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  بناء قدرات األمن النووي 



سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

قضایا األمن النووي المتعلقة بمنع وكشف األفعالالوكالةسلسلة األمن النووي الصادرة عنتعالج
اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا المنطویة على مواد نوویة أو مواد مشعة أخرى أو ما یرتبط بذلك من

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

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

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

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

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

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

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

ز على تفاصیل كیفیة تنفیذ التدابیر الضروریة . وھي تركِّ

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

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

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

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

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

•ً ح، وغرضھ المستھدف ونطاقھ ومحتواه؛وخطة عمل یصفان المنشور المتوخى الجدید أو المنقَّعرضا
االستشاریة؛یوما١٢٠ًضاء للتعلیق علیھا خالل فترة ة منشور لعرضھا على الدول األع مسودَّ•
. ة المنشور مع مراعاة تعلیقات الدول األعضاءصیغة نھائیة لمسودَّ•

وتُراعى في عملیة صیاغة واستعراض المنشورات في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة اعتبارات
بشواغل األمن الوطني العامة والمحدَّم فیھا بأن األمن النووي یتصل اتصا السریة، ویسلَّ متالزماً . دةالً

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

التي یوجد فیھا المجاالت  تعالج  األمن النووي التي  باستعراض منشورات سلسلة  ولجنة إرشادات األمن النووي 
.دة أعاله في كل مرحلة من المراحل المحدَّ—ترابط مع األمان المعروفة بوثائق الترابط



  
  
  
  
  
  
  
  

قدرات األمن النوويبناء 



  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  االتحاد الروسي 
  إثيوبيا 

  أذربيجان 
  األرجنتين 

  األردن 
  أرمينيا 
  إريتريا 
  إسبانيا 

  أستراليا 
  إستونيا 

  إسرائيل 
  إسواتيني 

  أفغانستان 
  إكوادور 

  ألبانيا 
  ألمانيا 

  العربية المتحدة اإلمارات 
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا 
  أنغوال 

  أوروغواي 
  أوزبكستان 

  أوغندا 
  أوكرانيا 

    -  إيران (جمهورية
  اإلسالمية)    

  آيرلندا 
  آيسلندا 
  إيطاليا 

  بابوا غينيا الجديدة 
  باراغواي 

  باكستان 
  باالو 

  البحرين 
  البرازيل
  بربادوس 
  البرتغال 

  بروني دار السالم 
  بلجيكا 
  بلغاريا 
  بليز

  بنغالديش 
  بنما 
  بنن 

  بوتسوانا 
  بوركينا فاسو 

  

  بوروندي 
  البوسنة والهرسك 

  بولندا
  المتعددة   -بوليفيا، دولة 

  القوميات     
  بيرو 

  بيالروس 
  تايلند 

  تركمانستان 
  تركيا 

  ترينيداد وتوباغو 
  تشاد 

  توغو 
  تونس 

  جامايكا 
  الجبل األسود 

  الجزائر 
  جزر البهاما 
  جزر القمر 

  جزر مارشال 
  جمهورية أفريقيا  

  الوسطى  
  الجمهورية التشيكية 

  الجمهورية الدومينيكية 
  الجمهورية العربية  

  السورية    
  جمهورية الكونغو  

  الديمقراطية     
  جمهورية تنزانيا المتحدة 

  جمهورية كوريا 
  جمهورية الو  

  الشعبية الديمقراطية  
  جمهورية مولدوفا 

  جنوب أفريقيا 
  جورجيا 
  جيبوتي 

  الدانمرك 
  دومينيكا 

  رواندا 
  رومانيا 
  زامبيا 

  زمبابوي 
  ساموا 

  سان مارينو 
  سانت فنسنت وجزر  

  غرينادين      
  

  سانت لوسيا 
  سري النكا 
  السلفادور 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  سنغافورة 
  السنغال 
  السودان 
  السويد 

  سويسرا 
  سيراليون 

  سيشيل 
  شيلي 

  صربيا 
  الصين 

  طاجيكستان 
  العراق 
ُ    ع مان     

  غابون 
  غانا 

  غرينادا 
  غواتيماال 

  غيانا 
  فانواتو 
  فرنسا 
  الفلبين

  -  فنزويال (جمهورية 
  البوليفارية)  

  فنلندا 
  فيجي 

  فييت نام 
  قبرص 

  قطر 
  قيرغيزستان 
  كازاخستان 
  الكاميرون 

  الكرسي الرسولي 
  كرواتيا 
  كمبوديا 

  كندا 
  كوبا 

  كوت ديفوار 
  كوستاريكا 

  كولومبيا 
  الكونغو 
  الكويت 

  

  كينيا 
  التفيا 
  لبنان 

  لختنشتاين 
  لكسمبورغ 

  ليبيا 
  ليبيريا 
  ليتوانيا 
  ليسوتو 
  مالطة 
  مالي 

  ماليزيا 
  مدغشقر 

  مصر 
  المغرب 

  مقدونيا الشمالية 
  المكسيك 
  مالوي 

  المملكة العربية السعودية 
  المملكة المتحدة لبريطانيا  

  العظمى وآيرلندا      
  الشمالية     

  منغوليا 
  موريتانيا 

  موريشيوس 
  موزامبيق 

  موناكو 
  ميانمار 
  ناميبيا 

  النرويج 
  النمسا 
  نيبال 

  النيجر 
  نيجيريا 

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا 

  هايتي 
  الهند 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  هولندا 

  الواليات المتحدة  
  األمريكية     

  اليابان 
  اليمن 

  اليونان 

المتحدة  ي لألممسالرئي            ِّ د في المقر   ق                    ُ للطاقة الذرية الذي ع  وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولية    
تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في  ١٩٥٦تشرين األول/أكتوبر   ٢٣في نيويورك، في  

الطاقة    ل هدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساهمة                               َّ الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمث                ُّ . ويقع المقر  ١٩٥٧
 الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع". 
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 تصدير 

مساهمة      َّ يتمث   وتوسيع  "تعجيل  في  األساسي  نظامها  بموجب  الرئيسي  الوكالة  هدف  ل 
انتشار   منع  عملنا  ويشمل  أجمع".  العالم  في  واالزدهار  والصحة  السالم  في  الذرية  الطاقة 
األسلحة النووية وضمان إتاحة التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية في مجاالت مثل الصحة  

َّ  المشع ة تصرف بطريقة مأمونة في جميع المواد النووية والمواد  والزراعة. ومن الضروري ال         
ُ   َ                                                األخرى وفي جميع المرافق التي ي حتف ظ فيها بهذه المواد، ومن الضروري حمايتها بصورة                               

  . مناسبة من األفعال اإلجرامية أو المتعمدة غير المأذون بها 

َّ حدة، بيد أن  فالمسؤولية عن األمن النووي تقع على عاتق كل دولة على   التعاون الدولي               
ً يعد عامال   َّ جوهريا  لدعم الدول في إنشاء وتعه د ن ظم أمن نووي فع             الة. والدور الجوهري الذي        ً                         ُّ   ُ              

تماما .   به  معترف  أمر  هو  الدول  إلى  المساعدة  وتقديم  التعاون  هذا  تيسير  في  الوكالة                                                                                    ً   تؤديه 
الواسعة   عضويتها  عن  الوكالة  تؤديه  الذي  الدور  ِ ّ                                               ويعب  ر  الفريدة      ودرايتها  وواليتها  النطاق 

  . المتخصصة العملية إلى الدول   اإلرشادات وخبرتها الطويلة في تقديم المساعدة التقنية و 

، تصدر منشورات سلسلة األمن النووي لمساعدة  ٢٠٠٦وما انفكت الوكالة، منذ عام  
َّ الدول على إنشاء ن ظم وطنية فع   المنشورات الصكوك    ل هذه                            ُ  ِّ الة في مجال األمن النووي. وت كم                   ُ            

القانونية الدولية المتعلقة باألمن النووي، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها،  
المتحدة   لألمم  التابع  األمن  مجلس  وقراري  النووي،  اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  واالتفاقية 

َّ  المشع ة ، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر  ١٥٤٠و   ١٣٧٣   . وأمنها        

َّ بمشاركة فع    اإلرشادات   ُ     وت وضع   الة من جانب خبراء من الدول األعضاء في الوكالة،            
تعبير   يكفل  األمن    اإلرشادات مما  مجال  في  الجيدة  الممارسات  بشأن  اآلراء  في  توافق  عن 

آذار/مارس   في  أنشئت  والتي  للوكالة  التابعة  النووي  األمن  إرشادات  لجنة  وتعمل  النووي. 
لي الدول األعضاء على استعراض مسودات المنشورات في سلسلة   َّ         ِّ و نة من ممث   والمك   ٢٠١٢

  . األمن النووي الصادرة عن الوكالة وتوافق عليها أثناء صياغتها 

وستواصل الوكالة العمل مع دولها األعضاء لضمان إتاحة مزايا التكنولوجيا النووية  
  . اء العالم السلمية لتحسين صحة ورفاه وازدهار الناس في جميع أنح 

  

    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ملحوظة تحريرية

                                                                ُ                  الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة هي إرشادات غير م لزمة للدول، ولكن    اإلرشادات 
الدول   ت ست خد م  أن  الدولية    اإلرشادات          َ  َ  ِ         يجوز  القانونية  الصكوك  بمقتضى  بالتزاماتها  الوفاء  على  تساعدها  لكي 

     َّ                  المعب ر عنها بجمل تبدأ    شادات اإلر وعلى االضطالع بمسؤولياتها المتصلة باألمن النووي داخل الدولة. وتهدف  
تتخذ    إلى   ʻينبغي ʼبالفعل   أن  الضروري  من  بأن   دولي  إجماع  إلى  واإلشارة  الجيدة  الدولية  الممارسات  َّ                     عرض                                                         

 الدول اإلجراءات الموصى بها أو ما يعادل ذلك من تدابير بديلة. 

َ                                                        ويجب أن ت فه م المصطلحات ذات الصلة باألمن حسب تعريفها الوارد في المنش  ور الذي ترد فيه، أو في           ُ  
بمعانيها    اإلرشادات  ت ست خد م  الكلمات  فإن   الحاالت،  من  ذلك  غير  وفي  المنشور.  يدعمها  التي  درجة  َّ          ُ  َ  َ            األعلى                                                            

 المتعارف عليها. 

  ُ  َ               ً                                                                       ُ  َ     وي عتب ر التذييل جزءا  ال يتجزأ من المنشور. ويكون للمواد الواردة في أي تذييل نفس صفة المتن. وت ست خدم  
ً                          معلومات أو تفسيرات إضافية. وال ت عتب ر المرفقات أجزاء  ال تتجزأ من النص الرئيسي.   المرفقات لتوفير                   َ  ُ                                 

المنشور،   هذا  في  الواردة  المعلومات  دقة  على  للحفاظ  الحرص  من  كبير  قدر  توخي  من  الرغم  وعلى 
 علومات. تتحمل الوكالة وال دولها األعضاء أي مسؤولية عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تلك الم   ال 

                   َّ                               ً                                           واستخدام تسميات معي نة لبلدان أو أقاليم ال يعني ضمنا  إصدار أي حكم من جانب الناشر، أي الوكالة،  
  بشأن الوضع القانوني لهذه البلدان أو األقاليم أو سلطاتها ومؤسساتها أو تعيين حدودها. 

َّ  وذكر أسماء شركات  أو منتجات  معي نة (سواء مع اإلشارة إلى أنها مسج ل                                 َّ    ٍ           ٍ ة أو دون تلك اإلشارة) ال يعني                  
َّ                                          ضمنا  وجود أي نية النتهاك حقوق الملكية، كما ال ينبغي أن ي فس ر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.    ُ                                                  ً     
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مقدمة -١

معلومات أساسیة 

متعمدة غیر مأذون بھا، بشأن مواد نوویة،  إجرامیة، أو أعمال  ل احتمال القیام بأعمال  یمثِّ-١-١
أخرى، أو مرافق أو أنشطة مرتبطة بھما، أو موجھة ضدھا ھاجسا عالمیا. وبسبب  مشعَّةأو مواد  

والمواد   النوویة  المواد  المواد عرضة المشعَّةاستعمال  ھذه  تكون  واسع،  نطاق  األخرى على 
ألن یحصل علیھا بشكل غیر قانوني مجموعات أو أفراد  للتخریب، أو السرقة، أو الضیاع، أو

ض ضارة. ولذا، ینبغي أن تنشئ الدول نظاما وطنیا لألمن النووي وتنفذه  قد یستخدمونھا ألغرا
وتحافظ علیھ وتستدیمھ، حمایة من ھذه األفعال. 

نظام الدولة لألمن النووي في درء حادثات األمن النووي ویكمن الھدف المنشود من-٢-١
بیئة من العواقب  ] وحمایة األشخاص والممتلكات والمجتمع وال١والكشف عنھا والتصدي لھا [

والمواد   النوویة  بالمواد  المقترنة  وتُِقالمشعَّة المؤذیة  النووي رُّاألخرى.  األمن  أساسیات 
] بأھمیة نظام األمن النووي. ویمثِّل بناء  ٤-١والمنشورات الثالثة بشأن توصیات األمن النووي [

قدرات المنظمات واألشخاص على إنشاء نظام لألمن النووي وتنفیذه واستدامتھ مسؤولیة رئیسیة  
تقع على عاتق الدولة. 

على إنشاء بنیتھا التحتیة الداعمة ألنشطتھا النوویة ویُرجح بشدة أن تكون الدول العاكفة  -٣-١
المستقبلیة، مثل تشیید أول محطة للقوى النوویة لھا، راغبة في أنشطة بناء القدرات. ویرد بیان 

ن  ] الذي یُبّی٥ِلعناصر إنشاء بنیة تحتیة لألمن النووي تدعم برامج القوى النوویة في المرجع [
في ھذا الشأن، عاقدا مقارنة بینھا وبین المراحل الرئیسیة قة الذریةالوكالة الدولیة للطا إرشادات  

النوویة [ للقوى  وطنیة  تحتیة  بنیة  بإنشاء  المتعلقة  النوویة  للطاقة  الدولیة  ویورد  ٦للوكالة   .[
] نھجا متدرجا إلنشاء بنیة نظام األمن النووي التحتیة. ٥[المرجع

النووي والبنیة التحتیة القائمة حالیا على الصعید  وینبغي أن یكون تحلیل احتیاجات األمن-٤-١
المشعَّةالوطني موجھا لبرامج بناء القدرات لمكافحة التھدید بتخریب المواد النوویة، أو المواد  

فعالة لحادثات األمن النووي.  األخرى، أو استخدامھا الرتكاب أفعال مؤذیة وإلعداد تدابیر تصدٍّ 
أ  إلى  أیضا  یُسعى  أن  المبذولة لجعل  وینبغي  مع الجھود  النووي  بناء قدرات األمن  یتكامل  ن 

الوكالة الدولیة للطاقة  استخدام الطاقة النووي آمنا ومأمونا وسلمیا على نحو ما خلص إلیھ تقریر  
].٧المعنون بناء القدرات من أجل األمن النووي [الذریة

یز قدرات أصحاب المصلحة  ویكمن الھدف األساسي المنشود من بناء القدرات في تعز-٥-١
وتشمل البنیة التحتیة التي   المعنیین على تقدیر عناصر نظام األمن النووي ووضعھا وتنفیذھا. 



٢

یستلزمھا األمن النووي، في ما تشملھ وھو كثیر، مؤسسات التعلیم والتدریب التي یكون العاملون 
التقن الدعم  النووي ومراكز  مجال األمن  الكفاءة في  النووي فیھا من أھل  ومختبرات األمن  ي 

ومعداتھ ووسائل انتاج مواد الدورات الدراسیة المالئمة. 

وعند النظر في كیفیة بناء القدرات بغیة إنشاء نظام لألمن النووي وتنفیذه واستدامتھ، -٦-١
تجعل  ال التي  الكامنة  الوظائف  توافرھا وفي  ینبغي  التي  العناصر األساسیة  من النظر في  بد 

عنصرا أساسیا لنظام األمن النووي. ١٢]١[برنامج األمن فعاال. وتُحدد أساسیات األمن النووي
الصعید   التحتیة والموارد المتاحة على  تُعد برامج بناء القدرات لتتناسب مع البنیة  وینبغي أن 

الوقت ذاتھ ا أساسیا المذكورة قبال. وعل الالوطني، آخذة في الحسبان في  ى  ثني عشر عنصرا 
المطلوبة  والكفاءات  البشریة  والموارد  التقنیة  والمرافق  والمعدات  المنظمات  تحدد  أن  الدولة 

لتحقیق ھذه العناصر األساسیة على نحو یالئم ظروف الدولة الخاصة بھا.

الھدف 

یُبتغى من دلیل التنفیذ ھذا أن یكون بمثابة وثیقة مرجعیة تستعین بھا الدول في وضع  -٧-١
استراتیجیة وطنیة لبناء قدرات المنظمات واألفراد على إنشاء نظام فعال لألمن النووي وتنفیذه  
واستدامتھ. ویحدد الدلیل أدوار الحكومات والمنظمات واألفراد في بناء القدرات ویُبیِّن العناصر  

إعداد برامج  الرئیسیة لبرامج بناء القدرات. وترد فیھ منھجیات یُبتغى منھا اتباع نھج منتظم في
بناء القدرات.

والمؤسسات  -٨-١ المختصة  السلطات  إلى  األول،  المقام  في  ھذا،  التنفیذ  دلیل  ویتوجھ 
األمن)  ووكاالت  األكادیمیة  المؤسسات  الوطني (مثل  الصعید  على  األخرى  والمنظمات 

لین واألفراد المشاركین في بناء قدرات األمن النووي. والمشغِّ

النطاق 

یتناول ھذا المنشور بناء القدرات من أجل أمن المواد النوویة والمرافق النوویة والمواد  -٩-١
األخرى الخارجة عن  المشعَّةوالمرافق واألنشطة المقترنة بھما والمواد النوویة والمواد المشعَّة

الرقابة التنظیمیة. 

ون لدیھ في آن واحد  ویشیر مصطلح "القدرة" في ھذا المنشور إلى منظمة أو فرد یك-١٠-١
والقدرة (الموارد والسلطة والعملیات والمعدات ووسائلالكفاءة (المعرفة والمھارات والسلوك)

االستخدام) المطلوبتین لتحقیق الھدف المنشود منھما. ویشیر بناء قدرات األمن النووي في ھذا  



٣

لتمارین وإذكاء الوعي وإدارة المنشور إلى اتباع نھج منتظم حیال االستعانة بالتعلیم والتدریب وا
والقدرات الحكومیة  الكفاءات  یلزم من  ما  لتنمیة  المعرفة  وشبكات  المعرفة  وإدارة  العمل  قوة 
وكفاءات المنظمات واألفراد إلنشاء نظام أمن نووي فعال وتنفیذه واستدامتھ وتحسین ھذه القدرات 

لیا على صعید الدولة و/أو تعاونیا باستمرار. ویمكن مضاعفة جھود بناء قدرات األمن النووي مح 
بالعمل مع دول أو منظمات أخرى.

وال غنى عن الموارد البشریة والتقنیة والمالیة لكي یكون األمن النووي فعاال. وتدعم  -١١-١
البنیة التحتیة والمعدات وسواھا من العناصر المادیة نظام الدولة لألمن النووي. وال یتناول ھذا  

اإلرشادات ف ؛من بنیة تحتیة كامنة تدعم نظام األمن النووي على الصعید الوطنيالمنشور ما یلزم  
بل یركز على تنمیة كفاءات الحكومات والمنظمات ]،٥-٢في ھذا الشأن ترد في مواقع أخرى [

واألفراد وقدراتھا وعلى استدامتھا. 

الھیكل 

یُبّیِن األدوار والمسؤولیات لبناء القدرات  من ھذا المنشور الذي  ٢یلي ھذه المقدمة القسم  -١٢-١
ح القسم  ٣والقسم   مختلف المستویات  ٤الذي یتناول عناصر برنامج بناء القدرات الرئیسیة. ویوّضِ

إلى النھج الذي یُتبع في إعداد  ٥التي یمكن فیھا تطویر أنشطة بناء القدرات، بینما یتطرق القسم 
الت عالقة  وإلى  القدرات  بناء  وأنشطة برنامج  النووي  األمن  قدرات  بناء  جھود  بین  رابط 

النووي.األمان

أدوار بناء القدرات -٢

تعود المسؤولیة العامة عن إنشاء نظام أمن نووي فعال وتنفیذه واستدامتھ إلى الدولة. -١-٢
سلطات  ولئن كان توزیع جھود بناء القدرات یتفاوت حسب الطریقة التي تتبعھا الدولة في إسناد 

العادة جرت على إعداد برامج بناء القدرات على نحو یتضمن  األمن النووي ومسؤولیاتھ، فإنَّ
أدوارا على المستویات الثالثة التالیة: 

ینبغي)١( الحكومي:  لبناء  المستوى  التمكین  الوطني  الصعید  على  السیاسات  لواضعي 
تتیح   التي  واألُطر  السیاسات  بوضع  نطاقھا  القدرات  في  العمل  والمنظمات  لألفراد 

بفعالیة. وعلى الدولة أن تتوخى الوضوح في إسناد المسؤولیات وتمھد السبیل إلنشاء  
آلیات التنسیق الفعال لدى السلطات المختصة الوطنیة وسواھا من المنظمات المسؤولة 

د كافیة عن تنفیذ عناصر من نظام األمن النووي. وینبغي أن تخصص الدولة أیضا موار
لتنفیذ ھذه العناصر التنفیذ الفعال. 
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تُِع)٢( المختصة والمنظمات المشاركة في األمن  دَّمستوى المنظمات: ینبغي أن  السلطات 
من أصحاب   النووي برامج لبناء قدرات األمن النووي موجھة لإلدارة وللعاملین وأيٍ

ره ذات الصلة بمسؤولیات  المصلحة اآلخرین المعنیین تتناول نُظم األمن النووي وتدابی
كل منھم. ویشمل ذلك توطید عرى التنسیق والتعاون بین المنظمات المعنیة المندرجة  
في إطار نظام األمن النووي والخارجة عن ھذا اإلطار. وینبغي للمنظمات أن تتواصل  
مع الحكومة بشأن حاجتھا من الموارد والبنیة التحتیة لتنمیة قدراتھا على تنفیذ تدابیر 

األمن النووي وتعزیز ثقافة األمن النووي باستمرار في آن واحد. 

مستوى األفراد: حري باألفراد الذین تقع على عاتقھم مسؤولیات عن األمن النووي أن  )٣(
النووي من خالل  األمن  أجل  وقدراتھم من  ومھاراتھم  معارفھم  تنمیة  یحرصوا على 

الوعي والتمارین. ویُتوقع أن تعود المشاركة  األنشطة التعلیمیة والتدریبیة وأنشطة إذكاء  
المعرفة المتعلقة باألمن النووي  في أنشطة إدارة قوة العمل وإدارة المعرفة وشبكات 

بالفائدة على ھؤالء األفراد. 

وتدعو الحاجة إلى قدرات بعینھا تتیح إعداد المھام المحددة الالزمة إلنشاء نظام الدولة -٢-٢
ا واستدامتھا بشكل فعال. وترد في المرفق األول قائمة مقترحة تضم ھذه لألمن النووي وتنفیذھ

].١الوظائف والقدرات، مستمدة من أساسیات األمن النووي [

أدوار الحكومة 

مسؤولیة األمن النووي داخل الدولة تقع كاملة على  ١تُحدد أساسیات األمن النووي [-٣-٢ ] أنَّ
والمواد   النوویة  المواد  أمن  تكفل  أن  لھا  ینبغي  التي  الدولة  والمرافق  المشعَّةعاتق  األخرى 

حقیق واألنشطة المقترنة بھما الواقعة في نطاق والیتھا القانونیة. وینبغي أن تسعى كل دولة إلى ت
المشكَّل بطریقة مالئمة.  أھدافھا في مجال األمن النووي بوضع نظامھا الوطني لألمن النووي  

وینبغي للحكومة أن تتثبت من تمتع جمیع من تقع على عاتقھم مسؤولیات في إطار نظام الدولة  
ھا  لألمن النووي بالكفاءات الالزمة وأن تحافظ على ھذه الكفاءات حتى تتمكن من تحقیق أھداف

في مضمار األمن النووي.

ویعتمد توزیع مسؤولیات الحكومة عن بناء القدرات في الدولة المعنیة على الترتیبات  -٤-٢
الحسبان   في  تأخذ  أن  وللدولة  القائمة.  والتنظیمیة  والحكومیة  وأفضل  اإلرشاداتالقانونیة 

الفعالیة.طریقة التوزیع التي تحقق أقصى قدر من الممارسات الدولیة في اختیار

تتعلق -٥-٢ مسؤولیات  عاتقھا  على  تقع  التي  وللمنظمات  للحكومة  توفر  أن  للدولة  وینبغي 
باألمن النووي ما یكفیھا من الموارد البشریة والمالیة والتقنیة وأن تتیح لھا العدد المناسب من  
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السیاق، ینبغي األفراد القادرین على وضع نظام األمن النووي وتنفیذه واستدامتھ بنجاح. وفي ھذا
الموظفین ذوي المراس والتأھیل المناسب والمحافظة   لبناء كفاءات  للحكومة أن توفر الموارد 

المشاركة في تقاسم المعارف على الصعیدین الوطني والدولي. علیھا وأن تشجع

وینبغي أن تقوم الحكومة بوجھ خاص بما یلي: -٦-٢

قدرات منظمات الدولة واألفراد على إعداد نظام أمن إدراك دورھا المركزي في بناء  (أ) 
نووي فعال وتنفیذه واستدامتھ. ویشمل ذلك وضع االستراتیجیات المالئمة والتنسیق مع  

جمیع أصحاب المصلحة في ھذا المجال. 
تھیئة األساس في إطارھا القانوني لوضع برامج بناء القدرات الالزمة إلنشاء نظام أمن  (ب)

تنفیذه واستدامتھ وتنفیذ ھذه البرامج. نووي فعال و
المبیَّنة في أساسیات  (ج)   النووي  تحدید إدوار مختلف المنظمات وإسناد مسؤولیات األمن 

] وتھیئة الظروف للتنسیق الفعال بین ھذه المنظمات.١األمن النووي [
عیھ نظام أمن تخصیص الموارد المالئمة التي تكفل إعداد البرامج الفعالة لبناء ما یستد(د)  

نووي فعال من قدرات والتحقق من قدرة منظمات األمن النووي الرئیسیة على اجتذاب 
ما یكفیھا من موارد بشریة واستبقائھا في اآلجال القصیرة والمتوسطة والطویلة.

تقییم االحتیاجات الوطنیة لبناء القدرات، بما في ذلك تقییم البنیة التحتیة والموارد المتاحة )ھ(
لنظام  الالزمة  البشریة  الموارد  تنمیة  لدعم  والتدریب  للتعلیم  الوطني  الصعید  على 

النووي.األمن
الصعید (و)   على  النووي  األمن  مجال  في  واستراتیجیاتھا  الدولة  بسیاسات  اإللمام  تیسیر 

الوطني وصعید المنظمات واألفراد، حسب االقتضاء. 
المعارف، دعما لبناء قدرات األمن النووي. تشجیع إدارة المعرفة وتبادل (ز) 
تحدید ما یلزم ألداء مسؤولیات األمن النووي من كفاءات قد تدعو الحاجة إلى التحقق  (ح)  

منھا رسمیا من خالل برنامج للتأھیل واالعتماد أو الترخیص. 
ر التعاون بین جمیع المنظمات ذات األھمیة لنظام(ط)   الدولة  الحرص على وجود آلیات تُیّسِ

لألمن النووي وتمكین المنظمات من إفادة الحكومة بما قد تضع یدھا علیھ من مسائل  
یمكن أن تثیر شواغل على الصعید الوطني. 

مع (ي)   التعاون  من  المنظمات  ن  تمّكِ الوطني  الصعید  على  آلیات  وجود  على  الحرص 
المنظمات والشبكات الدولیة المعنیة. 

نووي المالئمة في المنظمات التي تقع على عاتقھا مسؤولیات تتعلق تشجیع ثقافة األمن ال(ك)  
باألمن النووي.
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أدوار المنظمات 

المختصة  -٧-٢ السلطات  النووي  األمن  مسؤولیات  عاتقھا  على  تقع  التي  المنظمات  تشمل 
المشعَّة والمنظمات األخرى التي تتعامل بشكل مباشر مع األمن النووي للمواد النوویة والمواد  

األخرى، فضال عن الھیئات من قبیل ھیئات إعمال القانون أو ھیئات األمن الوطني ذات الوظائف  
وثمة مسؤولیات محددة في  األعم التي تتضمن أدوارا ووظائف محددة تتعلق باألمن النووي. 

تقتضي   قد  متخصصة  وخبرة  ومھارات  معرفة  بھا  االضطالع  یستدعي  النووي  األمن  مجال 
(فضال عن إجراءات اختیار العاملین المالئمة) التعلیم والتدریب وإدارة المعرفة على نحو یكفل  

اخل المنظمات فرادى، أو على الصعید الوطني. تنمیة القدرات الكافیة د

بناء -٨-٢ ببرامج  تستعین  و/أو  النووي  األمن  قدرات  لبناء  برامجھا  تضع  أن  وللمنظمات 
القدرات المنفَّذة على الصعید الوطني. وحرصا على اتباع نھج منتظم حیال بناء القدرات، ینبغي  

للمنظمات أن تقوم بما یلي: 

العمل في األجل القصیر والمتوسط والطویل لتحدید احتیاجاتھا العامة وضع خطط لقوة (أ) 
من الموارد البشریة والمتطلبات ذات الصلة بذلك. 

إبالغ الحكومة باالحتیاجات العامة ألداء مسؤولیات األمن النووي حتى تستعین بھا في  (ب)  
وضع برامج بناء القدرات على الصعید الوطني والحفاظ علیھا. 

القدرات  إ(ج)   الحكومة بأي ثغرات، أو أوجھ قصور، یتم تحدیدھا في ترتیبات بناء  بالغ 
القائمة حالیا. 

العمل عن كثب مع المنظمات األخرى المھتمة ببناء قدرات األمن النووي، مثل مؤسسات  (د)  
التدابیر الوطنیة لبناء القدرات جودة.زیادةالتعلیم والتدریب والدعم التقني ل

الوعي داخل المنظمة بمسائل األمن النووي وبجھود بناء القدرات في ھذا المجال. تیسیر(ھ)
المعنیة وتنفیذه في إطار نظامھا  (و)   حیال بناء القدرات داخل المنظمة  إعداد نھج منتظم 

اإلداري. 
العاملین  (ز)  أداء  وتقییم  لرصد  آلیات  وتشجیع  وضع  ككل  المنظمة  وأداء  المنظمة  في 

التعقیبات لتحدید مجاالت التحسین الضروریة في مضمار تدریب العاملین والتنظیم أو  
اإلجراءات، حسب مقتضى الحال. 

لتنمیة المھارات وخطط االختبار  (ح)   متواترة  تتضمن تمارین  وضع برامج تدریب متینة 
اقف وأنماط السلوك التي تساھم في تمتین ثقافة والحفاظ علیھا والمساعدة في ترسیخ المو

األمن النووي.
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أدوار األفراد 

یتعاونوا  -٩-٢ أن  النووي  األمن  مسؤولیات عن  عاتقھم  على  تقع  الذین  األفراد  من  یُتوقع 
ویساھموا في بناء كفاءاتھم الفردیة، فضال عن الكفاءات الجماعیة للمنظمات التي ینتمون إلیھا.  
تكون   وأن  منظماتھم  واستراتیجیتھ في  النووي  العام لألمن  الھدف  باألفراد أن یدركوا  وحري 

لقدرة على اإلبالغ عن مالحظاتھم وتجاربھم بشكل فعال ومناسب لالستعانة بھا في تحدید  لدیھم ا
المشاكل وحلھا وتشجیع التحسین المستمر. 

تنمیة  -١٠-٢ في  یساھموا  أن  الوطنیة  النووي  األمن  برامج  في  المشاركین  لألفراد  وینبغي 
إتاحة ھذه المعرفة باستمرار، فضال عن المعرفة الجماعیة الالزمة لدعم نظام األمن النووي وفي  

بناء  لھم دور في  یكون  األفراد أن  وبوسع ھؤالء  الذاتیة.  وخبرتھم  ومھاراتھم  معارفھم  تنمیة 
كفاءاتھم وكفاءات غیرھم بالمشاركة في برامج التعلیم والتدریب المستمرین. ویشمل ذلك برامج 

فراد أیضا أن یعملوا جاھدین على المساھمة  التدریب المخطط لھا والتدریب أثناء العمل. وعلى األ
في جماع معارف األمن النووي في منظماتھم وفي نقل ھذه المعارف إلى سواھم بتوجیھ اآلخرین  

وتدریبھم.

عناصر بناء القدرات -٣

یشمل بناء القدرات عدة عناصر رئیسیة نخص منھا بالذكر التعلیم والتدریب والتمارین  -١-٣
إدارة قوة العمل وإدارة المعرفة وشبكات المعرفة. وتبني أنشطة التعلیم والتدریب وإذكاء الوعي و

منھم   الجدد  المھنیین  ومساعدة  والمھارات  المعارف  لتنمیة  السبیل  بتمھید  القدرات  والتمارین 
والحالیین على التحكم في المبادئ والتقانات المتصلة باألمن النووي على النحو المبیَّن في الفقرات 

. وعند بناء قدرات األمن النووي، یمكن أن یتعزز إدراك أھمیة حمایة المواد ٢٢-٣إلى  ٢-٣ن  م
األخرى بإذكاء الوعي واستھداف جھات متلقیة عدیدة على نحو ما جاء  المشعَّة النوویة والمواد  
یة  وتدعم إدارة قوة العمل وإدارة المعرفة وشبكات المعرفة تنم.٣٤-٣إلى  ٢٣-٣في الفقرات من  

قدرات العاملین أصحاب الكفاءات الضروریة وتعیینھم واستبقائھم، تعزیزا لألمن النووي على  
. ٦١-٣إلى ٣٥-٣النحو المبیَّن في الفقرات من 

التعلیم 

فردیة -٢-٣ دراسیة  دورات  المنشور  ھذا  في  المبین  النووي  باألمن  المتصل  التعلیم  یشمل 
وسواھا مما تجریھ المؤسسات التعلیمیة من أنشطة تعلیمیة ذات طابع رسمي. ویرتجى من برامج 
التعلیم في مجال األمن النووي أن تسعى إلى تكوین معرفة عمیقة تكون معینا على ترسیخ جذور  



٨

األم النووي [ثقافة  یكون  ٨ن  أن  ینبغي  األمثل،  الوضع  وفي  بعینھا.  منطقة  أو  بعینھ  بلد  في   [
األفراد الراغبون في ممارسة مھنة في مجال األمن النووي قادرین على الحصول على تعلیم 
متخصص في ھذا المجال، إذ یُتوقع من ھؤالء األفراد المتعلمین أن یصمموا في المستقبل بنیة 

تحتیة في الدولة ویتولون تنفیذھا وتقییمھا. ولوضع برنامج تعلیمي إقلیمي فائدة  األمن النووي ال
أیضا في تكوین فھم مشترك لثقافة األمن النووي وتوطید عرى التعاون في مجال األمن النووي 

مع البلدان المجاورة. 

علیمیة في وقبل الشروع في أي برنامج تعلیمي، ینبغي إجراء تقییم الحتیاجات الدولة الت-٣-٣
مضمار األمن النووي في إطار مجموعة المھام األولیة أثناء وضع السیاسة واالستراتیجیة على  
الصعید الوطني. ویمكن أن یشمل ذلك تقییم القدرات الحالیة لدى المؤسسات األكادیمیة والتقنیة 

الالزم في مجال األمن  والتعلیمیة الحالیة للتحقق من أنھا تتمتع بما یلزم من درایة لتوفیر التعلیم  
ویجوز إعداد خطة شاملة لتحدیث   المناھج القائمة، أو وضع مناھج جدیدة، جنبا إلى  النووي. 

جنب مع إعداد سیاسة واستراتیجیة للتعلیم في ھذا المجال على الصعید الوطني. 

تُِع-٤-٣ أن  بین أص وینبغي  التعاون  إطار  في  التعلیمیة  النووي  األمن  برامج  مناھج  حاب  دَّ
المصلحة المعنیین ومن بینھم، على سبیل المثال، ھیئات إعمال القانون واألكادیمیات العسكریة 

وسواھا من ھیئات األمن النووي المعیَّنة والجامعات ومؤسسات البحوث.

ویُتوخى في إعداد البرامج التعلیمیة أن تتناسب مع احتیاجات مختلف المنظمات التي  -٥-٣
ولیات عن األمن النووي في الدولة المعنیة، ومن بینھا الھیئات التنظیمیة تقع على عاتقھا مسؤ

والسلطات المختصة األخرى ووكاالت إعمال القانون والمشغلون. وللدولة أن تتعاون مع دول 
ومنظمات دولیة أخرى الستكشاف ما یلزم من كفاءات وموارد لتنفیذ برنامج تعلیمي وطني لألمن 

بما اكتسبتھ مؤسسات دول  وقبل إعداد مالنووي. ناھج ھذا التعلیم، قد یكون من المفید اإللمام 
باالستعانة   أو  المؤسسات،  ھذه  إلي  بابتعاث طالب  إما  التعلیم،  مجال  في  تجارب  من  أخرى 

بمتخصصین في األمن النووي من دول أخرى لتوفیر التعلیم األكادیمي والعملي.

الوكالة الدولیة الصادرة عن  اإلرشاداتم المقترح في  وینبغي أن یُنظر إلى برنامج التعلی-٦-٣
ر إعداد برنامج تعلیمي شامل لألمن النووي في دولة  ٩[للطاقة الذریة ] بحسبانھ معینا تقنیا یُیّسِ

] في تصمیم برنامج لبناء المعارف  ٩الواردة في المرجع [اإلرشاداتبعینھا. ویمكن أن یُستعان ب 
لتحدیات  للتصدي  العاملین المؤھلین، سعیا  والمھارات الالزمة والحفاظ علیھا واستدامة فریق 

األمن النووي في المستقبل. 

المرجع [-٧-٣ جامعیة (ماجستیر).  ٩ویتناول  لنیل درجة  برنامج  إعداد  المقام األول  في   [
ر أیضا في إتاحة فرص تعلیمیة أخرى. ویمكن تضمین برامج التعلیم المھني في  وینبغي النظ
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لنیل   برامج  تقدم  التي  المھنیة  أو  التقنیة  المؤسسات  مناھج  في  المعنیة  النووي  األمن  مجاالت 
درجات جامعیة أو شھادة جامعیة عامة. ویمكن وضع دورات دراسیة قصیرة للتعلیم المستمر 

متنو ویجوز أن تتضمن األنشطة التعلیمیة أیضا  وتقدیمھا بوسائل  عة من بینھا التعلم عن بعد. 
تربط المؤسسات التعلیمیة بالقطاع النووي.برامج للتدریب الداخلي

التدریب 

تحتاج المنظمة إلى قوة عمل مدربة تدریبا جیدا ألداء مسؤولیاتھا في مجال األمن النووي -٨-٣
لألمن النووي. ویمكن أن یقوم عدد مختار من أفراد قوة العمل نظام فعال  إقامة  وللمساھمة في  

ھذه بمھمة خبراء الموضوعات في إعداد مواد تدریبیة وتعلیمیة أكثر تطورا وشموال، مشكلین  
بذلك موارد یستعان بھا في بناء قدرت األمن النووي على الصعید الوطني. 

التدریب نشاط منظَّم الغایة منھ ھي مساعد-٩-٣ ة من یتلقونھ على اكتساب مھارات بعینھا  إنَّ
والحفاظ علیھا وعلى تحسین أدائھم بوجھ عام. ومن شأن برامج التدریب الشاملة أن تعزز قدرات  

الدولة في مجال األمن النووي من خالل ما یلي: 

مع  (أ)  یتناسب  نحو  على  العاملین  لدى  والتشغیلیة  العملیة  والمھارات  المعرفة  تنمیة 
األمن النووي الواقعة على عواتقھم.؛ مسؤولیات 

لألھداف  (ب)   استجابة  علیھا،  والحفاظ  التشغیل  صعید  على  االستعداد  درجة  تحسین 
والتھدیدات والتقانات المتطورة؛ 

تمتین عُرى التنسیق واالتصال والشراكات بین الوالیات القضائیة وعلى الصعید الدولي (ج)  
(حسب االقتضاء)؛

كل واألدوار والمسؤولیات والسلطات التنظیمیة؛توضیح الھیا (د)
وترسیخ (ھ) النووي  ثقافة األمن  الستدامة  سعیا   ، والمران  الوعي  إذكاء  برامج  استكمال 

جذورھا.

وینبغي توخي الدقة في إعداد التدریب، سواء أكان قائما على المعرفة أو المھارات، -١٠-٣
العاملین المتدربین. ولتحدید ما یُراد تعلیمھ أھمیة بالغة في ھذه حرصا على جودتھ وفعالیتھ لدى  

أساسیة ھي:  یتألف من خمس مراحل  التدریب  حیال  منتظم  نھج  باتباع  ذلك  ویتحقق  العملیة. 
ھذه   في كل خطوة من خطوات  التقییم  ویُجرى  والتقییم.  والتنفیذ  والتطویر  والتصمیم  التحلیل 

نتائج التقییم لتطویر نشاط التدریب باستمرار  العملیة وعند إتمام دورة التدر یُبنى على  یب. ثُم 
ولالستعانة بھا، عند االقتضاء، في وجوه أخرى من تحسین األداء، إن أشارت ھذه النتائج إلى  

وجود مصاعب تنظیمیة.
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في  - ١١-٣ المجراة  التدریب  برامج  تستھدف  أن  ینبغي  النووي،  األمن  قدرات  بناء  وعند 
الوطنیة واتباع  إالمنظمات   المعارف والمھارات الالزمة الستیفاء المتطلبات  العاملین  كساب 
الذریةإرشادات   للطاقة  الدولیة  واستنادا  الوكالة  النووي وتطبیقھا بشكل أفضل.  بشأن األمن 

احتیاج التدریب وتطویره، سعیا  إلى تقییم  بوسائل شتى إلعداد  التدریب، یمكن االستعانة  ات 
لتحقیق ما تم تحدیده من أھداف. وللدول أن تستخدم وسائل مختلفة للتدریب تندرج في إطار  

نھج منتظم حیالھ: 

منھ (أ) النظري  التعلیم  بین  یمزج  تدریبا  كثیرة  دول  تُجري  والعملي:  النظري  التدریب 
لتدریب العملي الذي یمكن أن یرتبط بأسالیب أو تھدیدات محددة. ویتضمن والعملي وا

التدریب النظري استخدام الكتب الدراسیة واألفالم التعلیمیة وعرض المعدات. وقد یشمل  
وتعلم   أمنیة  مھام  وأداء  المالئمة  المعدات  استخدام  العملي تدریبا عملیا على  التدریب 

وقد تعود نماذج المحاكاة أو المرافق النموذجیة، من كیفیة استخدام برمجیات التحلیل.
قبیل الوصلة الشبكیة أو المنفذ الشبكي أو محطة تفتیش، بالفائدة في ھذا التدریب. 

التدریب أثناء العمل: تعول كثیر من المنظمات المكلفة بالتنفیذ على تدریب عاملیھا أثناء  (ب)  
تدریب أثناء العمل مفیدا بوجھ خاص في  العمل في مقارھا وفي المیدان. وقد یكون ال

تعزیز ما یلزم المفتشین من مھارات وحدس: من شأن الرعایة أثناء العمل التي یقدمھا 
ع نطاق السیاق الذي تندرج فیھ نظم األمن النووي وتدابیره.  عاملون متمرسون أن توّسِ

ال ذوو  العاملون  یُستنفر  ما  كثیرا  جدیدة،  قدرات  في  االستثمار  لتشغیل  فعند  خبرة 
ومن التحدیات الرئیسیة التي یثیرھا التدریب أثناء العمل تثقیف العاملین الذین  المعدات.

یتعاملون مع معدات محددة ولكنھم یتمتعون، بفضل حدسھم ومالحظاتھم، بقدر كاف  ال
نھم من تحدید االختالالت في الوثائق (مثل البیانات أو الفواتیر)   من الوعي باألوضاع یمّكِ
أو في وسائل النقل، أو لدى مشغلي وسائل النقل أو الحاویات ویتیح لھم السعي للحصول  

على معینات إضافیة أو مساعدة لتدارك ھذا الوضع. 
بین: ثمة طرائق من بینھا تدریب المدربین من شأنھا أن تعین على جعل  (ج)   تدریب المدّرِ

وماال)، فضال عن الحفاظ على مھارات عدد كبیر  التدریب أكثر اتساقا وأقل تكلفة (وقتا  
من العاملین. وفي إطار ھذا النموذج، یُختار شخص واحد لیكون خبیرا بحضور دورات 
التقنیة   الموضوع  مجاالت  كال  تشمل  المعارف،  لتجدید  دورات  أو  جدیدة،  تدریب 

غیره  وطرائق التعلیم. وفي وقت الحق، یصبح ھذا الشخص مدربا محلیا یتولى تدریب
من العاملین في مجال األمن النووي.

التدریب االفتراضي: یساعد التدریب االفتراضي في تقلیل التكالیف والحد من اختالل  (د)
تناسبھم.  أوقات  التدریب في  من  أكبر  للعاملین قدرا  متیحا  حد،  أقصى  إلى  العملیات 

إللكتروني (أي التدریب ویتألف التدریب االفتراضي من أنواع عدیدة، من بینھا التعلم ا
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غیر أنَّ الواقع االفتراضي.  ومحاكیات التصدي وعملیات محاكاة  المعان بالحاسوب) 
ھج االفتراضیة.موضوعات التدریب وأنواعھ لیست كلھا مالئمة للنُّ

ب فرد واحد على المھام الخاصة بھ  (ھ) التدریب الجماعي: في أنواع شتى من التعلم، یُدرَّ
للتعلم  ون التدریب الجماعي مكمال قیِّمنفردا. وقد یك ما للتدریب الفردي بإتاحة فرٍص

التعاوني وتكوین الفرق والتدریب على تأدیة مھام في إطار فریق. وفي ھذه األنشطة، 
یعتمد المشاركون على مھارات وإمكانیات بعضھم بعضا لنیل أقصى قدر من التعلم.  

تفاع الجماعي  التدریب  یتضمن  أن  المرجح  المشاركین  ومن  لدى  ومساءلة  مكثفا  ال 
اآلخرین والمشاركة في مھام مشتركة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن یتضمن التدریب  
الجماعي تدریبا عابرا للتخصصات على الكشف في مجال األمن النووي یشارك فیھ  
مسؤولون عن التنظیم وموظفو الخطوط األمامیة بغیة تیسیر مھمة التدریب وفھم القواعد  

لتنظیمیة واإلجراءات التشغیلیة وبروتوكوالت التصدي بشكل مشترك. ا

أو على تحسین األداء. -١٢-٣ جدیدة لعمل بعینھ،  مھارة  تعلُّم  وعادة ما یركز التدریب على 
وبصفة أساسیة، ینبغي أن یساعد نھج التدریب المنتظم في توفیر كل ما یلزم من تدریب لتلبیة  

ار المھارات القائم. وتتمثل المرحلة األولى من نھج التدریب المنتظم  احتیاجات األداء في نطاق إط
في تحدید احتیاجات العاملین من التدریب في جمیع مستویات المسؤولیة عن األمن النووي. وتلك 
مھمة رئیسیة تتضمن تحلیل متطلبات األداء (أي الواجبات والمھام) لمن تقع على عاتقھم مسؤولیة 

ب فعالیتھ من األفراد. وفي مرحلة  مباشرة عن تخطیط  و/أو تقییم  النووي وتنفیذه  رنامج األمن 
فھي تستدعي تدریبا رسمیا) واألقل منھا   التحلیل ھذه، تُحلَّل المھام لتحدید أشدھا أھمیة (ومن ثمَّ
درجة في األھمیة (ومن ثَّم یمكن تعلمھا بوسائل أخرى، مثل التدریب أثناء العمل أو التكلیف 

أھداف التدریب استنادا إلى المھام البالغة األھمیة وتُنظَّوتُعَ).بالقراءة م في شكل برنامج تدریب دُّ
یُخصص لكل مھمة: یمثل ذلك تسلسال منطقیا للدروس لتحقیق ما تم تحدیده من أھداف للتدریب. 
وبعد ذلك، یوثَّق محتوى كل درس في خطة درس تتضمن توجیھات للمدرب ومعینات التدریب  

یتلقى لتعز ذلك،  وبعد  المحاكاة).  وعملیات  والنماذج  البصریة  المعینات  التعلم (مثل  عملیة  یز 
الطالب التدریب وفق خطة الدرس الموثقة.

وفي كل خطوة من ھذه العملیة، تُقیَّم األنشطة المجراة والمنتجات المعدة. ویقیس ھذا  -١٣-٣
نجاعتھ والسبل الكفیلة بتطویره في المرحلة  التقییم جدوى التدریب أثناء مراحل تنفیذه، فیحدد مدى

الوكالة الدولیة  التالیة على نحو یكفل تحسینھ بشكل مستمر. ویرد في عدة منشورات صادرة عن  
لنھج التدریب المنتظم ولتطبیقھ في طائفة من المجاالت [للطاقة الذریة ].١٣-١٠بیان واٍف

التدریب الفعال لتكوین مجموعة-١٤-٣ بالدرایة وال غنى عن  المتمتعین  أساسیة من األفراد 
ون  ّدالالزمة ألداء مھمة مدیري برنامج األمن النووي والخبراء التقنیین ولتدریب المزید ممن یُِع
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إقامة ھذا  البرامج والمدربین الذین سیعملون من جانبھم على تعزیز قدرات األمن النووي. بید أنَّ
ا ویستدعي المثابرة. وحري بكل دولة أن تستخدم جمیع األساس من الموارد البشریة یستغرق وقت 

ما ھو متاح لدیھا من موارد بالقدر المستطاع من الفعالیة. وعلى الدول والمنظمات المنفذة لبرامج  
التدریب أن تحدد مختلف موضوعاتھ المراد تعلیمھا والمؤسسات واآللیات التي تضع ھذا التدریب 

من ھذه العناصر  زمة لمختلف الموضوعات. ومن شأن تحدید كّلٍموضع التنفیذ وتحدد وتیرتھ الال
قبل تنفیذ أي برنامج للتدریب أن یدعم بناء قدرات األمن النووي ومھاراتھ بطریقة مستدامة. 

والدعم المقدم  الوكالة الدولیة للطاقة الذریةوقد یكون في دورات التدریب التي تقدمھا  -١٥-٣
یة أخرى (مثل مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي) من برامج دولیة ومصادر إقلیم

ما یساعد على بذل جھد شامل لبناء القدرات، وإن كان تكوین مجموعة رئیسیة من الخبراء غیر  
كاٍف. وینبغي تضمین التدریب في بنیة الدولة التحتیة، حرصا على استدامة قدرة األمن النووي 

مناھج  ُمِعّدِيدریب العاملین تدریبا یجعل منھم في آن واحد  وتوسیع نطاقھا، وھو أمر یقتضي ت
دراسیة ومدربین.

نُھج التدریب المنتظم وأعداد دورات التدریب المالئمة وتنفیذھا،  -١٦-٣ وفضال عن تخطیط 
یلزم أیضا توفیر المرافق والبنیة التحتیة لدعم بناء القدرات. وینبغي أن تُقام مرافق للتدریب على  

وطني وإقلیمي، أو على صعید المنظمات، حسب االقتضاء، حرصا على إجراء التدریب  نطاق  
بشكل فعال.

التمارین 

تُجرى تمارین األمن النووي العتماد وتقییم السیاسات والخطط واإلجراءات والمعدات -١٧-٣
المنظمة والعملیات وكفایة العاملین المدربین وكفاءتھم. وسیعزز استخدام التمارین درجة تأھب  

وفي   ورصدھا.  والتصدي  الكشف  نظم  فعالیة  لتقییم  واإلجراءات  العملیات  إعداد  في  ویساعد 
تمارین األمن النووي وسیلة لتقییم االحتیاجات من بناء القدرات وبناء ھذه القدرات وتقییم فعالیة 

الجھود المبذولة في ھذا الصدد.

تشغیلي أعمق لكیفیة تأدیة األشخاص والمعدات ومن شأن التمارین أن تمھد السبیل لفھم  -١٨-٣
والنظم مھامھم وتحدید ما یمكن تداركھ من ثغرات أو مواطن ضعف لتحسین نظم األمن النووي 
وتدابیره. وتساعد التمارین أیضا في إبقاء الحافز والتأھب التشغیلي لدى العاملین في مجال األمن  

النووي من خالل ما یلي:

نظمات واألفراد الذین تقع على عاتقھم أدوار ومسؤولیات شتى ویتمتعون  الجمع بین الم(أ) 
لیمارسوا تطبیق مھاراتھم وإجراءاتھم والتنسیق مع اآلخرین؛ بسلطات مختلفة
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ارشاد المسؤولین عن الكشف والتصدي في مجال األمن النووي وتحفیزھم وبث الثقة (ب)  
في نفوسھم؛

واإلجرا(ج)   االستراتیجیات  والوعي  تقییم  التدریب  ومستویات  والمعدات  والعملیات  ءات 
واعتمادھا؛

تحدید الثغرات ومجاالت الضعف في نظم األمن النووي وتدابیره؛(د)  
. اختبار نُھج وتصورات وتقنیات وتقانات جدیدة من أجل األمن النووي(ھ)

ألمن النووي، ینبغي وتیسیرا لتخطیط التمارین وتنفیذھا بشكل فعلي دعما لبناء قدرات ا -١٩-٣
أن تكون ھذه التمارین:

مالئمة طبیعة ونطاقا لحجم نظام األمن النووي ومدى نضجھ؛(أ) 
مخططة بالتشاور مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین؛ تعزیزا للفعالیة؛ (ب)  
متكاملة مع أنشطة أخرى بغیة استخدام الموارد على أفضل وجھ؛ (ج)  
مارسات وتحسینھا باستمرار؛ مصممة لدعم تقییم الم(د)  
مقیَّمة لتیسیر إعداد خطط أفضل، عند االقتضاء؛(ھ)
مدعومة بتواصل فعال بشأن تخطیط التمارین وإجرائھا ونتائجھا. (و)  

للتمارین-٢٠-٣ محددة  منھجیة  استخدام  البالغة  ویساعد  والقرارات  والمھام  األحداث  لتنظیم 
التمارین داعما لبناء القدرات. األھمیة في أن یكون إجراء 

وتتألف تمارین األمن النووي من فئتین أساسیتین ھما:-٢١-٣

التمارین القائمة على النقاش إلنشاء و/أو تقییم العملیات القائمة (الخطط والسیاسات  (أ) تُعدُّ
مة واإلجراءات) داخل الوكاالت وبینھا وعلى الصعید اإلقلیمي. وقد تأخذ التمارین القائ

النقاش شكل حلقات عمل أو عملیات محاكاة مبنیة على تصورات واقعیة تشمل  على 
تسلسال متطورا (بالمحاكاة) لألحداث الختبار مختلف العملیات واالتصاالت، بما فیھا  
حركة العاملین في المیدان والمعدات القائمة على المحاكاة. ویمكن أن تُستخدم التمارین  

لقی النقاش  تمھیدیة القائمة على  وكخطوة  وفھمھا  ومعرفتھا  بالسیاسة  الوعي  اس مدى 
إلجراء العملیات القائمة على التمارین. 

الوكاالت (ب)   داخل  والجماعیة  الفردیة  القدرات  لتقییم  التمارین  القائمة على  العملیات  تُعدُّ
وبینھا وعلى الصعید اإلقلیمي. وتتضمن العملیة القائمة على التمارین العاملین المیدانیین 
واألصول المستجیبة لتصورات واقعیة بطریقة تحاكي بدقة الضغوط والقیود المتعلقة  

. ویمكن أن یُستعان بالعملیة القائمة على التمارین في تحدید ثغرات التدریب بحادثة فعلیة
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العملیات   ویمكن أن تُجرى  والتصدي واإلجراءات التنظیمیة في الزمن شبھ الحقیقي. 
القائمة على التمارین بصفتھا أنشطة معلنة أو غیر معلنة.

المفید إبانة مراحل التمرین التي  وعند النظر في التمارین الداعمة لبناء القدرات، من  -٢٢-٣
والتقییم   الختامیة  واألنشطة  نفسھ  والتمرین  واإلعداد  والتصمیم  والتخطیط  االستھالل  تشمل 
وخطة  التمرین  بعد  واإلبالغ  التقییم  یحرص  أن  وینبغي  التحسین.  وخطط  الالحق  واإلبالغ 

ات والمھارات والمعارف  التحسین على تدارك ما یتم تحدیده من مواطن القوة والضعف في القدر
أثناء التمرین وبعده، سعیا لتحسین قدرات األمن النووي باستمرار.

إذكاء الوعي 

إذكاء الوعي عن التعلیم أو التدریب في أن ھدفھ یقتصر على جعل الجمھور -٢٣-٣ یختلف 
المستھدف یدرك وضعا، أو حدثا بعینھ أو مسالة بعینھا ولیس اكتساب معرفة أو مھارات واسعة 

یستوعب   عندما  الوعي  ویتحقق  محددة.  مھمة  سبیل ألداء  كان (على  مستوى  أي  على  الفرد 
مسؤولیات لھ  من  الجمھورالمثال،  من  فرد  أو  وطنیة  أو  النووي  ١تنظیمیة  األمن  معلومات   (

والتھدیدات ونظم األمن النووي وتدابیره واألدوار والمسؤولیات التنظیمیة ذات الصلة بمسؤولیاتھ  
ویتبع أنماط السلوك والمعتقدات المرغوبة التي تناسب وضعھ. 

تعلیم أو التدریب من حیث طریقة  وتتسم برامج إذكاء الوعي بطابع رسمي أقل من ال-٢٤-٣
الوعي حتى   إذكاء  الحیطة في تنفیذ برامج  توخي  وینبغي  أو قیاس الفعالیة.  أو األداء  اإلعداد 
یتسنى األخذ في الحسبان متطلبات حمایة معلومات األمن النووي الحساسة وقاعدة "الحاجة إلى  

المعرفة"، حسب الجمھور المستھدف.

استراتیجیة إلعداد برنامج إلذكاء الوعي، ینبغي تحدید األھداف للتركیز  وسعیا لوضع  -٢٥-٣
على مضاعفة الجھود بما یشمل التالي: 

تزوید األفراد بمعرفة وارشادات أساسیة بشأن أدوارھم ومسؤولیاتھم عن األمن النووي (أ) 
لتكوین  (مثال، المعلومات عن تھدیدات األمن النووي وخیارات الكشف عنھا والعملیات)  

 _____________
المرجع [١ المبذولة على الصعید  ١٤یرد في  مھما في الجھود  الجمھور جزًء إذكاء وعي  ] "یشكل 

أخرى وینبغي أن  مشعَّةالوطني لمنع األفعال اإلجرامیة أو األفعال غیر المأذون بھا المتعلقة بمواد نوویة أو بمواد 
وي. وتُشجع سلطات الدولة المختصة على  یؤخذ في الحسبان أثناء إعداد برنامج التدریب الوطني على األمن النو

ذكاء وعي الجمھور. وینبغي أن یكون شكل برنامج إذكاء الوعي متسقا  إلالمشاركة في إعداد وإقامة برنامج فعال 
ن یشمل البرنامج معلومات عن التغییرات في  أمع اللوائح الوطنیة ومن ثم فھو یختلف من دولة إلى أخرى. ویجوز  

ا  المواد  التشریعات وحمالت  أو  المعادن  إعادة تدویر  مثل صناعات  المستھدفة  المجموعات  إلى  الموجھة  لدعایة 
الت الوقایة الناجحة." ااإلخباریة عن ح
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ثقافة أمن نووي فعالة. ویمكن أن تكون ھذه المعرفة أساسا إلجراء تدریب متطور وفھم 
مسؤولیات الشخص المعني فھما أعم وأوسع. 

تعزیز اإلرادة السیاسیة لدى الھیئات والمنظمات الحكومیة لبناء قدرات األمن النووي (ب)  
مأسسة األمن النو وي داخل المنظمة المسؤولة سیزید  وبرامجھ واستدامتھا. ویُعتقد أنَّ

قدرات األمن النووي على الصعید الوطني فعالیة ومضاء.
الجمھور (ج) عامة  وعي  إلذكاء  مشترك  وأساس  مشتركة  مصطلحات  إلیجاد  السعي 

والمنظمات غیر الحكومیة.

من  -٢٦-٣ التالیة  بالمجموعة  تستعین  أن  للدول  یجوز  األھداف،  ھذه  اإلرشادات ولتحقیق 
خطیط إذكاء الوعي باألمن النووي وتنفیذه واستدامتھ: لت

اإلبالغ عن الحاجة إلى جھود األمن النووي؛(أ) 
تضمین مجموعة أساسیة من الموضوعات؛(ب)  
إذكاء الوعي بشأن جمیع األدوار وفئات الجمھور المتلقي؛ (ج)  
جعل الجھود تتناسب مع فئات محددة من الجمھور؛(د)  
التخطیط والتنظیم لتعزیز الفعالیة؛ (ھ)
جعل الوعي عملیة مستمرة؛(و)

تقییم جھود الوعي بانتظام وتحدیثھا حسب االقتضاء. (ز) 

قِبل  -٢٧-٣ من  األول  المقام  في  الوعي  إذكاء  برامج  تُنفذ  النووي،  األمن  قدرات  بناء  وعند 
بعین مستھدفة  قد تركز على فئات  ولكنھا  أو المنظمات  المتلقي ھي:  الحكومة  الجمھور  من  ھا 

أھد تختلف  وقد  لھم.  المأذون  واألشخاص  والمشغلون  السیاسات  وواضعو  إذكاء االجمھور  ف 
الوعي من مجموعة إلى أخرى وقد تدعو الحاجة إلى اتباع نُھج مختلفة حیال الوعي. 

تقترن  -٢٨-٣ أن  أو  عام  بشكل  للجمھور  خاص  بوجھ  الوعي مفیدة  إذكاء  برامج  تكون  وقد 
بالتركیز على فئة بعینھا مثل المتعاملین في خردة المعادن وسواھم ممن قد یجعلھم عملھم عرضة 

. ویمكن تضمین ھذه البرامج في برامج إذكاء وعي الجمھور األعم، مثل البرامج  المشعَّةللمواد 
الحرص على تجنب  بید أنَّھ ینبغي التي تغطي المواد الخطرة، أو الصحة العامة، أو األمن العام.

إثارة القلق دون داع: ینبغي أن تُصمم برامج إذكاء وعي الجمھور بدقة وتُنفذ بانتظام حتى یتمكن 
البرنامج من تحدید أھدافھ.

وفضال عن الرسائل اإلعالمیة العامة، یمكن أن تنظر حمالت إذكاء الوعي في تناول  -٢٩-٣
ة المشبوھة التي قد تدل على تھدیدات لألمان  مسؤولیة الجمھور المحددة عن اإلبالغ عن األنشط

العام. والطریقة األساسیة لتوعیة الجمھور بھذه المسائل ھي االستعانة بحمالت توعیة الجمھور  
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المشعَّةالمعتادة. وینبغي أن تقدم ھذه الحمالت معلومات وقائعیة عن المواد النوویة أو المواد  
یِّن ما یُتخذ من تدابیر األمان واألمن لحمایة الجمھور  األخرى وما یقترن بھا من مخاطر وأن تُب

(دون الكشف عن المعلومات الحساسة).

بوسائط -٣٠-٣ باالستعانة  الجمھور  تستھدف  التي  الوعي  إذكاء  اإلبالغ عن حمالت  ویمكن 
وا والصحف  واإلذاعة  التلفاز  مثل  الرئیسیة،  الحمالت  إلاإلعالم  تشمل ھذه  ویمكن أن  نترنت. 

قات التدارس واالجتماعات والموائد المستدیرة العامة. ویمكن بث المعلومات في إطار  أیضا حل
برنامج للوعي بوسائل بسیطة أیضا، مثل الكتیبات اإلعالمیة أو الملصقات. 

ولبرامج إذكاء الوعي التي تستھدف واضعي السیاسات أھمیة لدى السلطات المختصة -٣١-٣
ي وتنفیذه. وقد یكون الوعي عامال ضروریا للحصول على دعم  المعنیة بإعداد نظام األمن النوو

الحكومة لتنفیذ تدابیر األمن النووي واستدامتھا. وینبغي أن یدرك العاملون الحكومیون في جمیع 
سیما من یشغلون منھم مناصب إداریة أو مناصب  المستویات الحاجة إلى األمن النووي، وال

االت مسؤولیاتھم. ومن شأن النجاح في إذكاء الوعي بین التخاذ القرارات، بغض النظر عن مج 
تخصیص  على  ویعین  الوطني  الصعید  على  المنسق  التخطیط  یشجع  أن  السیاسات  واضعي 

الموارد بفعالیة ألنشطة األمن النووي.

أو مواد  - ٣٢-٣ نوویة  مواد  الذین یستخدمون  المأذون لھم  المشغلین واألشخاص  حالة  وفي 
أخرى أو یجھزونھا أو یخزنونھا، ینبغي إعداد برامج الوعي باألمن النووي وتنفیذھا  مشعَّة

ا في حالة المشغلین، فتكمن األھداف الرئیسیة المنشودة من زیادة الوعي في   لكل العاملین. أمَّ
اد بفھم السیاق الذي تندرج فیھ أدوارھم ومسؤولیاتھم في منع وقوع حادثات األمن  تزوید األفر 

النووي وتعزیز تأھبھم التشغیلي عند وقوع حادثة أمن نووي وإتاحة معرفة أساسیة لھم لتكوین  
ثقافة أمن نووي. 

مشبوھة  وتشمل المسؤولیات العامة التي ینبغي أن یدركھا األفراد اإلبالغ عن األنشطة ال-٣٣-٣
ووجود أشخاص غیر مأذون لھم في مناطق محظورة ووجود عناصر محظورة في مناطق توجد 

أخرى واألحداث الشخصیة التي قد تؤثر في أھلیة األشخاص  مشعَّةفیھا مواد نوویة أو مواد  
وینبغي أن تتیح برامج إذكاء الوعي إرشادات محددة   المعنیین أو في أھلیة زمالئھم اآلخرین. 

التي تُستخدم لذلك الغرض.علومات التي یُبلَّغ عنھا والوسائلعن الم

وتشمل آلیات إذكاء الوعي الطرائق التي تساعد في نقل المعارف والمعتقدات التي یمكن  -٣٤-٣
اإلعالم  ووسائط  األكادیمیة  واألوساط  الحكومة  بینھا  من  شراكات،  أو  ھیئات  تدعمھا  أن 
والمنظمات غیر الحكومیة والصناعات غیر النوویة. ومن األمثلة على ھذه اآللیات نھج مركز 

دم في كال القطاعین العام والخاص. ویعتمد اختیار اآللیة، أو مجموعة اآللیات، االمتیاز المستخ 
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والفھم  تغطیتھا  المراد  والموضوعات  المستھدف  الجمھور  على  شدیدا  اعتمادا  ستُستخدم  التي 
األولي لدى الجمھور لمبادئ األمن النووي وقبولھ لھا.

إدارة قوة العمل 

المرجع [-٣٥-٣ ا ٥یشیر  أنَّ إلى  تُِع]  أن  على  تحرص  أن  ینبغي  المختصة دَّلدولة  سلطاتھا 
تقع على عاتقھا مسؤولیات عن األمن النووي استراتیجیات تكفل   وسواھا من المنظمات التي 
إتاحة الموارد البشریة الرئیسیة في األجل الطویل في مجال األمن النووي. وعلى الدولة أن تزود  

ا الموارد  من  یكفیھا  بما  السلطات  أساس  ھذه  على  مسؤولیاتھا  ألداء  والتقنیة  والبشریة  لمالیة 
]. ١[مستدام

وینبغي تضمین العناصر التالیة في استراتیجیات إدارة قوة العمل: -٣٦-٣

تخطیط قوة العمل؛)(أ
إدارة المسارات الوظیفیة؛(ب)  
إدارة األداء.(ج)  

متطلبات األمن النووي تُحدد وفق  -٣٧-٣ سیاسة الدولة على الصعید الوطني وحسب وبما أنَّ
البنیة التحتیة النوویة، فینبغي أن تُحدد الكفاءات الالزمة لكل عنصر من عناصر برنامج األمن  
استراتیجیة إدارة قوة العمل لتلبیة احتیاجات   النووي الوطني على الصعید الوطني. وینبغي أن تُعدَّ

ر تنمیة المعارف و المھارات المتعلقة باألمن النووي داخل الدولة وتعزیزھا. الدولة وعلى نحو یُیّسِ
ویُحرص على إشراك جمیع السلطات المختصة والمنظمات األخرى المسؤولة عن األمن النووي 
في تقییم االحتیاجات ومن ثم في وضع استراتیجیات إدارة قوة العمل التي تلبي ھذه االحتیاجات  

عا. على الصعید الوطني ومستوى المنظمات م

تخطیط قوة العمل 

یشمل تخطیط قوة العمل السعي لتلبیة االحتیاجات في كال األجلین القصیر والطویل بغیة -٣٨-٣
االضطالع بمسؤولیات األمن النووي باستمرار. ویتضمن ذلك التخطیط لدورة العمالة بأكملھا 

وال القصیرة  الغیاب  فترات  ذلك  في  بما  التقاعد،  وحتى  التعیین  مرحلة  واألوضاع  من  طویلة 
الخاصة التي تستدعي توفیر مزید من الموارد وتخطیط تعاقب الموظفین.

تلبي  -٣٩-٣ الكفاءة  عالیة  عمل  قوة  الجتذاب  الموظفین  لتعیین  استراتیجیة  إلى  حاجة  وثمة 
الوقت الحالي وفي المستقبل ویشمل ذلك الھیئات   احتیاجات البرامج النوویة من الموظفین في 
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التنظیمیة وغیرھا من السلطات المختصة. ومن شأن نظم الترقي القائمة على الجدارة أن تساعد  
رشحین شدیدي الرغبة إلى مجال األمن وتشجیعھم على اكتساب الكفاءات وتحقیق  في اجتذاب م

مستوى أعلى من األداء.

ل توفیر العمالة المستقرة والمضمونة في بعض الدول حافزا قویا یحث الموظفین  -٤٠-٣ ویشّكِ
المعرفة  ومن شان ذلك أیضا أن یدعم إدارةعلى االلتزام المستمر بتلبیة متطلبات األمن النووي.

. ٥٤-٣إلى ٤٦-٣وفى الفقرات أوھو موضوع تتناولھ بشكل 

إدارة المسارات الوظیفیة 

عاتقھم -٤١-٣ على  تقع  الذي  العاملین  تحفیز  على  المثابرة  الوظیفیة  المسارات  إدارة  تشمل 
مسؤولیات عن األمن النووي على تحسین أدائھم باستمرار. ومن الممارسات الحسنة دفع األجر  
المالئم المتناسب مع مساھمة المستخّدم. ومن شأن مكافأة فرادى العاملین على أدائھم الممیز أن  

یشجع قوة العمل بوجھ عام على تحسین أدائھا والمساھمة في تحقیق أھداف األمن النووي.

وثمة اعتبار مھم آخر بشأن إدارة المسارات الوظیفیة ھو تخطیط المسارات الوظیفیة  -٤٢-٣
فوضع مسار وظیفي واضح للترقي إلى مناصب أعلى درجة یساعد العاملین على  .یةالشخص

تحدید أھدافھم المھنیة، حاثا إیاھم على السعي للترقي. ویبدأ ذلك بإسناد مناصب للعاملین تتناسب 
مع كفاءاتھم ثم تمكینھم من التطور وتحسین أدائھم العام في مجال األمن النووي باستمرار. 

داءإدارة األ

تمثل إدارة األداء عنصرا أساسیا في إدارة قوة العمل وھي تتضمن تقییم األداء دوریا.  -٤٣-٣
وفي ھذه التقییمات الدوریة، ینبغي التركیز بوجھ خاص على تحدید الثغرات الممكنة بین األداء 

المتوقع واألداء الفعلي وأسباب ذلك. 

النووي مھارات شتى یمكن اكتسابھا بسرعة ویستدعي أداء مختلف مسؤولیات األمن  -٤٤-٣
مختلف األشخاص  نسبیة، بینما یستغرق اكتساب بعضھا اآلخر وقتا أطول، زد على ذلك أنَّ
یكتسبون المھارات بوتائر مختلفة. وثمة حاجة لتقییم تنمیة المھارات الفردیة بشكل غیر متساٍو

كان  إن  لتحدید  دوریا  واستعراضھا  األجل  طویل  منظور  ُمدد من  خالل  یتحسن  الوضع 
متوقعة. زمنیة

أوجھ الضعف في األداء تعزى إلى جوانب قصور وظیفیة في برنامج إدارة  -٤٥-٣ وإن تبیَّن أنَّ
قوة العمل (ال إلى أوجھ ضعف على الصعید الفردي)، فینبغي إجراء تحلیل محكم لتحدید األسباب 
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تشمل ھذه األسباب سوء تعلیل االحتیاجات الكامنة وراء أوجھ القصور ھذه وتداركھا. ویمكن أن
ونقص اإلجراءات العمل  قوة  تخطیط  في  إلى  والقصور  المھام  إسناد  في  والتنافر  التباسھا  أو 

العاملین وانعدام الحوافز المشجعة على تحقیق أداء أفضل، من بین أسباب كثیرة. 

إدارة المعرفة 

المتعلقة  -٤٦-٣ المعرفة  إدارة  من  بد  لبناء  ال  استخدامھا  تتیح  مالئمة  إدارة  النووي  باألمن 
القدرات بفعالیة. وینبغي تقاسم المعرفة المكتسبة من تشغیل نظام األمن النووي بین من یقومون 
بأدوار ویؤدون مسؤولیات تتعلق بھذا النظام، سعیا ألداٍء أفضل. وینبغي الحفاظ أیضا على ھذه  

ألفراد الذین تُسند إلیھم ھذه األدوار والمسؤولیات في المستقبل. المعرفة بشكل یتیح نقلھا بفعالیة ل
أصیال في برامج بناء القدرات. الذا، یستصوب أن تكون إدارة المعرفة جزء

وتحویلھا  -٤٧-٣ واكتسابھا  المعارف  لتحدید  متكامال  منتظما  نھجا  المعرفة  إدارة  ل  وتشّكِ
نحو یحقق ما تم تحدیده من أھداف. وینبغي  وتطویرھا ونشرھا واستخدامھا والحفاظ علیھا على

للدول أن تسعى إلى وضع نظام إلدارة المعرفة وتنسیق األنشطة المرتبطة بھ إلقامة بنیة تتیح  
تقاسم المعرفة الالزمة ونقلھا بفعالیة، دعما لجھود بناء القدرات. 

ویُتوخى في أنشطة إدارة المعرفة أن تتضمن ما یلي:

ات من المعرفة؛تحدید االحتیاج (أ)
عملیة الكتساب المعرفة الضروریة؛ (ب)  
تحویل المعرفة المكتسبة لتلبیة احتیاجات محددة وتعمیمھا على من یضطلعون بأدوار  (ج)  

ومسؤولیات في مضمار األمن النووي؛
الحفاظ على المعرفة لتطبیقھا في المستقبل. (د)  

إدارتھا ألغراض بناء القدرات الخطوة األولى  وینبغي أن یمثِّل تحدید المعرفة المراد  -٤٨-٣
في عملیة إدارة المعرفة. وقد تكون المعرفة المحددة لتلبیة ھذه االحتیاجات مرئیة، مثل المعلومات 
التقنیة الورقیة أو اإللكترونیة، أو غیر مرئیة، مثل الخبرة المستمدة من إفادات من ینفذون تدابیر  

ي تسجیل المعرفة المحددة، سواء أكانت مرئیة أو غیر مرئیة، األمن النووي ومھاراتھم. وینبغ
وتخزینھا في قاعدة بیانات معرفیة تابعة للمنظمة.

وبعد ذلك، ینبغي تحویل المعرفة المكتسبة وتفسیرھا الستخدامھا لتلبیة احتیاجات بناء -٤٩-٣
وفي ھذا السیاق، ی مكن أن یتضمن القدرات المحددة على نحو یتناسب مع الظروف الوطنیة. 

التفسیر تحدید عناصر المعرفة التي ینبغي استخدامھا واألغراض المراد استخدامھا ألجلھا، مثل 
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مجال   في  المنشود  لألداء  تحقیقا  القرارات،  اتخاذ  أو  جدیدة  تكنولوجیا  وإعداد  المشكالت  حل 
النووي.األمن

لیھا لتحقیق أھداف األمن  إوبعد عملیة التحویل، ینبغي تعمیم المعرفة على المحتاجین  -٥٠-٣
النووي. وینبغي تحدید قنوات تعمیم المعرفة واالستفادة منھا استفادة قصوى حتى تصل المعرفة  

إلى من یراد لھم تلقیھا وفھمھا.

نا حیویا في إدارتھا ال غ-٥١-٣ نى عنھ للحفاظ على القدرات  ویمثل الحفاظ على المعرفة مكوَّ
ویستدعي الحفاظ على المعرفة وجود نظام قادر   في نظام األمن النووي وتحسینھا باستمرار. 
لتطبیقھا  تمكینا  استخدامھا،  قابلیة  وإبقاء  وحمایتھا  واستعادتھا  المكتسبة  المعارف  أرشفة  على 

المستقبل. في

صعید المنظمة والمعرفة الفردیة. ولذلك،  وینبغي أن تشمل إدارة المعرفة المعارف على  -٥٢-٣
ینبغي إنشاء نظام إلدارة المعرفة على صعید المنظمات. ویُبتغى من الدولة أن تشجع إقامة ھذه  

النظم في المنظمات التي تقع على عاتقھا مسؤولیات عن األمن النووي. 

من النووي، من بینھا وقد تتولى الحكومة أدوارا أخرى في إدارة المعرفة لبناء قدرات األ -٥٣-٣
إنشاء قاعدة بیانات وطنیة ألنواع محددة من المعارف، تعزیزا للجھود الوطنیة لبناء القدرات. 
ومن األمثلة على ذلك، إنشاء قاعدة بیانات لمصطلحات األمن النووي. وفي إنشاء قاعدة بیانات  

مجال األمن النووي في من ھذا القبیل فائدة تتمثل في أن یكون لدى من یتولون مسؤولیات في
جمیع المنظمات الفھم نفسھ لكل وظیفة ودور في ھذا المجال ومساعدة من یتولون مھام جدیدة 

تتعلق باألمن النووي.

ومن األمثلة األخرى على ذلك، إنشاء قاعدة بیانات للعاملین في مجال األمن النووي -٥٤-٣
نة وفائدتھا وقابلیة استخدامھا من متلّقٍالذي یؤدون أدوارا مشتركة. وتختلف جدوى معرفة معی

إلى آخر حسب أدوار كل منھم ومسؤولیاتھ. ویكون تقاسم المعارف مفیدا إن تقاسم من یؤدون 
أدوارا مشتركة في نظام األمن النووي المعرفة المكتسبة وحافظوا علیھا. وبذلك، تكون قاعدة  

یؤدون   الذین  النووي  األمن  مجال  في  العاملین  المعرفة بیانات  لتعمیم  مفیدة  مشتركة  أدوارا 
الضروریة بفعالیة بین من یقومون بأدوار ویضطلعون بمسؤولیات متشابھة في مختلف أجزاء 

نظام األمن النووي الوطني. 
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شبكات المعرفة 

الشبكات  -٥٥-٣ ھذه  وتشمل  واستخدامھا.  المعرفة  شبكات  بإنشاء  المعرفة  إدارة  دعم  یمكن 
اإللمام باألمن النووي، وھي تمثِّل منصة تتیح تحلیل ھذه المعرفة وتقاسمھا، األشخاص ذوي  

استكماال لجھود لبناء قدرات األمن النووي الوطنیة. ویمكن إنشاء شبكات المعرفة على الصعیدین  
سواء.الوطني والدولي على حدٍّ 

یعتب-٥٦-٣ لمن  مجمعا  الوطني  الصعید  على  المعرفة  شبكات  تكون  أن  موارد ویجوز  رون 
برامج درجة   یُمثِّل خریجو  الوطنیة. فعلى سبیل المثال، قد  النووي  بشریة لبناء قدرات األمن 
ألن  أھال  یعتبرون  الذین  األشخاص  من  قائمة  النووي  األمن  مجال  في  العلوم  في  الماجستیر 
یصبحوا ضباط أمن نووي في السلطات المختصة وغیرھا من المنظمات ذات الصلة بالمجال  

ویساعد إنشاء شبكة من ھذا القبیل الدولة على التزود بالموارد البشریة الكفؤة لتلبیة ال نووي. 
ویمكن أن تتضمن ھذه الشبكة مجموعات ذات تخصصات   متطلبات األمن النووي باستمرار. 
مختلفة، من بینھا على سبیل المثال، تحلیل سیاسات األمن النووي الوطنیة وتقییم مخاطر األمن  

، أو تصمیم نظم الحمایة المادیة وتقییمھا. النووي

ویمكن أن تدعم شبكات المعرفة من أجل األمن النووي على الصعید الوطني أیضا إدارة  -٥٧-٣
المعرفة في دولة ما بفعالیة. وتمثل شبكات المعرفة القائمة على أنواع محددة من المسؤولیات في 

لت مثالیة  وحدات  النووي  یؤدون إطار نظام وطني لألمن  الفعال بین من  التقاسم  المعرفة  قاسم 
أدوارا مشتركة وبشأن الممارسات الحسنة، وھو أمر یشجع ھؤالء األشخاص على المثابرة على  

تحسین أدائھم. 

شبكات المعرفة الوطنیة قنوات مفیدة أیضا لتنفیذ برامج بناء قدرات األمن النووي وتُعَ-٥٨-٣ دُّ
، مثل تلك المنفذة من خالل مراكز التدریب والدعم في مجال  الوطنیة. وتستدعي ھذه البرامج

األمن النووي، مشاركة جمیع أصحاب المصلحة فیھا، ومن بینھم السلطات المختصة والمشغلون  
لحادثات   التصدي  المسؤولة عن  والمنظمات  القانون  إعمال  ووكاالت  التقني  الدعم  ومنظمات 

والتنس التعاون  عن  غنى  وال  النووي.  البرامج  األمن  تلبي  حتى  المصلحة  أصحاب  بین  یق 
االحتیاجات الوطنیة من بناء قدرات األمن النووي تلبیة فعالة. وینبغي أن تكون شبكات المعرفة  

الوطنیة من أجل األمن النووي ركیزة ھذا التعاون والتنسیق.

التعاون  -٥٩-٣ المعرفة  شبكات  ر  تُیّسِ أن  یُتوقع  الدولي،  الصعید  الدروس وعلى  وتقاسم 
المستخلصة وأن تكون بمثابة قنوات للتنسیق الدولي. ویمكن إقامة شبكات المعرفة بین مجموعات  
من الدول التي تواجھ تحدیات مشتركة في مجال األمن النووي. وفي إطار ھذه الشبكات، تتعلم 

الدول من تجاربھا ودرایتھا في التصدي لما تواجھھ من تحدیات.
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ثلة على شبكات المعرفة الدولیة الشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن النووي ومن األم-٦٠-٣
التي تھدف إلى تعزیز األمن النووي العالمي بتحقیق االمتیاز في تعلیم األمن النووي وتقاسمھ  

دراسیة كتب  إعداد  في  الشبكة  ھذه  في  المشاركة  الدول  وتتعاون  تدریس  وتشجیعھ.  وأدوات 
علیمیة أخرى یتولى النظراء استعراضھا وترتیب تبادل األساتذة وإعداد برامج  حاسوبیة ومواد ت

التدریب المعمق المشتركة في مجال األمن النووي وإجراء أنشطة البحث والتطویر المشتركة 
لتقاسم المعارف والبنیة التحتیة العلمیة.

ز التدریب والدعم في  ومن األمثلة األخرى على شبكات المعرفة الشبكة الدولیة لمراك -٦١-٣
مجال األمن النووي التي ترمي إلى تیسیر جھود الدول المشاركة فیھا لتحسین قدراتھا في مضمار  
بناء القدرات. وتتیح ھذه الشبكة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي فرصا لتقدیم  

من خدمات التدریب والدعم في المجال النووي بغیة إنشاء   مراكز وطنیة وإقلیمیة مستوى عاٍل
ر الشبكة الدولیة   وعالمیة مستدامة للتدریب والدعم في مجال األمن النووي. وفضال عن ذلك، تُیّسِ
لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي أنشطة التعاون والمساعدة (بما في ذلك األنشطة  

استخدام الموارد المتاحة لتلبیة  التقنیة والعلمیة من أجل األمن النووي) وھي تساعد على تنسیق  
االحتیاجات الخاصة. وتحقیقا لتلك الغایة، تقوم الشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال  
ما تقدمھ   األمن النووي بدور منصة لتوحید جودة التدریب في مجال األمن النووي من خالل 

یا إلعداد مناھج التدریب ومواده.من دعم في ھذا اإلطار، سعالوكالة الدولیة للطاقة الذریة

القدرات على الصعید الوطني وصعید المنظمات -٤

على الدولة أن تسعى جاھدة، وھي تنھض بما یلزم من مسؤولیات لتحقیق أھداف األمن  -١-٤
النووي، لتعزیز قدراتھا على الصعید الوطني وصعید المنظمات. 

الصعید الوطني 

، یمثل الوعي ركیزة تقوم علیھا المعرفة بشأن  ٣٤-٣إلى  ٢٣-٣الفقرات  كما جاء في  -٢-٤
األمن النووي. ومن ثمَّ، یتمثل المستوى األول من الحاجة إلى قدرات األمن النووي على الصعید  
الوطني في الوعي العام بمسائل ھذا األمن المعنیة بین جمیع من تقع على عاتقھم مسؤولیات عنھ  

مات. وعلى صعید الدولة، یمكن تصنیف القدرات الالزمة لتنفیذ برنامج أمن  من األفراد والمنظ
نووي فعال في عدة فئات جامعة ھي:

المعرفة العامة؛ (أ) 
التشریع؛ (ب)  
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التنسیق؛ (ج)  
التعاون الدولي؛ (د)  
القیادة؛(ھ)
تقییم التھدیدات والمخاطر. (و)  

تھدیدات -٣-٤ التعرف على  القدرة على  النووي  مجال األمن  العامة في  المعرفة  وتتضمن 
األفعال   أو  اإلجرامیة  واألفعال  والتخریب  للسرقة  المحتملة  العواقب  وإدراك  النووي  األمن 

األخرى، والمرافق واألنشطة المشعَّةالمتعمدة غیر المأذون بھا المتعلقة بالمواد النوویة، أو المواد  
ترنة بھما، أو الموجھة ضدھا. وتشمل ھذه المعرفة أیضا فھما أساسیا ألمن المعلومات یتضمن المق

ضرورة حمایة سریة المعلومات الحساسة.

ما یلزم من معرفة ومھارات وخبرة لسن القوانین  -٤-٤ القدرات المتعلقة بالتشریع  وتشمل 
المخولة للسلطات المختصة واإللمام  واللوائح واستعراضھا وتقییمھا ومراجعتھا وفھم المسؤولیات  

العام باإلطار التشریعي والتنظیمي لنظام األمن النووي الوطني. 

ویشمل التنسیق إدراك مسؤولیات األمن النووي الواقعة على عاتق كل سلطة مختصة -٥-٤
بموجب اإلطار التشریعي والتنظیمي والبحث عن سبل تكفل أداء كل ھذه المسؤولیات بفعالیة  

المستطاع. ویضمن إعداد قدرات التنسیق وجود آلیات مالئمة تمھد السبیل للتنسیق واالتصال  قدر
بین مختلف السلطات التي تقع على عاتقھا مسؤولیات عن األمن النووي. وقد یستدعي التخطیط 

ووضع السیاسات التنسیق أیضا بین المنظمات ومع متخذي القرارات على الصعید الوطني.

لصعید الدولي، تتیح القدرة على التعاون الدولي ألصحاب المصلحة على الصعید وعلى ا-٦-٤
الدولیة   بااللتزامات  اإللمام  الوعي  ھذا  ویشمل  الطابع.  العالمیة  بالمسائل  وعي  تكوین  الوطني 
وبإطار األمن النووي العالمي وإدراك ضرورة إنشاء إطار تشریعي وتنظیمي وطني. وینبغي  

لحة على معرفة بالسیاسة الوطنیة حیال المساعدة والتعاون الدولیین لدعم  أن یكون أصحاب المص
الوكالة  نظام األمن النووي الوطني. ویمكن التماس ھذه المساعدة الدولیة من منظمات دولیة، مثل  

، و/أو من دول أخرى.الدولیة للطاقة الذریة

القیادة نظم األمن النووي وتدابیره وتدعم ت-٧-٤ وتساعد وتعزز قدرات  واستدامتھا.  نفیذھا 
ثقافة أمن نووي راسخة القدم وتدعم تخصیص الموارد  القیادة من أجل األمن النووي في غرس

البشریة والتقنیة والمالیة ألنشطة األمن النووي.

تقنیة -٨-٤ ومعرفة  درایة  من  یلزم  ما  والتھدیدات  المخاطر  تقییم  وكفاءات  قدرات  وتشمل 
دیدات األمن النووي یتضمن تحدید الغایات والعواقب المحتملة. وتدعم  إلجراء تقییم وطني لتھ
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القدرة على إجراء تقییمات التھدیدات والمخاطر تصمیم نُظم وتدابیر أمن فعالة باتباع نھج الوعي  
بالمخاطر. وتشمل ھذه العملیات مشاركة مختلف السلطات المختصة بغیة الحصول على كل ما  

. ھو مطلوب من درایة خاصة

ولدعم نظم األمن النووي وتدابیره، ینبغي أن تكون لدى الدولة الكفاءة لوضع إجراءات -٩-٤
لتبادل المعلومات عن التھدیدات والمخاطر بشكل موثوق بھ وفي الوقت المناسب، وفق سیاساتھا 

ولوائحھا الوطنیة المتعلقة بأمن المعلومات وبااللتزامات الدولیة. 

صعید المنظمات 

التالیة-١٠-٤ القدرات  الدولة  داخل  المعنیة  المنظمات  تبني  أن  من  ینبغي  یخصھا  فیما 
مسؤولیات، حسب االقتضاء: 

المعرفة العامة؛ (أ) 
التشریع؛ (ب)  
الرقابة التنظیمیة؛ (ج)  
أمن المعلومات؛(د)  
التنسیق؛ (ھ)
التدابیر التقنیة؛ (و)  
التعاون الدولي؛ (ز) 
التھدیدات والمخاطر. تقییم (ح)  

أساسیا -١١-٤ إدراكا  المنظمات  على صعید  النووي  األمن  أجل  من  العامة  المعرفة  وتشمل 
وحري  بعینھا.  منظمة  نطاق  في  مسؤولیات  من  بھا  یتصل  وما  النووي  األمن  لموضوعات 

بالمنظمات أن تُظھر قدرتھا على غرس ثقافة أمن نووي فعالة وعلى استدامتھا. 

قدرات التشریع إدراك التشریعات والمسؤولیات المعنیة على صعید المنظمة. وتشمل  -١٢-٤
إلیھا وال یُسند  ما  أداء  المعنیة في  المختصة  السلطات  التشریع أیضا لدعم  القدرة على  بد من 
مسؤولیات.من

والسلطات المختصة بحاجة إلى القدرات لضمان الرقابة التنظیمیة المالئمة على المواد  -١٣-٤
األخرى في الدولة. ویشمل ذلك القدرة على وضع إطار تنظیمي مالئم المشعَّةویة والمواد  النو

وإعمالھ في نظام األمن النووي الوطني، بما في ذلك اإلشراف على نُظم األمن النووي. ولذلك، 
ل  تحتاج المنظمات التي تُسند إلیھا مھام تنظیمیة لبناء القدرة على إنشاء آلیات للتحقق واإلعما
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تكفل االمتثال للوائح والمتطلبات الساریة. ویشمل ذلك فرض عقوبات مالئمة ورادعة في حالة 
أخرى، مشعَّةعدم االمتثال. لذا، فمن المھم امتالك القدرة على تسجیل أي مادة نوویة، أو مادة  

ومراقبتھا داخل الدولة. وتساھم القدرة التنظیمیة في عملیة التصمیم واإلعداد والتنفیذ واالتصال  
بشكل فعال من أجل إعداد خطة لألمن النووي.

المنظمة قادرة على معالجة المعلومات -١٤-٤ ا القدرة في مضمار أمن المعلومات، فتعني أنَّ امَّ
سلطات  دُّة ووضع تدابیر لحمایة سریتھا وسالمتھا وإتاحتھا. وتُِعالحساسة وفق المتطلبات الوطنی

الدولة المختصة وتُصِدر سیاسات وتوجیھات بشأن أمن المعلومات تخص المواد النوویة والمواد 
األخرى وما یقترن بھما من مرافق وأنشطة. وحري بالمنظمات المعنیة داخل الدولة أن  المشعَّة

ضع سیاستھا وخططھا وإجراءاتھا الداخلیة تكفل حمایة سریة معلوماتھا  تكون لدیھا القدرة على و
الحساسة وسالمتھا وإتاحتھا في إطار التقید بالسیاسة الوطنیة ألمن المعلومات. وینبغي للمنظمة  
أن تكون قادرة على إعمال تدابیر أمن المعلومات الحساسة ھذه. وفضال عن ذلك، حري بالعاملین  

كوا ضرورة قواعد األمن واتباع البرنامج المعمول بھ إلدارة أمن المعلومات.في المنظمة أن یدر

العملیات  -١٥-٤ وإجراء  التخطیط  على  القدرة  المنظمات  صعید  على  التنسیق  ویتضمن 
یؤدي تھدید أمني المعنیة للحؤول دون أن  إلى القیام بأفعال  واالتصاالت في جمیع المنظمات 

أخرى، وما یقترن  مشعَّةر مأذون بھا، تتعلق بمواد نوویة، أو بمواد  إجرامیة، أو أفعال متعمدة غی
بھما من مرافق أو أنشطة، أو موجھة ضدھا، أو للكشف عن حادثات نوویة، أو التصدي لھا. 

بالتنسیق مع منظمات أخرى،  وحري بالمنظمات المعنیة أن تضع نظما وتدابیر أمنیة وخطط تصدٍّ 
ن ھذه المنظمات قادرة على حشد الموارد بسرعة وفعالیة بغیة  عند االقتضاء. وینبغي أن تكو

التصدي لحادثة أمن نووي. وفي أثناء التصدي لحادثة أمن نووي، حري بالمنظمات أن تحرص 
على التنسیق والتعاون الفعالین بین جمیع من یؤدون مھام التصدي، مع المراعاة الواجبة لجوانب  

ات المسؤولة من تحقیق ذلك، علیھا أن تطبق خطة التصدي  األمان واألمن. وحتى تتمكن المنظم
وتختبرھا وتقّیِمھا دوریا. وینبغي أن تكون ھذه المنظمات قادرة على اتخاذ تدابیر تخفف وطأة  
العواقب الضارة على األشخاص والممتلكات والمجتمع والبیئة الناشئة عن حادثات أمن نووي 

وتقلِّلھا إلى أدنى حد. 

قتضاء، یُتوخى في المنظمة أن تكون قادرة على تصمیم تدابیر األمن واألمان  وحسب اال-١٦-٤
حتى یتسنى تحدید أوجھ التآزر بین ھذین المجالین واالستفادة منھا. وفضال  وتنفیذھا بشكل متكامل

رتجى أن تكون لدى المنظمة القدرة التي تكفل أال تمس تدابیر األمن باألمان وال تدابیر  عن ذلك، یُ
النووي األ األمن  لنُظم  الموارد  تخصیص  على  قادرة  المنظمة  تكون  أن  وینبغي  باألمن.  مان 

وتدابیره واالضطالع بأنشطة األمن النووي، متبعة في ذلك نھجا متدرجا ونھج الدفاع المتعمق  
من خالل الوظائف القانونیة والتنظیمیة المالئمة. 
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دات األمن النووي، مثل نظم الحمایة المادیة،  وتشمل القدرة التقنیة القدرة على تصمیم مع-١٧-٤
إلزالة مواد نوویة، أو مواد   أخرى، على نحو غیر مأذون بھ، مشعَّةوتشغیلھا وصیانتھا، منعاً

الوقائیة  المعدات  ھذه  تفتیش  على  والقدرة  بھا.  المقترنة  المرافق  أو  المواد،  ھذه  تخریب  أو 
واالمتثال للوائح في المرافق المعنیة.من الحمایةوالحمائیة وتقییمھا ضروریة لتوفیر ما یكفي 

وعند تناول المواد الخارجة عن الرقابة التنظیمیة، ینبغي أن تكون المنظمات قادرة على  -١٨-٤
الكشف معدات  اختبار  خدمات  وتوفیر  وصیانتھا  الكشف  معدات  وإسداء تشغیل  ومعایرتھا 

الكشف، دع تحلیل  بشأن  المعنیة  للمنظمات  أثناء  المشورة  في  القرارات بشكل فعال  ما التخاذ 
حادثة أمن نووي.

وثمة حاجة أیضا إلى القدرة التقنیة لتقدیم الدعم المالئم آللیات الكشف والتصدي، جنبا  -١٩-٤
إلى جنب مع تقییم البیانات والمعلومات الخاصة. وستكون بعض المنظمات بحاجة إلى تطویر  
ما لدیھا من درایة في المجاالت العلمیة، أو اكتساب ھذه الدرایة، دعما للبت في إنذارات الكشف  

إنذارات المعلومات) وقدرات التحلیل الجنائي النووي الداعمة للتحقیق الجنائي. وینبغي أن  (أو  
تحرص السلطات المختصة أیضا على أن یكون األشخاص المأذون لھم قادرین على تنمیة قدرتھم 

الخصوم وتحییدھم قبل أن یرتكبوا أفعاال ضارة. ویتوخى في األشخاص المأذون  على الكشف عن  
یكونوا أیضا قادرین على امساك سجالت عن نُظم األمن النووي وتدابیره وعن حادثات لھم أن  

األمن النووي التي تقع في المرافق.

وتعني القدرة في مجال التعاون الدولي أن تكون المنظمات المعنیة قادرة على التواصل -٢٠-٤
غن وال  النووي.  األمن  لنظام  دعما  الدولیین،  نظرائھا  مع  لتیسیر  والتعاون  القدرة  ھذه  عن  ى 

المعنیة. ویُؤمل في   العالقات الدولیة وتشجیع تبادل المعلومات وإنشاء الشبكات بین األطراف 
المنظمات أن تكون لدیھا القدرة على تحدید ما یلزم من برامج التعاون الدولي لدعم تنفیذ األمن  

النووي بوجھ عام في الدولة.

تقییم التھدیدات والمخاطر حتى تتمكن المنظمة من تقییم  بد من القدرة في مضمار وال-٢١-٤
المواد   أو  النوویة،  موادھا  وأنشطة  المشعَّةالتھدید ضد  مرافق  من  بھما  یقترن  وما  األخرى، 

فتتمكن من اتخاذ تدابیر األمن النووي الضروریة. وستطلب السلطة المختصة في الدولة استخدام  
حتاط لھ في التصمیم كأساس مشترك لتصمیم تدابیر األمن النووي تقییم التھدیدات و/أو التھدید الم

وتنفیذھا من قِبل المشغلین والشاحنین والناقلین. وینبغي أن تكون المنظمات المعنیة داخل الدولة 
بھا عن   قادرة على تقییم تھدیدات األمن القومي، مستخدمة في ذلك مصادر معلومات موثوق 

وایاھا وقدراتھا. وقد تكون المنظمة بحاجة إلى القدرة لجمع المعلومات الدافع إلى ھذه التھدیدات ون
ھذا   وفي  النووي.  األمن  تدابیر  لتحسین  توصیات  وتقدیم  وتحلیلھا  النووي  األمن  تھدیدات  عن 
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ما یدعم وضع خطط  المضمار، ینبغي أن یكون لدى منظمات االستخبارات القدرة على تقییم 
ا وتنفیذھا من معلومات عن التھدیدات.األمن النووي المحددة وإعدادھ

منھجیة بناء القدرات -٥

ینبغي اتباع نھج منتظم حیال بناء قدرات األمن النووي یتضمن أحكاما تتناول التقدیر  -١-٥
من ا والتخطیط والتنفیذ والتوثیق والتقییم والتعقیب. ویتوخى في إعداد ھذا النھج أن یكون جزء

سیاسة الدولة لألمن القومي ومن استراتیجیة التنفیذ. وقبل الشروع في ھذا النھج، حري بالحكومة 
أن تحدد المنظمات التي ستتولى تنسیقھ على الصعید الوطني. وفضال عن ذلك، ینبغي لكل منظمة 

تقع على عاتقھا مسؤولیات أن تُعیِّن وحدة تضطلع بما یلزم من أعمال.

م والتخطیط االستراتیجي عملیة التقیی

وما -٢-٥ ومواردھا  احتیاجاتھا  تحدد  أن  النووي،  األمن  قدرات  تبني  وھي  للدولة،  ینبغي 
یشوبھا من ثغرات بإجراء عملیة تقییم. ویتضمن التقییم الذاتي لبرنامج بناء القدرات اإلجابة عن  

األسئلة التالیة: 

ما ھي القدرات التي تدعو الحاجة إلیھا؟ )  ١(
ما ھي الموارد المتاحة قبال لتلبیة االحتیاجات؟)٢(
ما ھي أوجھ النقص أو الجوانب التي تحتاج إلى تحسین لتلبیة االحتیاجات؟)  ٣(
ما ھي التدابیر التي یجب اتخاذھا؟)  ٤(

بناء -٣-٥ وأسالیب  الثغرات  تحدید  الدولة  تستطیع  ھذه،  الذاتي  التقییم  منھجیة  وباستخدام 
المالئمة لسدھا. ویمكن إجراء التقییم الذاتي في مستویین أساسیین ھما: المستوى الوطني القدرات  

ویُتوخى في منھجیة التقییم الذاتي أن تتناول عناصر بناء القدرات المبیَّنة ٢ومستوى المنظمات.
.٤في القسم 

تقبل، مع مراعاة وینبغي أن تحدد األسئلة المطروحة ما تدعو الحاجة إلیھ حالیا وفي المس-٤-٥
الوضع الحالي السائد في الدولة الطرف وخططھا المستقبلیة.

 _____________
ال یتناول ھذا المنشور تقییم الكفاءة على الصعید الفردي لكل وظیفة ومنظمة معنیة. ٢
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وحتى یتسنى إجراء التقییم الذاتي، یُقترح اتباع العملیة التالیة المؤلفة من أربع مراحل: -٥-٥

تعقد المنظمة التي تسند إلیھا مھمة تنسیق البرنامج الوطني لبناء القدرات اجتماعا مع  )  ١(
ب المصلحة المعنیین یُناقش فیھ نطاق التقییم الذاتي ویُتفق علیھ. جمیع أصحا 

والتدابیر  )  ٢( تنمیتھا  ینبغي  التي  القدرات  لتحدید  الذاتي  تقییمھم  المصلحة  أصحاب  یُكمل 
المراد اتخاذھا ویعیدون النتائج إلى المنظمة المكلفة في وقت متفق علیھ.

من أصحاب المصلحة موجزا للنتائج  یعرض فیھ كلٌّتعقد المنظمة المكلفة اجتماع متابعة  )٣(
إلیھا وخطة عمل أولیة لبناء القدرات.واالتي توصل

المنظمة المكلفة مشروع قرار یتضمن خطة عمل عامة لبناء القدرات في مجال  دُّتُِع)  ٤(
على  األمن النووي وتعممھ على أصحاب المصلحة الستعراضھ والتعلیق علیھ. وبناًء

یُعَ الواردة،  العمل  التعلیقات  لخطة  مرجعیة  وثیقة  بمثابة  لیكون  النھائي  التقریر  دُّ
القدرات. لبناء

من  خطط العمل على مستوى المنظمات أو المستوى الوطني. وفي أّيٍویمكن أن تكون-٦-٥
ھاتین الحالتین، ینبغي أن یمتلك أصحاب المصلحة خطط عملھم وعلیھم الحرص على أن تكون 
من   ذلك،  عن  وفضال  علیھ.  المتفق  الزمني  الجدول  وفق  الخطط  ھذه  إلكمال  الموارد  لدیھم 

لقدرات، أن تحدد الدولة األولویات استنادا إلى المخاطر  الضروري، عند إعداد خطة العمل لبناء ا 
سواء. والتھدیدات المنظورة وتتیح الموارد المحلیة المالیة والبشریة على حدٍّ 

ویمكن استخدام الجدول الوارد في المرفق األول لتحدید القدرات الالزم تنمیتھا والطرائق  -٧-٥
االستعانة بالجدول الوارد في المرفق الثاني لتحدید  التي یمكن اتباعھا في بناء القدرات. ویمكن  

الجداول   التدابیر التي ینبغي أن تتخذھا المنظمات المعنیة لتنمیة قدراتھا. وتجدر اإلشارة إلى أنَّ
فھي لیست شاملة. وینبغي بصفتھا ھذه   الواردة في المرفقین ألغراض اإلیضاح فحسب؛ ومن ثمَّ

رھا نموذجا محددا.استخدامھا مرشدا عاما ال اعتبا 

التوثیق والتنفیذ ورصد التقدم

یُقترح أن یتضمن تقریر التقییم الذاتي وخطة العمل لبناء القدرات في مجال األمن النووي -٨-٥
العناصر التالیة:

موجزا للتحلیل المتكامل الذي تجریھ الحكومة والمنظمات؛ (أ)
الذاتي؛تُعقد إلجراء التقییموصفا موجزا للعملیة ولالجتماعات التي (ب)  
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ویشمل ذلك أي  ،االستنتاجات عن حال كل عنصر من عناصر برنامج بناء القدرات(ج)
تدابیر تحتاج إلى تحسین؛ 

خطط عمل مشفوعة بأوقات متفق علیھا إلنجازھا؛ (د)  

مؤشرات أداء، أو معاییر، لقیاس مدى نجاح كل عنصر من خطة العمل؛(ھ)

قائمة بالمساھمین في التقریر تُبّیِن مناصبھم والمنظمات التي یمثلونھا؛(و)  

إشارات مرجعیة ألي مواد استُخدمت في إجراء التقییم الذاتي؛(ز) 

متطلبات السریة، عند االقتضاء. (ح)  

وحري بالحكومة التنسیق مع المنظمات المعنیة لوضع أھدافھا بشأن بناء قدرات األمن -٩-٥
متطلبات التنفیذ ونُھجھ وتخصیص الموارد، حسبما یتم تحدیده من احتیاجات وأولویات. النووي و

وعلى المنظمة المكلفة أن ترصد التقدم العام في برنامج بناء القدرات وتقدم تحدیثات دوریة عن 
القدرات.  لبناء  إعداد عناصر عدیدة  المنظمات مسؤولة عن  تكون بعض  وقد  نشاط.  حال كل 

كلفة أن تعقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب المصلحة اآلخرین الستعراض التقدم وللمنظمة الم
المحرز في تنفیذ خطة العمل. وینبغي أن تُقدم المنظمات أیضا إلى المنظمات المعنیة على الصعید  

تحدیثات وتعقیبات بشأن تنمیة القدرات.الوطني

العمل لبناء القدرات، عاملة  -١٠-٥ الذریة مع  وللدولة أن تعزز خطة  الدولیة للطاقة  الوكالة 
إلعداد خطة متكاملة لدعم األمن النووي. وینبغي أن تراعي ھذه الخطة أي نتائج أو توصیات 

. وتشكل ھذه الخطة  الوكالة الدولیة للطاقة الذریةمستمدة من الخدمات االستشاریة التي تقدمھا  
تقدمھ المنظمات والمانحین جمیعا من منصة ألنشطة بناء القدرات یُستعان بھا في تنسیق كل ما  

فیتسنى بذلك استخدام الموارد على الوجھ األمثل وتفادي االزدواجیة. ،مساعدة ودعم

التقییم 

التقییم عملیة یُبتغى منھا تحدید قیمة برنامج، أو دورة دراسیة، أو مبادرة أخرى، سعیا -١١-٥
األمن النووي، یمكن أن یُستخدم التقییم لقیاس فعالیة  لزیادة فعالیتھا باستمرار. وفي إطار نظام  

برنامج بناء القدرات وتحدید تدابیر التصحیح، تعزیزا للقدرات على الصعید الوطني، أو صعید  
وتساعد ھذه العملیة في تحقیق أھداف الدولة االستراتیجیة واستعراض جھود بناء  المنظمات. 

القدر لتدھور  تفادیا  باستمرار،  تخطیطھا  القدرات  یُحسن  التي  التقییم  عملیات  وتسعى  ات. 
وإجراؤھا لتحقیق ثالثة أھداف مھمة ھي: 
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تقییم أداء برامج بناء القدرات لتحدید مجاالت التحسین؛ )  ١(
تحدید أنسب الطرائق بناء القدرات والموضوعات لتدارك أي قصور في األداء؛ )  ٢(
بناء القدرات بعضھا بعضا ودرجة تكاملھا في نظام  تقییم إلى أي مدى تستكمل أنشطة  )  ٣(

األمن النووي بشكل جید.

مختلفة. -١٢-٥ أدوات  للمقّیِمین  تُتاح  أن  ینبغي  القدرات،  بناء  جھود  تقییم  عملیات  وإلجراء 
المنشود منھ.   یُجرى والھدف  وتعتمد األدوات المستخدمة بعض الشيء على نوع التقییم الذي 

ي یمكن إتاحتھا للمقّیِمین ما یلي:ومن بین األدوات الت

صحائف تقییم البرنامج؛ (أ) 
المقابالت وجھا لوجھ؛ (ب)  
تعلیقات المشاركین؛ (ج)  
االختبارات الفردیة قبل التدریب وبعده ألغراض المقارنة؛ (د)  
تقییم التعلم القائم على العمل، مثل المشاریع القائمة على العمل وتأدیة األدوار؛(ھ)
مالحظات النظراء والمدیرین والمدربین وتعقیباتھم؛ (و)

مجموعات التركیز لجمع المعلومات وتقاسم المعرفة؛(ز) 
دراسات استقصائیة بین المشاركین والمدربین؛ (ح)  
؛ النُّظمبرمجیات إحصائیة لتدابیر أداء األعمال و(ط)  
برامج التقییم القائمة؛(ي) 
الھجمات" (استخدام محاكاة العدو ألغراض التمارین)."محاكاة تقییم(ك)  

ل ھذه القائمة، وإن لم تكن شاملة، منطلقا ألنواع األدوات المتاحة للتقییم. وحري -١٣-٥ وتشّكِ
بالمقیِّمین المثابرة على استخدام ما یتم اختیاره من أدوات في البدایة حتى یتسنى عقد مقارنات  

تكمالھا الحقا بأشكال إضافیة من التقییم. أكثر انتظاما بمرور الوقت واس

الروابط البینیة مع األمن النووي 

یتشارك األمن واألمان النوویان في سعیھما لحمایة األشخاص والممتلكات والمجتمع -١٤-٥
وتُ واألمان  األمن  تدابیر  تُعدَّ أن  وینبغي  ھاذین  والبیئة.  بین  التآزر  لتحقیق  متكامل  بشكل  نفَّذ 

]. ١المجالین على نحو ال تمس فیھ تدابیر األمن باألمان وال تدابیر األمان باألمن [

وعند بناء قدرات األمن النووي، ستكون ھناك روابط بینیة مباشرة مع األمان النووي. -١٥-٥
وفضال عن ذلك، قد تكون ھناك روابط بینیة مع الضمانات النوویة، مثل حصر المواد النوویة  
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وبشكل عملي، یعني ذلك احتمال وجود مجاالت كثیرة یمكن أن یُتبع فیھا نھج مشترك  ومراقبتھا.
لبناء قدرات المنظمین أو المشغلین. وفي بعض الحاالت، تكون الكفاءات األساسیة متماثلة (على  

وفي حاالت أخرى، قد المشعَّةسبیل المثال، استخدام المعدات للكشف عن المواد   وتحدیدھا). 
راد نفس األفراد (على سبیل المثال، مفتشون لدیھم مسؤولیات عن األمان واألمن معا).  یكون األف

شخصا تلقى تعلیما ولدیھ خبرة في األمان النووي قد یعمل في قسط من مساره  زد على ذلك، أنَّ
الوظیفي في مجال األمن النووي أو مجال الضمانات النوویة.

الطوارئ في عداد ا-١٦-٥ لمجاالت البینیة التي قد یتداخل فیھا بناء القدرات.  وتندرج إدارة 
ویشكل األمان واألمن اعتبارین أساسیین في التصدي للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة الناشئة عن  
لھا یختلفان عن التأھب  ولئن كان االستعداد لحادثة أمن نووي والتصدي  حادثات أمن نووي. 

ترتیبات التصدي ینبغي أن تكون قادرة على أن  لطارئ نووي أو إشعاعي والتصدي لھ، فإنَّ
تعمل متكاتفة وبیسر لحمایة الجمھور والبیئة. 

وعند إعداد قدرات األمن النووي، قد یكون لدى بعض الدول كفاءات وقدرات في مجال -١٧-٥
ائم األمان النووي في المرافق النوویة. فعلى سبیل المثال، قد یتضمن برنامج التعلیم والتدریب الق

والقیاسات غیر المتلفة. وقد یكون  وتحدید الخصائص  دورات دراسیة تتناول الكشف عن اإلشعاع
لدى بعض الدول مختبر قائم لتحلیل المواد النوویة. وبوسع الدول أن تستخدم الموارد الموجودة 

لبناء قدرات األمن النووي.

القدرة على تنفیذ نظام األمن  وعلى نحو ما جاء في موضع آخر من ھذا المنشور، تتجسد-١٨-٥
النووي إلى حد كبیر في قوانین الدولة ولوائحھا ومنظماتھا وفي األفراد الذین یعملون فیھا. ومن 
ثم، یؤثر ذلك، بشكل مباشر أو غیر مباشر، في تنفیذ أمان المواد وحصرھا ومراقبتھا، وال سیما 

التي تُعد على الصعید التنظیمي وصعید في المرافق النوویة. ولذلك، ینبغي أن تراعي القدرات  
سبیل   فعلى  األمان.  مثل  برامج أخرى  مع  ذلك  یتواصل  وكیف  األمن  تطبیق  أسالیب  المرافق 
م ھذه الھیئة التنظیمیة   المثال، إن كانت ھناك ھیئة تنظیمیة وحیدة معنیة باألمان واألمن، فقد تُقّسِ

تمثل ھذه الموارد قدرة الھیئة التنظیمیة على  الموارد على إعداد القواعد والتفتیش واإلعمال. و
أداء ھذه الواجبات. 

ل المرفق النووي إلى تنفیذ جمیع متطلبات  -١٩-٥ ومن األمثلة األخرى على ذلك، یحتاج مشغِّ
في   والعاملون  واإلجراءات  اإلدارة  نُظم  تحقق  ولذلك،  وأمنھا وحصرھا.  النوویة  المواد  أمان 

مت ھذه  ة والكفاءة إنالمرفق أقصى قدر من الفعالی بحیث تستفید االستفادة القصوى  النُّظمُصّمِ
من المرافق والمعدات والموارد المشتركة فتعمل متكاتفة لتحقیق األھداف المنشودة من كل منھا  
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ثمة إرشادات  المثال،  سبیل  فعلى  المجاالت).  ھذه  الفروق بین  مع مراعاة  المستطاع،  (بالقدر 
وثمة سمات مشتركة عدیدة في تنفیذ ١٥] وثقافة األمان [٨النووي [قائمة بشأن ثقافة األمن  .[

ینبغي أخذھا في الحسبان عند تطبیقھا في منظمات الدولة ومرافقھا. اإلرشاداتھذه 
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المراجع

الخاصة  ] ١[ النووي  لمنظومة األمن  والعناصر األساسیة  الھدف  الذریة،  للطاقة  الدولیة  الوكالة 
للطاقة  ٢٠العدد  بالدولة،   الدولیة  الوكالة  الوكالة،  عن  الصادرة  النووي  األمن  سلسلة  من 

). ٢٠١٤الذریة، فیینا (

النوویة  ]٢[ للمواد  النووي بشأن الحمایة المادیة  الذریة، توصیات األمن  للطاقة  الدولیة  الوكالة 
النوویة   العدد  )INFCIRC/225/Revision 5(والمرفق  ال١٣،  األمن  سلسلة  نووي  من 

).٢٠١١الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

المواد  ]٣[ بشأن  النووي  األمن  توصیات  الذریة،  للطاقة  الدولیة  والمرافق ذات  المشعَّةالوكالة 
من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  ١٤الصلة، العدد 

).٢٠١١فیینا (

الطیران  ]٤[ الذریة، ومنظمة  للطاقة  الدولیة  والوكالة  األوروبي (الیوروبول)،  الشرطة  مكتب 
نتربول)، ومعھد األمم المتحدة  إلالمدني الدولي (إیكاو)، والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (ا

بالمخد المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  والعدالة،  الجریمة  لبحوث  والجریمة،  األقالیمي  رات 
األخرى المشعَّةومنظمة التجارة العالمیة، توصیات األمن النووي بشأن المواد النوویة والمواد  

العدد   الرقابي،  التحكم  الدولیة  ١٥الخارجة عن  الوكالة  النووي،  لألمن  الوكالة  من سلسلة 
). ٢٠١٢للطاقة الذریة، فیینا (

الدولیة  ]٥[ القوى  للطاقةالوكالة  برامج  أجل  من  النووي  لألمن  األساسیة  البنیة  إرساء  الذریة، 
العدد   الوكالة  ١٩النوویة،  سلسلة  فیینا  لألمنمن  الذریة،  للطاقة  الدولیة  الوكالة  النووي، 

)٢٠١٥.(

للقوى  ]٦[ وطنیة  أساسیة  بنیة  إلنشاء  البارزة  المرحلیة  المعالم  الذریة،  للطاقة  الدولیة  الوكالة 
العدد  النوویة النوویة الصادرة عن الوكالة،  الوكالة  ، G-NG-(Rev.1) 3.1، سلسلة الطاقة 

). ٢٠١٩الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٧ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Capacity Building for
Nuclear Safety, IAEA Report, IAEA, Vienna (2015).

من سلسلة األمن النووي الصادرة  ٧للطاقة الذریة، ثقافة األمن النووي، العدد الوكالة الدولیة  ]٨[
). ٢٠١١عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٩ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Educational
Programme in Nuclear Security, IAEA Nuclear Security Series No. 12, IAEA,
Vienna (2011).

]١٠ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, A Systematic Approach
to Human Performance Improvement in Nuclear Power Plants: Training
Solutions, IAEA-TECDOC-1204, IAEA, Vienna (2001).

]١١ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Experience in the Use
of Systematic Approach to Training (SAT) for Nuclear Power Plant
Personnel, IAEA-TECDOC-1057, IAEA, Vienna (1999).
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Protection and the Safe Use of Radiation Sources, Safety Reports Series No.
20, IAEA, Vienna (2001).

]١٣ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Training the Staff of the
Regulatory Body for Nuclear Facilities: A Competency Framework, IAEA-
TECDOC-1254, IAEA, Vienna (2001).

]١٤ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Establishing a National
Nuclear Security Support Centre, IAEA-TECDOC-1734, IAEA, Vienna
(2014).

]١٥ [INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Culture in
Nuclear Installations: Guidance for Use in the Enhancement of Safety
Culture, IAEA-TECDOC-1329, IAEA, Vienna (2002).
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المرفق األول 

صر األمن النووي األساسیة
عنا

وقدراتھ

صر األساسي 
العن

١ :
مسؤولیة الدولة 

صر األساسي 
العن

٢
ت األمن النووي وتعریفھا 

: تحدید مسؤولیا

صر األساسي 
العن

٣
: اإلطار التشریعي والتنظیمي

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

صر بناء القدرات وطرائقھ 
عنا

ف
الجمھور المستھد

المعرفة
ت المعرفة أو استخدامھا من أجل إعداد 

شبكة المعرفة: إنشاء شبكا
إطار تشریعي وتعزیزه بالوسائل 

التالیة: 

—
ضافتھا؛ 

ت عمل أو است
—المشاركة في حلقا

ت 
س دعم/بعثا

التما
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ص المسائل التشریعیة؛ 
في ما یخ

—
ت األمن النووي. 

ت الحالة في إعداد تشریعا
ت دراسا

ت ومعلوما
ضل الممارسا

تقاسم أف

ضعو السیاسات 
وا

إذكاء 
ت  

ت األمن النووي وتحدید الثغرا
ض تشریعا

ت الستعرا
س ومؤتمرا

ت تدار
فیھا.الوعي: عقد حلقا

ضعو السیاسات 
وا

التنسیق
صال عبر  

ت التنسیق واالت
ت عن آلیا

ت توفر معلوما
س ومؤتمرا

ت تدار
إذكاء الوعي: عقد حلقا

ت العدیدة 
صة والمنظما

ت المخت
السلطا

ضعو السیاسات 
وا
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التشریع
ت بعینھا من بینھا األمن  

ضوعا
ت ومو

ضع السیاسا
التعلیم: منھج دراسي وموارد تعلیمیة یتناوالن و

والعلوم والتكنولوجیا وإعداد السیاسات والعملیة التشریعیة
ضعو السیاسات 

وا

صر األمن النووي  
ت عن عنا

ت تقدم معلوما
ت إعالمیة ومؤتمرا

س وإحاطا
ت تدار

الوعي: حلقا
األساسیة

ضعو ا
وا

ت 
لسیاسا

التشریع
صة وإسناد  

ت المخت
ب عملي یتم التركیز فیھما على إنشاء السلطا

ت عمل أو تدری
ب: حلقا

التدری
ت األمن النووي 

مسؤولیا
ضعو السیاسات 

وا

ت  
ٍف للقوانین الوطنیة والمعاھدا

ض وا
ب عملي یتم فیھما عر

ت عمل أو تدری
ب: حلقا

التدری
ت الدولیة القائمة  

واالتفاقا
المتعلقة باألمن النووي 

ضعو السیاسات 
وا

ت عمل بشأن التحریر القانوني لقوانین األمن النووي 
ب: حلقا

التدری
ضعو السیاسات 

وا

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

صر بناء القدرات وطرائقھ
عنا

ف
الجمھور المستھد

المعرفة
س ثقافة أمن نووي راسخة الجذور وتعزز 

س وتراسل تغر
ت تدار

ت إعالمیة وحلقا
الوعي : إحاطا

مسؤولیة الدولة عن تأمین المواد النوویة والمواد  
َّة المشع

األخرى
صة 

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

ضیع القوى النوویة واإلشعاع  
ت جامعیة تتناول الفیزیاء وموا

التعلیم: منھج دراسي وبرامج دراسا
ضمار تقعید المواد النوویة أو  

ب الدرایة في م
ت الكتسا

ضوعا
صحیة وسواھا من المو

والفیزیاء ال
المواد  

َّة المشع
األخرى

صة
ت المخت

السلطا

التشریع
ت 

ت إعالمیة وحلقا
الوعي: إحاطا

ت عن أدوار األمن النووي  
س وتراسل تُقدم فیھا معلوما

تدار
ومسؤولیاتھ على النحو الذي تحدده الدولة 

صة 
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا
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ت أمن المواد النوویة أو  
ت عن تشریعا

ب العملي أو أثناء العمل اللذان یقدمان معلوما
ب: التدری

التدری
المواد  

َّة المشع
األخرى

ت 
السلطا

صة 
المخت

ص المأذون لھ 
واألشخا

التعاون الدولي 
ت  

ت عن المعاییر واالتفاقا
ب أثناء العمل اللذان یقدمان معلوما

ب العملي أو التدری
ب: التدری

التدری
ت الدولیة بشأن أمن المواد النوویة أو المواد  

وااللتزاما
َّة المشع

األخرى 
الھیئة التنظیمیة

التنسیق
ب  

ب: التدری
التدری

ت التنسیق عبر 
ضا وافیا عن آلیا

ب أثناء العمل اللذان یقدمان عر
العملي والتدری

ت األخرى
صة والمنظما

ت المخت
السلطا

صة
ت المخت

السلطا

ب عملي أو جماعي 
ت عمل أو تدری

ب: حلقا
التدری

تقدم
ت المسندة إلیھا  

ت عن المنظما
معلوما

ت عن األمن النووي 
مسؤولیا

صة
ت المخت

السلطا

الرقابة 
التنظیمیة

ت دراسة الحالة في إعداد لوائح األمن النووي 
ت ومعلوما

ضل الممارسا
ت المعرفة: تقاسم أف

شبكا
الھیئة التنظیمیة

ت عن األطر التشریعیة والتنظیمیة
س تقدم معلوما

ت تدار
ت عمل أو حلقا

الوعي: حلقا
صة

ت المخت
السلطا

ت  
ب أثناء العمل اللذان یتناوالن طرائق إعداد اللوائح والمتطلبا

ب العملي والتدری
ب: التدری

التدری
ص  

ت أو التراخی
ت ومنح األذونا

ت المقترنة بھا لتقییم الطلبا
واإلجراءا

الھیئة التنظیمیة

صا على إت
ت، حر

ش وتقنیاتھ المالئمة في قاعدة بیانا
إدارة المعرفة: حفظ طرائق التفتی

ت  
احة المعلوما

والدرایة لتعمیمھا على الموظفین واستخدامھا من قِبلھم 
الھیئة التنظیمیة



٣٨

صر األساسي 
العن

٤
: النقل الدولي للمواد النوویة أو المواد  

َّة المشع
األخرى 

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التشریع
الوعي: حلقة تدارسیھ تُذكي الوعي باإلطار القانوني بشأن النقل الدولي للمواد النوویة او المواد  

َّة المشع
األخرى

ت 
ضعو السیاسا

وا

التعاون الدولي 
س إقلیمیة عن التعاون الدولي في نقل المواد النوویة أو المواد  

الوعي: حلقة تدار
َّة المشع

األخرى
ت 

ضعو السیاسا
وا

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

الرقابة التنظیمیة
ت نقل المواد النوویة أو المواد 

ت عمل تقدم المعرفة بمتطلبا
ب: حلقا

التدری
َّة المشع

األخرى
ت المعنیة 

المنظما

التنسیق
صدي لحادثة أمن نووي في النقل الدولي لمواد  

ت محاكاة عن التنسیق والتعاون أثناء الت
ب: عملیا

التدری
نوویة أو مواد 

َّة مشع
أخرى

الس
ل 

صة
ت المخت

طا



٣٩

صر األساسي 
العن

٥
ت ویشمل ذلك التجریم  

: الجرائم والعقوبا

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التشریع
ضد نظام األمن النووي وتجریمھا

ضارة الموجھة 
س تُذكي الوعي بحظر األفعال ال

الوعي: حلقة تدار
ت 

ضعو السیاسا
وا

ت الدولیة في مجال األمن النووي
الوعي: عقد اجتماع لتعزیز التزام الدولة بااللتزاما

ت 
ضعو السیاسا

وا

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التشریع
ب القوانین أو  

ت بموج
ِن المشاركین فیھا من تحدید الجرائم أو االنتھاكا ب: دورة دراسیة تمّك

التدری
اللوائح المحلیة مثل تلك المرتبطة باألفعال اإلجرامیة أو األفعال المتعمدة غیر المأذون بھا المتعلقة  

بالمواد النوویة أو بالمواد 
َّة المشع

األخرى والمرافق واألنشطة المقتر 
ضدھا 

نة بھما أو الموجھة 

صة
ت المخت

السلطا

الرقابة التنظیمیة
ضع لوائح األمن النووي القائمة على الوعي  

ِن المشاركین فیھا من و ب: دورة دراسیة تمّك
التدری

بالمخاطر 
الھیئة التنظیمیة



٤٠

صر األساسي 
العن

٦
: التعاون والمساعدة الدولیان 

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التعاون الدولي 
ضع خطة متكاملة لدعم األمن  

ت من المساھمة في و
ضعي السیاسا

ِن وا ت عمل تمّك
الوعي: حلقا

النووي 
ت 

ضعو السیاسا
وا

ال
وعي: استقبال بعثة 

صة باألمن النووي 
الخدمة االستشاریة الدولیة الخا

ض  
لمساعدة الدولة في استعرا

ب النووي وتحدید السبل الكفیلة بتحسین طائفة واسعة من أنشطة  
الحال العام لتدابیر الحمایة من اإلرھا

األمن النووي 

ت 
ضعو السیاسا

وا

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التعاون الدولي 
ضاة األفعال  

ت في مقا
ضل الممارسا

ت وأف
شبكة المعرفة: المشاركة في شبكة معرفة لتقاسم الخبرا

ضد المواد النوویة والمواد 
ضارة الموجھة 

ال
َّة المشع

األخرى والمرافق واألنشطة المقترنة بھما 
صة

ت المخت
السلطا



٤١

صر األساسي 
العن

٧
ت األمن النووي  

: تحدید تھدیدا
وتقییمھا

صر األساسي 
العن

٨
ب المحتملة وتقییمھا 

ت والعواق
: تحدید الغایا

صر األساسي 
العن

٩
: استخدام نُھج الوعي بالمخاطر 

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التنسیق
ت  

ت تؤدي إلى تقییما
صلحة العدیدین وبیانا

ب الم
صحا

ت لتیسیر الوعي لدى أ
الوعي: برامج وآلیا

ب من أجل تحلیل المخاطر  
ض والعواق

ت ومدى التعر
التھدیدا

ت 
ضعو السیاسا

وا

ت وتحلیل  
تقییم التھدیدا

المخاطر 
س

ت تدار
الوعي: برامج وحلقا

ت عن نتائج تقییم وطني 
ث المعلوما

لب
ت. ویشمل ذلك  

للتھدیدا
صمیم نظم  

ت التنظیمیة وت
ضاء، وسواه من الترتیبا

صمیم، عند االقت
ضع تھدید محتاط لھ في الت

و
صدي  

ف الوطنیة وخطة الت
ت الوطنیة األخرى مثل خطة الكش

أمن نووي وتدابیره وإعداد األدوا
الوطنیة

ت 
ضعو السیاسا

وا

ت  
ت المحتملة ومن بینھا التھدیدا

الوعي: عقد اجتماع رفیع المستوى إلتاحة المعرفة بشأن التھدیدا
الداخلیة وعن أمن المواد النوویة والمواد  

َّة المشع
األخرى وما یقترن بھما من مرافق وأنشطة  

صمیم 
وإعداد خطة للتھدید المحتاط لھ في الت

ت 
ضعو السیاسا

وا

ضع إج
إدارة المعرفة: و

ت وطرائق للتوثیق إلنشاء
راءا

ت  
صاال

ت واالت
ت والمعلوما

وحفظ السجال
ضعي  

ب على الوعي لوا
ضاء، ویُیّسِر ذلك أنشطة التدری

ب االقت
صلة بتحلیل المخاطر، حس

ت ال
ذا

ت 
السیاسا

ت 
ضعو السیاسا

وا



٤٢

صعید المنظمة 

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

أمن 
ت 

المعلوما
ت الحساسة 

ت ومعالجة المعلوما
ب المحددة التي تركز على أمن المعلوما

ب: أنشطة التدری
التدری

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم  

واألشخا

ت وتحلیل  
تقییم التھدیدا

المخاطر  
ف حدتھا  

ض المخاطر الداخلیة المحتملة وتخفی
ب محددة تركز على استعرا

ب: أنشطة تدری
التدری

ت عن تنفیذ برنامج األھلیة 
ویشمل ذلك المعلوما

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

ت الحالیة  
ت التھدیدا

ب تحدید معلوما
ت عمل عن توثیق أسالی

ب عملي وحلقا
ب: تدری

التدری
صدي لھا في خططھا األمنیة أو الخطط المكافئة لھا 

والت
صة  

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

صا  
ضم منھجا دراسیا خا

التعلیم: منھج دراسي أكادیمي عن إدارة نظم األمن وتدابیره وتنفیذھا ت
باألمن النووي 

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

التدابیر التقنیة
ت األمن النووي وعواقبھا وطرائق تحلیل  

ت لدراسة تھدیدا
ت دراسیة وشھادا

التعلیم: دورا
المخاطر من خالل 

البرمجة األكادیمیة
صة

ت المخت
السلطا

ب المشاركین فیھا على إعداد نظام وطني لجرد المواد النوویة  
ب: دورة دراسیة لتدری

التدری
صادر 

والم
َّة المشع

الھیئة التنظیمیة

التدابیر التقنیة
ب الذي یركز على نظم األمن النووي وتدابیره واتباع نھج متدرج  

ب: التدری
التدری

ت  
لتنفیذ قدرا

صدي
ف والت

الوقایة والكش
صة  

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

ب  
ب عملي على التطویر التنظیمي ووظیفتھ وتنفیذ نُظم اإلدارة المتكاملة وتركی

ب: تدری
التدری

ت و 
المعدا

ظم النُّ
ت  

صاال
، تیسیرا لالت

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم  

واألشخا



٤٣

صر  
العن

األساسي 
١٠

ت األمن النووي 
ف عن حادثا

: الكش

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

المعرفة
ف النووي في جمیع  

ت إعالمیة ومواد إعالمیة عن جھود الكش
س وإحاطا

ت تدار
الوعي: حلقا

ت 
ضعي السیاسا

ت. وینبغي أن تكون لدى وا
المستویا

ت  
ف والعملیا

ت الكش
ت عن استراتیجیا

معلوما
ت المعنیة والمشاركة والمساعدة الدولیین 

والمنظما

ت 
ضعو السیاسا

وا

التنسیق

التعاون الدولي 

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التنسیق
ت إعالمیة 

س وإحاطا
ت تدار

إذكاء الوعي: حلقا
ف النووي  

ت الكش
ومواد إعالمیة عن عملیا

ت أمنیة
صال المتاحة لجمیع األفراد الذین لدیھم مسؤولیا

ت االت
وتقاناتھ وبروتوكوالتھ وآلیا

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

ت المحاكاة وأنشطة
ب: إجراء أنشطة تتعلق بعملیا

التدری
ت  

كاملة النطاق داخل المنظمة ومع منظما
ف  

ت والتخطیط وتقییم األنشطة التشغیلیة للكش
ت واعتماد السیاسا

أخرى لتعزیز تنمیة المھارا
النووي 

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

التدابیر التقنیة
ت المواجھة  

صة وإدارة تخطیط قوة العمل الالزم لتزوید منظما
ص

إدارة قوة العمل: موارد مخ
بموظفین یتمتعون بما یلزم 

ضروریة.
ف ألداء المھام ال

ت ومواق
من معرفة ومھارا

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

ت  
ف النووي. ویشمل ذلك مفھوم العملیا

ت الكش
ب عملي على كیفیة تشغیل معدا

ب: تدری
التدری

المالئم لتطبیق األمن النووي
ت المواجھة 

منظما



٤٤

ب: إجرا
التدری

ء 
ت المحاكاة  

أنشطة عملیا
و

أنشطة كاملة النطاق داخل المنظمة
التي تركز على  

ف النووي وسیاساتھ وإجراءات
خطط الكش

ھ
ضاع متنوعة

ت تشغیل وأو
في بیئا

ت المعنیة 
المنظما

ت  
صیانة والسجال

ت التشغیل وال
ب وإجراءا

ت األمن النووي والتدری
إدارة المعرفة: توثیق معدا

األخرى. 
ف التقنیة

صر الكش
ت والحفاظ على عنا

وسیكفل ذلك اتساق العملیا
صة  

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

صر األساسي 
العن

١١
 :

صدي لھا
ب والت

التخطیط لحادثة نوویة والتأھ

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

المعرفة
الوعي: 

صدي لحادثة أمن نووي. وینبغي أن  
ت ومواد إعالمیة بشأن الت

س وإحاطا
ت تدار

حلقا
ت المعنیة التي لدیھا  

صدي وعن المنظما
ت عن خطط الت

ت معلوما
ضعي السیاسا

تكون لدى وا
صدي والتعاون الدولي 

ت للت
قدرا

ت 
ضعو السیاسا

وا

التنسیق

التعاون الدولي 

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التنسیق
ت األمن  

صدي لحادثا
ت المتعلقة بالت

س عن األدوار والمسؤولیا
ت عمل وتدار

الوعي: حلقا
النووي 

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا



٤٥

ت  
ب جماعي على اإلجراءا

ب عملي وأثناء العمل وتدری
ب: تدری

التدری
ت المتعلقة  

والبروتوكوال
ت األمن النووي 

صدي لحادثا
بالت

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

التشریع
ت عن القوانین واللوائح المتعلقة بجمع األدلة  

س لتوفیر معلوما
ت عمل وتدار

الوعي: حلقا
والتعامل معھا في إطار حادثة أمن نووي 

صة
ت المخت

السلطا

التدابیر التقنیة
ت  

ت وبروتوكوال
ت المسؤولة وإجراءا

ت عن المنظما
س توفر معلوما

ت عمل وتدار
الوعي: حلقا

تقییم
ت األمن النووي. 

ت وإنذارا
تنبیھا

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

صدي  
ت الت

ت وبروتوكوال
ب جماعي على إجراءا

ب عملي وأثناء العمل وتدری
ب: تدری

التدری
ت أمن نووي  

لحادثا
صة  

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

ب: إجراء 
التدری

أنشطة 
تتعلق ب

ت المحاكاة وأنشطة كاملة النطاق داخل المنظمة
عملیا

ومع  
ت وتخطیط أنشطة التشغیل وتقییمھا 

ت واعتماد السیاسا
ت أخرى لتعزیز تنمیة المھارا

منظما
صة  

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

ت عمل
الوعي: حلقا

س تقدم لمحة عامة عن التحلیل الجنائي النووي وتوفر الدرای
وتدار

ة
ت التحلیل الجنائي النووي التقنیة

الالزمة لدعم قدرا
ت الدعم التقني 

منظما

إدارة قوة العمل: 
ت المواجھة  

صة وإدارة تخطیط قوة العمل الالزم لتزوید منظما
ص

: موارد مخ
بموظفین یتمتعون بما یلزم من 

ضروریة 
ف ألداء المھام ال

ت ومواق
معرفة ومھارا

ت المواجھة 
منظما

التعلیم: استخدام
ت التعلیمیة  

ت وبرامج الشھادا
المنھج الدراسي والمنح الدراسیة والزماال

ف 
والمساھمة فیھا لتعزیز تنمیة الدرایة التقنیة في مجالي التحلیل الجنائي والكش

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھ

واألشخا
م 



٤٦

صر األساسي 
العن

١٢
: استدامة نظام األمن النووي  

صعید الوطني 
ال

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

القیادة 
التنسیق

التعاون الدولي 

ت إعالمیة للترویج اللتزام وطني باألمن النووي في  
س وإحاطا

ت تدار
الوعي: مؤتمر وحلقا

ت ودعم 
أرفع المستویا

ت: إقلیمیا ووطنیا ودولیا 
ثقافة أمن نووي راسخة في جمیع المستویا

ت 
ضعو السیاسا

وا

ت 
صعید المنظما

ت 
القدرا

ت وطرائقھ 
صر بناء القدرا

عنا
ف 

الجمھور المستھد

التنسیق
ب تركز على اإلشراك في جمیع البرامج اإلقلیمیة  

ت عمل أو أنشطة تدری
ب: حلقا

التدری
والوطنیة والدولیة  

ت والطرائق لبناء الموارد البشریة 
ضل الممارسا

لتوجیھ االھتمام إلى أف
لنظام األمن النووي واستبقائھا وتحسینھا باستمرار 

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا

التدابیر التقنیة
صة لتخطیط قوة العمل الالزم لتعیین موظفین یؤدون  

ص
إدارة قوة العمل: موارد وإدارة مخ

أدوار األمن النووي في المنظمة 
صة  

ت المخت
السلطا

ص المأذون لھم 
واألشخا

ت األمن النووي ومعایرتھا
صیانة معدا

ب محدد في 
ب: تدری

التدری
ت الدعم التقني 

منظما

التعاون الدولي 
ب: 

التدری
ب تركز 

ت عمل أو أنشطة تدری
حلقا

على اإلشراك في جمیع البرامج اإلقلیمیة  
والوطنیة 

ت والطرائق لبناء الموارد البشریة 
ضل الممارسا

والدولیة لتوجیھ االھتمام إلى أف
لنظام األمن النووي واستبقائھا وتحسینھا باستمرار 

صة  
ت المخت

السلطا
ص المأذون لھم 

واألشخا



٤٧

المرفق الثاني 

صعید المنظمات لبناء القدرات 
الشروط الوطنیة وعلى 

صعید الوطني 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

التعلیم 
المعرفة

ت التعلیم العالي لدعم تنمیة الدرایة الالزمة في  
إتاحة مؤسسا

مجال األمن النووي

ضمین األمن النووي كجزء من المنھج الدراسي الجامعي  
ت

ضاء 
ب االقت

في البلد المعني، حس

ت من برامج التعلی 
تحدید االحتیاجا

صة لألمن  
ص

م المخ
النووي وتلبیتھا بشكل سلیم 

تحدید إمكانیة التعلیم الدولي في مجال األمن النووي وتقییم  
ت الوطني 

جدواه لبرنامج بناء القدرا

ض حال نظام التعلیم العالي ومناقشة الحاجة إلى  
استعرا

ص لألمن النووي 
ص

منھج دراسي مخ

ب من الدرایة 
تحدید قائمة بما ھو مطلو

ت التقنیة  
والكفاءا

لخریجي برنامج تعلیم األمن النووي 

إعداد منھج دراسي لألمن النووي وإطالع جمیع  
ت المعنیة علیھ، التماسا آلرائھا بشأنھ 

المنظما

ت المشاركة في التعلیم الدولي في مجال  
تقییم احتیاجا

األمن النووي وتھیئة التمویل الالزم 

ب 
التدری

التدابیر التقنیة
إتاحة م

ب الوطنیة لحشد الدعم لبرنامج  
ت التدری

ؤسسا
ب مركزي لألمن النووي

تدری

ت  
ت القائمة أو إلنشاء مؤسسا

ضع خطة لتعزیز المؤسسا
و

ب الحاجة 
جدیدة، حس

ت القائمة أو إلنشاء  
ضع خطة لتمتین المؤسسا

و
ب على  

ضاء، واستباق الطل
ب االقت

ت جدیدة، حس
مؤسسا

العاملین المدربین في مجال األمن الن
ووي 



٤٨

صعید الوطني (تابع) 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

ب 
التدری

المعرفة
ت المعنیة لدعم نظام  

إتاحة منھج دراسي وطني في المنظما
األمن النووي الوطني 

ب لدعم أدوار المنظمة ومسؤولیاتھا 
إعداد مناھج التدری

مراعاة  
ت األخرى في مناھج  

ب الروابط البینیة مع المنظما
التدری

ت موظفي  
ب موحدة تلبي احتیاجا

اقتراح مناھج تدری
ت المعنیة المؤھلین. 

المنظما

ب الحالیة والمنفذة بشأن األمن  
تقییم مناھج التدری

النووي والتحقق من معالجة الروابط البینیة مع  
ت األخرى معالجة سلیمة

المنظما

الوعي 
التن

سیق

التشریع

ت الوطنیة  
ف منظمة حكومیة بتنسیق أنشطة بناء القدرا

تكلی
ضمن ذلك إسناد األدوار  

وتنفیذھا. وینبغي أن یت
ضحة

ت الوا
والمسؤولیا

صعید الوطني لتحدید  
ت على ال

إجراء تقییم لالحتیاجا
ف المبیَّنة في  

ت الالزمة ألداء الوظائ
ت في القدرا

الثغرا
ت األمن النووي

ینبأساسیا
ت  

ت المعنیة، ومن بینھا السلطا
غي إشراك المنظما

ت برنامج  
صة والمشغلون، في عملیة تحدید احتیاجا

المخت
ت 

بناء القدرا

ینبغي أن تُِع
دَّ

الوكالة/الھیئة المسؤولة عن األمن  
ت  

النووي ترتیبا إداریا یتولى مھمة تنسیق بناء قدرا
األمن النووي 

ت المعنیة، ومن بینھا الھیئة التنسیقیة، 
تحدید المنظما

ت األمن النووي  
التي ستكون مسؤولة عن بناء قدرا

ت  
ضمن المنظمة المعنیة السلطا

(یجوز أن تت
صة المعنیة الرئیسیة

المخت
ت  

والمشغلین والجامعا
ت الدعم التقني والعلمي) 

ومنظما

تحدید آلیة لمناقشة الخطة وتحدیثھا دوریا وتنفیذ  
أنشطة األمن النووي الوطني. ویمكن أن یتحقق ذلك  



٤٩

صعید الوطني (تابع) 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

ت المعنیة من إبالغ  
إنشاء آلیة تنسیق لتمكین المنظما

الحكومة باحتیاجاتھا 
ت  

ت تنسیق منتظمة مع المنظما
ضافة اجتماعا

باست
ت األمن النووي

المعنیة تتناول بناء قدرا

المعرفة
وجود برامج تدعم الو

عي بمسائل األمن النووي بین  
ت المالئمة الحكومیة والتنظیمیة والفردیة  

المستویا
والجمھور العام 

ب الناشئة عن سرقة 
ت والعواق

ویشمل ذلك الوعي بالتھدیدا
المواد النوویة، أو المواد 

َّة المشع
األخرى، والمرافق  

صول غیر المأذون  
واألنشطة المقترنة بھما وتخریبھا والو

إلیھا ونقل
ھا بشكل غیر قانوني، أو غیر ذلك من األعمال  

ضرورة  
ضا الوعي ب

ضمن أی
ضارة المتعلقة بھا. وھو یت

ال
ت الحساسة. 

حمایة المعلوما

ت المعنیة والجمھور  
ضع برنامج توعیة للمنظما

و
ف بأھمیة األمن النووي. 

المستھد

ب  
ت في دعم ترتی

ب بناء القدرا
معالجة دور جوان

العمل المعمول بھ حالیا ف
ت المعنیة بشأن  

ي المنظما
األمن النووي 

القیادة 

ت
تقییم التھدیدا

صعید  
ت األمن النووي على ال

إدراك الحاجة إلى إنشاء قدرا
الوطني

وجود التخطیط الطویل األجل بالقدر الكافي لبرنامج بناء  
ب األمن النووي 

ت الذي یراعي جمیع جوان
القدرا

ضع استراتیجیة وطنیة لألمن 
و

ب  
النووي تعالج جوان

ت 
بناء القدرا



٥٠

صعید الوطني (تابع) 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

القیادة
ص موارد مالیة كافیة إلقامة نظام األمن النووي  

صی
تخ

واستدامتھ 
ب للسلطا

تقدیم طل
ت 

المالیة الوطنیة المعنیة بإدراج  
ت  

مقترح في المیزانیة ألنشطة بناء القدرا

التعاون الدولي 
ت الوطنیة من  

ضع سیاسة حكومیة لتمكین المنظما
و

ب  
صحا

ت المعنیة/أ
ت الدولیة/الشبكا

التعاون مع المنظما
صلحة المعنیین

الم

مراعاة التعاون الدولي في
ت األمن 

تقییم احتیاجا
النووي 

ضع خطة دعم متكاملة لألمن النووي وتحدیثھا بانتظام 
و

ت  
ِن المنظما ت حكومیة تمّك

ضع سیاسة وارشادا
و

ت  
ت الدولیة/الشبكا

المعنیة من التعاون مع المنظما
صلحة المعنیین من أجل األمن  

ب الم
صحا

المعنیة/أ
النووي 

ت الذي یمكن دعمھ  
تحدید مجال برنامج بناء القدرا

من خالل 
التعاون الدولي 

ت المحدد من خالل التعاون  
تنفیذ برنامج بناء القدرا

الدولي، مقرونا باستراتیجیة مالئمة الستدامتھ على  
صعید الوطني 

ال

إدارة قوة  
العمل 

القیادة 
االلتزام بإتاحة ما یلزم من موارد بشریة على المستوى  

الحكومي لتحقیق نظام لألمن النووي واستدامتھ 
إجراء تقیی

ت من الموارد البشریة یتسق  
م لالحتیاجا

مع أدوار المنظمة ومسؤولیاتھا وتقدیم النتیجة إلى  
وكالة التنسیق

ت  
ت بشأن سبل إجراء تحلیل لمتطلبا

ضع إرشادا
و

ت المطلوبة لألمن النووي 
ف وتحدید الكفاءا

الوظائ



٥١

صعید الوطني (تابع) 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

ت  
ف وتحدید الكفاءا

ت الوظائ
إجراء تحلیل لمتطلبا
الالزمة وتقدیم نتیجة

-
ال

تحلیل لھیئة التنسیق

ذ وتقدیم نتیجة  ت المنفَّ
تقییم فعالیة برنامج بناء القدرا

التقییم إلى وكالة التنسیق

التنسیق
ب عدد مالئم من  

إتاحة إدارة قوة العمل المالئمة الجتذا
ب  

العاملین ذوي الكفاءة وتدریبھم واستبقائھم وإعادة تدری
ب من العاملین ذوي 

عدد مناس
ت  

الكفاءة لتلبیة احتیاجا
ت الحكومیة التي لھا دور في تنفیذ نظام األمن  

جمیع الوكاال
النووي 

إتاحة ما یكفي من الموارد لتنفیذ برنامج وطني إلدارة قوة  
العمل 

ضافیة لتنفیذ  
ت إلى موارد إ

تقییم وتحدید االحتیاجا
برنامج إدارة قوة العمل وإعداد التمویل الالزم للتنفیذ 

إدارة المعرفة
المعرفة

ت الحكومیة المعنیة  
ضع نظام إلدارة المعرفة بین المنظما

و
ف المكتسبة اثناء تنفیذ برنامج األمن النووي  

لتحدید المعار
وتخزینھا ونشرھا

ت األمن النووي المالئمة إلتاحة إدراك  
صطلحا

ضع م
و

ت المعنیة في تنفیذ نظام األمن النووي 
مشترك بین المنظما

صفتھ أداة أساسیة  
ت ب

ضل الممارسا
تحدید برنامج أف

صعید الوطني 
إلدارة المعرفة وتطویره على ال

تحدید قیم إدارة المعرفة (القیادة، بیئة تقاسم المعرفة،  
الثقافة) واتخاذ تدابیر للحفاظ علیھا 



٥٢

صعید الوطني (تابع) 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

إنشاء ج
ماعة الممارسین في مجال األمن النووي 

اتشجیع إقامة جماعة الممارسین في مجال األمن  
لنووي لتكوین مجموعة من الخبراء

ت  
شبكا

المعرفة
المعرفة

ت قد یتخذ شكل مركز لدعم  
إنشاء مركز وطني لبناء القدرا

األمن النووي، دعما لتنفیذ نظام لألمن النووي
ت األمان التقني وإشراكھا في تنفیذ نظام األمن  

تحدید منظما
النووي 

ت 
ف والخبرا

تبادل المعار
ت الحسنة وتقاسمھا  

والممارسا
ت المعرفة

عبر شبكا

ت لدعم تنفیذ نظام  
إنشاء مراكز وطنیة لبناء القدرا

األمن النووي 
ت  

ت مستھدفة من الجمھور واحتیاجا
تحدید فئا
ب 

التدری
ت الدعم التقني المعنیة ودعوتھا لدعم  

تحدید منظما
تنفیذ برنامج األمن النووي 

تسخیر البنیة التحتیة القائمة
ت لدعم  

لبناء القدرا
أنشطة شبكة المعرفة

التعاون الدولي 
ف في  

تشارك الحكومة وأي منظمة معنیة في الدولة الطر
صة باألمن النووي (على سبیل المثال  

ت المعرفة الخا
شبكا

مركز دعم األمن النووي و
الشبكة الدولیة للتعلیم في میدان  

األمن النووي
ت 

)، دعما لبرنامج بناء القدرا

ت المعنیة في  
تشجیع مشاركة الحكومة والمنظما

ت المعرفة في مجال األمن النووي،  
ف شبكا

مختل
ومن بینھا مركز دعم األمن النووي التابع للوكالة  
الدولیة للطاقة النوویة والشبكة الدولیة للتعلیم في  

میدان األمن النووي 



٥٣

صعید الوطني (تابع) 
ال

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

ت مراكز دعم  
ش في شبكا

إنشاء آلیة لتعمیم النقا
األمن النووي 

والشبكة الدولیة للتعلیم في میدان األمن  
ت 

النووي، دعما للبرنامج الوطني لبناء القدرا
إنشاء موقع شبكي للتعلم اإللكتروني لدعم بناء  

ت األمن النووي 
قدرا

صعید  
المنظمة 

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

البنیة التحتیة 
ت

للمنظما
القیادة

ت لكل منظمة  
ینبغي إنشاء برنامج رسمي لبناء القدرا

ف األمن النووي 
ت الالزمة ألداء وظائ

إلیجاد القدرا
ت األمن النووي في خطط  

ب بناء قدرا
معالجة جوان

ت الطویلة األجل 
المنظما

ت األمن النووي تعتمده  
ضع برنامج لبناء قدرا

و
اإلدارة

ص على معالجة بناء ا
الحر

ت بإحكام في  
الخطة االستراتیجیة الخمسیةلقدرا

التنسیق
إنشاء وحدة داخل المنظمة تتولى تنسیق أنشطة بناء  

ت وتنفیذھا مع شركاء وطنیین أو دولیین آخرین
القدرا

ت وتنفیذھا من أجل األمن  
تنسیق أنشطة بناء القدرا

ت المنظمة فیھا 
النووي وإشراك جمیع وحدا



٥٤

صعید  
المنظمة (تابع)

صر بناء  
عن

ت 
القدرا

ت 
القدرا

الشروط الالزمة
خطة العمل المقترحة

ت  
ت المعنیة في عملیة تحدید احتیاجا

مشاركة الوحدا
ت من أجل األمن النووي 

برنامج بناء القدرا
ت الحكومیة  

صل مع المنظما
ت مالئمة للتوا

إنشاء قنوا
المعنیة

إعداد میزانیة برنامج بناء  
ت، مع مراعاة  

القدرا
ت المعنیة في المنظمة 

ت الوحدا
تعقیبا

صال متین لوكالة التنسیق والمشاركة بانتظام  
إقامة ات

ت 
في اجتماعاتھا لبرنامج بناء القدرا

ت باستخدام مؤشر  
تقییم فعالیة برنامج بناء القدرا

األداء المحدد سلفا 
التعاون الدولي 

ضمین الحاجة إلى التعاون  
ت

ت  
الدولي في میدان بناء القدرا

ت 
في تقییم االحتیاجا

ت من أجل التعاون الدولي 
ضع خطط عمل للمنظما

و
ت من خال 

دعم برنامج بناء القدرا
شبكة التعاون الدولي  

المالئمة  

ت  
تقییم الحاجة لبرنامج للتعاون الدولي لبناء القدرا

ت المعنیة 
ت الوحدا

مع مراعاة تعقیبا
ضع خطة عمل 

و
ت األمن النووي

لبناء قدرا
ب للتعاون  

ضع ترتی
إنشاء اإلطار القانوني الالزم لو

مع النظراء الدولیین بموافقة وزارة الشؤون  
الخارجیة

التعلیم 
المعرفة

صول على األفراد  
القدرة على النفاذ إلى التعلیم العالي للح

المؤھلین تأھیال مناسبا من أجل األمن النووي
تقییم 

الحاجة إلى دورة دراسیة جامعیة للتعلیم في  
مجال التطویر المھني بشأن األمن النووي 

ب 
التدری

التدابیر التقنیة
ت الموظفین  

ب لتلبیة احتیاجا
ضع المنظمة برنامج تدری

ت
األكفاء لدعم األمن النووي 

تقدم  
ب  

ب/، حس
اإلدارة الدعم إلنشاء مرافق التدری
ت المرافق الوطنیة

ضاء، إن انعدم
االقت



٥٥

ت  
ب لدعم أنشطة بناء القدرا

لدى المنظمة مرافقھا لتدری
ضاء 

ب االقت
فیھا، حس

صعید  
ب من درایة على ال

تحدید ما یلزم التدری
ت 

الوطني ومن معدا
تعد المنظمة مدربین داخلیین مؤھلین لدعم أدوارھا  

ومسؤولیاتھا في مجال األمن النووي 
ضع المنظمة مناھج تدریبیة 

ت
ب

مناسبة لدعم برنامج التدری
ب والتعلیم  

ت التدری
ت رسمیة مع مؤسسا

لدى المنظمة ترتیبا
ت وتقدیم الدعم الالزم 

الوطنیة األخرى لتلبیة االحتیاجا
ب، 

إجراء عملیة میدانیة كجزء من برنامج التدری
كلما كان  

ذلك مجدیا 

ضاء، أو  
صول عل مدربین خارجیین، عند االقت

الح
ث الموظفین إ

ابتعا
ب الخارجي

لى التدری
ب  

إیجاد الدرایة الوطنیة الالزمة في مجال التدری
وتطویرھا 

ب  
ب قائمة على نھج التدری

ضع برامج تدری
و

المنتظم الذي تدعوا إلیھ 
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

إذكاء الوعي 
القیادة 

ت  
ضع المنظمة برنامجا لتوعیة األفراد المعنیین الذین لیس

ت
لدیھم 

ت مباشرة تتعلق باألمن النووي
أدوار ومسؤولیا

ص اإلدارة على أن یكون إذكاء الوعي لدى  
تحر

ت 
موظفیھا جزًءمن استراتیجیتھا العامة للعملیا

إدارة قوة  
العمل  

القیادة 
ت  

صا على مؤھال
ت للتعیین، حر

ضع المنظمة إجراءا
ت

موظفیھا وقدراتھم 
ص أو أ

ت أن یكون لدیھا شخ
ب على المنظما

یج
صا على تعیین  كثر  

مسؤول عن إدارة قوة العمل، حر
الموظفین المالئمین واستبقائھم 

التنسیق
ت من الموارد البشریة 

تجري المنظمة تقییما لالحتیاجا
استنادا إلى نظام األمن النووي الوطني في البلد المعني 

صین في تقییم  
ص

صول على خبراء مؤھلین متخ
الح

ضوعیة
ت بمو

االحتیاجا

التنسیق الدولي 
ت 

تستخدم المنظمة أدوا
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ت الموظفین  
ت المناسبة لتقییم كفاءا

وسواھا من األدوا
ب 

ت التدری
واحتیاجا

إشراك الموظفین المعنیین من  
الوكالة الدولیة للطاقة  

الذریة
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إدارة المعرفة
شبكة المعرفة

إنشاء نظام إلدارة المعرفة داخل المنظ
مة لتحدید المعرفة 

وتخزینھا وبثھا أثناء تنفیذ تدابیر األمن النووي 
صول على خبراء مؤھلین في إدارة المعرفة

الح

استخدام موارد  
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

(على  
سبیل المثال، برنامج التعاون التقني)

ت  
شبكا

المعرفة
التنسیق الدولي 

ت  
تشارك المنظمة في شبكا

المعرفة اإلقلیمیة أو الوطنیة أو  
ت 

الدولیة، دعما ألنشطتھا لبناء القدرا
استخدام موارد الوكالة الدولیة للطاقة النویة وسواھا  

من الموارد الدولیة 
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ألمن النوويلالوكالةسلسلةمن G-31العدد

التنفیذ دلیل

النووي األمن قدرات بناء



  الصادرة عن الوكالة ألمن النوويامن سلسلة  ٢١العدد 
  
  دليل التنفيذ

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

  

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

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

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

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

 

 
 
 
 
 

ل بناء قدرات المنظمات واألشخاص إلنشاء نظام فعال لألمن  یشك  
أساسیا من مسؤولیة الدولة  االنووي وتنفیذه واستدامتھ جزء

عن األمن النووي. وی بتغى من ھذا الدلیل أن یكون مرجعا تستعین 
بھ الدول عند إعداد استراتیجیة وطنیة لبناء ھذه القدرات. ویرد 
فیھ بیان ألدوار الحكومات والمنظمات واألفراد في مضمار بناء 

م في ھذا القدرات وللعناصر الرئیسیة لبرامج بناء القدرات. وت قد
منھجیات التباع نھج منتظم حیال برامج بناء القدرات.  لالدلی

ویتوجھ ھذا الدلیل في المقام األول إلى السلطات المختصة 
والمؤسسات الوطنیة والمنظمات األخرى (مثل المؤسسات 
لین واألفراد المشاركین في  األكادیمیة ووكاالت األمن) والمشغ  

 بناء قدرات األمن النووي.
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