الفني  الدعم 
بمسؤولياتها  لقيامها  تمهيدًا  والجمارك، 
للمواد  المشروع  غير  التداول  مراقبة  في 
والمنتجات  المشعة  والــمــواد  النووية 
واالستيراد  التصدير  في  بها،  الملوثة 
عمليات  غرفة  مــع  وبتكامل  والــعــبــور، 
النووية  الرقابة  هيئة  فــي  الــطــوارئ 

واإلشعاعية.

الذرية �  للطاقة  الدولية  الوكالة  بالغات 
 tnedicnI dna gnikcfifarT( منصة  عبر 

 )esabataD -BDTI

على �  الجمهور  من  البالغات  استقبال 
الهدف  ــار  إطـ ضمن  ســاعــة،   24 ــدار  مـ

اإلستراتيجي )4(.

إيضــاح  فــي  جهــودًا  الهيئــة  بذلــت  وقــد 
األمــن  مجــال  فــي  الوطنيــة   المســؤوليات 
دور  إيضــاح  وفــي  االنتشــار،  ومنــع  النــووي 
ــة،  ــة ذات العالق ــات الحكومي ــع الجه ــة  م الهيئ
وذلــك فــي إطــار تنظيــم تكامــل األدوار بيــن 
هــذه  ومــن  الجهــات.  هــذه  وبيــن  الهيئــة 
الجهــات، قيــادة القــوات الخاصــة ألمــن الطــرق، 
ووزارة  والجمــارك،  والضريبــة  الــزكاة  وهيئــة 
الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وهيئــة تطويــر مكة 
ــي،  ــران المدن ــة للطي ــة العام ــة، والهيئ المكرم
والهيئــة العامــة للموانــئ، وشــركة مطــارات 
الريــاض والدمــام وجــدة، وغيرهــا مــن الجهــات.  
ــة  ــب وســائل تقني ــة فــي تركي ــادرت الهيئ كمــا ب
للكشــف عــن التــداول غيــر المشــروع للمــواد 
النوويــة، والمــواد المشــعة والمنتجــات الملوثــة 
بهــا فــي المواقــع  والتــي تــزداد فيهــا احتمالية 
فــي  المســاهمة  ذلــك  ويشــمل  تداولهــا. 
ــة،  ــة النموذجي ــم المنافــذ الجمركي ــر تصمي تطوي
ووضــع اشــتراطات ومتطلبــات الهيئــة لتعزيــز 
المنافــذ الجمركيــة )البريــة، والبحريــة، والجويــة( 
بالوســائل الرقابيــة التقنيــة، وذلــك لهــدف رصــد 
ومكافحــة أي تــداول غيــر مشــروع يتضمــن هــذه 
المــواد خــالل عمليــة النقــل الداخلــي واالســتيراد 

المســافرين  أو بواســطة  والتصديــر والعبــور، 
وأمتعتهــم. كمــا تشــمل هــذه المواقــع أماكــن 
تجميــع الخــردة ومــرادم النفايــات الصلبــة، كونها 
معرضــة لوجــود هــذه المــواد. كمــا تــم التنســيق 
ــع  ــة لوض ــروة والمعدني ــة والث ــع وزارة الصناع م
ــع صهــر المعــادن  ــزم مصان التنظيمــات التــي تل
عــن  للكشــف  تقنيــة  رقابيــة  وســائل  بتبنــي 
المــواد النوويــة أو المــواد المشــعة أو المنتجات 
الملوثــة بهــا قبــل وصولهــا إلــى أفــران الصهــر.

ــي  ــج وطن ــر برنام ــى تطوي ــة عل ــت الهيئ وعمل
ــة  ــعة الخارج ــادر المش ــن المص ــث ع ــدف للبح يه
عــن التحكــم الرقابــي، وإعــادة التحكــم والرقابــة 
التــي  األماكــن  دراســة  فــي  والبــدء  عليهــا 
ــع  ــل م ــك بالتواص ــا، وذل ــا فيه ــل وجوده يحتم
وتحليــل  وجمــع  والبلديــات  المناطــق  أمانــات 
الواقــع الحالــي ودراســة آليــات البحــث الممكــن 
ــة  ــق المملك ــح مناط ــي مس ــدء ف ــا للب توفيره
وفــق آليــة تحددهــا الدراســة. كمــا تعمــل الهيئــة 
علــى تطويــر الســجالت الرقابيــة بإنشــاء الســجل 
الوطنــي النــووي الــذي يضــم جميــع المصــادر 
الموجــودة فــي  النوويــة  والمــواد  المشــعة 

ــة. المملك

التقريــر  لعــام   )3.1( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

والتشغيلية �  الفنية  المواصفات  تحديث 
بالتداول  للتحكم  الرقابية  التقنية  للوسائل 
والمواد  النووية  للمواد  المشروع  غير 
بالمواد  الملوثة  والمنتجات  المشعة 
من  مكمالتها  تحديث  وكذلك  المشعة، 

أجهزة ووسائل يدوية.

الكشف �  ــات  ــواب ب تــركــيــب  اســتــكــمــال 
األمني  الضبط  منطقة  في  اإلشعاعي 
مكة   – جــدة  )طريق  الشميسي  بمنفذ 
تجميع  مدينة  فــي  وكــذلــك  الــســريــع(، 

المعادن بالرياض. 

بوابات �  بين  الربط  عملية  استكمال 
عمليات  مركز  وبين  اإلشعاعي  الكشف 
النووية  الرقابة  هيئة  فــي  الــطــوارئ 

أدائها  حالة  على  للتعرف  واإلشعاعية، 
واستمرار عملها، وكذلك االستجابة لحاالت 

اإلنذار فور رصدها.

 اكتمال مشروع وثائق آلية تكامل األدوار � 
األخرى  الحكومية  والجهات  الهيئة  بين 
والجمارك،  والضريبة  الزكاة  هيئة  ومنها 
وفي  المعدنية،  والثروة  الصناعة  ووزارة 
بشأنها  المناسبة  القرارات  اتخاذ  انتظار 

في مجلس الوزراء . 

مع �  التهديد  مواقع  من  المزيد  تحديد 
مدى  ــة  ودراسـ العالقة،  ذات  الجهات 

اإلشعاعي  الكشف  بوابات  تركيب  إمكانية 
في تلك المواقع.

الفنية �  القياسية  المواصفات  تبني 
واقتراحها  اإلشعاعي  الكشف  لبوابات 
السعودية  الهيئة  مع  وطنيا  العتمادها 
في  والجودة  والمقاييس  للمواصفات 

اطار الهدف االستراتجي )5(.  

الكشف �  ــات  ــواب ب تبني  ــي  ف ــدء  ــب ال
التداول  عن  للكشف  للمشاة،  اإلشعاعي 
مواقع  في  تركيبها  بهدف  المشروع،  غير 

مختارة، منها صاالت السفر واألمتعة.  

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )3.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع45%15% 2021م

 2023م

مبــادرة )3.2( وضــع نظــام وطنــي للرقابــة علــى واردات وصــادرات المــواد النوويــة 
والمتعلقــات النوويــة

تعــد الرقابــة علــى اســتيراد وتصديــر وتــداول 
المــواد النوويــة والمــواد المشــعة والمتعلقــات 
النوويــة، ركيــزة أساســية فــي األعمــال الرقابيــة 
هيئــة  تنظيــم  إليهــا  أشــار  والتــي  للهيئــة، 
ــرة  ــب الفق ــعاعية بموج ــة واإلش ــة النووي الرقاب
ــب  ــك يتطل ــق ذل ــة. وتحقي ــادة الثالث ــن الم )3( م
ــن  ــة. وتكم ــذه الرقاب ــي له ــام وطن ــر نظ تطوي
أهميــة هــذا النظــام فــي تعزيــز مســتوى األمــن 
ــا  ــة. كم ــدات األمني ــدي للتهدي ــي، والتص الوطن
ــات  ــاء بالتزام ــي اإليف ــر ف ــكل مباش ــهم بش يس
انتشــار  بمنــع  والمتعلقــة  الدوليــة  المملكــة 
األســلحة النوويــة، بمــا فــي ذلــك قــرار مجلــس 
األطــراف،  ثنائيــة  واالتفاقيــات  األمــن1540، 
ــواد  ــواردات للم ــادرات وال ــة الص ــث أن مراقب حي
النوويــة ومتعلقاتهــا ُيعــد محــورا أساســيًا فــي 
منظومــة منــع االنتشــار الدوليــة. وهــذا النظــام 
يشــمل ترتيبــات الهيئــة مــع الجمــارك لفســح 
وفقــا  المقيــدة  األصنــاف  مــن  أي  وتخليــص 
لقوائــم هــذه األصنــاف التــي تعدهــا الهيئــة 
الوطنيــة والتــي ترخصهــا الهيئــة، وهــو مــا تمت 

اإلشــارة لــه في الهدفيــن اإلســتراتيجيين )1( و )2( 
مــن االســتراتيجية التأسيســية للهيئــة. أمــا الجــزء 
ــن  ــي فيتضم ــة الوطن ــام الرقاب ــن نظ ــي م الثان
فــي  الالزمــة  التقنيــة  والوســائل  اإلجــراءات 
المنافــذ الحدوديــة ضمــن منظومــة الجمــارك 
لمراقبــة التــداول غيــر المشــروع لهــذه األصنــاف 
ــة  ــات نووي ــة ومتعلق ــواد نووي ــن م ــدة م المقي
ــواد  ــة بالم ــلع ملوث ــى س ــعة وحت ــادر مش ومص
المشــعة. ويشــمل هــذا النظــام المهــام التالية:ـ 

للصادرات �  الوطنية  القوائم  إعـــداد 
المقيدة  والسلع  لألصناف  ــواردات  ــ وال

الخاضعة للرقابة والتحكم في الهيئة. 

الرقابي �  للتحكم  الخاضعة  األصناف  ربط 
 HS( المنّسق  العالمي  الجمركي  بالرمز 
االسترشادية  األدلة  إلى  بالرجوع   ،)Code
الزكاة  ولهيئة  للجمارك  الدولية  للمنظمة 

والضريبة والجمارك. 

على �  للتعرف  ُمعينة  وسائل  عن  البحث 
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السلع لدعم أعمال التفتيش الجمركي في 
الكشف عن التداول غير المشروع لألصناف 

المقيدة من المتعلقات النووية. 

الوطنيـة �  المتطلبــات  استكمـــال   
للنقل الدولي )استيراد أو تصدير أو عبور( 
للطيران  العامة  الهيئة  مع  ومشاركتها 
للموانئ،  العامة  والمؤسسة  المدني، 
االقتصادية  والمناطق  المدن  وهيئة 
الخاصة، لتبنيها ضمن أنظمتها في تنظيم 
وبناء  والبحرية،  الجوية  المالحة  خطوط 
فهم مشترك بذلك كما سيرد في المبادرة 

رقمـ)3.3(.

التقريــر  )3.2( لعــام  اإلنجــازات لمبــادرة 
الحالــي

تحديــث القوائــم الوطنيــة لألصنــاف المقيــدة 
فــي المجاليــن النــووي واإلشــعاعي

تــم االنتهــاء مــن مراجعــة وتحديــث القوائــم 
ــة  ــدة الخاضع ــلع المقي ــاف والس ــة لألصن الوطني
المــواد  الهيئــة مــن  للرقابــة والتحكــم فــي 
فــي  بمــا  النوويــة،  والمتعلقــات  النوويــة، 
)وهــي  االســتخدام  ثنائيــة  األصنــاف  ذلــك 
األصنــاف التــي تســتخدم فــي المجــال النــووي 
اإلشــعاعية.  والمصــادر  األخــرى(،  والمجــاالت 
الدولــي  الجمركــي  الرمــز  تضميــن  تــم  كمــا 
ــاف  ــن أصن ــف م ــكل صن ــق )HS Code( ل المنّس
القوائــم اعتمــادًا علــى األدلــة االسترشــادية 
الــزكاة  للجمــارك، وهيئــة  الدوليــة  للمنظمــة 
والضريبــة والجمــارك. وتشــمل هــذه القوائــم 
نوعيــن مــن األصنــاف، حيــث يعــد النــوع األول 
مــن األصنــاف المقيــدة التــي يتطلــب اســتيرادها 
ــا  ــة، بينم ــن الهيئ ــدر م ــًا يص ــا ترخيص أو تصديره
مزدوجــة  األصنــاف  مــن  الثانــي  النــوع  يعــد 
ــة  ــات تجاري ــا تطبيق ــون له ــي يك ــتخدام الت االس
مدنيــة تقليديــة، إال أن لهــا تطبيقــات أخــرى 
غيــر ســلمية، حيــث يمكــن اســتخدامها كسالســل 
ــة،  ــر الشــامل النووي ــات ألســلحة التدمي أو مكون
لذلــك يتطلــب اســتيرادها أو تصديرهــا أو عبورهــا 
الــزكاة   هيئــة  إشــعار  بمجــرد  يصــدر  ترخيصــا 
والضريبــة والجمــارك للهيئــة باســتيراد أو تصديــر 

تلــك األصنــاف.

ــل  ــة للنق ــات الوطني ــروط والمتطلب ــر الش تطوي
ــي الدول

تــم اعتمــاد هــذه المتطلبــات مــن ِقبــل الجهــات 
المدنــي  الطيــران  العامــة  )الهيئــة  الوطنيــة 
المــدن  وهيئــة  للموانــئ،  العامــة  والهيئــة 
وهــي   الخاصــة(،  االقتصاديــة  والمناطــق 
متطلبــات تتعلــق بنقــل أو وصــول مــواد نوويــة 
أو متعلقــات نوويــة أو مصــادر مشــعة، أو عــن 
طريــق وســائل نقــل جويــة أو بحريــة مــن أو إلــى 
ــائط  ــي وس ــتخدامها ف ــة، أو اس ــر المملك أو عب
بحريــة أو جويــة. وهــي أحــكام تفصيليــة متعلقــة 
باالشــتراطات المنوطــة بهــذه األصنــاف، حيــث 
تــم إعدادهــا بالموائمــة بيــن أنظمــة الهيئــة 
العالقــة  ذات  الوطنيــة  واألنظمــة  ولوائحهــا، 
ــار  ــي االعتب ــًذا ف ــوي، أخ ــري أو الج ــل البح بالنق
التزامــات المملكــة الدوليــة بهــذا الشــأن. وتمــت 
ــة  ــة العام ــع الهيئ ــات  م ــذه المتطلب ــاركة ه مش
للموانــئ التــي قامــت بدورهــا فــي اعتمادهــا 
وتعميــم تلــك المتطلبــات علــى اإلدارات المعنيــة 
والــوكالء البحريييــن.  كمــا تــم العمل علــى اعتماد 
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي للمتطلبــات 
الوطنيــة الخاصــة باالشــتراطات المتعلقــة بالنقــل 
ــعة أو  ــواد المش ــة أو الم ــواد النووي ــوي للم الج
المتعلقــات النوويــة. تــم عكــس هــذه المتطلبــات 
 )State Variations( الــدول  اختالفــات  علــى 
فــي الالئحــة التنفيذيــة لســالمة الطيــران بالجــزء 
الخطــرة،  بالمــواد  والخاصــة   ،)GACAR109(
الطيــران  دليــل  فــي  نشــرها  تــم  وكذلــك 

.)AIP( الســعودي 

البحــث عــن وســائل ُمعينــة للتعــرف علــى الســلع 
لدعــم أعمــال التفتيــش الجمركــي فــي الكشــف 
ــدة  ــاف المقي ــروع لألصن ــر المش ــداول غي ــن الت ع

مــن المتعلقــات النوويــة

تعتبــر األصنــاف المقيــدة مــن المتعلقــات النووية 
متعــددة ومتنوعــة ممــا قــد يزيد في مــن صعوبة 
تمييزهــا  فــي المنافــذ الجمركيــة، وبالتالــي 
ــروعة.  ــر مش ــرق غي ــا بط ــة تداوله ــد احتمالي يزي
ولهــذا يجــري العمــل بالتعــاون مــع جهــات دولية 
متخصصــة علــى تطويــر نظــام للتعــّرف علــى 
الســلع التــي تعــد مــن المتعلقــات النوويــة، ممــا 

يمكِّــن من تســهيل مهمــة المفتشــين الجمركيين  
في عملية التعرف على هذه السلع. 

لألصنــاف  الوطنيــة  القوائــم  وثيقــة  إصــدار 
ــعاعي. ــووي واإلش ــال الن ــي المج ــدة ف المقي

لألصنــاف  الوطنيــة  القوائــم  وثيقــة  إصــدار 
االســتخدام. مزدوجــة 

ــر  ــتيراد وتصدي ــة الس ــات الوطني ــدار المتطلب إص
المــواد النوويــة والمــواد المشــعة والمتعلقات 

)State Varation( النوويــة للنقــل الجــوي

إصــدار الشــروط واألحــكام والمتطلبــات الوطنية 
فيمــا يخــص وســائل النقــل البحــري للمــواد 
والمتعلقــات  المشــّعة  والمــواد  النوويــة 
ــة. ــائط بحري ــي وس ــتخدامها ف ــة، أو اس النووي
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مبــادرة )3.3( بنــاء فهــم مشــترك ومنظــور دقيــق لموضــوع منع انتشــار األســلحة النووية 
بيــن الهيئــات الحكوميــة ذات العالقة

تبــذل الهيئــة جهــودًا لوضــع اإلجراءات والوســائل 
ــة  ــز  منظوم ــود لتعزي ــيق الجه ــبة وتنس المناس
الوطنــي،  المســتوى  علــى  االنتشــار،  منــع 
لتعزيــز  المناســب  التكامــل  تحقيــق  وبالتالــي 
ذلــك علــى المســتوى الدولــي. وتتولــى الهيئة 
مســؤولياتها الرقابيــة الوطنية وفًقــا ألنظمتها، 
ومنهــا منــع االنتشــار. إال أن هــذه المســؤوليات 
اللتزامــات  ودقيقــًا  مشــتركًا  فهمــًا  تتطلــب 
المملكــة الدوليــة وآليــات تنفيذهــا ومعــززات 
ذلــك علــى جميــع األصعــدة التــي تشــمل –ال 
علــى ســبيل الحصــر - مــا يتعلــق بالبنــى التحتيــة 
تنفيــذ  وجوانــب  وتكاملهــا،  االنتشــار  لمنــع 
التزامــات المملكــة الدوليــة، والجوانــب اإلعالميــة 
فــي إطــار منــع االنتشــار )تــم التطــرق لهــا 
ــذي  ــادس(، وال ــتراتيجي الس ــدف اإلس ــي اله ف
يســهم فــي البنــاء الصحيــح للمنظومــة الوطنية 
ــة  ــات الوطني ــم الجه ــي فه ــار، وف ــع االنتش لمن
ذات العالقــة لمهامهــا وتكامــل هــذه المهــام، 
ممــا يعــزز األنشــطة الوطنيــة لدعــم المنظومــة 

ــار.   ــع االنتش ــة لمن الدولي

التقريــر  لعــام   )3.3( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

قامــت الهيئــة بإعــداد دراســة متكاملــة، تتضمــن 
التجــارب الدوليــة والتنظيمــات الوطنيــة إلدارة 
ملفــات منــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل 
ووســائل  والبيولوجيــة(  الكيميائيــة  )وتشــمل 
ــادة  ــة إع ــذه الدراس ــت ه ــث تضمن ــا، حي إيصاله
المملكــة  فــي  االنتشــار  عــدم  ملــف  تنظيــم 
الوطنيــة  اللجــان  مــن  عــدد  إلــى  والمــوكل 
المختلفــة، وفــي أطــر تنفيذيــة تحتــاج إلــى مزيد 
مــن التكامــل حتــى يســهم فــي تعزيــز منظومــة 
ــائل  ــامل ووس ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــدم انتش ع
إيصالهــا الدوليــة، ودعــم الجهــود الوطنيــة فــي 
تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن وفــق الفصــل 
الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، وغيرهــا من 
ثنائيــة  المعاهــدات واالتفاقيــات المتعــددة أو 
ــان  ــي اللج ــك ف ــراح ذل ــم اقت ــد ت ــراف. وق األط
المختصــة بمــا فيهــا اللجنــة المعنيــة فــي هيئــة 

ــوزراء.  ــس ال ــة مجل ــراء بأمان الخب
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ــد  عملــت الهيئــة مــع وزارة الخارجيــة علــى توحي
المفاهيــم األساســية لتنفيــذ قــرارات مجلــس 
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة وفــق الفصــل 
ــووي،  ــار الن ــع االنتش ــة بمن ــابع، ذات العالق الس
ــة،  ــة بالمملك ــة الخاص ــداد المصفوف ــاملًة إع ش
كأحــد االلتزامــات ضمــن قــرار مجلــس األمــن رقــم 
1540 )2004م(، وذلــك فــي جوانــب اختصــاص 
الهيئــة حســب أنظمتهــا. وتعمــل الهيئــة علــى 
تنظيــم ورشــة عمــل للجهــات الوطنيــة األعضــاء 
فــي اللجنــة الوطنيــة الدائمــة المعنيــة بتطبيــق 
قــرارات مجلــس األمــن وفــق الفصــل الســابع من 
ميثــاق األمــم المتحدة، والمشــّكلة بقــرار مجلس 
1427/10/29هـــ،  وتاريــخ   )7753( رقــم  الــوزراء 
ــة  ــذه الورش ــدف ه ــا. وته ــو فيه ــة عض والهيئ
للتعريــف بمتطلبــات قــرار مجلــس األمــن المشــار 
لــه، واقتــراح تطويــر آليــات تحقيقهــا بمــا يخــدم 

ــة.  ــات الدولي ــة وااللتزام ــح الوطني المصال

إرســاء  فــي  حثيثــة  جهــودًا  الهيئــة  بذلــت 
ــة  ــة المعني ــن الجهــات الوطني فهــم مشــترك بي
ــا  ــي، بم ــووي اإليران ــف الن ــع المل ــل م بالتعام
ــتراتيجية  ــية واالس ــب السياس ــك الجوان ــي ذل ف
مــن  االســتراتيجية  والجوانــب  الملــف،  لهــذا 
المنظــور اإليرانــي، وحجــم المخاطــر األمنيــة 
وســبل تحييدهــا، وتصحيــح بعــض المفاهيــم غيــر 
الدقيقــة حــول برنامــج إيــران النــووي والمرافــق 
النوويــة اإليرانيــة وآثارهــا علــى المملكــة.  كمــا 
بيــن  األدوار  لتكامــل  مقترحــًا  الهيئــة  أعــدت 
ــران النــووي،  ــال برنامــج إي ــة حي الجهــات المعني
ــن  ــق بي ــترك ودقي ــم مش ــاء فه ــى بن ــز عل يرتك
هــذه الجهــات، وبيــان ألدوار ومهــام الجهــات 
ــي.  ــووي اإليران ــف الن ــع المل ــل م ــي التعام ف
مســؤولياتها  إطــار  فــي  الهيئــة،  وتتابــع 
االنتشــار  منــع  منظومتــي  فــي  ومهامهــا 
ــة، تطــورات البرنامــج النــووي  ــة والدولي الوطني
السياســية  األصعــدة،  جميــع  علــى  اإليرانــي 
والتقنيــة واألمنيــة، وتحللهــا وتقيِّمهــا، وتعمــل 
ــة  ــات المعني ــة الجه ــم لكاف ــم الدع ــى تقدي عل

ــف. ــذا المل به

قامــت الهيئــة بتحديث القوائــم الوطنية لألصناف 
المقيــدة والتــي تــم تعريفهــا في نظــام الرقابة 

علــى االســتخدامات النوويــة واإلشــعاعية الصادر 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/82( وتاريــخ 
1439/7/25هـــ، والتــي تشــمل المــواد النوويــة، 
والمتعلقــات النوويــة، والمصــادر اإلشــعاعية، 
كمــا ســبق اإلشــارة لــه. كمــا تــم تضميــن الرمــز 
ــكل  ــق)HS code(  ل ــي المنّس ــي الدول الجمرك
ــي  ــهم ف ــا يس ــاف، مم ــذه األصن ــن ه ــف م صن
المعنيــة  الجمــارك والجهــات  تعــرف  ســهولة 
ــك فــي إطــار جهــود  ــاف، وذل علــى هــذه األصن
ــة،  ــلحة النووي ــار األس ــع انتش ــي من ــة ف المملك

وفــق أنظمتهــا الوطنيــة والتزاماتهــا الدوليــة.

وفــي إطــار األعمــال المشــار إليهــا أيضــًا فــي 
الهدفيــن اإلســتراتيجيين )1( و )2( فــي الخطــة 
االســتراتيجية للتأســيس، تبنــت الهيئــة جهــود 
الجهــات المعنيــة لبنــاء فهــم مشــترك لبيــان 
الســتكمال  المطلوبــة  الوطنيــة  الترتيبــات 
لإليفــاء  والتنظيمــي  اإلداري  االســتعداد 
اتفــاق  فــي  الــواردة  المملكــة  بالتزامــات 
الكميــات  وبرتوكــول   – الشــاملة  الضمانــات 
الصغيــرة المرافــق لــه – بيــن المملكــة والوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، والتي تشــمل الترتيبات 
المطلوبــة لإليفــاء بااللتزامــات اإلضافيــة عنــد 
ــاق  ــل التف ــق الكام ــول للتطبي ــرار بالتح ــاذ ق اتخ
بروتوكــول  وتعطيــل  الشــاملة  الضمانــات 
الترتيبــات  الكميــات الصغيــرة. وتتضمــن هــذه 
طــرح مشــروع لوضــع آليــة لتكامــل أدوار الجهــات 
الوطنيــة ذات العالقــة بتنفيــذ التزامــات المملكــة 
ــة  ــع الوكال ــاملة م ــات الش ــاق الضمان ــي اتف ف
الدوليــة للطاقــة الذريــة، فيمــا يتعلــق بعمليــات 
مفتشــي الوكالــة، وتقييــد تصديــر واســتيراد 
االخــرى  واألنشــطة  النوويــة،  المــواد  وعبــور 
المتعلقــة بتعدينهــا أو مــا قــد يدخــل منهــا فــي 
الصناعــة، وتــم رفــع هــذا المشــروع ،وهــو فــي 
المراحــل األخيــرة التخــاذ القــرار بشــأنه. ومــن 
لاللتزامــات  المشــترك  الفهــم  تعزيــز  جوانــب 
ــح  ــق بمن ــا يتعل ــات، م ــاق الضمان ــة باتف الوطني
امتيــازات  وموظفيهــا  ومفتشــيها  الوكالــة 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  وحصانــات 
ــراح  ــة باقت ــة توضيحي ــة  وثيق ــدت الهيئ ــث اع حي
انضمــام المملكــة التفاقيــة امتيــازات وحصانــات 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وقــد أوضحــت 

هــذه الوثيقــة اتفاقيــات األمــم المتحــدة الخاصــة 
باالمتيــازات والحصانــات وموقــف المملكــة منها، 
والفــرق بيــن اتفــاق امتيــازات وحصانــات الوكالــة 
واالتفاقــات األخــرى بهــذا الشــأن، وأهميــة النظر 
فــي اتفــاق امتيــازات وحصانــات الوكالــة مــن 
منظــور مفتشــي اتفــاق الضمانــات الشــاملة 
– التــي تعــد المملكــة طرفــًا فيهــا. وخلصــت 
الوثيقــة إلــى التوصيــة بالموافقة علــى انضمام 
ــة. ــات الوكال ــازات وحصان ــاق امتي ــة التف المملك

كمــا يتطــرق الهــدف اإلســتراتيجي الســادس 
ــذ  ــب تنفي ــى جوان ــيس، إل ــتراتيجية التأس ــن اس م
بعــض التوجهــات والمفاهيــم الوطنيــة اإلعالميــة 
التوجهــات  »مفاهيــم  وثيقــة  فــي  الــواردة 
ــة  ــا«.  والهيئ ــبل تنفيذه ــة وس ــة الوطني اإلعالمي
عضــو فــي اللجنــة اإلعالميــة المشــكلة فــي 
اإلعالمــي  بالتوجــه  المختصــة  الخارجيــة  وزارة 
المناســب لمــا تتعــرض لــه المملكــة مــن هجمــات 
إعالميــة ومواقــف مشــبوهة مدفوعــة بتوجهــات 
ــية.  ــات السياس ــى التوجه ــر عل ــية، أو تؤث سياس
الــوزراء  وهــذه اللجنــة شــكلت بقــرار مجلــس 
رقــم )20198( وتاريــخ 1443/3/29هـــ.، حيــث عملت 
ــي  ــاء ف ــات األعض ــاركة الجه ــى مش ــة عل الهيئ

ــة، بالمفاهيــم والتوجهــات  ــة اإلعالمي هــذه اللجن
ــع انتشــار  ــع من ــة فــي مواضي ــة المطلوب الوطني

ــووي. ــن الن ــة واألم ــلحة النووي االس

ســاهمت الهيئــة مــع مركــز األمــن الوطنــي فــي 
بنــاء فهــم مشــترك لجوانب منــع االنتشــار واألمن 
وعالقتهمــا  ببعضهمــا،  وعالقتهمــا  النــووي 
باألمــن الوطنــي، بمــا فــي ذلــك مصــادر التهديد 
فــي المنطقــة، وعلــى وجــه الخصــوص التهديــد 
الرقابيــة  خبراتهــا  الهيئــة  وقدمــت  اإليرانــي. 
األمــن  منظومتــي  فــي  الوطنــي  ودورهــا 
النــووي ومنــع االنتشــار  فــي بيــان أهميــة تنفيــذ 

ــك.  ــة بذل ــة المتعلق ــات المملك التزام

وتعمل الهيئة على وضع رموز األنشطة النووية 
واإلشعاعية الوطنية )ISIC Code(، وذلك في إطار 
توحيد أوصاف األنشطة النووية واإلشعاعية على 
موحَّد،  ورمز  تصنيف  ضمن  الوطني،  المستوى 
بهدف إيجاد الفهم المشترك بين الهيئة والجهات 
والثروة  الصناعة  )وزارة  العالقة  ذات  الوطنية 
المعدنية والهيئة السعودية لإلحصاء(، مما يسهل 
التعرف على هذه األنشطة ووضعها تحت الرقابة.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )3.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع 50%50% 2021م

2023م

 مبــادرة )3.4( تنفيــذ وتعزيــز األنشــطة الوطنيــة التــي تســاهم فــي دعم النظــام الدولي
لعدم االنتشــار

بجهودهــا  قيامهــا  علــى  المملكــة  تحــرص 
الدوليــة فــي إطــار منظومــة منــع االنتشــار 
الدوليــة. وتســعى الهيئــة إلــى توحيــد الجهــود 
الوطنيــة بمــا يضمن وجــود مقومات دعــم جهود 
الدوليــة  المنظومــة  فــي  الدوليــة  المملكــة 
لمنــع انتشــار األســلحة النوويــة. وتعمــل الهيئــة 
ــع  ــتمر م ــل المس ــى التواص ــا عل ــق أنظمته وف
الهيئــات الدوليــة المماثلــة والمنظمــات الدوليــة 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــا الوكال ــة، ومنه ذات العالق
والمعلومــات  االستشــارات  لتبــادل  الذريــة، 
ــع  ــة لمن ــة الدولي ــز المنظوم ــق بتعزي ــا يتعل فيم
انتشــار األســلحة النوويــة، وتشــمل االستشــارات 
والمعلومــات المتعلقــة بتقييد صــادرات وواردات 
المــواد النوويــة والمتعلقــات النوويــة والمــواد 

ــا. ــروع به ــر المش ــار غي ــعة واإلتج المش
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 اإلنجــازات لمبــادرة )3.4( لعــام التقريــر
الحالــي

تشــارك الهيئــة فــي المعلومــات الدوليــة التــي 
ــن  ــى األم ــر عل ــر مباش ــر أو غي ــر مباش ــا تأثي له
المملكــة  التزامــات  تنفيــذ  وعلــى  الوطنــي، 
الدوليــة مــع الجهــات الوطنيــة المختصــة، وتقدم 
المملكــة  وتشــارك  ذلــك.  فــي  الدعــم  لهــا 
ــة  ــة المختص ــات الوطني ــة والجه ــة بالهيئ ممثل
فــي كافــة الجهــود واألنشــطة الدوليــة الراميــة 
إلــى منــع انتشــار األســلحة النوويــة، والتــي 
واإلجــراءات  والسياســات  الخطــط  مــن  تعــزز 
ــترك  ــي المش ــل التكامل ــة العم ــة وقابلي الوطني
بيــن المملكــة ودول العالــم. كمــا أن االتفاقيــات 
مــن  وعــدد  المملكــة  بيــن  األطــراف  ثنائيــة 
ــة  ــدرة للتقني ــدول المص ــض ال ــا بع ــدول، منه ال
ــار  ــع انتش ــده لمن ــب عدي ــت جوان ــة، تناول النووي
ــروع  ــر المش ــار غي ــع اإلتج ــة ومن ــلحة النووي األس
بالمــواد النوويــة والمتعلقــات النوويــة والمــواد 
بعــض  االتفاقيــات  هــذه  وتشــمل  المشــعة. 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــا اإلم ــوار ومنه دول الج
)فــي  واألردن  العربيــة،  مصــر  وجمهوريــة 
ــث  ــة(، حي ــع االتفاقي ــن توقي ــرة م ــل األخي المراح
فــي  الجهــود  تكامــل  إلــى  الهيئــة  تســعى 
االتفاقيــات بيــن المملكــة ودول الجــوار، بمــا 
يضمــن تعزيزهــا للمنظومــات الوطنيــة لهــذه 
الــدول وانعــكاس ذلــك علــى تعزيــز المنظومــة 

ــار. ــع االنتش ــة لمن الدولي

فــي  بالهيئــة  ممثلــة  المملكــة  تشــارك 
ــروع  ــر المش ــار غي ــة لإلتج ــات الوكال ــدة بيان قاع
ــة  ــى للوكال ــام معلومات ــي نظ ــوادث، وه والح
الدوليــة للطاقــة الذريــة مختــص ببيانــات اإلتجــار 
ــر  ــداث غي ــطة واألح ــائر األنش ــروع وس ــر المش غي
أو  نوويــة  مــواد  والمتضمنــة  بهــا  المــأذون 
ــن  ــة ع ــعة خارج ــواد مش ــة أو م ــات نووي متعلق
ــات  ــاق المعلوم ــم نط ــم. ويتس ــة والتحك الرقاب
هــذه  البيانــات  قاعــدة  خــالل  مــن  المقّدمــة 
الــواردة  المعلومــات  تشــمل  حيــث  باالتســاع، 
فيهــا األحــداث المنطويــة علــى الحيــازة غيــر 
عــن  معلومــات  تشــمل  كمــا  بهــا،  المــأذون 
فقــدان واكتشــاف المــواد النوويــة أو المشــعة 

الخارجــة عــن الرقابــة والتحكــم. وتعــد قاعــدة 
البيانــات هــذه أحــد أهــم مصــادر المعلومــات 
ــث  ــا، حي ــة وتحلله ــا الهيئ ــي ترصده ــة الت الدولي
التــي  الدوليــة  المعلومــات  الهيئــة  تشــارك 
ــن  ــى األم ــر عل ــر مباش ــر أو غي ــر مباش ــا تأثي له
المملكــة  التزامــات  تنفيــذ  وعلــى  الوطنــي، 
المختصــة،  الوطنيــة  الجهــات  مــع  الدوليــة 
ــار  ــع انتش ــة لمن ــة الوطني ــزز المنظوم ــا يع مم
األســلحة النوويــة األمــر الــذي بــدوره يعــزز عمــل 

المنظومــة الدوليــة فــي هــذا الجانــب.

المعنــي  الوطنــي  للفريــق  الهيئــة  انضمــت 
بحضــور المؤتمــرات والفعاليــات واالجتماعــات 
ــة لمكافحــة اإلرهــاب  ــادرة العالمي الخاصــة بالمب
 Global Initiative to Combat Nuclear ،النووي
الديــوان  برقيــة  )Terrorism )GICNT بموجــب 
ــخ 1442/12/42هـــ،  ــم )74144( وتاري ــي رق الملك
بحكــم اختصاصهــا. وتعــد هــذه المبــادرة مبــادرًة 
منظمــات  وســت  دولــة   89 تضــم  طوعيــة 
دوليــة، تلتــزم جميعهــا بتعزيــز القــدرات الدوليــة 
لمنــع وكشــف واالســتجابة لإلرهــاب النــووي. 
وتحقــق هــذه المبــادرة أهدافهــا مــن خــالل 
األنشــطة متعــددة األطــراف التــي تعــزز مــن 
الخطــط والسياســات واإلجــراءات وقابليــة العمل 
التكاملــي المشــترك بيــن الــدول األطــراف فيها. 
وتكتســب المشــاركة الوطنيــة فــي أعمــال هــذه 
المبــادرة أهميــة خاصــة، لمــا لــدى بعــض الــدول 
األطــراف فيهــا مــن خبــرات طويلــة وممتــدة في 
مكافحــة اإلرهــاب النــووي، وتلتــزم بمشــاركتها 
ــن  ــزز م ــا يع ــرى، مم ــراف األخ ــدول األط ــع ال م
القــدرات واألنشــطة الوطنيــة فــي هــذا الجانــب. 

ــي  ــًا ف ــا أيض ــار له ــال المش ــار االعم ــي إط وف
المبــادرة الثانيــة مــن هذا الهــدف اإلســتراتيجي، 
والتــي تصــب فــي مســتهدفات هــذه المبــادرة، 
ــة  ــة المعني ــات الوطني ــع الجه ــة م ــت الهيئ عمل
ــة  ــارك، والهيئ ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ) هيئ
ــق  ــدن والمناط ــة الم ــيء، وهيئ ــة للموان العام
االقتصاديــة الخاصــة، والهيئــة العامــة للطيــران 
المدنــي( علــى اعتمــاد المتطلبــات الوطنيــة 
ــعة  ــواد مش ــة أو م ــواد نووي ــول م ــل أو وص لنق
ــل  ــائل نق ــق وس ــن طري ــة، ع ــات نووي أو متعلق

بحريــة أو جويــة،  مــن أو إلــى أو عبــر المملكة، أو 
اســتخدامها فــي وســائط بحريــة، ممــا يســهم 
ــزز  ــة ويع ــة الدولي ــات المملك ــذ التزام ــي تنفي ف
لمنــع  والدوليــة  الوطنيــة  المنظومتيــن  مــن 
انتشــار األســلحة النوويــة. وتعمــل الهيئــة إلــى 
ــة والجمــارك، فــي  ــزكاة والضريب ــة ال ــب هيئ جان
حــال تــم ضبــط أي تــداول غيــر مشــروع للمــواد 
النوويــة والمتعلقــات النووية والمواد المشــعة، 
ــي  ــحنات الت ــور الش ــروج أو عب ــول أو خ ــع دخ لمن
تــم ضبطهــا أو يشــتبه أنهــا تمــارس تــداواًل غيــر 

ــروع. مش

وفــي إطــار مــا تــم التطــرق لــه فــي األهــداف 
اســتراتيجية  مــن   )2( و   )1( االســتراتيجية 
التأســيس، تعمــل الهيئــة علــى وضــع وإدارة 
ــوادة  ــر الم ــبي لحص ــي المحاس ــام الوطن النظ
النوويــة ومراقبتهــا، وأعــدت اللوائــح الفنيــة 
التــي تســهم فــي مراقبــة أنشــطتها الوطنيــة 
،وهــي قيــد االعتمــاد. ويعتبــر النظــام الوطنــي 
ــة ومراقبتهــا  المحاســبي لحصــر المــواد النووي
أحــد التزامــات المملكــة بموجــب المادة الســابعة 
وهــي   – الشــاملة  الضمانــات  اتفــاق  مــن 

أداة معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة 
للتحقــق والرصــد – وهــي مــن األدوات الوطنيــة 
الفاعلــة فــي إحــكام الرقابــة والتحكــم علــى 
ــة  ــززات المنظوم ــم مع ــن أه ــواد، وم ــك الم تل
الوطنيــة لمنــع انتشــار األســلحة النوويــة وهــذا 

ــة. ــة الدولي ــن المنظوم ــزز م ــدوره يع ــر ب األم

وعملــت الهيئــة إلــى جانــب وزارة الخارجيــة فــي 
إعــداد المصفوفــة الخاصــة بالمملكــة، كأحــد 
االلتزامــات ضمــن قــرار مجلــس األمــن رقــم 1540 
)2004م(، وذلــك فــي جوانــب اختصــاص الهيئــة 
حســب أنظمتهــا. كمــا انضمــت الهيئــة لعضويــة 
ــرارات  ــق ق ــى بتطبي ــي ُتعن ــة الت ــة الدائم اللجن
مجلــس األمــن وفــق الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
مجلــس  بقــرار  والمشــكلة  المتحــدة،  األمــم 
1427/10/29هـــ،  وتاريــخ   )7753( رقــم  الــوزراء 
وذلــك فــي ســبيل تنســيق الجهــود وتعزيــز 
ــار  ــة انتش ــة بمكافح ــة المتصل ــطة الوطني األنش
أســلحة التدميــر الشــامل بمــا فــي ذلــك تمويلــه 
األســلحة  انتشــار  الخصــوص  وجــه  وعلــى   –

ــة. النووي

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )3.4(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع40%37% 2021م

 2023م

مبادرة )3.5( استكمال تحليل ُمهددات األمن الوطني وعالقتها باألمن النووي

ــة،  ــة المعني ــات الوطني ــع الجه ــة م ــل الهيئ تعم
ومنهــا وزارات الدفــاع، والطاقــة، والداخليــة، 
ــي،  ــن الوطن ــز األم ــة، ومرك ــن الدول ــة أم ورئاس
ــة  ــدات المتعلق ــر والتهدي ــم المخاط ــى تقيي عل
ــط  ــر وترتب ــا تؤث ــي بدوره ــووي، والت ــن الن باألم
بشــكل وثيــق باألمــن الوطنــي لتأثيرهــا المباشــر 
علــى ركائــزه األساســية، ويشــمل ذلــك حصــر 
ومعرفــة  وتقييمهــا  ومتابعتهــا  المهــددات 
السياســية،  وتداعياتهــا  القانونيــة  مواقفهــا 
ووضــع اإلجــراءات والخطــط األمنيــة للتصــدي 
ــة  ــة الالزم ــة والمعلوماتي ــود التقني ــا، والجه له
لتتبعهــا ورصدهــا. كمــا تعمــل الهيئــة علــى 

ــذا  ــة به ــات المعني ــع الجه ــم لجمي ــم الدع تقدي
ــه. ــاركتها في ــف ومش المل

التقريــر  لعــام   )3.5( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

ــووي  ــن الن ــة لألم ــة تفصيلي ــة وثيق ــدت الهيئ أع
الوطنيــة، شــاملًة  واإلشــعاعي ومســؤولياته 
التعريــف باألمــن النــووي واإلجــراءات العامــة 
المطلــوب إتباعهــا لتعزيــزه، وأهــداف ونوايــا 
مصــادر التهديــد المتوقعــة، واللوائــح الفنيــة 
الوطنيــة الرقابيــة المتعلقــة بــه، وأمثلــة تجســد 
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والصحيــة  واالقتصاديــة  األمنيــة  المخاطــر 
لألحــداث األمنيــة التــي تتضمــن مصــادر مشــعة؛ 
لوضــع المفاهيــم األساســية للتقييــم والتعامــل 

ــدات.  ــذه التهدي ــع ه م

الوطنــي  األمــن  مركــز  مــع  الهيئــة  وتعمــل 
الوطنيــة  واألخطــار  التهديــدات  تقييــم  فــي 
ذات الصلــة بأعمــال الهيئــة، حيــث تــم تحديــد 
المباشــرة  الصلــة  ذات  والمخاطــر  التهديــدات 
الهيئــة  تعييــن  تــم  وقــد  الهيئــة.  باختصــاص 
قائــدًا لعمليــات التقييــم ووضــع خطــط المعالجــة 
لهــذه التهديــدات واألخطــار بمســاندة بعــض 
العالقــة، وتــم تحديــد  الوطنيــة ذات  الجهــات 
ــدات واألخطــار مــن خــالل وصفهــا،  هــذه التهدي
وتحديــد التهديــدات واألخطــار المتفرعــة منهــا. 
وتــم تحليــل هــذه التهديــدات واألخطــار مــن 
خــالل تحديــد أبــرز الفاعليــن لهــا، وأهــم المواقــع 
أو الخدمــات أو الجهــات المســتهدفة بهــا، وأبــرز 
الثغــرات أو نواحــي القصــور التــي مــن الممكــن 
أن تزيــد أثــر واحتماليــة حــدوث هــذه التهديــدات 
والمحفــزات  األســباب  وأهــم  واألخطــار، 
الخارجيــة التــي تــؤدي أو ترفــع مــن احتمــال 
ــار  ــرز اآلث ــدات واألخطــار، وأب حــدوث هــذه التهدي
ــرز  ــج عــن حدوثهــا، وأب والعواقــب التــي قــد تنت

ــار،  ــدات واألخط ــذه التهدي ــة له ــداث الماضي األح
والســيناريو األســوأ لــكل خطــر أو تهديــد، وأبــرز 
ــا،  ــة له ــر عرض ــة األكث ــة اإلداري ــق المملك مناط
وكذلــك أهــم تدابيــر المنــع واإلعــداد واالســتجابة 
والتعافــي. كمــا تــم تقييــم هــذه التهديــدات 
دوريــًا.  لتقييمهــا  نمــاذج  وإعــداد  واألخطــار 
وتعمــل الهيئــة كجهــة مســاندة فــي عــدد مــن 
التهديــدات واألخطــار الوطنيــة بقيــادة بعــض 

الجهــات الوطنيــة. 

الخطــط  لوضــع  العليــا  اللجنــة  تشــكيل  تــم 
واإلجــراءات والوســائل األمنيــة المناســبة لضمان 
الحمايــة الماديــة )األمنيــة( لموقــع المحطــة 
ــم  ــامي رق ــر الس ــب األم ــى بموج ــة األول النووي
أعمالهــا  اللجنــة  هــذه  بــدأت  حيــث   ،)52496(
بتاريــخ 1442/10/29 هـــ برئاســة الهيئــة وعضوية 
ــة  ــة، ورئاس ــة، والداخلي ــاع، والطاق وزارات الدف
أمــن الدولــة، ومركــز األمــن الوطنــي. وقــد 
األولــى  المرحلــة  فــي  اللجنــة  هــذه  عملــت 
المحتملــة  التهديــدات  ووصــف  تحديــد  علــى 
ــا  ــى، كم ــة األول ــة النووي ــع المحط ــى موق عل
ــرة،  ــة واألخي ــة الثاني ــدأت أعمالهــا فــي المرحل ب
ــبة  ــة المناس ــراءات األمني ــع اإلج ــة بوض المتمثل
والمتعلقــة بحمايــة المحيــط الخارجــي للمحطــة 

النوويــة.    

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )3.5(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع األول70%67% 2021م

 2022م

 الهدف 
اإلستراتيجي )3( 

تعزيز األمن النووي
ومنظومة عدم 

االنتشار  

مبادرة )3.1( 
تعزيز رصد ومراقبة المصادر المشعة غير المحصنة، )مواد 

خارجة عن سيطرة الرقابة(، واستعادة السيطرة على المصادر 
المشعة خارج التحكم بما فيها اليتيمة )التي ال يعرف مالكها(.

مبادرة )3.2(
 وضع نظام وطني للرقابة على واردات وصادرات المواد 

النووية والمتعلقات النووية.

مبادرة )3.3(
 بناء فهم مشترك ومنظور دقيق لموضوع منع انتشار األسلحة 

النووية بين الهيئات الحكومية ذات العالقة.

مبادرة )3.4( 
تنفيذ وتعزيز األنشطة الوطنية التي تساهم في دعم النظام 

الدولي لعدم االنتشار.

مبادرة )3.5(
 استكمال تحليل ُمهددات األمن الوطني وعالقتها باألمن 

النووي.
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الهدف اإلستراتيجي )4( 
تعزيز قدرات التأهب واالستجابة 

للطوارئ النووية واإلشعاعية 

ــعاعية  ــوارئ اإلش ــتجابة للط ــات االس ــم عملي تت
والنوويــة فــي المملكــة وفًقــا للخطــة الوطنيــة 
والنوويــة  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
 )263( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة  
وتاريــخ 1429/9/1هـــ. التي  يشــارك في تنفيذها 
ــي  ــة ف ــام الهيئ ــد مه ــة. وتع ــة حكومي )33( جه
هــذه الخطــة أساســية ومحوريــة، والتــي منهــا 
ــة  ــل المملك ــن داخ ــات م ــي البالغ ــتالم وتلق اس
وخارجهــا عــن الحــوادث النوويــة واإلشــعاعية 
ــتقراء  ــات االس ــراء عملي ــا، وإج ــم مخاطره وتقيي
لســلوك انتشــار المــواد المشــعة فــي األوســاط 
ــذ اإلجــراءات  ــة بتنفي ــة المختلفــة، والتوصي البيئي
االســتباقية الوطنيــة لتقليــل تداعيــات الحــوادث، 
ــذار  ــتمر واإلن ــي المس ــعاعي البيئ ــد اإلش والرص
عمليــات  تنفيــذ  فــي  والمشــاركة  المبكــر، 
االســتجابة الميدانيــة والســيطرة علــى الحوادث، 
ــعاعي  ــم اإلش ــل والتقيي ــات التحلي ــراء عملي وإج
الهيئــة  تتولــى  كمــا  المخبريــة.   بالقياســات 
رئاســة اللجنــة الدائمــة لالســتجابة للطــوارئ 
قــرار  بنفــس  الصــادرة  والنوويــة  اإلشــعاعية 
ــا  ــيق اجتماعاته ــوم بتنس ــة، وتق ــيس الهيئ تأس
ــات  ــذ الفرضي ــراح وتنفي ومتابعــة قراراتهــا، واقت
ــة  ــة الوطني ــة المنظوم ــار جاهزي ــات اختب وعملي
اإلشــعاعية  للطــوارئ  واالســتجابة  للتأهــب 
والنوويــة. و تعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ التزامات 
المملكــة فــي اتفاقيــة »التبليــغ المبكــر عــن 
التواصــل  خــالل  مــن  نــووي«   حــادث  وقــوع 
المباشــر مــع مركــز الطــوارئ والحــوادث التابــع 
الســتالم  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة 
بالغــات وبيانــات الطــوارئ الدوليــة واإلبــالغ عــن 
فــي  المشــاركة  وكذلــك  المحليــة،  الحــوادث 
عمليــات تقديــم أو طلــب المســاعدة الدوليــة 
فــي حــال الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية وفقــًا 
التفاقيــة »تقديــم المســاعدة فــي حالــة وقــوع 

ــعاعي«  ــارئ إش ــووي أو ط ــادث ن ح

التحتيــة   البنيــة  تأســيس  فــي  الهيئــة  بــدأت 
اإلشــعاعي  للرصــد  الوطنــي  للبرنامــج 
ليشــمل   بنــاء بيانــات المســتويات المرجعيــة 
)Baseline(  للبيئــات المختلفــة مــن المصــادر 
اإلشــعاعية  المختلفــة فــي المملكــة، ســواء 
وتطويــر  طبيعيــة،  حتــى  أو  صناعيــة  كانــت 
قدراتهــا فــي الرصــد والتحليــل اإلشــعاعي مــن 
ــرات  ــي  للمختب ــغيل األول ــز والتش ــالل التجهي خ
ــة، باإلضافــة إلــى توســعة  ــة فــي الهيئ الرقابي
الشــبكة الوطنيــة للرصــد اإلشــعاعي البيئــي 
المســتمر واإلنــذار المبكــر لتصــل الــى )140( 
المملكــة،  مناطــق  علــى  موزعــة  محطــة 
الجرعــات  مســتويات  فــي  ارتفــاع  أي  لرصــد 
اإلشــعاعية عــن الحــد الطبيعــي. وعملــت الهيئــة 
كذلــك علــى اســتكمال مقوماتهــا الرئيســية 
فــي عمليــات التأهــب واالســتجابة للطــوارئ 
ــز  ــاء مرك ــالل إنش ــن خ ــة، م ــعاعية والنووي اإلش
يحتــوي  والــذي  بالهيئــة  الطــوارئ  عمليــات 
البالغــات  الســتالم  متعــددة  منصــات  علــى 
والدوليــة،  المحليــة  الحــوادث  عــن  والبيانــات 
وتنفيــذ عمليــات دعــم القــرار مــن خــالل محــاكاة 
واســتقراء حركــة وســلوك المــواد المشــعة فــي 
األوســاط البيئيــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ النوويــة 
واإلشــعاعية، والمراقبــة والرصــد اإلشــعاعي 
البيئــي المســتمر واإلنــذار المبكــر، ومراقبــة 
ــي  ــروعة ف ــر المش ــعة غي ــواد المش ــة الم حرك
المملكــة. كمــا شــاركت المملكــة فــي التمريــن 
الدولــي الــذي نظمتــه الوكالــة الدوليــة للطاقة 
ــة  ــرة 26-2021/10/27م لفرضي ــالل الفت ــة خ الذري
حــادث نــووي فــي محطــة براكــة النوويــة فــي 
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، أدى نظريــًا 
ــى  ــة إل ــن المحط ــعة م ــواد مش ــرب م ــى تس إل
إشــعاعية مفترضــة  البيئــة، ووصــول ســحابة 
ــب  ــة بالترتي ــت الهيئ ــد قام ــة، وق ــى المملك إل
والتنســيق الكامــل ألعمــال المشــاركة الوطنيــة 
فــي هــذا التمريــن، حيــث شــاركت جميــع الجهــات 

الوطنيــة  الخطــة  فــي  األعضــاء  الوطنيــة 
لالســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة فــي 
ــة  ــدى الجاهزي ــم م ــرى تقيي ــن، وج ــذا التمري ه

بخصــوص  التوصيــات  واقتــراح  واالســتعداد 
لمثــل  الوطنيــة  االســتجابة  منظومــة  تطويــر 

الحــوادث. هــذه 

مبــادرة )4.1( اســتكمال تقييــم قــدرات التأهــب واالســتجابة الوطنيــة للطــوارئ النوويــة 
واإلشعاعية

ــوارئ  ــتجابة للط ــة لالس ــة الوطني ــب الخط تتطل
اإلشــعاعية والنوويــة الصــادرة بقــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )263( بتاريــخ 1429/9/1هـــ، العمــل 
ــتجابة  ــتعداد لالس ــى االس ــتمرة عل ــورة مس بص
وقيــاس  والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ 
فنيــة  إمكانــات  مــن  جوانبــه  بكافــة  تكاملــه 
وخبــرات بشــرية وإجــراءات مــن الجهــات الوطنيــة 
وفقــًا  الخطــة  فــي  المشــاركة  المختلفــة 
الختصاصاتهــا. ويشــمل قيــاس االســتعداد تنفيــذ 
فرضيــات لحــوادث نوويــة وإشــعاعية للتعــرف 
االســتعداد،  هــذ  فــي  الضعــف  نقــاط  علــى 
 ConvEx-3 فرضيــة  تنفيــذ  مؤخــرا  تــم  حيــث 
التــي  نظمتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
النوويــة  براكــة  محطــة  فــي  نوويــة  لحادثــة 
المتحــدة، وشــاركت  العربيــة  االمــارات  بدولــة 

فيهــا المملكــة. 

ــوارئ  ــتجابة للط ــة لالس ــة الوطني ــة الخط مراجع
التعديــالت  واقتــراح  والنوويــة  اإلشــعاعية 
عليهــا هــو أحــد المقومــات الرئيســة لالســتعداد 
والجاهزيــة. وتعديــل الخطــة هــو أحــد مهــام 
ــوارئ  ــتجابة للط ــة لالس ــة الدائم ــة الوطني اللجن
الهيئــة  تتولــى  حيــث  والنوويــة،  اإلشــعاعية 
ــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  رئاســتها بن
ــرزت الحاجــة  ــخ 1439/6/25هـــ. وقــد ب )334( بتاري
الوطنيــة  المنظومــة  وتطويــر  تقييــم  إلــى 
اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة  الحاليــة 
والنوويــة، وقــد تأكــدت هــذه الحاجــة بســبب 
مــا طــرأ مــن تطــورات علــى الســاحة اإلقليميــة 
للمملكــة مــن أنشــطة نوويــة متنوعــة، أهمهــا 
ــى  ــة إل ــة )باإلضاف ــات نووي ــغيل محط ــاء وتش بن
نوويــة  محطــة  بنــاء  فــي  المملكــة  خطــط 
ــن  ــج ع ــد ينت ــا ق ــة( وم ــة الكهربائي ــاج الطاق إلنت

هــذه المحطــات النوويــة مــن طــوارئ  تتضمــن 
والبيئــة  االنســان  علــى  إشــعاعية  مخاطــر 
فــي المملكــة، وذلــك وفقــًا لخريطــة تقييــم 
المخاطــر علــى المملكــة التــي أعدتهــا الهيئــة 
األنشــطة  لتحليــل أخطــار  بنــاًء علــى دراســة 
دائــرة  فــي  تقــع  التــي  اإلقليميــة  النوويــة 
قطرهــا 4000 كيلومتــر، شــملت الخريطــة ثــالث 
محطــات نوويــة إلنتــاج الكهربــاء، فــي إيــران 
ــي  ــدة وف ــة المتح ــارات العربي ــة األم ــي دول وف
إســرائيل  فــي  بحثييــن  ومفاعليــن  باكســتان، 
]تفاصيــل  بهــا.  األنشــطة  طبيعــة  لغمــوض 
ــع ذات  ــن المواضي ــي م ــل الثان ــي الفص ــر ف أكث
األهميــة العاليــة ألعمــال هيئــة الرقابــة النوويــة 
ــة   ــة نووي ــة لحادث ــة الدولي ــعاعية - الفرضي واإلش

.]ConvEx-3

ــة  ــدى الجاهزي ــم م ــى تقيي ــادرة عل ــوم المب تق
فــي المنظومــة الوطنيــة لالســتجابة للطــوارئ 
ــات  ــدرات الجه ــل ق ــة، وتحلي ــعاعية والنووي اإلش
تأديــة  فــي  لديهــا  واالســتعداد  الوطنيــة 
مهامهــا )ومــن بيــن هــذه الجهــات هيئــة الرقابة 
النوويــة واإلشــعاعية( فــي الخطــة الوطنيــة 
والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
ــدول  ــة ل ــك باالســتفادة مــن التجــارب الدولي وذل
الدوليــة  الوكالــة  ومعاييــر  متقدمــة،  نوويــة 
للطاقــة الذريــة، فــي تقييــم القــدرات الوطنيــة 
اإلشــعاعية  للطــوارئ  واالســتجابة  للتأهــب 
والنوويــة. كمــا تتضمــن المبــادرة تنفيــذ تماريــن 
علــى  ونوويــة  إشــعاعية  طــوارئ  لحــاالت 
المســتوى الوطنــي، ومنهــا كذلــك المشــاركة 
فــي التماريــن الدوليــة التــي تنظمهــا الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة.
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التقريــر  لعــام   )4.1( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي:

تنقسم أعمال هذه المبادرة الى قسمين:-

1- تقييـــم االســـتعداد، حيـــث قامـــت الهيئـــة 
أعمـــال  إطـــار  وفـــي  المجـــال  هـــذا  فـــي 
ـــوارئ  ـــتجابة للط ـــة لالس ـــة الدائم ـــة الوطني اللجن
ــم  ــاذج تقييـ ــداد نمـ ــة، بإعـ ــعاعية والنوويـ اإلشـ
ذاتـــي للجهـــات الحكوميـــة األعضـــاء فـــي الخطـــة 
اإلشـــعاعية  للطـــوارئ  لالســـتجابة  الوطنيـــة 
ـــي  ـــتعداد الوطن ـــدى االس ـــاس م ـــة لقي والنووي
لالســـتجابة للطـــوارئ اإلشـــعاعية والنوويـــة، 
ــي  ــات فـ ــف والتقاطعـ ــب الضعـ ــد جوانـ وتحديـ
الجهـــات، ومعرفـــة مجـــاالت  بيـــن  المهـــام 
التطويـــر الالزمـــة لتحســـين جوانـــب الجاهزيـــة. 
وتـــم تزويـــد الجهـــات الوطنيـــة بهـــذه النمـــاذج 
كل حســـب مهامـــه فـــي الخطـــة، وجـــاري 
ـــج  ـــل نتائ ـــى تحلي ـــة عل ـــي الهيئ ـــًا ف ـــل حالي العم
هـــذ التقييـــم وعـــرض النتائـــج فـــي اجتماعـــات 
للطـــوارئ  لالســـتجابة  الدائمـــة  اللجنـــة 

اإلشـــعاعية والنوويـــة.

ــد  ــكل دوري أح ــن بش ــراء التماري ــر إج ــا يعتب كم
أهــم أدوات التقييــم الرئيســية لقيــاس مــدى 
االســتجابة  لتنفيــذ  واالســتعداد  الجاهزيــة 
للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة. وتقيــم الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة تماريــن دوليــة مختلفــة 
ضمــن  وذلــك   ConvEx اســم  عليهــا  ُيطَلــق 
اتفاقيتــي التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث 
فــي  المســاعدة  تقديــم  واتفاقيــة  نــووي، 
حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ إشــعاعي، 
والمملكــة طــرف فــي كلٍّ منهمــا. وتهــدف هذه 
التماريــن إلــى تعزيــز الخبــرات واختبــار المهــارات 
والمعــارف األساســية لقيــاس مســتوى فعاليــة 
التصــدي لحــاالت الطــوارئ. وفــي هــذا الشــأن، 
شــاركت المملكــة بتنســيق تــام مــن ِقبــل الهيئــة 
فــي تمريــن ConvEx-3 والــذي أقامتــه الوكالــة 
براكــة  محطــة  فــي  فرضيــة  نوويــة  لحادثــة 
النوويــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وذلــك خــالل شــهر أكتوبــر مــن العــام 2021م. 
بالجهــات  ممثلــة  المملكــة  مشــاركة  وكانــت 
ــا  ــة وعدده ــة الوطني ــاء بالخط ــة األعض الحكومي
الوهميــة  الحادثــة  تفتــرض  حيــث  جهــة،   )33(

انطــالق مــواد مشــعة مــن المحطــة إلــى البيئــة. 
وهــذا التمريــن يعــد واســع النطــاق، وقــد صمــم 
ــدي  ــة للتص ــدرات الدولي ــات والق ــم الترتيب لتقيي
لحــاالت الطــوارئ النووية أو اإلشــعاعية شــديدة 
ــتجابة  ــة االس ــن منظوم ــق م ــورة، والتحق الخط
ــالل  ــم خ ــد ت ــارئ. وق ــة الط ــاء حال ــة أثن الوطني
التمريــن تقييــم عــدة عناصــر فــي منظومــة 
االســتجابة الوطنيــة، مــن أهمها اختبــار تجهيزات 
االتصــاالت وتبــادل المعلومــات، وتفعيــل الخطــة 
الوطنيــة وأنهــاء التفعيــل، وعقــد قيــادة الحدث، 
وتفعيــل اإلجــراءات الوقائيــة، والتقييــم والرصــد 
ــح  ــادث، والمس ــار الح ــتقراء آث ــعاعي، واس اإلش
العينــات  وفحــص  الميدانــي،  اإلشــعاعي 
البيئيــة، وتقديــم المعلومــات للجمهــور، وتلــوث 
األغذيــة والمنتجــات األخــرى إشــعاعيًا، وتطبيــق 
وطلــب  وتقديــم  والتصديــر،  االســتيراد  قيــود 
االتفاقيــات  وتفعيــل  الدوليــة،  المســاعدات 
اإلقليميــة  والــدول  المملكــة  بيــن  الثنائيــة 
)االمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر 
التواصــل  ووســائل  اإلعــالم  ودور  العربيــة(، 
ــاء  ــد االنته ــة بع ــت الهيئ ــد قام ــي. وق االجتماع
ــه  ــاركة في ــات المش ــد الجه ــن بتزوي ــن التمري م
باســتبيان عــن مســتوى األداء والنشــاطات التــي 
تمــت خــالل التمريــن، باإلضافــة إلــى المالحظــات 
التــي رصــدت خــالل مرحلــة التحضيــر والتخطيــط، 
ــب  ــتوى التأه ــع مس ــة لرف ــات المقترح والتوصي
واالســتجابة لمثــل هــذه النوعيــة مــن الطــوارئ. 
المالحظــات  بهــذه  الجهــات  تزويــد  تــم  وقــد 

والتوصيــات.

2- تطويــر منظومــة التأهــب والجاهزيــة فــي 
هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية حيــث عملــت 
الهيئــة فــور مباشــرتها لمهامهــا على تأســيس 
الجوانــب الرئيســة التاليــة فــي إطــار التأهــب 

ــملت: ــعاعية وش ــة واإلش ــوارئ النووي للط

ببرامج �  معززة  حاسوبية  منصة  بناء 
اإلشعاعية  السحابة  انتشار  لتتبع  محاكاة 
الناتجة عن أي حادث نووي، وفق الظروف 
اإلشعاعية  الجرعات  وتقييم  المناخية، 
المتوقعة منها، أخًذا في االعتبار المعايير 
المناخية المحلية، مثل تأثير الغبار واألمطار 

على مستويات الجرعة اإلشعاعية، وقد تم 
والربط  المختلفة  المعلومات  طبقات  بناء 
العوامل  مثل  منها  بالمتغير  الحي  اآللي 

المناخية.

اتخاذ �  لــدعــم  حاسوبية  منصة  بــنــاء 
 Decision Support System القرارات، 
القرارات  من  متدرجة  حزمة  تتضمن  والتي 
مخاطر  مستوى  تحليل  على  تعتمد  التي 
من  الناتجة  اإلشعاعية  للسحابة  التعرض 
المنصة  هــذه  وترتبط  الــنــووي،  الحادث 
بمنصة المحاكاة بهدف التفاعل اآلني بين 
والقرارات  المقدرة  المخاطر  مستويات 
الحادث  تداعيات  لتقليل  اتخاذها  المناسب 

النووي على اإلنسان والبيئة.

المستجيبين �  وإجراءات  منظومة  تطوير 
للتدخل  اإلشعاعية  للطوارئ  ــل  األوائـ
بالغات  تحليل  فــي  السريع  الميداني 
المواقف  واتــخــاذ  اإلشعاعية  الــحــوادث 
بعد  معها  للتعامل  المناسبة  والقرارات 
والــقــدرات  المقومات  وبناء  تقييمها، 

التقنية لهم.

ــى  ــر عل ــام التقري ــالل ع ــة خ ــت الهيئ ــد عمل وق
االســتعدادات  لكافــة  العمليــة  االختبــارات 
ــا  ــا وبيئته ــين أدائه ــاله، وتحس ــا أع ــار له المش
الحاســوبية ووضــع مقومــات اســتمرار أعمالهــا 
فــي ظــل الظــروف المختلفــة، مثــل انقطاعــات 
ــزال  ــات. وال ت ــبكات البيان ــي وش ــار الكهربائ التي
الهيئــة مســتمرة فــي بنــاء القــدرات الوظيفيــة 
ــذه  ــى ه ــل عل ــن العم ــوا م ــوبيها ليتمكن لمنس
اإلمكانيــات وإجــراء االختبــارات المختلفــة لهــا 
ــدد  ــد ع ــم عق ــد ت ــة. وق ــروف المختلف ــي الظ ف
مــن الــدورات المتخصصــة فــي تشــغيل وصيانــة 
هــذه األنظمــة مــع جهــات دوليــة متخصصــة 
ذات خبــرة كبيــرة فــي هــذه المجــاالت. كمــا 
ــدرات  ــار ق ــى اختب ــكل دوري عل ــل بش ــم العم يت
ــة  ــوارئ نووي ــاكاة لط ــراء مح ــي إج ــق ف الفري
مختلفــة، والتــي كان مــن أهمهــا مــا تــم خــالل 
تمريــن  ConvEx-3، حيــث عملــت محــاكاة لحــادث 

بدولــة  النوويــة  براكــة  محطــة  فــي  نــووي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتــم تتبــع حركــة 
دخلــت  التــي  الوهميــة  اإلشــعاعية  الســحابة 

ــة.  ــواء المملك ــى أج إل

ــتعداداتها  ــتكمال اس ــى اس ــة عل ــل الهيئ وتعم
ــث  ــعاعية، حي ــة واإلش ــوارئ النووي ــب للط للتأه
يجــري التحضيــر لمشــروع »تطويــر نظــام التأهب 
ــعاعية«،  ــة واإلش ــوارئ النووي ــتجابة للط واالس
وهــو مشــروع يهدف إلــى تطويــر نظــام التأهب 
وتنفيــذ عمليــات االســتجابة بفعاليــة أثنــاء حــاالت 
وتمكيــن  اإلشــعاعية،  أو  النوويــة  الطــوارئ 
الهيئــة مــن تنفيــذ التزاماتهــا الوطنيــة فــي 
ــارئ  ــول أي ط ــد حص ــالل وبع ــل وخ ــة قب الخط
ــروع  ــذا المش ــتمل ه ــعاعي. ويش ــووي أو إش ن
علــى عناصــر متعــددة مــن أهمها وضــع منهجية 
لتحديــد المخاطــر النوويــة واإلشــعاعية، وتقييــم 
الهيئــة  الناتجــة عنهــا، وتطويــر خطــة  اآلثــار 
واإلشــعاعية  النوويــة  للحــوادث  لالســتجابة 
بجميــع أنواعهــا واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا 
ــر إشــعاعية  ــار إشــعاعية وغي للتقليــل مــن أي آث
علــى اإلنســان والبيئــة فــي المملكــة، وبرنامــج 
الــى  يهــدف  والــذي  والتماريــن  التدريبــات 
اختبــار الترتيبــات واإلجــراءات العمليــة الخاصــة 
باالســتجابة للحــوادث وتطويرهــا علــى مســتوى 

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــة وعل الهيئ

وأبــرز نقــاط الضعــف والمعوقــات و التحديــات 
ــي:- ــا يل ــادرة م ــذه المب ــي ه ف

- أكــدت الهيئــة علــى ضــرورة أن يكــون لــدى 
الجهــات األعضاء فــي الخطة الوطنية لالســتجابة 
ــة  ــدات إداري ــة وح ــعاعية والنووي ــوارئ اإلش للط
مســتقلة معنيــة بالطــوارئ اإلشــعاعية والنووية 
بمجملهــا(،  الطــوارئ  منظومــة  إطــار  )فــي 
األعمــال  اســتمرارية  مــن  للتحقــق  وذلــك 
االســتعداد.  لمقومــات  والتأهــب  والجاهزيــة 
والزالــت بعــض هــذه الجهــات ال يتوفــر لديهــا 
دون  ولكــن  يتوفــر  وبعضهــا  الوحــدات،  هــذه 
فهــم دقيــق لمســؤوليات االســتجابة للطــوارئ 

والنوويــة. اإلشــعاعية 
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ــة أو  ــوارئ النووي ــاالت الط ــي ح ــة ف ــة للوقاي ــتراتيجية وطني ــراح اس ــادرة )4.2( اقت مب
ــعاعية اإلش

النوويــة واإلشــعاعية  الطــوارئ  حــاالت  أثنــاء 
ــعاعية  ــات إش ــكان لجرع ــرض الس ــد يتع ــادة ق الح
آثارهــا  تتفــاوت  والتــي  الصحــة،  علــى  تؤثــر 
بحســب قيمــة الجرعــة اإلشــعاعية واســتمراريتها 
الصحيــة  اآلثــار  هــذه  لهــا.  التعــرض  وآليــة 
اإلشــعاعية هــي إمــا آثــار صحيــة فوريــة )حتميــة 
ــة فــي مراحــل  ــة احتمالي ــار صحي مباشــرة(، أو آث
زمنيــة الحقــة، وتــزداد احتماليــة وقوعهــا بازديــاد 
اإلصابــة  )مثــل  اإلشــعاعية  الجرعــة  مســتوى 
ــة  ــًا لطبيع ــرطان وفق ــن الس ــة م ــواع مختلف بأن
المــادة المشــعة التــي يتــم التعــرض لهــا، أو 
ــر  ــة عب ــال القادم ــي لألجي ــة، وبالتال ــوه لألجن تش
تعــرض األمهــات(.  وبنــاًء علــى ذلــك، فإنــه فــي 
ــادة،  ــعاعية الح ــة واإلش ــوارئ النووي ــاالت الط ح
لتقليــل  اســتباقية  وطنيــة  إجــراءات  تطبــق 
ــان  ــة االنس ــى صح ــعاع عل ــرض لإلش ــر التع مخاط
ــة واالقتصــاد والمجتمــع. ويمكــن تصنيــف  والبيئ

ــيين ــن رئيس ــى صنفي ــراءات إل ــذه اإلج ه

اتخاذهــا  ويتــم  أ-إجــراءات وقائيــة عاجلــة 
اإلشــعاعية  الجرعــة  مســتوى  علــى  بنــاًء 
التــي يتلقاهــا االنســان وبمســتويات ترتبــط 

بشــكل أساســي بصحتــه، وهــي:-

1-صــرف عقــار يوديــد البوتاســيوم ) تنــاول اليــود 
ــود  ــاص الي ــال أو امتص ــع إدخ ــو لمن ــتقر ه المس
ــر  المشــع المنتقــل مــن الســحابة اإلشــعاعية عب
المســارات المختلفــة، نتيجــًة للحــادث النــووي(.

2-فــرض الحجــر علــى الســكان، والــذي يصاحبــه 
صــرف عقــار اليــود المســتقر.

ــكان  ــدى للس ــل الم ــت أو طوي ــالء المؤق 3-اإلخ
بالســحابة  المتأثــرة  المنطقة/المناطــق  مــن 
اإلشــعاعية )دون الحاجــة لنقــل الممتلــكات وقــت 

ــم(. ــر عودته ــث ُتنتظ ــالء حي اإلخ

ــر  ــاالت التأث ــي ح ــكان ف ــم للس ــر الدائ 4-التهجي
بمســتويات مرتفعــة مــن التلــوث اإلشــعاعي 
)ومنتظــر أن يكــون مثــل هــذا اإلجــراء أدعــى 
لالتخــاذ فــي المنطقــة المصنفــة ضمــن حمــى 

للمفاعــل(. الطــوارئ 

ب- إجــراءات وقائيــة لتخفيــف اآلثــار األخــرى 
وهــي إجــراءات مرتبطــة بالحــد مــن تأثيــرات 
ــاد  ــذاء واالقتص ــة والغ ــى البيئ ــعاع عل اإلش

واألمــن وغيرهــا، ويمكــن تصنيفهــا الــى :-

محليــًا  المنتجــة  األغذيــة  مراقبــة  1-إجــراءات 
ــن  ــتيرادها م ــال اس ــتوردة )الحتم ــك المس وكذل
مناطــق متأثــرة( للتحقــق مــن مســتويات تلوثهــا 
لالســتهالك.  ومناســبتها  المشــعة  بالمــواد 
باإلضافــة إلــى مراقبــة مصــادر الميــاه، وباألخص 

ــر. ــاه البح ــة مي ــات تحلي محط

تتضمــن  مناطــق  تأثــر  مــن  للحــد  2-إجــراءات 
العســكرية  المواقــع  مثــل  حساســة،  مرافــق 
بهــا  العامليــن  صحــة  وارتبــاط  الحدوديــة  أو 
باإلجــراءات المشــار لهــا أعــاله )فــي أ(، وبالتالــي 
ســتبرز الحاجــة إلــى وضــع بروتوكــوالت تقنــن 
إجــراءات عمــل هــذه الفئــة مــن العامليــن مقارنة 
ــة دورهــم  ــات الجمهــور العامــة وفــق أهمي بفئ

الوطنــي.

تتضمــن  مناطــق  تأثــر  مــن  للحــد  3-إجــراءات 
مرافــق اقتصاديــة حيويــة مثــل المصانــع، أو 
مثــل  واســتراتيجية  أساســية  وطنيــة  مرافــق 
الوطنيــة  وإمداداتــه  والغــاز  البتــرول  مرافــق 
ــن  ــة العاملي ــراءات بصح ــاط اإلج ــة، وارتب والدولي

بهــا باإلجــراءات المشــار لهــا أعــاله.

ــق  ــاله ال تطب ــا أع ــار اليه ــراءات المش ــذه اإلج ه
إال فــي حــال كانــت الجرعــة اإلشــعاعية نتيجــة 
النــووي أو اإلشــعاعي قــد وصلــت  للطــارئ 
إلــى مســتويات مرجعيــة وطنيــة تضعهــا الهيئــة 
للتدخــل، وتتفــق مــع المعاييــر الدوليــة، أخــذًا 
الجرعــة  هــذه  لخفــض  الجهــد  بــذل  باالعتبــار 
اآلثــار  تقليــل  أو  لمنــع  المتلقــاة  اإلشــعاعية 
ــان  ــى االنس ــا عل ــج عنه ــد تنت ــي ق ــة الت الصحي
ــا  ــر بم ــذه المعايي ــر ه ــي. ولتطوي ــكل رئيس بش
ــدرات  ــة وق ــة الوطني ــروف والبيئ ــع الظ ــق م يتف
الجهــات المعنيــة بخطــة الطــوارئ، بــرزت الحاجة 
ــاء  ــة أثن ــة للوقاي ــراح اســتراتيجية وطني ــى اقت إل
حــاالت الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية لتبريــر 
مســتويات التدخــل لتنفيــذ مثــل هــذه اإلجــراءات 

علــى المســتوى الوطنــي.

تهــدف هــذه المبــادرة الــى اقتــراح وتطويــر 
للطــوارئ  الوطنيــة  الوقايــة  اســتراتيجية 
ــا  ــن تكامله ــق م ــعاعية، والتحق ــة واإلش النووي
ــة،  ــوارد الوطني ــدرات والم ــع الق ــا م ومواءمته
وتعزيزهــا ألهــداف االســتجابة الفعالة والســريعة 
ــذه  ــراح ه ــعاعية. واقت ــة واإلش ــوارئ النووي للط
ــن  ــدد م ــى ع ــد عل ــة يعتم ــتراتيجية الوطني االس
العوامــل، منهــا الوضــع الصحــي فــي المملكــة، 
والتركيبــة الســكانية والعمريــة،  وبيئــة المملكــة 
واقتصادهــا وأمنهــا، وتحليــل قــدرات ومــوارد 
الجهــات الوطنيــة األساســية المشــاركة فــي 
االســتجابة وفــق الخطــة الوطنيــة لالســتجابة 
ودراســات  والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ 
ــاالت  ــة لح ــب المحتمل ــر والعواق ــم المخاط تقييي
بأنواعهــا  اإلشــعاعية  أو  النوويــة  الطــوارئ 
عــن  الناتجــة  المخاطــر  وتصنيــف  المختلفــة، 
المشــعة  والمصــادر  والممارســات  المنشــآت 

فــي المملكــة وخارجهــا.    

اإلنجــازات لمبــادرة )4.2( لعــام التقريــر 
الحالــي:

عملــت الهيئــة على تحديــد المتطلبات األساســية 
الالزمــة لتطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة 
مــن الطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة، ومنهــا 
ومراجعــة  االســتراتيجية،  هــذه  تطويــر  تبريــر 
الحــدود الدوليــة المطبقــة فــي حــاالت الطــوارئ 
النوويــة واإلشــعاعية، ومنهــا حــدود الجرعــات 
الدوليــة  الوكالــة  مــن  المقترحــة  اإلشــعاعية 
ــة  ــاء حــاالت الطــوارئ النووي ــة أثن للطاقــة الذري
االســتراتيجية  متطلبــات  وعــرض  واإلشــعاعية، 
الدائمــة  الوطنيــة  اللجنــة  اجتماعــات  فــي 
لالســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة ألخــذ 
وقــد  الوطنيــة.  الجهــات  ومتطلبــات  مرئيــات 
أنهــت الهيئــة الحقــًا إعــداد مشــروع لتطويــر 
»االســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن الطــوارئ 
النوويــة واإلشــعاعية«، والــذي يتضمــن عــدًدا 
مــن المهــام  والفــرق المشــاركة والمســؤوليات 
لتنفيــذ  الدولييــن  الشــركاء  وتحديــد  واألدوار، 
المشــروع، ومنهــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
علــى  المشــروع  فريــق  عمــل  كمــا  الذريــة. 
ــة  ــا الوكال ــل نظمته ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش
الدوليــة للطاقــة الذريــة  لمســاعدة الــدول فــي 
تطويــر اســتراتيجية الوقايــة الوطنيــة لحــاالت 
الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية، حيــث قدمــت 
ــدد  ــتراتيجية وع ــر االس ــا لتطوي ــة مقترحه الوكال
مــن االعتبــارات واإلرشــادات ألخذهــا فــي االعتبــار 
المســتوى  علــى  االســتراتيجية  تطويــر  عنــد 

الوطنــي للــدول.  

االتصــال  آليــة  لتطويــر  الحاجــة  بــرزت  كمــا 
بيــن الجهــات األعضــاء فــي الخطــة الوطنيــة 
والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
وذلــك علــى ضــوء نقــاط الضعــف التــي تــم 
ــوارئ  ــات الط ــذ فرضي ــي تنفي ــا ف ــول له الوص
أهمهــا  مــن  والتــي  والنوويــة،  اإلشــعاعية 
علــى  الهيئــة  وتعمــل   .ConvEx-3 فرضيــة 
الجهــات  بيــن  التواصــل  آليــة  تطويــر  دراســة 
الوطنيــة فــي إطــار مشــابه للتواصــل الدولــي، 
ــاء  ــال أثن ــريع والفع ــل الس ــمح بالتواص ــا يس بم
تنفيــذ عمليــات االســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية 

والنوويــة.
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مبادرة )4.3( إنشاء وتشغيل مركز عمليات للطوارئ النووية، في الهيئة

بالغــات  تلقــي  مســؤولية  الهيئــة  تتولــى 
ــة  ــل المملك ــعاعية داخ ــة واإلش ــوادث النووي الح
وخارجهــا )National Warning Point( بنــاًء علــى 
لالســتجابة  الوطنيــة  الخطــة  فــي  مهامهــا 
ــة الصــادرة بقــرار  للطــوارئ اإلشــعاعية والنووي
مجلــس الــوزراء رقــم )263( وتاريــخ 1429/9/1هـــ، 
مــن  الثامنــة  المــادة  فــي  ورد  مــا  وعلــى 
النوويــة  االســتخدامات  علــى  الرقابــة  نظــام 
الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  واإلشــعاعية 
1439/7/25هـــ،  وتاريــخ  82/م  رقــم  الكريــم 
ــد  ــورًا عن ــة ف ــعار الهيئ ــه بإش ــص ل ــام المرخ بقي
أن  إشــعاعي. كمــا  أو  نــووي  حــدوث طــارئ 
ــال  ــًا بإرس ــة وطني ــة المعني ــي الجه ــة ه الهيئ
للحــوادث  الدولــي  المركــز  بالغــات  وتلقــي 
وللطــوارئ بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
عــن الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية، وتوفيــر أو 
طلــب المســاعدة الدوليــة أثنــاء هــذه الطــوارئ، 
التزامــات  تحقيــق  فــي  مســؤولياتها  ضمــن 
المملكــة الدوليــة فــي إطــار اتفاقيتــي »التبليــغ 
المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي« و«تقديــم 
نــووي  المســاعدة فــي حالــة وقــوع حــادث 
أو طــارئ إشــعاعي«. وتختــص الهيئــة كذلــك 
بأعمــال ومهــام مرتبطــة بالرصــد اإلشــعاعي 
حــاالت  أثنــاء  واالســتقراء  والتقييــم  البيئــي 
يبــرز  ممــا  والنوويــة،  اإلشــعاعية  الطــوارئ 
ــوارئ  ــات للط ــز عملي ــاء مرك ــى إنش ــة ال الحاج
اإلشــعاعية والنوويــة لجمــع وتحليــل البيانــات 
ــي  ــات الت ــدار التوصي ــا، وإص ــواردة ومعالجته ال
ــات  ــم عملي ــرع وتنظ ــرارات وتس ــاذ الق ــم اتخ تدع
اإلشــعاعية  للطــوارئ  الوطنيــة  االســتجابة 

والنوويــة.

تركــز المبــادرة علــى تأســيس مركــز عمليــات 
 ،)Emergency Operations Center( ــوارئ الط

والــذي يهــدف إلــى تنســيق األنشــطة المتعلقة 
بالتأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ النوويــة 
واإلشــعاعية، مثــل المراقبــة والرصد اإلشــعاعي 
المســتمر، وتلقــي وإرســال البالغــات واإلنــذارات 
الحــوادث  آثــار  وتقييــم  التقاريــر،  وتبــادل 
واســتقراء مســار تطورهــا، والتخطيــط لعمليــات 
ــا،  ــي مجرياته ــم ف ــة والتحك ــتجابة الميداني االس

ــال. ــل الفع ــى التواص ــدرة عل والق

اإلنجــازات لمبــادرة )4.3( لعــام التقريــر 
الحالــي:

اكتمــل إنشــاء مركــز عمليــات الطــوارئ بالهيئــة 
الثــالث.  تأسيســه  مراحــل  مــن  االنتهــاء  بعــد 
وبنــاء  تصميــم  تضمنــت  األولــى  المرحلــة 
التصاميــم  تجهيــز  علــى  واشــتملت  المركــز، 
التقنيــة  ومكوناتهــا  وتفاصيلهــا  الهندســية 
واختبارهــا،  وتشــغيلها  وتركيبهــا  وتأمينهــا، 
وتركيــب منصــات لمتابعــة أعمــال الطــوارئ، 
ذات  الحاســوبية  الخــوادم  مــن  عــدد  وتجهيــز 
القــدرة العاليــة للتمكــن مــن معالجــة الحســابات 
ــز  ــج المرك ــن برام ــة م ــدة الناتج ــة المعق الرياضي

المطلوبــة. والكفــاءة  بالســرعة 

ــة  ــت أنظم ــا تثبي ــم خالله ــة ت ــة الثاني المرحل
وبرامــج المركــز، والتــي تشــمل المنصــات 

التالية:ـ

1.نظــام الرصــد اإلشــعاعي للشــبكة الوطنيــة 
للرصــد اإلشــعاعي البيئــي المســتمر واإلنــذار 
ــبكة  ــات الش ــع محط ــط م ــم الرب ــث ت ــر، حي المبك
والبالــغ عددهــا 140 محطــة، وذلــك لمراقبــة 
ــة  ــي المملك ــعاعية ف ــات اإلش ــتويات الجرع مس
حــاالت  فــي  آنــي  وبشــكل  مســتمر  بشــكل 

]تفاصيــل  والنوويــة  اإلشــعاعية  الطــوارئ 
أكثــر فــي الفصــل األول مــن المواضيــع ذات 
األهميــة العاليــة ألعمــال هيئــة الرقابــة النوويــة 
ــد  ــة للرص ــبكة الوطني ــم الش ــعاعية - قس واإلش

اإلشــعاعي المســتمر واإلنــذار المبكــر[.

ــر المشــروع  2.نظــام شــبكة مراقبــة التــداول غي
النوويــة، والــذي  المشــعة والمــواد  للمــواد 
يرتبــط ببوابــات الكترونيــة للرصــد اإلشــعاعي 
مثبتــة فــي مواقــع هامــة فــي أنحــاء المملكــة 
مثــل المطــارات ومداخــل المــدن وغيرهــا، وذلــك 
لرصــد أي حركــة غيــر مشــروعة للمــواد المشــعة 
بغــرض التــداول غيــر المشــروع للمــواد المشــعة 
التهريــب  أعمــال  ذلــك  فــي  بمــا  والنوويــة، 
أو الســرقة أو الرغبــة فــي اســتخدامها فــي 

ــة. ــال إرهابي أعم

الموحــد  النظــام  مــع منصــة  الربــط  3.نظــام 
ــادل  ــة لتب ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــي الوكال ف
والطــوارئ  للحــوادث  والبالغــات  المعلومــات 
النوويــة واإلشــعاعية )USIE(. وترتبــط منصــة 
البالغــات بالمركــز الدولــي للحــوادث و الطــوارئ 
الوطنيــة  االتصــال  نقــاط  مــع   )IEC( النوويــة 
التبليــغ  اتفاقيــة  الــدول األعضــاء فــي  فــي 
المبكــر عــن حــادث نــووي، والهيئــة هــي نقطــة 

االتصــال بالمركــز فــي المملكــة. 

4.نظــام دعــم القــرار وذلــك لعمــل النمذجــة 
الرياضية للســحابة اإلشــعاعية واســتقراء حركتها 
فــي الجــو، وتــم شــرح عمــل هــذا النظــام فــي 
مبــادرة مســتقلة )مبــادرة 4.4( هــي مبــادرة 
) إنشــاء وتشــغيل نظــام لدعــم القــرار للتنبــؤ 
بآثــار الحــوادث النوويــة واإلشــعاعية وتقديــم 

ــة(.  ــراءات الوقائي ــأن اإلج ــورة بش المش

علــى  اشــتملت  فقــد  األخيــرة  المرحلــة  أمــا 
تشــغيل المركــز تقنيــًا وبشــريًا، حيــث تــم تطويــر 
سياســات ولوائــح العمــل داخــل المركــز، وإصــدار 
دليــل مركــز عمليــات الطــوارئ، والــذي  يحتــوي 
ــال  ــن أعم ــز م ــغيلي للمرك ــوذج التش ــى النم عل
الرصــد والتقييــم والتحليــل للبيانــات والمعلومات 
ــذ  ــط والتنفي ــرار والتخطي ــم الق ــتقراء ودع واالس
للعمليــات الميدانيــة، باإلضافــة إلــى الهيــكل 
الصالحيــات  ومصفوفــة  للمركــز  التنظيمــي 
لــألدوار والمســؤوليات. كمــا تــم تشــغيل المركــز 
علــى مــدار الســاعة مــن خــالل كادر وطنــي 
والبــدء  وتحليلهــا  البالغــات  لتلقــي  مؤهــل 
فــي عمليــات تفعيــل منظومــة الطــوارئ فــي 

الهيئة وفق دليل عمليات الطوارئ.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )4.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع الثالث
الربع الثالث90%90% 2021م

2022م

مبــادرة )4.4( إنشــاء وتشــغيل نظــام لدعــم القــرار للتنبــؤ بآثــار الحــوادث النوويــة 
واإلشــعاعية وتقديــم المشــورة بشــأن اإلجــراءات الوقائيــة

الوطنيــة  أدوارهــا  بتحقيــق  الهيئــة  تقــوم 
للطــوارئ  واالســتجابة  التأهــب  مجــال  فــي 
النوويــة واإلشــعاعية مــن خــالل تنفيــذ مهامهــا 
للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة  الخطــة  فــي 
اإلشــعاعية والنوويــة، الصــادرة بقــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )263( وتاريــخ 1429/9/1هـــ، والتــي 
مــن أهمهــا اســتقراء ســلوك المــواد المشــعة 

واإلشــعاعية  النوويــة  الحــوادث  عــن  الناتجــة 
وتقديــر آثارهــا الصحيــة والبيئيــة واالجتماعيــة 
علــى المملكــة. وبعــد تحليــل نتائــج عمليــات 
االســتقراء المختلفــة، مثــل الجرعــات اإلشــعاعية 
ــادث  ــد ح ــان بع ــا اإلنس ــي يتلقاه ــة الت المتوقع
نــووي أو إشــعاعي، يأتــي دور الهيئــة التــي قد 
توصــي بتفعيــل إجــراءات وقائية اســتباقية، مثل 
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توزيــع عقــار اليــود وفــرض الحجــر  علــى الســكان 
وإخالئهــم وتهجيرهــم لمنــع أو تخفيــف عواقــب 

ــة. ــان والبيئ ــى اإلنس ــوادث عل ــذه الح ه

تهــدف المبــادرة إلــى تمكيــن الهيئــة مــن تنفيــذ 
المشــعة  المــواد  ســلوك  اســتقراء  عمليــات 
النوويــة  الحــوادث  عــن  الناتجــة  وانتشــارها، 
ــام  ــر نظ ــم وتطوي ــالل تصمي ــن خ ــعاعية م واإلش
علــى  يحتــوي  النظــام  وهــذا  القــرار.  دعــم 
تشــتت  لنمذجــة  متعــددة  حاســوبية  نمــاذج 
الحــوادث  عــن  الناتجــة  اإلشــعاعية  الســحابة 
تشــكلها،  طــور  أثنــاء  واإلشــعاعية  النوويــة 
المتلقــاة،  اإلشــعاعية  الجرعــة  ومحــاكاة 
والتوصيــة باإلجــراءات الوقائيــة المكافئــة لحجــم 
ــاء  الحــادث علــى المســتوى الوطنــي. ويتــم بن
هــذا النظــام وتصميمــه آخــذًا باالعتبــار العوامــل 
للمملكــة،  والمناخيــة  والجغرافيــة  البيئيــة 
ومتوافقــًا مــع المعاييــر الدوليــة، ممــا سيســهم 
فــي رفــع كفــاءة االســتجابة الوطنيــة للطــوارئ 
ــى  ــدرة عل ــي الق ــعاعية، وبالتال ــة واإلش النووي
اتخــاذ قــرارات المواجهــة الوطنيــة للطــوارئ 
ــام  ــاج النظ ــليمة. ويحت ــس س ــى أس ــة عل النووي
إجــراء  مــن  للتمكــن  متعــددة  مدخــالت  إلــى 
الحســابات الفنيــة والمحــاكاة، أهمهــا بيانــات 
المفاعــالت  داخــل  المشــعة  النظائــر  مخــزون 
توقعــات  بيانــات  إلــى  باإلضافــة  النوويــة، 
األحــوال الجويــة المســتقبلية مثــل حركــة الريــاح 
واألمطــار والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل 
الربــط المباشــر مــع خــوادم المركــز الوطنــي 
ــات بشــكل مســتمر.  لألرصــاد لتلقــي هــذه البيان
كمــا يتطلــب النظــام وجــود مدخــالت أخــرى مثــل 
بيانــات الســكان والتضاريــس والمناطــق الزراعيــة 
ــل  ــم التواص ــد ت ــا. وق ــة وغيره ــاه الجوفي والمي
ــذه  ــب ه ــة لطل ــة حكومي ــن )13( جه ــر م ــع أكث م
البيانــات وتجميعهــا وتحليلهــا داخــل المركــز فــي 
الهيئــة،  حيــث تعتمــد دقــة نتائــج هــذه األنظمــة 

ــة. ــات الوطني ــة البيان ــى دق ــر عل ــكل كبي بش

اإلنجــازات لمبــادرة )4.4( لعــام التقريــر 
الحالــي:

األولــى مــن  المرحلــة  أعمــال  اســتكمال  تــم 

تطويــر  وهــي  القــرار،  دعــم  نظــام  تطويــر 
ــي : ــية ه ــوبية أساس ــاذج حاس ــغيل )7( نم وتش

1- نمــوذج تشــتت الســحابة اإلشــعاعية فــي الجو: 
حيــث يتــم محــاكاة ارتفــاع واتجــاه حركــة الســحابة 
المشــعة الناتجــة عــن تســرب مــواد مشــعة إلــى 
البيئــة مــن حــادث نــووي أو إشــعاعي وصعودهــا 
إلــى طبقــات الجــو العليــا، ومراقبــة تشــتتها 
فــي الهــواء ومواقــع هبوطهــا وترســبها فــي 
األراضــي والمســطحات المائيــة، باالعتمــاد علــى 
بيانــات حيــة لألحــوال الجويــة الوطنيــة، تصــدر مــن 

المركــز الوطنــي لألرصــاد.

المشــعة  التربــة  انتشــار  إعــادة  نمــوذج   -2
حيــث  الترابيــة:   العواصــف  بســبب  المترســبة 
قامــت الهيئــة بتطويــر هــذا النمــوذج الفريــد 
ــبت  ــي ترس ــعة الت ــواد المش ــة الم ــاكاة حرك لمح
وإشــعاعية  نوويــة  حــوادث  مــن  األرض  فــي 
الترابيــة،  العواصــف  هبــوب  بســبب  ســابقة، 
وحســاب حركــة واتجــاه هــذه العواصــف المحملــة 

بأتربــة ملوثــة إشــعاعيًا.

3- نمــوذج تشــتت التســرب اإلشــعاعي فــي ميــاه 
البحــار:  حيــث تم تصميــم نمــوذج هيدروديناميكي 
ثالثــي األبعــاد لحركــة التيــارات البحريــة فــي 
الخليــج العربــي، نظــًرا لوجــود محطــات إنتــاج 

ــه.  ــة علي طاقــة نوويــة مطل

4- نمــوذج تقييــم مــدى تلــوث منتجــات محطــات 
تحليــة الميــاه:  وهــو نمــوذج تــم إعــداده لعمليات 
تحليــة ميــاه البحــر بالتقنيــات المختلفــة، مثــل 
ــدد  ــي متع ــر الوميض ــي والتبخي ــح العكس التناض
ــاه  ــر المي ــاس أث ــك لقي ــا، وذل ــل وغيرهم المراح
ــة  ــي الناتج ــج العرب ــن الخلي ــعاعًيا م ــة إش الملوث
عــن حــادث تســرب مــن إحــدى محطــات الطاقــة 
النوويــة، علــى ميــاه الشــرب المنتجــة فــي 

ــا. ــة وبيئته ــات التحلي محط

5- نمــوذج تقييــم الجرعــات اإلشــعاعية المتلقــاه 
مــن الجــو والمســطحات األرضيــة:  حيــث يتــم 
لهــا  يتعــرض  التــي  الجرعــات  احتســاب هــذه 
اإلشــعاعي  التعــرض  مســارات  مــن  اإلنســان 
النوويــة  الحــوادث  عــن  الناتجــة  المختلفــة، 

مــن  الخارجــي  التعــرض  مثــل  واإلشــعاعية 
الســحابة اإلشــعاعية واألراضــي الملوثــة بمــواد 
مشــعة، والتعــرض الداخلــي مثــل استنشــاق 

إشــعاعًيا.  الملــوث  الهــواء 

6- نمــوذج تقييــم الجرعــات اإلشــعاعية المتلقــاه 
يتــم  حيــث  الملوثــة  الغذائيــة  المنتجــات  مــن 
خاللهــا حســاب الجرعــة اإلشــعاعية التــي قــد 
مــن  المملكــة  فــي  اإلنســان  لهــا  يتعــرض 
ــي  ــة والت ــة المحلي ــة والزراعي ــات الحيواني المنتج
تعرضــت للتلــوث اإلشــعاعي نتيجــة لحــادث نووي  
ــة  ــد الجرع ــًا بتحدي ــدء أولي ــم الب ــعاعي. وت أو اش
اإلشــعاعية الناتجــة عــن تنــاول  )12( نــوع مــن 
المنتجــات الزراعيــة و)8( أنــواع مــن المنتجــات 

الحيوانيــة المحليــة.

ــة  ــة المكافئ ــد اإلجــراءات الوقائي 7- نمــوذج تحدي
لحجــم الحــادث:  حيــث يتــم ذلــك مــن خــالل إدخــال 
البيانــات الوطنيــة لمســتويات التدخــل لتنفيــذ 
ــة  ــوادث النووي ــاء الح ــتباقية أثن ــراءات االس اإلج
واإلشــعاعية، كتوزيــع عقــار اليــود وفــرض الحجــر 
علــى الســكان وإخالئهــم وتهجيرهــم، والتوصيــة 
ــذه  ــدود ه ــادث ح ــار الح ــاوز آث ــد تج ــا عن بتطبيقه

المســتويات.

2021م شــاركت المملكــة فــي  وخــالل العــام 
الوكالــة  نظمتــه  الــذي   ConvEx-3 تمريــن 
الدوليــة للطاقــة الذريــة لفرضيــة حــادث نــووي 

فــي محطــة براكــة النوويــة فــي دولــة االمــارات 
ــن  ــًا م ــه افتراضي ــم في ــا ت ــدة، وم ــة المتح العربي
ــة  ــة النووي ــن المحط ــعاعية م ــحابة إش ــون س تك
توجهــت إلــى أجــواء المملكــة. وقامــت الهيئــة 
القــرار  دعــم  نظــام  بتفعيــل  التمريــن  خــالل 
ــة  ــاكاة حرك ــوارئ ومح ــات الط ــز عملي ــي مرك ف
المملكــة  أجــواء  فــي  اإلشــعاعية  الســحابة 
عنهــا،  المتوقــع  اإلشــعاعي  التأثيــر  وتقديــر 
ــة  ــراءات الوقائي ــة لإلج ــات الالزم ــدار التوصي وإص
لتقليــل تأثيراتهــا علــى المملكــة.  ويتــم العمــل 
علــى تطويــر نظــام دعــم القــرار وذلــك بتحســين 
مجــال  فــي  واســتمراريتها  الهيئــة   قــدرات 
اســتقراء آثــار الحــوادث النوويــة واإلشــعاعية. 
ــة وورش  ــراء دورات تدريبي ــك إج ــمل ذل ــث يش حي
عمــل متعــددة لمنســوبي الهيئــة لرفــع القدرات 
البشــرية فــي تشــغيل نمــاذج النظــام المختلفــة 
بكفــاءة عاليــة، وتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي 
المســتمر، وتطويــر النمــاذج الحاســوبية بنــاًء 
الجهــات  مــن  المحدثــة  المعلومــات  علــى 
الزراعيــة،  المناطــق  انتشــار  مثــل  الوطنيــة، 
وتكامــل نظــام دعــم القــرار مــع أنظمــة الهيئــة 
األخــرى، وأهمهــا نظــام المعلومــات الجغرافية، 
ــم  ــة له ــة العمري ــكان والتركيب ــع الس ــل توزي مث
وانتشــار المراكــز الصحيــة وغيرهــا. ويشــمل هــذا 
ــات  ــذ فرضي ــى تنفي ــل عل ــك العم ــر كذل التطوي
وتماريــن مختلفــة الختبــار نظــام دعــم القــرار 
خــالل حــاالت الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية 
ــة. ــات نووي ــي محط ــدود ف ــرة للح ــوادث عاب لح

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )4.4(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع الثالث
الربع الثالث90%90% 2021م

2022م

مبادرة )4.5( تطوير فريق في الهيئة لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية

ــة  ــة التحتي ــتكمال البني ــى اس ــة ال ــعت الهيئ س
اإلشــعاعية  للطــوارئ  واالســتجابة  للتأهــب 
والنوويــة، ومــن ذلــك مــا تــم اإلشــارة إليــه فــي 
المبادرتيــن الســابقتين، من إنشــاء مركــز عمليات 

الطــوارئ وتطويــر نظــام دعــم القــرار فــي 
ــة  ــعاعية الناتج ــار اإلش ــع اآلث ــك لتتب ــة وذل الهيئ
عــن الطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة وتقديــم 
االســتباقية  باإلجــراءات  الوطنيــة  التوصيــات 
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ــذه  ــر ه ــك تقدي ــب ذل ــا. ويتطل ــل تداعياته لتقلي
اآلثــار اإلشــعاعية عبــر منصــات حاســوبية يتــم 
تأكيدهــا بقياســات ورصــد إشــعاعي ميدانــي 
ــات وتزويــد مركــز  لتقييــم الموقــف وجمــع العين
عمليــات الطــوارئ بالبيانــات. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تســتمر الهيئــة فــي تنفيــذ مهامهــا على 
الوطنيــة  الخطــة  فــي  الوطنــي  المســتوى 
والنوويــة  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
والمرتبطــة بتنفيــذ أعمــال االســتجابة الميدانيــة، 
حيــث قامــت بتشــكيل فريــق لتنفيــذ أعمــال هــذه 
ومؤهليــن  مختصيــن  أعضــاء  مــن  االســتجابة 
ومجهزيــن باألجهــزة والمعــدات لتنفيــذ عمليــات 
االســتجابة األوليــة، والتدخــل الســريع، والتعــاون 
تنفيــذ  فــي  األخــرى  الوطنيــة  الجهــات  مــع 
إجــراءات خطــط االســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية 

والنوويــة علــى المســتوى الوطنــي. 

وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى تشــكيل فريــق 
للطــوارئ  لالســتجابة  األولــي  االســتجابة 
وذلــك  الهيئــة  فــي  والنوويــة  اإلشــعاعية 
لتنفيــذ األعمــال الميدانيــة لالســتجابة ومنهــا 
التقييــم الميدانــي للمصــادر اإلشــعاعية، ورصــد 
التلــوث اإلشــعاعي فــي عناصــر البيئــة، وتقييــم 
ــة  ــرات الهيئ ــد مختب ــعاعية، وتزوي ــات اإلش الجرع
الدقيــق  للتقييــم  البيئيــة  بالعينــات  الرقابيــة 
ــم  ــك تقدي ــعة، وكذل ــات المش ــوى الملوث لمحت
ــيطرة  ــة للس ــراءات الالحق ــأن اإلج ــات بش التوصي
علــى الحــادث بالتواصــل المباشــر مــع مركــز 
عمليــات الطــوارئ بالهيئــة. باإلضافــة إلــى ذلك 
ــات  ــدرات الجه ــز ق ــى تعزي ــادرة إل ــدف المب ته
الوطنيــة األخــرى األعضــاء فــي الخطــة الوطنيــة 
لالســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة، مــن 
خــالل تنفيــذ ورش عمــل ودورات تدريبية مشــتركة 
وتنفيــذ فرضيــات علــى المســتوى الوطنــي.

اإلنجــازات لمبــادرة )4.5( لعــام التقريــر 
الحالــي:

والبرامــج  العمــل  ورش  مــن  عــدد  عقــد  تــم 
التدريبيــة بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقة 
ــتجابة  ــة لالس ــق الهيئ ــدرات فري ــع ق ــة لرف الذري
للطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية، ومنهــا الــدورة 

األولــي  ”التصــدي  حــول  الوطنيــة  التدريبيــة 
للطــوارئ اإلشــعاعية”، والتــي تتضمــن تنســيق 
أعمــال المواجهــة الميدانيــة ومخاطــر التصــدي 
ــور  ــتجيبين والجمه ــعاعية للمس ــوارئ اإلش للط
ــة التلــوث  وإرشــادات المراقبــة اإلشــعاعية وإزال
واألدلــة.  الجريمــة  مســرح  وإدارة  اإلشــعاعي 
مــن  عــدد  الــدورة  هــذه  فــي  شــارك  وقــد 
الخطــة  فــي  المشــاركة  الوطنيــة  الجهــات 
اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة 
يقــع ضمــن مســؤولياتها  والتــي  والنوويــة، 

أعمــال االســتجابة الميدانيــة. 

كمــا قامــت الهيئــة كذلــك بحصــر وتوفيــر جميــع 
المعــدات واألدوات التقنيــة والحقليــة الالزمــة 
والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
التلــوث  وقيــاس  رصــد  تجهيــزات  ومنهــا 
لتحليلهــا  العينــات  جمــع  وأدوات  االشــعاعي، 
ــد مركــز  ــة لتزوي ــة للهيئ ــرات الرقابي فــي المختب
عمليــات الطــوارئ بالنتائــج لالســتفادة منهــا 
فــي عمليــات االســتقراء و،تقييــم الموقــف.

الئحــة  تطويــر  علــى  كذلــك  الهيئــة  وعملــت 
ــتجابة  ــال االس ــًا ألعم ــون مرجع ــة لتك ــة خاص فني
ــى  ــوي عل ــة تحت ــعاعية والنووي ــوارئ اإلش للط
تصنيــف لألخطــار النوويــة واإلشــعاعية، ومناطــق 
األمــان الواجــب توافرهــا فــي حــاالت الطــوارئ 
اإلشــعاعية  والقيــم  والنوويــة،  اإلشــعاعية 
الطــوارئ  حــاالت  أثنــاء  المطبقــة  المرجعيــة 
وتلــوث  البيئــة  لتلــوث  والنوويــة  اإلشــعاعية 
ــذاء  ــي الغ ــعة ف ــواد المش ــز الم ــد، وتراكي الجل
ــعاعية  ــة اإلش ــدل الجرع ــاء، ومع ــب والم والحلي
اإلجــراءات  إلــى  باإلضافــة  الدرقيــة،  للغــدة 
الطــوارئ  حــاالت  فــي  المطبقــة  الوقائيــة 

واإلشــعاعية.  النوويــة 

ــات  ــدة بيان ــاء قاع ــن بن ــك م ــاء كذل ــم االنته وت
فــي  الســابقة  اإلشــعاعية  للحــوادث  أوليــة 
المملكــة لتشــمل وصفــًا عامــًا للحــادث ومكانــه 
المباشــر  الفريــق  وتقريــر  وقوعــه  وتاريــخ 
للحــادث، وأســماء المباشــرين للحــادث، والنظائــر 
الحــادث،  أثنــاء  رصدهــا  تــم  التــي  المشــعة 
الحــادث  مــن  المتولــدة  المشــعة  والنفايــات 

ــات  ــدة بيان ــح قاع ــك لتصب ــا، وذل ــة معالجته وآلي
اإلشــعاعية  الحــوادث  جميــع  لتوثيــق  وطنيــة 
مــع  ومشــاركتها  المملكــة،  فــي  والنوويــة 
الجهــات الوطنيــة األخــرى المعنيــة بعمليــات 

الميدانيــة. االســتجابة 

ــاء  ــي اإليف ــة ف ــؤوليات الهيئ ــار مس ــي إط وف
الهيئــة  الدوليــة، قامــت  المملكــة  بالتزامــات 
بتســجيل قــدرات المملكــة فــي الشــبكة الدوليــة 
وهــي   ،)RANET( والمســاعدة  لالســتجابة 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــة للوكال ــة تابع ــبكة دولي ش
المســاعدة  »تقديــم  اتفاقيــة  ضمــن  الذريــة، 

طــارئ  أو  نــووي  حــادث  وقــوع  حالــة  فــي 
إشــعاعي«، وتتكــون مــن الــدول األعضــاء التــي 
ــاعدة  ــم مس ــي تقدي ــة ف ــدرة والرغب ــا الق لديه
مخصصــة فــي الوقــت المناســب وبشــكل فعــال 
فــي حالــة الطــوارئ النوويــة أو اإلشــعاعية، 
ــة  ــررة، بطريق ــة المتض ــب الدول ــى طل ــاًء عل وبن
تســاعد فــي التخفيــف مــن عواقــب الحــادث. 
وتــم تســجيل قــدرات المملكــة البشــرية والفنيــة 
ــتويات  ــاس مس ــعاعي، وقي ــح اإلش ــي المس ف
التلــوث االشــعاعي، وتحديــد النويدات المشــعة، 
والقيــاس الكمــي لتراكيــز النشــاط اإلشــعاعي.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )4.5(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع الثالث
الربع الثالث80%60% 2021م

2022م

مبادرة )4.6( إنشاء برنامج وطني للرصد اإلشعاعي البيئي

يتعلــق أحــد أهــداف أنظمــة الهيئــة بحمايــة 
ــمل  ــث يش ــعة، حي ــات المش ــن الملوث ــة م البيئ
ــعاعية  ــات اإلش ــم الجرع ــن قي ــق م ــك التحق ذل
فــي البيئــات المختلفــة، وكذلــك فــي البيئــات 
مرافــق  أو  إشــعاعية  ممارســات  بهــا  التــي 
أعمــال  وتشــمل  بهــا.  وللعامليــن  نوويــة 
البيئــي  االشــعاعي  الرصــد  البيئــة،  مراقبــة 
المســتمر واإلنــذار المبكــر مــن خــالل شــبكة 
الجرعــات  فــي  ارتفــاع  أي  لرصــد  وطنيــة 

اإلشــعاعية عــن الحــد الطبيعــي.

وتتضمــن هــذه  المبــادرة مشــاريع الســتكمال 
الهيئــة  لمختبــرات  التحتيــة  البنيــة  تجهيــزات 
ــواد  ــم الم ــعاعي وتقيي ــل اإلش ــة والتحلي للرقاب
القــدرات  تأهيــل  إلــى  باإلضافــة  النوويــة، 
وتطويــر   البرنامــج  هــذا  لتشــغيل  البشــرية 
الشــبكة  توســعة  كذلــك  وتتضمــن  أعمالــه. 
ــتمر  ــي المس ــعاعي البيئ ــد اإلش ــة للرص الوطني
عمليــات  بمركــز  المرتبطــة  المبكــر  واإلنــذار 
ــي  ــاع ف ــد أي ارتف ــة لرص ــي الهيئ ــوارئ ف الط
البيئــة  فــي  اإلشــعاعية  الجرعــة  مســتويات 

ــذار  ــتمر واإلن ــكل مس ــك بش ــا، وذل ــة به المحيط
ــعاعي أو  ــارئ اش ــدوث ط ــال ح ــي ح ــر ف المبك

نــووي. 

ــات المســتويات  ــاء بيان ــادرة بن كمــا تتضمــن المب
المرجعيــة  للمــواد المشــعة )Baseline( فــي 

ــة. ــات المختلف البيئ

المبــادرة  هــذه  خــالل  مــن  الهيئــة  وتســعى 
التأهــب  فــي  قدراتهــا  تعزيــز  إلــى  كذلــك 
واإلشــعاعية  النوويــة  للطــوارئ  واالســتجابة 
ــي  ــعاعية ف ــة واإلش ــطة النووي ــة األنش ومراقب
المملكــة، عبــر تطويــر وتنفيــذ هــذا البرنامــج 
الوطنــي للرصــد اإلشــعاعي البيئــي. وتحتــاج 
عمليــات اســتقراء حركــة الســحابة اإلشــعاعية 
فــي الجــو فــي مركــز عمليــات الطــوارئ فــي 
ــعاعية  ــات اإلش ــم الجرع ــد قي ــى تأكي ــة إل الهيئ
مــن خــالل عينــات يتــم جمعهــا ميدانيــًا مــن 
فريــق االســتجابة الميدانــي فــي الهيئــة. هــذه 
فــي  إشــعاعية  ملوثــات  تكــون  قــد  العينــات 
ــن  ــات م ــاه، أو عين ــة ومي ــات ترب ــواء، أو عين اله
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مكونــات الحيــاة الفطريــة فــي موقــع الحــادث، 
المــواد  مســتوى  وتقديــر  تحليلهــا  ويتــم 
المشــعة فيهــا فــي مختبــرات الهيئــة الرقابيــة. 
ــة  ــي الهيئ ــوارئ ف ــات الط ــز عملي ــوم مرك ويق
بتحليــل نتائــج الرصــد االشــعاعي مــن المختبــرات 

ومواءمتهــا مــع بيانــات التنبــؤ الحاســوبية .

اإلنجــازات لمبــادرة )4.6( لعــام التقريــر 
الحالــي:

ــات  ــن عملي ــاوز 80% م ــبة تتج ــاء بنس ــم االنته ت
وتجهيــزات  ألنظمــة  التقنيــة  القــدرات  بنــاء 
المختبــرات الرقابيــة للهيئــة، والتــي تشــتمل 
التفصيلــي  للقيــاس  متطــورة  أجهــزة  علــى 
والتحليــل اإلشــعاعي بمســتويات دقيقــة. وقــد 
قامــت الهيئــة باســتخدام هــذه التجهيــزات خــالل 
2021م فــي عمليــات رقابيــة مختلفــة  العــام 
مــن  لعينــات  اإلشــعاعي  التحليــل  شــملت 
ــن  ــات م ــة وعين ــاه الجوفي ــة المي ــات تنقي محط
خامــات الفوســفات وعينــات مختلفــة تــم جمعها 
ــات  ــى الممارس ــش عل ــة للتفتي ــرق الهيئ ــن ف م

ــل  ــى نق ــًا عل ــة حالي ــل الهيئ ــعاعية.  وتعم اإلش
هــذه التجهيــزات إلــى مبناهــا الجديــد وفــق 
تصاميــم ومعاييــر عاليــة الجــودة، روعــي فيهــا 
التوزيــع األمثــل للعمليــات المخبريــة، وبمــا يرفــع 
مــن كفــاءة وســرعة تنفيــذ األعمــال. وتقــوم 
الهيئــة كذلــك ببناء بيانــات المســتويات المرجعية 
اإلشــعاعية  المصــادر  مــن  المختلفــة  للبيئــات 
المختلفــة فــي المملكــة، حيــث عملــت علــى 
ــن  ــاوية م ــبكة متس ــى ش ــة إل ــيم المملك تقس
بيئيــة   عينــات  لغــرض جمــع  وذلــك  المواقــع، 
كل  فــي  إشــعاعي  رصــد  دراســات  وعمــل 
ــة  ــط الوطني ــة الخرائ ــت الهيئ ــد أنه ــع. وق موق
المتعلقــة بمركبــات الجرعــات مــن اإلشــعاعات 
الكونيــة  ]تفاصيــل أكثــر فــي الفصــل الثالــث 
مــن المواضيــع ذات األهميــة العاليــة ألعمــال 
النوويــة واإلشــعاعية - قســم  الرقابــة  هيئــة 
الخرائــط اإلشــعاعية[. وســيتم البــدء خــالل العــام 
2022م فــي اســتكمال هــذه الخرائط اإلشــعاعية 
والمتعــددة،  المختلفــة  بمركباتهــا  الوطنيــة 

ــًا. ــا نوعي ــاًل وطني ــر عم ــي تعتب والت

فــي  كذلــك  الهيئــة  مختبــرات  شــاركت 
التمريــن الدولــي ConvEx-3 والــذي نظمتــه 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة خــالل شــهر 
ــي  ــًا ف ــرًا دولي ــارك )111( مختب ــر2021م ]ش أكتوب
الفرضيــة( وذلــك بتحليــل طيــف إشــعاعي لعينــة 
مأخــوذة مــن ميــاه التبريــد ألحــد المفاعــالت 
ــة المــاء الخفيــف المضغــوط  التــي تعمــل بتقني
النويــدات  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  وتحتــوي 
وإرســال  جامــا  مشــعات  وقيــاس  المشــعة، 
ــة فــي مــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة.  ــج للوكال النتائ
ــل الطيــف فــي  ــة بتحلي ــرات الهيئ وقامــت مختب
مــدة لــم تتجــاوز 21 ســاعة، وكانــت نتائــج التحليــل 
مقاربــة جــدًا للنتائــج المعتمــدة مــن الوكالــة، 
وهــو مؤشــر يعكــس مســتوى الجــودة المتميــز 

الوطنيــة.  والقــدرات  للمختبــرات 

كمــا تــم االنتهــاء مــن المرحلــة الرابعــة لتوســعة 
الشــبكة الوطنيــة للرصــد اإلشــعاعي البيئــي 
إجمالــي  ليصبــح  المبكــر  واإلنــذار  المســتمر 
عــدد محطــات الشــبكة )140( محطــة بنهايــة 
العــام الحالــي. وتــم توزيــع هــذه المحطــات 
علــى مناطــق المملكــة المختلفــة أخــًذا باالعتبــار 
مواقــع  لتوزيــع  المحــددة  الرئيســة  العوامــل 
محطــات الشــبكة، والتــي مــن أهمهــا المواقــع 
الحدوديــة وعــدد الســكان واألنشــطة اإلقليميــة 
النوويــة. كمــا عملــت الهيئــة خــالل العــام 2021م 
للشــبكة وذلــك  توســعة جديــدة  علــى طــرح 
إلضافــة )100( محطــة جديــدة، وتــم االنتهــاء مــن 
ــار  ــى اختي ــل عل ــاري العم ــية وج ــات الترس عملي
المواقــع وتوريــد التجهيــزات وتركيبهــا وربطهــا 
بالهيئــة.  الطــوارئ  عمليــات  بمركــز  الحقــًا 
وعملــت الهيئــة كذلــك خــالل العــام 2021م علــى 
مشــاركة المملكــة فــي منصــة النظــام العالمي 
لمعلومــات الرصــد اإلشــعاعي )IRMIS( التابعــة 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والتــي تهــدف 
إلــى مشــاركة الــدول األعضــاء فــي الوكالــة 
لقياســات الرصــد اإلشــعاعي البيئــي مــن خــالل 
ــي  ــعاعي البيئ ــد اإلش ــة للرص ــبكاتها الوطني ش
ــر. وقامــت الهيئــة خــالل التمريــن  واإلنــذار المبّك
الشــبكة  أنظمــة  بربــط   ConvEx-3 الدولــي 

ــتمر  ــي المس ــعاعي البيئ ــد اإلش ــة للرص الوطني
ــج  ــرض نتائ ــة )IRMIS( وع ــر بمنص ــذار المبّك واإلن
وقامــت  المنّصــة،  علــى  اإلشــعاعي  الرصــد 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة باالســتدالل 
بقياســات هــذه الشــبكة فــي تقريرهــا الــدوري 

خــالل التمريــن .

للرصــد  الوطنــي  البرنامــج  تنفيــذ  ويتطلــب 
لتنفيــذ  مؤهلــة  بشــرية  كفــاءات  اإلشــعاعي 
فــي  اإلشــعاعي  والتحليــل  الرصــد  عمليــات 
مختبــرات الهيئــة بدقــة وجــودة عاليــة مــع كفاءة 
وســرعة فــي التنفيــذ، خاصــة أثنــاء عمليــات 
والنوويــة،  اإلشــعاعية  للطــوارئ  االســتجابة 
ــاذ  ــات اتخ ــى عملي ــل عل ــذه التحالي ــر ه ــث تؤث حي
االســتباقية  اإلجــراءات  بعــض  لتنفيــذ  القــرار 
لتقليــل تداعيــات الحــوادث اإلشــعاعية والنوويــة. 
ــذ  ــى تنفي ــام عل ــذا الع ــالل ه ــة خ ــت الهيئ وعمل
برامــج دقيقــة فــي مجــاالت التحليــل الكيميائــي 
ــدى  ــي ل ــل الطيف ــات التحلي ــعاعي وقياس اإلش

ــدة. ــرة رائ ــة ذات خب ــات دولي جه

بشــكل عــام، يتعــرض االنســان لجرعــة إشــعاعية 
مؤينــة ســنوية تراكميــة قــد تكــون مــن مصــادر 
 Natural Background( طبيعيــة  إشــعاعية 
ــئة  ــة ناش ــعة صناعي ــادر مش Radiation( أو مص
ــة أو  ــوادث نووي ــن ح ــرية، أو م ــطة بش ــن أنش ع
اختبــارات تفجيــرات نوويــة ســابقة. وتختلــف قيــم 
ــر  ــكان آلخ ــن م ــة، م ــعاعية الطبيعي ــة اإلش الجرع
ــن  ــة ع ــاع المنطق ــور وارتف ــة الصخ ــب نوعي بس
ــعاعات  ــادر االش ــم مص ــن أه ــر.  وم ــطح البح س
الــرادون،  وغــاز  الكونيــة،  األشــعة  الطبيعيــة، 
وإشــعاعات مــن مــواد طبيعيــة المنشــأ فــي 
الصخــور األرضيــة. وقــدرت اللجنــة العلميــة لألمــم 
الذريــة  اإلشــعاعية  باآلثــار  المعنيــة  المتحــدة 
المكافئــة  الجرعــة  متوســط   )UNSCEAR(
الكونيــة  األشــعة  عــن  والناشــئة  عالميــًا 
تتكــون مــن جســيمات  )cosmic-ray(، والتــي 
والكترونــات،  ونيترونــات،  )بروتونــات،  نوويــة 
وجســيمات الفــا ...وغيرهــا(، فــي حــدود %13 
ــة التــي  مــن الجرعــة اإلشــعاعية الســنوية الكلي
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الهدف اإلستراتيجي 
)4( تعزيز قدرات 

التأهب واالستجابة 
للطوارئ النووية 

واإلشعاعية

مبادرة )4.1( 
استكمال تقييم قدرات التأهب واالستجابة الوطنية للطوارئ 

النووية واإلشعاعية.

مبادرة )4.2(
 اقتراح استراتيجية وطنية للوقاية في حاالت الطوارئ النووية 

أو اإلشعاعية.

مبادرة )4.3(
 إنشاء وتشغيل مركز عمليات للطوارئ النووية في الهيئة.

مبادرة )4.4(
 إنشاء وتشغيل نظام لدعم القرار للتنبؤ بآثار الحوادث النووية 

واإلشعاعية وتقديم المشورة بشأن اإلجراءات الوقائية.

مبادرة )4.5(
 تطوير فريق لالستجابة للطوارئ في الهيئة لالستجابة لحاالت 

الطوارئ اإلشعاعية.

مبادرة )4.6(
 إنشاء برنامج وطني للرصد اإلشعاعي البيئي.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )4.6(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع الثالث
الربع الثالث85%90% 2021م

2022م

علــى  الهيئــة  عملــت  وقــد  البشــر.  يتلقاهــا 
فــي  لإلنســان  اإلشــعاعي  التعــرض  تقديــر 
بيئــات  فــي  الكونيــة  األشــعة  مــن  المملكــة 
المملكــة المختلفــة، ووضــع خرائــط إشــعاعية 
لهــا ]تفاصيــل أكثــر فــي الفصــل األول مــن 
ــة  ــال هيئ ــة ألعم ــة العالي ــع ذات األهمي المواضي
ــبكة  ــم الش ــعاعية - قس ــة واإلش ــة النووي الرقاب
ــذار  ــتمر واإلن ــعاعي المس ــد اإلش ــة للرص الوطني

المبكــر[ وهــي:-

1.الجرعــة اإلشــعاعية المكافئــة الســنوية الكليــة 
مــن التعــرض لألشــعة الكونيــة.  

الســنوية   المكافئــة  األشــعاعية  2.الجرعــة 
الناشــئة عــن  الكونيــة  التعــرض لألشــعة  مــن 

البروتونــات.

الســنوية   المكافئــة  اإلشــعاعية  3.الجرعــة 
الناشــئة عــن  الكونيــة  التعــرض لألشــعة  مــن 

النيترونــات.

الســنوية   المكافئــة  اإلشــعاعية  4.الجرعــة 
الناشــئة عــن  الكونيــة  التعــرض لألشــعة  مــن 

الفوتونــات.

الســنوية   المكافئــة  اإلشــعاعية  5.الجرعــة 
الناشــئة عــن  الكونيــة  التعــرض لألشــعة  مــن 

اإللكترونــات.

ــن  ــنوية  م ــة الس ــعاعية المكافئ ــة اإلش 6.الجرع
التعــرض لألشــعة الكونيــة الناشــئة عــن الميونــات 

ــة. الموجب

ــن  ــنوية  م ــة الس ــعاعية المكافئ ــة اإلش 7.الجرع
التعــرض لألشــعة الكونيــة الناشــئة عــن الميونات 

الســالبة.

ــن  ــنوية  م ــة الس ــعاعية المكافئ ــة اإلش 8.الجرع
التعــرض لألشــعة الكونيــة الناشــئة عــن جســيمات 

ألفــا.

مــن أبــرز نقــاط الضعــف والمعوقــات والتحديــات 
فــي هــذه المبــادرة:-

ــبكة  ــات الش ــر لمحط ــي الكبي ــع الجغراف -  التوزي
البيئــي واإلنــذار  الوطنيــة للرصــد االشــعاعي 
حاليــًا  المحطــات  هــذه  تتــوزع  حيــث  المبكــر، 
علــى 140 موقعــًا فــي المملكــة، العديــد منهــا 
ــى 100  ــة ال ــة، باإلضاف ــاط حدودي ــى نق ــع عل يق
محطــة أخــرى ســتضاف خــالل العــام القــادم، 
هــو مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ 
البرنامــج الوطنــي للرصــد االشــعاعي، فــي ظــل 
مــا يســتلزمه ذلــك مــن جهــد كبيــر فــي عمليــات 
ــى  ــة إل ــتمرة، باإلضاف ــة المس ــب والصيان التركي
الجهــد الــذي  يتطلبــه العمــل فــي جمــع العينات 
البيئيــة وإجــراء القياســات الحقليــة فــي مناطــق 
الشاســعة،  المملكــة  أراضــي  مــن  مختلفــة 
الســتكمال المســتويات المرجعية. وتعــد محددات 
االنتدابــات مــن أكبــر العوائــق التــي تواجــه الهيئة 
فــي ضمــان اســتمرارية عمــل الشــبكة الوطنيــة 
وتوســعتها وتنفيــذ البرنامــج الوطنــي للرصــد 
االشــعاعي، ممــا يســتلزم وجــود اســتثناءات 

ــق. ــذا العائ ــى ه ــب عل للتغل

- هــذه المشــاريع واســعة االنتشــار، وتســتلزم 
أعمــااًل مســتمرًة، تتطلــب مَمكِّنــات لفــرق العمــل 
الميدانيــة، مــن بــدالت عمــل ميدانــي )إنتدابــات(، 
ووســائل نقــل تناســب المواقــع ذات التضاريــس 
مواجهــة  عمليــات  إلــى  باإلضافــة  الصعبــة، 

ــوارئ. الط
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الهدف اإلستراتيجي )5(
اســتكمال المكــون القانونــي لإلطــار 
الرقابــي لألمــان النــووي واإلشــعاعي

الوطنيــة  السياســة  علــى  الموافقــة  صــدرت 
ــرار  ــة، بق ــي المملك ــة ف ــة الذري ــج الطاق لبرنام
مجلــس الــوزراء رقــم )333( وتاريــخ 1439/6/25ه، 
والسياســة الوطنيــة إلدارة النفايــات المشــعة 
وتاريــخ   )371( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار 
للســالمة  الوطنيــة  والسياســة  1442/7/4هـــ، 
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــة بق ــة المهني والصح

1442/6/13هـــ. وتاريــخ   )328(

الوطنيــة  القــرارات  مــن  عــدد  صــدر  كمــا 
النــووي  الرقابــي  بالشــأن  ترتبــط  التــي 
علــى  الرقابــة  نظــام  ومنهــا  واإلشــعاعي، 
وذلــك  واإلشــعاعية،  النوويــة  االســتخدامات 
وتاريــخ  )م/82(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
المدنيــة  المســؤولية  ونظــام  1439/7/25هـــ، 
عــن األضــرار النوويــة، بالمرســوم الملكــي رقــم 
هيئــة  وتنظيــم  1439/7/28هـــ،  وتاريــخ  )م/81( 
الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية، بقــرار مجلــس 
1439/6/25هـــ.  وتاريــخ   )334( رقــم  الــوزراء 
ــة  ــوك الدولي ــن الصك ــدد م ــة بع ــزم المملك وتلت
)معاهــدات واتفاقــات وقــرارات دوليــة متعــددة 
ــم  ــة ت ــكام قانوني ــن أح ــة( تتضم ــراف وثنائي األط
األخــذ بهــا عنــد وضــع األنظمــة الوطنيــة المشــار 
إليهــا أعــاله ، وبمــا يحقــق جهــود المملكــة 
ــن  ــووي واألم ــار الن ــع االنتش ــة من ــي منظوم ف
النــووي الدولييــن.  وفــي هــذا الصــدد وضعــت 

الهيئــة مشــروع نظــاٍم مــن أهــم احكامــه تجريــم 
الحصــول باألفعــال المختلفــة علــى األســلحة 
التدميــر  أســلحة  ذلــك  )وتضمــن  النوويــة 
ــم  ــا(، وتجري ــائل إيصاله ــرى، ووس ــامل األخ الش
تمويــل الحصــول عليهــا، وذلــك بعــد دراســة 
ــة  ــة المطلوب ــر الوطني ــة المعايي ــة متضمن وافي
ــدة. ــة جدي ــع أي أنظم ــمية لوض ــرارات الرس بالق

علــى  تعمــل  تــزال  وال  الهيئــة  عملــت  وقــد 
تعزيــز اإلطــار الرقابــي والحوكمــة، مــن خــالل 
جوانــب  تفّصــل  التــي  الفنيــة  اللوائــح  وضــع 
مختلفــة مــن المتطلبــات الرقابيــة بمــا يتوافــق 
تعمــل  كمــا  الوطنيــة.  األنظمــة  احــكام  مــع 
ــس  ــات والمقايي ــراح المواصف ــى اقت ــة عل الهيئ
المتعلقــة بالجوانــب الرقابيــة فــي المجاليــن 
النــووي واإلشــعاعي علــى الهيئــة الســعودية 
 )SASO( والجــودة  والمقاييــس  للمواصفــات 
للنظــر فــي اعتمادهــا مواصفــات ومقاييــس 

وطنيــة )وخليجيــة( حســب اختصاصهــا.  

كمــا بــدأت الهيئــة بدراســة وضــع مقتــرح لنظــام 
الرقابــة علــى اإلشــعاعات )غيــر المؤينــة(، وفــق 
ــم  ــي رق ــوان الملك ــة الدي ــي برقي ــه ف ــا تلقت م
توجيهــات  مــن  1443/2/29ه،  وتاريــخ   )13144(
كريمــة، وباتبــاع المعاييــر الوطنيــة المطلوبــة 

ــة. ــاريع األنظم ــع مش لوض

مبادرة )5.1( استكمال اللوائح الفنية لألعمال الرقابية والتحقق من تكاملها

المهــام  أحــد  الفنيــة  اللوائــح  إصــدار  يعــد 
األساســية لهيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية. 
ــق  ــن تطبي ــق م ــة التحق ــح الفني ــن اللوائ وتتضم
ــي  ــن ف ــن النوويي ــان واألم ــر األم ــى معايي أعل
المرافــق واألنشــطة النووية واإلشــعاعية، وفًقا 
لمبــادئ توجيهيــة تنظيميــة تخــص المرافــق 
النوويــة والمنشــآت التــي يوجــد بهــا ممارســات 

ــب  ــتكمال الجان ــي اس ــهم ف ــا يس ــعاعية، بم إش
القانونــي فــي اإلطــار الرقابــي. وإضافــة إلــى 
ذلــك، يلــزم تطويــر أدلــة إرشــادية للوائــح الفنيــة 
المطلــوب.  الرقابــي  االلتــزام  تحقــق  التــي 
وتســعى الهيئــة مــن خــالل هــذه المبــادرة إلــى 

ــي. ــي القانون ــاس الرقاب ــاء األس ــتكمال بن اس

التقريــر  لعــام   )5.1( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

أنهــت الهيئــة إعــداد مجموعــة  مــن اللوائــح 
ــي  ــة ف ــر التنظيمي ــاول العناص ــي تتن ــة الت الفني
ــا  ــرز م ــن أب ــعاعي. وم ــووي واإلش ــن الن المجالي
تــم إنجــازه مــن هــذه اللوائــح، الئحــة األمــان 
للمرافــق  واإلذن  اإلشــعار  الئحــة  اإلشــعاعي، 
الئحــة  اإلشــعاعية،  المصــادر  ذات  واألنشــطة 
ــي  ــراف الرقاب ــة واإلش ــق النووي ــص المراف ترخي
مجــال  فــي  واإلدارة  القيــادة  الئحــة  عليهــا، 
األمــان، الئحــة تقييــم مواقــع المرافــق النوويــة، 
الئحــة تقييــم أمــان المرافــق النوويــة، الئحــة 
فــي  وإدخالهــا  النوويــة  المرافــق  تشــييد 
الخدمــة، الئحــة تشــغيل المرافــق النوويــة، الئحة 
إخــراج المرافــق النوويــة مــن الخدمــة، الئحــة 
ــواد  ــة الم ــر ومراقب ــة حص ــووي، الئح ــن الن األم

ــوارئ  ــتجابة للط ــب واالس ــة التأه ــة، الئح النووي
ــات  ــة إدارة النفاي ــة، الئح ــق النووي ــي المراف ف
ــة  ــعة، الئح ــواد المش ــن الم ــة أم ــعة، الئح المش
ــة.  ــات النووي ــي بالمتعلق ــم الرقاب األذن والتحك
تلــك  تطويــر  اعمــال  مــن  االنتهــاء  تــم  وقــد 
ــة  ــي بقي ــتمًرا ف ــل مس ــزال العم ــح، وال ي اللوائ
ــداد  ــن إع ــاء م ــم اإلنته ــا ت ــة. كم ــح الفني اللوائ

مجموعــة مــن اللوائــح الخاصــة.

منصــة  فــي  اللوائــح  هــذه  عــرض  تــم  وقــد 
الهيئــة العامــة للتنافســية، وذلــك الســتطالع 
رأي الجهــات والجمهــور واألخــذ بمالحظاتهــم 
فــي  حالًيــا  وهــي  المناســبة،  واقتراحاتهــم 
مرحلــة الحصــول علــى االعتمــاد مــن مجلــس 
ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــدور ق ــد ص ــة، بع إدارة الهيئ

مؤخــرًا بتشــكيل هــذا المجلــس.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )5.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثالث95%95% 2021م

2022م

مبادرة )5.2( إنهاء وضع اللوائح الفنية الفرعية والمقاييس الفنية

بنــاء  إلــى اســتكمال  المبــادرة  تهــدف هــذه 
الفنيــة  اللوائــح  أن  حيــث  الرقابيــة،  األنظمــة 
تتطلــب وضــع لوائــح فنيــة أخــرى خاصــة. فمثــاًل، 
يتطلــب  اإلشــعاعي«  األمــان  الئحــة   « إصــدار 
ــرى  ــح األخ ــن اللوائ ــدد م ــدار ع ــا إص ــل به العم
ــل  ــى تكام ــل عل ــك العم ــن ذل ــة، ويتضم الخاص
إنفــاذ األنظمــة الوطنيــة فــي اختصــاص الهيئــة، 
ــس  ــات والمقايي ــب المواصف ــمل جان ــذا يش وه
الوطنيــة التــي تعــد فــي الشــأن الرقابــي عنصًرا 
مكمــاًل فــي اإلطــار القانونــي الرقابــي. وتعمــل 
للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة  الهيئــة مــع 
والمقاييــس والجــودة علــى اســتكمال مكونــات 

البنيــة التحتيــة لمعاييــر األمــن واألمــان، وتوطيــن 
والمقاييــس  المواصفــات  أفضــل  وترجمــة 
ــئت  ــي أنش ــداف الت ــق األه ــي تحق ــة الت الدولي
ــة  ــة الرقاب ــة مــن أجلهــا. وقــد قامــت هيئ الهيئ
النوويــة واإلشــعاعية فــي عــام 2020م باقتــراح  
الهيئــة  علــى  الفنيــة  المعاييــر  مــن  عــدد 
ــودة  ــس والج ــات والمقايي ــعودية للمواصف الس
علــى دفعتيــن. واســتكمااًل لهــذا العمــل، قامــت 
للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة  الهيئــة مــع 
والمقاييــس والجــودة بالرفــع بمجموعــة أخــرى 
مــن المواصفــات الفنيــة العتمادهــا كمواصفــات 

ــعودية. س
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التقريــر   اإلنجــازات لمبــادرة )5.2( لعــام 
الحالــي.

ــة  ــح الفني ــع اللوائ ــة وض ــح الفني ــل اللوائ تشمـ
الفنيــة  الالئحــة  إطـــار  فــي  فمثــال  الخاصــة، 
»الئحــة األمــان اإلشــعاعي« تــم إصــدار مشــاريع 

ــل:- ــة مث ــح الخاص ــن اللوائ ــدد م لع

المــواد  مســتويات  بإجــازة  الخاصــة  الالئحــة   -
المشــعة فــي مــواد البنــاء.

لغــاز  التعــرض  بمســتويات  الخاصــة  -الالئحــة 
ــرادون الطبيعــي المشــع ونواتــج تحللــه فــي  ال

المبانــي.

-الالئحــة الخاصــة بمســتويات اإلعفــاء واالســتثناء 
مــن تطبيــق العمــل الرقابــي.

المشــتقة  الحــدود  بوضــع  الخاصــة  -الالئحــة 
الغذائيــة. المــواد  فــي  المشــعة  للمــواد 

-الالئحة الخاصة بتعدين اليورانيوم.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )5.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع األول90%90% 2021م

 2023م

مبــادرة )5.3( العمــل علــى وضــع األدلــة اإلرشــادية التي تســاهم فــي التطبيــق الدقيق 
ــح الفنية للوائ

اســتكمااًل لألعمــال األساســية فــي بنــاء الجانــب 
الهيئــة  تعمــل  الرقابــي،  لإلطــار  القانونــي 
توضــح  التــي  اإلرشــادية  األدّلــة  علــى وضــع 
المتطلبــات  مــع  التعامــل  آليــة  للمســتفيدين 
القانونيــة الرقابيــة. ويعــد ذلــك إحــدى المهــام 
األدّلــة  بتطويــر  المعنــي  للفريــق  الرئيســية 
الفنيــة  اللوائــح  دراســة  فــي  االسترشــادية 
للهيئــة ومتطلباتهــا، وكذلــك المتطلبــات التــي 
أوصــت بهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
فــي سلســلة معاييــر األمــان، وهــي أدّلــة مبنية 
ويجــري  الدوليــة.  الممارســات  أفضــل  علــى 
العمــل علــى تطويــر األدّلــة اإلرشــادية التــي 
تســاعد فــي تحقيــق االلتــزام بهــذه المتطلبــات 
ــن  ــر األم ــى معايي ــى أعل ــاظ عل ــة والحف الرقابي

واألمــان. وُتوّفــر أدّلــة األمــان توصيات وإرشــادات 
محــددة بشــأن كيفيــة االمتثــال لمتطلبــات األمان 

ــة. ــة الملزم ــح الفني ــي اللوائ ــواردة ف ال

التقريــر  لعــام   )5.3( اإلنجــازات لمبــادرة 
الحالــي

تــم تحديــد بعض األدلــة اإلرشــادية التــي تتطلبها 
التنظيميــة  الشــؤون  فــي  الهيئــة  أعمــال 
للممارســات والمرافــق النوويــة واإلشــعاعية. 
ــرات  ــتعانة بالخب ــى االس ــل عل ــري العم ــا يج كم
مــن خــارج الهيئــة للمســاعدة علــى تطويــر هــذه 
األدّلــة اإلرشــادية وربطهــا باحتياجــات ومتطلبــات 

ــة. ــح الفني اللوائ

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )5.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع الثالث
الربع الرابع 5%5% 2021م

2023م

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )5.4(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع 45%48% 2021م

2023م

الهدف اإلستراتيجي )5( 
استكمال المكون القانوني 

لإلطار الرقابي لألمان 
النووي واإلشعاعي

مبادرة )5.1(
التأكد من اكتمال وسالمة اللوائح الفنية.

مبادرة )5.2(
إنهاء وضع اللوائح الفنية الفرعية والمقاييس الفنية.

مبادرة )5.3(
استكمال صياغة األدلة اإلرشادية.

مبادرة )5.4(
تقديم الدعم المستمر لعمالء وشركاء الهيئة من أجل 
تعزيز االمتثال للوائح والمتطلبات الفنية الصادرة عن 

الهيئة.

مبادرة )5.4( تقديم الدعم المستمر لعمالء وشركاء الهيئة من أجل تعزيز االمتثال للوائح 
والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة 

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى توضيــح آليــات العمل 
الرقابــي وارتباطهــا القانونــي، لــكل مــن اللوائح 
الفنيــة والمتطلبــات الرقابيــة المعتمــدة مــن 
خــالل هــذه اللوائــح الفنيــة، وكذلــك المتطلبــات 
الخاصــة أو الشــروط الخاصــة فــي التراخيــص 
هــذه  وأن  خاصــًة  الهيئــة،  تصدرهــا  التــي 
ــان  ــة لإلنس ــق الحماي ــت لتحقي ــات ُوضع المتطلب
ــن،  ــعاع المؤي ــرض لإلش ــرار التع ــن أض ــة م والبيئ

ولتحقيــق التزامــات المملكــة. 

اإلنجــازات لمبــادرة )5.4( لعــام التقريــر 
الحالــي

حيــث لــم تعتمــد بعــد اللوائــح الفنيــة للهيئــة 
نظــرا لصــدور قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل 
مجلــس إدارة الهيئــة مؤخــرًا، فقــد تــم االكتفــاء 
ببنــاء مقومــات التواصــل واإلعــداد لمحــاور ورش 
العمــل وحملــة التعريــف والتواصــل مــع أصحــاب 
تمهيــدًا  اللوائــح،  بهــذه  للتعريــف  المصلحــة 

ــح. ــق اللوائ ــتعدادًا لتطبي واس
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الهدف اإلستراتيجي )6(
 بنــاء الثقافــة الخاصــة باألمــان النــووي 

والثقــة بــه، ونشــر الوعــي حولــه

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تتطلــع 
إلــى  اإلســتراتيجي  الهــدف  هــذا  خــالل  مــن 
نشــر  تعــزز  التــي  األساســية  الركائــز  وضــع 
بشــكل  النــووي واإلشــعاعي  األمــان  ثقافــة 
ــي  ــه ف ــن لدي ــه والعاملي ــص ل ــدى المرخ ــر ل كبي
ــز اإلحســاس لديهــم  المجــال اإلشــعاعي، وتعزي
بالمســؤولية عــن األمــان. وتــدرك الهيئــة مــدى 
ــة  ــى ثقاف ــا عل ــة به ــان الخاص ــة األم ــر ثقاف تأثي
ــم،  ــرف عليه ــن تش ــم الذي ــص له ــان للمرخ األم
ــان  ــة األم ــتوى ثقاف ــع مس ــي رف ــك ف ــر ذل وأث
ــع  ــي رف ــم، وبالتال ــعاعي لديه ــووي واإلش الن
مســتوى األمــان النــووي واإلشــعاعي. ولهــذا 
فــإن الهيئــة ال تنظــر إلــى ثقافــة األمــان علــى 
بــل  فحســب،  ورقابــة  إشــراف  مســألة  أنهــا 

باعتبارهــا مســألة انعــكاس ذاتــي أيًضــا. 

وتــدرس الهيئــة بنشــاط كيفيــة تأثيــر ثقافــة 
األمــان  ثقافــة  علــى  بهــا  الخاصــة  األمــان 
ــل  ــا داخ ــكاس دوره ــم وانع ــص له ــدى المرخ ل
أن  وكيــف  األوســع،  التنظيمــي  العمــل  بيئــة 
ــع  ــا م ــة تفاعله ــي نتيج ــا ه ــان به ــة األم ثقاف
المصلحــة  أصحــاب  وجميــع  لهــم  المرخــص 
اآلخريــن. ]تفاصيــل أكثــر فــي الفصــل الرابــع مــن 
ــة  ــال هيئ ــة ألعم ــة العالي ــع ذات األهمي المواضي
ــان  ــة األم ــعاعية - ثقاف ــة واإلش ــة النووي الرقاب
النووي[.تفصيــل تنــاول الهيئــة لمفهــوم ثقافة 
األمــان النــووي والــدور المنــاط بهــا، بمــا فــي 
ذلــك مــا ورد ضمــن مهامهــا فــي تنظيمهــا 
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزر رقــم )334( فــي 
1439/6/25هـــ، فــي الفقــرة )6( مــن المــادة 
الثالثــة مــن التنظيــم المتعلقــة بـ«نشــر التوعيــة 

فــي شــأن مخاطــر اإلشــعاعات المؤينــة«.

ــّول  ــة للتح ــة الطموح ــة المملك ــار رؤي ــي إط وف
الوطنــي نحــو تنميــة مســتدامة، والــذي يشــمل 

االســتفادة مــن االســتخدامات الســلمية للتقنيــة 
ــذه  ــي ه ــة ف ــاالت المختلف ــي المج ــة ف النووي
التنميــة، مــع الحــرص علــى اتبــاع أعلــى معاييــر 
تجــاه  الوطنيــة  بااللتزامــات  والوفــاء  األمــان 
المجتمــع الدولــي بموجــب الصكــوك الدوليــة 
متعــّددة األطــراف - التــي تكــون المملكــة طرفــًا 
فيهــا - واالتفاقــات الثنائيــة والقــرارات الدوليــة. 
ــر  ــى معايي ــق أعل ــة لتحقي ــن المملك ــعيًا م وس
الشــفافية والمصداقيــة والموثوقيــة لبرنامجها 
النــووي وألنشــطتها وقدراتهــا الرقابيــة، فقــد 
ــن  ــي تتضّم ــة الت ــاتها الوطني ــن سياس ــت ع أعلن
الســتخدام  األساســية  المبــادئ  مــن  عــددًا 
الممارســات  النوويــة وفقــًا ألفضــل  التقنيــة 
االلتــزام  المبــادئ  تلــك  وتشــمل  الدوليــة. 
بســلمية اســتخدام الطاقــة النوويــة، والتخّلــص 
والمشــّعة،  النوويــة  النفايــات  مــن  األمثــل 
ــاًء  ــة ووف ــات الوطني ــة والسياس ــذًا لألنظم تنفي

بالتزامــات المملكــة الدوليــة ذات الصلــة.

ــال  ــا حي ــي تنظيمه ــة ف ــداف الهيئ ــن أه وضم
ــا  ــة بالتزاماته ــاء المملك ــو وف ــؤولياتها نح مس
بموجــب المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة فــي 
ــان  ــن واألم ــووي، واألم ــار الن ــع اإلنتش ــأن من ش
النووييــن واإلشــعاعيين، تتجّلــى أهميــة العمــل 
المناســبة  اإلعالميــة  والتغطيــة  اإلعالمــي 
لتحقيــق بعــض المســتهدفات التي تخــدم برنامج 
ــذه  ــق ه ــي تحقي ــاعد ف ــووي وتس ــة الن المملك
ــة  ــدت الهيئ ــق، أع ــذا المنطل ــن ه ــام. وم المه
وثيقــة لمفاهيــم التوجهــات اإلعالميــة الوطنيــة 
وُســُبل تنفيذهــا، واقترحــت هــذه الوثيقــة علــى 
ــم 20198  ــامي رق ــر الس ــكلة باألم ــة المش اللجن
وتاريــخ 1443/3/29هـــ فــي وزارة الخارجيــة فــي 
ــرض  ــا تتع ــب لم ــي المناس ــه اإلعالم ــأن التوج ش
ــف  ــة ومواق ــات إعالمي ــن هجم ــة م ــه المملك ل
مشــبوهة مدفوعــة بتوجهــات سياســية، أو تؤثــر 

على التوجهات السياسية ضد المملكة. 

التوجهــات  مفاهيــم  الُمقتــرح  هــذا  ويلّخــص 
اإلعالميــة الوطنيــة، التــي تهــدف إلــى إبــراز 
ــق  ــة وتحقي ــي التنمي ــة ف ــة النووي ــة التقني قيم
مســتويات مميــزة مــن الرفاهيــة والخدمــات 
الصحيــة وتنــوع العائــد االقتصــادي وزيادتــه، 
فــي ظــل الممارســات اآلمنــة للتقنيــة النوويــة 
وبمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة وبأعلــى 
ــة  ــرض أهمي ــدف لع ــا ته ــفافية. كم ــات الش درج
منــع  منظومــة  فــي  الفاعــل  المملكــة  دور 
االنتشــار الدوليــة بمــا يحقــق األمــن والســلم 
اإلقليمــي والدولــي، مــع بيــان جهــود المملكــة 
ــم  ــووي والتحك ــن الن ــتوى األم ــع مس ــي رف ف
النوويــة  والمــواد  المشــّعة  المصــادر  فــي 
والمتعّلقــات النوويــة ذات العالقــة بمنــع انتشــار 
ــة  ــا الوطني ــل جهوده ــة، وتكام ــلحة النووي األس
بمــا يعــزز منظومــة األمــن النــووي الدوليــة، 
النــووي  األمــان  مســتويات  تقــّدم  وإظهــار 
للمرافــق النوويــة فــي المملكــة، وقدراتهــا 
فــي االســتجابة الوطنيــة للطــوارئ النوويــة 
تقديــم  فــي  الفاعــل  ودورهــا  واإلشــعاعية، 
الطــوارئ  حــاالت  فــي  الدوليــة  المســاعدة 

النوويــة، وكذلــك خبراتهــا الرقابيــة. 

تبــرز أهميــة  المســتهدفات،  ولتحقيــق هــذه 
ــي  ــام، الت ــن المه ــدد م ــذ ع ــى تنفي ــل عل العم
وهــو   ،)Outreach(التواصــل أنشــطة  منهــا 
فــي  الُمســتهدفة  الفئــات  مــع  التفاعــل 
التوجهــات اإلعالميــة الوطنيــة والدوليــة عــن 
طريــق بعــض األدوات الُممّكنــة لهــذه المهمــة، 
 ،)Monitor & Assessment(  ــم ــد والتقيي والرص
وذلــك فيمــا يتعلــق بمتابعــة مــا يثــار حــول 
ــاء  ــاج الكهرب ــاص بانت ــروعها الخ ــة ومش المملك
مــن الطاقــة النوويــة، واألنشــطة األخــرى فــي 
مجــاالت التقنيــات اإلشــعاعية، وأخيــًرا االســتجابة 
متطلبــات  مــن  تتضمنــه  )Response(ومــا 
التصــدي والــرد المناســب - عنــد الحاجــة - علــى 
ــيئة. ــم مس ــاءات ومزاع ــن ادع ــده م ــم رص ــا ت م

وقــد أولــت هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
هــذا الموضــوع اهتمامــًا بالغــًا وخاصــًا، لمــا لــه 
مــن أهميــة فــي تحقيــق أهدافهــا، متبعــًة 
فــي ذلــك أفضــل التجــارب الدوليــة، حيــث أن 
هــذا الهــدف اإلســتراتيجي للهيئــة فــي خطتهــا 
ــن  ــووي للمهتمي ــان الن ــة األم ــر ثقاف ــزز نش يع

ــا. ــة وخارجه ــل الهيئ ــن داخ م

مبادرة )6.1(  تعزيز ونشر ثقافة األمان النووي

تســعى هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز ثقافــة األمان 
النــووي ومكانــة الســالمة النوويــة واإلشــعاعية 
كركيــزة أساســية لـــلهيئة، وانعكاســها علــى 
وخارجهــا،  الهيئــة  داخــل  مــن  المهتميــن 
ــين  ــور ، والممارس ــال الجمه ــبيل المث ــى س وعل
الصحييــن،  خاصــة  وبصفــة  اإلشــعاعيين 
وبالتالــي  والصناعيــة،  الطبيــة  والمنشــئات 
ترســيخ ثقافــة قويــة للســالمة النوويــة فــي 
ــز  ــة بتعزي ــزام الهيئ ــح الت ــذا يوض ــة. وه المملك
وتأســيس واســتدامة ثقافــة األمــان النــووي 
التــي تؤكــد علــى أنهــا أولويــة عليــا فــي اتخــاذ 
ــك  ــس ذل ــة، وعك ــراءات التنظيمي ــرارات واإلج الق
ــر  ــة وتوفي ــي الهيئ ــي ف ــكل التنظيم ــر الهي عب
المــوارد واألدوات الممكنــة لذلــك، بمــا فــي ذلك 
ــم  ــادات التقيي ــز إرش ــاس األداء، وتعزي أدوات قي

الذاتــي لثقافــة الســالمة للمعنييــن بذلــك.  

التقريــر  لعــام   )6.1( اإلنجــازات لمبــادرة 
الحالــي

قامــت الهيئــة خــالل عــام التقريــر  بإعــداد وثيقــة 
لمفاهيــم التوجهــات اإلعالميــة الوطنيــة وُســُبل 
مفاهيــم  الُمقتــرح  هــذا  ويلّخــص  تنفيذهــا، 
التوجهــات اإلعالميــة الوطنيــة بهــذا الشــأن، 
والتــي تهــدف إلــى إبــراز قيمــة التقنيــة النووية 
ــن  ــزة م ــتويات ممي ــق مس ــة وتحقي ــي التنمي ف
الرفاهيــة والخدمــات الصحيــة، وتنــوع العائــد 
االقتصــادي وزيادتــه، فــي ظــل الممارســات 
مــع  يتفــق  وبمــا  النوويــة،  للتقنيــة  اآلمنــة 
ــفافية.  ــات الش ــى درج ــة وبأعل ــر الدولي المعايي
كمــا تهــدف لعــرض أهميــة دور المملكــة الفاعــل 
بمــا  الدوليــة  االنتشــار  منــع  منظومــة  فــي 
يحقــق األمــن والســلم اإلقليمــي والدولــي، 
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ــان جهــود المملكــة فــي رفــع مســتوى  مــع بي
األمــن النــووي والتحكــم فــي المصادر المشــّعة 
ذات  النوويــة  والمتعّلقــات  النوويــة  والمــواد 
العالقــة بمنــع انتشــار األســلحة النوويــة، وتكامل 
ــن  ــة األم ــزز منظوم ــا يع ــة بم ــا الوطني جهوده
النــووي الدوليــة، وإظهــار تقــّدم مســتويات 
للمرافــق  النــووي  األمــان  فــي  المملكــة 
النوويــة وقدراتهــا فــي االســتجابة الوطنيــة 
للطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية ودورهــا الفاعــل 
للطــوارئ  الدوليــة  المســاعدة  تقديــم  فــي 

النوويــة وخبراتهــا الرقابيــة. 

ــة  ــات اإلعالمي ــم التوجه ــة مفاهي ــب وثيق وتتطل
الوطنيــة وُســُبل تنفيذهــا التــي أعدتهــا الهيئــة، 
أن يتــم االتفــاق عليهــا بصورتهــا النهائيــة ليتــم 
العمــل بهــا علــى مســتوى وطنــي منظــم 
تتكاتــف فيــه الجهــود الوطنيــة، حيــث كانــت 
الهيئــة قــد اقترحــت هــذه الوثيقــة علــى اللجنــة 
ــم )20198(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــكلة بق المش
وتاريــخ 1443/3/29هـــ فــي وزارة الخارجيــة فــي 
شــأن التوجــه اإلعالمــي المناســب للمملكــة، 
حيــث هــي اآلن محــل الدراســة مــن هــذه اللجنــة.  
الشــأن  فــي هــذا  أعمالهــا  الهيئــة  وتباشــر 
متبعــًة المعاييــر المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة. 

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )6.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول 
الربع الرابع 15%15%2021م

2023م

مبادرة )6.2( تطوير وتنفيذ برامج توعوية لعمالء وشركاء الهيئة من خالل استراتيجية 
االتصال

تعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ التوجهــات اإلعالميــة 
لتعميــم ثقافــة األمــان النــووي واإلشــعاعي 
عبــر مســارات عــدة، وتبنــت وســائل متنوعــة 
ــث  ــل، حي ــكل فاع ــالتها بش ــال رس ــدة إليص وعدي
تــم فتــح قنــوات اتصــال مــع رمــوز اإلعــالم والفكر 
ــرأي  ــه ال ــر فــي توجي والثقافــة ومــن لهــم تأثي
العــام، إضافــة إلــى وســائل أخــرى تنوعــت بيــن 
النشــر اإلعالمــي وإعــداد الرســائل التعريفيــة 
والتوعويــة وبثهــا عبــر الوســائل المختلفــة فــي 

ــالم. اإلع

اإلنجــازات لمبــادرة )6.2( لعــام التقريــر 
الحالــي

فيمــا يلــي أبــرز نشــاطات الهيئــة، المتعلقــة 
بالعمــل اإلعالمــي:-

هــذه  تمــت  وقــد  المفتوحــة:  اللقــاءات 
اللقــاءات مــع نخــب مــن اإلعالمييــن والمفكريــن 
واألكاديمييــن  والصحفييــن  الــرأي  وكتَّــاب 
واإلســتراتيجيين والعســكريين فــي المملكــة، 

ــر  ــم الصحيحــة للكثي حيــث شــملت طــرح المفاهي
مــن القضايــا المتداولــة فــي الســاحة اإلعالميــة، 
ــة  ــة النووي وعــرض جهــود المملكــة فــي الرقاب
واإلشــعاعية عبــر التعريــف بنشــاطات الهيئــة 
وقــد  وخارجهــا،  المملكــة  داخــل  وأعمالهــا 
اســتفادت الهيئــة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــال  ــر لالتص ــددات ومعايي ــع مح ــي وض ــة ف الذري
مــع الجهــات الوطنية لفهــم التفاصيــل القانونية 
اللتزامــات المملكــة فــي معاهــدة منــع انتشــار 
وتــم  الضمانــات.  اتفاقيــة  النوويــة  األســلحة 
ــر،  ــات للفك ــي مؤسس ــاءات ف ــذه اللق ــد ه عق
ــات  ــل للدراس ــعود الفيص ــر س ــد األمي ــل معه مث
والجمعيــات  والمؤسســات  الدبلوماســية، 

اإلعالميــة. 

من  ذلك  تم  وقد  المباشرة:  اإلعالمية  اللقاءات 
المختلفة،  الرسمية  التلفزيونية  اللقاءات  خالل 
ثقافة  نشر  على  فيها  الهيئة  حرصت  والتي 
النووية،  الرقابة  بمفاهيم  والتعريف  األمان، 
أو غير  المغلوطة  المفاهيم  العديد من  وتصحيح 

كما  اإلعالمية.  الساحة  في  المتداولة  الدقيقة 
بينت هذه اللقاءات دور المملكة في المنظومة 
الكريمة في  النووي، ومبادراتها  الدولية لألمن 
الدولية  الوكالة  في  دولية  تحتية  بنى  تأسيس 

للطاقة الذرية.

وســائط التواصــل االجتماعــي: تبنَّــت الهيئــة 
بعضهــا  يتعلــق  التــي  األنشــطة  مــن  عــددًا 
ــر علــى تقليــص انتشــار الفهــم الخاطــئ  بالتأثي
ومــن  وتصحيحــه،  المجتمعيــة  الثقافــة  فــي 
ــف  ــدف للتعري ــور ته ــائل للجمه ــر رس ــك نش ذل
الرقابــي  وبالعمــل  الوطنيــة  باألنظمــة 
العلميــة،  والحقائــق  األساســية  وبالمعرفــة 
وبجوانــب مختلفــة مــن التوعيــة. وتطرقــت بعــض 
التعريــف بأهــم شــركاء  إلــى  هــذه الرســائل 
الهيئــة ومســؤولياتهم الوطنيــة والدوليــة فــي 
القيــام بالمســؤوليات الرقابيــة الوطنيــة. وبــدأت 
الهيئــة فــي تبنــي وســائل لقيــاس نمــو الوعــي 

وفاعليــة أدواتهــا فــي ذلــك.

الشــبكة العنكبوتيــة: تبنَّــت الهيئــة عبــر موقعهــا 

)اإلنترنت(توجهــًا  العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى 
جديــدًا يؤصــل ويرســخ مفاهيــم نشــر ثقافــة 
األمــان بصــورة يجعــل لهــا اســتدامة مؤسســية 
ومجتمعيــة، حيــث تتركــز مقومــات االســتدامة 
ــي  ــارات ف ــرات والمه ــى الخب ــاظ عل ــى الحف عل
النــووي واســتمرار تطويرهــا.  مجــال األمــان 
ــبكة  ــى الش ــة عل ــع الهيئ ــداد موق ــم اع ــد ت وق
لكافــة  معرفيــًا  مصــدرًا  ليكــون  العالميــة 
األعمــال المتعلقــة بمتطلبــات األمــان النــووي، 
ــن  ــادرة م ــة الص ــح الفني ــة اللوائ ــان كاف ــل بي مث
نمــاذج  فــي  توضيحهــا،  وتفصيــالت  الهيئــة، 
إعالميــة ووســائل اتصــال تســهل كســب قــدرات 
ــة  ــراًد لألدل كافيــة فــي تبنيهــا. كمــا يتضمــن  إي
االسترشــادية التــي تبين كيفيــة االلتــزام باللوائح 
الفنيــة والمتطلبــات الرقابيــة للهيئــة، وأنشــطة 
ــة  ــرية، إضاف ــدرات البش ــاء الق ــق ببن ــرى تتعل أخ
ــع  ــل م ــان التعام ــن أم ــة ع ــج التوعي ــرض برام لع
اإلشــعاعات، وطــرح للمفاهيــم الصحيحــة بصــورة 
مناســبة وغيــر تخصصيــة، لنشــر هــذا الوعــي 

ــور. ــدى الجمه ل

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )6.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع 15%15% 2023م

2023م

مبــادرة )6.3( تصميــم وإطــالق برنامــج خــاص للتميــز فــي الخدمــة، والتميــز فــي ثقافــة 
األمــان

تهــدف المبــادرة إلــى تحقيــق تنافــس فــي 
المصلحــة  وأصحــاب  والشــركاء  الهيئــة  دور 
ــق  ــووي، وتحقي ــان الن ــة األم ــة ثقاف ــي تنمي ف
مســتويات للتميــز فيهــا متبعــة كافــة الوســائل 
مؤشــرات  ومتبعــة  ذلــك،  لتحقيــق  الالزمــة 

قيــاس ذلــك.

اإلنجــازات لمبــادرة )6.3( لعــام التقريــر 
الحالــي

ال زال العمــل فــي هــذه المبــادرة فــي مرحلتــه 

ــم  ــر مفاهي ــى تطوي ــز عل ــي ترّك ــة، والت االبتدائي
وتنفيــذ  تطويــر  ينتظــر  حيــث  البرنامــج،  هــذا 
مــن  للمتميزيــن  والتقديــر  المكافــآت  برنامــج 
ــاء  الفئــات المســتهدفة فــي مجــال األمــان وبن
الثقافــة المطلوبــة، ومــا يصاحــب ذلــك مــن 
تســهم  التــي  واألدوات  الممارســات  تحديــد 
فــي تحقيقهــا، ومنهــا أدوات القيــاس الالزمــة، 
واألنظمــة  واإلجــراءات  السياســات  وتطويــر 
عبــر  والمتميزيــن  الفائزيــن  وإبــراز  الالزمــة، 

وســائل االعــالم المختلفــة.
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نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )6.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع 15%15% 2021م

2023م

الهدف اإلستراتيجي 
)6( بناء الثقافة 
الخاصة باألمان 

النووي والثقة به 
والوعي حوله

مبادرة )6.1(
 تعزيز ونشر ثقافة األمان النووي.

مبادرة )6.2(
 تطوير وتنفيذ برامج توعوية لعمالء وشركاء الهيئة من خالل 

استراتيجية االتصال.

مبادرة )6.3(
 تصميم وإطالق برنامج خاص للتميز في الخدمة، والتميز 

في ثقافة األمان.

لمــدة  تنظيميــة  وميزانيــة  توقعــات  يتضمــن  مالــي  نمــوذج  وضــع   )7.1( مبــادرة 
والرقابــة التراخيــص  عمليــات  تكاليــف  لتقديــر  نماذج/آليــات  تتضمــن  ســنوات،   3

تتضمــن المبــادرة تقييــم الوضع الحالــي للنموذج 
المالــي  والتخطيــط  للميزانيــة  التشــغيلي 
وتحليــل الفجــوات واإلجــراءات الحاليــة للميزانيــة 
واإليــرادات المتوقعــة لعمــل خطــة ماليــة علــى 
المــدى المتوســط )2021-2023(،  تتضمــن تقديــر 
احتياجــات الهيئــة وأولويــات االنفــاق، بالموائمــة 
مــع اســتراتيجية الهيئــة لإليــرادات وفــق افضــل 

ــة. ــة والمحلي ــات العالمي الممارس

التقريــر  لعــام   )7.1( لمبــادرة  االنجــازات 
الحالــي

لألعــوام  الهيئــة  ميزانيــة  خطــة  اعــداد  تــم 
)2021-2023( لمــدة ثــالث ســنوات تشــتمل علــى 
التشــغيلية،  والنفقــات  العامليــن،  تعويضــات 
الجاريــة  للمشــاريع  الرأســمالية  والنفقــات 

.)%100( انجــاز  بنســبة  والمســتقبلية، 

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )7.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
االربع الثاني90%90% 2021م

 2022م

مبادرة )7.2( تطوير الخدمات لتحسين واستدامة اإليرادات والكفاءات والوعي

وفقــًا ألنظمــة الهيئــة، فإنهــا تســعى لتحصيــل 
التراخيــص  مثــل  الرقابيــة،  ألعمالهــا  رســوم 
وأنشــطة اإلشــراف بعــد الترخيــص. وفــي إطــار 
ــع  ــا وتنوي ــة إيراداته ــى تنمي ــة ال ــعي الهيئ س
ــى  ــادرة تعن ــاء مب ــت بإنش ــل، قام ــادر الدخ مص
بتنميــة إيراداتهــا وتنويــع مصــادر الدخــل مــن 
خــالل تحصيــل مبالــغ ماليــة مقابــل الخدمــات 

تقدمهــا،  التــي  الملزمــة  وغيــر  االختياريــة 
والــذي يســاهم فــي  تحقيــق عائــد يســاعد 
ومــن  للهيئــة.  التشــغيلية  التكاليــف  فــي 
ــة  ــا الفني ــات مختبراته ــض خدم ــخير بع ــك تس ذل
ــا  ــة(، وخبراته ــر الرقابي ــات )غي ــوث والدراس للبح
ــة  ــة دولي ــات رقابي ــرات جه ــة خب ــة لتنمي الرقابي
ــها  ــة تأسيس ــي مرحل ــة ف ــت الهيئ ــا عمل )مثلم

  الهدف اإلستراتيجي )7( 
   تعزيز استدامة وتنوع اإليرادات

التــي   ،2030 المملكــة  رؤيــة  منطلــق  مــن 
ــتدامة  ــج االس ــا برنام ــد مبادراته ــن اح ــق م انبث
اســتدامة  الــى  يهــدف  والــذي  الماليــة 
مــع  العامــة  الماليــة  وضــع  واســتقرار 

ــادي. ــو االقتص ــدالت النم ــى مع ــة عل المحافظ
ــة ألعمالهــا شــأن اســتراتيجي  واســتدامة الهيئ
والطــرق  الفــرص  كافــة  اتخــاذ  ويتطلــب 
االســتدامة. هــذه  علــى  للحفــاظ  المناســبة 
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الهدف اإلستراتيجي )7( 
تعزيز االستدامة وتنوع 

اإليرادات

مبادرة )7.1(
 وضع نموذج مالي يتضمن توقعات وميزانية 

تنظيمية لمدة 3 سنوات، تتضمن نماذج/ آليات 
لتقدير تكاليف عمليات التراخيص والرقابة.

مبادرة )7.2( 
تطوير الخدمات لتحسين واستدامة اإليرادات 

والكفاءات والوعي.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )7.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثاني15%15%2021م

 2022م

مــع هيئــات رقابيــة دوليــة لهــا خبراتهــا الطويلــة 
والمرموقــة(.

التقريــر  )7.2( لعــام  اإلنجــازات لمبــادرة 
الحالــي

قامــت الهيئــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 
2021م بإعــداد األســس والقواعد الخاصــة بتحديد 
ــة  ــق النووي ــص للمراف ــي للتراخي ــل المال المقاب

واألنشــطة والممارســات اإلشــعاعية بنــاًء علــى 
المالــي  المقابــل  لتحليــل  مرجعيــة  دراســة 
الدوليــة  التجــارب  وفقــا العتبــارات عــدة مــن 
المماثلــة،  الدوليــة  الرقابيــة  الهيئــات  فــي 
ولمســتوى المخاطــر، وكذلــك األثــر االقتصــادي 
ــة  ــى منص ــا عل ــم تقديمه ــد ت ــي. وق واالجتماع
اســتطالع )المركــز الوطنــي للتنافســية( ثــم تــم 
رفــع هــذه الوثيقــة لالعتمــاد مــن مجلــس إدارة 

ــة. ــة الهيئ ــًا ألنظم ــة وفق الهيئ

الهدف اإلستراتيجي )8(
المســاءلة  معاييــر  أعلــى  تحقيــق 

اإلنفــاق وكفــاءة  الماليــة 

فــي إطــار التوجــه الوطنــي لرفــع مســتوى 
كفــاءة اإلنفــاق وفاعليتــه والــذي يعــد مــن 
2030، وركيــزة أساســية  مســتهدفات الرؤيــة 
مــن ركائــز تحقيــق برنامــج التــوازن المالــي، 
وهــو البرنامــج الــذي يهــدف إلــى تعزيــز فاعليــة 
التخطيــط المالــي، وكفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، 
حيــث تســهم عمليــات كفــاءة اإلنفــاق فــي 
تحقيــق المؤسســات ألهدافهــا؛ لــذا وضعــت 
كفــاءة  واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة 
االســتراتيجية فــي  أهدافهــا  اإلنفــاق ضمــن 

التأسيســية. االســتراتيجية  خطتهــا 

الفعــال  االســتخدام  تعنــي  اإلنفــاق  وكفــاءة 
لجميــع المــوارد البشــرية وفــي إطــار زمنــي 
ــاءة  ــي كف ــة ف ــة بالغ ــه أهمي ــذا ل ــب )وه مناس
للمصــادر  الفعــال  واالســتخدام  اإلنفــاق(، 
تدعــم  بكفــاءة؛ وهــي  والتشــغيلية  الماليــة، 
عمليــات االنضبــاط اإلداري، والمالــي، بمــا يعــزز 
ــتدامة،  ــات االس ــن مقوم ــد م ــي مزي ــرص ف الف
والقــدرة علــى التطــور والمنافســة؛ حيــث تقيس 
ــل  ــة بأفض ــام الهيئ ــذ مه ــاق بتنفي ــاءة اإلنف كف

التكاليــف الممكنــة، مــع البعــد عــن مفهــوم 
أن كفــاءة اإلنفــاق تســتلزم بالضــرورة تقليــل 
اإلنفــاق، بــل تعنــي االســتخدام األمثــل للمــوارد 
ممكنــة  اســتفادة  أقصــى  لتحقيــق  بكفــاءة 
وبمــا يحقــق أعلــى قــدر مــن مســتويات التنميــة 
وتقديــم خدمــات متميــزة للمجتمــع، واســتدامه 

ــك. ذل

ــا  ــي مرحلته ــا ف ــع أنه ــة – م ــي الهيئ ــم ف ويت
التأسيســية – العمــل علــى تعزيــز عمليــات كفاءة 
االنفــاق، بمــا يتفــق مــع توجهــات مركــز كفــاءة 
ــص  ــاق المخص ــقف اإلنف ــزام بس ــاق وااللت اإلنف
فــي ميزانيــة الهيئــة. وتحــرص الهيئــة علــى 
نجــاح تحقيــق هــذا الهــدف ووضــع مقوماتــه 
مؤسســي  توجــه  يعــد  والــذي  المؤسســية 

ــد.  ــي آن واح ــي ف ووطن

ــق  ــى تحقي ــتراتيجي عل ــدف اإلس ــذا اله ــز ه يرك
ويعنــى  الماليــة،  المســاءلة  معاييــر  أعلــى 
الماليــة  الشــفافية  معاييــر  أعلــى  بتحقيــق 
ــا  ــرى فيه ــي تج ــاق الت ــة االنف ــاءة وفعالي وكف

الماليــة. التعامــالت  أو  األنشــطة 

مبادرة )8.1( إعداد وتنفيذ برامج لكفاءة وفاعلية االنفاق.

برنامــج  إعــداد  إلــى  تهــدف  المبــادرة  هــذه 
لكفــاءة وفاعليــة االنفــاق فــي الهيئــة مــن أجــل 
الميزانيــة،  توفيــر رؤى مهمــة حــول نفقــات 
ــأنها  ــن ش ــات م ــم توصي ــى تقدي ــؤدي إل ــا ي مم
ــة  ــة والفاعلي ــادة اإلنتاجي ــن زي ــة م ــن الهيئ تمكي
بمــا  والرســمالية  التشــغيلية  الكفــاءة  ورفــع 
يعظــم تحقيــق المنجــزات بمــردود اقتصــادي 

مســتدام. واجتماعــي 

التقريــر  لعــام   )8.1( لمبــادرة  اإلنجــازات 
الحالــي

لتحقيــق مســتهدفات االســتدامة واالســتقرار 

المالــي  التــوازن  تحقيــق  )برنامــج  المالــي 
كفــاءة  فــرص  بحــث  الهيئــة  بــدأت  ســابقا(، 
المشــاريع  ومراجعــة  وتفعيلهــا،  االنفــاق 
والتعاقــدات القائمــة والمســتقبلية )المخططــة 
للطــرح (، وذلــك بتطبيــق منهجية معتمــدة إلدارة 
المشــاريع ودراســتها قبــل اعتمادهــا وطرحهــا. 
وتتضمــن اإلجــراءات سلســلة مــن المراجعــات 
واالعتمــادات لضمــان عــدم تعــارض أو تداخــل 
المشــاريع وتكرارهــا، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن 
مالءمــة المشــاريع الجديــدة  لبحــث فــرص الوفــر 
المتوقعــة، وزيــادة الشــفافية وإعــادة تخصيــص 
فــرص  وتحديــد   ، االمثــل  بالشــكل  المــوارد 
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نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )8.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع50%50% 2021م

 2023م

التحســين وتقديــم التوصيــات لتحســين الكفــاءة، 
ونشــر رســالة ثقافــة كفــاءة االنفــاق مــن خــالل 
االنفــاق،  كفــاءة  ثقافــة  لتعزيــز  وضــع خطــة 

وتعظيــم األثــر المحقــق مــن االنفــاق فــي كافــة 
مجاالتــه بالمقارنــة مــع المخرجــات والخدمــات 

ــة. ــن الهيئ ــة م المقدم

الهدف اإلستراتيجي 
)8( تحقيق أعلى معايير 

المساءلة المالية وكفاءة 
مبادرة )8.1( اإلنفاق

إعداد وتنفيذ برنامج لكفاءة وفاعلية 
االنفاق،

الهدف اإلستراتيجي )9( 
تعزيز التعاون مع الوكاالت والمنظمات 

الدولية

االســتخدامات  علــى  الرقابــة  نظــام  يؤكــد 
بالمرســوم  الصــادر  واإلشــعاعية،  النوويــة 
1439/7/25هـــ،  وتاريــخ  )م/82(  رقــم  الملكــي 
وتنظيــم هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )334( وتاريــخ 
1439/6/25هـــ، علــى مســؤوليات هيئــة الرقابــة 
المتعلقــة  الوطنيــة  واإلشــعاعية  النوويــة 
ــدات  ــي المعاه ــة ف ــات المملك ــاء بالتزام باإليف
الدوليــة  والمدونــات  والقــرارات  واالتفاقيــات 
)يطلــق عليهــا مجتمعــة بالصكــوك الدوليــة( ذات 
العالقــة باختصــاص الهيئــة، وكذلــك التعــاون 
مــع الهيئــات المماثلــة فــي الــدول األخــرى، 
هــذا  فــي  العاملــة  الدوليــة  والمنظمــات 
المجــال، وتمثيــل المملكــة أمــام الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة 
باختصاصاتهــا. وهــذه المســؤوليات تتطلــب آليات 
إداري ممكــن  وتتبــع تشــكيل  عمــل ومتابعــة 
للهيئــة، بمــا فــي ذلــك تأسيســها لمكتبهــا 
ــدى المنظمــات  ــم للمملكــة ل فــي الوفــد الدائ
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــؤون الوكال ــا لش ــي فيين ف
الذريــة. باإلضافــة إلــى الجهــود التنســيقية بيــن 
الشــركاء المحلييــن فــي المملكــة مــن الجهــات 
ــل األدوار  ــق تكام ــي تحقي ــل ف ــة للتكام الوطني
ومنهــا  الدوليــة،  المنظمــات  لــدى  الوطنيــة 
جامعــة الــدول العربيــة، والجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة ومجلــس األمــن الدولــي، إضافــة إلــى 
دور الهيئــة فــي تنســيق األعمــال الوطنيــة فــي 
عــدد مــن المبــادرات الدوليــة فــي اختصــاص 

ــة. ــال الهيئ أعم

جــزء كبيــر مــن العمــل الرقابــي النــووي لــه 
ــات  ــط بمنظم ــه يرتب ــًا من ــة، وبعض ــة دولي طبيع
دوليــة. وتعتبــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
مــن أهــم هــذه المنظمــات التــي تعنــى بوضــع 
النووييــن.  واألمــن  لألمــان  الدوليــة  المعاييــر 
ــوك  ــن الصك ــر م ــدد كبي ــى ع ــرف عل ــي تش وه
أغلبهــا  والتــي  األطــراف،  متعــددة  الدوليــة 
المنطلــق  هــذا  مــن  فيهــا.  طــرف  المملكــة 
ووفقــًا لتنظيــم الهيئــة، جعلــت الهيئــة المحــاور 
التأسيســية فــي هــذا الشــأن محــور اهتمامهــا، 

ــى:- ــز عل ــي ترتك والت

النوويــة  الرقابــة  لهيئــة  مكتــب  تأســيس   -1
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  فــي  واإلشــعاعية 

الوكالــة. مــع  التعــاون  وتعميــق  الذريــة 

2-ضمان الوفاء بااللتزامات الوطنية للمعـاهدات 
واالتفاقيات الدولية في مجال الرقـابة النـووية.

3- إقامــة عالقــات وتعــاون مــع الجهــات الرقابيــة 
اإلقليمية.

4- التعــرف علــى الجهــات الرقابيــة المماثلــة 
وبــدء  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  المتميــزة 

معهــا. التعــاون  برامــج  وتنشــيط 

5- تحديــد منظمــات الدعــم الفنــي المختصــة 
)TSO( وبنــاء الشــراكات معهــا.

مبــادرة )9.1( تأســيس مكتــب لهيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية فــي الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة وتعميــق التعــاون مــع الوكالة

بســبب طبيعــة العمــل اليومــي مــع الوكالــة 
الدولــي للطاقــة الذريــة، ولتحقيــق فاعليــة أكبــر 
فــي قيــام الهيئــة بمســؤولياتها فــي الوكالــة، 

قامــت الهيئــة بتأســيس مكتــب لهــا فــي الوفــد 
الدوليــة،  المنظمــات  لــدى  للمملكــة  الدائــم 
يعنــى بالشــؤون الرقابيــة النوويــة للمملكــة، 
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ــة  ــت الهيئ ــم. وبعث ــد الدائ ــس الوف ــاند رئي ويس
موظفيــن منهــا لتشــغيل هــذا المكتــب وتوفيــر 

ــة. ــع الوكال ــة م ــال فعال ــة اتص نقط

التقريــر  لعــام   )9.1( اإلنجــازات لمبــادرة 
الحالــي

باشــر مكتــب الهيئــة أعمالــه فــي فيينــا مــع 
وفــي  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
لــدى  للمملكــة  الدائــم  الوفــد  منظومــة 
مبكــرة  نتائــج  وظهــرت  الدوليــة.  المنظمــات 
ــع  ــاون م ــز التع ــي تعزي ــب ف ــذا المكت ــود ه لوج

الوكالــة.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )9.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع95%90% 2021م

 2023م

ــة  ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــة للمعاه ــات الوطني ــاء بااللتزام ــان الوف ــادرة )9.2( ضم مب
فــي مجــال الرقابــة النوويــة

االســتخدامات  علــى  الرقابــة  لنظــام  وفًقــا 
النوويــة واإلشــعاعية، وتنظيــم هيئــة الرقابــة 
النوويــة واإلشــعاعية فــي المملكــة، فــإنَّ هيئــة 
الجهــة  هــي  واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة 
ــة  ــات المملك ــاء بالتزام ــة باإليف ــة المعني الوطني
ذات  الدوليــة  واالتفاقيــات  المعاهــدات  فــي 
الصكــوك  وتعــد  الهيئــة.  باختصــاص  العالقــة 
ــات  ــات، ومدون ــدات، واالتفاقي ــة )المعاه الدولي
قواعــد الســلوك، وقــرارات مجلــس األمــن فــي 
األمــم المتحــدة، وغيــر ذلــك( أدوات ُتصدرهــا 
ة،  المنظمــات لُتســاهم فــي تحقيــق أهــداف عــدَّ
منهــا الســالم العالمــي واألمــن الدولــي. وتعتبر 
معظــم هــذه الصكــوك ملزمــة للــدول األطــراف 
ــس  ــل الخام ــي الفص ــر ف ــل أكث ــا.  ]تفاصي فيه
مــن المواضيــع ذات األهميــة العاليــة ألعمــال 
ــة واإلشــعاعية - العالقــات  ــة النووي ــة الرقاب هيئ

والشــؤون القانونيــة الدوليــة[  

اإلنجــازات لمبــادرة )9.2( لعــام التقريــر 
الحالــي

تعمــل الهيئــة مــن خــالل اإلدارات المختصــة فيها 
وبتنســيق بيــن القطاعــات ذات العالقــة فــي 
الهيئــة، وبتعــاون مــع الجهــات الوطنيــة المعنية 
مســؤوليات  تحقيــق  علــى  المملكــة،  فــي 
المملكــة المختلفــة فــي الصكــوك التــي تلتــزم 
بهــا، ومتابعــة التطــورات والمراجعــات التــي 
تقتــرح وتناقــش فــي االجتماعــات االســتعراضية 
لهــذه الصكــوك الدوليــة وتمثيــل المملكــة فــي 
اجتماعاتهــا وتبــادل الــرأي والخبــرات بشــأنها 
ــت  ــي تم ــات الت ــم الترتيب ــن أه ــدول. وم ــن ال بي
ــدة  ــق بمعاه ــا يتعل ــأن م ــذا الش ــي ه ــم ف وتت
الضمانــات  واتفــاق  النــووي،  االنتشــار  منــع 
واتفــاق  النــووي  األمــان  واتفــاق  الشــاملة، 
الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة وتعديلهــا 
واالتفاقيــة  النوويــة،  بالمرافــق  المتعلــق 
ــود  ــرف بالوق ــان التص ــة بأم ــتركة المتعلق المش
ــعة. ــات المش ــرف بالنفاي ــان التص ــووي وأم الن

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )9.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع75%75% 2021م

 2023م

مبادرة )9.3( إقامة عالقات وتعاون مع الجهات الرقابية اإلقليمية

االســتخدامات  علــى  الرقابــة  لنظــام  وفًقــا 
النوويــة واإلشــعاعية، وتنظيــم هيئــة الرقابــة 
فــإنَّ  المملكــة،  فــي  واإلشــعاعية  النوويــة 
هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية هــي الجهــة 
الوطنيــة المعنيــة بالتعــاون مع الهيئــات الرقابية 
المماثلــة فــي الــدول األخــرى العاملــة فــي هذا 
المجــال. وطبيعــة األعمــال الرقابيــة النوويــة 
الجهــات  بيــن  متينــة  عالقــات  وجــود  تتطلــب 
ــادل  ــا وتب ــا بينه ــرات فيم ــادل الخب ــة لتب الرقابي
يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  الرقابيــة  المعلومــات 
بمراقبــة الصــادرات والنقــل الدولــي واألمــن 
والنوويــة.  اإلشــعاعية  والطــوارئ  النــووي 
كمــا تســعى الهيئــة إلــى بنــاء عالقــات مــع 
ــل  ــي تعم ــة الت ــر الربحي ــة غي ــات الدولي المنظم
فــي الشــأن الرقابــي، مثــل اللجنــة الدوليــة 
 ICRP – International( - للحمايــة مــن اإلشــعاع
 Commission on Radiological Protection(،
المعنيــة  المتحــدة  لألمــم  العلميــة  واللجنــة 
 )United Nations الذريــة  اإلشــعاعية  باآلثــار 
 Scientific Committee on the Effects of

Atomic Radiation-UNSCEAR(.

اإلنجــازات لمبــادرة )9.3( لعــام التقريــر 
الحالــي

ــا  ــن خبراته ــتفادة م ــي االس ــة ف ــتمر الهيئ تس
مــع الهيئــات الرقابيــة اإلســبانية والفنلنديــة 
والكوريــة، وتعمــل علــى تنفيــذ بعــض المشــاريع 
التأسيســية فــي الهيئــة معهــا. كمــا تعمــل 
الهيئــة علــى بنــاء عالقــات مــع الهيئــة الرقابيــة 
التشــيكية والبلجيكيــة لمــا لهــا مــن جوانــب تميــز 
فــي اعتبــارات رقابــة الممارســات الطبيــة وفــي 

ــة. ــواد النووي ــة الم مراقب

ومــن التحديــات والمعوقــات التــي تواجههــا 
الهيئــة فــي تنفيــذ هــذه المبــادرة، تبايــن آليــات 
التواصــل بيــن الــدول وبالتالــي الهيئــات الرقابيــة 
بهــا، وبالتالــي تواصــل الهيئــة معهــا. كذلــك 
ــي  ــص ف ــي المتخص ــكادر الوظيف ــي ال ــص ف نق
العالقــات واالتصــال الخارجــي فــي هــذه المرحلة 

ــة. مــن تأســيس الهيئ

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )9.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع40%35% 2021م

 2023م

ــع أنحــاء  ــزة فــي جمي ــة المتمي ــة المماثل ــادرة )9.4( التعــرف علــى الجهــات الرقابي مب
ــدء وتنشــيط برامــج التعــاون معهــا ــم، وب العال

مــن التجربــة المفيــدة فــي التعــاون مــع الهيئات 
الرقابيــة النوويــة المماثلــة فــي الــدول األخرى، 
تعمــل الهيئــة علــى التعــرف علــى الخبــرات 
األخــرى  الدوليــة  الهيئــات  فــي  المناســبة 
وتلمــس رغبــات التعــاون وتبــادل المعلومــات 
ــة،  ــوارئ النووي ــادرات، والط ــة الص ــي مراقب ف
والنقــل، واألمــن النــووي، وفــي بنــاء القــدرات 

ــرية. البش

اإلنجــازات لمبــادرة )9.4( لعــام التقريــر 
الحالــي 

بــدأت  الهيئــة مــن خــالل القنــوات الرســمية 
ــة  ــات الرقابي فــي التواصــل مــع عــدد مــن الهيئ
النوويــة المماثلــة فــي الــدول األخــري لبنــاء 
عالقــات تعــاون معهــا، واالســتفادة مــن الخبــرات 

الموجــودة بهــذه الهيئــات.
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نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )9.4(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع40%35% 2021م

 2023م

مبادرة )9.5( تحديد منظمات الدعم الفني المختصة )TSO( وبناء الشراكات معها

إلــى  تحتــاج الهيئــة فــي مراحــل تأسيســها 
التعــاون مــع بيــوت خبــرة عالميــة فــي األعمــال 
الرقابيــة، وذلــك يتطلــب تقصــي لهــذه الجهــات 
خبراتهــا  ومناســبة  قدراتهــا  علــى  والتعــرف 
ألعمــال الهيئــة، للســعي نحــو االســتفادة منها.

اإلنجــازات لمبــادرة )9.5( لعــام التقريــر 
الحالــي

بيــوت الخبــرة العالميــة فــي المجــاالت الرقابيــة 

فــي  وخبراتهــا مختلفــة، وبعضهــا  محــدودة 
مجــاالت ال تعــد ذات أولويــة الهتمامــات الهيئــة 
ــوت  ــم لبي ــع قوائ ــم وض ــة. ت ــذه المرحل ــي ه ف
الخبــرة العالميــة ودراســة قــدرات هــذه الجهــات 
ــذ  ــة تنفي ــا لمرحل ــم واعداده ــذه القوائ ــي ه ف
طبيعــة  لــه  العمــل  هــذا  ومثــل  المشــاريع. 
مســتمرة لتنــوع بيــوت الخبــرة وتطــور احتياجــات 

العمــل الرقابــي الوطنــي.  

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )9.5(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع65%60% 2021م

 2023م

الهدف اإلستراتيجي )9( 
تعزيز التعاون مع الوكاالت 

والمنظمات الدولية

مبادرة )9.1( 
تأسيس مكتب لهيئة الرقابة النووية واإلشعاعية في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعميق التعاون مع 
الوكالة.

مبادرة )9.2( 
ضمان الوفاء بااللتزامات الوطنية للمعاهدات 
واالتفاقيات الدولية في مجال الرقابة النووية.

مبادرة )9.3(
 إقامة عالقات وتعاون مع الجهات الرقابية اإلقليمية.

مبادرة )9.4(
 التعرف على الجهات الرقابية المماثلة المتميزة في 
جميع أنحاء العالم، وبدء وتنشيط برامج التعاون معها.

مبادرة )9.5(
 تحديد منظمات الدعم الفني المختصة )TSO( وبناء 

الشراكات معها.
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الهدف اإلستراتيجي )10( 
تعزيــز التعــاون مــع الجهــات الحكومية 

والقطــاع الخــاص فــي المملكة

النــووي ألي دولــة يعتمــد  الرقابــي  العمــل 
علــى تكامــل األدوار لعــدد مــن الجهــات الوطنيــة 
ــا يطلــق عليهــم الشــركاء(وذلك بعــد  )وهــم هن
ــك  ــمل ذل ــؤوليات. ويش ــام والمس ــد المه تحدي

ــا  ــق عليه ــن يطب ــة مم ــاب المصلح ــراك أصح إش
النوويــة  االســتخدامات  علــى  الرقابــة  نظــام 

واإلشــعاعية.

مبــادرة )10.1( بنــاء آليــات وأطــر العمــل المشــترك مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة 
بمهــام ومســؤوليات الهيئــة

أطــر  لتعزيــز  تأسيســها  منــذ  الهيئــة  ســعت 
ــة  ــة ذات العالق ــات الحكومي ــع الجه ــل م التكام
بأعمــال ومهــام الهيئــة، الســيما وأن العديــد 
مــن أعمــال هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
وطنيــة  جهــات  مــع  االدوار  تكامــل  يتطلــب 
اخــرى، مثــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
ووزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة والجهــات 
ــي  ــأن الرقاب ــق بالش ــا يتعل ــا م ــة، ومنه األمني
)مراقبــة المصــادر اإلشــعاعية والمــواد النوويــة 
والمتعلقــات النوويــة خــالل التصديــر واالســتيراد 
والتعديــن  الوطنــي  والتصنيــع  والعبــور، 
وصناعاتــه(. وتنظيــم العالقــة مــع هــذه الجهــات 
فهــم  يتطلــب  االدوار  لتكامــل  آليــات  ووضــع 
وقبــول منهــا بمــا يتفــق مــع انظمتهــا وانظمــة 
ــق  ــي تتعل ــب الت ــي الجوان ــيما ف ــة، والس الهيئ

بااللتزامــات الدوليــة

اإلنجــازات لمبــادرة )10.1( لعــام التقريــر 
ــي الحال

فــي إطــار اتفاقيتــي التبليــغ المبكــر عــن حــادث 
ــوع  ــة وق ــي حال ــاعدة ف ــم المس ــووي، وتقدي ن
التــي  إشــعاعي،  طــارئ  أو  نــووي  حــادث 
ــالل  ــم خ ــه ت ــا، فان ــًا فيهم ــة طرف ــد  المملك تع
ــز  ــن مرك ــة م ــة دولي ــذ فرضي ــر تنفي ــام التقري ع
الطــوارئ الدولــي فــي وكالــة الطاقــة الذريــة 
 ،»ConvEx3 ويطلــق عليهمــا اختصــاًرا »تماريــن
والتــي تحاكــي حادثــة نوويــة كبيــرة، حيــث تقــرر 

براكــة  فــي محطــة  الحادثــة  تكــون هــذه  ان 
النوويــة االماراتيــة، وشــارك فيهــا )76( دولــة و 
)92( منظمــة ذات عالقــة، و)12( منظمــة دوليــة، 
ــة  ــة الوطني ــرًا. ووفقــًا لمهــام اللجن و )111( مختب
واإلشــعاعية  النوويــة  للطــوارئ  لالســتجابة 
ومســؤوليتها فــي وضــع فرضيــات الحــوادث 
النوويــة واإلشــعاعية، تــم التنســيق مــع الجهــات 
ــتجابة  ــة لالس ــة الوطني ــة بالخط ــة المعني الوطني
هــذه  فــي  للمشــاركة  واإلشــعاعية  النوويــة 
ــم مســتوى  ــك تقيي ــة. ومــن ذل ــة الدولي الفرضي
ــة  االســتعداد للجهــات ال ســيما اســتعدادات هيئ
الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية حديثــة التأســيس، 
بمــا يمكنها مــن قيامهــا بمســؤولياتها بالخطة، 
ومــن ذلــك تقييــم الحــادث النــووي وتقييــم 
تداعياتــه ومــا قــد يتطلبــه مــن اجــراءات وطنيــة 
تنفذهــا الجهــات المعنيــة فــي الخطــة الوطنيــة 
واإلشــعاعية،  النوويــة  للطــوارئ  لالســتجابة 
الحاجــة  فــي  والنظــر  اختصاصــه،  بحســب  كل 

ــراءات. ــذه االج ــل به ــتمرار بالعم لالس

آليــة عمــل مشــتركة مــع  واقترحــت الهيئــة  
أدوار  لتنظيــم  تهــدف  العالقــة،  ذات  الجهــات 
ــي  ــة ف ــات المملك ــذ التزام ــي تنفي ــات ف الجه
اتفــاق الضمانــات المتعلقــة بعمليــات التفتيــش 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي 
أســماء مفتشــي  اعتمــاد  و منهــا،   الذريــة، 
مفتشــي  ومنــح  المملكــة،  لــدى  الوكالــة 
الوكالــة وغيرهــم مــن موظفيهــا الذيــن يــؤدون 

جميــع  الضمانــات،  اتفــاق  بموجــب  وظائــف 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــازات والحصان االمتي
تأشــيرات  الوكالــة  مفتشــي  ومنــح  االتفــاق، 
وذلــك  التفتيــش،  لغــرض  للمملكــة  الدخــول 
الترتيبــات  ووضــع  االتفــاق،  متطلبــات  حســب 
األمنيــة وتوفيــر الحمايــة لمفتشــي الوكالــة 
ــل  ــم داخ ــرة وجوده ــوال فت ــم وط ــد وصوله عن
ــة  ــات الوطني ــع الترتيب ــة،  ووض ــي المملك أراض
ــة  ــن جاهزي ــا يضم ــة بم ــات ذات العالق ــع الجه م
عنــد  التامــة  والتنظيميــة  اإلداريــة  المملكــة 
اتخــاذ القــرار بالتحــول للتطبيــق الكامــل التفــاق 
بروتوكــول  وتعطيــل  الشــاملة  الضمانــات 
الكميــات الصغيــرة، واســتقبال مفتشــي الوكالة 
وتســهيل دخولهــم ألراضــي المملكــة لغــرض 
التفتيــش، وتســهيل خروجهــم مــن المملكــة 
التفتيــش،  مهــام  أداء  مــن  االنتهــاء  بعــد 
ــش  ــات التفتي ــاء عملي ــين أثن ــة المفتش ومرافق
المهــام  مــع  عملهــم  توافــق  مــن  والتأكــد 
ــات، وذلــك  ــة لهــم ضمــن اتفــاق الضمان الموكل
متطلبــات  يحقــق  لمــا  واالســتعداد  للتحضيــر 
اتفــاق الضمانــات الشــاملة والخاصــة بمفتشــي 
ــازات  ــات االمتي ــة. وتتضمــن هــذه المتطلب الوكال
ضــد  الحصانــة  تشــمل  التــي  والحصانــات 
التفتيــش وعــدم االســتيالء أو مصــادرة األجهــزة 
العائــدة لهــؤالء المفتشــين، وأي شــكل آخــر من 

أشــكال التدخــل فــي معــدات الوكالــة وبياناتهــا 
ــكام  ــق أح ــرى، وف ــا األخ ــا ومعلوماته ووثائقه
االتفــاق. وعملــت الهيئــة علــى تنفيــذ هــذا الدور 
مــن خــالل بنــاء آليــات العمــل المشــترك مــع 
الجهــات ذات العالقــة، ومنهــا وزارة الخارجيــة، 
ــة، ورئاســة االســتخبارات العامــة،  ووزارة الداخلي
ــزكاة  ــة لل ــة العام ــة، والهيئ ــن الدول ــة أم ورئاس

والجمــارك. والضريبــة 

تواجــه الهيئــة بعــض التحديــات والمعوقــات التي 
ــدور،  ــذا ال ــق ه ــي تحقي ــا ف ــى مضيه ــر عل تؤث

ومــن ذلــك:-

- اتمــام انجــاز التأطيــر التنظيمــي لتكامــل األدوار 
ــا،  ــس أعماله ــي تم ــة الت ــات الحكومي ــع الجه م

والــذي يمكــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا

- تطويــر مــا يلــزم مــن األنظمــة الحاليــة ومــا 
يتطلــب أن تحتويــه مــن ممكنــات ليكتمــل العمــل 

ــة. ــر متقدم ــووي بمعاي ــي الن الرقاب

ــة   ــت الدراس ــي تح ــة الت ــاريع األنظم ــض مش - بع
تتقاطــع مــع اختصاصــات الهيئــة وأنظمتهــا، مما 
ــث  ــا، حي ــي صدوره ــن تالف ــق م ــتدعي التحق يس
أنهــا تتقاطــع مــع أنظمــة الهيئــة أو تتداخــل في 

اختصاصاتهــا.
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مبادرة )10.2( تصميم وتطوير خدمات مرتبطة مع جهات القطاع الحكومي المحلية

متعــددة  أبعــاد  لــه  للهيئــة  الرقابــي  الــدور 
ــار  ــن اإلط ــه ضم ــي، أي ان ــو داخل ــا ه ــا م منه
المؤسســي للهيئــة ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 
ــراءات  ــات واالج ــة والسياس ــر القانوني ــاء األط بن
التنظيميــة، واللوائــح الفنيــة، وبنــاء القــدرات 
البشــرية المتخصصــة، وكذلــك البنيــة التقنيــة 
الداعمــة لهــذا الــدور. وهنــاك البعــد الوطنــي، 
ومــا  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  ويشــمل 

يتطلبــه ذلــك مــن بنــاء أطــر التكامــل والشــراكة 
مــع هــذه الجهــات. وهنــاك كذلــك البعــد الدولي 
بالتزاماتهــا  المملكــة  وفــاء  يتطلبــه  الــذي 
الدوليــة فــي المجــال النــووي واالشــعاعي، 
والصكــوك  والمعاهــدات  االتفاقيــات  ضمــن 
ــوم  ــة. وتق ــا المملك ــت به ــي التزم ــة الت الدولي
الهيئــة بدورهــا الرقابــي ضمن تنظيمهــا لضمان 
تنفيــذ هــذه االتفاقيــات، مــن خــالل التعــاون مــع 



التقرير السنوي 2021

104105

ــعت  ــد س ــة. وق ــة ذات العالق ــات الحكومي الجه
الهيئــة ضمــن اســتراتيجيتها التأسيســية لتعزيــز 
الــدور الرقابــي لهــا فــي جميــع هــذه المحــاور.

ــر  ــام التقري ــادرة )10.2( لع ــازات لمب اإلنج
ــي الحال

الممارســات  ترخيــص  الهيئــة  مهــام  مــن 
اســتخدام  عليهــا  ينطــوي  التــي  واألنشــطة 
الهيئــة  قيــام  أجــل  ومــن  المؤيــن.  اإلشــعاع 
ــة  ــة الالزم ــر الحماي ــان توفي ــا لضم ــذ دوره بتنفي
األدوات  توفيــر  مــن  فالبــد  والبيئــة،  لإلنســان 
الالزمــة لقيامهــا بهــذا الــدور. وفــي هذا الشــأن 
ــة لنظــام  ــر النســخة األولي ــة بتطوي قامــت الهيئ
الســجالت الوطنيــة لتســجيل معلومات المنشــآت 
المرخصــة مــن الهيئــة والعامليــن فيها وتســجيل 
ــات  ــطة والممارس ــي األنش ــن ف ــات العاملي بيان
اإلشــعاعية  تعرضاتهــم  ومراقبــة  اإلشــعاعية 
ــة.  ــل المملك ــعاعية داخ ــادر اإلش ــجيل المص وتس
وســيمكن هــذا النظــام الهيئــة والعديــد مــن 
الجهــات الوطنيــة بشــقيها الحكومــي والخــاص 
دور  لتنفيــذ  الالزمــة  المعلومــات  توفيــر  مــن 
الهيئــة الرقابــي المنــاط بهــا، حيــث يوفــر هــذا 
النظــام تســجيل معلومــات المنشــآت مــن الهيئة 
ــام  ــيوفر النظ ــعاعي. وس ــاط إش ــة نش لممارس
فــي نســخته المطــورة بعــون اللــه التــي جــرى 
االنتهــاء مــن تصميمهــا العديــد مــن المعلومــات 
االضافيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:-

1-  تســجيل الحــوادث التشــغيلية التــي قــد تحصل 
عند ممارســة نشــاط إشــعاعي.

معــدات  أو  إشــعاعي  مصــدر  أي  تســجيل   -2
ضمــن أي نشــاط او ممارســة إشــعاعية تتطلــب 
ــة  ــة ومراقب ــة ومتابع ــن الهيئ ــادر م ــص ص ترخي

حالــة المصــادر اإلشــعاعية. 

3- تســجيل بيانــات العاملين والجرعات اإلشــعاعية 
يــؤدون  الذيــن  األفــراد  للعامليــن  المتراكمــة 

ــعاعات. ــتخدم اإلش ــآت تس ــل منش ــام داخ مه

4- تســجيل النفايــات المشــعة التــي قــد تتكــون 

عنــد ممارســة أي نشــاط إشــعاعي.

5- إطــالق اإلنــذارات / التحذيــرات عنــد تلقــي 
ومراجعــة البيانــات القياســية للتجــاوزات فــي 
الهيئــة  مــن  المفروضــة  التشــغيلية  الحــدود 
للمنشــآت، او تجــاوز حــدود الجرعــات اإلشــعاعية 
للعامليــن، وإرســال تنبيهــات للهيئــة والمنشــآت 

ــل.  ــد العم ــاكات قواع ــود انته ــد وج عن

ــاًء علــى طلــب  ــة بن ــات ذات الصل ــر البيان 6- توفي
والباحثيــن  األطبــاء  مثــل  المعنيــة،  الجهــات 

الدوليــة.  والمنظمــات 

ــتخدمي  ــة ومس ــن الهيئ ــي تمك ــة الت 7- المرون
والبيانــات  المعلومــات  تحديــث  مــن  النظــام 
باســتمرار وبشــكل مباشــر، إلدخــال بيانــات حصــر 
المصــادر اإلشــعاعية وتعديلهــا، وطلــب نقــل 

ملكيــة أي مصــدر أو مكــون إشــعاعي.

ــات  ــطة والممارس ــن األنش ــر ع ــرض التقاري 8- ع
مثــل  اإلشــعاعية،  مصــادره  مــع  المختــارة 
المصــادر المخزنــة، والمصــدرة، والممارســات 
العاملييــن  وجرعــات  ومصادرهــا،  اإلشــعاعية 

المختــارة. المنشــآت  فــي 

9- توفيــر البيانــات لألطــراف الخارجيــة المهتمــة 
ومنهــا الجهــات األمنيــة، وكذلــك تقديــم تقاريــر 
بانتظــام إلــى المنظمــات الدوليــة، مثــل الوكالة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة وغيرهــا.

10- التكامــل والربــط مــع األنظمــة والخدمــات 
ــوان الوطنــي(،  ــل نظــام )العن ــة، مث خــارج الهيئ
ونظــام )أبشــر( عبــر خدمــات شــركة علــم )يقيــن، 
والتوثــق اإللكترونــي، ورايــة، والنفــاذ الوطنــي 

الموحد(.

وتواجــه الهيئــة فــي هــذه المبــادرة عــدة تحديات 
تتمثــل فيمــا يلي:-

- يوجــد فــي المملكــة العديــد مــن المنشــآت 
تســتخدم  التــي  والطبيــة وغيرهــا،  الصناعيــة 
إشــعاعات مؤينــة أو مــواد نوويــة فــي تطبيقــات 
غيــر نوويــة، والتــي ال يخضــع الكثيــر منهــا لرقابــة 

تنظيميــة مناســبة أو كافية.
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ــات  ــالل مؤسس ــن خ ــاهمته، م ــي ومس ــوى المحل ــاء المحت ــز إنش ــادرة )10.3( تحفي مب
ــعودية ــة س ــات فني خدم

يعبــر المحتــوى المحلــي عــن إجمالــي اإلنفــاق 
فــي  الوطنيــة  العناصــر  مشــاركة  خــالل  مــن 
ــول  ــات واألص ــلع والخدم ــة والس ــوى العامل الق
والتقنيــة ونحوهــا. ويعبــر المنتــج الوطنــي عــن 
كل مــا تــم إنتاجــه فــي المملكــة، بمــا فــي 
ذلــك كافــة المنتجــات االســتخراجية والزراعيــة 
فــي  كانــت  ســواًء  والصناعيــة،  والحيوانيــة 
صورتهــا األوليــة أو فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
التجهيــز أو التصنيــع الالحقــة، ويعتبــر المنتــج 

ــي.  ــوى المحل ــن المحت ــزء م ــي ج الوطن

اإلنجــازات لمبــادرة )10.3( لعــام التقريــر 
ــي الحال

وخــالل العــام األول لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 
فــي  الهيئــة  بــدأت  للهيئــة،  التأسيســية 
ــزة  ــة والمحف ــات الداعم ــض الممارس ــذ بع تنفي
آليــة  المحلــي مــن خــالل تطّبيــق  للمحتــوى 
التفضيــل الســعري للمحتــوى المحلــي، إمــا 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وذلــك ضمــن 
عقــود التوريــد بتفضيــل المنتجــات الوطنيــة، 
قيــام  خــالل  مــن  المباشــر  غيــر  والتطبيــق 
المتعاقــد مــع الهيئــة فــي جميــع العقــود غيــر 
ــة  ــات الوطني ــة للمنتج ــاء األفضلي ــد، بإعط التوري
عنــد شــراء مــا تحتاجــه الهيئــة مــن مــواد أو 
ــق  ــة بتطبي ــع الهيئ ــد م ــزام المتعاق أدوات، وال
مــن  مقاوليــه  مــع  عقــوده  فــي  األفضليــة 
المقــاول  أو  المتعاقــد  ُيلــزم  بحيــث  الباطــن، 
ــة  ــذات اآللي ــًا ل ــل وفق ــام بالتفضي ــن بالقي بالباط

عنــد قيامــه بالتوريــد.

المحتــوى  تعزيــز  علــى  الهيئــة  تعمــل  كمــا 
مــن  الفائــدة  تعظيــم  خــالل  مــن  المحلــي 
المشــتريات الحكوميــة وتفعيــل دورهــا فــي 
التنميــة االقتصاديــة، والمســاهمة فــي تحقيــق 
ــتريات  ــات المش ــي عملي ــز ف ــفافية والتمّي الش

الحكوميــة.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )10.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع25%5% 2021م

 2023م
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الهدف اإلستراتيجي )10( تعزيز 
التعاون مع الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص في المملكة

مبادرة )10.1( 
بناء آليات وأطر العمل المشترك مع الجهات 

الحكومية ذات الصلة بمهام ومسؤوليات 
الهيئة.

مبادرة )10.2(
 تصميم وتطوير خدمات مرتبطة مع جهات 

القطاع الحكومي المحلية.

مبادرة )10.3(
 تحفيز إنشاء المحتوى المحلي ومساهمته، 

من خالل مؤسسات خدمات فنية سعودية.

الهدف اإلستراتيجي )11( 
وضع وتطوير نظام إداري داخلي 

متكامل 

ــق  ــي وف ــا الرقاب ــة بدوره ــام الهيئ ــب قي يتطل
أنظمتهــا، تطويــر نظــام إداري داخلــي متكامــل 
ــية.  ــتراتيجيتها التأسيس ــذ اس ــن تنفي ــا م ُيمّكنه
والعمــل علــى تطوير هــذا النظــام اإلداري يقوم 
علــى فهــم الــدور المنــاط بالهيئــة وتحقيــق 
احتياجــات وتطلعــات المعنييــن والبيئــة الخارجيــة، 
بمــا فــي ذلــك المتطلبــات الدوليــة، وتحديــد 
وتحليــل وفهــم التحديــات والمؤشــرات الخارجية، 
واالقتصاديــة  السياســية  االتجاهــات  مثــل 
المحليــة والدوليــة، وفهــم القــدرات والُممّكنــات 
الداخليــة للهيئــة ومواضــع قوتهــا وضعفهــا. 
ــات  ــن لمتطلب ــع الراه ــة الوض ــالل دراس ــن خ وم
جوانبــه،  بكافــة  الوطنــي  الرقابــي  العمــل 
لتأســيس  الماســة  الوطنيــة  الحاجــة  اتضحــت 
ــا  ــم أهميته ــرة، رغ ــن متوف ــم تك ــدة ل ــب ع جوان
ــرار  ــاذ ق ــم اتخ ــق، ت ــذا المنطل ــن ه ــرة. وم الكبي
تطويــر اســتراتيجية تأسيســية للهيئــة للفتــرة 
لكافــة مجــاالت عمــل   ،2023 إلــى   2021 مــن 
رقابــة  هيئــة  تصبــح  أن  إلــى  ســعًيا  الهيئــة، 
نوويــة واشــعاعية متميــزة ذات كفــاءة عاليــة 
قــوٍي  كيــاٍن  وذات  ومســؤولية،  وشــفافية 
متكامــل بمعاييــر دوليــة. ومــن متطلبــات تنفيــذ 
ــى  ــاد عل ــية االعتم ــتراتيجية التأسيس ــذه االس ه
ــي  ــى تبن ــل عل ــال، والعم ــي فع ــكل تنظيم هي
ــة،  ــم الكتروني ــح ونظ ــراءات ولوائ ــات وإج سياس
وتبنــي ثقافــة عمــل ترتكــز علــى تقديــم خدمــات 
تطويرهــا  يتــم  متميــزة  معاييــر  ذات  رقابيــة 
حالــة  خلــق  فــي  يســهم  بمــا  باســتمرار، 
ــامل  ــام الش ــي النظ ــوق ف ــن التف ــتمرة م مس
لــألداء المؤسســي، والممارســات التطبيقيــة 
ــق رضــا عمــالء  ــة، وتحقي ــع نشــاطات الهيئ بجمي

ــًا.  ــًا ودولي ــم محلي ــع أصنافه ــة بجمي الهيئ

ــن  ــو م ــامل ه ــي الش ــام الداخل ــر النظ إن تطوي
األهميــة بمــكان لتكويــن توجــٍه واضــح واهتمــاٍم 
اســتراتيجي يدعــم مكونــات الخطة االســتراتيجية 

التأسيســية للهيئــة، ويســاهم فــي مواءمــة 
جميــع مشــاريع الهيئــة مــع التوجه اإلســتراتيجي 
لهــا، ويضمــن ســرعة تنفيــذ هــذه المشــاريع 
النظــام  هــذا  ويتضمــن  المطلوبــة.  بالجــودة 
ــاء ثقافــة القــدوة التــي تســهم فــي غــرس  بن
وترســيخ المبــادئ واألخالقيــات المطلوبــة فــي 
ــتراتيجية  ــم االس ــز قي ــة، وتعزي ــوبي الهيئ منس
لــدى قــادة الهيئــة ليكونــوا نمــاذج يحتــذى بهــا 
فــي ترســيخ هــذه القيــم. ولضمــان اســتمرار 
حالــة التميــز المؤسســي، فــإن النظــام اإلداري 
المتكامــل البــد أن يدعــم التحســينات المســتمرة 
ــاس أداء تعتمــد  ــر قي مــن خــالل اســتخدام معايي
ألجــل  النتائــج  مــن  متوازنــة  مجموعــة  علــى 
مراجعــة التقــدم الــذي يتــم احــرازه، وتقييــم 
األولويــات طويلــة المــدى وقصيــرة المــدى، 
التــي  النتائــج  مجموعــة  وتقييــم  ومراجعــة 
تحققــت لتحســين األداء المســتقبلي، واتخــاذ 
ــة،  ــات الدقيق ــى المعلوم ــاًدا عل ــرارات اعتم الق
المســتقبلية،  والخيــارات  المســارات  ووضــع 
والتشــغيلية  االســتراتيجية  المخاطــر  وإدارة 

ــال.  ــو فع ــى نح ــة عل والمالي

هــذا النظــام اإلداري الداخلــي المتكامــل يقــوم 
ثقافــة  تعزيــز  علــى  منــه  رئيــس  جــزء  فــي 
والتواصــل  الهيئــة،  موظفــي  بيــن  التميــز 
ــاركة،  ــة المش ــاء ثقاف ــم، وبن ــم وإلهامه معه
والتمكيــن، والتحســين، والمســؤولية، وتعزيــز 
ــاء المعرفــة، وتقديــر جهــود  قــدرات التعلــم وبن
وإنجــازات الموظفيــن فــي الوقــت المناســب 
وبطريقــة مناســبة، ودعــم آليــة توليــد أفــكار 
جديــدة واعــدة مــن خــالل فــرق عمــل يكــون 
أعضاؤهــا مــن موظفــي الهيئــة، وابتــكار طــرق 
اإلبــداع والتطويــر،  لتشــجيع  للتفكيــر  مالئمــة 
وتكافــؤ  والمســاواة  العــدل  مبــدأ  وترســيخ 
الفــرص والتنافــس الخــالق، إضافــة إلــى إشــراك  
كافــة المعنييــن والحصــول علــى دعمهــم إلجــراء 
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التغييــرات الالزمــة لضمــان اســتمرار حالــة التميــز 
المؤسســي. 

إن بنــاء الشــراكات مــع القطاعــات الحكوميــة 
والخاصــة والدوليــة، التــي تســهم فــي تحقيــق 
أهــداف الهيئــة االســتراتيجية، يعتبــر أمــرًا حيويــًا 
لقيــام الهيئــة بمهامهــا وتحقيــق اهدافهــا، 
وهــذا النظــام ال بــد أن يرســخ مبــدأ بنــاء وتعزيــز 
هــذه الشــراكات التــي تحتاجهــا الهيئــة. كمــا 
التــي  المؤسســي  التميــز  ان اســتمرار حالــة 
المتكامــل  الداخلــي  النظــام  لهــا  يســعى 
العمليــات  تحســين  فــي  االســتمرار  تتطلــب 
والخدمــات المقدمــة وإجــراءات العمــل الداخليــة 
وتبنــي مقاييــس الجــودة، بمــا يســهم فــي 
توليــد قيمــة مضافــة تلبــي احتياجــات المعنييــن 
المنتظــرة  المميــزات  ومــن  الهيئــة.  بأعمــال 
لهــذا النظــام االداري الداخلــي المتكامــل توفير 
المرونــة لقــادة الهيئــة ليتمكنــوا مــن تعزيــز 
قــدرة الهيئــة علــى تقبلهــا للتغييــر بفاعليــة 
ــادة  ــؤالء الق ــن ه ــا يمّك ــة، وبم ــال الحاج ــي ح ف

مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي الوقــت 
ــى أن  ــة عل ــت الهيئ ــا حرص ــن هن ــب. وم المناس
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي وحــدة خاصــة بــإدارة 
البيانــات، تعمــل علــى ضمــان جــودة البيانــات 
ــة،  ــرار بالهيئ ــة الق ــزز صناع ــا يع ــا بم وحوكمته
الرســمية  القــرارات  عليــه  أكــدت  مــا  وهــو 
ــذا  ــهم ه ــة أن يس ــل الهيئ ــًا.  وتأم ــة الحق للدول
النظــام فــي بنــاء قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى 
التجــارب الســابقة ألعمــال الهيئــة، ســواء كانــت 
ــة  ــل الهيئ ــا داخ ــم تنفيذه ــد ت ــال ق ــذه األعم ه
أن  علــى  دوليــًا،  المماثلــة  الهيئــات  فــي  أو 
تتضمــن هــذه القاعــدة الــدروس المســتفادة 
تمكــن  التــي  واإليجابيــة  الســلبية  بجوانبهــا 
الهيئــة ومنســوبيها مــن تعزيــز مخرجــات أعمــال 
البيانــات  اعتمــاًدا علــى  الهيئــة ومشــاريعها 
المتوفــرة والخبــرة والمعرفــة الســابقة.  كمــا أن 
ــروعات  ــم إدارة المش ــب أن يدع ــام يج ــذا النظ ه
المرتبطــة بالتوجــه اإلســتراتيجي وضمــان ســرعة 

تنفيذهــا بالجــودة المطلوبــة.

المبـــادرة )11.1( اســـتكمال تطوير السياســـات والعمليـــات ذات األولويـــة واألخرى غير 
األساســـية، وضمـــان التكامل مع السياســـات والعمليات األساســـية

تبنـــت الهيئـــة ضمن العمـــل لتحقيـــق رؤيتها 
لتكون هيئـــة رقابة نووية وإشـــعاعية متميزة، 
نهجًا يؤمـــن بضرورة بناء نظـــام إداري متكامل 
يتضمن أحـــد أركانه األساســـية تطويـــر الهيئة 
والمهارات  والقواعد،  وإجراءاتها،  لسياســـاتها 
لتقديم  تتـــم  التي  والعمليـــات  والســـلوكيات 
خدماتهـــا، وأن يكون هذا التطويـــر مقترنًا بآلية 
تحســـين هذه السياســـات واإلجراءات واألنظمة 
بشـــكل متواصل لتحقيق حالة التميز المستمرة 
فـــي كافة قطاعـــات الهيئة، والبعـــد عن حالة 
الجمـــود التي قـــد تؤثر على مســـتوى جودة 

الخدمـــات المقدمة مـــن الهيئة.  

ــام  ــن المه ــة م ــا مجموع ــراءات بأنه ــرَّف اإلج ُتع
والمرتبــة  البعــض  بعضهــا  مــع  المترابطــة 
تسلســلّيًا وفقــًا لتتابــع حدوثها، لتشــكل أســلوب 
وفقًالهــذا  اإلجــراء  ويتضمــن  العمــل.  أداء 
 )How( المفهــوم تحديــد كيفيــة أداء العمــل  

)When(،  ومــن  العمــل  يــؤدى هــذا  ومتــى 
يــؤدي هــذا العمــل )Who(. وتحتــاج أي منظمــة 
تســعى للنجــاح والتميــز أن تعمل بشــكل مســتمر 
ــى  ــل عل ــراءات، والعم ــذه اإلج ــير ه ــة س لمراقب
تالفــي أي تعقيــدات أو معوقــات قــد تواجــه 

ــراءات. ــذه اإلج ــذ ه تنفي

بالسياســات  وثيقــًا  ارتباطــًا  اإلجــراءات  ترتبــط 
المبــادئ  تحــدد  فالسياســات  المتبعــة، 
اإلجــراءات  وتقــوم  العامــة،  والتوجهــات 
فالعالقــة  السياســات.  لهــذه  المنفــذ  بــدور 
بيــن اإلجــراءات والسياســات عالقــة تكامليــة، 
فالسياســات تحــدد مــا يجــب عملــه والقيــام 
بــه للوصــول إلــى الهــدف، فــي حيــن تحــدد 
أن  الضــروري  ومــن  األداء.  كيفيــة  اإلجــراءات 
ــات واإلجــراءات  تعمــل هــذه السياســات والعملي
ــى  ــتند إل ــة، وأن تس ــداف الهيئ ــم أه ــى دع عل

معاييــر تســاعد علــى ضمــان تنفيذهــا، وأن تكون 
ثابتــه، بمعنــى أن نفــس اإلجــراءات ســتطبق 
علــى نفــس العمــل فــي حــال تكــراره، بحيــث ال 
يتعــارض هــذا الثبــات مــع التحديــث والتطويــر 
ــراءات  ــذه اإلج ــون ه ــب أن تك ــا يج ــتمر. كم المس
مفهومــة وبســيطة للمســتخدم العــادي وأن 

تكــون بعيــدة عــن التكــرار.

وتؤمــن الهيئــة بــأن تطويــر وتحســين اإلجــراءات 
للهيئــة  الفوائــد  مــن  الكثيــر  يحقــق  ســوف 
ــد  ــذه الفوائ ــم ه ــاز أه ــن إيج ــا. ويمك ولعمالئه

ــي:- ــا يل فيم

1- دقة وسرعة إنجاز المعامالت.

2- تحســين وتطويــر الخدمــات المقدمــة لعمــالء 
الهيئــة.  

3-توحيــد أداء األعمــال مــن كافــة الموظفيــن 
بنفــس اإلجــراءات.

4- التقليــل مــن المجهــود الفكــري للموظفيــن، 
ومنــع األخطــاء البشــرية. 

5- حوكمة الخدمات المقدمة لعمالء الهيئة.

اإلنجــازات لمبــادرة )11.1( لعــام التقريــر 
الحالــي

بالعمليــات  العالقــة  ذات  إجراءاتهــا  1.تطويــر 
ــراًء،  ــا 15 إج ــية وعدده ــة الرئيس ــة الرقابي اإلجرائي
ويمكــن  أتممتهــا.  فــي  البــدء  تــم  والتــي 
الرجــوع لمزيــد مــن التفاصيــل للمبــادرة 1.1 « 
تطويــر العمليــات الخاصــة بالتراخيــص والمراجعــة 
والتقييــم والتفتيــش للممارســات واألنشــطة 
ــراءات  ــذه اإلج ــر ه ــم تطوي ــث ت ــعاعية«، حي اإلش
بمــا يتوافــق مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة، مــع 
ــام  ــع المه ــراءات م ــذه اإلج ــة ه ــان مواءم ضم
ــا  ــع رؤيته ــؤولياتها، وم ــة ومس ــة للهيئ األصيل

االســتراتيجية. 

ــراءات  ــن إج ــد م ــر العدي ــة تطوي ــت الهيئ 2. أنه
ــة  ــات الهيئ ــل قطاع ــا داخ ــق رؤيته ــل وف العم
البشــرية،  المــوارد  ذلــك  وشــمل  األخــرى، 
والمشــتريات، واللجنــة اإلشــرافية للتوظيــف، 

المشــاريع. وإدارة  والتدريــب، 

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )11.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع25%23% 2021م

 2023م

مبادرة )11.2( تطوير برنامج التميز المؤسسي

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  شــرعت 
التميــز  وتأصيــل  بنــاء  فــي  إنشــائها  منــذ 
أحــد  وجعلتــه  أعمالهــا  فــي  المؤسســي 
مكونــات اســتراتيجيتها التأسيســية. وفــي هــذا 
ــزز  ــي تع ــر الت ــاء األط ــة لبن ــعت الهيئ ــأن، س الش
بنــاء ثقافــة التميــز المؤسســي ليتــم تبنيهــا 
مــن مختلــف قطاعــات وموظفــي الهيئــة كل 
فــي مجــال اختصاصــه. كمــا عملــت الهيئــة علــى 
ضمــان دفــع عجلــة عمليــات التحســين المســتمر 
ــة  ــق حال ــا لخل ــا وعملياته ــة إجراءاته ــي كاف ف
مــن التفــوق المســتمر بكافــة قطاعــات الهيئــة.

اإلنجــازات لمبــادرة )11.2( لعــام التقريــر 
الحالــي

ثقافــة  لبنــاء  الهيئــة فــي مســعاها  قامــت 
ــز المؤسســي  ــز المؤسســي بتبنــي التمي التمي
علــى نطــاق قيــادات الهيئــة، وســعت ألن يصــل 
وذلــك  الوظيفيــة،  المســتويات  بقيــة  إلــى 
لترســيخ القناعــات وبنــاء االتجاهــات اإليجابيــة 
نحــو هــذه الثقافــة مــن أجــل أن تكــون ممارســًة 
يوميــة معتــادة فــي أعمــال الهيئــة وخدماتهــا 
المقدمــة لعمالئهــا بمختلــف أطيافهــم. وإيمانــًا 
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بأهميــة المعلومــات والحقائــق والبيانــات التــي 
تدعــم بنــاء وتأصيــل ثقافــة التميــز المؤسســي، 
ــجل  ــات والس ــة بالبيان ــة إدارة خاص ــأت الهيئ أنش
النــووي الوطنــي، لتســهم فــي تعزيــز صناعــة 
التخطيــط  عمليــات  ودعــم  بالهيئــة  القــرار 
ــاريع.   ــذ المش ــاءة تنفي ــع كف ــة األداء ورف ومتابع
كمــا قامــت الهيئــة بتطويــر الهيــكل التنظيمــي 
لتعزيــز التكامــل واالنســجام واالتســاق الداخلــي 
وقامــت  المختلفــة.   الهيئــة  قطاعــات  بيــن 
قيــادة الهيئــة بعقــد عــدة لقــاءات مباشــرة مــع 
مصغــرة  مجموعــات  فــي  الهيئــة  موظفــي 

لمكافحــة  المتبعــة  اإلجــراءات  مــع  )تتوافــق 
جائحــة كورونــا( لتعزيــز عمليــة التواصــل مــع 
كافــة الموظفيــن بمختلــف شــرائحهم، حيــث 
االجتماعــات  هــذه  خــالل  الموظفــون  قــام 
بيئــة  لتحســين  المختلفــة  أفكارهــم  بتقديــم 
ــد  ــي العدي ــة بتبن ــادة الهيئ ــت قي ــل، وقام العم
ــذ. ــا للتنفي ــذ طريقه ــة لتأخ ــكار اإلبداعي ــن األف م

كمــا تــم تكريــم وتشــجيع أصحــاب األفــكار الخالقة 
ــه  ــد تواج ــات ق ــل أي صعوب ــد وتذلي ــذل المزي لب

ــة. ــكار اإلبداعي ــذه األف ــذ ه تنفي

الهدف اإلستراتيجي )11( وضع 
وتطوير نظام إداري داخلي 

متكامل

مبادرة )11.1(
 استكمال تطوير السياسات والعمليات ذات 

األولوية وغير األساسية، وضمان التكامل مع 
السياسات والعمليات األساسية.

مبادرة )11.2( 
تطوير برنامج التميز المؤسسي.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )11.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع45%43% 2021م

 2023م

الهدف اإلستراتيجي )12( 
تطوير خدمات محورها العميل،ويمكن 

الوصول إليها بسهولة

لتحقيــق أهــداف الهيئــة الــواردة فــي تنظيمها، 
ــات  ــن المقوم ــد م ــام بالعدي ــا القي ــم عليه يتحت
الالزمــة لذلــك، ومنهــا التواصــل الفاعــل مــع 
األطــراف ذوي العالقــة، والجمهــور، فــي كل 
ــووي  ــان الن ــتوى األم ــع مس ــأنه رف ــن ش ــا م م
األمــان،  ثقافــة  لمبــدأ  تأكيــدًا  واإلشــعاعي، 
وزيــادة الوعــي المجتمعــي بهــا. ومــن هــذا 

ــالتالي :- ــة بـ ــوم الهيئ ــق تق المنطل

مــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  1.التواصــل 
وطالبــي  اإلشــعاعي،  للعمــل  الممارســين 
ــأن  ــي ش ــعاعية، ف ــات اإلش ــص للممارس التراخي
القــرارات الرقابيــة واللوائــح الفنيــة الصــادرة عــن 
الهيئــة وإيصــال المتطلبــات الالزمــة لتحقيــق 

النــاس والبيئــة. حمايــة 

2. التواصــل والتنســيق مــع شــركاء الهيئــة مــن 
ــاء  ــان واالرتق ــق األم ــة لتحقي ــات الحكومي الجه
ــي  ــعاعية ف ــة واإلش ــة النووي ــة الرقاب بمنظوم
المملكــة لتمكيــن الهيئــة مــن أداء مهامهــا 

ــة.  ــة بفاعلي الرقابي

3.التواصــل مــع الجمهــور لرفع مســتوى  الوعي 
باألنشــطة  المرتبطــة  اإلشــعاع  حــول مخاطــر 
ــة واإلشــعاعية،  والممارســات والمرافــق النووي
النوويــة  االســتخدامات  بســالمة  والتوعيــة 
الصحيحــة،  المفاهيــم  ونشــر  واإلشــعاعية، 
والتعريــف بالهيئــة واألنظمــة الوطنيــة ودورهــا.

ويركــز هــذا الهــدف اإلســتراتيجي علــى تطويــر 
ــه  ــة بأدوات نظــام إداري متكامــل لخدمــات الهيئ
التقنيــة، ومعاييــر قيــاس األداء لتمكيــن الهيئــة 
مــن خدمــة المســتفيدين مــن طالبــي التراخيــص 
الشــركاء  إلــى  والوصــول  لهــم،  والمرخــص 
ــة  ــرص الهيئ ــدد تح ــذا الص ــي ه ــور. وف والجمه
علــى تبنــي التقنيــات الحديثــة فــي تطويــر 
الخدمــات، حيــث تعتبــر وســيلة للهيئــة للتواصــل 
ــد  ــدر معتم ــوم، ومص ــع العم ــركاء وم ــع الش م
للمعلومــات. وتتطلــع الهيئــة مــن خــالل هــذا 
الهيئــة  بيــن  العالقــات  إلــى تطويــر  الهــدف 
خدماتهــا  مــن  والمســتفيدين  وشــركائها 
ــات  ــودة الخدم ــين ج ــم، وتحس ــم احتياجاته وفه
المقدمــة، وتوفيرهــا عبــر قنــوات متعــددة بمــا 
يتــالءم مــع احتياجــات المســتفيدين، وتقديمهــا 
بشــكل ســريع وفعــال، لرفــع كفــاءة العمــل 

وزيــادة جودتــه وتحســين تجربــة المســتخدم.

رفــع  فــي  اإللكترونيــة  الخدمــات  وتســاهم 
ــة  ــراءات الرقابي ــات واإلج ــة العملي ــودة وفاعلي ج
وتســهيل الوصــول واالســتفادة مــن خدمــات 
الهيئــة للمســتفيدين. كمــا ســيعمل ذلــك علــى 
تعزيــز منظومــة التعامــالت اإللكترونيــة والتحــول 
ــة  ــات المتعلق ــق التوجيه ــة وف ــي بالهيئ الرقم
بذلــك، والمنصــوص عليهــا بقــرار مجلس الــوزراء 
والتعديــل   ، 1427/2/27هـــ  وتاريــخ   )40( رقــم 
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــه بق ــرأ علي ــذي ط ال

ــخ 1431/7/16هـــ . )252( وتاري

مبــادرة )12.1( تخطيــط وتنفيــذ برنامــج للتعــرف علــى تجربــة العميــل المســتهدف، 
ويتضمــن ذلــك إتاحــة وصــول صوتــه، والتواصــل معــه مــن خــالل مركــز لالتصــال

ــع  ــة م ــال متنوع ــوات اتص ــاء قن ــة بن ــت الهيئ تبن
وممارســات  نشــاطات  لهــا  التــي  المرافــق 
تنطــوي علــى اســتخدامات ســلمية للتطبيقــات 
النوويــة واإلشــعاعية، بمــا فــي ذلــك العامليــن 

الهــدف  ذلــك  ولتحقيــق  المرافــق.  بهــذه 
ــة، مــع الحفــاظ  علــى أكمــل وجــه، تقــوم الهيئ
مــع  الفاعــل  بالتواصــل  اســتقالليتها  علــى 
المســتفيدين مــن طالبــي التراخيــص والمرخــص 
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لهــم، للتحقــق مــن اســتيفاء متطلبــات األمــان، 
وضمــان حمايــة اإلنســان والبيئــة. حيــث أكــد 
األمــان  معاييــر  سلســلة  مــن  األول  اإلصــدار 
ــة،  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الصــادرة عــن الوكال
الحكومــي  »اإلطــار  عنــوان  يحمــل  والــذي 
والقانونــي والرقابــي لألمــان«، علــى مــا يلــي: 
ــر  ــمية وغي ــات رس ــة آلي ــة الرقابي ــئ الهيئ »تنش
رســمية لالتصــال مــع األطــراف المصــرح لهــا 
ــع  ــان، م ــة باألم ــا المتعلق ــع القضاي ــأن جمي بش

إجــراء اتصــاالت مهنيــة وبنــاءة«.

ــالق  ــة بإط ــت الهيئ ــق، قام ــذا المنطل ــن ه وم
االهتمــام  ثقافــة  زرع  إلــى  تهــدف  مبــادرة 
ــة  ــة لحوكم ــر الالزم ــاء األط ــة، وبن ــالء الهيئ بعم
الخدمــة المقدمــة لهــؤالء العمــالء، وتحديــد 
اهــم مراحــل الخدمــات المقدمــة لهــم، والعمــل 
علــى اســتمرار تحســين هــذه الخدمــات وقيــاس 
فعاليتهــا بمــا يســهم فــي رفــع كفــاءة التواصل 
ــن  ــا م ــن خدماته ــتفيدين م ــة والمس ــن الهيئ بي
ــالل  ــن خ ــم، م ــص له ــص والمرخ ــي التراخي طالب
تصميــم وتنفيــذ برنامــج يهــدف إلــى التركيــز 
علــى احتياجــات المســتفيدين وجمــع المالحظــات 
حــول التجــارب والتوقعــات لتحليــل أوجــه القصــور 
واقتــراح آليــات للتحســين. ومــن خطــط المبــادرة 
ــع  ــتفيد لجمي ــة المس ــة رحل ــر خريط ــك تطوي كذل
الخدمــات مــن أجــل تحســين نقــاط التواصــل، 
المســتفيد  رحلــة  لتحســين  معاييــر  ووضــع 
بصفــة  وتطويرهــا  مراجعتهــا  مــع  وتجربتــه، 
مســتمرة، وتطويــر وتفعيــل مركــز اتصــال شــامل 
لخدمــة المســتفيدين بشــكل ســريع وفعــال، 
ــبة  ــاس نس ــم وقي ــج دوري لتقيي ــم برنام وتصمي
الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الهيئــة.

اإلنجــازات لمبــادرة )12.1( لعــام التقريــر 
الحالــي

اإلســتراتيجي  الهــدف  مبــادرات  بينــت  وكمــا 
الســادس، فقــد قامــت الهيئــة بتطويــــر البوابــة 
اإللكترونيــة كأول منصــــة معتمـــدة إلـــى جانـــب 
قنـوات التواصـل الحديثـة مثــل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. وتعتبــر البوابــة اإللكترونيــة واجهــة 
ــوم،  ــع العم ــركاء وم ــع الش ــل م ــة للتواص الهيئ
البوابــة  للمعلومــات. وتتيــح  ومصــدر معتمــد 
والمرخــص  التراخيــص  لطالبــي  اإللكترونيــة 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــتفادة م ــم االس له
ــات.  ــك الخدم ــم تل ــى تقيي ــة إل ــة، باإلضاف الهيئ
كمــا عملــت الهيئــة علــى تأســيس البنيــة التحيــة 
ــد  ــى تعمي ــة إل ــد، إضاف ــال الموح ــز االتص لمرك
ــغيل  ــب وتشــ ــد وتركيــ ــركات لتوريــ ــدى الش إح
ــتفيدين،  ــات المس ــة إلدارة عالق ــة متكامل منصــ
تحديــد  إلــى  الهيئــة  والــذي يواكــب ســعي 
ــع  ــة. وتتطل ــن المعالج ــين ومواط ــرق التحس ط
الهيئــة مــن خــالل هــذه المشــاريع إلــى تحقيــق 
المســتوى المطلــوب فــي خدمــة المســتفيدين 
مــن خدمــات الهيئــة، باإلضافــة إلــى قيــاس 
نســبة الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل 

ــة. الهيئ

ــا  ــي مرحلته ــزال ف ــة ال ت ــى أن الهيئ ــرًا إل ونظ
التأسيســية، فــإن أبــرز التحديــات تكمــن فــي 
الحاجــة إلــى اســتكمال وتفعيــل بعض المشــاريع 
التأسيســة المرتبطــة بالمســتفيدين، ولمعالجــة 
ذلــك، عملــت الهيئــة علــى تســريع وتيــرة العمــل 
إلنجــاز المشــاريع الحيويــة والتــي ترتبــط بشــكل 
ــك  ــاهم تل ــث ستس ــتفيدين، حي ــع المس ــر م كبي
نقلــة  عمــل  فــي  إطالقهــا  فــور  المشــاريع 
ــاريع  ــذه المش ــن ه ــة. م ــي أداء الهيئ ــة ف نوعي
ــراءات  ــة اإلج ــة أتمت ــال، عملي ــبيل المث ــى س عل
ــى  ــا إل ــة وتحويله ــات الرقابي ــة بالعملي المتعلق
ــث  ــل ،حي ــام متكام ــن نظ ــة ضم ــات إلكتروني خدم
تتيح للمســــتفيدين إجــراء كافــــة التعامالت مـع 

الهيئـــة إلكترونيــًا.
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مبادرة )12.2( تصميم وتنفيذ نظام إداري لعالقات العمالء وخدمات الهيئة

قامــت الهيئــة بإطــالق هــذه المبــادرة لتصميــم 
العمــالء  لعالقــات  إداري  نظــام  وتنفيــذ 
وخدمــات الهيئــة. وتتطلــع الهيئــة مــن خــالل 
التواصــل  كفــاءة  رفــع  إلــى  المبــادرة  هــذه 
ــن  ــا، م ــن خدماته ــتفيدين م ــة والمس ــن الهيئ بي
ــين  ــم، وتحس ــص له ــص والمرخ ــي التراخي طالب
ــتفيدين،  ــة والمس ــن الهيئ ــات بي ــر العالق وتطوي
وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة، وتوفيرهــا 
ــر قنــوات متعــددة بمــا يتــالءم مــع احتياجــات  عب
ســريع  بشــكل  وتقديمهــا  المســتفيدين، 
وفعــال، لتحقيــق المســتوى المطلــوب فــي 
المبــادرة  هــذه  تهــدف  المســتفيدين.  خدمــة 
إلدارة  منصــة  تطويــر  إلــى  رئيســي  بشــكل 
عالقــات المســتفيدين لرفــع مســتوى الخدمــات 
خطــط  ومــن  لهــم.  الهيئــة  مــن  المقدمــة 
ــوات  ــتفيدين وقن ــد المس ــك تحدي ــادرة كذل المب
الهيئــة،  خدمــات  مــن  خدمــة  لــكل  التواصــل 
ووضــع خطــة لتطويــر وتحســين رحلــة المســتفيد 
ــة. ــل الهيئ ــن قب ــة م ــات المقدم ــع الخدم لجمي

اإلنجــازات لمبــادرة )12.2( لعــام التقريــر 
ــي الحال

التحــول  مســيرة  دعــم  علــى  الهيئــة  تحــرص 
وتطويــر  الحكوميــة  للمعامــالت  الرقمــي 
قطــاع تقنيــة المعلومــات. وضمــن هــذا اإلطــار، 
ــركات  ــدى الشــ ــد إحــ ــة بتعميــ ــت الهيئــ قامــ
لتوريــــد وتركيــــب وتشــــغيل منصــــة متكاملــة 
ــب  ــذي يواكــ ــتفيدين، والــ ــات المس إلدارة عالق
ســعي الهيئــة إلــــى رفــع مســتوى اإلنتاجية 
باالعتماد علـــى بيئـــة عمـــل متكاملة. كما قامت 
ونطــاق  المشــروع،  أهــداف  بتحديــد  الهيئــة 
المطلوبــة،  الفنيــة  والمواصفــات  العمــل، 
ويهــدف  األساســية.  المشــروع  ومخرجــات 
إدارة  مــن  الهيئــة  تمكيــن  إلــى  المشــروع 
التواصــل مــع المســتفيدين، وتقديــم خدمــات 
خــارج  مــن  للمســتفيدين  متكاملــة  إلكترونيــة 
الرقابيــة،  بالعمليــات  يتعلــق  فيمــا  الهيئــة 
والطلبــات  االستفســارات  تلقــي  خــالل  مــن 
والشــكاوى واالقتراحــات المتعلقــة باألعمــال 

الرقابيــة للهيئــة عبــر قنــوات االتصــال المختلفــة، 
اإلدارات  مــع  إلكترونــي  بشــكل  ومتابعتهــا 
المعنيــة داخــل الهيئــة، والــرد عليهــا في حســب 
ممــا  ومعتمــدة،  موثقــة  وإجــراءات  معاييــر 
ــان  ــل وضم ــاءة العم ــادة كف ــي زي ــهم ف سيس
المســتخدم.  تجربــة  الخدمــة وتحســين  جــودة 

ــا  ــروع كل م ــذا المش ــل له ــاق العم ــن نط يتضم
يلــزم لتحقيــق األهــداف الخاصــة بهذا المشــروع، 
منصــة  وتشــغيل  وتركيــب  توريــد  عبــر  وذلــك 
وإدارة  المســتفيدين،  متكاملــة إلدارة عالقــات 
أعمــال  تنفيــذ  إلــى  باإلضافــة  العمــل،  ســير 
الربــط والتكامــل مــع األنظمــة األخــرى وتقديــم 
ــق،  ــب والتوثي ــة والتدري ــي والصيان ــم الفن الدع
علــى أن تكــون المنصــة معــدة حســب اســتخدام 
أحــدث  علــى  تبنــى  وأن  الهيئــة،  واحتياجــات 
ــع  ــة م ــون متوافق ــث تك ــة، بحي ــات المتاح التقني
البيئــة التقنيــة ومجموعــة التقنيــة المســتخدمة 
فــي الهيئــة.  تعمــل الهيئــة حاليــًا علــى إطــالق 
المشــروع، حيــث تــم تحديــد ســبع مراحــل لتنفيــذ 
المشــروع، علــى أن يتــم االنتهــاء منــه وإطــالق 
المنصــة للمســتفيدين خــالل النصــف الثانــي مــن 
ــات  ــاهم الخدم ــالدي 2022م. وستس ــام المي الع
اإللكترونيــة فــي تعزيــز منظومــة التعامــالت 
ــق  ــة وف ــي بالهيئ ــول الرقم ــة والتح اإللكتروني
والمنصــوص  بذلــك،  المتعلقــة  التوجيهــات 
ــخ  ــوزراء رقــم )40( وتاري عليهــا بقــرار مجلــس ال
1427/2/27 ه، والتعديــل الــذي طــرأ عليــه بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )252( وتاريــخ 1431/7/16هـــ.

الكفــاءات  نقــص  فــي  التحديــات  أبــرز  تكمــن 
إلــى  والحاجــة  المتخصصيــن،  مــن  البشــرية 
فــي  المؤهلــة  البشــرية  الكــوادر  اســتقطاب 
ــة  ــة فــي مرحل هــذا المجــال، ال ســيما وأن الهيئ
تأسيســها. وفــي هــذا اإلطــار عملــت الهيئــة 
ــة،  ــوى العامل ــط الق ــج تخطي ــداد برام ــى إع عل
وتحديــد العوامــل المؤثــرة على القــوى العاملة، 
ــة،  ــوى العامل ــن الق ــة م ــاج الهيئ ــد احتي وتحدي
ــاء  ــتكمال بن ــة الس ــنوات القادم ــالث س ــالل الث خ
ــتفيدين.  ــع المس ــل م ــرية للتواص ــدرات البش الق
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مبادرة )12.3( إنشاء مركز مجتمعي لبرامج االرتقاء بمستوى التوعية

هــدف هــذه المبــادرة هــو إنشــاء مركــز تفاعلــي 
مجتمعــي لنشــر الوعــي حــول مخاطــر اإلشــعاع 
ــق،  ــات والمراف ــطة والممارس ــة باألنش المرتبط
النوويــة  االســتخدامات  بســالمة  والتوعيــة 
واإلشــعاعية، وترســيخ وتعزيــز ثقافــة األمــان، 
وذلــك مــن خــالل إعــداد برامــج توعوية تســتهدف 
ــك  ــي ذل ــا ف ــور، بم ــن الجمه ــة م ــات مختلف فئ
المواطنيــن والمقيميــن والمختصيــن والعامليــن 
بالهيئــة، إضافــة إلــى تهيئــة المــواد اإلعالميــة 
ــة المســتهدفة، وإعــداد  وتصنيفهــا حســب الفئ
ومــدى  المســتهدفة  الفئــات  لمعرفــة  آليــة 
ــك،  ــادرة كذل ــط المب ــن خط ــم. وم ــي لديه الوع
بحيــث  للمعلومــات،  شــاملة  منصــة  إطــالق 
ــركاء  ــع الش ــل م ــة للتواص ــيلة للهيئ ــون وس تك
ومــع العمــوم، ومصــدر معتمــد للمعلومــات، 
ــر  ــادية والتقاري ــة اإلرش ــر األدل ــة لنش وأداة فعال
والنشــرات المتعلقــة بالمعلومــات ذات الصلــة 
باألمــان النــووي واإلشــعاعي. وســتعتمد فــي 
إعــداده فــي مبــادرات  يتــم  ذلــك علــى مــا 

الهــدف اإلســتراتيجي الســادس.

اإلنجــازات لمبــادرة )12.3( لعــام التقريــر 
ــي الحال

ــر »التوعيــة فــي شــأن مخاطــر اإلشــعاعات  تعتب
المؤينــة« أحــد مهــام واختصاصــات الهيئــة، كمــا 
نصــت المــادة الثالثــة مــن تنظيــم هيئــة الرقابــة 
مجلــس  بقــرار  الصــادر  واإلشــعاعية  النوويــة 

الــوزراء رقــم )334( بتاريــخ 1439/6/25ه . ويشــير 

األمــان  معاييــر  سلســلة  مــن  الثانــي  العــدد 
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــادرة ع الص
ــا  ــادة واإلدارة فيم ــوان »القي ــل عن ــذي يحم وال
ــد  ــي أن يعتم ــه ينبغ ــى أن ــان«، عل ــق باألم يتعل
تأســيس النظــام اإلداري والقيــادة علــى ثقافــة 
أمــان قويــة. ويتعيــن علــى أفــراد المنظمــة 
المديريــن  بكبــار  بــدًءا  الثقافــة  هــذه  تعزيــز 
فمــا دونهــم مــن األفــراد. وتضمنــت الخطــة 
يعنــى  رئيســيًا  هدفــًا  للهيئــة  االســتراتيجية 
ــان  ــالمة واألم ــة الس ــر ثقاف ــز ونش ــاء وتعزي ببن
ــة.  ــارج الهيئ ــل وخ ــن داخ ــن م ــووي للمهتمي الن
ــة  ــر ثقاف ــر نش ــات وعناص ــت مقوم ــث الزال وحي
)الهــدف  التأسيســية  بداياتهــا  فــي  األمــان 
اإلســتراتيجي الســادس ومبادراتــه(، فــإن منصــة 
إنتــاج هــذه األعمــال فــي هــذه المبــادرة تتطلــب 

ــل. ــي تكتم ــت لك ــن الوق ــدًا م مزي

تكمــن أبــرز التحديــات فــي الحاجــة إلــى رفــع 
قــدرات التواصــل بيــن الهيئــة واألطــراف ذوي 
العالقــة والجمهــور، لرفــع الوعــي العام وإرســاء 
أوســاط مشــغلي  أمــان قويــة فــي  ثقافــة 
مــن  وغيرهــا  الرقابيــة  والجهــات  المرافــق 
ــت  ــدد عمل ــذا الص ــي ه ــة. وف ــات المختص الجه
المبــادرات  مــن  العديــد  تنفيــذ  علــى  الهيئــة 
ــتراتيجية  ــق اس ــر وتطبي ــل تطوي ــتراتيجية مث االس
شــاملة للتواصــل والتوعيــة للمهتميــن مــن داخل 
الهيئــة وخارجهــا، والتــي تركــز علــى تعزيــز ثقافة 
ــن  ــي م ــر الوع ــة ونش ــالمة النووي ــان والس األم
خــالل قنــوات إعالميــة متعــددة ولفئــات مختلفــة 

ــور. ــن الجمه م

ــام إدارة  ــين نظ ــى تدش ــة عل ــت الهيئ ــا عمل كم
موظفــي  دعــم  إلــى  يهــدف  والــذي  األداء 
الهيئــة إلنجــاز أهدافهــم الوظيفيــة، وتقديــم 

ــم  ــا ُيمكنه ــم بم ــتمرة له ــر المس ــرص التطوي ف
الوظيفيــة  وقدراتهــم  مهاراتهــم  رفــع  مــن 

وتحســينها.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )12.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع15%14% 2021م

 2023م

الهدف اإلستراتيجي )12( تطوير 
خدمات محورها العميل، ويمكن 

الوصول إليها بسهولة

مبادرة )12.1(
تخطيط وتنفيذ برنامج للتعرف على تجربة 

العميل المستهدف، ويتضمن ذلك إتاحة وصول 
صوته، والتواصل معه من خالل مركز لالتصال.

مبادرة )12.2(
 تصميم وتنفيذ نظام إداري لعالقات العمالء 

وخدمات الهيئة.

مبادرة )12.3(
إنشاء مركز مجتمعي لبرامج االرتقاء بمستوى 

التوعية.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )12.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع15%14% 2021م

 2023م
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الهدف اإلستراتيجي )13( 
استقطاب وتطوير المواهب وتعاهدها 

وإدماجها

بتطويــر  بالغــًا  اهتمامــًا  الهيئــة  اهتمــت 
ــا  ــام بمهامه ــوبيها للقي ــدرات منس ــا وق كيانه
حيــث  عاليــة،  بمهنيــة  الحساســة  الرقابيــة 
تضمنــت  اســتراتيجيتها التأسيســية هــذا الهــدف 

علــى:  الهــدف  هــذا  ويركــز  اإلســتراتيجي. 

1. استكمال تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي.

2. اســتكمال نمــوذج الكفــاءة والتقييــم األولــي، 
ووضــع وتنفيــذ خطــة توظيــف فعالــة.

3. تأســيس نظام إداري لمســتوى أداء الموظف 
.)Tier3( مــن خــالل بطاقة األداء المتــوازن

4. تطوير وتفعيل خطة إلشراك وإدارة الكفاءات 
بما يعزز إنتاجية الموظف.

5. تطوير متطلبات وبرامج التدريب الداخلي.

6. إنشــاء برنامــج لبنــاء ثقافــة تنظيميــة راســخة 
القيــادة  مبــدأ  وتغــرس  التعــاون  روح  تحفــز 

وتتماشــى مــع القيــم.

مبادرة  )13.1(  استكمال تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي

الهيــكل  وتطويــر  تصميــم  مراجعــة  تمــت 
العمــل  مــن  فتــرة  بعــد  للهيئــة  التنظيمــي 
االحتياجــات  يحقــق  وبمــا  الســابق  بالهيــكل 
الحاليــة والتطلعــات المســتقبلية ويتوافــق مــع 
ــة  ــي الوكال ــا ف ــى به ــة الموص ــر الدولي المعايي
ــات  ــل الممارس ــة وبأفض ــة الذري ــة للطاق الدولي
الدوليــة. وقــد روعــي فــي التطويــر تقليــص 
ــل،  ــاءة العم ــع كف ــار رف ــي إط ــج اإلدارات ف ودم
والســعي علــى الدمــج بيــن أســلوبي الهيكلــة 
القطاعيــة والعملياتيــة لتحقيــق فاعليــة أكبــر 

األداء. فــي 

اإلنجــازات لمبــادرة )13.1( لعــام التقريــر 
الحالــي

تم خالل عام 2021 ما يلي:

ــي  ــكل التنظيم ــي للهي ــع الحال ــة الوض 1- دراس
ــة. ــادات التنفيذي ــاع بالقي واالجتم

2-  إعداد تقرير المراجعة ومناقشته.

3-  إعداد الهيكل التنظيمي في شكله النهائي 
المقترح.

4- اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي مــن مجلــس إدارة 
الهيئــة ممثــال فــي رئيســه المفــوض.

5- تعميــم الهيــكل التنظيمي وتطبيق اإلجراءات 
الالزمة ذات العالقة في الهيئة.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )13.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع95%95% 2021م

2021م

مبــادرة )13.2( اســتكمال نمــوذج الكفــاءة والتقييــم األولــي، ووضــع وتنفيــذ خطــة 
ــة ــف فعال توظي

تعزيــز القــدرات البشــرية فــي الهيئــة مــن خــالل 
تطويــر نمــوذج الجــدارات الســلوكية والتخصصيــة 
الســتقطاب  العاملــة  للقــوى  خطــة  وإعــداد 
أفضــل الكفــاءات الالزمــة لقيام الهيئــة بأعمالها.

اإلنجــازات لمبــادرة )13.2( لعــام التقريــر 
ــي الحال

تم خالل عام 2021 مايلي:-

1-.تطويــر إطــار الجــدارات الســلوكية بشــقيها 
ــب  ــن صاح ــا، م ــة واعتماده ــية والقيادي األساس

الصالحيــة.

التخصصيــة  الوظيفيــة  الجــدارات  تطويــر   .2
والقــدرات  والمعــارف  بالمهــارات  والمتعلقــة 
وجــاري  وظيفيــة  مجموعــة  بــكل  المرتبطــة 

اعتمادهــا. علــى  العمــل 

3. إعــداد خطــط القــوى العاملــة عــن طريــق 
القطاعــات  مــن  الالزمــة  المعلومــات  جمــع 
واإلدارات المختلفــة فــي الهيئــة وجــاري العمــل 

علــى اعتمادهــا. 

4. اســتقطاب عــدد )24( مــن الكفــاءات علــى 
الوظائــف الشــاغرة فــي الهيئــة خــالل العــام 

2021م.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )13.2(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع45%43% 2021م

2021م

مبــادرة )13.3( تأســيس نظــام إداري لمســتوى أداء الموظــف مــن خــالل بطاقــة األداء 
)Tier3( ــوازن المت

يتضمــن  بالهيئــة  األداء  إلدارة  نظــام  تطويــر 
سياســات وإجــراءات وأدلــة استرشــادية، لتعزيــز 
اإلنتاجيــة واالســتخدام األمثــل للقــوى العاملــة، 

ــن. ــز العاملي وتحفي

ــادرة )13.3( للعــام الحالــي  اإلنجــازات لمب
للتقريــر

تم خالل عام 2021 ما يلي:-

1- تطوير إطار وبرنامج إدارة األداء. 

2- تطويــر السياســات واإلجــراءات الخاصــة بــإدارة 
األداء.

ــع  ــة لجمي ــة وتوعوي ــل تدريبي ــذ ورش عم 3- تنفي
ــام إدارة األداء. ــول نظ ــن ح الموظفي

ــي  ــام إدارة األداء وتلق ــي لنظ ــق تجريب 4- تطبي
ــزم. ــا يل ــل م ــام وتعدي ــن النظ اآلراء ع

5- تطويــر النظــام االلكترونــي الخــاص بــإدارة 
األداء. 

6- اعتمــاد السياســات واإلجــراءات الخاصــة بإدارة 
األداء.
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نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )13.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع45%43% 2021م

2021م

مبــادرة )13.4( تطويــر وتفعيــل خطــة إلشــراك وإدارة الكفــاءات بمــا يعــزز إنتاجيــة 
الموظــف

الوظيفــي  لالرتبــاط  خطــة  وتطويــر  تفعيــل 
ــوبي  ــزة لمنس ــل محف ــة عم ــر بيئ ــدف تطوي به
الهيئــة ترفــع مــن مســتوى التزامهــم بتحقيــق 
ــة  2021-2023م. ــتراتيجية الهيئ ــتهدفات اس مس

اإلنجــازات لمبــادرة )13.4( لعــام التقريــر 
ــي الحال

تم خالل عام 2021 ما يلي:-

1- تصميم استبانة االندماج الوظيفي وتعميمها 

علــى موظفـــي الهيئــة خــالل العــام 2021م 
بالشراكة مع مستشار خارجي. 

ــي  ــاج الوظيف ــتبانات االندم ــات اس ــع بيان 2- جم

ــات.  ــج وتوصي ــى نتائ ــل إل ــا والتوص وتحليله

ــاج  ــتبانات االندم ــات اس ــج وتوصي ــل نتائ 3- تحوي

ــا  ــادرات وضعته ــاريع ومب ــى مش ــي ال الوظيف
إدارة المــوارد البشــرية ضمــن اســتراتيجيتها.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )13.4(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع10%15% 2021م

2021م

مبادرة )13.5( تطوير متطلبات وبرامج التدريب الداخلي

ــات  ــر متطلب ــداد وتطوي ــى إع ــة عل ــل الهيئ تعم
وبرامــج التدريــب الداخلــي وذلــك لتأهيــل ورفــع 
ــة  ــة وتنمي ــي الهيئ ــرية ف ــوادر البش ــاءة الك كف
قدراتهــم للقيــام بأعمالهــم علــى أكمــل وجــه، 
حيــث تــم تحديــد احتياجــات التدريــب والتطويــر 
ــراءات  ــط وإج ــع ضواب ــة، ووض ــي الهيئ لموظف
التدريبيــة،  البرامــج  خطــة  وإعــداد  التدريــب، 
ــي  ــة ف ــج تدريبي ــداد برام ــق إع ــن طري ــك ع وذل
مجــال المهــارات الفنيــة والتخصصيــة وفــي 
مجــال تطويــر المهــارات الشــخصية وتطويــر 
الــذات. والعمــل كذلــك علــى إشــراك منســوبي 
التــي  العمــل  وورش  البرامــج  فــي  الهيئــة 
تقدمهــا الهيئــات المماثلــة فــي الــدول األخــرى 

ــا،  ــال اختصاصه ــي مج ــة ف ــات الدولي والمنظم
وعلــى راســها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
ممــا يســاعد علــى تعزيــز قدراتهــم فــي المجــال 

الرقابــي النــووي واإلشــعاعي.

اإلنجــازات لمبــادرة )13.5( لعــام التقريــر 
الحالــي

1- تمــت مشــاركة )656( مرشــحًا مــن الهيئــة في 
ــل  ــل،  ]تفاصي ــة عم ــًا وورش ــًا تدريبي )76( برنامج
أكثــر فــي الفصــل الســادس مــن المواضيــع ذات 
األهميــة العاليــة ألعمــال هيئــة الرقابــة النوويــة 

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )13.5(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع15%15% 2021م

2021م

مبــادرة )13.6( إنشــاء برنامــج لبنــاء ثقافــة تنظيميــة راســخة تحفــز روح التعــاون وتغــرس 
مبــدأ القيــادة وتتماشــى مــع القيــم

ثقافــة  تعزيــز  إلــى  تهــدف  المبــادرة  هــذه 
خــالل  مــن  التعــاون،  روح  تحفــز  مؤسســية 
ــل  ــلوب العم ــى أس ــز عل ــل ترتك ــة عم ــق بيئ خل
الجماعــي الــذي يســاهم فــي خلــق بيئــة عمــل 
ايجابيــة صحيــة وخاليــة مــن الســلوكيات الســلبية. 
كمــا تســتهدف هــذه المبــادرة تعزيــز المهــارات 
القياديــة مــن خــالل برامــج لتنميــة القيــادات 

الواعــدة وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم، والتــي 
تنبثــق مــن القيــم المؤسســية الخاصــة بالهيئــة.

اإلنجــازات لمبــادرة )13.6( لعــام التقريــر 
ــي الحال

1- اعتمــاد القيــم المؤسســية للهيئــة )نســبة 
.)100% اإلنجــاز 

البشــرية  القــدرات  بنــاء  -قســم  واإلشــعاعية 
للهيئــة[ تفصيــاًل عــن الجهــود فــي هــذا الشــأن.

دوليــة  هيئــات  مــع  برنامجــًا   )38( عــدد   -2
ومنظمــات إقليميــة، مــن أهمهــا برامــج مختصة 
فــي المجــال الرقابــي النــووي واإلشــعاعي 
فــي  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع 
األولــي  التصــدي  منهــا  متعــددة،  مجــاالت 
للطــوارئ اإلشــعاعية، وتطويــر الخطــط الوطنية 
للطــوارئ اإلشــعاعية، والضمانــات، والحمايــة 
المشــعة،  المصــادر  وأمــان  اإلشــعاع  مــن 
باإلضافــة إلــى البرامــج الفنيــة فــي المجــال 
الهيئــة  مــع  واإلشــعاعي  النــووي  الرقابــي 
العربيــة للطاقــة الذريــة، وبرنامــج مختــص فــي 
الكيميــاء اإلشــعاعية المتقدمــة مــع الوكالــة 
النمســاوية الحكوميــة للصحــة وســالمة األغذية، 
وبرامــج مختصــة فــي القانــون النــووي مــع 
وكالــة الطاقــة النوويــة، وبرنامجــي تدريــب فــي 
الضمانــات مــع اإلدارة الوطنيــة لألمــن النــووي. 

3-  عــدد )14( برنامجــًا ضمــن مشــاريع معتمدة من 
الهيئــة بالتعــاون مــع جهــات خارجيــة مــن أهمهــا 
البرامــج المنعقــدة ضمــن مبــادرة كومبــاس، 
ــط  ــارات ضب ــة باختب ــة خاص ــة عملي ــج تدريبي وبرام
ــاون  ــعاعية بالتع ــة اإلش ــزة الطبی ــودة لألجه الج
اإلســباني،  النــووي  األمــان  مجلــس  مــع 

للطــوارئ  تدريــب فــي »التأهــب  وبرنامجــي 
ضمــن  اإلشــعاعي«  األثــر  و»تقييــم  واألمــن« 
ومشــروع  األوروبيــة،  آفــري  شــركة  مشــروع 
تطويــر البوابــة المكانيــة ولوحــة المعلومــات 
االتحــاد  شــركة  مــع  المكانيــة  والمؤشــرات 

الهندســي. 

برنامجــًا ضمــن عقــود مباشــرة   )21( 4-  عــدد 
فــي  تدريــب  برنامــج  أهمهــا  مــن  للتدريــب، 
لموظفــي  مخصــص  اإلشــعاع  مــن  الحمايــة 
 NV5/Dade أكاديميــة  بالتعــاون  الهيئــة 
Moeller، وبرنامــج خبيــر مايكروشــيلد مــع شــركة 
جــروف للبرمجيــات، وبرامــج تدريبيــة فــي مجــال 
المهــارات الشــخصية وتطويــر الــذات لجميــع 
موظفــي الهيئــة، و برامــج تدريبيــة تختــص فــي 
القيــادة عــن طريــق الشــراكات مــع القطــاع 
ــز  الخــاص، مثــل مركــز بروجاكــس للتدريــب، وتمّي

األعمــال للتدريــب، وميــرك للتدريــب.

ــض  ــع بع ــراكة م ــة بالش ــج تدريبي ــدد )3( برام 5- ع
الجهــات الحكوميــة، مثــل المركــز الســعودي 
للمراجعــة الماليــة والرقابــة علــى األداء بالديوان 
العــام للمحاســبة، والمركــز الســعودي لكفــاءة 
والمراجعيــن  المحاســبين  وهيئــة  الطاقــة، 

القانونييــن.
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فيهــا  بمــا  الســلوكية  الجــدارات  اعتمــاد   -2
.)100% اإلنجــاز  )نســبة  والقياديــة  األساســية 

المجــاالت  فــي  التدريبيــة  الــدورات  عقــد   -3

ذات العالقــة لتحفيــز روح التعــاون والمهــارات 
القياديــة مثــل )دورة القيــادة اإلداريــة والتواصــل 
)نســبة  اآلخريــن(  وقيــادة  الــذات  إدارة  ودورة 

.)100% اإلنجــاز 

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )13.6(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع15%15% 2021م

2021م

الهدف اإلستراتيجي 
)13( استقطاب 

وتطوير المواهب 
وتعاهدها وإدماجها 

مبادرة )13.1(
 استكمال تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي.

مبادرة )13.2( 
استكمال نموذج الكفاءة والتقييم األولي، ووضع وتنفيذ خطة 

توظيف فعالة.

مبادرة )13.3( 
تأسيس نظام إداري لمستوى أداء الموظف من خالل بطاقة 

.)Tier3( األداء المتوازن

مبادرة )13.4(
تطوير وتفعيل خطة إلشراك وإدارة الكفاءات بما يعزز إنتاجية 

الموظف.

مبادرة )13.5(
 تطوير متطلبات وبرامج التدريب الداخلي.

مبادرة )13.6(
 إنشاء برنامج لبناء ثقافة تنظيمية راسخة تحفز روح التعاون 

وتغرس مبدأ القيادة وتتماشى مع القيم.

الهدف اإلستراتيجي )14( 
إنشــاء البنية التحتية المادية األساسية 

ومرافق الدعم في الهيئة 

تنظيــم الهيئــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )334( وتاريــخ 1439/6/25 يشــتمل علــى 
العديــد مــن المهمــات واالختصاصــات، منهــا 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وضــع السياســات 
ــطة  ــى األنش ــة عل ــل الرقاب ــي تكف ــح الت واللوائ
والممارســات والمرافــق، ووضــع المتطلبــات 
الالزمــة للتأهــب للطــوارئ النووية واإلشــعاعية، 
وتمثيــل المملكــة أمــام الوكالــة والمنظمــات 
الدوليــة ذات الصلــة بنشــاطها. وتســعى الهيئــة 
ــت  ــا نص ــب م ــا حس ــطتها ومهماته ــذ أنش لتنفي
عليــه األنظمــة ذات العالقــة )نظــام المســؤولية 
المدنيــة عــن األضــرار النوويــة الصــادر بالمرســوم 
1439/7/25هـــ،  وتاريــخ  )م/81(  رقــم  الملكــي 
ونظــام الرقابــة علــى االســتخدامات النوويــة 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعاعية الص واإلش

1439/7/25هـــ.  ــخ  )م/82( وتاري

بعــض  وســرية  بالخصوصيــة  الهيئــة  وتتمتــع 
مــن  تحتويــه  لمــا  ذلــك  ويرجــع  أعمالهــا، 
معلومــات. فــي مجــاالت اختصاصهــا، كمــا أن 
عالقتهــا بالمنظمــات الدوليــة ذات االختصــاص 
تحتــم وجــود احتياطــات أمنيــة لضمــان عــدم 
تســرب هــذه المعلومــات. ومــن هــذا المنطلــق 
فــإن توفــر مقــر مســتقل للهيئــة تديــر مــن خاللــه 
واالختصاصــات  بالمهمــات  وتقــوم  أعمالهــا 
الموكلــة لهــا يعتبــر هدفــًا اســتراتيجيًا و رئيســيًا 
ــن  ــئت م ــي أنش ــا الت ــام بواجباته ــل القي ــن أج م
أجلهــا. كمــا أن تشــعب أعمــال الهيئــة ومهامهــا 
يتوجــب وجودهــا بالقــرب مــن أماكــن تطبيــق 
أعمالهــا، ومــن هنــا فانــه ال يمكــن القيــام بذلــك 
ــة يمكّنهــا مــن أداء هــذه  ــة مقــر للهيئ إال بتهيئ
المهــام. ويشــمل ذلــك تجهيــز مقــار لهــا فــي 
ــده  ــم بع ــة، يت ــة أولي ــة كمرحل ــارات المملك مط
ــا  ــب م ــرى حس ــن أخ ــز أماك ــي تجهي ــروع ف الش

المملكــة  تمثيــل  ويعتبــر  الحاجــة.  تســتدعيه 
فــي المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة هدفــًا 
مــن أهــداف الهيئــة  التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

وألجــل ذلــك أوجــدت الهيئــة مكتبــًا لبعثتهــا 
)ضمــن وفــد المملكــة الدائــم لــدى المنظمــات 
فيينــا،  النمســاوية  العاصمــة  فــي  الدوليــة( 
وبالقــرب مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
العالقــة  ذات  األعمــال  فــي  للتواصــل معهــا 
باختصــاص الهيئــة،  ولتمكيــن العامليــن بالبعثــة 

مــن ممارســة أعمالهــم اليوميــة.  

يعتبــر الحفــاظ علــى أصــول وممتلــكات الهيئــة، 
مــن أجهــزة ومختبــرات ومبانــي شــأن لــه أهميــة 
كبيــرة لمــا لهــذه األصــول مــن خصوصيــة عاليــة 
ال تتوفــر فــي أماكــن أخــرى. كمــا يتحتــم توثيــق 
والحفــاظ  صيانتهــا  ومتابعــة  األصــول  هــذه 
عليهــا مــن التلــف، وأن يتــم العمــل علــى تهيئــة 
أســباب تفــادي الكــوارث، والعمــل خــالل األزمــات 
أولويــة  يعتبــر  الــذي  األعمــال،  واســتمرارية 
االســتراتيجي. الهــدف  هــذا  ضمــن  قصــوى 

وموجــودات  مقــدرات  علــى  الحفــاظ  ويعتبــر 
هــذه المقــار واحــدًا مــن أهــم المكتســبات التــي 
ــن  ــك م ــة، وذل ــة الدقيق ــع للمتابع ــب أن تخض يج
خــالل حصرهــا واســتدامتها، ومــن خــالل أعمــال 
ــع  ــة لجمي ــة والوقاي ــة الدوري ــة والصيان المتابع
ــن  ــول م ــذه األص ــة ه ــد حرك ــة ورص ــول الهيئ أص
خــالل تجهيــز البيئــة التقنيــة المناســبة لذلــك 
 ،)Assets Management( ــال ــبيل المث ــى س عل
المعلومــات  تقنيــة  خدمــات  مــع  وبتكامــل 
اســتكمال  الهــدف  هــذا  ويتضمــن  بالهيئــة. 
ــة  ــرات الهيئ ــي ومختب ــة بمبن ــزات الخاص التجهي
بعثــة  المملكــة ومكتــب  ومكاتبهــا بمطــارات 
ــا، وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة  الهيئــة فــي فيين

ــاالت. ــذه الح ــل ه ــي مث ــة ف المتبع
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مبادرة ) 14.1( نشر نظام إدارة المرافق واألصول.

والممتلــكات  األصــول  حصــر  أهميــة  تظهــر 
ــن،  ــدر ممك ــر ق ــا بأكب ــتفادة منه ــل االس ــن أج م
أعمــال  خــالل  مــن  اســتدامتها،  وكذلــك 
المتابعــة اليوميــة. ومــن هــذا المنطلــق كان 
ــذه  ــل ه ــل مث ــة لتفعي ــي الهيئ ــه ف ــاك توج هن
االســتفادة  تمّكــن  التــي  التقنيــة  األنظمــة 
واســتدامتها.  األصــول  هــذه  مــن  القصــوى 
ويمكــن تعريــف نظــام إدارة المرافــق واالصــول 
 Building Management System, Asset(
آلــي  بانــه عبــارة عــن نظــام   )Management

يقــوم بمراقبــة  ومتابعــة االصــول المملوكــة 
للهيئــة مثــل المبانــي واألجهــزة ...الــخ، كمــا 
المتعلقــة  االعمــال  متابعــة  بعمليــة  يهتــم 
بمرافــق الهيئــة، كالتشــغيل والصيانــة وأعمــال 
مــزودي  مــع  والتنســيق  والزراعــة،  النظافــة 
الخدمــة. ومــن االعمــال علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر متابعــة اســتهالك الكهربــاء والمــاء 
وأعمــال الصيانــة الدوريــة وقطــع غيــار التكييــف 

والكهربــاء.
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مبادرة )14.2( وضع خطة الســتمرارية األعمال واســتعادة القدرة على العمل بعد الكوارث

ــع  ــى وض ــال إل ــتمرارية األعم ــة اس ــدف خط ته
ــر وخطــط لالســتعداد للحــوادث والكــوارث  معايي
بجميــع أشــكالها، وضمــان وجــود ضوابــط فعالــة 
ــات،  ــوادث أو األزم ــوارد إلدارة الح ــدرات أو م وق
واإلجــراءات  العمليــات  اســتمرارية  وضمــان 
خــالل االنقطاعــات والــذي مــن شــأنه تمكيــن 
الهيئــة مــن تحقيــق أهدافهــا بالوقــت والجــودة 
المســتهدفة وضمــان مصالــح أصحــاب المصلحــة 
الهيئــة.  ســمعة  علــى  والحفــاظ  الرئيســين 
األعمــال  اســتمرارية  خطــة  تفعيــل  ويســاعد 
الهيئــة فــي عــدة جوانــب. ففــي جانــب األعمــال 
ــن  ــة م ــال الهيئ ــتمرارية األعم ــة اس ــن خط تمّك
المســاهمة فــي تحقيــق األهداف االســتراتيجية، 
الهيئــة  وعمليــات  وأصــول  أنشــطة  وحمايــة 
وســمعتها. أمــا فــي الجانــب المالــي فالخطــة 
االنقطاعــات  تكاليــف  تقليــل  فــي  تســاهم 
والعواقــب القانونيــة والماليــة المصاحبــة لهــا، 
وتمتــد إلــى المســاهمة فــي حمايــة األرواح 
وتقليــل الخســائر فيهــا خــالل األزمــات. مــن جانــب 
ــي  ــة ف ــات الرئيس ــن الجه ــة م ــد الهيئ ــر ُتع أخ

مســؤوليات االســتجابة فــي الخطــة الوطنيــة 
ــة الصــادرة بقــرار  للطــوارئ اإلشــعاعية والنووي
مجلــس الــوزراء رقــم )263( وتاريــخ 1429/9/1هـــ، 
ومــن ذلــك خدمــات مركــز عمليــات الطــوارئ 
فــي الهيئــة والــذي يتولــى مســؤوليات تقييــم 
الحــوادث النوويــة واإلشــعاعية وتداعياتهــا، بمــا 
فــي ذلــك االتصــال الدولــي بمركــز عمليــات 
الدوليــة  الوكالــة  فــي  الدولــي  الطــوارئ 
وتلقــي  تقديــم  ومنصــات  الذريــة،  للطاقــة 
المســاعدة الدوليــة عنــد وقــوع طارئ إشــعاعي 
أو نــووي، وذلــك فــي إطــار االتفاقيــات الدوليــة 
المنظمــة لذلــك. ومــن مســؤولياتها فــي هــذا 
الشــأن تســخير مــا لديهــا مــن قــدرات رصــد 
اســتباقي  وتقديــر  مبكــر  وإنــذار  إشــعاعي 
واإلشــعاعية،  النوويــة  الحــوادث  لتداعيــات 
ــق  ــبة للفري ــراءات المناس ــاذ اإلج ــة باتخ والتوصي
الوطنــي لالســتجابة للطــوارئ، قبــل وقوعهــا، 
وكافــة أعمــال االســتجابة ومتطلبات االســتعداد، 

ــال. ــتمرارية األعم ــدرات اس ــك ق ــي ذل ــا ف بم
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مبــادرة )14.3( اســتكمال التجهيــزات العينيــة، بمــا فــي ذلــك المقــر الرئيــس والمكاتــب 
اإلقليميــة ومبنــى المختبــرات الفنيــة الرقابيــة

رئيســي  مقــر  إيجــاد  علــى  الهيئــة  عملــت 
ومكاتــب لهــا تضــم جميــع أنشــطتها، والتــي من 
ــا  ــا، ومنه ــام بمهامه ــن القي ــن م ــا تتمك خالله
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تأســيس مركــز 
ــل  ــرات التحلي ــة ومختب ــات الطــوارئ النووي عملي
والرصــد  المبكــر  اإلنــذار  ومركــز  اإلشــعاعي. 
اإلشــعاعي. كمــا يضــم المقــر اإلدارات المختلفــة 
)حســب هيكلهــا التنظيمــي المعتمــد(. وتســعى 
وممارســة  أهدافهــا  تحقيــق  إلــى  الهيئــة 
ــت  ــا نص ــب م ــة حس ــة المختلف ــطتها الرقابي أنش
عليــه األنظمــة ذات العالقــة )نظــام المســؤولية 
المدنيــة عــن األضــرار النوويــة الصــادر بالمرســوم 
الملكي رقــم )م/81( وتاريخ )1439/7/25(، ونظام 
الرقابــة على االســتخدامات النووية واإلشــعاعية 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/82( وتاريــخ 
)1439/7/25(، وتنظيــم هيئــة الرقابــة النوويــة 
واإلشــعاعية الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)334( وتاريــخ )1439/6/25(. وقــد روعــي فــي 
اختيــار مقــر الهيئــة توفــر المتطلبــات الفنيــة 
مــن قــدرات أحمــال ومتطلبــات الكتروميكانيكيــة 
ــه  ــة أساســية فــي بنيت ــة وأمني ومقومــات تقني

ــة. التحتي

اإلنجــازات لمبــادرة )14.3( لعــام التقريــر 
ــي الحال

قامــت الهيئــة باســتئجار مبنــى لهــا فــي مدينــة 

الريــاض، وأبرمــت اتفاقيــة ثنائيــة مــع شــركة 
ــة  ــتئجار ثالث ــابقًا( الس ــوي س ــحن الج ــال )الش س
ــز  ــك عبدالعزي ــار المل ــي مط ــة ف ــب للهيئ مكات
ــار  ــي ومط ــد الدول ــك خال ــار المل ــي ومط الدول
الملــك فهــد الدولــي. ومــن أجــل تهيئــة البيئــة 
المناســبة، تــم تعميــد أحــد المكاتــب الهندســية 
الوطنيــة لألشــراف علــى مشــروع تنفيــذ مبنــي 
ــة  ــم الالزم ــاز التصامي ــم إنج ــد، وت ــة الجدي الهيئ
ــال  ــذ أعم ــة تنفي ــرح منافس ــم ط ــا ت ــك، كم لذل

ــد. ــى الجدي ــث المبن ــل وتأثي تأهي

النحــو  اإلنجــازات علــى  أبــرز  تلخيــص  ويمكــن 
التالــي:-

ــل  ــروع تأهي ــركات لمش ــن الش ــددًا م ــل ع 1. تأهي
ــر  ــي المق ــة ف ــرات الهيئ ــى ومختب ــث مبن وتأثي

ــة. ــات الفني ــع المتطلب ــق م ــا يتواف ــد بم الجدي

2. إعداد الكراسة الخاصة بالمنافسة.

3. ترســية أعمــال الحراســات األمنيــة لمبنــى 
الهيئــة الجديــد.

ــحن  ــال )الش ــركة س ــع ش ــة م ــع االتفاقي 4. توقي
ــة فــي  ــب للهيئ الجــوي ســابقًا( الســتئجار مكات
مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي، مطــار الملــك 

ــد الدولــي ومطــار الملــك فهــد الدولــي. خال

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )14.3(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الرابع40%40% 2021م

2022م
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الهدف اإلستراتيجي )14( إنشاء 
البنية التحتية المادية األساسية 

ومرافق الدعم في الهيئة 

مبادرة )14.1(
 نشر نظام إدارة المرافق واألصول.

مبادرة )14.2(
 وضع خطة الستمرارية األعمال واستعادة 

القدرة على العمل بعد الكوارث.

مبادرة )14.3( 
استكمال التجهيزات العينية، بما في ذلك المقر 
الرئيس والمكاتب اإلقليمية ومبنى المختبرات 

الفنية الرقابية.

الهدف اإلستراتيجي )15( 
لتقنيــة  األمثــل  االســتخدام 

ت مــا لمعلو ا

ــن  ــل التمكي ــد عوام ــي أح ــول الرقم ــر التح يعتب
ــورت  ــك ط ــة 2030، لذل ــة المملك ــية لرؤي الرئيس
المملكــة اســتراتيجية قطــاع تقنيــة المعلومــات 
الوطنيــة  واالســتراتيجية   ،)2023( واالتصــاالت 
للتحــول الرقمــي)2025(، واســتراتيجية الحكومــة 
المبــادرات  جانــب  إلــى  اإللكترونيــة)2023(، 
الرقميــة الرئيســية األخــرى. وكان لقــرار مجلــس 
)1440/9/23هـــ(  وتاريــخ   )555( رقــم  الــوزراء 
ــي  ــول الرقم ــيرة التح ــم مس ــي دع ــر ف دور كبي
ــط  ــاد ضواب ــالل اعتم ــن خ ــك م ــي، وذل الحكوم
ــي  ــاالت ف ــات واالتص ــة المعلوم ــتخدام تقني اس
الجهــات الحكوميــة والتــي تتعلــق بالمواقــع 
والحوســبة  اإللكترونــي  والبريــد  اإللكترونيــة 
واســتخدام  الناشــئة  والتقنيــات  الســحابية 
ــة واألجهــزة  ــة المعلومــات الحكومي أصــول تقني
الســيبراني  األمــن  إلــى  إضافــًة  الشــخصية، 
ووســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث أّكــد القــرار 
علــى أهميــة العمــل وفــق ضوابــط مقننــة فــي 
ــات.  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــراءات االتص ــع إج جمي
وتاريخ   )17850( رقم  السامي  األمر  تضمن  كمــا 
)1441/3/16هـــ( التأكيــد على الجهات الحكومية 
المشتركة  اإللكترونية  البيانات  إتاحة  باستكمال 
عن  والرفع  األخرى،  الحكومية  الجهات  مع 
التقارير  وتضمين  الربط،  إجــراءات  معوقات 
الــذي  التقدم  مستوى  عن  معلومات  السنوية 
البيانات،  مشاركة  مجــال  فــي  إحــرازه  يتــم 
مجانًا.  المشتركة  البيانات  اتاحة  إلى  باإلضافة 

وألهميــة األمــن الســيبراني فقــد صــدر األمر 
وتاريخ)1439/11/10هـــ(   )57231( رقــم  السامي 
رفــع  الحكوميــة  الجهــات  جميــع  »علــى  بــأن 
ــبكاتها  ــة ش ــيبراني لحماي ــا الس ــتوى أمنه مس
وأنظمتهــا وبياناتهــا اإللكترونيــة، وااللتــزام بمــا 
تصــدره الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــن 
ــادات  ــط وإرش ــر وضواب ــر ومعايي ــات وُأط سياس
بهــذا الشــأن«. كمــا تضمنــت المــادة )9( مــن 

االمــر الســامي الكريــم رقــم )59766( بتاريــخ 
بمنظومــة  باالهتمــام  التوجيــه  1439/11/2هـــ، 
ــادة  ــذه الم ــت ه ــث تضمن ــة، حي ــات الوطني البيان
توجيــه جميــع الجهــات الحكوميــة بإنشــاء مكاتــب 
ــة  ــزة الحكومي ــع األجه ــي جمي ــات ف إلدارة البيان
ترتبــط بالمســؤول األول فــي كل جهــة. ويأتــي 
ذلــك لتحســين عمليــة دعــم القــرار وبنــاء منظمة 
ــي  ــا ف ــهم ايجاب ــي ستس ــة الت ــات الوطني البيان
رؤيــة  وفــق  الشــامل  التحــول  عمليــة  دعــم 
ــص  ــي متخص ــأن رقاب ــي ش ــة 2030. وف المملك
ــة  ــة النووي ــة الرقاب ــؤوليات هيئ ــار مس ــي إط ف
واإلشــعاعية، فــإن اهتمــام الهيئة كجهــة رقابية 
ــف  ــعاعي ال يتوق ــووي واالش ــال الن ــي المج ف
الســيبراني  لألمــن  الســائد  المفهــوم  علــى 
وإنمــا يشــمل مجــال األمــن النــووي الســيبراني 
ــر  ــات والمعايي ــن المتطلب ــن ضم ــد م ــذي يع وال
ــووي  ــن الن ــة األم ــار منظوم ــي إط ــة ف الدولي
الدولــي والتــي تلتــزم المملكــة بهــا. وتبــرز 
الســيبراني  النــووي  األمنــي  البعــد  أهميــة 
ألمــان  مهــددات  مــن  يواجهــه  قــد  فيمــا 
المرافــق النوويــة واإلشــعاعية، كالتعــدي مثــال 
ــول  ــي الوص ــا، أو ف ــم به ــائل التحك ــى وس عل
ــدا  ــكل تهدي ــذي يش ــورة وال ــات محظ ــى بيان إل

ــًا. ــًا نووي أمني

ــة  ــز المهم ــد الركائ ــات أح ــة المعلوم ــر تقني تعتب
وتطويــر  األعمــال  كفــاءة  وتحســـين  لتطويــر 
الخدمــات المقدمــة للعمــالء. وتــزداد الحاجــة 
لهــذه التقنيــة فـــي منظمــات الرقابــة النوويــة 
كفــاءة  تعزيــز  فــي  ألهميتهــا  واإلشــعاعية 
ــر  ــة وتوفيــ ــطتها الرقابي ــع أنشــ ــة جميـ وفعالي
ــي  ــة، وتبنـ ــة والدقيقــ ــات الصحيحــ المعلومــ
الحديثـــة فـــي تحســـين وتطويـــر  التقنيـــات 
اإلجــراءات والخدمـــات. وتؤمـــن الهيئـــة بـــأن 
تقديـــم الخدمـــات اإللكترونية وتحســـين جودتهـا 
هـــي الطريقـــة األمثــل لتطويـــر إجراءاتهـــا 
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الداخليـة واالرتقاء بمسـتوى شـفافية خدماتهـا 
ــي  ــول الرقمـ ــا للتحـ ــن رحلتهـ ــة، ضمـ الخارجيـ
وتطويـــر عالقتها بشـــركائها والمسـتفيدين مـن 

خدماتهـا.

يركــز هــذا الهــدف اإلســتراتيجي علــى تأســيس 
وتطويــر منظومــة رقميــة آمنة ومتكاملــة داخليا 
والمنظمــات  الوطنيــة  الجهــات  مــع  وخارجيــا 
الدوليــة ذات العالقــة ممــا يعظــم االســتفادة 
مــن البيانــات والمعلومــات المتوفــرة مــن هــذه 
المنظومــة بجــودة وموثوقيــة عاليــة تســاعد 

واالرتقــاء  القــرار،  صنــع  عمليــات  دعــم  فــي 
المســتفيدين،  لكافــة  المقدمــة  بالخدمــات 
ــة الالزمــة وفقــًا  ــة التحتي ــر البني مــن خــالل تطوي
ألحــدث التقنيــات وافضــل الممارســات ودعــم 
الكفــاءات الوطنيــة بالمهــارات المطلوبــة لتبني 
ــات  ــة البيان ــة وحوكم ــات الرقمي ــول والتقني الحل
وبمــا يســهم فــي  تحقيــق اهــداف الخطــة 
االســتراتيجية التأسيســية للهيئــة )2023-2021( ، 
ويتوائــم مــع الخطــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي  

ــة 2030. ــة المملك ــع رؤي وم

مبادرة )15.1( إنشاء البنية التحتية الالزمة لتقنية وأمن المعلومات

المعلومــات ذات  لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  تعــد 
ــة  ــة النووي ــة الرقاب ــام هيئ ــة لمه ــة عالي أهمي
واإلشــعاعية، ولهــا متطلبــات دقيقــة وحاجــة 
كافــة  تحّقــق  لتكفــل  خاصــة  عنايــة  إلــى 
مــن  فالكثيــر  المعاييــر.  وبأفضــل  االعتبــارات 
ــى  ــرًا عل ــادا كبي ــد اعتم ــة تعتم ــال الرقابي األعم
ونظــم  البيانــات  وإدارة  المعلومــات  تقنيــة 

الشــبكات. ومتانــة  المحــاكاة 

اإلنجــازات لمبــادرة )15.1( لعــام التقريــر 
الحالــي

لقــد تــم تصميــم البنيــة التحتيــة التقنيــة للهيئــة 
لرفــع كفاءة وجــودة واســتمرار الخدمــات التقنية 
ــة،  ــات المتداول ــات والبيان ــن المعلوم ــز أم وتعزي
ــم  ــي تدع ــة الت ــات التقني ــدث االتجاه ــق أح ووف
وتعــزز الكفــاءات التشــغيلية وتقلــل التكلفــة. 
ــة  ــاء بني ــتراتيجًيا إلنش ــا اس ــة نهًج ــت الهيئ واتبع
تحتيــة عاليــة الموثوقيــة، مــن خــالل دمــج مــوارد 
تقنيــة المعلومــات وتوحيدهــا، وتنفيــذ مكونــات 
بنيــة تحتيــة مرنــة وقابلــة للتطويــر تطبــق أفضــل 
ــغيل  ــي التش ــة ف ــة والدولي ــات المحلي الممارس
ــاع  ــدأ الدف ــق مب ــع تطبي ــات، م ــن المعلوم وأم
األمنــي المتعــدد علــى كافــة المســتويات مــن 
شــبكات وانظمــة وقواعــد بيانــات. وقــد تــــم 
ــي  ــاريع الت ــام والمش ــن المه ــد م ــاز العدي إنجــ
تســهم فــي تعزيــز البنيــــة التحتيــــة وفــق 

ــي :- التال

للهيئــة  األساســي  البيانــات  مركــز  تطويــر   .1
الوطنــي المعلومــات  بمركــز 

حرصــت الهيئــة فــي مرحلــة تأسيســها علــى 
تطويــر مركــز البيانــات األساســي لهــا مــن خــالل 
اســتضافته بمركــز المعلومــات الوطنــي الــذي 
يخضــع لمعاييــر عاليــة مــن ناحيــة أمــن وســالمة 
البيانــات، وذلــك لضمــان اســتمرارية األعمــال 
ــدأ  ــق مب ــة وتحقي ــة الحساس ــة باألنظم المتعلق
التوافريــة. وفــي هــذا الشــأن تــم تركيــب أنظمة 
الصمــود  أنظمــة  مثــل  المتقدمــة،  الحمايــة 
األمنيــة  للهجمــات  التعــرض  ضــد  والدفــاع 
الســيبرانية لضمــان حمايــة البيانــات واســتمرارية 
األساســية  للمتطلبــات  امتثــااًل  الخدمــات 
ــة  ــا الهيئ ــت به ــي أوص ــيبراني، الت ــن الس لألم
الوطنيــة لألمــن الســيبراني )NCA(، والوكالــة 
الذريــة فــي بعــض عناصــر  الدوليــة للطاقــة 
األمــن النــووي الســيبراني. كمــا تــم عــزل مركــز 
البيانــات األساســي افتراضًيــا إلــى مركــز بيانــات 
فرعــي خــاص باألنظمــة الحساســة معزولــًة عــن 
ــي  ــات فرع ــز بيان ــة، ومرك ــت العام ــبكة األنترن ش
آخــر خــاص إلطــالق الخدمــات وحمايتها ســيبرانًيا.

2. مشــروع تجهيــز البنيــة التحتيــة لشــبكة الهيئة

البنيــة  تجهيــز  الــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 
التحتيــة لشــبكة الهيئــة، مــن أجــل أن تكــون 
للتوســع  ذات كفــاءة وتوافريــة عاليــة قابلــة 
الهندســة  الهيئــة  اعتمــدت  حيــث  مســتقباًل 

المعماريــة للشــبكة وفــق المعاييــر العالميــة 
واســتقرارها  أمنهــا  مــن  للتأكــد  والوطنيــة 
الدوائــر  علــى  االعتمــاد  خــالل  مــن  وذلــك 
الرقميــة اآلمنــة لتحقيــق التوافــر العالــي للبنيــة 
ــة.   ــتمرارية الخدم ــان اس ــبكة ولضم ــة للش التحتي
ــبكات،  ــدة ش ــغيل ع ــن تش ــاء م ــم االنته ــد ت وق
ــة  ــة الهيئ ــول ألنظم ــة للوص ــبكة خاص ــا ش منه
الحساســة معزولــًة مادًيــا وافتراضيــًا بشــكل 
اإلنتاجيــة  البيئــة  عــزل  إلــى  باإلضافــة  آمــن، 
وتشــغيل  االختبــار  وبيئــة  التطويــر  بيئــة  عــن 
شــبكة لوصــول الموظفيــن اآلمــن إلــى خدمــات 
اإلنترنــت األخــرى، وشــبكة خاصــة لمختبراتهــا 
األجهــزة  مــن  العديــد  علــى  تحتــوي  والتــي 
شــبكة  إلــى  باإلضافــة  الحساســة،  المخبريــة 
ــة  خاصــة لألمــن المــادي ألنظمــة التحكــم األمني
ــا  ــة ومختبراته ــر الهيئ ــة لمق ــرات المراقب وكامي
والفــروع التابعــة لهــا. وتــم االنتهــاء مــن تركيــب 
وتشــغيل أنظمــة مراقبــة الشــبكة والخــوادم 
التــي تســاعد فــي التنبــؤ باألخطــاء التقنيــة 
وتســاعد فــي االســتباقية فــي اتخــاذ القــرارات 
وإيجــاد الحلــول الالزمــة لضمان اســتقرار األنظمة 
والخدمــات. وقــد ســاهم ذلــك فــي تحقيــق 
بيــن الهيئــة والجهــات الحكوميــة ذات  الربــط 
العالقــة مــن خــالل الشــبكة الحكوميــة الموحــدة 
ــرى.  ــات األخ ــات الجه ــع خدم ــل م )GSN( للتكام

الســيبراني  األمــن  إســتراتيجية وسياســات   .3
وتوريــد وتركيــب أنظمة إلدارة وأمــن المعلومات

يهــدف هذا المشــروع إلــى تطوير قــدرات الهيئة 
فــي مجــال األمــن الســيبراني لحمايــة البيانــات 
ــة،  ــة والخارجي ــيبرانية الداخلي ــر الس ــن المخاط م
ولتحديــد الفجــوة ومعرفــة األنظمــة واألدوات 
الالزمــة لرفــع مســتوى األمــن الســيبراني. وقــد 
ــم  ــة العــام بعمــل تقيي ــة فــي بداي قامــت الهيئ
ــق  ــن تطبي ــة 22% م ــرزت الهيئ ــث أح ــي، حي مبدئ
ــيبراني وكان  ــن الس ــية لألم ــات األساس المتطلب
هــذا أكثــر مــن المتوقــع، نظــرًا لمــا واجهتــه 
ــر  ــود مق ــدم وج ــق بع ــات تتعل ــن تحدي ــة م الهيئ
دائــم لهــا حيــث كان مقرهــا عنــد إنشــائها فــي 
ــة  ــة الذري ــه للطاق ــك عبدالل ــة المل ــى مدين مبن
ــر  ــى مق ــا ال ــم انتقاله ــم ت ــن ث ــددة، وم والمتج
آخــر مؤقــت فــي مبنــى وزارة الطاقــة.  وعلــى 

ــة  ــت الهيئ ــي، حرص ــم المبدئ ــج التقيي ــوء نتائ ض
ــذ  ــى تنفي ــيبراني عل ــن الس ــالل إدارة األم ــن خ م

ــة:- ــراءات التالي ــن االج ــد م العدي

 399 رقــم  التنفيــذي  الرئيــس  قــرار  صــدور  أ. 
وتاريــخ 1442/12/22هـ بتشــكيل اللجنة اإلشــرافية 
الســامي  لألمــر  تنفيــذًا  الســيبراني  لألمــن 
1439/11/10هـــ،  وتاريــخ   )57231( رقــم  الكريــم 
ــات  ــة الجه ــى كاف ــه  عل ــى أن ــص عل ــذي ين وال
لرفــع  داخليــة  لجــان  تشــكل  أن  الحكوميــة 
ــبكتها  ــة ش ــيبراني لحماي ــا الس ــتوى أمنه مس
وأنظمتهــا وبياناتهــا اإللكترونيــة، وأن تلتــزم بمــا 
تصــدره الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــن 
سياســات وأطــر وضوابــط وإرشــادات. كذلــك تــم 
اعتمــاد الوثيقــة االســتراتيجية لألمــن الســيبراني 
التــي تدعــم اســتراتيجية أعمــال الهيئــة وتدعــم 
إجــراءات مواجهــة التهديــدات وتقليــل المخاطــر 
الســيبرانية لحمايــة البنيــة التحتيــة مــن االختــراق 
ــك  ــيبراني وكذل ــا الس ــة أمنه ــفير وتقوي والتش

ــا. ــة به ــات المتعلق ــاد السياس اعتم

ب. إطــالق وتشــغيل جميــع األنظمــة األمنيــة 
ــدي  ــة للتص ــة الالزم ــد بالخط ــة والتقي المتقدم
للهجمــات الســيبرانية واالمتثــال لخارطــة الطريق 
المتعلقــة بإســتراتيجية الهيئة لألمن الســيبراني. 
كمــا حرصــت الهيئــة فــي هــذا المشــروع علــى 
إطــالق برنامــج التوعيــة باألمــن الســيبراني لرفــع 
لــدى  الســيبراني  باألمــن  الوعــي  مســتوى 
موظفــي الهيئــة وإيجــاد نقــاط القــوة والضعــف 
التــي تســاعد فــي وضــع خارطــة طريــق تعليميــة 

ــة. وإثرائي

 وبعــد تنفيــذ االجــراءات المذكــورة انًفــا، تــم 
لألمــن  الوطنيــة  للهيئــة  الميدانــي  التقييــم 
الســيبراني )NCA( فــي نهايــة العــام، فأحــرزت 
بالضوابــط  االلتــزام  نســبة  مــن   %64 الهيئــة 

الســيبراني.  لألمــن  والتشــريعية  األساســية 

االحتياطــي  النســخ  نظــام  وتركيــب  توريــد   .4
الهيئــة ألنظمــة 

وإجــراءات  سياســات  بتطويــر  الهيئــة  قامــت 
النســخ االحتياطــي والحفــظ الدائــم للبيانــات 
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الحساســة، حيــث يوجــد  لــدى الهيئــة منظومــة 
متكاملــة مــن أنظمــة النســخ االحتياطــي الموحد 
التــي تــم تشــغيلها وفقــًا لسياســات النســخ 
االحتياطــي الخاصــة بجميــع األنظمــة والتــي 
تشــمل الملفــات وقواعــد البيانــات والخــوادم 
بشــكل كامــل. وتســتخدم هــذه النســخ فــي وقت 
الحــق الســتعادة المحتويــات األصليــة فــي حالــة 
فقــدان البيانــات أو التعــرض للهجــوم الســيبراني 
ــة  ــت الهيئ ــا طبق ــه. كم ــمح الل ــفير ال س أو التش
خطــة التعافــي مــن الكــوارث والتــي تشــمل 
وســائل الحفــظ الممغنطــة التــي تضمــن أطــول 
مــدة للتخزيــن، مــع تميزهــا بأنهــا األقــل عرضــة 

ــبكة. ــن الش ــدات م للتهدي

للتخزيــن  »شــارك«  منصــة  وتركيــب  توريــد   .5
المتزامــن الموحــد حرصــت الهيئــة مــن خــالل 
هــذا المشــروع علــى توفيــر البيئــة الُمثلــى 
لرفــع اإلنتاجيــة واالســتخدام األمثــل للمعلومــات 
منصــة  إطــالق  خــالل  مــن  عليهــا  والحفــاظ 
»شــارك«  اآلمنــة للتخزيــن المتزامــن الموحــد 
ولتوفيــر العمــل التفاعلــي ومشــاركة الملفــات 
بيــن الموظفيــن داخليــًا ومــع الجهــات الحكوميــة 
خارجيــًا ضمــن أفضــل الممارســات والضوابــط 
لألمــن  الوطنيــة  بالهيئــة  الخاصــة  األمنيــة 

الســامي  لألمــر   تطبيقــًا  وذلــك  الســيبراني 
رقــم )57231( وتاريــخ 1439/11/10هـــ. كمــا تمكــن 
ــام  ــذ المه ــن تنفي ــة م ــي الهيئ ــة موظف المنص
المناطــة بهــم مــع إمكانيــة اســتكمال األعمــال 
عــن ُبعــد بشــكل آمــن وكمــا توفــر خاصيــة التحكم 

إصــدار الوثيقــة.  

6. منصة خدمات الموظفين »آمر«.

الموظفيــن  خدمــات  منصــة  الهيئــة  أطلقــت 
الســتقبال  متكاملــة  منصــة  وهــي  »آمــر« 
الشــكاوى ومعالجتهــا وإيصالهــا إلــى القســم 
ــة  ــع اإلنتاجي ــدف رف ــي، به ــكل آل ــص بش المخت
هــذه  إطــالق  أدى  وقــد  المعالجــة.  وســرعة 
المنصــة  إلــى تقليــص وقــت االســتجابة للحوادث 
ــات  ــق والطلب ــى 5 دقائ ــي إل ــم الفن ــدى الدع ل
ــة  ــا ان المنص ــد أقصــى. كم ــاعتين كح ــى س إل
تســتخدم أحــد أفضــل األنظمــة التــي تدعــم 
ــي  ــف التلقائ ــالل التصني ــن خ ــال م ــة األعم أتمت
والتخصيــص وتوجيــه الحــوادث والطلبــات بشــكل 
هــذا  فــي  الممارســات  أفضــل  مــع  يتوائــم 
المجــال ومنهــا ITIL4. ويوجــد لــدى الهيئــة 
خطــة لتوســعة نطــاق المنصــة لتشــمل مجــاالت 
واإلدارات  المرافــق  خدمــات  مثــل  مختلفــة 

التخصصيــة األخــرى فــي الهيئــة. 

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )15.1(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثاني65%63% 2021م

2023م

ــن  ــة، تتضم ــالء الهيئ ــال لعم ــات واالتص ــاملة للمعلوم ــة ش ــاء منص ــادرة )15.2( إنش مب
ــي ــل اجتماع ــائل تواص ــت ووس ــع انترن مواق

ال يكتمــل االســتخدام األمثــل لتقنيــة المعلومــات 
ــر آليــات  وتحقيــق التحــول الرقمــي بــدون تطوي
التعامــل مــع العمالء فــي جميع قنــوات التواصل 
الرقميــة. وتتمحــور هــذه المبــادرة حــول إنشــاء 
منصــة معلومــات واتصال شــاملة للمســتفيدين، 
ــائل  ــة ووس ــع اإللكتروني ــك المواق ــي ذل ــا ف بم

إنشــاء  يدعــم  مــا  وكل  االجتماعــي  التواصــل 
ونشــر  الجمهــور  مــع  والتعامــل  المحتــوى 
وقيــاس الوعــي لــدى مختلــف الشــرائح، بحيــث 
ــة  ــت الواجه ــى اإلنترن ــة عل ــع الهيئ ــون موق يك
الرئيســية للتواصــل مــع الشــركاء والمســتفيدين 
المعتمــد  المصــدر  ويكــون  العمــوم،  ومــع 

للمعلومــات والوســيلة األساســية للمســتفيدين 
ــول  ــل والحص ــات والتواص ــى الخدم ــول إل للوص

ــة. ــات الدقيق ــى المعلوم عل

اإلنجــازات لمبــادرة )15.2( لعــام التقريــر 
ــي الحال

خالل عام 2021م تم ما يلي:-

1. تطوير البوابة االلكترونية للهيئة

ــة  ــة اإللكترونيــة هــي واجهــة الهيئ ــر البواب تعتب
التفاعليــة للتواصــل مــع الشــركاء ومــع العمــوم، 
للمســتفيدين،  االلكترونيــة  الخدمــات  وتوفيــر 
وهــي مصــدر معتمــد للمعلومــات فــي االعمــال 
الرقابيــة النوويــة واإلشــعاعية، ووســيلة يتم من 
ــام  ــق بمه ــا يتعل ــكل م ــي ب ــادة الوع ــا زي خالله
ومســؤوليات الهيئــة. وتهــدف البوابــة إلــى 
توفيــر منظومــة متكاملــة وبمســتوى عــاٍل مــن 
ــات  ــات والخدم ــن المعلوم ــاءة م ــودة والكف الج
ــة  ــر المحلي ــى المعايي ــاد عل ــة باالعتم اإللكتروني
ــة  ــر العالمي ــة، والمعايي ــة الحكومــة الرقمي لهيئ
لألمــم المتحــدة لبنــاء البوابات الحكومية )مؤشــر 
تطــور الحكومــة اإللكترونيــة(، مــع ضمــان تحقيق 
المعاييــر المحليــة ألمــن المعلومــات )الهيئــة 
الوطنيــة لألمــن الســيبراني(، ومــع ابــراز الهويــة 

ــة. ــة للهيئ البصري

ــع  ــم الموق ــين تصمي ــة بتحس ــت الهيئ ــا قام كم
ــاليب  ــدث األس ــل واح ــتخدام أفض ــالل اس ــن خ م
التقنيــة فــي مجــال تصميــم البوابــات االلكترونية 
ــراء  ــتخدم واث ــة المس ــين تجرب ــن تحس ــد م والتأك
ــذا  ــر ه ــمل التطوي ــا ش ــوى. كم ــع بالمحت الموق
العــام إطــالق مجموعــة مــن الخدمــات الجديــدة، 

التــي مــن بينهــا:-

أ. بوابة التوظيف. 

ب. اإلعالنات. 

ج. بوابة مسؤولي الحماية من اإلشعاع.

د. خدمة التحقق من الشهادات اإللكترونية.

النوويــة  الوطنيــة  الســجالت  خدمــات  هـــ. 
 . عية شــعا إل ا و

2. منصة االتصال الصوتي والمرئي

عملــت الهيئــة علــى ضمــان اســتمرارية العمــل، 
وتوفيــر منصــة تفاعليــة متقدمــة للموظفيــن 
مــع  والمشــاركة  الجماعــي  العمــل  تتيــح 
الجهــات المحليــة والجهــات الخارجيــة، وذلــك 
ضمــن أفضــل الممارســات والسياســات األمنيــة 

الخاصــة بالهيئــة.

3. إنشــاء منصــة مركزيــة إلرســال اإلشــعارات عبــر 
الرســائل النصيــة SMS والبريــد اإللكترونــي

 ويهدف هذا المشروع الى ما يلي:-

إرسال إنذارات الطوارئ النووية الواردة � 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الــرصــد �  شبكة  أنــظــمــة  ــات  ــالغ ب ربـــط 
اإلشعاعي البيئي المستمر واإلنذار المبكر.

إلشعارات �  المؤسسية  األنظمة  ربــط 
الموظفين ونشر التعاميم.

4. منصة إدارة عالقات المستفيدين 

يعتبــر رضــا المســتفيدين عامــاًل رئيســًيا فــي 
ــام  ــاس ه ــو مقي ــة، وه ــة حكومي ــاح أي جه نج
للتأكــد مــن تحقيــق الهيئــة ألهدافهــا ومعرفــة 
نتائــج أدائهــا. وعملــت الهيئــة علــى تطويــر 
التــي  اإللكترونيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
وأفــراد  منشــآت  مــن  للمســتفيدين  تســمح 
ــا.  ــة إلكترونًي ــع الهيئ ــالت م ــة التعام ــراء كاف بإج
ــد  ــال موح ــز اتص ــيس مرك ــة بتأس ــت الهيئ وقام
بهــدف رفــع كفــاءة التواصــل مــع المســتفيدين 
مــع  والتعامــل  االستفســارات  واســتقبال 
الطلبــات والشــكاوى ومتابعتهــا داخلًيــا. وتطمح 
ــات  ــر خدم ــود وتوفي ــد الجه ــى توحي ــة إل الهيئ
ســريعة وفعالــة مــن خــالل تطويــر وإطــالق نظام 
ــذي  ــتفيدين وال ــات المس ــي إلدارة عالق إلكترون
ــكل  ــل بش ــة إلدارة التواص ــيوفر األدوات الالزم س
وقــد  المتعــددة.  القنــوات  خــالل  مــن  فعــال 
قامــت الهيئــة بتحديــد األهــداف ونطــاق العمــل 
لهــذا المشــروع وطرحــه كمنافســة عامــة تمــت 
ترســيتها علــى إحــدى الشــركات الوطنيــة علــى 
ــالق  ــروع وإط ــذ المش ــن تنفي ــاء م ــم االنته أن يت
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مبادرة )15.3( إنشاء نظم أساسية ذات أولوية لمعلومات األعمال

تحــول  تحقيــق  إلــى  المبــادرة  هــذه  تهــدف 
رقمي شــامل فــي العمليــات الرقابيــة والمهام 
ــات  ــة العملي ــالل أتمت ــن خ ــة م ــية للهيئ األساس
والتطبيقــات  المعلومــات  أنظمــة  وإنشــاء 
الداعمــة لقطاعــات األعمــال األساســية فــي 
الهيئــة، ويشــمل ذلــك أنظمــة الرقابــة النوويــة 
النوويــة،  الطــوارئ  وأنظمــة  واإلشــعاعية، 
وأنظمــة الرصــد اإلشــعاعي واإلنــذار المبكــر، 
ــى  ــًة إل ــات إضاف ــم والتطبيق ــن النظ ــا م وغيره
ــم  ــن ه ــّهل لم ــي تس ــة الت ــات اإللكتروني الخدم
خــارج  الهيئــة االســتفادة مــن خدماتهــا. كمــا 
الخدمــات  بنــاء  أيًضــا  المبــادرة  تشــمل هــذه 
خدمــات  مثــل  األعمــال  لمعلومــات  الداعمــة 
ــات  ــتفيدين وخدم ــن المس ــق م ــر« والتحق »أبش
العنــوان الوطنــي وخدمــات التحقــق من الســجل 
التجــاري، إضاًفــة إلــى أعمــال التكامــل بيــن 
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــة وبي ــل الهيئ ــم داخ النظ
األخــرى ذات العالقــة، وإعــداد المخرجــات البيانية 
مثــل التقاريــر ولوحــات المعلومــات واإلحصــاءات، 
حيــث تنتــج هــذه النظــم أهم أصــول البيانــات في 
ــن  ــات ضم ــم والخدم ــر النظ ــم تطوي ــة. يت الهيئ
ممارســات  أفضــل  تنّفــذ  متكاملــة  منظومــة 
تطويــر البرمجيــات مــن خــالل منظــور شــامل 
ــم  ــيبراني، ويت ــن الس ــية واألم ــة المؤسس للبني
ــركات  ــع الش ــراكات م ــد الش ــالل عق ــن خ ــك م ذل
التقنيــة المتخصصــة إضافــًة إلــى بنــاء القــدرات 
الفنيــة داخــل الهيئــة، حيــث تمّكــن هــذه األنظمة 
الهيئــة مــن فــرض تحكــم رقابــي على المنشــآت 

الهيئــة  لرقابــة  تخضــع  التــي  واألنشــطة 
والعامليــن فــي المجــال اإلشــعاعي، وأيضــًا 
تســاعد هــذه األنظمــة علــى الرصــد اإلشــعاعي 
واإلنــذار المبكــر واالســتجابة الســريعة فــي حــال 
حــدوث الحــوادث النوويــة واإلشــعاعية ال قــدر 
يتــم تمكيــن  المبــادرة  اللــه، وبتحقيــق هــذه 
ــات  ــزام باالتفاقي ــاألدوات الداعمــة لاللت ــة ب الهيئ
الدوليــة واالســتخدام اآلمــن للمــواد المشــعة 

والنوويــة، واألمــان المحلــي والعالمــي.

اإلنجــازات لمبــادرة )15.3( لعــام التقريــر 
الحالــي

ــذه  ــت ه ــاريع تح ــن المش ــة م ــاز مجموع ــم إنج ت
ــي:- ــا يل ــا فيم ــص أبرزه ــن تلخي ــادرة يمك المب

ــر اإلجــراءات الرقابيــة الرئيســية ونظــام  1. تطوي
المعلومــات النوويــة واإلشــعاعية بمــا يتوافــق 
ــة -  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال ــع معايي م

المرحلــة الثانيــة.

بعــد أن أنهــت الهيئــة تطويــر اإلجــراءات الرقابيــة 
النوويــة  المعلومــات  ونظــام  األساســية 
واإلشــعاعية ، تــم البــدء مــن خــالل أحــد الشــركات  
العمليــات  أتمتــة  بعمليــة  الوطنيــة  التقنيــة 
العمــل  إدارة  أجــل  مــن  الرئيســية  الرقابيــة 
ــب  ــد يتطل ــذا بالتأكي ــة، وه ــي الهيئ ــي ف الرقاب
تســمح  التــي  اإللكترونيــة  الخدمــات  تطويــر 
مــع  التعامــالت  كافــة  بإجــراء  للمســتفيدين 

ــام  ــي الع ــتفيدين ف ــات المس ــة إدارة عالق منص
القــادم. ستســهم هــذه المنصــة فــي رفــع 
كفــاءة العمــل وتحســين جــودة الخدمــة وتجربــة 
ــر  العميــل، كمــا ســيكون لهــذه المنصــة دور كبي
فــي تفهــم الهيئــة الحتياجــات المســتفيدين 

نســبة  وقيــاس  الخدمــة  مســتويات  وتحديــد 
 2.12 المبــادرة  وتبيــن  الخدمــات.  عــن  الرضــا 
)تصميــم وتنفيــذ نظــام اداري لعالقــات العمــالء 

وخدمــات الهيئــة( مزيــدًا مــن التفاصيــل.

ــك  ــام كذل ــمل النظ ــا يش ــًا. كم ــة إلكتروني الهيئ
التنظيميــة  للعمليــات  كاملــة  الكترونيــة  إدارة 
والتــي تشــتمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
علــى الترخيــص واإلخطــار، والمراجعــة والتقييــم، 
والتفتيــش. وقــد ورد ذلــك  بشــكل مفصــل فــي 

ــادرة )1.1( المب

2. تطويــر نظــام الســجالت الوطنيــة النوويــة 
واإلشــعاعية.

ــدار األول  ــالق اإلص ــر وإط ــة بتطوي ــت الهيئ قام
نظــام  وهــو  الوطنيــة  الســجالت  نظــام  مــن 
إلكترونــي تفاعلــي إلدارة الســجالت الوطنيــة 
النوويــة واإلشــعاعية بالمملكــة تشــارك فيــه 
ــدف  ــة. يه ــل الهيئ ــن ِقب ــة م ــآت المرخص المنش
هــذا  النظام إلــى تســجيل البيانــات والمعلومات 
ــًة  ــا إضاف ــعة وتحديثه ــادر المش ــة بالمص الخاص
ــا  ــآت وممثليه ــات المنش ــجيل معلوم ــى تس إل
والرخــص الممنوحــة. يوفــر النظام قاعــدة بيانات 
وطنيــة تبيــن حركــة المصــادر اإلشــعاعية كمــا 
يدعــم النظــام األعمــال الرقابيــة ويوفــر التقاريــر 
الالزمــة للمنشــآت والمصــادر المشــعة، إضافــة 
إلــى تكامــل هــذا  النظــام مــع نظــم المعلومــات 
الرقابيــة األخــرى بالهيئــة. وجــرى اتمــام تســجيل 
أكثــر مــن )200( جهــة مــن خــالل االصــدار الحالــي 
ــذا  ــن ه ــادرة )1.4( ع ــل المب ــام. وتفص ــن النظ م

ــر.  الســجل بشــكل أكث

كمــا قامــت الهيئــة خــالل عــام 2021 م بالتعاقــد 
مــع إحــدى الشــركات لتطويــر هــذا  النظــام 
فــي  العامليــن  معلومــات  تســجيل  ليشــمل 
والنوويــة  اإلشــعاعية  الممارســات  مختلــف 
للعامليــن  المتراكمــة  اإلشــعاعية  والجرعــات 
داخــل المنشــآت، إضافــًة إلــى تســجيل النفايــات 
ممارســة  عنــد  تتكــون  قــد  التــي  المشــعة 
الحــوادث  وتســجيل  اإلشــعاعية،  األنشــطة 
التشــغيلية التــي قــد تحــدث داخــل المنشــآت 
أثنــاء ممارســة النشــاطات اإلشــعاعية. ومــن 
المطــور  اإلصــدار  إطــالق  يتــم  أن  المؤمــل 
مجموعــة  وسيشــمل  2022م،  عــام  بنهايــة   

ــدة  ــف الجدي ــورة والوظائ ــص المط ــن الخصائ م
التــي تعــزز مــن فعاليــة العمــل الرقابــي المنــاط 
بالهيئــة، وذلــك مــن خــالل التقاريــر الفوريــة 
واإلنــذارات والتحذيــرات التــي ســيتمكن النظــام 
مــن إصدارهــا آلًيــا عنــد تلقــي ومراجعــة البيانــات 
ــغيلية  ــدود التش ــاوزات للح ــدوث تج ــال ح ــي ح ف
المفروضــة مــن الهيئــة علــى المنشــآت أو فــي 
حــال تجــاوز حــدود التعــرض اإلشــعاعي لــدى 
ــي  ــة ف ــذارات الذكي ــن اإلن ــا م ــن وغيره العاملي

النظــام.

3. بوابة مسؤولي الحماية من اإلشعاع.

خدماتهــا  تطويــر  الــى  الهيئــة  مــن  ســعيًا 
للمســتفيدين، فقــد تــم إنشــاء بوابــة مســؤولي 
تســتهدف  والتــي  االشــعاع  مــن  الحمايــة 
العامليــن فــي المجــال االشــعاعي فــي القطاع 
للقطاعيــن  والتعليمــي  والطبــي  الصناعــي 
ــة  ــالل البواب ــن خ ــن م ــاص. يمك ــي والخ الحكوم
إصــدار وتجديــد وتعديــل شــهادات مســؤولي 
قبــل  مــن  المصــدرة  االشــعاع  مــن  الحمايــة 
ــم  ــن والمقي ــى المواط ــهل عل ــا س ــة مم الهيئ
شــهادة  وتعديــل  وتجديــد  إصــدار  إجــراءات 
مســؤول الحمايــة مــن االشــعاع، وكذلــك طباعــة 
ــور  ــى الحض ــة ال ــا دون الحاج ــهادة إلكترونًي الش
الــى مقــر الهيئــة. قــام أكثر مــن )750( مســؤول 
حمايــة مــن اإلشــعاع بالتســجيل فــي البوابــة 
ــت  ــر الوق ــا وف ــا، مم ــن خدماته ــتفادة م واالس
علــى الهيئــة ومســتفيديها، ووفــر كذلــك كّمــا 
والمراســالت  الورقيــة  التعامــالت  مــن  كبيــرًا 
ورفــع مســتوى الخدمــة وســرعة التنفيــذ، حيــث 
ــًا مــع )936( رخصــة فرديــة  تــم التعامــل إلكتروني
ــة  ــهادة إلكتروني ــن ) 1,000( ش ــر م ــدار أكث وإص
مــن خــالل هــذا النظــام. كمــا تقــوم الهيئــة حاليــًا 
ــة تقــدم  مــن  ــر نســخة جديــدة مــن البواب بتطوي
ــل  ــبة لتأهي ــارات المحوس ــات االختب ــا خدم خالله
وتدعــم  اإلشــعاع  مــن  الحمايــة  مســؤولي 
بالنفــاذ  خدمــات الدفــع اإللكترونــي، وترتبــط 

الوطنــي الموحــد.
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مبادرة )15.4( إنشاء نظم للمعلومات المؤسسية ذات األولوية

أنظمــة  إنشــاء  إلــى  المبــادرة  هــذه  تهــدف 
المؤسســية  العمليــات  لدعــم  المعلومــات 
والمــوارد  والمشــتريات،  الماليــة،  )مثــل 
والتدقيــق  المعلومــات،  وتقنيــة  البشــرية، 
الداخلــي( وأتمتــة اإلجــراءات الخاصــة بــإدارات 
ــل  ــدات العم ــن وح ــل بي ــق التكام ــة، وتحقي الهيئ
وتشــترك  المختلفــة.  واإلدارات  والقطاعــات 
اإلدارات المعنيــة فــي الهيئــة فــي تنفيــذ هــذه 

المبــادرة.

اإلنجــازات لمبــادرة )15.4( لعــام التقريــر 
ــي الحال

1. نظام الموارد الحكومية

ــوارد  ــة الم ــث انظم ــال تحدي ــة أعم ــزت الهيئ أنج
وإدارة  والمشــتريات  والماليــة  البشــرية 
المخــزون واالتصــاالت اإلداريــة والتــي تهــدف 
ــي  ــات ف ــدث التقني ــتثمار أح ــف واس ــى توظي إل
تســهيل العمــل الحكومــي، ورفــع كفــاءة وأداء 
ــوارد  ــل الم ــة، مث ــي الهيئ ــة ف اإلدارات المختلف
والميزانيــة  والمشــتريات  والماليــة  البشــرية 
أعمالهــا  لتنفيــذ  وذلــك  األخــرى،  واإلدارات 
إلــى  العاليــة،  والســرعة  المطلوبــة  بالدقــة 
جانــب دعــم ومســاندة متخــذي القــرار، مــن خــالل 
الالزمــة  البيانــات والتقاريــر اإلحصائيــة  توفيــر 
ــة  ــذه األنظم ــوم ه ــب. تق ــت المناس ــي الوق ف
للموظفيــن  الذاتيــة  الخدمــات  بتقديــم  أيًضــا 
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخدمــات )مثــل 
االجــازات واالنتدابــات( التــي يســتطيع الموظــف 
الالزمــة  الموافقــات  وأخــذ  عليهــا  الحصــول 
تــم  آليــًا.  كمــا  الصالحيــة  مــن قبــل أصحــاب 
ــة  ــع االنظم ــة م ــوارد الحكومي ــة الم ــط أنظم رب
الداخليــة وكذلــك مــع بعــض الجهــات الحكوميــة 

ــاة  ــة وقن ــة اآلمن ــبكة الحكومي ــر الش ــرى عب األخ
التكامــل الحكوميــة مثــل وزارة المــوارد البشــرية 

الماليــة. االجتماعيــة، ووزارة  والتنميــة 

وإدارة  واألرشــفة  المحتــوى  إدارة  منصــة   .2
ســير العمــل

أكملــت الهيئــة مشــروع توريــد وتركيــب وتشــغيل 
منصــة إدارة المحتــوى واألرشــفة وإدارة ســير 
العمــل، والــذي يواكــب ســعي الهيئــة إلــى 
رفــع مســتوى اإلنتاجيــة فــي العمــل باالعتمــاد 
ــل  ــل أداء العم ــة تفّع ــل متكامل ــة عم ــى بيئ عل
بشــكل إلكترونــي للوصــول إلــى بيئــة ال ورقيــة.  
وتهــدف الهيئــة مــن خــالل هــذا المشــروع إلــى 
بنــاء منصــة مركزيــة موحــدة وحديثــة خاصــة 
الوثائــق  أجــل   مــن  المتكامــل  بالمحتــوى 
ــات  ــة الخدم ــية وأتمت ــرة المؤسس ــظ الذاك وحف
والعمليــات وإنشــاء األرشــيف الدائــم والوســيط 
المتكامــل،  للمحتــوى  موحــدة  منصــة  علــى 
التــداول  فــي  الهيئــة  متطلبــات  لتغطــي 
خــالل  مــن  والوثائــق  للمعامــالت  االلكترونــي 
نظــام آمــن وموثــوق يتمتــع بجميــع المزايــا 
ــائل  ــن وس ــق م ــظ الوثائ ــداول وحف ــة بت الخاص

األمــن والحمايــة الالزمــة. 

يجــري العمــل حاليــًا علــى إعــداد واعتماد شــجرة 
التصنيــف الموضوعــي للوثائــق وفًقا لسياســات 
ــات  ــق والمحفوظ ــإدارة الوثائ ــة ب ــة الخاص الهيئ
والمحفوظــات  الوثائــق  نظــام  وانســجاًمامع 
ــق  ــي للوثائ ــز الوطن ــي المرك ــه ف ــول ب والمعم
التصنيــف  لتطبيــق  اســتعدادًا  والمحفوظــات، 

ــة. ــى المنص عل

 

3. نظام االتصاالت اإلدارية

طبقــت الهيئــة نظــام االتصــاالت اإلداريــة والــذي 
ــة  ــات اإلداري ــع الخدم ــم جمي ــى تقدي ــدف إل يه
بشــكل مميــز وميســر، والــذي يســهم فــي 
توثيــق حركــة المعامــالت الورقيــة داخــل الهيئــة 
ــن للموظــف مــن  ــث يمّك ــًا. حي وخارجهــا إلكتروني
إنشــاء المعامــالت الصــادرة والــواردة والداخليــة، 
وإدارة االجتماعــات واللجــان وبعــض الخصائــص 
اإلداريــة  األعمــال  إنجــاز  فــي  تســاعد  التــي 
المعاملــة  أولويــة  وتحديــد  المهــام،  كترتيــب 
ومــا إذا كانــت  معاملــة ســرية أو عاديــة، وإدارة 
عنــد  اســتخدامها  ليتــم  الخارجيــة  الجهــات 
إنشــاء المعامــالت، إضافــًة إلــى نشــر التعاميــم 
واســتخراج تقاريــر المعامــالت، وإحالــة المعاملــة 
الحاجــة  دون  النظــام  داخــل  المعنيــة  لــإلدارة 
تتبــع ســير  لتســليمها يدويــًا والقــدرة علــى 
المعاملــة. ويوفــر النظــام أتمتــة المراســالت 
ــي  ــامل ف ــان ش ــل وأم ــكل متكام ــا بش وإدارته

ــة. ــالت الورقي ــق المعام ــة توثي عملي

4. نظام الفوترة والتحصيل

مــع  التكامــل  بأعمــال  حاليــًا  الهيئــة  تقــوم 
ــم  ــي لنظ ــز الوطن ــدى المرك ــل ل ــة تحصي منص
المــوارد الحكوميــة والمعنــي بتحصيــل اإليــرادات 
ــى  ــل عل ــري العم ــا يج ــًا، كم ــة إلكتروني الحكومي
تطويــر نظــام للفوتــرة والتحصيــل يرتبــط بمنصــة 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات اإللكتروني ــل وبالخدم تحصي
مالــي  مقابــل  تحصيــل  وتســتدعي  الهيئــة 
ــيقوم  ــا. س ــارات وغيره ــص واالختب ــل التراخي مث
ــرة  ــات الفوت ــم عملي ــإدارة وتنظي ــام ب ــذا النظ ه
ــاءة  ــز بالكف ــزي يتمي ــكل مرك ــة بش ــي الهيئ ف
ــق  ــات التدقي ــراء عملي ــالل إج ــن خ ــهولة م والس
ــي  ــات الت ــة العملي ــع كاف ــة م ــي والمطابق اآلل
تتــم بيــن الخدمــات اإللكترونيــة المختلفــة ومنصة 
ــة  ــر التفصيلي ــرض التقاري ــم ع ــا يدع ــل، كم تحصي
واإلشــعارات وتنفيــذ عمليــات الفوتــرة والتحصيل 
واالســترجاع. ومــن المتوقــع بعــون اللــه أن يتــم 

ــام 2022م. ــة ع ــام بنهاي ــذا النظ ــالق ه إط
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مبادرة )15.5( إنشاء قدرات مبتكرة في مجال تحليل البيانات واإلبالغ

التــي  األصــول  أهــم  مــن  البيانــات  تعتبــر 
لقــرارات  أســاس  وهــي  الهيئــة،  تمتلكهــا 
األعمــال االســتراتيجية، كمــا أن حجــم البيانــات 
فــي الهيئــة وتنوعهــا فــي ازديــاد مســتمر 
المعلوماتيــة  األنظمــة  فــي  للتوســع  نظــرًا 
ــي  ــات الت ــد البيان ــية وقواع ــة والمؤسس الرقابي
تتعامــل مــع بيانــات الهيئــة الخاصــة إضافــًة 
إلــى مجموعــات البيانــات التــي تتلقاهــا الهيئــة 
مــن جهــات أخــرى. وينــدرج تحــت هــذه المبــادرة 
العديــد مــن المشــاريع التــي تهــدف إلــى تزويــد 
للحصــول  الالزمــة  واألدوات  بالقــدرات  الهيئــة 
ــق  ــم تحقي ــة تدع ــة وصحيح ــالت دقيق ــى تحلي عل
نتائــج ملموســة فــي عمليــة صنــع القــرارات 

االســتراتيجية.

البيانــات  لتحليــل  المبتكــرة  القــدرات  إنشــاء 
وبنــاء التقاريــر يتطلــب تكامــل الجهــود فــي 
الهيئــة مــن خــالل إدارة البيانــات فــي مجــال 
الحوكمــة والجــودة وتحديــد هيــاكل وأوصــاف 
ــر  ــيس وتطوي ــى تأس ــًة إل ــات إضاف ــة البيان وأدل
أدوات وتقنيــات تخزيــن وتكامــل وتحليــل وعــرض 

البيانــات. 

اإلنجــازات لمبــادرة )15.5( لعــام التقريــر 
الحالــي

1. مستودع البيانات المركزي

ــن  ــى م ــة األول ــيس المرحل ــة بتأس ــت الهيئ قام
مســتودع البيانــات المركــزي، والــذي يقــوم 
أنظمــة  مــن  والمعلومــات  البيانــات  بجمــع 
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الهيئــة المختلفــة والجهــات الشــريكة، وتخزينهــا 
عمليــات  فــي  لدخولهــا  تمهيــدًا  مركزيــًا، 
التكامــل والتحويــل لتســهيل تحليــل المعلومــات 
وعرضهــا. تغطــي هــذه المرحلــة مــن مســتودع 
الخاصــة  البيانــات  جميــع  المركــزي  البيانــات 
بمحطــات الرصــد اإلشــعاعي وبيانــات المنشــآت 
والتراخيــص، والبيانــات الوطنيــة ذات العالقــة 
الحــوادث  تقييــم مخاطــر  الهيئــة فــي  بــدور 
المؤسســية  البيانــات  إلــى  إضافــًة  النوويــة، 
الداخليــة الخاصــة بالهيئــة مثــل البيانــات الماليــة 
ــة  ــط الهيئ ــا. وتخط ــن وغيره ــات الموظفي وبيان
فــي المرحلــة القادمــة الــى توســعة مســتودع 
البيانــات المركــزي الســتيعاب أنــواع ومصــادر 
تطبيــق  إلــى  إضافــًة  البيانــات  مــن  إضافيــة 
إجــراءات وسياســات إدارة البيانــات فــي الهيئــة 
ــى  ــول إل ــور للوص ــل مط ــوذج عم ــق نم وتطبي
المعلومــات وضبــط جودتهــا ضمــن بنيــة للبيانات  

مكتملــة وصحيحــة.

2. منصة تقارير األعمال وعرض البيانات

يجــري حاليــًا التجهيــز لطــرح منافســة توريــد 
وتركيــب منصــة ذكاء أعمــال تســاهم فــي توفيــر 
ــات  ــتودع البيان ــالل مس ــن خ ــة م ــات الهام البيان
والتقاريــر،  الدقيقــة،  واإلحصــاءات  المركــزي 
ــدف  ــالت.  يه ــورات والتحلي ــرات، والتص والمؤش
المشــروع إلى تحســين الوصول إلى المعلومات 
المختلفــة،  البيانــات  مصــادر  مــن  والبيانــات 
مــن أجــل تزويــد صنــاع القــرار والمســتفيدين 
بتحليــالت آنيــة ســريعة، ممــا يســاعد علــى اتخــاذ 
قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة لصياغــة القــرارات 
الحاليــة والمســتقبلية. يشــمل نطــاق العمــل 
للمشــروع عــدة دراســات تتعلــق بتحديــد االحتيــاج 
والمتطلبــات وتحديــد مصــادر البيانــات وجودتهــا 
ودراســة وتحديــد المؤشــرات وحــاالت االســتخدام 
إلــى  البيانــات واولوياتهــا، إضافــًة  لتحليــالت 
لمســتودع  التقنيــة  الحلــول  هيكليــة  تصميــم 
األعمــال  ذكاء  ومنصــة  المركــزي  البيانــات 
ــية  ــات المؤسس ــة إلدارة البيان ــاور الداعم والمح
حســب أفضــل اأُلطــر والمنهجيــات، بمــا يتوافــق 
ــات  ــب إدارة البيان ــات مكت ــات ومتطلب ــع توجه م
ــم  ــروع تصمي ــمل المش ــا يش ــة. كم ــي الهيئ ف

البيانــات  وقواعــد  البيانــات  تكامــل  وتطويــر 
ــغيلية  ــى التش ــًة إل ــية إضاف ــة والرئيس المرجعي
وأمــن  وجــودة  الوصفيــة  البيانــات  وتطويــر 
البيانــات. كمــا يشــمل المشــروع توريــد وتركيــب 
ــم  ــة والدع ــات واألدوات الالزم ــص البرمجي وترخي

ــة. ــل المعرف ــب ونق والتدري

3. نظام دعم اتخاذ القرار لمركز إدارة الطوارئ 
النووية واإلشعاعية

أطلقــت الهيئــة نظــام دعــم اتخــاذ القــرار والــذي 
ُيعنــى بجمــع وتقييــم البيانــات والمعلومــات 
حــاالت  لتقييــم  وشــاملة  مســتمرة  بطريقــة 
مناســبة  قــرارات  واتخــاذ  النوويــة  الطــوارئ 
ــج  ــي ينت ــوادث الت ــوادث أو الح ــاالت الح ــأن ح بش
عنهــا تشــتت المــواد المشــعة فــي الغــالف 
الجــوي. كمــا تــم ربــط النظــام مــع االنظمــة 
ــعاعي  ــد االش ــات الرص ــة كمحط ــرى الداخلي األخ
ــد  ــاد. ويعتم ــي لألرص ــز الوطن ــة كالمرك والخارجي
هــذا النظــام علــى بيانــات وطنيــة أخــرى لتقييــم 
ــوادث  ــات الح ــل تداعي ــة، وتحلي ــر النووي المخاط
المناســبة  القــرارات  التخــاذ  تمهيــًدا  النوويــة 
لمواجهتهــا. وقــد فصلــت المبــادرات الــواردة 
ــر  فــي الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع تفصيــال أكث

ــب. ــذا الجان ــي ه ف

ومنصــة  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــام   .4
البيانــات والتقاريــر والتحاليــل المكانيــة ألعمــال 

واإلشــعاعية النوويــة  الرقابــة 

لتعزيــز المنظومــة الرقابيــة وإجراءات االســتجابة 
لحــاالت الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية للهيئــة، 
المعلومــات  نظــام  بتطويــر  الهيئــة  بــدأت 
 GIS Geographic Information( الجغرافيــة 
System(، ومنصــة البيانــات والتقاريــر والتحاليــل 
المكانيــة. وتســعى الهيئــة مــن وراء ذلــك إلــى 
بنــاء قاعــدة البيانــات المكانيــة الخاصــة بالهيئــة، 
والتــي تغطــي موضوعــات مختلفــة )إشــعاعية، 
وخدمــات،  وديموغرافيــة،  ومائيــة،  وبيئيــة، 
اجتماعيــة  ومعلومــات  وطبوغرافيــا،  ونقــل، 
مســتويات  عــدة  علــى  إلــخ(  واقتصاديــة... 
ــع  ــع جمي ــة م ــتكون متكامل ــي س ــة. والت جغرافي
أنظمــة الهيئــة لعــرض وتبــادل تلــك المعلومــات، 

المعلومــات  لوحــة  تنفيــذ  إلــى  إضافــًة 
والمؤشــرات المكانيــة التــي تعــرض وتراقــب 
ومؤشــرات  المعلومــات  وتحلــل  وتستكشــف 
اإللكترونيــة،  الهيئــة  بأنظمــة  الرئيســية  األداء 
وتقــوم كذلــك  بإجــراء المقارنــات الالزمــة لدعــم 
اتخــاذ القــرار الفعــال ومراقبــة كفــاءة وفعاليــة 
أعمــال الهيئــة الرئيســية.  وقــد اكتمــل تصميــم 
وبنــاء هيــكل قاعــدة البيانــات الجيومكانيــة التــي 
تضــم العديــد مــن الطبقــات وتبــادل المعلومــات 
العامــة  كالهيئــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
للمســاحة والمعلومــات الجيومكانيــة ومؤسســة 
البريــد الســعودي، إضافــة إلــى تطويــر البوابــة 
إلدارة  متكاملــة  منصــة  لتكــون  الجيومكانيــة 

المعلومــات الجيومكانيــة، والتكامــل مــع أنظمــة 
الهيئــة الخاصــة بالمــكان حيــث تــم نشــر عــدد مــن 
لوحــات المؤشــرات والتطبيقــات التــي تســاهم 
ــن  ــة م ــن الهيئ ــرار لتمكي ــاذ الق ــم اتخ ــي دع ف
تحقيــق دورهــا فــي حمايــة اإلنســان والبيئــة من 

ــا:- ــة ومنه ــي المملك ــة ف ــعاعات المؤين اإلش

 � .DSS مؤشرات نظام دعم القرار

اإلشعاعي �  للرصد  الوطنية  الشبكة 
البيئي المستمر واإلنذار المبكر .

النشاط �  لمراقبة  تفاعلي  تطبيق 
اإلشعاعي البيئي.
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مبادرة )15.6( تطوير وتفعيل التمكين الرقمي

ــات  ــي الخدم ــودة ف ــر الج ــى معايي ــق أعل لتحقي
الكفــاءة  تحســين  علــى  وحرًصــا  المقدمــة 
التشــغيلية للهيئــة ورفــع الفعاليــة وتحســين 
جميــع  ورقمنــة  األداء  كفــاءة  مســتوى 
التعامــالت، مــن خــالل إنشــاء طــرق ذكيــة وفعالة 
لالســتفادة مــن التقنيــة، فقــد تــم العمــل علــى 
مبــادرة تطويــر وتفعيــل التمكيــن الرقمــي، حيــث 
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تطويــر اســتراتيجية 
التحــول الرقمــي وإنشــاء أنظمــة معلومــات 
ــير  ــكل يس ــة بش ــات الهيئ ــم خدم ــة لتقدي رقمي
ــة  ــة رقمي ــى هيئ ــول إل ــل الوص ــن أج ــن، م وآم
ــا  ــي توفره ــات الت ــة الخدم ــر كاف ــة تّيس متكامل
ــة مــن  ــة للمســتفيدين داخــل وخــارج الهيئ الهيئ

خــالل التوظيــف الفعــال للتقنيــة. 

اإلنجــازات لمبــادرة )15.6( لعــام التقريــر 
ــي الحال

يتــم العمــل علــى إنجــاز هــذه المبــادرة بالتعــاون 
مــع اإلدارات المعنيــة فــي الهيئــة، وتشــمل 
عــدة أنشــطة يجــري العمــل عليهــا مــن ضمنهــا 

مــا يلــي:-

الرقمــي فــي  للتحــول  إعــداد اســتراتيجية   -1
الهيئــة.

األعمــال  وتحليــل  الراهــن  الوضــع  دراســة   -2
وتحديــد الوضــع المســتهدف للرقمنــة والخدمات 

ــة. ــي الهيئ ــية ف ــة المؤسس والبني

3- رفــع مســتوى تقييــم الهيئــة فــي مؤشــر 
ومرصــد  الرقمــي  التحــول  مســتوى  قيــاس 

اإللكترونيــة. الخدمــات 

4- رفــع مســتوى الوعــي بالتحــول الرقمــي 
لــدى منســوبي الهيئــة.

5- خلــق الفــرص مــن خــالل بنــاء نمــاذج عمــل 
جديــدة.

الحلــول  فــي  الناشــئة  التقنيــات  توظيــف   -6
الرقميــة.

7- توثيــق وتنفيــذ أفضــل الممارســات المتعلقــة 
ــيبراني وإدارة  ــن الس ــية واألم ــة المؤسس بالبني

البيانــات.
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ــق  ــاريع تتعل ــدة مش ــادرة ع ــذه المب ــم ه ــا تض كم
بالتكامــل مــع الشــركاء والجهــات ذات العالقــة.

فالهيئــة تؤمــن بأهميــــة التكامــــل وتبــــادل 
الخدمــــات مــــع شــــركائها فــــي الجهــــات ذات 
العالقة لتوفيــر منظومــة رقابيــة فاعلــة، وتتــم 
ترجمــــة ذلــك مــن خــــالل الربــــط اإللكتروني مع 

بعــــض الخدمــــات اإللكترونيــة، ومنهــــا:-

)GSN( 1. الشبكة الحكومية اآلمنة

أتمــت الهيئــة الربــط مع الشــبكة الحكوميــة اآلمنة 
)GSN(، الــذي يتيــح تبــادل البيانــات بيــن الجهــات 
الحكوميــة، بحيــث تكــون المعلومــات معزولــة 
لُتنقــل ضمــن قنوات آمنــة وبســرعات عاليــة طوال 
الوقــت دون الحاجــة للوصــول لشــبكة االنترنــت 
لتبــادل مثــل هــذه المعلومــات. وتأتــي هــذه 
ــول  ــج التح ــة ببرنام ــن الهيئ ــا م ــوة اهتماًم الخط
االلكترونــي فــي خدماتهــا لتحقيــق األداء األمثــل 
فــي هــذا القطــاع، ومواكبــة رؤيــة المملكــة 

2030م.

)GSB( 2. قناة التكامل الحكومية

أتمــت الهيئــة الربــط مــع قنــاة التكامــل الحكوميــة 
)GSB(؛ وتهــدف إلــى تفعيــل تبــادل البيانــات 
المخولــة  الجهــات  بيــن  المشــتركة  الحكوميــة 
الســتخدام البيانــات، وتقديــم خدماتهــا الحكوميــة 
إلكترونيًـّــا بشــكل دقيق وســريع وآمن، إضافة إلى 
تفعيــل عمليــة االرتبــاط وتبــادل البيانــات الحكومية 
المشــتركة بين مختلــف الجهات المرتبطــة بالقناة. 
وتلعــب قنــاة التكامــل الحكوميــة دورًا محوريــًا 
فــي تمكيــن األعمــال والتقنيــة لتكامــل الجهــات 
الحكوميــة فيمــا بينهــا وذلك نظــرًا ألن مــن طبيعة 
ــي  ــي تقتض ــة الت ــة االعتمادي ــات الحكومي الخدم
التكامــل والترابــط بيــن العديــد مــن الجهــات مــن 

أجــل تنفيــذ خدمــة حكوميــة. 

3. النفاذ الوطني الموحد

قامــت الهيئــة بأعمــال الربــط اإللكترونــي مــع  
نظــام النفــاذ الوطنــي الموحــد بمركــز المعلومات 
ــة  ــة الرقمي ــك للتحقــق مــن الهوي الوطنــي، وذل
الخدمــات  اســتخدام  عنــد  والمقيــم  للمواطــن 

والتــي  الهيئــة  مــن  المقدمــة  اإللكترونيــة 
ــول  ــات الدخ ــتخدام بيان ــتفيدين اس ــمح للمس تس
المســتخدمة فــي بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة 
لــوزارة الداخليــة »أبشــر«. االرتبــاط بهــذه الخدمــة 
يهــدف إلــى تقليــص اإلجــراءات وتفعيــل الوســائل 
والمقيميــن  المواطنيــن  علــى  تســهل  التــي 
إتمــام أعمالهــم، إضافــًة إلــى ضمــان صحــة 
بيانــات المســتفيدين في أنظمــة الهيئة وتســريع 
عمليــة  التحــول الرقمــي، إذ تهــدف خدمــة النفــاذ 
الوطنــي الموحــد إلــى إصــدار وإدارة هويــة رقمية 
لتمكيــن  الوطنــي  المســتوى  علــى  موحــدة 
المواطــن والمقيــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات 
اإللكترونيــة للجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
بهويــة رقميــة واحــدة مــن دون أن يلــزم التســجيل 
فــي بوابــات إلكترونيــة متفرقــة أو حفــظ كلمــات 

ــة. ــر مختلف س

4. نظام صرف بوزارة المالية

أتمــت الهيئــة الربــط  اإللكترونــي مــع نظــام صرف 
ــد  ــث ُيع ــة، حي ــوزارة المالي ــاد ب ــة اعتم ــر منص عب
ــي  ــول الرقم ــن التح ــاريع تمكي ــد مش ــام أح النظ
ــر  ــى توفي ــعى إل ــذي يس ــة، ال ــي وزارة المالي ف
قاعــدة بيانات مركزيــة للحقــوق المالية لموظفي 
الدولــة مــن )رواتــب، وبــدالت، وعــالوات، ومكافــآت 

شــهرية، وأيــة ميــزات ماليــة أخــرى(.

البشــرية  المــوارد  وزارة  مــع  التــزام  منصــة   .5
االجتماعيــة والتنميــة 

أتمــت الهيئة الربــط اإللكترونــي بمنصة التــزام مع 
وزارة الخدمــة المدنيــة، والتــي تتيح إمكانيــة تبادل 
ــا وبشــكل آمــن  بيانــات الموظفيــن والوظائــف آلًي
من خالل الشــبكة الحكوميــة اآلمنة وقنــاة التكامل 
ــات  ــة بيان ــة، وتمكيــن الجهــة مــن مقارن الحكومي
المــوارد البشــرية مــع قاعــدة البيانــات المركزيــة 
ــودة  ــاء بج ــة، واالرتق ــة المدني ــي وزارة الخدم ف
ــة  ــة المدني ــن وزارة الخدم ــة م ــة المقدم الخدم
لكافــة المســتفيدين مــن الجهــات الحكوميــة 
ــاعي وزارة  ــق مس ــن منطل ــك م ــراد، وذل واألف
الخدمــة المدنيــة الراميــة إلــى تطويــر منظومــة 
إلكترونيــة تواكــب احتياجــات المســتفيدين ورفــع 

جودة بيانات الموظفين والوظائف.

الحــوادث  تبــادل المعلومــات فــي  6. منصــة 
)USIE( والطــوارئ 

ــام  ــع النظ ــي م ــط  االلكترون ــة الرب ــت الهيئ أتم
للوكالــة  الدولــي  الطــوارئ  لمركــز  الموحــد 
المعلومــات  لتبــادل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
بشــأن الحــوادث والطــوارئ النووية واإلشــعاعية 
)USIE(، وهــي منصــة لتبــادل المعلومــات فــي 

واإلشــعاعية،  النوويــة  والطــوارئ  الحــوادث 
وذلــك فــي إطــار االتفاقيــة الدوليــة للتبليــغ 
طــارئ  حــادث  وقــوع  عــن  المبكــر  واالنــذار 
نــووي أو إشــعاعي. وتتلقــى الهيئــة مــن خــالل 
هــذا النظــام البالغــات عــن الحــوادث النوويــة 
مركــز  مــن  الــواردة  اإلشــعاعية  والطــوارئ 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــي بالوكال ــوارئ الدول الط
اإلشــعاعية  بالحــوادث  يتعلــق  فيمــا  الذريــة 
والنوويــة، وكذلــك مــن الــدول األعضــاء فــي 

االتفاقيــة حســب مضمــون االتفاقيــة.

نسبة اإلكتمال تاريخ اإلبتداءحالة المبادرة )15.6(
الفعلية

نسبة اإلكتمال
 المخطط لها

تاريخ اإلنتهاء 
المحدد

الربع األول
الربع الثاني15%15% 2021م

2023م

الهدف اإلستراتيجي 
)15( االستخدام 
األمثل لتقنية 

المعلومات

مبادرة )15.1(
إنشاء البنية التحتية الالزمة لتقنية وأمن المعلومات.

مبادرة )15.2(
إنشاء منصة شاملة للمعلومات واالتصال لعمالء الهيئة، 

تتضمن مواقع انترنت ووسائل تواصل اجتماعي.

مبادرة )15.3(
إنشاء نظم أساسية ذات أولوية لمعلومات األعمال.

مبادرة )15.4(
إنشاء نظم للمعلومات المؤسسية ذات األولوية.

مبادرة )15.5(
إنشاء قدرات مبتكرة في مجال تحليل البيانات واإلبالغ.

مبادرة )15.6(
تطوير وتفعيل التمكين الرقمي.
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 التميز
المؤسسي

 الشؤون القانونية
والدولية

 أمن
المعلومات

العالقات العامة واإلعالم الرقمي

المحتوى واإلنتاج اإلعالمي

التواصل الداخلي

االستراتيجية واألداء المؤسسي

مكتب إدارة المشاريع

العمليات والجودة

 التواصل
المؤسسي

 إدارة البيانات والسجل
الوطني النووي

 الخدمات االستشارية
والمهنية الشؤون الدولية

الشؤون القانونيةشؤون المنظمات

 التشريعات واللوائح
النووية

 أمانة لجنة النظر في
المخالفات

 مكتب تمثيل الهيئة في
 الوكالة الدولية للطاقة

الذرية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

األمانة العامة للمجلس ولجانه

لجنة المكافآت والترشيحات

مكتب الرئيس التنفيذي

لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية
كة

شتر
لم

ت ا
ما

خد
ال

الموارد البشرية

 التطوير
التنظيمي

 إدارة
المواهب

 خدمات الموارد
البشرية

 تقنية
المعلومات

 التطبيقات و
 الخدمات

اإللكترونية

 البنية التحتية
والدعم الفني

المالية

 التخطيط المالي
والميزانية

 إدارة الخزينة
وااليرادات

المحاسبة

 الخدمات
المؤسسية

 مركز الوثائق
والمحفوظات

 المشتريات
والمستودعات

 الشؤون اإلدارية
والمرافق

 أمان المرافق
النووية

 الرقابة على
 المرافق
النووية

 محاسبة
 ومراقبة

المواد النووية

 أمان الممارسات
اإلشعاعية

 الممارسات
 اإلشعاعية

الطبية
 الممارسات
 اإلشعاعية
الصناعية
 الحماية من

 إشعاعات المصادر
الطبيعية األمن النووي

 المواد الخارجة
 عن التحكم
الرقابي

 األمن
 السيبراني

النووي

منع اإلنتشار

 مراقبة
 االستيراد
والتصدير

 مخاطر
اإلنتشار

الطوارئ النووية

 مركز عمليات
 الطوارئ
النووية

 التأهب
 واالستجابة
 للطوارئ
النووية

 الرصد اإلشعاعي
البيئي

 مركز اإلنذار
 المبكر والرصد

اإلشعاعي

 مختبرات
 التحليل

اإلشعاعي

 العمليات
الرقابية النووية

 الرقابة
والترخيص

 عالقات
المستفيدين

مكاتب الهيئة ية
وو

الن
ق 

اف
مر

 ال
ى

عل
ة 

قاب
الر

 
ية

اع
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ألم
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اإل
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ص

الر
 و

ية
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الن
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وار
ط
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 قطاع / نائب الرئيس
التنفيذي

الرئيس التنفيذي

إدارة عامة / مدير عام

إدارة / مدير

نظرة عامة على الوضع الراهن للجهاز

1-الهيكل التنظيمي

نظرة على الوضع الراهن
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وضع القوى البشرية

أعداد إجمالي الوظائف

الفئة الوظيفية

بع
لر

ا

عد
قا

الت

مة
خد

 ال
ك

تر

ت
ينا

عي
الت

ت
قيا

تر
ال

الشاغرة 

في نهاية 

العام 

المالي 

الحالي

التغير في 

القوى 

العاملة 

الوظائف 

المشغولة في 

نهاية العام 

المالي السابق

نسبة 
الوظائف 

المشغولة 
إلى 

المعتمدة

الوظائف 
المشغولة 
في نهاية 

العام 
المالي 
الحالي 

المعتمدة  

للعام 

المالي 

الحالي

ب-جـ جـ ب/أ ب أ

0 0 8 25 16 91 25 125 %60.7 150 247 متعاقدين

نموذج رقم )6( عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية للعام المالي  1442/ 1443هــ )2021م(.
نسبة المتحقق 

للمستهدف
ملتحقون

البيانات
المتحقق المستهدف

100% 220 220 الدورات اإلدارية
100% 125 125 الدورات المهنية 
100% 311 311 الدورات الفنية 

- - - أخرى 
100% 656 656 المجموع 

األبواب )1(

المعتمد في 
الميزانية

االعتماد بعد التعديل
المنصرف الفعلي 

من المعتمد
الوفر )المتبقي(

نسبة 

المنصرف 

الفعلي إلى 

المعتمد في 

الميزانية )%(

رقم 
الباب

نوع الباب

تعويضات األول
%80,286,256.4580,646,861.4578,755,843.961,891,017.4998العاملين

السلع الثاني
%99,713,743.5539,302,932.6528,814,218.1410,488,714.5173والخدمات

%180,000,000.00119,949,794.10107,570,062.1012,379,732.0090المجموع

اعتمادات الميزانية
ــي    ــام المال ــة للع ــواب الثماني ــب األب ــي حس ــرف الفعل ــة والمنص ــادات الميزاني اعتم

)2021م(. 1443هــــ   /1442

اإليراد الفعلياإليراد التقديريالتصنيف اإلقتصاديالحسابات الرئيسة

14219010497,400بيع الوثائق واألنظمة

1422112045,250إصدار رخصة

1441220616,059إيرادات متنوعة غير مصنفة في مكان آخر

01,158,709المجموع

إيرادات الهيئة 
اإليرادات التقديرية والفعلية للهيئة العام للعام المالي 1442/ 1443هــ )2021م(.
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عقود المشروعات
عقــود المشــروعات الموقعــة وســير العمــل فيهــا للعــام المالــي   1442/ 1443 

هــ  )2021م(.

اسمنوع العقد)1(رقم العقداسم العقد
المقاول/المنفذ

الجنسية 
المدةتاريخ التسليمتاريخ التوقيعتاريخ الترسية)الشركة المنفذة(

)شهر(

التكلفة
)ريال 

سعودي(
المنصرف

اإلنجاز 
المالي

)%(

الدعم الفني لنظام دعم القرار  
في مركز عمليات الطوارئ 

النووية واإلشعاعية
%21/10/2823/04/28181,657,89500السويدAF INDUSTRY ABتشغيلي211201006989

توريد أجهزة قياس غاز الرادون 
في التربة وملحقاتها لمختبرات 

الهيئة
شركة عبد الله فؤاد للوازم رأسمالي211201029200

%21/11/2122/01/1622/02/243.2654,92500سعوديةوالخدمات الطبية

استئجار سيارات لهيئة الرقابة 
النووية واإلشعاعية لمدة ثالث 

سنوات ميالدية
%21/11/0121/11/2524/11/01361,205,19500سعوديةشركة شري للتجارةتشغيلي211101119731

توريد وتركيب وتشغيل محطات 
الرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار 

المبكر – المرحلة الخامسة
%21/10/0721/11/2122/10/07127,900,50000سعوديةشركه مركاسرأسمالي211001190534

اتفاقية تقديم خدمات ومنتجات 
تشغيلي211001170012العنوان الوطني

الشركة السعودية للخدمات 
البريدية واللوجستية شركة 

شخص واحد
%21/06/1721/06/1722/06/1712875,000875,000100سعودية

توريد وتركيب أنظمة جمع عينات 
مؤسسة تجهيزات التقنية رأسمالي210901152817الهواء بكميات عالية

%21/07/2721/09/1522/01/2762,324,00300سعوديةللتجارة

تقديم خدمات الحراسات األمنية 
لمبنى هيئة الرقابة النووية 

واإلشعاعية
تشغيلي210801032730

مؤسسة كرده للحراسة 
المدنية لصاحبها عبدالرحمن 

البليهد
%21/08/0121/08/3024/08/01364,491,883115,5013سعودية

توفير خدمة التأمين الطبي 
لموظفي هيئة الرقابة النووية 

واإلشعاعية
شركة بوبا العربية للتأمين تشغيلي210701147606

%21/06/2721/09/0122/06/271214,063,9638,040,88457سعوديةالتعاوني

توريد وتركيب وتشغيل محطات 
KINEMETRICS INCرأسمالي210701002127الرصد النووي

الواليات
 المتحدة 
األمريكية

21/06/1021/06/2122/02/10108,929,4632,329,42526%

عقد خدمات استشارية لتقديم 
تشغيلي210601127235االختبارات المحوسبة

 PEARSON
 PROFESSIONAL

ASSESSMENTS LTD
%21/05/2321/08/0324/05/23361,351,765136,76510أوروبا

توريد رخص محرك أتمتة العمليات 
لنظام المعلومات الرقابية 

النووية واإلشعاعية
%21/04/1521/05/0321/04/221494,430494,430100سعوديةشركة شور العالمية للتقنيةتشغيلي210501074195

عقد استئجار المقر الرئيسي 
لهيئة الرقابة النووية 

واإلشعاعية في مدينة الرياض
%21/04/0821/04/0824/04/083631,050,00010,350,00033سعوديةمحمد صالح محمد الحمودتشغيلي210401066668
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الوضع الراهن للمباني المخصصة للهيئة. 

اسم التسلسل
المبنى

الموقع
)المدينة، 

الحي، 
الشارع(

مساحة 
األرض

عدد 
األدوار

نوع 
االستخدام

مملوك
مستأجر

قيمة اإليجار 
مدة االستئجارالسنوية

1

مبنى 
الهيئة 

الرئيسي 
في حي 
الصحافة 

)الرياض، 
حي 

الصحافة، 
شارع العليا(

3 سنوات10.350.000مستأجر3,3308.5

مواضيع ذات اهمية عالية ألعمال 
هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية
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أوًال: الشبكة الوطنية للرصد 
اإلشعاعي المستمر واإلنذار المبكر

أواًل: الشبكـــة الـــوطنية للرصــــد اإلشــعاعي المســتمر واإلنــذار المبكــر

تعــرض العالــم لحــوادث نوويــة عديــدة، مــن 
أهمهــا حادثــة تشــيرنوبل النوويــة األوكرانيــة 
فــي 26 أبريــل مــن عــام 1986م. وقــد انتشــر 
التلــوث االشــعاعي المنبعــث مــن تشــيرنوبل عبــر 
ــن  ــعة م ــاًء واس ــوث أرج ــذا التل ــغ ه ــدود، وبل الح
العالــم. وتعــد هــذه الحادثــة النوويــة هــي األكبــر 
ــا  ــاهم وقوعه ــي، وس ــتوى العالم ــى المس عل
لإلســتجابة  الدوليــة  اإلجــراءات  تطويــر  فــي 
اإلجــراءات،  هــذه  ومــن  النوويــة.  للطــوارئ 
حــادث  وقــوع  عــن  المبكــر  التبليــغ  اتفاقيــة 
نــووي، واتفاقيــة تقديــم المســاعدة فــي حالــة 
وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ إشــعاعي، وهمــا 
مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة الرئيســية التــي 
تنشــئ إطــاًرا دولًيــا لتســهيل تبــادل المعلومــات 
ــي  ــرعة ف ــه الس ــى وج ــاعدة عل ــم المس وتقدي
حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ إشــعاعي، 
ــة  ــة. والمملك ــب المحتمل ــل العواق ــدف تقلي به
طــرف فــي كلتــى االتفاقيتيــن. وللوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة وظائــف محــددة ُتســند إليهــا 
المملكــة  والتــي  االتفاقيــات،  هــذه  بموجبــه 

ــا. ــرف فيهم ط

لإلســتعداد  العالميــة  المفاهيــم  تطــورت 
واإلشــعاعية،  النوويــة  للطــوارئ  لإلســتجابة 
ــد  ــر عن ــذار المبك ــة لإلن ــدرات وطني ــاء ق ــدءًا ببن ب
ــذه  ــل ه ــر لمث ــذار المبك ــب اإلن ــا. ويتطل وقوعه
الحــوادث اســتعدادات وطنيــة للتنبــؤ بوقوعهــا، 
وتوقــع آثــار تداعياتهــا ووضــع ِحــزم مــن إجــراءات 
التدخــل الســريع لتقليــص آثارهــا علــى اإلنســان 
الحــوادث  هــذه  مثــل  تــؤدي  وقــد  والبيئــة، 
النوويــة إلــى إطــالق مواد مشــعة فــي مكونات 
مختلفــة مــن البيئــة، ومــن أهمهــا الهــواء، 
عرضــة  المشــعة  المــواد  هــذه  يجعــل  ممــا 
والمؤثــرات  الريــاح  بســبب  الواســع  لالنتشــار 
وغيرهــا. األمطــار  تســاقط  مثــل  األخــرى 

لقــد ســعت العديــد مــن دول العالــم بعــد حادثــة 
ــاء وتشــغيل  ــة إلــى بن محطــة تشــيرنوبل النووي
ــذار  ــتمر وإن ــي مس ــعاعي بيئ ــد إش ــبكات رص ش

مبكــر علــى أراضيهــا. وفــي بعــض األقاليــم 
ــا  ــع بعضه ــبكات م ــذه الش ــط ه ــة ترتب الجغرافي
فــي إطــار بروتوكــوالت متفــق عليهــا، كمــا هــو 

ــا.  ــي أوروب ــال ف الح

ــة  ــة النووي ــة الرقاب ــتكمال هيئ ــار اس ــي إط وف
والتــي  التأسيســية،  ألعمالهــا  واإلشــعاعية 
مــن بينهــا األعمــال الخاصــة بالبنيــة التحتيــة 
للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة، قامــت الهيئــة 
ــحابة  ــار الس ــع انتش ــوبية لتتب ــة حاس ــاء منص ببن
نوويــة،  حــوادث  أي  عــن  الناتجــة  اإلشــعاعية 
وتحليــل مســتوى أخطــار التعــرض اإلشــعاعي 
ــاء  ــتكمال بن ــك باس ــت كذل ــا. وقام ــة عنه الناتج
ــعاعي  ــد اإلش ــة للرص ــبكة الوطني ــعة الش وتوس
وبنــاء  المبكــر،  واإلنــذار  المســتمر  البيئــي 
مقوماتهــا الوطنيــة لرصــد الجرعــات اإلشــعاعية 
المــواد  لمســتويات  التفصيلــي  والقيــاس 

المشــعة فــي المكونــات البيئيــة المختلفــة.

ــي  ــل اتفاقيت ــة لتفعي ــود المبذول ــن الجه وضم
نــووي،  حــادث  وقــوع  عــن  المبكــر  التبليــغ 
وتقديــم المســاعدة فــي حالــة وقــوع حــادث 
ــتوى  ــى المس ــعاعي، عل ــارئ إش ــووي أو ط ن
الدولــي، فقــد تــم توثيــق الترتيبــات بيــن الوكالــة 
والــدول والمنظمــات الدوليــة لتســهيل التنفيــذ 
ــن  ــن اللتي ــن االتفاقيتي ــواد م ــك الم ــي لتل العمل
لهمــا طبيعــة تشــغيلية فــي دليــل العمليــات 
والطــوارئ  بالحــوادث  المتعلقــة  لالتصــاالت 
ــي  ــة ف ــؤوليات الوكال ــن مس ــن بي ــة. وم للوكال
ــات  ــي لمعلوم ــام الدول ــأن إدارة النظ ــذا الش ه
 International Radiation اإلشــعاعات  مراقبــة 
Monitoring Information System-IRMIS
)IRMIS( ويعتمــد مفهوم هــذا النظــام الدولــي

علــى تعــاون الــدول األطــراف فــي االتفاقيتيــن 
ــعاعي  ــد اإلش ــات الرص ــم بيان ــاركة بتقدي بالمش
لشــبكات اإلنــذار المبكــر الوطنيــة بهــا فــي هــذه 
األداة التعاونيــة، لدعــم القــرار فيمــا بينهــا ومــع 
ــة، وبوجــه خــاص  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الوكال
للــدول التــي يحصــل فيهــا الحــادث النــووي 
ــوارئ  ــل للط ــة أفض ــا، لمواجه ــاورة له أو المج
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ــرض  ــع وع ــالل تجمي ــن خ ــك م ــم ذل ــة. ويت النووي
فــإن  وللتأكيــد،  الروتينيــة.  المراقبــة  بيانــات 
لإلنــذار  نظاًمــا  ُيعــد  ال   )IRMIS( النظــام  هــذا 
المبكــر، ولكــن يمكــن اســتخدامه لتحديــد مواقــع 
المســتويات المرتفعــة للجرعات اإلشــعاعية التي 
ــد مــدى  ــة، وتحدي ــات المراقب لوحظــت فــي بيان

ــعاعي. ــان اإلش ــق باألم ــا يتعل ــا فيم أهميته

قامــت الهيئــة ببنــاء وتشــغيل الشــبكة الوطنيــة 
للرصــد اإلشــعاعي البيئــي المســتمر واإلنــذار 
المبكــر، لرصــد أي ارتفــاع فــي معــدالت الجرعــة 
اإلشــعاعية عــن مســتوياتها الطبيعيــة، وإطــالق 
ــعاعية  ــوارئ اإلش ــال الط ــي ح ــر ف ــذار المبك اإلن
ــات  ــن محط ــبكة م ــذه الش ــف ه ــة. وتتأل والنووي
ــن  ــة  م ــق مختلف ــي مناط ــة ف ــة موزع نموذجي
المملكــة، بنــاًء علــى معاييــر مرتبطــة بدراســات 
علــى  واإلشــعاعية  النوويــة  المخاطــر  تحليــل 

البيـــئة وعلــى اإلنســان.

وقــد قامــت الهيئــة فور تأسيســها بإجراء دراســة 

ــة  ــة اإلقليمي ــاطات النووي ــر النش ــل مخاط لتحلي
التــي تقــع فــي دائــرة قطرهــا 4000 كلــم، 
شــملت ثــالث محطــات نوويــة قائمــة وتعمــل 
ــارات  ــران واألم ــن إي ــي كل م ــاء ف ــاج الكهرب إلنت
العربيــة المتحــدة و باكســتان، والمرافــق النووية 
األخــرى )المفاعــالت النوويــة البحثيــة( فــي دول 

ــرائيل. ــي إس ــي ف ــيما الت ــة، ال س المنطق

ــك  ــر تل ــة لمخاط ــة تحليلي ــة بدراس ــت الهيئ قام
فــي  آخــذًة  اإلقليميــة،  النوويــة  المرافــق 
االعتبــار معاييــر أوليــة تشــمل قــدرة إنتــاج كل 
مرفــق نــووي، وبالتالــي الكميــة المتوقعــة 
المــواد المشــعة، فــي حــال انطالقهــا  مــن 
ــوادث،  ــوأ الح ــول أس ــراض حص ــة بافت ــي البيئ ف
والموقــع الجغرافــي للمرفــق، وظــروف المنــاخ، 
والخصائــص الســكانية، واالرتفــاع عــن ســطح 
البحــر، ونســبة األمطــار فــي المواقــع التــي قــد 
تصلهــا ســحابة المــواد المشــعة، ومــا إذا كانــت 
ــار  ــري إختي ــم تح ــد ت ــة. وق ــة منِتج ــة زراعي منطق
مواقــع محطــات الرصــد اإلشــعاعي إعتمــاًدا 

التجمعات 
الحضرية

عدد 
السكان

معدل
األمطار

المسطحات
الخضراء

اتجاه الرياح

األنشطة النووية 
اإلقليمية

المناطق
الحدودية

االرتفاع عن 
سطح البحر

العوامل المؤثرة 
على خريطة 

المخاطر النووية

ــة  ــطة النووي ــر األنش ــل مخاط ــة تحلي ــى نتيج إل
ــار  ــر المش ــم المخاط ــر تقيي ــى معايي ــة عل المبني
لهــا أعــاله. ويتــم اختيــار مواقــع محطــات شــبكة 
الرصــد اإلشــعاعي البيئــي المســتمر واإلنــذار 
المبكــر بنــاًء علــى نتيجــة دراســة تجريهــا الهيئــة 
لمســتويات المخاطــر اإلشــعاعية والنوويــة فــي 
جميــع أنحــاء المملكــة، باالســتناد إلــى عــدة 
ــاء   ــمل إعط ــارات تش ــى اعتب ــد عل ــالت تعتم مدخ
ــق  ــي المناط ــودة ف ــع  الموج ــة للمواق األولوي
الحدوديــة للمملكــة، حيــث تمثــل حــدود المملكــة 
ــادم  ــعاعي ق ــوث إش ــول األول ألي مل ــط الدخ خ
مــن الخــارج، والبــدء فــي اعتبــار مناطــق ســيادية 
فــي وســط البحــر مثــل المنصــات البتروليــة ومــا 

ــا. ــي حكمه ف

تتكــون كل محطــة رصــد إشــعاعي مــن كواشــف 
ــعاعية  ــات اإلش ــي للجرع ــاس اآلن ــعاعية للقي إش
فــي بيئــة المحطــة المحيطــة بهــا، إضافــة إلــى 
مســتويات  ومراقبــة  وتحليــل  تخزيــن  أنظمــة 
اســتقبالها  يتــم  والتــي  اإلشــعاعية،  الجرعــة 
بمركــز عمليــات الطــوارئ فــي الهيئــة. وتهــدف 
المســتمرة  والمراقبــة  الرصــد  إلــى  الشــبكة 
ــة  ــر الجرع ــة، وتقدي ــعاعية البيئي ــات اإلش للقياس
ــث  ــر وتحدي ــة، وتطوي ــة الخارجي ــعاعية البيئي اإلش
قيــم الجرعــات اإلشــعاعية البيئيــة المرجعيــة في 
جميــع أنحــاء المملكــة، باإلضافــة إلــى آليــات 
ــر  ــعاعية غي ــتويات إش ــأي مس ــر ب ــذار المبك لإلن
طبيعيــة قــد تكــون ناتجــة عــن حــوادث إشــعاعية 

ــة. أو نووي
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الشبكة الوطنية
للرصد اإلشعاعي البيئي المستمر واإلنذار المبكر

اإلشــعاعي  الرصــد  محطــات  تتكــون 
البيئــي المســتمر واإلنــذار المبكر  بشــكل 

ــن: ــام م ع
1-وحــدة الكاشــف العــداد:  كاشــف إشــعاعي 

لرصــد أشــعة جامــا المحيطــة بالمحطــة.

ــد  ــوم برص ــس تق ــوال الطق ــف أح ــدة كاش 2-وح
أحــوال الطقــس فــي موقــع المحطــة، كســرعة 

ــا. ــا وغيره ــاح واتجاهه الري

3-وحدة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

النهــار  أثنــاء  الكهربــاء  لتخزيــن  4-بطاريــة 
واالســتفادة منهــا عنــد عــدم توفــر الطاقــة 

. لشمســية ا

5-وحــدة المعالجــة تقــوم بجمــع وتخزيــن وحســاب 
القياســات وإرســالها إلــى قاعــدة البيانــات.

6-وحــدة االتصــال عبــر الشــبكة الخلويــة واألقمــار 
االصطناعيــة إلرســال القياســات إلــى قاعــدة 
البيانــات فــي مركــز عمليــات الطــوارئ فــي 

ــة. الهيئ

اإلشــعاعي  للرصــد  الوطنيــة  الشــبكة  تقــوم 
بقيــاس  المبكــر،  واإلنــذار  المســتمر  البيئــي 

البيئــة  فــي  اإلشــعاعية  الجرعــة  مســتويات 
ــتمرة.  ــة مس ــد بصف ــة رص ــكل محط ــة ب المحيط
ــات  ــز إدارة عملي ــات بمرك ــذه المحط ــل ه وتتص
ــد  ــات الرص ــال بيان ــة إلرس ــي الهيئ ــوارئ ف الط
العاديــة.  الظــروف  فــي  مجــدول  بشــكل 
ويكــون االتصــال فورًيــا بالمركــز فــي حــاالت 
ــذه  ــن ه ــي أيٍّ م ــد ف ــتويات الرص ــاع مس ارتف
مختلفــة  تبليــغ  بوســائل  وذلــك  المحطــات، 
ــة  ــعاعية والنووي ــوارئ اإلش ــق الط ــن فري تمك
حالــة  أي  علــى  التعــرف  مــن  الهيئــة  فــي 
ارتفــاع فــي مســتويات الجرعــة اإلشــعاعية، 
واتخــاذ  مصدرهــا،  مــن  للتحقــق  وذلــك 
ــق  ــة وف ــع الحال ــل م ــة للتفاع ــوات الالزم الخط
بهــا  المعمــول  النوويــة  الطــوارئ  إجــراءات 
ــة  ــة للتوصي ــدى الحاج ــث م ــة، وبح ــي الهيئ ف
ــة لالســتجابة للطــوارئ  بتفعيــل الخطــة الوطني

والنوويــة. اإلشــعاعية 

الوطنيــة  الشــبكة  محطــات  جميــع  تتوافــق 
ــذار  ــتمر واإلن ــي المس ــعاعي البيئ ــد اإلش للرص
ــة  ــة الخاص ــودة العالمي ــر الج ــع معايي ــر م المبك
ــي  ــة وه ــعاع ذات العالق ــة اإلش ــزة مراقب بأجه
مراقبــة  بأجهــزة  المتعلقــة   –  IEC 60846(
وجســيمات  الســينية  واألشــعة  جامــا  أشــعة 
المتعلقــة   –  IEC 60532( و  المحيطــة(  بيتــا 
باألجهــزة الثابتــة الخاصــة بمراقبــة أشــعة جامــا 
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الجرعة اإلشعاعية لمحطة رقم -222 يبرينالجرعة اإلشعاعية لمحطة رقم -103 حائل

 keV  50 بيــن  طاقــة  ذات  الســينية  واألشــعة 
الشــبكة  محطــات  جميــع  وتخضــع   ،)7MeV و 
بشــكل دوري الختبــار الدقــة والمعايــرة بمــا 
جهــات  وإرشــادات  متطلبــات  مــع  يتوافــق 
ــق  ــا التحق ــم خالله ــة يت ــي عملي ــع، وه التصني
 Accuracy( مــن دقــة وتكــرار قياســات المحطــة

.)and Precision

البيئــي  اإلشــعاعي  الرصــد  شــبكة  وتتبنــى 
لتضمــن  خطًطــا  المبكــر  واإلنــذار  المســتمر 
اســتمرار عملهــا فــي كل الظــروف واالعتبــارات. 
أو  بالطاقــة،  تزودهــا  اســتمرار  ذلــك  ومــن 
بنظــام االتصــاالت، أو بنظــام اســتقبال  البيانــات 
والتحكــم وخوادمــه، أو فــي غرفــة عمليــات 

بالهيئــة. الطــوارئ 

ــي  ــر ف ــغ المبك ــة »التبلي ــار »اتفاقي ــي إط وف
تعــد  والتــي  نوويــة«  حادثــة  وقــوع  حــال 
ــاء  ــدول األعض ــوم ال ــا، تق ــًا فيه ــة طرف المملك
بإبــالغ المركــز الدولــي للحــوادث والطــوارئ 
IEC فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عــن 
أي طــوارئ نوويــة أو إشــعاعية حــادة داخــل 
أراضيهــا، ليقــوم بــدوره بإبــالغ الــدول األطــراف 
ــؤ واالســتعداد لموجهــة  ــة، للتهي فــي االتفاقي
أي أخطــار محتملــة علــى أراضيهــا. وقــد أتمــت 
الهيئــة الربــط المباشــر واآلنــي مــع النظــام 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  الموحــد 
لتبــادل المعلومــات بشــأن الحــوادث والطــوارئ 
النوويــة واإلشــعاعية )USIE(، وهــي منصــة 
الطــوارئ  حــاالت  أثنــاء  المعلومــات  لتبــادل 
الهيئــة مــن  النوويــة واإلشــعاعية. وتتلقــى 
خاللهــا البالغــات الدوليــة عــن الحــوادث النوويــة 

اإلشــعاعية. والطــوارئ 

اإلشــعاعي  للرصــد  الوطنيــة  الشــبكة  ترتبــط 
فــي  المبكــر  واإلنــذار  المســتمر  البيئــي  
لمعلومــات  الدولــي  النظــام  مــع  المملكــة 
ــة  ــة الدولي ــراف الوكال ــعاعات بإش ــة اإلش مراقب
مركــز  إطــار  فــي   ،)IRMIS( الذريــة  للطاقــة 
عمليــات الطــوارئ الدوليــة للوكالــة الدوليــة 
ــام  ــذا النظ ــة ه ــزود الهيئ ــة. وت ــة الذري للطاق
فــي  الوطنيــة  الرصــد  ببيانــات   )IRMIS(

المناســبة. الزمنيــة  اإلطــارات 

أي  الوطنيــة  الشــبكة  محطــات  ترصــد  لــم 
حــاالت إنــذار تســتدعي الحاجــة لتفعيــل الخطــة 
النوويــة  للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة 
ــب.  ــتوى التأه ــع مس ــى رف ــعاعية أو حت واإلش
اإلشــعاعية  الجرعــة  معــدالت  وتفاوتــت 
ــن  ــى تباي ــاًء عل ــبكة بن ــات الش ــة لمحط الطبيعي
فــي  آلخــر  مــكان  مــن  الطبيعيــة  الظــروف 
ــطح  ــن س ــاع ع ــالف االرتف ــة الخت ــة، نتيج المملك
ــر  ــرض، وأَث ــر الع ــول ودوائ ــوط الط ــر وخط البح
اإلشــعاعية  الجرعــة  مســتوى  علــى  ذلــك 
لــألرض  الجيولوجيــة  والطبيعــة  الكونيــة، 
المشــعة  المــواد  مــن  المكونــات  وبالتالــي 
للجرعــة  متوســط  وأعلــى  بهــا.  الطبيعيــة 
قــد  كان  المملكــة  فــي  البيئيــة  اإلشــعاعية 
تــم رصــده بمدينــة حائــل )133.8 نانوســيفرت 
ــنويا(،  ــيفرت س ــي س ــنة أو 1.17 ملل ــي الس ف
أمــا أقــل متوســط للجرعــة اإلشــعاعية البيئــي 
فقــد تــم رصــده فــي يبريــن )36.6 نانوســيفرت 
فــي الســاعة أو 0.32 مللــي ســيفرت ســنويا(. 

ــق  ــع مناط ــن جمي ــعاعية م ــة اإلش ــدالت الجرع ــع مع ــط جمي ــة متوس ــة التالي ــوم البياني ــص الرس وتلخ
ــد. ــبكة الرص ــات ش ــر محط ــدل توّف ــط مع ــى متوس ــة إل ــر، باإلضاف ــرة التقري ــالل فت ــة خ المملك

متوسط الجرعة اإلشعاعية البيئية )نانوسيفرت في الساعة( في جميع محطات شبكة الرصد



التقرير السنوي 2021

154155

معدل التوفر في جميع محطات شبكة الرصد خالل العام 2021م

 )Availability(  )يعتمــد مســتوى التوفــر )اإلتاحــة
للمحطــات علــى عــدة اعتبــارات منهــا :-

وإضافتهــا  تركيبهــا  تــم  المحطــات  بعــض   -1
ــل مــن مســتوى  للشــبكة خــالل العــام، ممــا قل

)اتاحتهــا(. توفرهــا 

النائيــة  المناطــق  فــي  المحطــات  بعــض   -2
تعانــي مــن تقطــع وســائل االتصــال وتعمــل 
ــة:- ــول التالي ــك بالحل ــة ذل ــى معالج ــة عل الهيئ

إيجاد محطات مساندة في مواقع قريبة � 
)تكثيف عدد المحطات القريبة من المواقع 
االستمرار،  مــهــددات  من  تعاني  التي 
الشبكة،  في  التوفر  مستوى  وبالتالي 
وتقليل آثار توقف أو ضعف مستوى توفر 
أي من هذه المحطات على أداء الشبكة(. 

بديلة �  اتصال  خدمات  تأمين  على  العمل 
خدمة  ذلك  ومن   ،)Redundant( مساندة 
االتصاالت الفضائية، وبحث الحلول اإلجرائية 
مقبولة  بتكاليف  الخدمة  ــذه  ه لمثل 

ومنطقية )أو حلول أخرى(.

ــة وخاصــة  3- بعــض المحطــات فــي مواقــع نائي
ــز  ــي مراك ــات ف ــض المحط ــا )بع ــة منه الحدودي
ميســرة  ترتيبــات  تتطلــب  والتــي  حدوديــة(، 
)أذونــات  الحــدود  حــرس  مــن  لهــا  للوصــول 
الدخــول مطلوبــة لــكل زيــارة(، ويتــم العمــل 

ــك. ــب ذل ــث ترتي ــى بح عل

يبيــن الجــزء التالــي مــن التقريــر نمــاذج مــن 
ــبكة  ــي الش ــات ف ــض المحط ــد لبع ــات الرص بيان
ــتمر  ــي المس ــعاعي البيئ ــد اإلش ــة للرص الوطني

ــر. ــذار المبك واإلن

محطة حائل

أعلى متوسط أقل متوسط يومي
المتوسط يومي

2021/06/12م2021/11/30م
nSv/h 133.82
)2σ ± 3.56( nSv/h 131.02nSv/h 139.81

مستويات الجرعة اإلشعاعية في محطة حائل للعام 2021م

محطة يبرين

أعلى متوسط أقل متوسط يومي
المتوسط يومي

2021/07/28م2021/01/11م
nSv/h 36.63
)2σ ± 1.34(

nSv/h 34.52nSv/h 39.14

مستويات الجرعة اإلشعاعية في محطة يبرين للعام 2021م

 معدل عمل المحطة خالل العام

معدل تشغيل بنسبة

85.48%

2021

معدل تشغيل بنسبة

100%

2021 معدل عمل المحطة خالل العام
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ثانيًا: الفرضية الدولية 
(3-ConvEx) الدولــي لحادثة نووية التمريــن  فــي  المملكــة  شــاركت 

الوكالــة  نظمتــه  الــذي   )ConvEx-3 2021(
-26 الفتــرة  خــالل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
فــي  تتمثــل  الفرضيــة  وكانــت  2021/10/27م. 
براكــة  محطــة  فــي  نــووي  حــادث  وقــوع 
النوويــة فــي دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة. 
ــى  ــاد أدى إل ــووي ح ــادث ن ــة لح ــي فرضي وه
فــي  مفاعــل  مــن  المشــعة  المــواد  تســرب 
المحطــة النوويــة إلــى البيئــة، ووصــول ســحابة 
ــن  ــذا التمري ــد ه ــة. ويع ــى المملك ــعاعية إل إش
ضمــن سلســلة تماريــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
 ConvEx الذريــة، والتــي يطلــق عليهــا اختصــارًا
والتــي تــم تصميمهــا لتقييــم الترتيبــات وقــدرات 
الــدول الوطنيــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 
إطــار  فــي  وذلــك  اإلشــعاعية،  أو  النوويــة 
ــادث  ــوع ح ــن وق ــر ع ــغ المبك ــي »التبلي اتفاقيت
نــووي«، و«تقديــم المســاعدة فــي حالــة وقــوع 
حــادث نــووي أو طــارئ إشــعاعي«، والتــي تعــد 
المملكــة طرًفــا فيهمــا. وتعقــد الوكالــة تمريــن 
ــار  ــك الختب ــنوات وذل ــى 5 س ConvEx-3 كل 3 إل
اســتجابة الــدول ومنظوماتهــا الوطنيــة لطــارئ 

الوطنيــة  الحــدود  آثــاره  تتجــاوز  حــاد  نــووي 
الفرضيــات  ترتيــب  ويعــد  والقــارات.  للــدول 
للحــوادث النوويــة واإلشــعاعية مــن اختصــاص 
ــوارئ  ــتجابة للط ــة لالس ــة الدائم ــة الوطني اللجن
ــس  ــرار مجل ــكلة بق ــعاعية المش ــة واإلش النووي
الــوزراء رقــم )263( وتاريــخ 1429/9/1هـــ، وهــذه 
اللجنــة فــي هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
وفــق قــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بإنشــائها 
وهــي  1439/6/25هـــ،  وتاريــخ   )334( رقــم 
ــاع  ــي اجتم ــة. وف ــة حكومي ــن 33 جه ــكلة م مش
ــوارئ  ــتجابة للط ــة لالس ــة الدائم ــة الوطني اللجن
والعشــرين(  )الثانــي  والنوويــة  اإلشــعاعية 
ــق  ــد 1442/8/29هـــ المواف ــوم األح ــد ي المنعق
أعضــاء  علــى  الهيئــة  عرضــت  2021/4/11م، 
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــوة الوكال ــة دع اللجن
 ConvEx-3 للمملكــة للمشــاركة فــي تمريــن 
للخطــة  تفعيــل  مــن  التمريــن  يتطلبــه  ومــا 
اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة 
والنوويــة. وعقــدت اللجنــة الوطنيــة الدائمــة 
والنوويــة  اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة 
الثالثــاء  يــوم  والعشــرين(  )الثالــث  اجتماعهــا 

)ConvEx-3 ( ثانيا الفرضية الدولية لحادثة نووية
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وتمــت  2021/9/7م،  الموافــق  1443/1/30هـــ 
مناقشــة الترتيبــات الفنيــة الالزمــة لمشــاركة 
المملكــة فــي تمريــن ConvEx-3، واإلجــراءات 
الفرضيــة،  خــالل  تنفيذهــا  المقتــرح  الوطنيــة 
وعــرض آلليــات التبليــغ عــن الحــادث وتمريــر البــالغ 
ــة لالســتجابة للطــوارئ  ــل الخطــة الوطني وتفعي
اإلشــعاعية والنوويــة، وتمريــر اإلجــراءات مــن 
المشــاركة  الوطنيــة  للجهــات  الحــدث  قيــادة 
فــي تنفيــذ الخطــة. ووفــق مســؤولياتها فــي 
ــة  ــة لالســتجابة للطــوارئ النووي الخطــة الوطني
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  مــررت  واإلشــعاعية، 
واإلشــعاعية، فــي تفاعلهــا مــع  هــذه الفرضيــة، 
بالًغــا عــن حادثــة نوويــة للمديريــة العامــة للدفاع 
ــن  ــا م ــا دولًي ــة بالًغ ــي الهيئ ــر تلق ــي، إث المدن
 Incident المركــز الدولــي للحــوادث والطــوارئ
الوكالــة  and Emergency Center-IEC فــي 
ــوارئ  ــة »الط ــن حال ــة ع ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــة  ــة النووي ــة براك ــل محط ــي مفاع ــة« ف العام
األماراتيــة، وأوصــت الهيئــة بعــد تقييمهــا الفني 
ــه  ــة ب ــات المتعلق ــى المعلوم ــاًء عل ــادث بن للح
ــوارئ  ــتجابة للط ــة لالس ــة الوطني ــل الخط بتفعي
ــادة  ــاد قي ــت  النعق ــة،  ودع ــعاعية والنووي اإلش
الحــدث لهــذا الطــارئ. وقامــت المديريــة العامة 
ــة  ــمية الالزم ــراءات الرس ــي باإلج ــاع المدن للدف
الجهــات  لجميــع  وتمريرهــا  الخطــة  لتفعيــل 
وتمــت  الخطــة،  فــي  المشــاركة  الوطنيــة 
ــاركة  ــة المش ــات الوطني ــن الجه ــدد م ــوة ع دع
ــي  ــة ف ــام رئيس ــا مه ــي له ــة، والت ــي الخط ف
مواجهــة الحــادث وهــي هيئــة الرقابــة النوويــة 
الحــرس  ووزارة  الدفــاع،  ووزارة  واإلشــعاعية، 
العــام،  واألمــن  الحــدود،  وحــرس  الوطنــي، 

اإلعــالم. ووزارة  الصحــة  ووزارة 

وترتبــط هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية مــع 
النظــام الموحــد للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
ــوارئ  ــوادث والط ــي الح ــات ف ــادل المعلوم لتب
الموقــع  يعــد  والــذي   ،)USIE( النوويــة 
اإللكترونــي اآلمــن للوكالــة لنقــاط االتصــال فــي 
ــوادث  ــي للح ــز الدول ــع المرك ــاء م ــدول األعض ال
ــادل  ــك لتب ــة، وذل ــي الوكال ــوارئ )IEC( ف والط
المعلومــات العاجلــة أثنــاء الحــوادث والطــوارئ 
ــبب  ــن س ــر ع ــض النظ ــعاعية بغ ــة أو اإلش النووي

باألمــان  متعلًقــا  كان  )ســواء  الحــوادث  تلــك 
أو باألمــن(. ويعتبــر مركــز عمليــات الطــوارئ 
بهيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية هــو نقطــة 
االتصــال فــي المملكــة مــع المركــز الدولــي 
للحــوادث والطــوارئ للوكالــة للتبليــغ عبــر منصة 
USIE. وقــد قــام المركــز الدولــي للحــوادث 
والطــوارئ للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــة  ــات الخاص ــال البالغ ــة بإرس ــذه الفرضي ــي ه ف
بتطــور الحــادث فــي محطــة براكــة النوويــة 
ــم إرســال البــالغ األول فــي تمــام  تباعــًا، حيــث ت
الســاعة التاســعة وعشــر دقائــق صباحــًا لجميــع 
ــارات  ــة االم ــن دول ــالغ م ــن ب ــاء ع ــدول األعض ال
ــة  ــدة الثاني ــي الوح ــادث ف ــدة  بح ــة المتح العربي
أنــه  علــى  الطــارئ  وُصّنــف  المحطــة  مــن 
ــت  ــبق وأن تلق ــد س ــة ق ــت الهيئ ــذار«. وكان »إن
فــي الســاعة الثامنــة صباحــًا خبــرًا إعالميًا رســميًا 
ــة  ــة النووي ــة للرقاب ــة االتحادي ــاب الهيئ ــر حس عب
ــة  ــز حماي ــدان حاج ــال فق ــد باحتم ــة يفي اإلماراتي
قضبــان الوقــود بالمفاعــل الثانــي فــي محطــة 
براكــة النوويــة بمنطقــة الظفــرة، والتــي تبعــد 
)224 كلــم( غــرب العاصمــة أبوظبــي، وقرابة )40 
ــة  ــتمرت الوكال ــة. واس ــدود المملك ــن ح ــم( م كل
بتزويــد الــدول األعضــاء بتطــور األحــداث فــي 
محطــة براكــة النوويــة حيــث تــم رفــع مســتوى 
الطــارئ إلــى »طــوارئ داخــل المنشــأة« والحقًا 
تــم رفــع المســتوى إلــى »طــوارئ عامــة« وهو 
مــا يشــير إلــى تســرب المــواد المشــعة مــن 
ــأة.  ــارج المنش ــة خ ــى البيئ ــة إل ــة النووي المحط

وقــد عملــت هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال ــر بالغ ــى تمري عل
الذريــة إلــى المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي 
بدورهــا  قامــت  والتــي  االســتجابة«،  »قائــد 
الجهــات  كافــة  إلــى  البالغــات  هــذه  بتمريــر 
الوطنيــة المشــاركة فــي تنفيــذ الخطــة الوطنية 
لالســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة. كمــا 
عملــت الهيئــة علــى تمرير بالغــات إلــى المديرية 
العامــة للدفــاع المدنــي مــع كل حالــة رصــد 
ارتفــاع فــي مســتويات الجرعــات اإلشــعاعية مــن 
ــتمر  ــي المس ــعاعي البيئ ــد اإلش ــات الرص محط
ــات  ــد معلوم ــال رص ــي ح ــر أو ف ــذار المبك واإلن
عــن الحــادث من دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

عملــت قيــادة الحــدث علــى تلقــي توصيــات هيئة 
الرقابــة النويــة واإلشــعاعية عن تطــورات الحادث 
وفــق متابعــة مركــز عمليــات الطــوارئ بالهيئــة 
علــى  المحتملــة  وآثــاره  الحــادث  لتداعيــات 
المملكــة. وتشــمل هــذه التوصيــات اإلجــراءت 
الوطنيــة الــالزم تنفيذهــا لمواجهــة تداعياتــه. 
وعملــت قيــادة الحــدث علــى مراجعــة فريــق 
المواجهــة لتوصيــات الهيئــة وتمريرهــا للجهــات 
الوطنيــة المعنيــة بتنفيذهــا، ومــن ذلــك تشــديد 
األمــن، وتكثيــف فحــص األغذيــة، ومراقبــة حركــة 
المســافرين فــي منفــذ البطحــاء الحــدودي 
البــري مــع دولــة األمــارات، ومراقبــة تلــّوث ميــاه 
الخليــج العربــي، وخاصــة فــي محطــة تحليــة 
الميــاه فــي الجبيــل، وتوجيــه ممثلــي ســفارات 
الــدول داخــل المملكــة باتبــاع رعاياهــا التوجيهات 
التــي تصــدر مــن  قيــادة الحــدث. باإلضافــة إلــى 
توجيــه  علــى  المواجهــة  فريــق  عمــل  ذلــك 
ــات  ــن تداعي ــًة ع ــور عام ــة للجمه ــائل إعالمي رس
ــة. ــات إعالمي ــالق بيان ــك إط ــمل ذل ــادث، وش الح

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  ســّخرت 
نظــام دعــم القــرار فــي مركــز عمليــات الطوارئ 
خــالل أعمــال الفرضيــة، حيــث تــم تقديــر الطــارئ 
ــة.  ــة النووي ــة براك ــن محط ــئ ع ــووي الناش الن
ــوبية  ــة حاس ــرار منص ــم الق ــام دع ــن نظ ويتضم
ــات االســتقراء والمحــاكاة للســحابة  إلجــراء عملي
اإلشــعاعية وتقديــر التأثيــر اإلشــعاعي المتوقــع 
عنهــا، كمــا يتضمــن النظــام حزمــة متدرجــة مــن 
ــتوى  ــل مس ــى تحلي ــد عل ــي تعتم ــرارات الت الق
المخاطــر مــن التعــرض اإلشــعاعي. ومــن هــذه 
ــود المســتقر أو الحجــر  ــع عقــار الي القــرارت توزي
أو اإلخــالء واإليــواء، وكذلــك مجــاالت مختلفــة 
مــن المراقبــة للتلــوث اإلشــعاعي مثــل مراقبــة 
واألغذيــة  والمصــدرة،  المســتوردة  األغذيــة 
ــا وســالمة ميــاه الشــرب المنتجــة  المنتجــة محلًي
مــن محطــات تحليــة ميــاه البحــر، ويعمــل النظــام 
اإلشــعاعية  الســحابة  تحــرك  محــاكاة  علــى 
الناجمــة عــن االنبعاثات الغازيــة والماديــة للمواد 
المشــعة الناتجــة مــن الحــادث فــي الهــواء 
ــن خــالل توقعــات األحــوال الجويــة الوطنيــة  م

ــي  ــاد ف ــي لألرص ــز الوطن ــن المرك ــادرة م )الص
المملكــة(. ويقــوم نظــام دعــم القــرار الحًقــا 
باســتقراء أثــر الملوثــات المشــعة فــي الســحابة 
الطبيعــي  الترســب  عبــر  األرض  ســطح  علــى 
هطــول  بســبب  أو  األرضيــة  الجاذبيــة  بســبب 
األمطــار، وحســاب مقــدار الجرعــة اإلشــعاعية 
الممكــن وصولهــا لإلنســان مــن خــالل تراكيــز 
المــواد المشــعة المترســبة فــي البيئــة، والتــي 
مــن خاللهــا يتــم التوصيــة باإلجــراءات الوقائيــة. 

وتــم إنشــاء التقاريــر االســتباقية التــي تشــتمل 
علــى عــدد مــن الحــوادث المحتمــل وقوعهــا 
االنبعاثــات  كميــة  حســب  المحطــة  فــي 
ــن  ــون م ــي تتك ــارئ، والت ــاء الط ــة أثن المتوقع
خرائــط توضــح المناطــق الجغرافيــة المتأثــرة 
للســحابة  المتوقــع  العــام  واالتجــاه  بالحــادث 
ــادث.  ــوم الح ــة لي ــوال الجوي ــات األح ــب بيان بحس
ومــع تطــور أحــداث التمريــن ومــن خــالل دورة 
دعــم  نظــام  تربــط  والتــي  الراجعــة  التغذيــة 
القــرار بمعــدالت حقيقيــة للجرعــة اإلشــعاعية 
اإلشــعاعي  للرصــد  الوطنيــة  الشــبكة  مــن 
ــذار المبكــر، وباســتخدام  البيئــي المســتمر واإلن
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــادرة م التقاريرالص
الذريــة، والتــي تشــرح طبيعــة الحــادث وكميــات 
ــؤ  ــح نمــوذج المحــاكاة والتنب ــم تنقي اإلطــالق، يت
األمثــل  النمــوذج  إلــى  الوصــول  تــم  حتــى 
ــة  ــدالت الجرع ــعاعية ومع ــحابة اإلش ــة الس لحرك
اإلشــعاعية الناشــئة عنهــا. وبعــد الوصــول إلــى 
نمــوذج المحــاكاة األمثــل، يتــم إصــدار تقاريــر 
ــج  ــن نتائ ــدد م ــى ع ــوي عل ــة تحت ــط دوري وخرائ
المشــعة  المــواد  تركيــز  ومنهــا  االســتقراء، 
المشــتتة فــي الهــواء وتركيــز المــواد المشــعة 
المترســبة علــى ســطح األرض ومقاديــر الجرعات 
اإلشــعاعية المتوقعــة ومناطــق إنفــاذ اإلجراءات 

الوقائيــة.

ومــن األمثلــة علــى الخرائــط التــي أصدرهــا 
النظــام خــالل التمريــن مــا يلــي:-
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وقــد عملــت قيــادة الحــدث علــى اطــالع الجمهور 
فــي المملكــة علــى جميــع تطــورات الحــادث 
فــي  النوويــة  براكــة  محطــة  فــي  الطــارئ 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك مــن 
ــورة(،  ــر منش ــمية )غي ــة رس ــات إعالمي ــالل بيان خ
ــذه  ــالل ه ــي األول خ ــان اإلعالم ــدر البي ــث ص حي
الفرضيــة بعــد إعــالن حالــة الطــوارئ العامــة 
ــة  ــل الخط ــة، وتفعي ــة النووي ــة براك ــي محط ف
الوطنيــة للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة وعقــد 
قيــادة الحــدث. واشــتمل البيــان اإلعالمــي علــى 
ــة فــي محطــة  ــة الطــوارئ المعلن ــل حال تفاصي
ــعة  ــواد المش ــرب الم ــن تس ــة، وع ــة النووي براك
البيئــة، وتكويــن ســحابة  إلــى  المحطــة  مــن 
ــب  ــة، حس ــواء المملك ــى أج ــه إل ــعاعية تتج إش
ــز  ــن المرك ــادرة م ــة الص ــوال الجوي ــات األح توقع
الوطنــي لألرصــاد. كمــا اشــتمل البيــان علــى 
فــي  الموقــف  لتطــورات  المملكــة  متابعــة 
ــى  ــع ال ــوة الجمي ــة، ودع ــة النووي ــة براك محط
ــادة الحــدث التــي  ــاع إرشــادات وتعليمــات قي اتب
ــا  ــاص بالرعاي ــع الخ ــة الوض ــا متابع ــى أيض تتول
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الســعوديين 

المتحــدة. 

وصــدر كذلــك البيــان اإلعالمــي الثانــي عــن قيادة 
الحــدث الــذي تنــاول آخــر التطــورات الناشــئة عــن 
حالــة طــوارئ محطــة براكــة النوويــة، وتمــت 
اإلشــارة فيــه إلــى نجــاح عمليــات إصــالح العطــل 
ــف  ــة وتوق ــة اإلمارتي ــة النووي ــة براك ــي محط ف
ــو،  ــات الج ــى طبق ــعة إل ــواد المش ــاث الم انبع
ورصــد ارتفــاٍع فــي معــدالت الجرعــة اإلشــعاعية 
محطــات  خــالل  مــن  الطبيعيــة  الحــدود  عــن 
الشــبكة الوطنيــة للرصــد االشــعاعي البيئــي 
المســتمر واإلنــذار المبكــر علــى حــدود المملكــة 
المتحــدة، ممــا  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــع 
ــواء  ــى أج ــعاعية ال ــحابة اإلش ــول الس ــد وص يؤك
اإلشــعاعية  الجرعــة  معــدالت  وأن  المملكــة، 
ــدود  ــي الح ــا ف ــة وأنه ــتويات منخفض ذات مس
التــي ال تشــكل مخاطــر صحيــة وال تســتدعي أي 

ــة. ــراءات وقائي إج

وشــاركت هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
الدوليــة  للوكالــة  االفتراضيــة  المنصــة  فــي 

للطاقــة الذريــة للتواصــل االجتماعــي والتــي 
ــار  ــائعات واألخب ــى الش ــرد عل ــا لل ــم تخصيصه ت
عــن طــارئ محطــة براكــة النوويــة فــي مواقــع 
ــرد  ــم ال ــا ت ــك م ــن ذل ــي، وم ــل االجتماع التواص
ــة  ــي المملك ــع ف ــأن الوض ــائعات ب ــن ش ــه م علي
ــن  ــج ع ــعاعي النات ــوث اإلش ــة التل ــم نتيج متفاق

الســحابة اإلشــعاعية.

وفــي إطــار مســؤوليات المملكــة فــي اتفاقيــة 
»تقديــم المســاعدة فــي حالــة وقــوع حــادث 
نــووي أو طــارئ إشــعاعي«، قامــت الهيئــة 
ــة،  ــاعدة الدولي ــة للمس ــا المقدم ــر قدراته بنش
ــوارد  ــرية والم ــدرات  البش ــجيل الق ــم تس ــث ت حي
اإلشــعاعي  المســح  مجــال  فــي  المتاحــة 
ــي  ــوث اإلشــعاعي للمناطــق والمبان لرصــد التل
قــدرات  وتشــمل  واألشــخاص.  والمعــدات 
ــات،  ــدالت الجرع ــاس مع ــعاعي قي ــح اإلش المس
وقيــاس مســتويات التلــوث اإلشــعاعي، وتحديــد 
النويــدات المشــعة، والقيــاس الكمــي لتركيــزات 
النشــاط اإلشــعاعي. وشــاركت القدرات البشــرية 
ــد  ــا وتحدي ــات وتحليله ــع العين ــة بجم ــي الهيئ ف
فــي  كمًيــا  وتقديرهــا  المشــعة  النويــدات 
ــعاعية.  ــة واإلش ــة النووي ــة الرقاب ــرات هيئ مختب

تقديــم  المملكــة  عرضــت  الفرضيــة  وخــالل 
المســاعدة فــي عمليــات المســح اإلشــعاعي 
ووفًقــا  المتحــدة.  العربيــة  االمــارات  لدولــة 
الوكالــة  فــي  بالتعــاون  الخــاص  للبروتوكــول 
ــم عــرض المســاعدة  ــة يت ــة للطاقــة الذري الدولي
الوكالــة  فــي  الدوليــة  الشــبكة  فــي  هــذه 
 Response and الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
الــدول  مــن   Assistance Network-RANET
ــة والتــي لديهــا القــدرة  األعضــاء فــي االتفاقي
ــي  ــة ف ــاعدة مخصص ــم مس ــي تقدي ــة ف والرغب
الوقــت المناســب وبشــكل فعــال فــي حالــة 
الطــوارئ النوويــة أو اإلشــعاعية وبنــاًء علــى 
طلــب الدولــة المتضــررة، بطريقــة تســاعد فــي 

التخفيــف مــن عواقــب الحــادث. 

ــة،  ــذه الفرضي ــطة ه ــن أنش ــر م ــب آخ ــي جان ف
ــى  ــة عل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــت الوكال عمل
)شــارك  األعضــاء  الــدول  مختبــرات  مشــاركة 

ــف  ــل طي ــي تحلي ــة( ف ــي الفرضي ــرًا ف 111 مختب
مشــعات جامــا لعينــة مــن ميــاه التبريــد لمفاعــل 
 Pressurized Water المضغــوط  المــاء 
ويهــدف  نوويــة.  لمحطــة   Reactor-PWR
ــرات  ــة مختب ــى جاهزي ــرف عل ــى التع ــار إل االختب
القياســات  إتمــام  وســرعة  األعضــاء  الــدول 
والتحاليــل فــي حــاالت االســتجابة للطــوارىء 
النوويــة، حيــث ينبغــي تزويــد الوكالــة بنتائــج 
هــذه االختبــارات خــالل 24 ســاعة مــن اســتالم 
ــرات  ــالل مختب ــن خ ــاركة م ــت المش ــف. وتم الطي
حيــث  واإلشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة  هيئــة 
ــة  ــن الوكال ــى م ــة األول ــرات الحزم ــت المختب تلق
علــى  واشــتملت  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة 

ــة  ــف عين ــى طي ــة إل ــرة، باإلضاف ــى المعاي منحن
مرجعيــة تحتــوي علــى نويــدات مشــعة بنشــاط 
إشــعاعي معلــوم، وتــم الحصــول علــى الحزمــة 
ــخ 2021/10/26م،  ــي تاري ــة ف ــن الوكال ــة م الثاني
ــة عشــرة ظهــرًا واشــتملت علــى  الســاعة الثاني
ــه والمعلومــات األساســية  الطيــف المــراد تحليل
للعينــة. وباشــرت مختبــرات الهيئــة تحليــل طيــف 
العينــة وتــم تســليم النتائــج للوكالــة خــالل فتــرة 
21 ســاعة، واحتــوت النتائــج علــى نويدات مشــعة 
الســيزيوم-137  أهمهــا  مــن  المفاعــل،  مــن 
والزركونيــوم-95،  واليــود-131  والســيزيوم-134 
للنتائــج  جــدًا  مقاربــة  التحليــل  نتائــج  وكانــت 

المعتمــدة مــن الوكالــة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ثالثًا الخرائط اإلشعاعية  الوطنية

ثالثًا الخرائط اإلشعاعية الوطنية

تتضمــن التركيبــة البيئيــة مصــادر طبيعيــة مختلفة 
لإلشــعاعات المؤينــة. ويتعــرض البشــر بشــكل 
ــادر  ــذه المص ــن ه ــعاعات م ــذه اإلش ــتمر له مس
ــات  ــى الفئ ــا إل ــن تصنيفه ــي يمك ــة الت الطبيعي

ــة:- التالي

القشــرة  فــي  الطبيعيــة  المشــعة  المــواد 
األرضيــة

النويــدات المشــعة المتولــدة أثنــاء تكويــن األرض 
وال تــزال موجــودة فــي قشــرة األرض، وهــي 
اإلشــعاعي  التحلــل  سالســل  مــن  معظمهــا 
إلــى  جنًبــا  المشــعة،  والثوريــوم  لليورانيــوم 
ــر  ــب مــع البوتاســيومK-40(- 40 (، وهــو نظي جن
مشــع طبيعــي المنشــأ طويــل عمــر النصــف 
تعتبــر  كمــا  البوتاســيوم.  عنصــر  نظائــر  مــن 
 )Rn-222( -222 ــرادون ــة ال ــرادون )خاص ــر ال نظائ
والــذي ينتــج مــن سالســل تحلــل اليورانيــوم 
ــة  ــه الغازي ــن طبيعت ــعاعية، ولك ــوم اإلش والثوري
تجعلــه ينتقــل إلــى الهــواء فــي الغــالف الجــوي 
وبالتالــي يكــون مســار التعــرض البشــري لــه 
ــرادون  ــر ال ــرض لنظائ ــد التع ــس. ويع ــر التنف عب
ونواتــج تحللهــا مــن مــواد مشــعة أخــرى مصــدر 
ــادر  ــن المص ــان م ــا اإلنس ــة يتلقاه ــى جرع ألعل
ــى   ــط إل ــي المتوس ــل ف ــد تص ــة، إذ ق الطبيعي
50% مــن مجمــل الجرعــة اإلشــعاعية الطبيعيــة. 
فــي حيــن إن  التعــرض اإلشــعاعي لبقيــة المــواد 
التعــرض   نتيجــة  يكــون  الطبيعيــة  المشــعة 
الخارجــي إلشــعاعات جامــا الصــادرة مــن معظــم 
ــي  ــرض الداخل ــق التع ــن طري ــواد، وع ــذه الم ه
ــات  ــن مكون ــرب ضم ــالل األكل والش ــن خ ــا م له
ــة  ــات الجرع ــى مكون ــرف عل ــرى. التع ــة أخ غذائي
اإلشــعاعية مــن مصادرهــا مــن المــواد المشــعة 
ــد  ــة للرص ــال التأسيس ــن األعم ــد م ــة يع الطبيعي
اإلشــعاعي البيئــي وبنــاء المســتويات المرجعيــة 
الوطنيــة لهــا. وتعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ ذلــك 
علــى مراحــل لتشــمل جميــع مناطــق المملكــة.
ويتــم تنفيــذ ذلــك مــن خــالل زيــارات حقليــة 
وميدانيــة  مخبريــة  تحليــل  وأعمــال  موســعة 

ــعة. موس

المواد المشعة الصناعية 

ــرن  ــط الق ــي أواس ــووي ف ــر الن ــدء العص ــذ ب من
الماضــي، تناثــرت فــي البيئــة كميــات ضئيلــة 
تكــن  )لــم  الصناعيــة  المشــعة  المــواد  مــن 
ــة  ــات البيئي ــي المكون ــل ف ــي األص ــودة ف موج
الطبيعيــة(، نتيجــة للنشــاط البشــري مــن تجــارب 
النوويــة،  الحــوادث  ومــن  النوويــة،  األســلحة 
مثــل تلــك التــي وقعــت فــي محطــة تشــيرنوبل 
ــل  ــي 26 أبري ــا ف ــي أوكراني ــة ف ــة النووي للطاق
المــواد  مــن  العشــرات  1986م. وهنــاك  عــام 
ــي  ــى ف ــا يبق ــة، إال أن بعضه ــعة الصناعي المش
البيئــة لفتــرة طويلــة ألن لــه عمــر نصــف طويــل 
نســبيا مثــل الســيزيوم- Cs-137( 137(،  الــذي 
)Sr-90( 90 -يبلــغ 30.17 ســنة، واألسترونشــيوم

والــذي يبلغ 28 ســنة، ونظائــر البلوتونيــوم- 239 
ــف  ــر نص ــا عم ــي له و Pu-239&240( 240( والت
)24,100( ســنة و )6,665( ســنة واألمريســيوم- 
Am-241 (241(  ولــه عمــر نصــف 432 ســنة . فــي 
حيــن تلــك التــي لهــا عمــر نصــف قصيــر تتالشــى 
مثــل اليــود- I-131( 131 ( الــذي يبلــغ عمــر النصــف 
ــذه  ــار ه ــى انتش ــرف عل ــد التع ــام. ويع ــه 8 أي ل
مســتوياتها  ومعرفــة  البيئــة  فــي  النظائــر 
القاعديــة أو المرجعيــة، وســيلة مهمــة فــي 
مواجهــة الطــوارئ النوويــة ومعرفــة مســتوى 
المملكــة.  بيئــة  علــى  منهــا  التلــوث  زيــادة 
ــن  ــكل م ــعاعية ل ــة اإلش ــات الجرع ــا أن مكون كم
مصادرهــا مــن المــواد المشــعة الطبيعيــة يعــد 
اإلشــعاعي  للرصــد  التأسيســة  األعمــال  مــن 
ــة  ــة الوطني ــاء المســتويات المرجعي البيئــي، وبن
ــى  ــك عل ــذ ذل ــى تنفي ــة عل ــل الهيئ ــا. وتعم له
ــذ  ــم تنفي ــة، ويت ــع المملك ــمل جمي ــل لتش مراح
ذلــك مــن خــالل زيــارات حقليــة موســعة وأعمــال 

ــعة. ــة موس ــة وميداني ــل مخبري تحلي

اإلشعاعات الكونية 

األرض  إلــى  تصــل  التــي  اإلشــعاعات  وهــي 
مــن أغــوار الكــون، ولهــا طاقــة عاليــة. ويعمــل 
حمايــة  علــى  لــألرض  المغناطيســي  المجــال 



التقرير السنوي 2021

166167

األرض مــن هــذه اإلشــعاعات وحرفهــا بشــكل 
ــل  ــذ ويتفاع ــا ينف ــن األرض، إال أن بعضه ــر ع كبي
لــألرض،  الجــوي  الغــالف  مــع  منــه  بعــض 
وبالتالــي تنطلــق إشــعاعات ثانويــة نتيجــة هــذه 
التفاعــالت. ويتأثــر مســتوى التعــرض اإلشــعاعي 
لهــذه اإلشــعاعات الكونيــة بنــاء علــى دوائــر 
العــرض لموقــع التعــرض لهــا. فهــي تــزداد 
كلمــا إتجهنــا للقطبيــن وتكــون األقــل علــى 
ــا  ــرض له ــتوى التع ــا أن مس ــتواء. كم ــط االس خ
ــزداد  ــر باالرتفــاع عــن ســطح األرض، فهــي ت يتأث
كلمــا ارتفعنــا عــن ســطح البحــر، وبالتالــي هــي 
علــى  منهــا  أعلــى  الجبليــة  المناطــق  فــي 
ســطح البحــر. التعــرض لإلشــعاعات الكونيــة فــي 
بالضــرورة  يمثــل  ال  الطبيعيــة  الحيــاة  ظــروف 
التعــرض  مكونــات  أحــد  يعــد  ولكنــه  مخاطــر 
الطبيعيــة  اإلشــعاعية  للمصــادر  اإلشــعاعي 
المســافرون،  يتعــرض  وبالتأكيــد،  المختلفــة. 

ــالت  ــي الرح ــي ف ــم المالح ــاص الطاق ــه خ وبوج
الجويــة، إلــى مســتويات تعــرض إشــعاعي مــن 
ــى  ــا عل ــر منه ــى بكثي ــة أعل ــعاعات الكوني اإلش
ســطح األرض. وهــذ يحتــم أن تتــم مراقبــة خطوط 
التــي  ســيما  ال  الطيــران  )مســارات  الطيــران 
ــة  ــران وخاص ــاعات الطي ــب(، وس ــر القط ــر عب تم
مكونــات  علــى  التعــرف  المالحــي.  للطاقــم 
ــد  ــة يع ــعة الكوني ــن األش ــعاعية م ــة اإلش الجرع
اإلشــعاعي  للرصــد  التأسيســة  األعمــال  مــن 
ــة  ــة الوطني ــتويات المرجعي ــاء المس ــي وبن البيئ
الكونيــة  لهــا. وتشــير خرائــط جرعــة األشــعة 
الســنوية إلــى الجرعــة الفعالــة الســنوية التــي 
ــة  قــد يتلقاهــا الشــخص مــن اإلشــعاعات الكوني
المباشــرة علــى مســتوى األرض فــي المملكــة. 
وفــي عــام التقريــر أتمــت الهيئــة أعمالهــا فــي 
وضــع هــذه الخرائــط الوطنيــة لمكونــات األشــعة 

ــة. ــاء المملك ــة أنح ــي كاف ــة ف الكوني



التقرير السنوي 2021

168169



التقرير السنوي 2021

170171



التقرير السنوي 2021

172173

 رابعًا: ثقافة األمان النووي

 رابعًا ثقافة األمان النووي
رأســها  وعلــى  المعنيــة،  المنظمــات  تتفــق 
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والعديــد مــن  الوكال
الهيئــات الرقابيــة النوويــة ذات الخبــرة والتجربــة، 
ــن  ــت م ــووي كان ــان الن ــة األم ــور ثقاف ــأن قص ب
أهــم األســباب الجذريــة للحــوادث اإلشــعاعية 
والنوويــة، حيــث إن األمــان النــووي واإلشــعاعي 
أو  النوويــة  المرافــق  قــدرة  علــى  يعتمــد 
ــى  ــرى، عل ــة األخ ــات المعني ــعاعية، والجه اإلش
توقــع المخاطــر الكامنــة فــي هــذه الممارســات 
علــى  والقــدرة  واإلشــعاعية،  النوويــة 
مراقبتهــا ومــدى االســتعداد فــي األنشــطة 
االســتجابة  ومســتوى  لمواجهتهــا،  اليوميــة 
القــدرات  هــذه  وُتعــد  منهــا.  والتعلــم  لهــا، 
واالســتعدادات جوهــر ثقافــة األمــان النــووي 

الجيــدة.

ُيعــرف األمــان النــووي بأنــه حمايــة اإلنســان 
ومعاييــر  اإلشــعاعية،  المخاطــر  مــن  والبيئــة 
ومقومــات وإجــراءات أمــان المرافــق واألنشــطة 
ــن  ــا األم ــر. أم ــك المخاط ــا تل ــأ عنه ــي تنش الت
أو  والتصــدي  وكشــف  منــع  فهــو  النــووي 
االســتجابة لســرقة أو تخريــب أو وصــول غيــر 
مــأذون بــه أو نقــل أو تــداول غيــر مشــروع أو 
ــوي  ــرى، تنط ــة أخ ــريرة أو إجرامي ــال ش أي أعم

أو  أو متعلقــات نوويــة،  علــى مــواد نوويــة، 
ــة  ــطة مرتبط ــق أو أنش ــعة، أو مراف ــواد مش م
ــددات  ــن مه ــك م ــه ذل ــؤول إلي ــد ي ــا ق ــا، وم به
لألمــان. والمتعلقــات النوويــة هــي كمــا عرفتها 
ــادة أو  ــق بم ــا يتعل ــا م ــة بأنه ــة الوطني األنظم
ــات  ــوبية أو بيان ــج حاس ــة أو برام ــة أو تقني بضاع
ترتبــط بالجانــب النــووي أو اإلشــعاعي، وكذلــك 
ــال  ــي المج ــزدوج ف ــتخدام الم ــواد ذات االس الم
النــووي وفــي المجــاالت غيــر النوويــة، وتخضــع 
ــة  ــا عرض ــددة، كونه ــروط مح ــتخداماتها لش اس

إلســاءة االســتخدام.

واإلشــعاعي  النــووي  األمــان  ثقافــة  ُتعــرف 
بأنهــا »مجموعــة الخصائــص والمواقــف فــي 
ــي  ــراد الت ــعاعية واألف ــة واإلش ــق النووي المراف
النوويــة  الممارســات  أمــان  قضايــا  أن  تثبــت 
واإلشــعاعية أولويــة عليــا تحظــى باالهتمــام 
يمكــن  مفهــوم  وهــي  تســتحقه«.  الــذي 
ــل وشــرح المنطــق األساســي  اســتخدامه لتحلي
للســلوك التنظيمــي فــي المرفــق النــووي 
ــه،  ــي حول ــام البيئ ــك النظ ــعاعي وكذل أو اإلش
وعلــى وجــه الخصــوص كيفيــة أداء المرفــق، 

فيمــا يتعلــق باألمــان النــووي.  
مكونيــن  النــووي  األمــان  ثقافــة  وتتضمــن 
التسلســل  مســؤولية  هــو  األول  عاّميــن، 
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الهرمــي لــإلدارة وهــو اإلطــار الضــروري داخــل 
ــو  ــي ه ــعاعي، والثان ــووي أو اإلش ــق الن المرف
موقــف الموظفيــن علــى جميــع المســتويات 
فــي االســتجابة لهــذا اإلطــار واالســتفادة منــه. 
ووفقــًا لثقافــة األمــان النــووي واإلشــعاعي 
ــة  ــى الموثوقي ــان إل ــزال األم ــن اخت ــه ال يمك فإن
التقنيــة فقــط، بــل أنــه خاصيــة لكافــة مكونــات 

النظــام البيئــي التقنــي واإلداري بأكملــه.

وجــود  األمــان،  ثقافــة  مؤشــرات  أهــم  مــن 
التســاؤل والتشــكيك  مســتوى مســتمر مــن 
األنشــطة  إلدارة  الســائدة  الطريقــة  فــي 
والممارســات النوويــة واإلشــعاعية ومســتويات 
األمــان بهــا، والبعــد عــن ظاهــرة التوجــه الذاتــي 
للتعامــي أو التجاهــل عــن نقــاط ضعــف ثقافــة 
ــون  ــي يك ــق الت ــي المراف ــووي. وف ــان الن األم
قــد  والتــي  أهميتــه،  فيهــا  األمــان  لجانــب 
تتعــرض لمفاصــل حرجــة فــي عملهــا، ممــا 
يجعلهــا تســتيقظ فــي كثيــر مــن األحيــان علــى 
ــا  ــب تجاهلته ــا جوان ــبب إدراكه ــر بس ــادث خطي ح

أو التــي كان مهًمــا أخذهــا بعيــن االعتبــار. 

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  وتؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى ثقافــة األمــان النــووي لــدى 
المرخــص لــه وعلــى إحساســه بالمســؤولية عــن 
األمــان. ومــن ثــم، يتعّيــن علــى الهيئــة أن تكــون 
مدركــة لتأثيــر ثقافــة األمــان الخاصــة بهــا علــى 
ثقافــة األمــان للمرخــص لهــم الذيــن تشــرف 
عليهــم، حتــى تعــزز مســتوى ثقافــة األمــان 
لديهــم، وبالتالــي مســتوى األمــان النــووي 
واإلشــعاعي. ولهــذا فإنــه مــن األهميــة بمــكان 
أال تنظــر الهيئــة إلــى ثقافــة األمــان علــى أنهــا 
مســألة إشــراف ورقابــة فحســب، بــل باعتبارهــا 
مســألة انعــكاس ذاتــي أيًضــا. ويجــب أن تــدرس 
بنشــاط كيفيــة تأثيــر ثقافــة األمــان الخاصــة بهــا 
علــى ثقافــة األمــان لــدى المرخــص لهــم. كمــا 
ينبغــي أن تعكــس دورهــا داخــل بيئــة العمــل 
التنظيمــي األوســع، وكيــف أن ثقافــة األمــان 
ــم  ــص له ــع المرخ ــا م ــة تفاعله ــي نتيج ــا ه به

ــن. ــة اآلخري ــاب المصلح ــع أصح ــع جمي وم

ــر  ــد العناص ــة أح ــة العام ــة الوطني ــد الثقاف وتع
التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تعزيــز 

النوويــة  المرافــق  فــي  األمــان  ثقافــة 
واإلشــعاعية. ومــن المألــوف عالميــًا أن نجــد 
أن المرافــق النوويــة واإلشــعاعية علــى وجــه 
ــا  ــة، له ــان قوي ــة أم ــا ثقاف ــي له ــوم الت العم
ــق  ــإن المرف ــك، ف ــع ذل ــابهة. وم ــص متش خصائ
هــذه  وتحســين  تعزيــز  فــي  يرغــب  الــذي 
الخصائــص يحتــاج إلــى تصميــم برنامجــه ليناســب 
الثقافــة  للمرفــق. وتكــون  الفريــدة  الثقافــة 
ــة  ــى ثقاف ــرة عل ــل المؤث ــد العوام ــة أح الوطني
المرفــق وعلــى النجــاح المحتمــل أو الفشــل 
شــقين  وهنــاك  التحســين.  لبرامــج  المحتمــل 
ــان  ــة األم ــى ثقاف ــة عل ــة الوطني ــر الثقاف لتأثي

ألي مرفــق مرخــص لــه:-

1. قيــام األفــراد العامليــن فــي المرفــق النووي 
ســمات  بعــض  بتنفيــذ  دائًمــا  اإلشــعاعي  أو 
ثقافتهــم الوطنيــة فــي ســلوك عملهــم )مثــل 

ــة(. ــراف االجتماعي ــم أو األع ــض القي بع

ــاكل  2. الثقافــة الوطنيــة جــزٌء ال يتجــزأ مــن الهي
)مثــل  النــووي  األمــان  حــول  المجتمعيــة 
التشــريعات والتعليــم وأدوار مختلــف أصحــاب 
أنشــطة  علــى  تؤثــر  قــد  وهــي  المصلحــة(، 

المرخــص لهــم إلــى حــد كبيــر.

واإلشــعاعي  النــووي  األمــن  ثقافــة  وتنمــو 
ــم  ــر الفه ــم تطوي ــا دع ــارات منه ــدة اعتب ــر ع عب
والمخاطــر  لألمــان  الكافييــن  والمعرفــة 
النوويــة واإلشــعاعية، باإلضافــة إلــى متطلبــات 
ودعــم  واإلشــعاعية،  النوويــة  الممارســات 
اليقظــة التنظيميــة )التركيــز الكامــل للذهــن( 
ــر  ــروف غي ــن الظ ــا م ــدة أو غيره ــر الجدي للمخاط
المتوقعــة التــي تســتند إمــا إلــى الظواهــر 
التقنيــة أو الظواهــر االجتماعيــة، كمــا يعنــي 
عــن  الرضــا  فــي  واإلفــراط  التراخــي  تجنــب 
النفــس، مــع الجهــد المتواصــل لتحســين األداء. 

ــعاعي  ــووي أو اإلش ــق الن ــة المرف ــر ثقاف وتؤث
مســتحًقا  المرفــق  يعتبــره  مــا  كل  علــى 
وهــذا  تجاهلــه.  يتــم  مــا  وكذلــك  لالهتمــام، 
النــووي  األمــان  ثقافــة  تقييمــات  يجعــل 
ــووي  ــق الن ــارج إدارة المرف ــن خ ــعاعي م واإلش

مهمــة  اســتباقية  تعلُّــم  آليــة  اإلشــعاعي  أو 
فــي مســتوى أمــان هــذه المرافــق، فهــي 
ــر  تمكــن إدارة المرفــق مــن إدراك أنمــاط التفكي
ــكالت  ــض مش ــباب بع ــم أس ــا وفه ــّلم به المس
ــم  ــر الفه ــق. ويعتب ــذا المرف ــي ه ــلوك ف الس
ــعاعي  ــووي واإلش ــان الن ــة األم ــل لثقاف األفض
فــي المرفــق النــووي واإلشــعاعي الخاصــة 
ــا لتوقــع ردود الفعــل علــى التغييــرات  بــه، متيًح
يعتمــد  أن  يجــب  لذلــك  التطويــر،  ومبــادرات 
برنامــج تطويــر ثقافــة األمــان النــووي دائًمــا 
ــق. ــة للمرف ــة الحالي ــوي للثقاف ــم ق ــى فه عل

وقــد أولــت هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
ــه  ــا ل ــا، لم ــا بالًغ ــا خاًص ــوع اهتماًم ــذا الموض ه
مــن أهميــة فــي تحقيــق أهدافهــا، متبعــًة فــي 
ذلــك أفضــل التجــارب الدوليــة، حيــث ضمنتــه 
فــي قائمــة أهدافهــا االســتراتيجية التــي تعــزز 
نشــر ثقافــة األمــان النــووي للمهتميــن مــن 

ــا. ــة وخارجه ــل الهيئ داخ

خــالل  مــن  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تتطلــع 
إدراجهــا موضــوع ثقافــة األمــان فــي هــدف 
إســتراتيجي )الهــدف االســتراتيجي الســادس 
فــي اســتراتجيتها للتأســيس(، إلــى تعزيــز ذلــك 
بشــكل كبيــر لــدى المرخــص لــه والعامليــن لديــه 
فــي المجــال اإلشــعاعي، وعلــى اإلحســاس 
بمســؤوليتهم عــن األمــان. ويتعّيــن علــى الهيئة 
ــة  ــان الخاص ــة األم ــر ثقاف ــة لتأثي ــون مدرك أن تك
بهــا علــى ثقافــة األمــان للمرخــص لهــم الذيــن 
تشــرف عليهــم، مــن أجــل أن تعــزز مســتوى 
ثقافــة األمــان لديهــم، وبالتالــي رفــع مســتوى 
األمــان النــووي واإلشــعاعي. ولهــذا فإنــه مــن 
ــة  ــي ثقاف ــة ف ــر الهيئ ــكان أال تنظ ــة بم األهمي
ورقابــة  إشــراف  أنهــا مســألة  علــى  األمــان 
ــل باعتبارهــا مســألة انعــكاس ذاتــي  فحســب، ب
أيًضــا. ويجــب أن تــدرس بنشــاط كيفيــة تأثيــر 
ثقافــة األمــان الخاصــة بهــا علــى ثقافــة األمــان 
ــس  ــي أن تعك ــا ينبغ ــم. كم ــص له ــدى المرخ ل
ــع  ــي األوس ــام التنظيم ــة النظ ــل بيئ ــا داخ دوره
نتيجــة  هــي  بهــا  األمــان  ثقافــة  أن  وكيــف 
تفاعلهــا مــع المرخــص لهــم وجميــع أصحــاب 

المصلحــة اآلخريــن. 

ــة،  ــا الطموح ــالل رؤيته ــن خ ــة م ــدف المملك ته
للتحــول الوطنــي نحــو تنميــة مســتدامة تشــمل 
االســتفادة مــن االســتخدامات الســلمية للتقنيــة 
النوويــة فــي المجــاالت التنمويــة المختلفــة. 
وتحــرص المملكــة فــي الوقــت نفســه علــى 
والوفــاء  األمــان،  معاييــر  أعلــى  تطبيــق 
بااللتزامــات الوطنيــة تجــاه المجتمــع الدولــي 
بموجــب الصكــوك الدوليــة متعــّددة األطــراف 
ــك  ــا- وكذل ــًا فيه ــة طرف ــون المملك ــي تك - الت
االتفاقــات الثنائيــة والقــرارات الدوليــة.  وســعيًا 
مــن المملكــة لتحقيــق أعلــى معاييــر الشــفافية 
ــووي  ــا الن ــة لبرنامجه ــة والموثوقي والمصداقي
ــت  ــد أعلن ــة، فق ــا الرقابي ــطتها وقدراته وألنش
عــن سياســتها الوطنيــة التــي تتضّمــن عــددًا 
التقنيــة  المبــادئ األساســية الســتخدام  مــن 
النوويــة وفقــًا ألفضــل الممارســات الدوليــة. 
بســلمية  االلتــزام  المبــادئ  تلــك  وتشــمل 
اســتخدام الطاقــة النوويــة والتخّلــص األمثــل من 
ــة  ــًذا لألنظم ــّعة، تنفي ــة والمش ــات النووي النفاي
بالتزامــات  وإيفــاًء  الوطنيــة  والسياســات 

المملكــة الدوليــة ذات الصلــة.

بالتزاماتهــا  المملكــة  وفــاء  إطــار  وفــي 
الدوليــة  واالتفاقيــات  المعاهــدات  بموجــب 
النــووي، واألمــن  االنتشــار  فــي شــأن منــع 
واألمــان النووييــن واإلشــعاعيين، تتجّلــى أهميــة 
التغطيــة اإلعالميــة المناســبة لتحقيــق بعــض 
المســتهدفات التــي تخــدم برنامــج المملكــة 
ــام.  ــذه المه ــق ه ــي تحقي ــاعد ف ــووي وتس الن
ومــن هــذا المنطلــق، أعــدت الهيئــة وثيقــة 
لمفاهيــم التوجهــات اإلعالميــة الوطنيــة وُســُبل 
تنفيذهــا. وكانــت الهيئــة قــد اقترحــت هــذه 
ــس  ــرار مجل ــكلة بق ــة المش ــى اللجن ــة عل الوثيق
الــوزراء رقــم 20198 وتاريــخ 1443/3/29هـــ فــي 
وزارة الخارجيــة فــي شــأن التوجــه اإلعالمــي 
المناســب لمــا تتعــرض لــه المملكــة مــن هجمــات 
إعالميــة ومواقــف مشــبوهة، قــد يكــون بعضهــا 
مدفوعــة بتوجهــات سياســية، أو تؤثــر علــى 
التوجهــات السياســية ضــد المملكــة. وتلخــص 
هــذه الوثيقــة المقترحــة مفاهيــم التوجهــات 
الشــأن،  بهــذا  المتعلقــة  الوطنيــة  اإلعالميــة 
والتــي تهــدف إلــى إبــراز قيمــة التقنيــة النووية 
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ــن  ــزة م ــتويات ممي ــق مس ــة وتحقي ــي التنمي ف
العائــد  وتنــوع  الصحيــة  والخدمــات  الرفاهيــة 
االقتصــادي وزيادتــه، فــي ظــل الممارســات 
مــع  يتفــق  وبمــا  النوويــة  للتقنيــة  اآلمنــة 
ــفافية.  ــات الش ــى درج ــة وبأعل ــر الدولي المعايي
كمــا تهــدف لعــرض أهميــة دور المملكــة الفاعــل 
بمــا  الدوليــة  االنتشــار  منــع  منظومــة  فــي 
ــان  ــع بي ــي، م ــي والدول ــن اإلقليم ــق األم يحق
جهــود المملكــة فــي رفــع مســتوى األمــن 
المشــّعة  المصــادر  فــي  والتحكــم  النــووي 
والمــواد النوويــة والمتعّلقــات النوويــة، ذات 
العالقــة بمنــع انتشــار األســلحة النوويــة، وتكامل 
ــن  ــة األم ــزز منظوم ــا يع ــة بم ــا الوطني جهوده
النــووي الدوليــة، وإظهــار تقــّدم مســتويات 
المملكــة فــي مجــال األمــان النــووي للمرافــق 
النوويــة، وقدراتهــا فــي االســتجابة الوطنيــة 
ودورهــا  واإلشــعاعية،  النوويــة  للطــوارئ 
ــي  ــة ف ــاعدة الدولي ــم المس ــي تقدي ــل ف الفاع
ــة. ــا الرقابي ــة، وخبراته ــوارئ النووي ــاالت الط ح

تبــرز أهميــة  المســتهدفات،  ولتحقيــق هــذه 
العمل على المهام التالية:- 

الفئــات  للتفاعــل مــع   )Outreach( 1.الوصــول 
اإلعالميــة  التوجهــات  فــي  الُمســتهدفة 
الوطنيــة والدوليــة عــن طريــق بعــض األدوات 

المهمــة. لهــذه  الُممّكنــة 

  )Monitoring & Assessment( 2.الرصد والتقييم
ــروعها  ــة ومش ــول المملك ــار ح ــا يث ــة م لمتابع
للطاقــة النوويــة إلنتــاج الكهربــاء واألنشــطة 

ــعاعية. ــات اإلش ــاالت التقني ــي مج ــرى ف األخ

والــرد  للتصــدي   )Response( 3.االســتجابة 
ــده  ــم رص ــا ت ــى م ــة - عل ــد الحاج ــب - عن المناس

مــن ادعــاءات ومزاعــم مســيئة.

ويتــم تمكيــن هــذه المهــام مــن خــالل أدوات 
مناســبة لــكل مهمــة علــى حــدة، مــع األخــذ 
ــات الُمســتهدفة. ويمكــن تلخيــص  ــار الفئ باالعتب

ــي:ـ ــذه األدوات بالتال ه

أ. األدوات الُممّكنة للقيام بمهمة الوصول 

ــي �  ــن ــوط ــف بـــالـــمـــشـــروع ال ــري ــع ت  
الكهرباء واألنشطة  النووية إلنتاج  للطاقة 
اإلشعاعية  التقنيات  مجاالت  في  األخرى 
مقومات  يشمل  بما  المملكة،  فــي 
استخدام هذا  ويتم  المشروع.  وأركان هذا 
التعريف ومكوناته في األنشطة المرتبطة 
المشروع  لسلمية  والترويج  بالتعريف 

النووي السعودي. 

إقـــامـــة مـــعـــارض عــلــى هــوامــش �   
ندوات  وتنظيم  دولية،  وفعاليات  أنشطة 
الفكرية  المؤسسات  مع  بالتعاون  فكرية 
واإلقليمية  الوطنية   )Think Tank(
في  المملكة  بسياسات  ُتَعرِّف  والدولية 
الرقابية،  وأنظمتها  النووية،  األنشطة 
ومشاريعها الوطنية في المجال النووي، 
المنظومة  لدعم  الملموسة  وجهودها 
االنتشار،  ومنع  النووي  لألمن  الدولية 
بحيث ُيدعى لها مختصون وجهات مختصة 
كذلك  ويمكن  ودولية،  وإقليمية  وطنية 
دولية،  فكرية  مؤسسات  فيها  يشارك  أن 
مناسبة  إعالمية  بتغطية  تحظى  أن  على 

إلبراز الجهود الوطنية بهذا الشأن.

سياسات �  تستعرض  تــقــاريــر  ــداد  إعـ  
المملكة في األنشطة النووية وأنظمتها 
الدولية  المنظومة  في  ودورها  الرقابية 

لألمن النووي ومنع االنتشار.

المؤتمرات �  وتنظيم  التقارير  ــداد  إع  
والدولية  واإلقليمية  الوطنية  والندوات 
الوطنية  النووية  األنشطة  الستعراض 
دورية،  وبصفة  مراحلها  بجميع  السلمية 
وتقنيات  لمنتجات  معارض  يصاحبها  وأن 

دولية في المجال ذاته.

من �  ُتستعرض  إعالمية  ــواد  م إعــداد   
األنشطة  في  المملكة  سياسات  خاللها 
الرقابية  وأنشطتها  وأنظمتها  النووية 
المنظومة  لدعم  الملموسة  وجهودها 

الدولية لألمن النووي ومنع االنتشار.

ــات �  ــس ــؤس ــم االســـتـــفـــادة مـــن ال  
والتي  العالقة،  ذات  الدولية  والهيئات 
المجال  المعلومات في  تعتبر أهم مصادر 
المستوى  على  تأثير  وذات  الــنــووي، 
المشروع  سلمية  ــراز  إلبـ الــســيــاســي، 
المملكة  في  النووية  للطاقة  الوطني 
لألمن  الدولية  المنظومة  لدعم  وجهودها 

النووي ومنع االنتشار.

على �  مــعــرفــي  وعـــــاء  تــكــويــن   
المستوى الوطني يختص بحصر ما يتعلق 
بجهود المملكة في دعم منظومة األمن 
هذا  يتضمن  بحيث  االنتشار،  ومنع  النووي 
الوعاء المعرفي تعريفًا بأنشطة المملكة 
اإلصــدارات  إنتاج  على  ويعمل  السلمية، 

الوطنية إلبراز تلك الجهود.

ــف مــواقــع �  ــوظــي ــال ت ــج تــعــظــيــم م  
التواصل  ومنصات  العنكبوتية  الشبكة 
العالقة،  ذات  والجهات  للهيئة  االجتماعي 
السعودية،  ــاء  ــب األن وكــالــة  ــالل  خ ــن  وم
واإلقليمية  المحلية  اإلعالمية  والمنصات 
والــمــواد  التقارير  نشر  فــي  والــدولــيــة 
في  المملكة  جهود  تبرز  التي  اإلعالمية 
دعم منظومة األمن النووي ومنع االنتشار.

الرصــد  للقيــام بمهمــة  الُممّكنــة  ب. األدوات 
والتقييــم 

ــم تـــداولـــه في �  ــت ــا ي ــل مـ ــد كـ ــ رص  
وسائل اإلعالم الدولية عن برنامج المملكة 
تلك  اســتــقــراء  يتم  أن  على  ــووي،  ــن ال

التوجهات وتحليلها والدوافع من ورائها.

ج. األدوات الُممّكنة للقيام بمهمة االستجابة

التصدي بشكل مناسب - عند الحاجة لما � 
تم رصده من ادعاءات ومزاعم مسيئة.

إعداد �  طريق  عن  لالستجابة  خطة  وضع 
ردود ُمجّهزة لكل فرضية ُمحتمل حدوثها.

ــات  ــذه التوجه ــذ ه ــى تنفي ــة عل ــل الهيئ وتعم
تســعى  حيــث  المتاحــة،  المَمّكنــات  وبــكل 
لتعميــم ثقافــة األمــان النــووي واإلشــعاعي 
ــة الهــادف  ــر مســارات عــدة، كان توجــه الهيئ عب

ــع  ــال م ــور االتص ــاء جس ــف وبن ــة والتثقي للتوعي
المجتمــع عامــة وبــكل شــرائحه وفئاتــه أحــد هذه 
المســارات المهمــة. ونظــرًا ألهميــة اإلعــالم 
فــي إيصــال رســالة الهيئــة بشــكل فاعــل فقــد 
تــم فتــح قنــوات اتصــال مــع رمــوز اإلعــالم والفكر 
ــرأي  ــه ال ــر فــي توجي والثقافــة ومــن لهــم تأثي
العــام، إضافــة إلــى وســائل أخــرى تنوعــت بيــن 
النشــر اإلعالمــي وإعــداد الرســائل التعريفيــة 
والتوعويــة وبثهــا عبــر الوســائل المختلفــة فــي 
اإلعــالم. وفيمــا يلــي أبــرز النشــاطات المتعلقــة 

ــي:- ــل اإلعالم بالعم

أ. اللقاءات المفتوحة

أهدافهــا  فــي  الهيئــة  مبــادرات  تحقيــق  إن 
المنبثقــة مــن االســتراتيجية التأسيســية، ومــا 
ــة  ــر ثقاف ــى نش ــز عل ــي التركي ــا ف ــل منه يتمث
يتــم  الثقافــة  هــذه  فــإن  النــووي،  األمــان 
تعزيزهــا مــن جوانــب مختلفــة، ومــن أبرزهــا 
الجانــب اإلعالمــي، وبصــورة أدق، باالســتفادة 
ــاب  ــن وكت ــن والمفكري ــن اإلعالميي ــة م ــن نخب م
ــذا  ــى. وه ــة األول ــة بالدرج ــي المملك ــرأي ف ال
يشــمل تصحيــح الكثيــر مــن المفاهيــم اإلعالميــة 
المســتوى  علــى  كانــت  ســواًء  المنتشــرة، 
ــن  ــي. وم ــتوى العالم ــى المس ــي أو عل المحل
الموجهــة  المؤثــرات  عامــة،  وبصفــة  ذلــك، 
ــعاعي،  ــووي واإلش ــع الن ــوم الهل ــز مفه لتعزي
ــل  ــة، ب ــي دول متقدم ــًرا ف ــذا منتش وإن كان ه
لدرجــة  النوويــة،  للتقنيــة  مبتكــرة  دول  فــي 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــم الخاطئ ــذه المفاهي أن ه
ــة  ــة، تلبي ــر صحيح ــرارات غي ــات وق ــاذ سياس اتخ
ــدول،  ــذه ال ــي ه ــائد ف ــي الس ــر المجتمع للفك
ــن  ــكاله. وم ــة أش ــالم بكاف ــده اإلع ــذي يؤك وال
هــذه القــرارات غيــر المتوازنــة لهــذه الــدول، 
والمبنيــة علــى المفاهيــم المجتمعيــة الخاطئــة، 
ــة،  ــة النووي ــاء بالطاق ــاج الكهرب ــق بإنت ــا يتعل م
كامــل  بشــكل  ذلــك  عــن  للتخلــي  والتوجــه 
وجــذري. ومــن جانــب آخــر، تظهــر ضــرورة تعريــف 
ــن  ــة والمفكري ــة والمثقف ــب اإلعالمي ــذه النخ ه
ــال  ــي مج ــة ف ــة الوطني ــرأي باألنظم ــاب ال وكت
هيئــة  ودور  واإلشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة 
الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية ومســاندة الجهات 
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الحكوميــة المعنيــة األخــرى فــي إنفاذهــا. كمــا 
ــر  ــط بالمخاط ــق والمبس ــف الدقي ــمل التعري تش
ــة  ــالمة البيئ ــب س ــي جان ــة ف ــة الحقيقي النووي
المتعلقــة  الصحيحــة  والمفاهيــم  والنــاس، 
بأنشــطة تهديــد منــع انتشــار األســلحة النوويــة، 
المنطقــة  األمــن والســلم فــي  يهــدد  ممــا 
وفــي العالــم. وفــي هــذا الشــأن تــم مــا يلــي:

1- بــدأت أنشــطة الهيئــة فــي هــذا المجــال 
ــرأي العــام، حيــث التقــى،  ــاب ال ــة كتَّ ــر جمعي عب
بدعــوة كريمــة مــن الجمعيــة، الرئيــس التنفيــذي 
لهيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية بنخبــة مــن 
والمثقفيــن  والمفكريــن  العــام  الــرأي  كتَّــاب 
واإلعالمييــن، فــي لقــاء مفتــوح تنــاول تفاصيــل 
الرقابــي  العمــل  مــن  لمعانــي  توضيحيــة 
الالزمــة  وللجهــود  واإلشــعاعي،   النــووي 
ــة  ــان والبيئ ــة لإلنس ــن حماي ــه م ــق أهداف لتحقي
مــن اآلثــار الضــارة لإلشــعاعات المؤينــة، دون 
التأثيــر ســلبًا علــى االســتفادة مــن التقنيــات 
ــق  ــة المراف ــك رقاب ــا، وكذل ــة أو تقييده النووي
النوويــة والممارســات اإلشــعاعية واألنشــطة 
وتشــمل  إشــعاعية.  مصــادر  تتضمــن  التــي 
هــذه األهــداف قيــام هيئــة الرقابــة النوويــة 
واإلشــعاعية بالوفــاء بالتزامات المملكــة الدولية 
فــي عــدد مــن الصكــوك الدوليــة )معاهــدات 
ــا  ــات( بم ــف ومدون ــرارات ومواق ــات وق واتفاق
ــى  ــا عل ــة، ومنه ــاتها الوطني ــع سياس ــق م يتف
لبرنامــج  الوطنيــة  السياســة  الخصــوص  وجــه 
الطاقــة الذريــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )333( 
وتاريــخ 1439/6/25هـ، والسياســة الوطنية إلدارة 
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــعة بق ــات المش النفاي
)371( وتاريــخ 1442/7/4هـــ، والسياســة الوطنيــة 
مجلــس  بقــرار  المهنيــة  والصحــة  للســالمة 
الــوزراء رقــم )328( وتاريــخ 1442/6/13هـــ. إضافة 
الشــأن،  هــذا  فــي  الوطنيــة  األنظمــة  إلــى 
ومنهــا علــى وجــه الخصــوص نظــام الرقابــة 
واإلشــعاعية  النوويــة  االســتخدامات  علــى 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/82 ( فــي 
1439/7/25هـــ، ونظــام المســؤولية المدنيــة عــن 
األضــرار النوويــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ونظــام  1439/7/25هـــ،  وتاريــخ  )م/81(  رقــم 
ــوم  ــادر بالمرس ــه الص ــاب وتمويل ــة االره مكافح

1439/2/12هـــ،  وتاريــخ  م/21  رقــم  الملكــي 
وتنظيــم هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية 
ــخ  ــوزراء رقــم 334 وتاري الصــادر بقــرار مجلــس ال
1439/6/25هـــ، والــدور الرائــد للمملكــة فــي 
جهودهــا الدوليــة فــي إطــار سياســتها الوطنية 
نحــو جعــل العالــم أكثــر ســلًما وأماًنــا، ومــن ذلــك 
جهودهــا فــي المنظومــة الدوليــة لمنــع انتشــار 
المنظومــة  النوويــة، وكذلــك فــي  األســلحة 
ــة  ــك أهمي ــن كذل ــووي. وتبي ــن الن ــة لألم الدولي
فــي  وأثرهــا  واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة 
ــراءات  ــالمة اإلج ــالل س ــن خ ــة، م ــق التنمي تحقي
المتعلقــة باســتخدام الطاقــة النوويــة والتقنيات 
والممارســات اإلشــعاعية فــي المجــاالت الطبيــة 
ــة  ــم أهمي ــي تعاظ ــا، وبالتال ــة وغيره والصناعي
تبنــي  علــى  والحــرص  األمــان،  ثقافــة  نشــر 
أعلــى معاييــر الشــفافية والمصداقيــة، لمــا 
لذلــك مــن أثــر فــي الحفــاظ علــى الســمعة 
مواجــه  وســبل  للمملكــة  والفاعلــة  النبيلــة 
تســيء  التــي  والفكريــة  اإلعالميــة  الرســائل 
لبعــض  التطــرق  تــم  كمــا  المملكــة.  لصــورة 
المفاهيــم المغلوطــة الســائدة والتــي يــروج 
لهــا الكثيــر مــن وســائل اإلعــالم، واســتعراض 
بعــض نماذجهــا. وتبــرز أهميــة دور كتَّــاب الــرأي 
فــي التنويــر وطــرح القضايــا العامــة واإلســهام 
فــي نشــر المفاهيــم الصحيحــة وتصحيــح مــا 
ينشــر بصــورة خاطئــة، والبعــد عــن التســليم بمــا 
يــرد فــي وســائل إعــالم أخــرى، الســيما الدوليــة 
ــه مــن مغالطــات وإســاءات،  منهــا، ومــا تتضمن
فــي ظــل وجــود المرجعيــات الوطنيــة المعنيــة.

2- اســتضافت جمعيــة إعــالم الرئيــس التنفيــذي 
فــي  واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  لهيئــة 
لقــاء مفتــوح، نخبــة مــن قــادة اإلعــالم والكتَّــاب 
تحــدث  األكاديمييــن،  مــن  وعــدد  والصحفييــن 
فيــه رئيــس الهيئــة عــن اإلجــراءات المتبعــة فــي 
أعمــال الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية ومــا قامت 
بــه الهيئــة مــن إنجــازات فــي هــذا الجانــب، مبرزا 
أهميــة دور اإلعــالم فــي نشــر ثقافــة األمــان 
النــووي واإلشــعاعي. وتــم اســتعراض بعــض 
ــيئة،  ــا المس ــة وأحيان ــة الخاطئ ــاذج اإلعالمي النم
ــي  ــي ف ــي الوطن ــدور اإلعالم ــة ال ــراز أهمي وإب
رصدهــا والتصــدي لهــا وتصحيحهــا، والتأكيــد 

علــى اســتقاء المعلومــات الدقيقــة والصحيحــة 
ســواًء كانــت فــي مضمونهــا العلمــي والتقنــي 
التحليليــة  والقيمــة  مصداقيتهــا  فــي  أو 
المطروحــة بشــأنها، وذلــك مــن المؤسســات 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  ومنهــا  المعنيــة 
الرقابــة  شــؤون  كافــة  فــي  واإلشــعاعية 

النوويــة.

3- دعــت الهيئــة نخبــة مــن المفكريــن والمثقفين 
واإلعالمييــن لحضــور الفرضيــة الدوليــة التــي 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  نظمتهــا 
ــة  ــة« للطاق ــة »براك ــي محط ــة ف ــة نووي لحادث
النوويــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، واطلع 
الضيــوف علــى جهــود المملكــة فــي مواجهــة 
الحالــة والحــوادث النوويــة واإلشــعاعية الطارئة، 
ومــدى االســتعدادات المبذولــة مــن قبــل الهيئة 
قطاعــات  فــي  المشــاركة  الجهــات  وجميــع 
للطــوارئ  باالســتجابة  العالقــة  ذات  الدولــة 
منصــة  الضيــوف  وزار  واإلشــعاعية.  النوويــة 
المســتمر  البيئــي  اإلشــعاعي  الرصــد  شــبكة 
واإلنــذار المبكــر المنشــرة فــي مناطــق المملكة 
وعلــى حدودهــا، ومشــاريع توســعة محطــات 
ــتويات  ــد أي مس ــن رص ــذار ع ــبكة لإلن ــذه الش ه
إشــعاعية قــد تهــدد بيئــة المملكــة. وتــم االطــالع 
علــى منصــة المحــاكاة والتنبــؤ حــول انتشــار 
الســحابة اإلشــعاعية، ونظــم دعــم اتخــاذ القــرار 
فــي التصــدي لتداعيــات الحادثــة بمــا يكفــل 
بــإذن اللــه حمايــة اإلنســان مــن التعــرض للجرعات 
اإلشــعاعية مــن الحــوادث النوويــة. وأظهــرت 
أدور  لتكامــل  متمًيــزا  نموذًجــا  المنصــة  هــذه 
الجهــات الحكوميــة حيــث تتلقــى الهيئــة بصفــة 
مســتمرة بيانــات التوقــع بالرصــد المناخــي مــن 
المركــز الوطنــي لألرصــاد، وتســتخدمها فــي 
نماذجهــا الرياضيــة لدراســة انتقــال الســحابة 
الحــوادث  تداعيــات  وبالتالــي  اإلشــعاعية، 
النوويــة. كمــا اســتعرضت مجموعــة مــن منصــات 
الطــوارئ، منهــا مــا يتعلــق بالتواصــل الدولــي 
مــع مركــز عمليــات الطــوارئ الدولــي فــي 
ــن  ــات ع ــة للبالغ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــدول  ــن ال ــر بي ــادل التقاري ــة وتب ــوادث النووي الح
وقــت الحادثــة النوويــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن 

منصــات دوليــة مســاندة، مثــل الشــبكة العالميــة 
ــاعدة  ــادل المس ــة تب ــعاعي، ومنص ــد اإلش للرص
ــذه  ــملت ه ــة. وش ــوادث النووي ــاالت الح ــي ح ف
ــروع  ــر المش ــداول غي ــد الت ــبكة رص ــات ش المنص
والســلع  المشــعة  والمــواد  النوويــة  للمــواد 
الملوثــة بالمــواد المشــعة. وقــد ســاهمت مثــل 
هــذه الزيــارة فــي التعريــف باألنشــطة الوطنيــة 
فــي هــذه المجــاالت والتوجهــات الوطنيــة فــي 
ــة. ــار محتمل ــة أي أخط ــود لمواجه ــل الجه تكام

ــي  ــل الت ــة العم ــي ورش ــة ف ــاركت الهيئ 4- ش
الفيصــل  ســعود  األميــر  معهــد  نظمهــا 
للدراســات الدبلوماســية فــي وزارة الخارجيــة، 
بعنــوان »تحديــات العــودة األمريكيــة لالتفــاق 
ــي  ــاد«، والت ــارات واألبع ــي الخي ــووي اإليران الن
شــارك فيهــا نخبــة مــن المثقفيــن والسياســيين 
اســتراتيجيين  وباحثيــن  أكاديمييــن  مــن 
وعســكريين ومختصيــن فــي مؤسســات فكريــة. 
وكانــت هــذه الورشــة فرصــة لتالقــح الــرؤى 
السياســية ومفاهيمهــا مــع المعانــي الصحيحــة 
وجوانبهــا  النوويــة  األســلحة  انتشــار  لمنــع 
التقنيــة والقانونيــة الدوليــة، والتقييــم الدقيــق 
لمخاطــر البرامــج اإلقليميــة، بمــا فيهــا البرنامــج 
خطــة  علــى  والتركيــز  اإليرانــي،  النــووي 
ــووي  ــاق الن ــاملة )االتف ــتركة الش ــل المش العم
ــا  ــب ضعفه ــأتها وجوان ــي JCPOA(، نش اإليران
األســلحة  انتشــار  مــن  الحــد  فــي  الهامــة 
النوويــة، ومقوماتهــا التقنيــة وتداعياتهــا علــى 
ــى  ــا عل ــتقبلها وأثره ــم، ومس ــة والعال المنطق
ــاط  ــذا النش ــل ه ــن. ومث ــن الدوليي ــلم واألم الس
فــي  الفكــري  التنــوع  مالءمــة  علــى  يؤكــد 
ــض  ــي بع ــة لمعان ــة دقيق ــة وطني ــروج برؤي الخ
رؤى  وخلــق  الصحيحــة  بصورتهــا  المواضيــع 
ــات  ــة مؤسس ــي أوعي ــدة ف ــة مفي ــة وطني فكري
ــات  ــق التوجه ــة، Think Tank وف ــر الوطني الفك
اإلعالميــة التــي تتبعهــا الهيئــة والمشــار إليهــا 
دور  الفاعــل  الهيئــة  لمشــاركة  وكان  ســابًقا. 
مهــم فــي وضــع التقييــم التقنــي والقانونــي 
االســتراتيجية  وأبعادهــا  المخاطــر  وتقديــر 
فــي تحليــل موضــوع الورشــة وأبعــاد ذلــك، 
للورشــة. المناســبة  التوصيــات  وتبنــي 
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فــي  مشــاركتها  مــن  الهيئــة  اســتفادت   -5
Comprehensive Capacity-ــاس ــادرة كومب مب
  Building Initiative for SSACs and SRAs
- للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــي تــم 
إطالقهــا فــي عــام 2020م، وشــارك بهــا عــدد 
محــدود مــن الــدول، وهــي تعــد مبــادرة جديــدة 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تتضمــن شــراكة 
مــع الــدول لمســاعدتها علــى تعزيــز فعاليــة 
ســلطتها الوطنيــة المســؤولة عــن تنفيــذ اتفــاق 
فيــه(  طــرف  )المملكــة  الشــاملة  الضمانــات 
ومــا يتطلبــه مــن وجــود نظــام وطنــي لحســاب 
 State System( ومراقبتهــا  النوويــة  المــواد 
 .)for Accountancy and Control - SSAC
والخدمــات  المســاعدة  كومبــاس  وتقــدم 
المصممــة خصيصــًا الحتياجــات الدولــة، ومــن 
ضمــن أهــم أنشــطة هــذه المبــادرة هــو برنامــج 
 ،COMPASS Outreach كومبــاس  اتصــال 
ــذ  ــن بتنفي والــذي تعمــق فــي تعريــف المختصي
ــن  ــة م ــي الهيئ ــاملة ف ــات الش ــاق الضمان اتف
تنفيــذ  علــى  ومشــرفين  وقانونييــن  فنييــن 
ــة  ــواد النووي ــبي للم ــي المحاس ــام الوطن النظ
ومراقبتهــا، بمقومــات وخبــرات أساســية تمكــن 
الهيئــة مــن زيــادة فاعليــة االتصــال ونشــر ثقافــة 
بيــن شــركاء الهيئــة  الضمانــات وأساســياتها 
ــتوياتها  ــة بمس ــة المعني ــات الحكومي ــن الجه م
المختلفــة، والــدور الرئيــس فــي تكامــل تحقيــق 

المملكــة اللتزاماتهــا الدوليــة فــي هــذا االتفاق. 
ــة  ــر منظوم ــن تأطي ــة م ــك الهيئ ــن ذل ــد مك وق
نشــر هــذه الثقافــة ومعانيهــا الوطنيــة ودورهــا 
ــة. ــار الدولي ــع االنتش ــة من ــل منظوم ــي تكام ف

ب. اللقاءات اإلعالمية المباشرة

ــة  ــة مــن خــالل اللقــاءات التلفزيوني عملــت الهيئ
المختلفــة علــى نشــر ثقافــة األمــان والتعريــف 
بمفاهيــم الرقابــة النوويــة وبــدور الهيئــة فــي 
ذلــك. وشــمل ذلــك إبــراز للمعانــي الدوليــة 
ــن  ــد م ــذي يمت ــي ال ــد الوطن ــذا الجه ــل ه لمث
السياســية  األبعــاد  وحتــى  والبيئــة  اإلنســان 
والقانونيــة الدوليــة فــي تحقيــق االلتزامــات 
الدوليــة. وتضمنــت اللقاءات التعريــف بالمفاهيم 
الصحيحــة لبعــض القضايــا الســائدة فــي الثقافة 
المحليــة. وقــد شــملت كذلــك دور المملكــة فــي 
التعريــف بجهودهــا الرائــدة فــي تأســيس مركــز 
متخصــص ألعمــال األمــن النــووي ومكافحــة 
االرهــاب النــووي فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، ومــا يؤديــه هــذا المركــز مــن إســهامات 
ــع  ــق م ــي تتف ــة الت ــود المملك ــز جه ــي تعزي ف
سياســاتها المعلنــة حيــال أهميــة نشــر التقنيــة 
النوويــة وفــق معاييــر األمــان واألمــن وفــي 
ــزز  ــرية ويع ــدم البش ــا يخ ــلمية، وبم ــاالت س مج

ــة.  التنمي

ج. وسائط التواصل االجتماعي 

تبنــت الهيئــة عــدًدا مــن األنشــطة التــي يتعلــق 
ــم  ــار الفه ــص انتش ــى تقلي ــر عل ــا بالتأثي بعضه
المجتمعيــة،  الثقافــة  فــي  الــدارج  الخاطــئ 
بالثوابــت )وبعضهــا منتشــر  ومــا قــد يعــرف 
فــي مجتمعــات دوليــة أخــرى بشــكل عــام وليس 
فقــط فــي المجتمعــات المحليــة(، ومــا قــد 
يكــون لهــا مــن أثــر ســلبي فــي ثقافــة األمــان. 
وقــد أعــّدت الهيئــة سلســلة مــن الرســائل التــي 
ــم،  ــذه المفاهي ــح ه ــا لتصحي ــن خالله ــعى م تس
ولنشــر الثقافــة العلميــة الصحيحــة فــي نطــاق 
مجــاالت التقنيــة والعلــوم النوويــة ذات العالقــة 
باختصاصاتهــا الرقابيــة. وعملــت الهيئــة مــن 
ــا  ــف بمهامه ــى التعري ــائل عل ــذه الرس ــالل ه خ
وأهدافهــا والمبــادئ العالميــة للرقابــة النووية 
واإلشــعاعية، وتطرقــت إلــى التعريــف بأهــم 
والدوليــة  الوطنيــة  شــركائها ومســؤولياتهم 

ــة. ــم الرقابي ــام بمهامه ــي القي ف

 وفــي بعــد آخــر، قامــت الهيئــة بعمليــات قيــاس 
ــي  ــا، وبالتال ــر عمقه ــة وتقدي ــم الدارج المفاهي
دورهــا فــي صناعــة ثقافــة المجتمــع وبالتالــي 
االعتبــار  فــي  أخــًذا  النــووي،  األمــان  ثقافــة 
ــي  ــر ف ــد يؤث ــم ق ــذه المفاهي ــض ه ــًا أن بع أيض
حتــى  أو  الشــخصية  القــرارات  بعــض  صناعــة 
الوطنيــة. ومــن ذلــك عمــل اســتبيانات مبســطة 
ــم  ــة فه ــاس دق ــس قي ــة تم ــم عام ــن مفاهي ع
ــف  ــاط الضع ــد نق ــي تحدي ــا وبالتال ــع له المجتم
ومراكــز توجيــه الجهــود. ومــن األمثلــة علــى 

ــي:- ــا يل ــك م ذل
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د. الشبكة العنكبوتية

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  أولــت 
الشــبكة  علــى  بموقعهــا  خاًصــا  اهتمامــًا 
العنكبوتيــة )اإلنترنــت( وفــق التوجه الــذي يؤصل 
ــووي  ــان الن ــة األم ــر ثقاف ــم نش ــيخ مفاهي ترس
ــية  ــتدامة المؤسس ــن االس ــعاعي، ويضم واإلش
والمجتمعيــة. وتتركــز مقومــات االســتدامة على 
الحفــاظ علــى الخبــرات والمهــارات فــي مجــال 
ممــا  تطويرهــا،  واســتمرار  النــووي  األمــان 

ــا. ــس تقليدًي ــا ولي ــا م ــا نوًع ــه مختلًف يجعل

وحرصــت الهيئــة علــى أن يكــون الموقــع مصــدرًا 
ــات  ــة بمتطلب ــال المتعلق ــع األعم ــا لجمي معرفًي
األمــان النــووي واإلشــعاعي، مثــل بيــان جميــع 
اللوائــح الفنيــة وتوضيحهــا فــي نمــاذج إعالميــة 
ــدرات  ــاب ق ــي اكتس ــاعد ف ــال تس ــائل اتص ووس
ــراد  ــة إي ــب المعرفي ــث تتضمــن الجوان ــة. حي كافي
لألدلــة االسترشــادية التــي تبيــن كيفيــة االلتــزام 

ــة.  ــة الرقابي ــات الهيئ ــة ومتطلب ــح الفني باللوائ

ويتضمــن موقــع الهيئــة تســجيالت مرئيــة لبرامج 
ــي  ــل الرقاب ــي العم ــا ف ــي تنظمه ــب الت التدري
والمعــد  المكثــف  التدريبــي  البرنامــج  مثــل 
المصــادر  وأمــان  اإلشــعاع  مــن  »الحمايــة  لـــ 
ــم  ــابيع، وت ــة أس ــه ثماني ــذي مدت ــعة« وال المش
عقــده فــي الربــع األول مــن العــام 2022م، ومــا 
ــي  ــة ف ــة تخصصي ــج تدريبي ــن برام ــك م ــع ذل يتب
الممارســات اإلشــعاعية المختلفــة. ويجــري عبــر 
الموقــع بشــكل متواصــل تعزيــز برامــج التوعيــة 
التعامــل مــع اإلشــعاعات، وطــرح  أمــان  عــن 
بعــض المفاهيــم الصحيحــة بصــورة مناســبة غيــر 
ــي  ــهم ف ــة ولتس ــر جاذبي ــون أكث ــة لتك تخصصي
نشــر التوعيــة لــدى الجمهــور. ويحتــوي الموقع 
ــة علــى التســاؤالت  ــٍص باإلجاب علــى قســٍم مخت
ــورة  ــا بص ــم تبويبه ــة ويت ــى الهيئ ــرد إل ــي ت الت
تســهل الوصــول إليهــا مــن ِقبــل الجميــع، وهي 
ــو  ــر نم ــم معايي ــي فه ــا ف ــدة أيض ــة مفي طريق
ــوم  ــدى العم ــا ل ــة جوانبه ــان بكاف ــة األم ثقاف

ــن. ــدى المتخصصي ول

كما ســبق اإلشــارة له، بأن ثقافة األمــان النووي 
والســلوك  والفهــم  المعرفــة  علــى  تعتمــد 
والتدريــب  بالخبــرة  واإلفــادات  واآلراء  والبحــث 
والتقييمــات،  اإلداري  وااللتــزام  واالتصــال 
باإلضافــة إلــى العمليــات التنظيميــة. كمــا يجــب 
أن يتضمــن اإلطــار الوطنــي المعمــول بــه لنشــر 
ثقافــة األمــان ترتيبــات للتعلــم والتدريــب لكافــة 
ــة  ــى وكاف ــة األول ــن بالدرج ــن الرقابيي ــات م الفئ
للجهــات  وأيضــًا  الهيئــة،  فــي  الموظفيــن 
الوطنيــة الشــريكة فــي إطــار وطنــي تكاملــي 
مــن  المصلحــة  أصحــاب  تشــمل  كمــا  رئيــس، 
العامليــن فــي المرافــق النوويــة والممارســات 
اإلشــعاعية وممــن تتضمــن أنشــطتهم التعامــل 
أخــرى،  أو  بصــورة  المؤينــة  اإلشــعاعات  مــع 
ــالمة  ــًا بالس ــؤولياتهم أيض ــق مس ــن تتعل والذي
مــن  والحمايــة  النوويــة  للمرافــق  النوويــة 
اإلشــعاع فــي الممارســات اإلشــعاعية والتعامــل 

ــعاعات. ــع اإلش م

خامسًا: العالقات والشؤون 
القانونية  الدولية 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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خامسًا:العالقات والشؤون القانونية الدولية 

الصكوك الدولية متعددة األطراف
مــن  مجموعــة  إلــى  المملكــة  ــت  انضمَّ
المعاهــدات واالتفاقيــات متعــددة األطــراف، بمــا 
يخــدم مصالحهــا فــي المجــاالت ذات العالقــة 
بالشــأن الرقابــي النــووي. كمــا تلتــزم المملكــة 
بعــدد مــن القــرارات الدوليــة والمدونــات ذات 
وتتولــى  الهيئــة.  باختصــاص  كذلــك  العالقــة 
ــة  ــات المملك ــاء بالتزام ــؤولية اإليف ــة مس الهيئ
ــدات  ــة )معاه ــوك الدولي ــذه الصك ــات ه لمتطلب
واتفاقــات، وقــرارات ومدونــات(. ومــن هــذه 
االلتزامــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إعــداد 
ــرات  ــي مؤتم ــاركة ف ــة والمش ــر الوطني التقاري
المراجعــة الدوليــة واالجتماعــات االســتعراضية 
وُتوّضــح  واالتفاقيــات.  المعاهــدات  لهــذه 
واالتفاقيــات،  المعاهــدات  التاليــة  القائمــة 
والقــرارات القائمــة، ومدونــات قواعــد الســلوك، 
التــي التزمــت بهــا المملكــة أو أيَّدْتهــا سياســيًّا، 
والتــي تهــدف جميعهــا إلــى إرســاء تفاهــم 
ــدول  ــن ال ــق التعــاون بي دولــي مشــتَرك، وتحقي

ــوك. ــذه الصك ــق ه ــي تطبي ــاء ف األعض

أواًل - المعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة متعــددة 
األطراف

ــدات  ــن المعاه ــدد م ــى ع ــة إل ــت المملك انضم
واالتفاقــات الدوليــة متعــددة األطــراف فــي 
الشــأن الرقابــي النــووي واإلشــعاعي بعضهــا 
ــد،  ــم المتح ــة لألم ــة العام ــراف الجمعي ــت إش تح
وأكثرهــا تحــت اشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــي:- ــًا للتال ــة ووفق الذري

األمــم  لــدى  واالتفاقيــات   أ-المعاهــدات 
وهــي:- فيهــا  طــرف  والمملكــة  المتحــدة، 

 - النوويـة  األسـلحة  انتشـار  عـدم  معاهـدة   .1
 NPT-Treaty on the Non-Proliferation of(

)Nuclear Weapons

المعاهــدة  هــذه  علــى  المملكــة  صاَدقــت 
وتاريــخ  رقــم)م/52(  الملكــي  بالمرســوم 
1988/07/12م.  الموافـــق  1408/11/27هـــ، 
وتهــدف المعاهــدة إلــى منــع انتشــار األســلحة 
النوويــة وتعزيــز التعــاون فــي االســتخدامات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

هــدف  وتعزيــز  النوويــة  للطاقــة  الســلمية 
تحقيــق نــزع الســالح النــووي بالكامــل، وتحقيــق 
التبــادل األمثــل للمعلومــات العلميــة لتطويــر 
مؤتمــر  وُيقــام  الذريــة.  الطاقــة  تطبيقــات 
لمراجعــة ســير المعاهــدة كل خمــس ســنوات 
لمعرفــة مــدى تحقــق أهدافهــا.  وقــد ُعقــد 
التحضيريــة  للجنــة  الثالثــة  الــدورة  اجتمــاع 
لمؤتمــر المراجعــة 2020م فــي مدينــة نيويــورك 
األمريكيــة، خــالل الفتــرة )29( أبريــل إلــى )10( 
ــة  ــة النووي ــة الرقاب ــاركت هيئ ــو 2019م، وش ماي
ن  المكــوَّ المملكــة  وفــد  ضمــن  واإلشــعاعية 
مــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، 
ــدت المملكــة فــي هــذا االجتمــاع علــى  حيــث أكَّ
أهميــة عالميــة المعاهــدة وانضمــام الــدول غيــر 
األعضــاء لهــا، وكذلــك علــى أهميــة تطبيــق 
ــزء ال  ــه ج ــط، وأن ــرق األوس ــاص بالش ــرار الخ الق
يتجــزَّأ مــن مخرجــات القــرارات التــي أدَّت للتمديــد 
ــق  الالنهائــي لهــذه المعاهــدة. والقــرار المتعل
بالشــرق األوســط، الــذي اعتمــده فــي )11( مايو 
1995م مؤتمــر األطــراف فــي معاهــدة عــدم 
انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض المعاهــدة 
وتمديدهــا، والــذي الحــظ فيــه المؤتمر اســتمرار 
وجــود مرافــق نوويــة فــي الشــرق األوســط 
ــع  ــن جمي ــب م ــات، وطَل ــمولة بالضمان ــر مش غي
دول الشــرق األوســط التــي لــم تنضــم بْعــد إلــى 
ــي  ــتثناء وف ــك، دون اس ــل ذل ــدة أْن تفع المعاه
أقــرب وقــت ممكــن، وأْن ُتْخضــع جميــع مرافقهــا 
النوويــة للضمانــات الشــاملة التــي ُتطبقهــا 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وفًقــا للمــادة 
الثالثــة مــن هــذه المعاهــدة. وبســبب جائحــة 
كورونــا تأجــل عقــد المؤتمــر والــذي يمتــد طــوال 
ــى  ــاق عل ــم االتف ــام2022م، ويت ــل ع ــهر أبري ش
طبيعــة عقــد هــذه المؤتمــر بســبب الظــروف 
الدوليــة إلــى الحــد األدنــى مــن طــرح المواضيــع 
غيــر المتفــق عليهــا وتحديــد الموعــد المناســب 

ــده. لعق

2. االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب 
 SNT- International Convention for( النــووي
the Suppression of Acts of Nuclear Terror-

)ism

ــب  ــاق بموج ــذا االتف ــى ه ــة عل ــت المملك صادق
وتاريــخ  )م/89(  رقــم  الملكــي  المرســوم 
1428/11/3 هـــ الموافــق 2007/11/13م. ويهــدف 
االتفــاق الــى تجريــم أعمــال اإلرهــاب النــووي، 
الدوليــة  االتفاقيــات  مــن  قائمــة  إطــار  فــي 
تعزيــز  بهــدف  اإلرهــاب،  بمكافحــة  المتعلقــة 
ــم المنصــوص عليهــا فــي  ــع الجرائ التعــاون لمن
االتفاقيــة، والتحقيــق بهــا، ومعاقبــة مرتكبيهــا.

الوكالــة  لــدى  واالتفاقيــات  المعاهــدات   ب- 
طــرف  والمملكــة  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة 

فيهــا

وبروتوكــول  الشــاملة  الضمانــات  اتفاقيــة   .1
الكميــات الصغيــرة الملحقــة باتفــاق الضمانــات 
CSA-Comprehensive Safeguards Agree-(

)ment

وهــي اتفاقيــة بيــن المملكــة والوكالــة الدوليــة 
ــة  ــات المتعلق ــق الضمان ــة لتطبي ــة الذري للطاق
بمعاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة. وقــد 
صاَدقــت المملكــة علــى هــذا االتفاق بالمرســوم 
1429/8/11هـــ،  وتاريــخ  )م/51(  رقــم  الملكــي 
االتفــاق  ويهــدف  2008/08/14م.  الموافــق 
إلــى التحّقــق مــن عــدم تحريــف اســتخدامات 
المــواد النوويــة الســلمية إلــى اســتخدامات 
ــة، أو  ــلحة النووي ــة باألس ــلمية ذات عالق ــر س غي
غيرهــا مــن أجهــزة تفجيريــة نوويــة. وقــد أعــدَّت 
تقريــرًا  واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة 
ــاء  ــة لإليف ــة المطلوب ــات الوطني ــاماًل بالترتيب ش
الضمانــات،  اتفــاق  المملكــة فــي  بالتزامــات 
لالمتيــازات  إلــى مذكــرة توضيحيــة  باإلضافــة 
والحصانــات لمفتِشــي الوكالــة بموجــب هــذا 
منــذ  مــرة،  ألول  الهيئــة  وقدَّمــت  االتفــاق. 
إنشــائها ومصادقــة المملكــة علــى االتفــاق، 
للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  المملكــة  تقاريــر 

الذريــة فيمــا يخــص االســتيراد والتصديــر.  

2.اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة 
 CPPNM- Convention on the Physical(

)Protection of Nuclear Material

صاَدقــت المملكــة علــى االتفــاق بالمرســوم 
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ــخ 1429/07/12هـــ،  ــم )م/40( وتاري ــي رق الملك
هــذه  وتهــدف  2008/07/16م.  الموافــق 
ــة  ــة فعال ــة مادي ــق حماي ــى تحقي ــة إل االتفاقي
وعالميــة النطــاق للمــواد النوويــة المســتخدَمة 
فــي األغــراض الســلمية، ومكافحــة الجرائــم 
المتعلقــة بتلــك المــواد علــى الصعيــد الدولــي، 
وكذلــك فــي تيســير التعــاون فيمــا بيــن الــدول 

ــات.  ــك الغاي ــا لتل ــراف تحقيًق األط

3.تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 
 CPPNM/A - Amendment  Convention on(
the Physical Protection of Nuclear Mate-

)rial

صادقــت المملكــة علــى تعديــل هــذه االتفاقيــة 
وتاريــخ  )م/71(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
2010/12/01م.  الموافــق  1431/12/24هـــ، 
ويهــدف التعديــل إلــى إضافــة المرافــق النووية 
ــداف  ــلمية أله ــراض الس ــي األغ ــتخدَمة ف المس

هــذه االتفاقيــة وتوســيع نطــاق تطبيقهــا.  

4. اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي 
 NOT- Convention on Early Notification of(

)a Nuclear Accident

صادَقــت المملكــة علــى هــذا االتفاق بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1409/10/16هـــ، 
االتفــاق  ويهــدف  1989/05/22م.  الموافــق 
إلــى إنشــاء نظــام لإلبــالغ عــن الحــوادث النوويــة 
أو  مشــعة  مــادة  إطــالق  عنهــا  ينجــم  التــي 
ُيحتمــل حــدوث ذلــك داخــل نطــاق الدولــة، والتي 
تــؤدي/ أو قــد تــؤدي إلــى تجــاوز حــدود الدولــة 
والتأثيــر علــى الــدول األخــرى. وتقــوم المملكــة 
فــي حــال وقــوع حــادث نــووي بتفعيــل »الخطــة 
اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة 
ــى  ــة عل ــام الرقاب ــاول نظ ــد تن ــة«، وق والنووي
االســتخدامات النوويــة واإلشــعاعية   هــذا األمــر، 
ــادة )17(  ــن الم ــن )2( و)3( م ــي الفقرتي ــك ف وذل

ــام. ــن النظ م

5. اتفاقيــة المســاعدة فــي حالــة وقــوع حــادث 
 ASSIST-(  – إشــعاعي  طــارئ  أو  نــووي 
 Convention on Assistance in the Case

 of a Nuclear Accident or Radiological
)Emergency

صاَدقــت المملكــة علــى هــذا االتفاق بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1409/10/16هـــ، 
الموافــق 1989/05/22م. ويهــدف االتفــاق إلــى 
تحديــد أطــر دوليــة للتعــاون بيــن الــدول األطــراف 
ومــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لتســهيل 
ــوادث  ــوع ح ــة وق ــي حال ــم ف ــاعدة والدع المس

نوويــة أو حــاالت طــوارئ إشــعاعية.

ــرف  ــان التص ــأن أم ــتركة بش ــة المش 6. االتفاقي
فــي الوقــود المســتهلك وأمــان التصــرف فــي 
 RADW- Joint Convention( النفايات المشــعة
 on the Safety of Spent Fuel Management
 and on the Safety of Radioactive Waste

)Management

صاَدقــت المملكــة علــى االتفــاق بالمرســوم 
1431/11/1هـــ،  وتاريــخ  )م/64(  رقــم  الملكــي 
االتفــاق  ويهــدف  2010/10/09م.  الموافــق 
األمــان  مــن  مرتفــع  مســتوى  تحقيــق  إلــى 
التصــرف  فــي  العالمــي  المســتوى  علــى 
النــووي  والوقــود  المشــعة  النفايــات  فــي 
دفاعــات  وجــود  ضمــان  وإلــى  المســتهلك، 
فــي  التصــرف  مراحــل  جميــع  فــي  فعالــة 
والنفايــات  المســتهلك  النــووي  الوقــود 
المشــعة، ومنــع وقــوع الحــوادث ذات العواقــب 
اإلشــعاعية، وتخفيــف حــدة هــذه العواقــب فــي 
حالــة وقوعهــا أثنــاء أّي مرحلــة مــن مراحــل 
ــات  ــتهلك والنفاي ــود المس ــي الوق ــرف ف التص

المشــعة.

 CNS- Convention( 7. اتفاقية األمــان النووي
)on Nuclear Safety

صاَدقــت المملكــة علــى هــذا االتفاق بالمرســوم 
1431/2/18هــــ،  وتاريــخ  )م/8(  رقــم  الملكــي 
االتفــاق  ويهــدف  2010/02/03م.  الموافــق 
إلــى بلــوغ مســتوى مرتفــع مــن األمــان النووي 
ذلــك  علــى  والحفــاظ  العالــم،  نطــاق  علــى 
ــة  ــر الوطني ــز التدابي ــالل تعزي ــن خ ــتوى م المس
والتعــاون الدولــي علــى نحــو يشــمل -عنــد 

االقتضــاء- التعــاون فيمــا يتعلــق باألمــان.  كمــا 
يهــدف االتفــاق إلــى إنشــاء دفاعــات فعالــة 
فــي المنشــآت النوويــة ضــد األخطــار اإلشــعاعية 
الدفاعــات  تلــك  علــى  والحفــاظ  المحتملــة، 
ــار  ــن اآلث ــة م ــع والبيئ ــان والمجتم ــة اإلنس لحماي
ــل  ــن مث ــة ع ــة الناتج ــعاعات المؤين ــارة لإلش الض
ــع  ــي من ــاق ف ــاهم االتف ــآت. ويس ــذه المنش ه
وقــوع حــوادث ذات عواقــب إشــعاعية، وتخفيــف 
وقوعهــا.  حالــة  فــي  العواقــب  هــذه  حــدة 
وقامــت الهيئــة بتنفيــذ التزامــات المملكــة فــي 
إعــداد التقريــر الوطنــي لألمــان النــووي والــذي 
التزاماتهــا  لتحقيــق  المملكــة  جهــود  يصــف 
فيمــا يخــص اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي، 
وااللتزامــات الخاصــة باألمــان النــووي للمرافــق 
النوويــة فيمــا يتعلــق بالموقــع، والتصميــم، 
المــوارد  توافــر  والتشــغيل، ومــدى  والبنــاء، 
الماليــة والبشــرية المالئمــة، وتقييــم األمــان 
والجــودة واســتعدادات االســتجابة للطــوارئ. 
وقــد تــّم تســليم هــذا التقريــر فــي عــام 2019م 

ــة.  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي للوكال

ــة  ــؤولية المدني ــأن المس ــا بش ــة فيين 8. اتفاقي
تعديــل  وبروتوكــول  النوويــة،  األضــرار  عــن 
اتفاقيــة فيينــا بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن 
 VC – Vienna Convention on( األضرار النووية
 Civil Liability for Nuclear Damage & PVC-
 Protocol to Amend the Vienna Convention

)on Civil Liability for Nuclear Damage

صاَدقــت المملكــة علــى هــذه االتفاقيــة، وعلــى 
الملكــي  بالمرســوم  تعديلهــا،  بروتوكــول 
الموافــق  1431/12/5هـــ،  وتاريــخ  )م/69(  رقــم 
ــة  ــى مواءم ــاق إل ــدف االتف 2010/11/12م. ويه
القانــون الوطنــي لألطــراف فــي االتفاقيــة، 
مــن خــالل وضــع معاييــر لتوفيــر الحمايــة الماليــة 
ــتخدامات  ــض االس ــن بع ــة ع ــرار الناجم ــن األض ع
الســلمية للطاقــة النوويــة. وفــي هــذا الصــدد، 
أصــدَرت المملكــة نظــام المســؤولية المدنيــة 
إلــى  يهــدف  والــذي  النوويــة،  األضــرار  عــن 
عــن  بالتعويــض  المتعلقــة  األحــكام  »تنظيــم 
نــووي  حــادث  مــن  الناتجــة  النوويــة  األضــرار 
داخــل إقليــم المملكــة، والحــوادث الواقعــة خارج 

ــا  ــؤول عنه ــل المس ــات النق ــاء عملي ــم أثن اإلقلي
المشــغل، وذلــك فــي ضــوء االتفاقيــات الدوليــة 

ذات الصلــة، والمنضمــة إليهــا المملكــة«.

ثانيًا - مدونات قواعد السلوك

ــادية  ــلوك أدوات إرش ــد الس ــات قواع ــد مدون ُتع
للــدول األعضــاء، أْي أّنهــا ليســت ملِزمــة قانونًيــا 
علــى الصعيــد الدولــي، وإنَّمــا يتــم تأييدهــا 
سياســًيا مــن قَبــل الــدول. وقــد قامــت المملكــة 

ــة:-  ــات التالي ــد المدون بتأيي

ســالمة  بشــأن  الســلوك  قواعــد  مدونــة   .1
 Code of Conduct( - المصادر المشــعة وأمنها
 on the Safety and Security of Radioactive

)Sources

أّيــدت المملكــة هــذه المدونــة الصــادرة مــن 
قَبــل مجلــس المحافظيــن فــي الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، حيــث َتهــدف هــذه المدونــة 
إلــى مســاعدة الســلطات الوطنيــة علــى ضمــان 
اســتخدام المصــادر المشــعة فــي إطــار مناســب 
للســالمة واألمــن اإلشــعاعيين، مــن خــالل إرشــاد 
ــة  ــر ومواءم ــال تطوي ــي مج ــاء ف ــدول األعض ال
المتعلقــة  واللوائــح  والقوانيــن  السياســات 

ــعة. ــادر المش ــن المص ــالمة وأم بس

ســالمة  بشــأن  الســلوك  قواعــد  مدونــة   .2
 Code of Conduct on the( - مفاعــالت البحــث

)Safety of Research Reactors

أّيــدت المملكــة هــذه المدونــة الصــادرة مــن 
قَبــل مجلــس المحافظيــن فــي الوكالــة الدوليــة 
المدونــة  هــذه  ُتعــزز  حيــث  الذريــة،  للطاقــة 
لمفاعــالت  الدوليــة  النــووي  األمــان  ترتيبــات 
أفضــل  تقديــم  خــالل  مــن  المدنيــة،  األبحــاث 
الممارســات واإلرشــادات لألجهــزة التنظيميــة 

لــدى الــدول األعضــاء.

ثالثــًا - قــرارات مجلــس األمــن فــي منظمــة 
المتحــدة األمــم 

وهــي القــرارات الصــادرة وفــق الفقــرة )42( 
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مــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحدة، 
والتي تعد ملزمة دوليًا وهي:-  

ــدة  ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل 1. ق
1373 )2001م( بشــأن التهديــدات للســلم واألمــن 

ــة ــن التــي تســببها األعمــال اإلرهابي الدوليي

قــرَّر مجلــس األمــن أنَّ علــى جميــع الــدول منــع 
ووقــف تمويــل األعمــال اإلرهابيــة وتجريــم قيــام 
رعايــا هــذه الــدول عمــًدا بتوفيــر األمــوال أو 
ــر  ــأّي وســيلة، بصــورة مباشــرة أو غي جمعهــا، ب
مباشــرة، أو فــي أراضيهــا لكــي تســتخدم فــي 
ــد  ــر بتجمي ــدون تأخي ــام ب ــة، والقي ــال إرهابي أعم
األمــوال وأي أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة 
ألشــخاص يرتكبــون أعمــااًل إرهابيــة، أو يحاولــون 
ارتكابهــا، أو يشــاركون فــي ارتكابهــا، وأيضــًا 
االمتنــاع عــن تقديــم أي شــكل مــن أشــكال 
ــات أو  ــى الكيان ــي، إل ــح أو الضمن ــم، الصري الدع
ــة،  ــال اإلرهابي ــي األعم ــن ف ــخاص الضالعي األش
واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لمنــع ارتــكاب األعمــال 
اإلرهابيــة.  وهــذا األمــر منصــوص عليــه فــي 
»الفصــل الحــادي عشــر المخالفــات والعقوبات« 
مــن نظــام الرقابــة علــى االســتخدامات النوويــة 
كذلــك  الشــأن  هــذا  ورد  كمــا  واإلشــعاعية، 
ــام  ــن نظ ــواد )36، و 37، و 38، و 39( م ــي الم ف

ــه. ــاب وتمويل ــم اإلره ــة جرائ مكافح

ــدة  ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل 2. ق
أســلحة  انتشــار  عــدم  بشــأن  )2004م(   1540

الشــامل الدمــار 

قــرَّر مجلــس األمــن أْن تمتنــع جميــع الــدول عــن 
ــات  ــم للجه ــكال الدع ــن أش ــكل م ــم أي ش تقدي
غيــر التابعــة للــدول التــي تحــاول اســتحداث 
أســلحة نوويــة أو كيميائيــة أو بيولوجية ووســائل 
إيصالهــا، أو حيــازة هــذه األســلحة والوســائل أو 
صنعهــا أو امتالكهــا أو نقلهــا أو تحويلهــا أو 
اســتعمالها، والســيما فــي األغــراض اإلرهابيــة. 
ــاد  ــدول باعتم ــع ال ــوم جمي ــرار أْن تق ــب الق وطَل
ــر  ــاذ تدابي ــبة واتخ ــة مناس ــن فعال ــاذ قواني وإنف
فعالــة لمنــع انتشــار هــذه األســلحة ووســائل 
إيصالهــا إلــى الجهــات غيــر التابعــة للــدول، 
وال ســيما فــي األغــراض اإلرهابيــة. وحيــث إّن 

الهيئــة هــي جهــة رئيســية فــي تنفيــذ التزامــات 
المملكــة فــي هــذا الشــأن، فقــد قامــت الهيئــة 
إعــداد  فــي  الخارجيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
المصفوفــة الخاصــة بالمملكــة، كأحــد االلتزامــات 
ضمــن قــرار مجلــس األمــن، وذلــك فــي الجوانــب 

ــا. ــب أنظمته ــا حس ــة باختصاصه المتعلق

ــدة  ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل 3.  ق
1977 )2011م( بشــأن التأكيــد علــى عــدم انتشــار 

اســلحة الدمــار الشــامل

يمــدد هــذا القــرار العمــل بقــرار مجلــس االمــن 
)1540(، والخــاص بمنــع انتشــار األســلحة النوويــة 
والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل إيصالها، وأن 
ــن.  ــدا للســلم واألمــن الدوليي ذلــك يشــكل تهدي
ويلــزم القــرار الــدول بمجموعــة مــن االلتزامــات 
والتشــريعات لمنــع انتشــار األســلحة النوويــة 

ــا.  ــائل إيصاله ــة ووس ــة والبيولوجي والكيميائي

ــدة  ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل 4. ق
2397 )2017م( بشــأن العقوبــات المطبقــة علــى 

ــا الشــمالية كوري

قــرَّر مجلــس األمــن علــى جميــع الــدول األعضــاء 
أو  الخــام  النفــط  أنــواع  جميــع  توريــد  حظــر 
ــعبية  ــا الش ــة كوري ــى جمهوري ــه إل ــه أو نقل بيع
بصــورة  الشــمالية(،  )كوريــا  الديمقراطيــة 
ــد  ــر توري ــا حظ ــرة، وأيًض ــر مباش ــرة أو غي مباش
جميــع المنتجــات النفطيــة المكــررة أو بيعهــا 
الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة  إلــى  نقلهــا  أو 
غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  الديمقراطيــة، 
ــادرات وواردات  ــرار ص ــر الق ــا يحظ ــرة.  كم مباش
جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة مــن 
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة واآلالت والمعــدات 
ــا  ــة بم ــة والحجري ــات األرضي ــة والمنتج الكهربائي
فــي ذلــك المغنســيت والمغنيســيا والخشــب 
ــرة  ــورة مباش ــا، بص ــا أو نقله ــفن أو بيعه والس
أو غيــر مباشــرة. وتهــدف هــذه العقوبــات إلــى 
حــث كوريــا الشــمالية علــى التوّقــف عــن متابعــة 
الســلمي، والعــودة  النــووي غيــر  برنامجهــا 
األســلحة  انتشــار  عــدم  بمعاهــدة  وااللتــزام 
النوويــة. وتقــوم الهيئــة بمتابعــة التطــورات 
المتعلــق  األمــن  مجلــس  بقــرارات  المتعلقــة 

الديمقراطيــة،  الشــعبية  كوريــا  بجمهوريــة 
األســلحة  انتشــار  عــدم  بمعاهــدة  لاللتــزام 
النوويــة وضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة.

رابعــًا - التعــاون مــع جهــات رقابيــة مماثلــة فــي 
الــدول األخــرى وفقــًا للتالي:-

 CSN -( - 1. مجلــس األمــان النــووي اإلســباني
)Nuclear Safety Council

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
بالتنســيق مــع مجلــس األمــان النــووي بمملكــة 
ــادل  ــم لتب ــرة تفاه ــع مذك ــى توقي ــبانيا، عل اس
النوويــة  الســالمة  مجــال  فــي  المعلومــات 

والوقايــة مــن اإلشــعاع.

الواليات  في  النووية  الرقابة  مفوضية   .2
NRC - Nuclear Regula- )المتحدة األمريكية - 

)tory Commission

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
بالتنســيق مــع هيئــة التنظيــم النــووي بالواليات 
المتحــدة األمريكيــة علــى اســتكمال المراحــل 
النهائيــة مــن توقيــع مذكــرة تفاهــم فــي مجــال 
الشــؤون  فــي  والتعــاون  المعلومــات  تبــادل 

ــووي.  ــان الن ــة لألم التنظيمي

بيــن  الثنائيــة  اإلطاريــة  االتفاقيــات   - خامســًا 
الــدول

تعتبــر هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية الجهة 
الوطنيــة المعنيــة بالجانــب الرقابــي النــووي 
ــع  ــة م ــاون الثنائي ــات التع ــن اتفاقي ــدد م ــي ع ف
ــة،  ــدول النووي ــاورة، وال ــدول المج ــن ال ــدد م ع
فــي مجــال االســتخدامات الســلمية للطاقــة 
النوويــة، وذلــك لنقــل المعرفــة وتبــادل الخبــرات 
ذات العالقــة مــع هــذه الــدول. وتشــمل قائمــة 

ــي:- ــا يل ــة م ــات الثنائي االتفاقي

1. جمهورية مصر العربية 

المملكــة  بيــن  ثنائيــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، فيمــا يتعلــق بمجــال 

النوويــة  للطاقــة  الســلمية  االســتخدامات 
والتــي ينــدرج تحتهــا أشــكال عــدة للتعــاون، 
المــواد  ومراقبــة  النوويــة  الضمانــات  منهــا 
عليهــا  المصادقــة  تمــت  والتــي  وتدقيقهــا، 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/101( وتاريخ 

1438/9/25هـــ. 

2. اإلمارات العربية المتحدة 

تــم توقيــع اتفاقيــة إطاريــة بيــن المملكــة ودولة 
االســتخدامات  مجــال  فــي  وذلــك  اإلمــارات، 
تمــت  والتــي  الذريــة.  للطاقــة  الســلمية 
ــي  ــوم الملك ــب المرس ــا بموج ــة عليه المصادق

1441/8/30هـــ. وتاريــخ  )م/116(  رقــم 

3. جمهورية فرنسا 

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
مجــال  فــي  الفرنســية  والجمهوريــة 
الذريــة،  للطاقــة  الســلمية  االســتخدامات 
ــة  ــذه االتفاقي ــى ه ــة عل ــرى المصادق ــد ج وق
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/11( وتاريــخ 

1434هـــ. /3 /28

4. جمهورية فنلندا

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
مجــال  فــي  الفنلنديــة  والجمهوريــة 
االســتخدامات الســلمية للطاقــة الذريــة، والتــي 
المرســوم  بموجــب  عليهــا  المصادقــة  تمــت 
الملكــي رقــم )م/67( وتاريــخ 1437/10/28هـــ.

5. روسيا االتحادية 

تــم توقيــع اتفاقيــة إطاريــة بيــن المملكــة ودولة 
االســتخدامات  مجــال  فــي  االتحاديــة  روســيا 
تمــت  والتــي  الذريــة،  للطاقــة  الســلمية 
ــي  ــوم الملك ــب المرس ــا بموج ــة عليه المصادق

1437/5/28هـــ. وتاريــخ  )م/43(  رقــم 

6. جمهورية الصين الشعبية 

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
والجمهوريــة الصينيــة فــي مجــال االســتخدامات 
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ينــدرج  والتــي  الذريــة،  للطاقــة  الســلمية 
ــات  تحتهــا أشــكال عــدة للتعــاون، منهــا الضمان
وقــد  وتدقيقهــا.  المــواد  ومراقبــة  النوويــة 
تمــت المصادقــة علــى هــذه االتفاقيــة بموجــب 
وتاريــخ  )م/19(  رقــم  الملكــي  المرســوم 

1434/4/21هـــ.

7. جمهورية المجر 

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
وجمهوريــة المجــر فــي مجــال االســتخدامات 
الســلمية للطاقــة الذريــة، وقــد تمــت المصادقــة 
المرســوم  بموجــب  االتفاقيــة  هــذه  علــى 
1437/11/27هـــ. وتاريــخ  )م/77(  رقــم  الملكــي 

8. الجمهورية األرجنتينية 

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
مجــال  فــي  األرجنتينيــة  والجمهوريــة 
الذريــة.  للطاقــة  الســلمية  االســتخدامات 
وقــد تمــت المصادقــة علــى هــذه االتفاقيــة 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/74( وتاريــخ 

1433هـــ. /11 /3

9. جمهورية كوريا الجنوبية 

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
مجــال  فــي  الكوريــة  الجنوبيــة  والجمهوريــة 
ــد  ــة. وق ــة الذري ــلمية للطاق ــتخدامات الس االس
المرســوم  بموجــب  عليهــا  المصادقــة  تمــت 
1433/8/21هـــ. وتاريــخ  )م/56(  رقــم  الملكــي 

10. جمهورية كازاخستان 

المملكــة  بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
وجمهوريــة كازاخســتان في مجال االســتخدامات 
الســلمية للطاقــة الذريــة. وقــد تمــت المصادقــة 
عليهــا بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/116( 

وتاريــخ 1438/11/9هـــ.

الجهــات  مــع  التفاهــم  مذكــرات   - سادســًا 
وفًقــا  األخــرى  بالــدول  المماثلــة  الحكوميــة 

للتالــي:-

1. اإلدارة الوطنيــة للســالمة النوويــة بجمهوريــة 
 NNSA - National Nuclear( - الصيــن الشــعبية

)Safety Administration

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
بالتنســيق مــع اإلدارة الوطنيــة للســالمة النووية 
ــرة  ــالل مذك ــن خ ــعبية م ــن الش ــة الصي بجمهوري
التنظيميــة  الشــؤون  فــي  للتعــاون  تفاهــم 
الســلمية  لالســتخدامات  النــووي  لألمــان 
ــن  ــن البلدي ــرات بي ــادل الخب ــة، لتب ــة النووي للتقني
والمســاهمة فــي حمايــة اإلنســان والبيئــة مــن 

اآلثــار الضــارة   لإلشــعاعات المؤينــة.

ــووي  ــن الن ــي لألم ــي التقن ــز الحكوم 2. المرك
 SNSTC - State( ــعبية ــن الش ــة الصي بجمهوري

)Nuclear Security Technology Center

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
النــووي  األمــن  تقنيــة  مــع مركــز  بالتنســيق 
الحكومــي بجمهوريــة الصيــن الشــعبية، للتعاون 
النــووي  الفنيــة لألمــن  اللوائــح  فــي مجــال 
الســلمية  االســتخدامات  فــي  واالشــعاعي 

النوويــة. للطاقــة 

ــة  ــووي بجمهوري ــن الن ــالمة واألم ــة الس 3. لجن
 Nuclear Safety and( الجنوبيــة  كوريــا 

)Security - NSSC

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
ــن  ــن النوويي ــان واألم ــة األم ــع هيئ ــيق م بالتنس
فــي  للتعــاون  الجنوبيــة،  كوريــا  بجمهوريــة 
لالســتخدامات  النوويــة  التنظيميــة  المســائل 
فــي  والتعــاون  النوويــة  للتقنيــات  الســلمية 
ــة  ــآت النووي ــم المنش ــا تقيي ــدة، منه ــاالت ع مج

العالقــة. ذات  واألنظمــة  اللوائــح  وتطويــر 

4. المعهــد الكــوري الجنوبــي للســالمة النووية 
)KINS - Korea Institute of Nuclear Safety(

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
لألمــان  الكوريــة  المؤسســة  مــع  بالتنســيق 
ــاون  ــة، للتع ــا الجنوبي ــة كوري ــووي بجمهوري الن
فــي الشــؤون النوويــة التنظيميــة مــن أجــل 

النوويــة،  للتقنيــات  الســلمية  االســتخدامات 
القــدرات  وتطويــر  الكفــاءات  بنــاء  ومنهــا 

البشــرية.

ــلحة  ــار األس ــر انتش ــة لحظ ــة الكوري 5. المؤسس
 KINAC - Korea( عليهــا  والرقابــة  النوويــة 
 Institute of Nuclear Non-proliferation and

)Control

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
بالتنســيق مــع المؤسســة الكوريــة لحظر انتشــار 
ــة  ــا، بجمهوري ــة عليه ــة والرقاب ــلحة النووي األس
المســائل  فــي  والتعــاون  الجنوبيــة  كوريــا 

الســلمية  لالســتخدامات  النوويــة  التنظيميــة 
للتقنيــة النوويــة.

6. المعهــد الفرنســي للحمايــة مــن اإلشــعاع 
 IRSN- Institute of( النوويــة  والســالمة 
 Radiological Protection and Nuclear

)Safety

واإلشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تعمــل 
للحمايــة  الفرنســي  المعهــد  مــع  بالتعــاون 
مــن اإلشــعاع والســالمة النوويــة بجمهوريــة 
فرنســا، فــي الشــؤون النوويــة والتنظيميــة 

النوويــة. للتقنيــة  الســلمية  لالســتخدامات 
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سادسًا: بناء القدرات البشرية للهيئة 
والجهات الوطنية

سادسًا: بناء القدرات البشرية للهيئة والجهات الوطنية

أواًل: بناء القدرات البشرية للهيئة
ــي  ــة ف ــا الهيئ ــي تواجهه ــات الت ــن المعوق م
قيامهــا بمهامهــا هــو القصــور فــي القــدرات 
البشــرية الخبيــرة فــي األعمــال الرقابيــة، وهــي 
خبــرات ال تتوفــر فــي ســوق العمــل ويصعــب 
ــام  ــة للقي ــرات الدولي ــدرات والخب ــتقطاب الق اس
بذلــك، ومــن هــذا المنطلــق عملــت الهيئــة خــالل 
إعــداد وتطويــر متطلبــات  علــى  2021م  عــام 
وبرامــج التدريــب الداخلــي وذلــك لتأهيــل ورفــع 
ــة  ــة وتنمي ــي الهيئ ــرية ف ــوادر البش ــاءة الك كف
قدراتهــم، والتــي مــن ضمنهــا تحديــد احتياجــات 
ــع  ــة ووض ــي الهيئ ــر لموظف ــب والتطوي التدري

خطــة  وإعــداد  التدريــب  وإجــراءات  ضوابــط 
إعــداد  عــن طريــق  وذلــك  التدريبيــة  البرامــج 
ــارات  ــال المه ــي مج ــة ف ــة وخاص ــج تدريبي برام
تطويــر  مجــال  وفــي  والتخصصيــة،  الفنيــة 
ــل  ــذات. والعم ــر ال ــخصية وتطوي ــارات الش المه
كذلــك علــى إشــراك منســوبي الهيئــة فــي 
البرامــج وورش العمــل التــي تقدمهــا الهيئــات 
والمنظمــات  األخــرى  الــدول  فــي  المماثلــة 
وعلــى  اختصاصهــا  مجــال  فــي  الدوليــة 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  رأســها 

قانوني

اإلدارة 
واالخدمات 

المساندة

مهارات 
تطوير 
الذات

فني رقابي
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١٤
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فــي  قدراتهــم  تعزيــز  علــى  يســاعد  ممــا 
واإلشــعاعي. النــووي  الرقابــي  المجــال 

تــم العمــل خــالل عــام 2021 م بشــكل مكثــف 
علــى بنــاء القــدرات البشــرية للهيئــة وذلــك 
فــي إطــار ســعي الهيئــة لتطويــر وبنــاء قــدرات 
الفنيــة  المهــارات  مجــال  فــي  منســوبيها 
ــم  656  ــت تنظي ــث تم ــة حي ــة واإلداري والتخصصي

ــًا   ــي  76 برنامج ــة ف ــوبي الهيئ ــاركة لمنس مش
مــن البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي المجــال 
الرقابــي النــووي واإلشــعاعي، التــي ينظمهــا 
عــدد مــن المنظمــات والجهــات الرقابيــة الدوليــة 
وبصفــة خاصــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
جهــات  مــع  بالتعــاون  المتخصصــة  والبرامــج 

ــاص. ــاع الخ ــع القط ــراكات م ــة والش حكومي

الجهات المنظمة 
للبرامج

إجمالي عدد البرامج
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ــة ــة للطاقــة الذري ــة الدولي برامــج الوكال
تأهيليــًا  برنامجــا   26 فــي  المشــاركة  تمــت 
متخصصــًا نظمتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

أهمهمــا:- ومــن  الذريــة، 

الهيئة �  منسوبي  أحـــد  مــشــاركــة   
داخل  الضمانات  في  تدريبي  برنامج  في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو برنامج 
مكثف )10 شهور( ومحدود الفرص ويهيئ 
معرفة وخبرات عملية وتطبيقية وميدانية 
الوكالة  ودور  الضمانات  عناصر  كافة  في 
الضمانات  اتفاقية  ضمن  تطبيقه  في 
المملكة(.  )ومنها  فيها  األعضاء  للدول 
لاللتحاق  المتدربين  يهيئ  برنامج  وهو 
بالوكالة للعمل ضمن مفتشيها في اتفاق 

الضمانات.

برنامج �  في  اثنين  موظفين  مشاركة 

المصادر  وأمــان  اإلشــعــاع  من  الحماية 
و  شهور(    5( مكثف  برنامج  وهو  المشعة 
والقدرات  المعارف  تطوير  إلى  يهدف 
التطبيقية في الحماية من اإلشعاع، وبناء 
واألمــان  لمعاييراألمن  الالزمة  المعرفة 
في  تطبيقها  ومتطّلبات  اإلشعاعي 

الممارسات اإلشعاعية المختلفة.

ــة أربـــعـــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م   
المختبرات  لشبكة  تدریبیة  عمل  ــة  ورش
التحلیلیة لقیاس النشاط اإلشعاعي البیئي 
في  المتقدمة  المواضیع  بشأن  للوكالة 
تهدف  والتي  جاما،  أشعة  طیف  قیاس 
المختبرات  ومدیري  موظفي  تدریب  إلى 
ن لديهم خبرة في مجال قیاس  الخارجیة ِممَّ
يمكنهم  الــذي  األمــر  جاما،  أشعة  طیف 
عبر  الحالیة  الممارسة  نطاق  تخطي  من 

استخدام تقنیات متقدمة في مختبراتهم.

ــة ثــالثــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
المدنية عن  المسؤولية  ورشة عمل بشأن 
تزويد  إلى   تهدف  والتي  النووية  األضرار 
األعضاء  الدول  والخبراء من  الدبلوماسيين 
بلمحة عامة عن النظام القانوني الدولي 

للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية.

الموظفين �  ــن  م اثــنــيــن  ــة  ــارك ــش م  
في ورشة عمل بشأن تنفیذ منصة النظام 
الدولي للمعلومات الخاصة بالرصد واإلنذار 
تهدف  والتي   )IRMIS( لإلشعاعات  المبكر 
بهذه  المشاركین  ــي  وع تحسین  ــى  إل
ذلك  ویشمل  لها،  وفهمهم   المنصة 
وترتیبات  والمزایا  األدوار  على  التدریب 

تقاُسم المعلومات ألغراض رصد البیانات.

ــن �  ــي ــف ــوظ ــة خــمــســة م ــاركـ ــشـ مـ  
التأهب  مراحل  بشأن  عمل  ــة  ورش في 
المشّعة  المصادر  عن  للبحث  والتصدي 
يحقق  أن  إلى  تهدف  والتي  واستعادتها 
المشاركون مستوًى متزايدًا من المعرفة 
التأهب  لمراحل  الضرورية  األنشطة  بشأن 
المشّعة  المصادر  عن  للبحث  واالستجابة 
الجوانب  ــك  ذل فــي  بما  واسترجاعها 
االستراتيجية والتخطيط والتنفيذ العملي. 

ورشة �  في  موظفين  ستة  مشاركة   
التفتيش  أساسيات  حول  إقليمية  عمل 
أثناء  النووية  الطاقة  لمحطة  التنظيمي 
إلى  تهدف  والتي  والتشغيل  اإلنشاء 

التنظيمي  التفتيش  بأساسيات  التعريف 
التدريب  النووية وتقديم  الطاقة  لمحطات 
الواقعية  الحياة  سيناريو  على  العملي 

كمقدمة لمهارات وأساليب التفتيش.

الهيئــة  مــع  تخصصيــة  تأهيليــة  برامــج 
الذريــة للطاقــة  العربيــة 

تمــت المشــاركة فــي  برامــج تأهيليــة متخصصــة 
نظمتهــا الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة ، ومــن 

أهمهمــا:-

ــة تــســعــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
ومبادئ  األمـــان  ــول  ح تدريبي  برنامج 
العربية  الهيئة  مع  اإلشعاعية  الوقاية 
تقديم  إلى  تهدف  والتي  الذرية  للطاقة 

الــدورة �  في  موظفين  ثالثة  مشاركة   
منظومة  إنشاء  بشأن  الدولية  التدريبية 
النووية، والتي  القوى  لبرامج  أمن نووي 
تطوير  في  المشاركين  تدريب  إلى  تهدف 

البنية التحتية لألمن النووي.
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واألمثلة  األساسية  والمعلومات  المعارف 
من  الوقاية  مجال  في  العملية  والتجارب 

مخاطر األشعة المؤينة.

ــة أربـــعـــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
وتحليل  وترخيص  أمــان  حول  عمل  ورشــة 
وثائق المصادر المشعة مع الهيئة العربية 
تبادل  إلى  تهدف  والتي  الذرية  للطاقة 
باألساسيات  المتعلقة  والخبرات  المعرفة 
مع  المشعة  بالمصادر  المتعلقة  الرقابية 
وتحليل  والتفتيش  الترخيص  على  التركيز 
الوكالة  معايير  مع  يتماشى  بما  الوثائق 
الرقابة  وهيئة  الذرية  للطاقة  الدولية 

النووية األمريكية لألمان.

الدولي �  المركز  مــع  تأهيلية  بــرامــج 
للفيزياء النظرية (والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تمت المشاركة في  برنامج تأهيلي 
للطاقة  الدولية  الوكالة  نظمته  متخصص 
الذرية مع المركز الدولي للفيزياء النظرية 

ــة خــمــســة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
المركز  مع  النووية  الطاقة  إدارة  مدرسة 
الدولي للفيزياء النظرية والوكالة الدولية 
الطاقة  إدارة  لمدرسة  الذرية  للطاقة 

النووية.

الطاقــة  وكالــة  مــع  تأهيليــة  برامــج 
يــة و لنو ا

تأهيلييــن  برنامجيــن   فــي   المشــاركة  تمــت 
ــة ــة النووي ــة الطاق ــا وكال ــن نظمتهم متخصصي

ــة مــوظــف فـــي بــرنــامــج �  ــارك ــش م  
النووي  القانون  أساسيات  عن  تدريبي 

الدولي مع وكالة الطاقة النووية.

ــة مــوظــف فـــي بــرنــامــج �  ــارك ــش م  
مع  النووي  للقانون  الدولية  المدرسة 

وكالة الطاقة النووية.

برامــج تأهيليــة مــع هيئــات رقابيــة لبعــض 
ــدول من ال

تمــت المشــاركة فــي  برامــج تأهيليــة متخصصــة 
نظمتهــا هيئــات رقابيــة وطنيــة فــي بعــض 

ــا: ــدول منه ال

ــة ثــالثــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
الضمانات  ممارسات  أفضل  عمل  ورشة 
لألمن  الوطنية  اإلدارة  مع  الدولية  النووية 

.NNSA النووي األمريكية

ــة أربـــعـــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
بالشرق  افتراضية  إقليمية  عمل  ورشــة 
ذات  الضمانات  متطلبات  حول  ــط  االوس
اإلدارة  مع  التصدير  او  باالستيراد  الصلة 
 ،NNSA األمريكية  النووي  لألمن  الوطنية 
وتبادل  الخبرة  بناء  إلــى  تهدف  والتي 
أفضل الممارسات بين األفراد المسؤولين 
المتعلقة  الضمانات  إلتزامات  إدارة  عن 

باالستيراد/التصدير.

ــة أربـــعـــة مــوظــفــيــن في �  ــارك ــش م  
اإلشعاعية  الكيمياء  في  متخصص  برنامج 
النمساوية  الــوكــالــة  ــع  م المتقدمة 
وهو   ، األغذية  وسالمة  للصحة  الحكومية 
قدرات  تعزيز  بغرض  عملي  تدريبي  برنامج 
المخبري  التحليل  في  الهيئة  منسوبي 
لتقدير مستويات النظائر المشعة في إطار 
مراقبة البيئة والرصد اإلشعاعي للملوثات 
استعدادات  في  الهيئة  ودور  المشعة، 

مواجهة الطوارئ النووية واإلشعاعية.

برامــج تأهيــل ضمــن مشــاريع معتمــدة 
مــن الهيئــة بالتعــاون مــع جهــات خارجيــة

برنامجــًا   14 فــي   المشــاركة  تمــت 
مــن  متخصصيــن،  لتأهيــل  متخصصــًا 

- : همهــا أ
 

 ط

الهيئة �  منسوبي  مــن  مشاركة   28  
ضمن  المنعقدة  التدريبية  البرامج  في 
وهي   ،)COMPASS( كومباس  مبادرة 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الشاملة  المبادرة 
بالجهات  القدرات  بناء  مجال  في  الذرية 
على  الضمانات  برنامج  لتطبيق  الرقابية 
المملكة  ــادرت  ب حيث  النووية،  الــمــواد 
ضمن  الــبــرنــامــج  ــذا  ه فــي  للمشاركة 
للمساهمة  الدول   من  محدودة  مجموعة 
في المرحلة األولى من هذا البرنامج،  مما 
مع  للعمل  المستمر  المملكة  سعي  ُيبرز 
وتطبيق  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 

القيم العريقة لتعزيز الضمانات الدولية.

مــنــســوبــي �  ــن  ــ م ــة  ــاركـ ــشـ مـ  21  
خاصة  عملية  تدريبية  برامج  في  الهيئة 
الطبیة  لألجهزة  الجودة  ضبط  باختبارات 
من  الحماية  مستوى  لتعزيز  اإلشعاعیة، 
اإلشعاعية  الممارسات  فــي  اإلشــعــاع 
النووي-العالج  )التشخيص-الطب  الطبية 
مقدار  تقليل  في  واإلسهام  اإلشعاعي( 
والعاملين،  للمرضى  اإلشعاعي  التعرض 
من  الطبية  القيمة  تحقيق  إلى  إضافة 
هذه الممارسات، وقد تم ذلك بالتعاون مع 
وجامعة  اإلسباني  النووي  األمان  مجلس 

روفیرا فیرجیلي اإلسبانية.

برنامجي �  في  موظًفا   16 مشاركة   
واألمن«  للطوارئ  »التأهب  في  تدريب 
مشروع  ضمن  اإلشعاعي«  األثر  و»تقييم 
مع  متخصصة  تقنیة  استشارية  خدمات 
شركة آفري األوروبية لدعم أعمال ترخیص 
في  النووية  للطاقة  محطة  أول  موقع 

المملكة.

مــنــســوبــي �  مـــن  ــة   ــاركـ ــشـ مـ  78  
مشروع  ضمن  تدريبية  برامج  في  الهيئة 
المعلومات  المكانية ولوحة  البوابة  تطوير 
االتحاد  شركة  مع  المكانية  والمؤشرات 

الهندسي. 

برامــج ضمــن شــراكات مــع القطــاع الخاص

برنامجــًا متخصصــًا   21 المشــاركة فــي   تمــت 
أهمهــا:- مــن  متخصصيــن،  لتأهيــل 

برنامج �  فــي  مــوظــًفــا   52 مــشــاركــة   
مجال  في  مرتين  عقد  مكثف  تدريبي 
الحماية من اإلشعاع  بالتعاون مع أكاديمية 
أكاديمية  وهــي   NV5/Dade Moeller
معتمدة لتنفيذ برامج تدريب في المجاالت 
الوطنية  الرقابية  للمؤسسات  الرقابية 
بشكل  البرنامج  هذا  ويهدف  األمريكية، 
أساسي لتعزيز مهارات السالمة المناسبة 
اإلشعاع  من  للحماية  الالزمة  والمعرفة 

وجوانب السالمة األخرى.

برنامج �  فــي  مــوظــفــًا   55 مــشــاركــة   
ــروف  ج شــركــة  ــع  م مايكروشيلد  خبير 
للبرمجيات والذي عقد مرتان، والهدف منه 
للتقدير  البرنامج  استخدام  على  التدريب 
تقدير  وكذلك  اإلشعاعية  للجرعات  الدقيق 
تصاميم الدروع اإلشعاعية بما يعزز قدرات 
لتقييم  والتحليل  المراجعة  في  الهيئة 
اإلشعاعية  الممارسات  سالمة  مستوى 
التفتيش  وألعــمــال  الترخيص  لطالبي 

الالحقة.

مــنــســوبــي �  ــن  مـ مـــشـــاركـــة    239  
مجال  في  تدريبية  برامج  في  الهيئة 
و  ــذات  ال وتطوير  الشخصية  المهارات 
وإدارة  القيادة   في  تختص  تدريبية  برامج 
المشاريع عن طريق الشراكات مع القطاع 
الخاص مثل مركز بروجاكس للتدريب وتمّيز 

األعمال للتدريب وميرك للتدريب.



التقرير السنوي 2021

198199

اسم الجهة
عدد 

المشاركين

وزارة الخارجية

وزارة الحرس الوطني

وزارة التعليم

وزارة التجارة

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة  اإلعالم

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

وزارة الدفاع - رئاسة هيئة االركان العامة

وزارة الصحة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الطاقة

وزارة المالية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة النقل

رئاسة االستخبارات العامة

١
٢
٣
١
٣

٤

٢

٢

١
١
١

١
١
١
١
١

اسم الجهة
عدد 

المشاركين

١
١
٢

٢
١٢

٢

٢
٢

١
١

١
١

١
١
١
١

رئاسة أمن الدولة

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مدينة الملك عبد الله  للطاقة الذرية والمتجددة

هيئة الرقابة النووية واالشعاعية

هيئة الهالل األحمر السعودي

الهيئة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للموانئ

الهيئة العليا لألمن الصناعي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

األمن العام

الدفاع المدني

المركز الوطني للعمليات األمنية

مجلس المخاطر الوطنية

قوات أمن المنشآت

حرس الحدود

بعــض  مــع  بالشــراكة  تدريبيــة   برامــج 
الوطنيــة  الحكوميــة  الجهــات 

تمــت المشــاركة فــي  ثالثــة برامــج  للتأهيــل، 
ُنظمــت مــع المركــز الســعودي للمراجعــة المالية 
والرقابــة علــى األداء بالديــوان العام للمحاســبة، 
ــة  ــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة، والهيئ والمرك

الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.

ثانيًا: دور الهيـئـــة في بنـــــاء 
القـدرات البشرية الوطنية في 

المجاالت الرقابية
فــي إطــار ســعي الهيئــة إلــى رفــع قــدرة 
الخطــة  بتنفيــذ  المعنيــة  الوطنيــة  الجهــات 
اإلشــعاعية  للطــوارئ  لالســتجابة  الوطنيــة 

ــة  علــى التصــدي للحــوادث اإلشــعاعية  والنووي
بعــدد  وطنيــة  تدريبيــة  دورات  الهيئــة  عقــدت 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع  بالتعــاون   )2(
ــن  ــد م ــداد للمزي ــور اإلع ــي ط ــًا ف ــة وحالي الذري
ــى  ــج إل ــذه البرام ــدف ه ــة، ته ــدورات التدريبي ال
ــاالت  ــي مج ــة ف ــرية الوطني ــدرات البش ــاء الق بن
العمــل الرقابــي النــووي واإلشــعاعي وجوانبــه 

العلميــة. التطويريــة 

»التصــدي  وطنــي  تدريبــي  برنامــج 
اإلشــعاعية« للطــوارئ  األولــي 

نظمــت الهيئــة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
»التصــدي  مجــال  فــي  تدريبيــة  دورة  الذريــة 
األولــي للطــوارئ اإلشــعاعية«، شــارك بهــا  )58( 
متخصــص مــن )32( جهــة حكوميــة معنيــة بتنفيــذ 
الخطــة الوطنيــة للطــوارئ النووية واإلشــعاعية.

الجهات الوطنية المشاركة في البرنامج التدريبي

الجهات الوطنية المشاركة في البرنامج التدريبي

برنامــج تدريبــي وطنــي »تطويــر الخطــط 
الوطنيــة للطــوارئ اإلشــعاعية – بمــا 

ــر«  ــم المخاط ــك تقيي ــي ذل ف
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــة م ــت الهيئ نظم

الذريــة دورة تدريبيــة فــي مجــال » تطوير الخطط 
الوطنيــة للطــوارئ اإلشــعاعية – بمــا فــي ذلــك 
ــص  ــا  )61( متخص ــارك به ــر »، ش ــم المخاط تقيي
ــة  ــذ الخط ــة بتنفي ــة معني ــة حكومي ــن )33( جه م

ــة واإلشــعاعية. ــة للطــوارئ النووي الوطني
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بعض �  دور  ألهمية  الهيئة  من  وإدراكــًا 
الوطنية  المنظومة  في  الوطنية  الجهات 
لألمن النووي، نظمت الهيئة برامج تدريبية 
)أربع  األمنية  للجهات  تقنية  واجتماعات 
جهات(  مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

شارك فيه ثمانية متدربين. 

ــقــنــي لــلــمــشــاركــة �  ــت اإلجـــتـــمـــاع ال  
المتعلقة  الحوادث  عن  التبليغ  »نظام  في 
بمفاعالت البحوث »)مدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية(.

بشأن �  اإلقــلــيــمــيــة  الــعــمــل  حــلــقــة   
»وضع إطار وطني إلدارة التصدي ألحداث 
مركز  الدولة-  أمن  )رئاسة  النووي«  األمن 

األمن الوطني(.

ــن �  ــألم ــة الـــدولـــيـــة ل ــ ــدرس ــ ــم ــ »ال  
النووي« )رئاسة أمن الدولة- األمن العام(.

بنــاء القــدرات الرقابيــة الوطنية 
التحديــات والحلول

تواجه الهيئة في هذه المرحلة الهامة � 
التحديات  مــن  مجموعة  تأسيسها  مــن 
بعض  وتتمثل  المختلفة،  والدولية  المحلية 
هذه التحديات في الثغرات الموجودة في 

الوضع الحالي للرقابة النووية واإلشعاعية 
استكمال  بينها  من  التي  المملكة،  في 
وتأهيلها،  البشرية  قدراتها  لبناء  الهيئة 
وقد كان التواصل مع الهيئات المماثلة في 
وعلى  الدولية  والمنظمات  األخرى  الدول 
األثر  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  رأسها 
الكبير في تطوير القدرات الفنية والبشرية 

للهيئة ألداء أعمالها بكفاءة عالية.

التقنيين �  الخبراء  لعدد  محدودية  هناك 
العمل  في  المملكة  في  المتخصصين 
الرقابي وفي المجال النووي واإلشعاعي 
مجاالت  في  البشرية  الكفاءات  ونقص 
الدراية  لديها  والتي  االشعاع  من  الحماية 
ــراءات  اإلجـ تطوير  بمتطلبات  الواسعة 
فترة  في  الهيئة  وأن  السيما  الرقابية. 
الستقطاب  ماسة  حاجة  وهناك  تأسيس 
الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال. 
تأهيلي   برنامج  على  حاليا  العمل  ويجري 
تدريبي مكثف بعنوان »الحماية من اإلشعاع 
وأمان المصادر المشعة« وذلك بالتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 6 
أسابيع(   8( 2022م  مارس   31 حتى  فبراير 
ويهدف  الرياض،  مدينة  في  يعقد  والذي 
والقدرات  المعارف  تطوير  إلى  البرنامج 
التطبيقية في الحماية من اإلشعاع، وبناء 
واألمــان  األمــن  لمعايير  الالزمة  المعرفة 
في  تطبيقها  ومتطّلبات  اإلشعاعي 

الممارسات اإلشعاعية المختلفة.

االقتصادية �  وتبعاتها  كورونا  لجائحة  كان 
بناء  على  تأثيرًا  العالم  على  واالجتماعية 
بتدريب  الهيئة  وقامت  البشرية،  القدرات 
وترشيح موظفيها على العديد من البرامج 
التدريبية والتطويرية، وإن كان ذلك عن بعد، 
وكان له األثر الكبير في تقليص تلك التأثيرات 
تحديات  رغم  والتطوير  التدريب  واستمرار 

المرحلة.

ــر  ــا يظه ــة كم ــهدت الهيئ ــه ش ــن الل ــل م بفض
فــي تقريرهــا الســنوي التفصيلــي الثانــي، 
تحقيقــه  فــي  ســاهم  ملحوًظــا  إنجــازا 
الهيئــة  بخطــة  وااللتــزام  الحكومــي،  الدعــم 
الثــالث  للســنوات  التأسيســية  االســتراتيجية 
ــل  ــر تمث ــنة التقري ــت س ــث كان )2021-2023م(، حي
ــادة  ــاهمت الزي ــا س ــا. كم ــى منه ــنة األول الس
فــي فريــق عمــل الهيئــة فــي تحقيــق التســارع 
فــي اإلنجــاز، حيــث كان العــدد 98 موظًفــا فــي 
ــي  ــا ف ــى 160 موظًف ــا إل ــابق، ونم ــام الس الع
ــة االســتراتيجية  ــر خطــة الهيئ هــذا العــام. وتعتب
أهــداف  ســتة  علــى  المتمحــورة  التأسيســية 
للمهــام األساســية للهيئــة، وتســعة أهــداف 
الهيئــة  ألعمــال  التمكينيــة  للجوانــب  هامــة 
ــذه  ــادرات ه ــدد مب ــغ ع ــا، وبل ــق مهامه لتحقي

)57(مبــادرة. األهــداف الخمســة عشــر 

تأسيســية،  طبيعــة  ذات  االســتراتيجية  ولكــون 
إلــى تأســيس جوانــب  بمعنــى أنهــا تهــدف 
النــووي  الرقابــي  العمــل  مــن  مختلفــة 
ــراءات  ــة إج ــتكمال هندس ــن اس ــعاعي، م واإلش
مراقبــة الممارســات اإلشــعاعية المختلفــة وبنــاء 
الســجل الوطنــي النــووي واإلشــعاعي، وأتمتــة 
هــذه اإلجــراءات فــي إطــار رقمنــة األعمــال ورفع 
ــي.  ــودة عال ــتوى ج ــق مس ــاءة األداء وتحقي كف
ويعــد مــن الجوانــب التأسيســية الهامــة مــا 
تــم فــي شــأن اســتكمال المقومــات القانونيــة 
للعمــل الرقابــي، ومــن ذلــك اللوائــح الفنيــة 
المنظمــة، واللوائــح الفنيــة الخاصــة، والقواعــد 
المالــي  والمقابــل  للمخالفــات،  واإلجــراءات 
ــًدا  ــتخدامه راف ــار اس ــي إط ــي ف ــل الرقاب للعم
رقابيــًا لرفــع جــودة الرقابــة، وتحقيــق بعــض 
ومــن  لعملهــا.  التشــغيلية  الهيئــة  مصاريــف 
الجوانــب التــي ظهــرت فــي فتــرات قياســية 
ــة  ــدرات الهيئ ــي ق ــزة، ه ــة متمي ــودة نوعي وبج
النوويــة  الطــوارئ  مواجهــة  فــي  الوطنيــة 
وتقديــر المخاطــر وتحليلهــا واتخــاذ القــرارات 
المناســبة بشــأن تداعياتهــا، بمــا فــي ذلــك 
القــدرات الدقيقــة الفنيــة لتقديــر مســتويات 

المــواد المشــعة والجرعــات اإلشــعاعية فــي 
خرائــط  وبنــاء  المختلفــة،  البيئيــة  المكونــات 
لإلشــعاعات  القاعديــة  للمســتويات  وطنيــة 
فــي المملكــة. وقــد كانــت إنجــازات الهيئــة 
الســريعة نوعيــة فــي جانــب األمــن النــووي 
علــى المســتوى الوطنــي، وفــي مواضيــع 
ــا  ــره، وم ــل مخاط ــووي وتحلي ــار الن ــع االنتش من
ــية  ــف السياس ــاذ المواق ــم اتخ ــي دع ــة ف تقدم

والتوجهــات الوطنيــة بشــأنه.

أبنائهــا  عمــر  متوســط  فــي  الهيئــة  وكــون 
ــم  ــب تراك ــي يتطل ــل الرقاب ــون العم ــابة، ولك ش
الرقابيــة  األحــكام  بنــاء  الخبــرات فــي ســبيل 
ــى  ــارع عل ــم متس ــة بزخ ــت الهيئ ــة، عمل الدقيق
ــتفيدة  ــف مس ــكل مكث ــا بش ــدرات أبنائه ــاء ق بن
مــن كل الفــرص المتاحــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم 
الهيئــة لبرنامــج تدريبــي متخصــص فــي األمــان 
اإلشــعاعي وأمــان المصــادر المشــعة لكافــة 
المتطلعيــن لتنميــة قدراتهــم مــن أبنــاء الهيئــة 

ــا.  ــن خارجه وم

مــع  التعــاون  تعزيــز  علــى  الهيئــة  وعملــت 
فــي  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات 
المملكــة، مــن خــالل بنــــاء آليــــات وأطــــر العمل 
ــة  ــة ذات الصل ــات الحكومي ــع الجه ــترك م المش
بمهــام ومســؤوليات الهيئــة، وتصميــم وتطويــر 
خدمــات مرتبطــة مــع جهــات القطــاع الحكومــي 
المحليــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون مــع 
تــم  حيــث  الدوليــة،  والمنظمــات  الــوكاالت 
ــا  ــا ألعماله ــي فيين ــة ف ــب للهيئ ــيس مكتـ تأسـ
ــق  ــة، لتعمي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال م
التعــاون مــع الوكالــة وضمــان الوفــاء بااللتزامات 
الوطنيــة للمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة فــي 
ــاون  ــات وتع ــة عالق ــة، وإقام ــات الهيئ اختصاص
والتعــرف  اإلقليميــة،  الرقابيــة  الجهــات  مــع 
المتميــزة  المماثلــة  الرقابيــة  الجهــات  علــى 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبــدء وتنشــيط برامــج 

ــا. التعــاون معهــ
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ولكــون أعمــال الهيئــة فــي جوانــب واســعة 
وهــي  خارجيــة،  بيانــات  علــى  تعتمــد  منهــا 
بيانــات وطنيــة خاصــة بأعمالهــا،  تنتــج  أيضــا 
ــي  ــول الت ــم األص ــن أهـ ــات مـ ــد البيان ــث تع حي
تمتلكهـــا الهيئــة،  شــرعت بتأســيس المرحلــة 
األولــى مــن مســتودع البيانــات المركــزي والذي 
يقــوم بجمــع البيانــات والمعلومــات مــن أنظمــة 
الهيئــة المختلفـــة والجهــات الشــريكة لدخولهــا 
التكامــل  عمليــات  فــي  مركزيــًــا  وتخزينهــــا 
والتحويــل لتســهيل تحليــل المعلومــات وعرضها. 
وتغطي هذه المرحلة جميــــع البيانـــات الخاصـــة 
بمحطـــات الرصـــد اإلشــعاعي وبيانات المنشــآت 
والتراخيــص، والبيانــات الوطنيــة ذات العالقــة 
بــدور الهيئــة فــي تقييـــم مخاطــر الحــوادث 
المؤسســية  البيانــات  إلــى  إضافــة  النوويــة، 

الداخليــة.

قــد تعمــل الهيئــة مــع نهايــة العــام 2022م 
اســتراتيجيتها  فــي  النظــر  إعــادة  علــى 
اســتحداث  أو  تبديــل  أو  وتعديــل  التأسيســية، 
ــه  ــم تحقيق ــا يت ــوء م ــي ض ــادرات ف ــض المب بع
مــن نتائــج وانجازات.وقــد يكــون مــن مجــاالت 
التغييــر زيــادة مــدة الخطــة لتمتــد  لمــا بعــد 
2023، وتلمــس األولويــات وفــق أســلوب جدولــة 
ــيس  ــازات، وتأس ــق لإلنج ــتوى تحقي ــزن ومس مت
جوانــب أساســية مــن البنيــة التحتيــة للرقابــة 

واإلشــعاعية. النوويــة 

ولعــل مــا تحقــق علــى جميــع المســتويات خــالل 
ــي  ــا لمض ــًرا حقيقًي ــي مؤش ــر يعط ــام التقري ع
الهيئــة فــي تحقيــق رؤيتهــا لتكــون هيئــة رقابــة 
العاليــة  بالكفــاءة  تتميــز  وإشــعاعية  نوويــة 
والشــفافية والمســؤولية، انطالقــا مــن قيمهــا 
فــي اســتراتيجيتها، والــذي يعنــي المضــي 
ــس  ــدف الرئي ــق اله ــليم لتحقي ــكل س ــا بش قدم
للهيئــة فــي حمايــة اإلنســان والبيئة مــن مخاطر 
اإلشــعاع، مــع تنظيــم اســتخداماته المفيــدة، 
آمليــن أن ُتســتكمل فــي العــام القــادم األهــداف 
ــي  ــة الت ــا للخط ــادرات وفًق ــتراتيجية والمب االس
ــات  ــاك صعوب ــك أن هن ــة. والش ــا الهيئ وضعته
ــير  ــا أش ــا كم ــة ألعماله ــذ الهيئ ــات لتنفي وتحدي
لهــا فــي التقريــر، إال أنهــا بــإذن اللــه لــن تكــون 

ــة. ــدور الهيئ ــاًل ل ــتمًرا معط ــا مس عائًق

النوويــة  الرقابــة  تتقــدم هيئــة  الختــام  فــي 
ــور  واإلشــعاعية باســم رئيســها التنفيــذي الدكت
بوافــــر  منســوبيها  وجميــع  العيســى  خالــد 
الشــــكر وجزيــــل العرفــــان إلـــى مقـــام خـــادم 
الحرميـن الشـريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـد 
العزيـــز أيــده اللـــه، وســمو ولــي عهـــده األمين، 
لمــــا يوليانــه مــــن اهتمــام بالــــغ وتوجيهــات 
ســــديدة ودعــم معنــوي ومــادي للنهــوض 
ــكل  ــعاعية، ول ــة واإلش ــة النووي ــاع الرقاب بقطــ
ــن  ــم م ــا ت ــق م ــا بتحقي ــن أبنائه ــارك م ــن ش م
إنجــاز فــي زمــن قياســي، وفــق معاييــر عاليــة 

وأداء متميــز مــن الكفــاءة.




