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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

الوكالةتعالج الصادرة عن  النووي  األفعالسلسلة األمن  بمنع وكشف  المتعلقة  النووي  األمن  قضایا 
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
أعمالباألمن لقمع  الدولیة  واالتفاقیة  وتعدیلھا،  النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  اتفاقیة  مثل  لھا،  وتكّمِ النووي، 

، ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان١٥٤٠و١٣٧٣اإلرھاب النووي، وقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
. المصادر المشعة وأمنھا

ن الوكالة فئات سلسلة األمن النووي الصادرة ع 
:  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•
. سق مع أساسیات األمن النوويال 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 الستكمالم إرشادات عن مواضیع تقنیة محدَّتقدِّ التقنیةاإلرشادات•

ز على تفاصیل كیفیة تنفیذ التدابیر الضروریة . وھي تركِّ

واالستعراض الصیاغة 
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  تاحةإمفتوحة العضویة خالل عملیة الصیاغة من أجلاجتماعات تقنیةوعند 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 استعراضا١٢٠ًالدول األعضاء لفترة النصوص على جمیع . 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
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الدول األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
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بلیز 
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جنوب أفریقیا 
جورجیا 
جیبوتي 

الدانمرك 
دومینیكا 

رواندا 
رومانیا 
زامبیا 

زمبابوي 
ساموا 

سان مارینو 
غرینادین سانت فنسنت وجزر 

سانت لوسیا 
سري النكا 

السلفادور 
سلوفاكیا 
سلوفینیا 

سنغافورة 
السنغال 
السودان 
السوید 

سویسرا 
سیرالیون 

سیشیل 
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طاجیكستان 
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العظمى وآیرلندا الشمالیة 
منغولیا 

موریتانیا 
موریشیوس 

موزامبیق 
موناكو 
میانمار 
نامیبیا 

النرویج 
النمسا 
نیبال 

النیجر 
نیجیریا 

نیكاراغوا 
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المتحدة في نیویورك، ي لألممس الرئی د في المقّرِق وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي عُ
الرئیسي . ویقع المقر١٩٥٧ُّتموز/یولیھ  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في  ١٩٥٦تشرین األول/أكتوبر  ٢٣في  

ویتمثَّ الذریة في  للوكالة في فیینا.  الرئیسي في "تعجیل وتوسیع مساھمة الطاقة  الوكالة  السالم والصحة واالزدھار في ل ھدف 
العالم أجمع".
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النشر مالحظة بشأن حقوق 
التفاقیة العالمیة  جمیع المنشورات العلمیة والتقنیة الصادرة عن الوكالة محمیة بموجب ا
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لتشمل   والنشر  اإللكترونیة  التألیف  الفكریة  إذن  والفرضیة.  الملكیة  على  الحصول  ویجب 
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جزئیكلی أو  التفاقات  ا  عادة  اإلذن  ھذا  ویخضع  الج ا؛  برسوم  األدبیةمتعلقة  ویُرحَّب  . عالة 
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تصدیر
تلبیة لطلبات الحصول على دعم الوكالة في تطویر منظومة وطنیة فعالة لألمن النووي والحفاظ علیھا، وانطالقا من تجارب  
بعض الدول، استحدثت الوكالة مفھوم إنشاء مركز وطني لدعم األمن النووي كوسیلة لتعزیز استدامة األمن النووي في  

وبدأ األخذ بھذا المفھوم في الوثیقة الصادرة عن الوكالة بعنوان إنشاء مركز وطني  TECDOC-1734التقنیة  الدول. 
٢٠٠٧لدعم األمن النووي، التي صیغت في البدایة لتكون تجربة مطبعیة مصححة لمسودة وثیقة مفاھیم صدرت في عام  

. ٢٠١٤ثم نشرتھا الوكالة بعد ذلك في عام  

عام   في  الوكالة  الت٢٠١٢وأنشأت  لمراكز  الدولیة  الدعم  الشبكة  مراكز  النووي (شبكة  األمن  مجال  في  والدعم  دریب 
والتدریب في مجال األمن النووي) لتیسیر التعاون وتحدید أفضل الممارسات وتبادل المعلومات بین الدول التي لدیھا مركز  

TECDOC-1734لدعم األمن النووي أو الدول المھتمة بتطویر مركز من ھذا القبیل. واستخدمت الوكالة وثیقتھا التقنیة
كمرجع عند تقدیم دعم ثنائي إلى الدول في تطویر مركز لدعم األمن النووي. واستخدم أعضاء شبكة مراكز الدعم والتدریب  

كمرجع رئیسي ألنشطتھم عند تحدید وتوثیق الممارسات  TECDOC-1734في مجال األمن النووي أیضا الوثیقة التقنیة  
نھ في ظل ازدیاد عدد مراكز دعم األمن النوویة العاملة وتحول شبكة مراكز الدعم  الجیدة المتبعة في مراكزھا. غیر أ

والتدریب في مجال األمن النووي إلى إطار مكتمل للتعاون، حددت الوكالة وأعضاء الشبكة عددا من التحسینات واإلضافات  
ادة فعالیتھا كمورد وكمرجع للدول.  الصادرة عن الوكالة لزیTECDOC-1734التي یمكن إدخالھا على الوثیقة التقنیة  

ویعبر عن التحسینات واإلضافات التي طورت  TECDOC-1734وھذا المنشور ھو نسخة منقحة من وثیقة الوكالة التقنیة  
من جانب الوكالة وأعضاء شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي. 

لوال   المنشور  ھذا  إعداد  ممكنا  یكن  في  ولم  والدعم  التدریب  لمراكز  الدولیة  الشبكة  في  األعضاء  الدول  مساھمات 
وموظفو  مجال  وتُعرب الوكالة عن امتنانھا لجمیع من ساھموا في صیاغة ھذا المنشور واستعراضھ.  النووي.  األمن 

من شعبة  I.Y. Suh، وA. Kazennov، و Q. Rose، و J. Connerالوكالة المسؤولون عن إعداد ھذا المنشور ھم  
األمن النووي. 



ملحوظة تحریریة

اآلراء  وتظلُّ.  من جانب موظفي ھیئة التحریر التابعة للوكالة ه ولم یتم تحریرالمساھمون  مھا  إلى المواد األصلیة كما قدَّتم إعداد ھذا المنشور استناداً
تُمثِّل بالضرورة آراء الوكالة أو دولھا األعضاء. المساھمین وھي ال مسؤولیة منر عنھاالمعبَّ

التي قد تنشأ عن استخدام ل الوكالة وال دولھا األعضاء أي مسؤولیة عن العواقب  ھذا المنشور. وال یتناول ھذا المنشور مسائل تتعلق  وال تتحمَّ
نب أي شخص. بالمسؤولیة، قانونیة كانت أم غیر قانونیة، عن أفعال أو االمتناع عن أفعال من جا

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

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

یدعمھا  ویجب أن تُفَھم المصطلحات ذات الصلة باألمن حسب تعریفھا الوارد في المنشور الذي ترد فیھ، أو في اإلرشادات األعلى درجة التي  
الكلمات تُستَخَدم بمعانیھا المتعارف علیھا.  المنشور. وفي غیر ذلك من الحاالت، فإنَّ

ال یتجزأ من المنشور. ویكون للمواد الواردة في أي تذییل نفس صفة المتن. وتُستَخدم المرفقات لتوفیر معلومات  أو تفسیرات  ویُعتبَر التذییل جزءاً
ال تتجزأ من النص الرئیسي. إضافیة. وال تُعتَبر المرفقات أ جزاًء

الوصالت اإللكترونیة للمواقع الشبكیة الخاصة بطرف خارجي أو طرف ثالث المشار إلیھا  ةدقَّوال تتحمَّل الوكالة أي مسؤولیة عن استمراریة أو  
، أي محتوى یرد في تلك المواقع الشبكیة دقیقاً .أو مالئماًفي ھذا المنشور وال تضمن أن یكون، أو أن یظلَّ
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١

مة -١ مقّدِ

الخلفیة -١-١
المنطویة بھا المأذونأو المتعمدة غیر اإلجرامیة األفعالالقدرات الالزمة لمنع ةالفعالةاألمن النووي الوطنیتوفر منظومة

أو األفعال الموجھة ضد ھذه المواد والمرافق  مرافق أو أنشطةما یرتبط بذلك من  على مواد نوویة أو مواد مشعة أخرى أو  
لھا [واألنشطة والتصدي  منھجي  ١وكشفھا  بشكل  تطویرھا  الطویل  المدى  فعالة على  القدرات  ھذه  لكي تظل  بد  وال   .[

]. وتُخصص كل منظمة موارد  ٢[بین أصحاب المصلحة المعنیین والسلطات المختصة في الدولةق المستمر وااللتزام  بالتنسی
بمسؤولیاتھا   لالضطالع  كافیة  وتقنیة  ومالیة  وبشریة  النووي  األمن  مجال  والتقییم  إلفي  والتدریب  الصیانة  دوریاجراء 

لضمان فعالیة نُظم األمن النووي.

إلى واستنادا، ةفعالةأمن نووي وطنیالحفاظ على استدامة منظومةعلى الدعم في  ازدیاد عدد طلبات الحصول وفي ضوء 
. ویتمثل دور المركز المذكور مركز وطني لدعم األمن النوويوتشغیل  إنشاءمفھومتجارب بعض الدول، استحدثت الوكالة

المختصة واألشخاص   السلطات  لھمفي دعم  النوويات األخرى  والمنظمالمأذون  الحفاظ على  المسؤولة عن األمن  في 
تنمیة الموارد لیتحقق ذلك من خالل برامج  األمن النووي الوطني على المستویین الوطني والتشغیلي. ومنظومة استدامة  

من النووي یُشجع مركز دعم األمن النووي أیضا ثقافة األالبشریة والدعم التقني والدعم العلمي. ولتحقیق ھذه األھداف،  
ویُعزز التنسیق والتعاون الوطنیین بین مختلف السلطات المختصة المعنیة باألمن النووي.

شبكة مراكز الدعم والتدریب في مجال  (الشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النوويأنشأت الوكالة  و
الممارسات وتبادل المعلومات بین الدول التي لدیھا مراكز لدعم األمن النووي فضل لتیسیر التعاون وتحدید أ )األمن النووي 

من جانب الوكالة وشبكة مراكز التدریب  ھو استخدامھھذا المنشور  والھدف منأو الدول المھتمة بتطویر تلك المراكز.  
١.النووينلدعم األممراكز م الدول في إنشاء وتشغیل والدعم في مجال األمن النووي كمرجع رئیسي ألنشطة دع

الھدف -٢-١
لدعم األمن النووي. والمنشور موجھ أساسا الھدف من ھذا المنشور ھو تقدیم دعم معزز للدول في إنشاء وتشغیل مراكز

المشرفین  فضال عنمختلف السلطات المختصة في الدولة،  لدىإلى صانعي القرار المسؤولین عن وظائف األمن النووي  
والمدیرین في مراكز دعم األمن النووي القائمة أو المقرر إنشاؤھا.

النطاق -٣-١
كوسیلة لتعزیز استدامة األمن النووي في الدولة. مراكز دعم األمن النووي  إلنشاء وتشغیل  منظما یُقدم ھذا المنشور نھجا  

من  مستمدةوإدارة المشروع  لصنع القراریل عملیة مباشرةویعرض تفاصالمنشور إرشادات عملیة محددة للدول،  ویوفر
الممارسات الجیدة في إنشاء وتشغیل مراكز دعم األمن النووي المحددة من خالل الخبرة والدروس المستفادة من الدول 

داخل شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي.

الھیكل -٤-١
، بما في ذلك مجاالت برامجھ األساسیة ووظائفھ دعم األمن النوويوضح مفھوم مركز  لی٢بعد ھذه المقدمة، یرد القسم  

إرشادات ٣دوره داخل نظام األمن النووي للدولة، ویتناول بالوصف العملیة المنھجیة الواردة في ھذا المنشور. ویقدم القسم  و
وجدوى إنشائھ، ویُقّدم معلومات عن العدید من النماذج  مركز لدعم األمن النوويللدول بشأن طریقة تحدید الحاجة إلى  

 ______________________
التحسینات واإلضافات  یعبر عن. وھو  ویحل محلھاالصادرة عن الوكالةTECDOC-1734النسخة المنقحة من الوثیقة التقنیة  المنشور ھو  ھذا  ١

الوكالة وأعضاء شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي. من جانب  TECDOC-1734الوثیقة التقنیة على  أدخلت التي  



٢

الرسمي على مسألة إضفاء الطابع  ٤لتي یمكن للدولة أن تنظر فیھا. ویغطي القسم  ادعم األمن النوويالمؤسسیة لمراكز  
رسمیا كمشروع وطني. ویتضمن  مركز لدعم األمن النوويالتنسیق بین أصحاب المصلحة، ووضع استراتیجیة، وإطالق  

المشروعات، اعتمادا على نھج  باستخدام الممارسات الفعالة إلدارة  مركز لدعم األمن النوويمعلومات عن إنشاء ٥القسم  
الضوء على الدور الذي یمكن أن  ٦في وضع البرامج وتشغیلھا بفعالیة على المدى الطویل. وأخیرا، یسلط القسم  منظم

مراكز   فعالیة  تعزیز  في  الدولي  والمجتمع  اآلخرین  الوطنیین  المصلحة  مع أصحاب  التعاون  النوويیؤدیھ  األمن  .  دعم 
في متن ھذه الوثیقة.ةوأمثلة تفصیلیة وأدلة لدعم الدول في تنفیذ المفاھیم المبیّنونماذجئف عمل وتتضمن التذییالت صحا 

مفھوم مركز دعم األمن النووي -٢

الوطنیة -١-٢ النووي  األمن  منظومة  على  استدامة  الحفاظ 
األمن النووي في الدولة على عاتق الدولة فإن الصكوك القانونیة الدولیة الملزمة  منظومةعن  المسؤولیةتقع كاملبینما  

من ذلك على سبیل  على المدى الطویل.  المنظومةاستدامةفاظ علىتشمل التزامات على الدول األطراف فیما یتعلق بالح 
للدولة أن تنشئ أو تعین سلطة مختصة تكون ینبغي  "المثال أن تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة ینص على أن  

التشریعي والرقابي، ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالیة والبشریة الكافیة للوفاء بالمسؤولیة اإلطارمسؤولة عن تنفیذ  
. ةالوطنیالمنظومةأھمیة ضمان استدامة  ]. كما تؤكد منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ٣" [ لیھا إالمسندة  

والمنظمات األخرى المسؤولة  المأذون لھمالسلطات المختصة واألشخاص  التي یمكن اتخاذھا من جانب  ومن بین اإلجراءات  
أساسیات من سلسلة  ٢٠الوارد في العدد  ،ألمن النوويا منظومةاستدامة:  ١٢عن األمن النووي لدعم العنصر األساسي  

تتسم ]،  ١[الخاصة بالدولةاألمن النووي  لمنظومةالھدف والعناصر األساسیة  بعنوانلوكالةاألمن النووي الصادرة عن ا
].  ١[مركز لدعم األمن النوويإنشاء وتشغیل  في  بأھمیة خاصة١٢-٣الفقرة  الواردة في)، و(و)  ھ و(،  البنود (أ)، و(ج)

دور   على  الضوء  اإلجراءات  ھذه  متكاملةوتُسلط  إدارة  وصیانة نظم  البشریة،  الموارد  وتنمیة  النووي،  األمن  وثقافة   ،
األمن النووي.استدامة المعدات، والتدریب، وتطبیق أفضل الممارسات والدروس المستفادة في الحفاظ على  

أو عدة مؤسسات ذات صلة للمساعدة على ضمان  ھذه الوظائف في مؤسسة واحدة دعم األمن النوويمفھوم مركز ویجمع
. ویمكن الرجوع إلى مزید من اإلرشادات التفصیلیة بشأن أھداف االستدامة الوطنیة ةاألمن النووي الوطنیمنظومةة  استدام

للدول اتخاذھا للحفاظ على  والتشغیلیة   التنفیذ التي یمكن  من G-30العدد  األمن النووي في  استدامة منظومة وإجراءات 
]. ٢[نظام لألمن النووياستدامةن بعنواسلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة 

والوظائف -٢-٢ الدور 
والمنظمات األخرى  المأذون لھمفي دعم السلطات المختصة واألشخاص  دعم األمن النووي  دور مركزیتمثل  

. وفیما یلي الوظائف األساسیة  منظومة األمن النووي الوطنیةاستدامة  النووي في الحفاظ على  المسؤولة عن األمن
في ھذا الدور:  دعم األمن النووي لمركز 

؛ النووياألمن في مجالتنمیة الموارد البشریة، وتحدیدا من خالل برنامج وطني للتدریب —
؛ طوال دورة حیاتھاخدمات الدعم التقني في مجال إدارة معدات األمن النووي —
ء والتحلیل والبحث والتطویر في مجال األمن النووي.  خدمات الدعم العلمي لتقدیم مشورة الخبرا—

أیضا ثقافة األمن النووي ویُحّسن التنسیق  دعم األمن النووي وباإلضافة إلى ھذه الوظائف األساسیة، یُعزز مركز 
والتعاون الوطنیین بین مختلف المنظمات المعنیة باألمن النووي.  



٣

البشریة-١-٢-٢ الموارد تنمیة 

لمركز   الرئیسیة  الوظائف  النوويمن  األمن  الفعالة دعم  اإلدارة  وتمثل  النووي.  األمن  مجال  البشریة في  الموارد  تنمیة 
البش علىللموارد  الحفاظ  في  الرئیسیة  التحدیات  وأحد  أساسیا  مكونا  وطنیةاستدامةریة  وعلى منظومة  النووي.  لألمن 

المستوى الكلي، تھدف خدمات تنمیة الموارد البشریة إلى تحسین فعالیة استخدام القوة العاملة ككل، بما في ذلك أنشطة من 
أن  دعم األمن النوويیجیات التدریب العامة. وبینما یمكن لمركز  قبیل تخطیط الموارد، وإدارة تعاقب الموظفین، واسترات

دعم األمن النووي یشارك في تلك األنشطة على المستوى الوطني فإن معظم برامج تنمیة الموارد البشریة التي ینفذھا مركز  
عاملین داخل المنظمات عبر  في أداء األفراد من الثغراتوالمساعدة على سد التھدف تحدیدا إلى تلبیة احتیاجات التدریب  

. ةاألمن النووي الوطنیمنظومة

المقترحة لتحلیل احتیاجات التدریب ووضع برنامج وطني للتدریب شرحا إضافیا للعملیات والمنھجیات  ١-١-٥ویُقدم القسم  
في مجاالت . ونشرت الوكالة إرشادات بشأن تنمیة الموارد البشریة دعم األمن النوويلعلى األمن النووي من خالل مركز 

]. ٤وي [األمن النووتطبیقھا في مجال  أخرى یمكن من خاللھا استخالص الدروس المستفادة والممارسات الجیدة 

التقني-٢-٢-٢ الدعم

والمنظمات األخرى المسؤولة عن األمن النووي على معدات متخصصة  المأذون لھمالسلطات المختصة واألشخاص  تعتمد  
ألداء الواجبات المرتبطة بمنع أحداث األمن النووي وكشفھا والتصدي لھا. والھدف من خدمات الدعم التقني في مجال األمن  

النووي یطورھا  ضمان اإلدارة المستدامة لھذه المعدات طوال دورة حیاتھا. ومعظم المعدات المستخدمة في األمن  وھالنووي  
ویبیعھا موردون تجاریون. وتشمل عقود شراء مثل ھذه المعدات في العادة فترة ضمان محدودة وشروط خدمة محددة لمھام  

دعم  . ونتیجة لذلك، تُركز برامج الدعم التقني لمراكز المتعھدالبائع أو صیانة معّینة، بما یشمل اإلصالح والمعایرة، یقدمھا 
وضع ولكن یمكن أیضا دعم  في ھذه الخدمات بعد انتھاء فترات الضمان؛  ثغراتال في العادة على معالجة  األمن النووي

التقنیة دة استخدام القدرات  دارة المعدات على المدى الطویل في الدولة ككل. وتشمل ھذه الخدمات في العا إلخططوتنفیذ  
التوجیھیة المرتبطة بكل قطعة من المعدات (مثل  المبادئمن خالل اتباع إجراءات التشغیل القائمة أو  محددة بدقةبطریقة  

مزیدا من الشرح لكیفیة وضع برنامج وطني للدعم التقني في  ٢-١-٥أو القوائم المرجعیة). ویتضمن القسم  التوجیھیةاألدلة
. دعم األمن النوويألمن النووي من خالل مركز مجال ا

العلمي -٣-٢-٢ الدعم

مراكز   النوويتوفّر  األمن  واختبار  دعم  والتحلیل،  الخبراء،  مشورة  مثل  العلمي،  الدعم  خدمات  األحیان  من  كثیر  في 
السلطات المختصة الدعم أن یساعدمن ھذا النوع  لالتكنولوجیا وتقییمھا، والبحث والتطویر في مجال األمن النووي. ویمكن 

لھم المأذون  على  األشخاص  النووي  األمن  المسؤولة عن  األخرى  التي  والمنظمات  المحددة  العلمیة  للتحدیات  التصدي 
٣- ١-٥تغطیھا اإلجراءات أو األدلة القائمة والتي تحتاج إلى تفكیر مبتكر أو قدرات تحلیلیة متخصصة. ویتضمن القسم ال

مزیدا من الشرح بشأن تحلیل احتیاجات الدعم العلمي وإنشاء برنامج وطني للدعم العلمي في مجال األمن النووي من خالل  
. دعم األمن النوويمركز 

المنھجیة العملیة- ٣-٢

).  ١(كما ھو موضح في الشكل  مركز لدعم األمن النوويیوضح ھذا المنشور عملیة منھجیة نموذجیة إلنشاء وتشغیل  
منظم لالحتیاجات والظروف الوطنیة. والنھج التبعا النظر إلى ھذه العملیة باعتبارھا مفھوما مرنا یمكن تعدیلھ  للدول  ویمكن  

ھو النھج الذي یمكن تطبیقھ على أي عملیة تحتاج بقوة إلى إجراء تحسینات مستمرة في أداء األفراد أو المنظمة. ویتسم 
وي.  التحسین المستمر بأھمیة خاصة لألمن النووي نظرا للعواقب المحتملة التي یمكن أن تنطوي علیھا أحداث األمن النو

على التحلیل الذي یعتمد على احتیاجات األداء وتصمیم برامج أو أنشطة لتحسین األداء إلى جانب  منظمویركز النھج ال
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وتتناول األقسام والتذییالت الالحقة  التقییم المستمر لتحد كل مرحلة من مراحل  تفاصیلید فعالیة ھذه البرامج واألنشطة. 
. ١نة في الشكل العملیة المبیَّ

. مركز لدعم األمن النوويعملیة منھجیة إلنشاء وتشغیل -١الشكل

تحدید الحاجة إلى إنشاء مركز جدید-٣
لدعم األمن النووي وجدوى إنشائھ 

ما یلي: التزام كبار  مركز لدعم األمن النوويالنظر في إنشاء  إلىالدولة  تدفعتشمل بعض األحداث الرئیسیة التي یمكن أن 
تحقیق المستوى األمثل للموارد المتاحة أو تكلیفھم بتحقیق ھذا المستوى األمثل من أجل الحفاظ على األمن النووي؛ بالقادة  

التغییرات وأزیادة استخدام المواد المشعة األخرى داخل الدولة؛  وأالقوى النوویة؛  برنامج  تحدید أو تغییر حجم أو نطاقوأ
ومواطن الھشاشة  ثغرات؛ أو الوتطورھا تغییر تھدیدات األمن النوويوأفي اإلطار التشریعي والرقابي لألمن النووي؛  

.ةاألمن النووي الوطنیمنظومةالتي تحددھا الدولة في 

النوويء  ویمكن إلنشا  فعاال في  مركز لدعم األمن  نھجا  یُشكل  منظومةأن  استدامة  ةالوطنیالنووي  األمن  الحفاظ على 
من القرارات التي  مركز لدعم األمن النوويقرار إنشاء  و.  إلى المستوى األمثلالموارد داخل الدولةوالوصول باستخدام

تُشجع الدول أوال على أن تحّدد بطریقة منھجیة مدى و؛  تنصح الدولة بأخذھا على محمل الجد وعدم التعجل في اتخاذھا 
احتیاجاھا إلنشاء ذلك المركز وجدوى إنشائھ. وإذا لم تُبذل العنایة السلیمة في ھذه المرحلة فإن الدولة بذلك تخاطر بإجراء  

في البنیة األساسیة واستخدام موارد مالیة وبشریة قیّمة إلنشاء مؤسسة جدیدة لیست في حاجة إلیھا. استثمارات كبیرة  

معلومات كافیة تمكنھا من التوصل إلى قد حصلت على الدولة تكونأن بعد االنتھاء من عملیة تحدید الجدوى من المرجح و
المضي قدما في إنشاء المركز فإن مخرجات عملیة تحدید  . وإذا قررت الدولةاألمن النوويقرار بشأن إنشاء مركز لدعم  

لبرامج المركز  مشروع وطني إلنشاء المركز. وستشمل ھذه المخرجات النطاق العام  الجدوى ستكون مفیدة لھا في تنفیذ  
ة  المركز، وآلی بالمعنیینتشمل أصحاب المصلحة  وتركیزھا التشغیلي، ومشروع نموذج مؤسسي للمركز، وقائمة مؤقتة  

تنسیق لضمان فعالیة تشغیل المركز نفسھ وتحقیق استدامتھ. 

ھذه النتیجة منطقیة وفي نھایة عملیة تحدید الجدوى.  مركز لدعم األمن النووي، یمكن أن تُقرر الدولة عدم إنشاء  وفي المقابل
في تنمیة الموارد البشریة، أو الدعم التقني، كبیرة ثغراتومعقولة إذا تبیّن على سبیل المثال عدم وجود احتیاجات مھمة أو 

تحدید الجدوى

استعراض احتیاجات استدامة  
األمن النووي الوطني 

التعاونالتخطیط اإلنشاء والتشغیل

إضفاء الطابع الرسمي  
شبكة مراكز الدعم والتدریب  وضع البرامج لیة التنسیقیةاآلىعل

في مجال األمن النووي 

تحدید أصحاب المصلحة  
تطویر المختبر  وضع استراتیجیةالمحتملین 

التعاون اإلقلیمي وشراء المعدات 

تقییم الموارد  
التحسین المستمر والفعالیة  خطة تنفیذ االستراتیجیة وتحلیل الثغرات 

الطویلة األجل 
الدعم الثنائي من الوكالة  
لمراكز دعم األمن النووي 

النظر في النماذج  
المشروع بدء المؤسسیة الممكنة 

القرار



٥

مركز لدعم أو الدعم العلمي لألمن النووي؛ أو إذا لم تُحّدد سوى ثغرات طفیفة یمكن معالجتھا بوسائل أخرى غیر إنشاء  
أن تكالیف إنشاء المركز تفوق فوائده المحتملة. ؛ أو إذا قررت الدولةاألمن النووي

النووي -١-٣ األمن  استدامة لتحقیق  الوطنیة االحتیاجات  استعراض 
، ھناك خطوتان أساسیتان یمكن للدولة االستفادة منھما، ھما خطوتان متماشیتان  مركز لدعم األمن النوويقبل النظر في إنشاء  

الصاد النووي  األمن  سلسلة  توصیات  تكفلمع  أن  للدول  یمكن  أوال،  الوكالة.  عن  بوضوح  "أنرة  وتعریف  یتم  تحدید 
الھیئات الرقابیة والسلطات  الدولة ... بما في ذلك  التي تعینھا المختصةالسلطاتالملقاة على عاتقمسؤولیات األمن النووي

]. وتُقنن في كثیر من ١" [المأذون لھماألشخاص مسؤولیات جمیع كذلك ، والقوانینبمراقبة الحدود وإنفاذ المعنیةالمختصة
األحیان ھذه األدوار والمسؤولیات من خالل إطار تشریعي ورقابي وطني. وثانیا، یمكن للدول إنشاء ھیئة أو آلیة وطنیة 

األمن النووي.  نالمسؤولة علتنسیق األمن النووي من أجل ضمان تحقیق المستوى األمثل للتنسیق بین جمیع المنظمات  
وإذا لم یكن للدولة أي دور أو مسؤولیة محددة بوضوح وال تمتلك ھیئة تنسیق وطنیة لألمن النووي، سیكون من الصعب  

.مركز لدعم األمن النوويعلیھا أن تحّدد بفعالیة ما إذا كانت ھناك حاجة كافیة إلنشاء 

، مركز لدعم األمن النوويتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة كافیة إلى إنشاء  لدولة ھاتین الخطوتین األساسیتین  الوإذا أتمت  
األمن النووي بمرور الوقت. ویمكن  منظومةیمكنھا حینئذ البدء في إجراء تحلیل أّولي لقدرتھا على الحفاظ على فعالیة  

بین السلطات المختصة الشروع في إجراء ھذا التحلیل من خالل مشاورات رسمیة أو اجتماعات أو حلقة عمل مركزة
الوطنیة  ھیئة أو  الاألمن النووي. وتُمثل  المسؤولة عناألخرى  والمنظمات  المأذون لھمواألشخاص   األمن لتنسیقاآللیة 

الدول   لمعظم  بالنسبة  الوطني  والرقابي  التشریعي  إنشاؤھا من خالل اإلطار  المثالي  التي من  لھذه  محفالالنووي  مناسبا 
غرض مناقشة أي ثغرات بةالوطنیاألمن النووي  منظومةجوانب  لھدف من ذلك ھو استعراض جمیع  ]. وا٥المشاورات [
تد أو  الالزمة  امحتملة  العلمي  الدعم  وقدرات  التقني  والدعم  البشریة  الموارد  تنمیة  للحفاظ على  خالت غیر مقصودة في 

. استدامة المنظومة

األمن النووي الوطني من أجل وضع خطة متكاملة لدعم األمن  لمنظومةوتعمل دول كثیرة مع الوكالة إلجراء استعراض  
الضروریة في   التحسینات  وتوثیق  لتحدید  الخطة  ھذه  الدولة  وتستخدم  متكاملة  منظومةالنووي.  النووي في خطة  األمن 

الوكالة. وتتألف الخطة من المجاالت الوظیفیة الرئیسیة التالیة:  مستندة إلى منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن

اإلطار التشریعي والرقابي؛ )١
تقییم التھدیدات والمخاطر؛ )٢
الحمایة المادیة؛ منظومة)٣
التي تنطوي على مواد خارجة عن التحكم الرقابي؛ المأذون بھا الكشف عن األعمال اإلجرامیة وغیر )٤
التي تنطوي على مواد خارجة عن التحكم الرقابي؛ المأذون بھا الرد على األعمال اإلجرامیة وغیر )٥
األمن النووي.استدامة منظومةالحفاظ على )٦

المتكاملة لدعم األمن النووي إلى إجراءات یمكن للدولة   الخطة  استدامة المنظومة ظ على  ا اتخاذھا للحف ویُشار في إطار 
: الحفاظ على  ٦األمن النووي، ولكن اإلجراءات ذات الصلة األكثر تحدیدا ترد في المجال الوظیفي  بمراكز دعموتتعلق  

، یمكن  أو في صدد وضعھا لدعم األمن النوويوإذا كانت الدولة قد وضعت خطة وطنیة  .النووياألمناستدامة منظومة
ملیة الخطة المتكاملة لتیسیر نھج منسق بین أصحاب المصلحة المحتملین في تحلیل احتیاجات االستدامة لدعم استخدام ع

قد وضعت خطة متكاملة لدعم األمن النووي أو إذا لم تكن . وإذا لم تكن الدولة  مركز لدعم األمن النوويتحدید جدوى إنشاء  
نسیق األمن النووي یمكن أن تُیسر تحدید جدوى إنشاء المركز. وتتاح  فإن الھیئة أو اآللیة الوطنیة لتھا ماضیة في وضع

أدوات أخرى في الوكالة، مثل استبیان نظام إدارة معلومات األمن النووي، لدعم الدول في إجراء تقییم ذاتي رفیع المستوى 
.الوطنیةمنظومة األمن النوويل

وبغض النظر عن اآللیة أو األداة التي تستخدمھا الدولة في ھذه المرحلة من عملیة تحدید الجدوى، ال تُركز الدولة على  
إجراء تحلیل شامل لالحتیاجات داخل كل منظمة من المنظمات ذات الصلة بتنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم 
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إذا استنتجت یتم في مرحلة الحقة العلمي. ولكن إجراء ھذا التحلیل األعمق  األمن  منظومةأن استدامة وال تُجریھ الدولة إالّ
. مركز لدعم األمن النوويالنووي ككل تشوبھا ثغرات كافیة یمكن معالجتھا من خالل إنشاء 

المحتملین -٢-٣ المصلحة  أصحاب  تحدید
استدامة   النوويتعتمد  األمن  دعم  المعنیین.  مركز  باحتیاجات أصحاب المصلحة  خدمات تفي  توفیر  على قدرتھ على 

ولذلك من الضروري أن تُحّدد الدولة بوضوح جمیع أصحاب المصلحة الرئیسیین في بدایة مرحلة تحدید الجدوى. وإذا  
قدما في دراسة  ي الُمض كافیة في استدامة نظام األمن النووي ككل وترغب في  ثغرات حصلت الدولة على موافقة بوجود  

المركز والحصول  ب أصحاب المصلحة المحتملین المعنیین ، یمكنھا أن تحّدد بوضوح  مركز لدعم األمن النوويإنشاء  
على مزید من المعلومات منھا. وبغض النظر عن اإلطار القانوني والرقابي المعیّن، تبّین لكثیر من الدول أن من المفید  

الوطنیة لقیادة ھذه العملیة. ویمكن لھذه المؤسسة الرئیسیة أن تقوم  یةالتنسیقاأللیة أو  ھیئة ال تعیین مؤسسة واحدة داخل  
بدور ُمجّمع وناشر المعلومات لكل منظمة، والمساعدة على تنظیم االجتماعات والمشاورات وتوثیق أي نتائج وقرارات. 

في الوقت  المسؤولة عن األمن النوويوالعالقة بین مختلف المنظمات مركز دعم األمن النوويوظائف ٢ویوضح الشكل 
مركز دعم  ، یفي  ٢مبیّنة في ھذا المنشور. وكما ھو موضح في الشكل  من المراحل التمضي فیھ الدولة في كل مرحلة الذي  

یبات، ویدعمون باحتیاجات مختلف أصحاب المصلحة، ولكن أصحاب المصلحة یقدمون أیضا مدخالت وتعقاألمن النووي
.  المركز طوال عمرهتنفیذ برامج  

. األمن النووي مع أصحاب المصلحة ووظائفھمركز دعم عالقات -٢الشكل 

ولكن یمكن أن  الوطنیة لتنسیق األمن النووي،  وال تقتصر قائمة أصحاب المصلحة المحتملین على المنظمات في الھیئة 
تشمل أیضا أصحاب المصلحة الخارجیین، مثل البائعین والموردین والجمھور والمجتمع المدني والدول األخرى والوكالة  

بإجراء ا تكلیف المؤسسة المعیّنة لقیادة عملیة تحدید جدوى إنشاء المركز أیضبالتاليیمكنوأو المنظمات الدولیة األخرى. 
تحلیل للدور المحتمل ألصحاب المصلحة الخارجیین في ھذه المرحلة وتقدیم تقریر إلى الھیئة أو اآللیة الوطنیة لتنسیق األمن  

ما تتوصل إلیھ من نتائج. النووي بشأن 

السلطة 
المختصة 

ھیئة أو آلیة تنسیق  
األمن النووي 

تحدید الجدوى
ھیئة أو آلیة تنسیق  

األمن النووي 

التخطیط

المنظمات المسؤولة  
عن األمن النووي 

شخص  
مأذون لھ 

شخص  
مأذون لھ 

السلطة 
المختصة 

منظمة أخرى 
مسؤولة عن 
األمن النووي

منظمة أخرى  
مسؤولة عن 
األمن النووي 

منظمة أخرى  
مسؤولة عن 
األمن النووي 

الجھة أو 
المنظمة (المنظمات) 

األم لمركز دعم 
األمن النووي شخص  

مأذون لھ 

السلطة 
المختصة 

السلطة 
المختصة 

شخص  
مأذون لھ 

منظمة أخرى  
مسؤولة عن  
األمن النووي

السلطة
المختصة 

شخص 
مأذون لھ

شخص 
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الثغرات -٣-٣ وتحلیل الموارد تقییم
واحد من أصحاب المصلحة  مركز دعم األمن النوويمجرد تحدید جمیع أصحاب المصلحة المحتملین في  ب ، یمكن لكل 

إجراء تقییم منظم ومفّصل الحتیاجاتھ وموارده وثغراتھ. وسیكون ھذا التحلیل استمرارا منطقیا الستعراض الدولة الحتیاجات  
ى: ) ویھدف إل١-٣نووي (انظر القسم استدامة األمن ال

تقییم االحتیاجات والقدرات المتعلقة بتنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم العلمي وتحدید الثغرات لكل جھة —
؛مركز دعم األمن النوويمحتملة من الجھات صاحبة المصلحة في 

والحاجة إلیھ.جمع البیانات الكافیة الضروریة التخاذ قرار نھائي بشأن جدوى إنشاء المركز —

التذییل األول  وترد   التقني والدعم  ورقةفي  البشریة والدعم  عمل لدعم تحلیل الموارد والثغرات المتعلقة بتنمیة الموارد 
العلمي. 

التي تكون تابعة للھیئة أو اآللیة الوطنیة مركز دعم األمن النووياء وتتولى المؤسسة المكلفة بقیادة عملیة تحدید جدوى إنش
البیانات المتولدة بعد االنتھاء من عملیة تقییم الموارد  إدارة وتنسیق جمع وتحلیل  لتنسیق األمن النووي والمسؤولة أمامھا  

مركز دعم األمن النوويجدوى إنشاء  من مسودة تقریر  ١وتحلیل الثغرات. ویمكن توثیق ھذه المعلومات باعتبارھا الجزء 
(انظر التذییل الثاني). ویمكن أن یتضمن التقریر المعلومات التالیة:

على المستویین الوطني البعیدالمدى  فياألمن النووي  استدامة منظومة  المطلوبة للحفاظ على  التنبؤ العام باالحتیاجات  )١
؛ والتشغیلي

األمن النووي؛بمركز دعمالمعنیینجمیع أصحاب المصلحة الرئیسیین  تحدید )٢
؛ صاحب مصلحةملخص نتائج تحلیل الموارد والثغرات لكل )٣
في برامج تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم العلمي لسد الثغرات المحددة.المطلوبةإشارة أّولیة إلى التحسینات  ) ٤

الوطنیة  یة التنسیق اآللیة ھیئة أو  ال في  من مسودة تقریر الجدوى، یمكن للدولة، إذا وافقت المنظمات المشاركة  ١واستنادا إلى الجزء  
األمن النووي، أن تمضي قدما في  استدامة منظومة على وجود أوجھ قصور كبیرة في القدرات والموارد الالزمة للحفاظ على 

األمن النووي التي یمكن أن تساعد على تلبیة ھذه االحتیاجات. لمركز دعمالمؤسسیة الممكنة النظر في النماذج 

الممكنة -٤-٣ المؤسسیة في النماذج  النظر 
نھج شامل إلنشاء  عدم وجودمن الدروس الرئیسیة التي حددھا أعضاء شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي  

األمن النووي باألدوار والوظائف المحددة في  مراكز دعم. وبینما تلتزم معظم  النوويوتشغیل مركز وطني لدعم األمن  
. ویرجع السبب الرئیسي وراء  مركز دعم األمن النووير في الطریقة التي تنفذ بھا الدول مفھوم  ك تباین كبی ، ھنا ٢-٢القسم  

مصممة خصیصا لتلبیة االحتیاجات المحددة والبنیة األساسیة لكل دولة على  مراكز دعم األمن النووي  إلى أن  ھذا التباین
تخدام المعلومات الواردة في مسودة تقریر جدوى إنشاء  حدة. وقبل اتخاذ قرار رسمي بشأن إنشاء المركز، یمكن للدولة اس

وسد الثغرات دون الخروج المركز لتقییم ودراسة العدید من النماذج المؤسسیة الممكنة التي یمكنھا تلبیة االحتیاجات المحددة  
بشكل كبیر عن حدود الموارد المتاحة والمتوقعة. 

وأنشأ عدد من الدول مركزا وطنیا لدعم األمن النووي كمؤسسة جدیدة مزّودة ببرامج جدیدة تماما وبنیة أساسیة متخصصة،  
وموظفین ومیزانیة تشغیلیة. وأنشأت بعض الدول بدال من ذلك مركزا لدعم األمن النووي عن طریق تجدید البنیة األساسیة 

بالفعل لتنمیة الموارد البشریة أو الدعم التقني أو الدعم  القائمة واستكمال أو تكمیل البرامج القا  العلمي داخل مؤسسة  ئمة 
افتراضیا یُعبّر ببساطة عن ھیكل ُمعزز للجوانب اإلداریة أو التواصل الشبكي  نموذجا  واحدة أو أكثر. ووضعت دول أخرى  

لمصلحة بدون االستثمار في بنیة أساسیة  األمن النووي بین أصحاب المركز دعملتیسیر زیادة تنسیق الوظائف األساسیة  
جدیدة كبیرة أو تجدیدات. 

األمن النووي وفي المجاالت التقنیة لألمن لمراكز دعمفي كیفیة تنفیذ الدول للوظائف األساسیة  تباین واسعوھناك أیضا  
بشدة دعم األمن النوويمراكز  تُقرر الدول أن تتخصص فیھا برامج المركز أو تركز علیھا. وتركز معظم  التي  النووي  

والعلمي.   التقني  تنمیة الموارد البشریة، بینما تستخدم دول أخرى مراكزھا بصورة أكبر في وظائف الدعم  على برامج 
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على أمن المواد مركز دعم األمن النوويتركیز برامج  ،وقررت بعض الدول، بناء على عملیة تحدید الجدوى واالحتیاجات
ا وجھت دول أخرى مراكزھا نحو الكشف عن المواد النوویة والمواد المشعة األخرى والتصدي والمرافق النوویة، بینم 

للمواد النوویة والمواد المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي. 

التكلفة-١-٤-٣ إلى المنفعة نسبة تحلیل

التكلفة في عدد محدود من أن تجري تحلیالفي الخطوة التالیة من عملیة تحدید الجدوىیمكن للدولة   لنسبة المنفعة إلى 
. دعم األمن النوويلمركز  النماذج المؤسسیة الممكنة التي یمكن أن تفي باالحتیاجات المحددة في مسودة تقریر جدوى إنشاء  

بما  ،المضارواآلثار السلبیة (ع)منافالتقییم تقني واقتصادي منھجي لآلثار اإلیجابیة ("وتحلیل نسبة المنفعة إلى التكلفة ھو  
]. والھدف من ذلك ھو الربط بوضوح بین االستخدام الفعال للتمویل ٦["إجراء ما المترتبة على اتخاذ)  التكالیف النقدیةفیھا 

نسبة المنفعة إلى التكلفة في التخطیط والتقییم على حد سواء. وفي التخطیط، یستخدم تحلیل ذلك  والنتائج المتوقعة، ویُستخدم  
مراعاة احتیاجات االستدامة والموارد القائمة. للتنبؤ بما إذا كانت المنفعة التي یحققھا النشاط تعادل التكالیف أو تتجاوزھا، مع

بحسب الضرورة. المستمرة وفي التقییم، یُستخدم التحلیل لتأكید تحقیق ھذه المنفعة وتنفیذ التحسینات 

العادة   في  التكلفة  إلى  المنفعة  نسبة  تحلیل  ذلك  طوال  تكالیف  ال ویراعي  في  بما  الحیاة،  والتشغیل تكالیف  دورة  المرافق 
ة والموارد البشریة والتدریب، فضال عن تكالیف تطویر النظام. ویمكن أن تشمل التكالیف رأس المال واإلجراءات، والصیان

]. ویستند تحلیل المنفعة إلى األثر  ٧، وكذلك التكالیف المباشرة وغیر المباشرة [مركز دعم األمن النوويوتطویر برامج  
للسماح بمقارنة التكلفة. وفي ھذا السیاق، یمثل األثر  اإلیجابي المتوقع، ویُعبّر عن ذلك في كثیر من األحیان بالقیمة النقدیة  

بنجاح من خالل  الوطنیةمنظومة األمن النووياستدامة  الوطنیة ودعم  على تلبیة االحتیاجات  مركز دعم األمن النوويقدرة  
یمة نقدیة ألغراض تنفیذ النماذج المؤسسیة المختلفة التي تكون قید النظر. وھناك منافع غیر ملموسة قد یتعذر تحویلھا إلى ق 

بیل المثال، تعزیز ثقافة  أثر (على سمن  رنة التكلفة، ولكن نظرا لمنفعتھا یمكن أخذھا في االعتبار على أساس ما تحققھ  مقا 
أقوى لألمن النووي). 

بیانیا یوضح عینة تحلیل نسبة المنفعة إلى التكلفة.مخططا ٣ویعرض الشكل 

. لتحلیل نسبة المنفعة إلى التكلفةمخطط بیاني -٣الشكل 

یمكن  تماما باحتیاجات الدولة واليالمؤسسي المختار یف والھدف من تحلیل نسبة المنفعة إلى التكلفة ھو التأكد من أن النموذج  
].٨لزیادة المنفعة أو خفض التكلفة [تنفیذ أي تدابیر عملیة أخرى 

عدة نماذج مؤسسیة بناء على الخبرة الحقیقیة ألعضاء شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال  لوترد في التذییل الثالث عینة 
لیل نسبة المنفعة إلى التكلفة.  األمن النووي وبما یُعبّر عن تح 

نموذج مؤسسي دون المستوى األمثل
مؤسسی في إنشاء مركز لدعم األمن  یمثل كل إطار باللون األحمر نموذجاً فریداً ا یشمل نھجاً

بقدرات فریدة في مجاالت تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم العلمي.  النووي یتمتع  
وال توفّر ھذه الخیارات المتعلقة بالنموذج المؤسسي منفعة كبیرة عند تحلیلھا مقابل تكالیف  

التنفیذ واالستدامة. 
النموذج المؤسسي األمثل  

فر یشمل نھجاً إلنشاء مركز لدعم األمن النووي یمثل كل إطار وارد باللون األزرق خیاراً یداً
العلمي. والدعم  التقني  والدعم  البشریة  الموارد  لتنمیة  فریدة  بإمكانات  الخط  یتمتع  ویمثل 

خیارات جیدة لموازنة نسبة التكلفة إلى المنفعة، وتوفیر دلیل لصانعي القرار من أجل تحدید  
حدود المیزانیة (التكلفة).  النموذج المؤسسي الذي سیُلبي احتیاجاتھم (المنفعة) في 

النموذج المؤسسي المختار 
للنموذج المؤسسي المختار إلى جانب   یمثل اإلطار األخضر الوارد على شكل معّین مثاالً
النموذج المؤسسي األمثل. ویتطلب ھذا االختیار من صانعي القرار تحدید نُھج بدیلة للمنافع  

من  أكثر  بأنھا مرتفعة  تكالیفھا  إنشاء  التي تحدد  تحقیقھا من خالل  یمكن  بحیث ال  الالزم 
المركز.  تكلفة كبیرة منخفضةتكلفة

ضة
منفعةمنخف

منفعةكبیرة
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القرار -٥-٣ اتخاذ
النماذج المؤسسیة الممكنة لمركز   التي یمكن أن تُلبي  دعم األمن النوويبعد إجراء تحلیل لنسبة المنفعة إلى التكلفة في 

وتسد الثغرات المحددة في مسودة تقریر جدوى إنشاء المركز، من المرجح أن یكون لدى الدولة ما یكفي من  االحتیاجات  
المعلومات التخاذ قرار مستنیر بشأن إنشاء المركز. وفي ھذه المرحلة، تُشجع الدول على دمج نتائج تحلیل نسبة المنفعة 

ألمن تنسیق االوطنیة لاآللیةھیئة أو  التقدیم التقریر الكامل إلى  جدوى إنشاء المركز ومن تقریر  ٢إلى التكلفة في الجزء  
في تقدیم نتائج تقریر الجدوى إلى  یةھیئة التنسیقالاستعراض نھائي واتخاذ القرار بشأنھ. وقد ترغب  من أجل إجراءالنووي  

اء وتشغیل المركز. ویمكن أن  كبار صانعي القرار والمدیرین اآلخرین لضمان التزامھم وإمساكھم بزمام الملكیة في إنش
. وفي حال اتخاذ قرار بعدم مركز لدعم األمن النوويالنھائي األساس إلطالق مشروع وطني إلنشاء  التقریر  یُشكل ھذا  

.مركز لدعم األمن النوويلقرار الدولة بعدم المضي في إنشاء  مبرراأو  التقریر النھائي سجالیشكلإنشاء المركز، یمكن أن  

التخطیط لمركز دعم األمن النووي -٤

األمن النووي، من المفترض أن تكون الدولة قد توصلت إلى قرار بشأن إنشاء المركز  عندما یبدأ التخطیط إلنشاء مركز لدعم 
ي لتحدید  العملیة بدقة فإن الكثیر من المعلومات الواردة في التقریر النھائبعد عملیة تحدید جدوى إنشائھ. وإذا اتبعت الدولة ھذه  

.  منظم جدوى المركز ستُشكل أساسا سلیما للشروع في مشروع وطني إلنشاء مركز لدعم األمن النووي باتباع نھج  

التنسیقیة -١-٤ على اآللیة الرسمي  الطابع  إضفاء 
وبعد   عملیة  من الضروري إجراء تنسیق فعال بین أصحاب المصلحة في مركز دعم األمن النووي لنجاح ھذا المركز. 

تحدید الجدوى والتوصل إلى قرار بشأن إنشائھ، واصلت بعض الدول ببساطة استخدام ھیئة تنسیق األمن النووي الوطنیة  
األمن  جدیدة مخصصة لمركز دعم  یةالقائمة لتنسیق تطویر وتشغیل المركز، بینما أنشأت بعض الدول مجالس أو لجان تنسیق

من اآللیتی  ناجحة ما دامت توفّر المكان واإلطار الفعالین لدعم التنسیق والتعاون بین أصحاب ن  النووي. ویمكن أن تكون أيٍ
المصلحة طوال دورة حیاة المركز. 

ولضمان تحقیق المستوى األمثل من التعاون على المستوى الوطني في إنشاء وتشغیل مركز دعم األمن النووي، وجدت 
النووي [تفاھم رسمبعض الدول أن من المفید إبرام مذكرات   المعنیین بمركز دعم األمن  ]. ٩یة بین أصحاب المصلحة 

بما في ذلك تحدید الجھة المضیفة أو للمركزویمكن أن یكون ذلك مفیدا بشكل خاص في توثیق األدوار والمسؤولیات    ،
، مثل تقاسم الموارد  المنظمة األم، وتوثیق النطاق المتفق علیھ لبرامج المركز وأنشطتھ، وتحدید أي ترتیبات إداریة رئیسیة

. والتكلفة بین أصحاب المصلحة
بالم الشعور  أیضا  یُعزز  أن  النووي  األمن  دعم  مركز  لتنسیق  رسمیة  آلیة  وضع  شأن  المصلحة  ومن  لكیة بین أصحاب 

مواءمة برامج   یساعد على ضمان  استراتیجیات  المعنیین، ویمكن أن  مع  وثیقة  وأنشطتھ بصورة  النووي المركز  األمن 
وسیاساتھ واحتیاجاتھ على المستوى الوطني. 

االستراتیجیة -٢-٤ وضع 
بعد إنشاء آلیة تنسیق رسمیة وتحدید األدوار والمسؤولیات بین أصحاب المصلحة المعنیین بمركز دعم األمن النووي، یمكن للدولة 

، ویتكون استراتیجي للمركز. ویستند ھذا التخطیط بصورة مباشرة إلى فھم واضح لالحتیاجات الوطنیة أن تبدأ بإجراء تخطیط  
من خالل عملیة تحدید الجدوى وتدعمھ بعد ذلك برامج وعملیات ونُظم إدارة متكاملة لضمان ھیكل تنظیمي فعال.ھذا الفھم  

أمرا أساسیا لنجاح المركز واستدامتھ على المدى الطویل. واضحةوتعد مواءمة مركز دعم األمن النووي مع استراتیجیة  
في إنشاء برامجھ ه المركز ذاالتجاه الذي سیتخ للمساعدة على تحدید ویمثل وضع االستراتیجیة نشاطا موجھا نحو المستقبل 

تنفیذ االستراتیجیة وتحسینھا أو   النووي أن تستفید باستمرار من  ویمكن لمراكز دعم األمن  تحدیثھا حسب ما  وأنشطتھ. 
لالستراتیجیة رصد البیئة الخارجیة باستمرار إلجراء ما یلزم من تقتضیھ الحاجة بمرور الوقت. ویشمل التحسین المستمر  

التي تستند إلیھا األھداف االستراتیجیة.تغییرات على االفتراضات 
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المنظمة (أي أدوارھا ) تسترشد بسیاق ٤ویمكن أن تبدأ مراكز دعم األمن النووي بوضع خریطة استراتیجیة (انظر الشكل
النووي الوطنیةومسؤولیاتھا داخل   ) وقیمھا (أي ما یھم مركز دعم األمن النووي، مثل إنشاء قوة عاملة منظومة األمن 

ویُشكل السیاق والقیم األساس الذي تستند إلیھ مھمة مركز  ظ علیھ).  ا مختصة كجزء أساسي من تنفیذ األمن النووي والحف
من صحة أسباب وجود المركز. وتُشكل مھمة المركز أساس األھداف االستراتیجیة للمركز أو دعم األمن النووي والتحقق 

جاالت برامجھ مالعمل الذي سیُحدد المركز من خاللھ  المركز وأھدافھ األساس إلطار  إلى تحقیقھ. وتُشكل مھمة  یحتاج  ما  
الداخلیة، والتعلم، والنمو.األساسیة وخدماتھ وكذلك ترتیباتھ اإلداریة، والتمویل، والعملیات 

واضحة النطاق  وضع خریطة استراتیجیة المركز على تطویر الخدمات التي تدعم تحقیق أھداف استراتیجیة  وسیساعد  
المصلحة   بأصحاب  استراتیجیة أیضا  ویمكن أن تفضي عملیة وضع  بوضوح.  ومحددة  فعالة  مشتركة  تشغیلیة  وجوانب 

ثناء مرحلة تحدید الجدوى وتنقیح ھذا النموذج ألن  المعنیین بالمركز إلى إعادة النظر في النموذج المقترح للمركز المحدد أ
قد ال یكون قابال للتطبیق بعد مزید من التخطیط والتحلیل. البدایة النموذج المؤسسي الذي وقع علیھ االختیار في 

. استراتیجیة مركز دعم األمن النووينموذج خریطة-٤الشكل 

وترد في التذییل الرابع إرشادات عملیة إضافیة بشأن التخطیط االستراتیجي لمركز دعم األمن النووي.

االستراتیجیة -٣-٤ تنفیذ خطة
عملیة وضع  یمكن أن تضع مراكز دعم األمن النووي أیضا خطة موثقة لتنفیذ االستراتیجیة بما یتفق بصورة وثیقة مع  

. وینبغي أن یسفر ذلك عن ھیكل تنظیمي عملي واضح على أساس برامج المنظمة ٢-٤االستراتیجیة الموضحة في القسم  
وعملیاتھا. ویمكن أن تشمل الخطة العناصر التالیة: 

مھمة مركز دعم األمن النووي 
النووي؟ السیاق: ما ھي أدوار مركز دعم األمن النووي ومسؤولیاتھ المتعلقة باألمن 

القیم: ما ھو المھم بالنسبة لمركز دعم األمن النووي؟ 

أصحاب المصلحة/ 
العمالء 

منظور أصحاب  
المصلحة

األھداف االستراتیجیة

المالیة

العملیات

التعلم والنمو 

االجتماعيمنظور الالمستخدمینمنظور الممولینمنظور 

من ھم مختلف أصحاب  
المصلحة المعنیون  
بمركز دعم األمن  

ماذا یریدون؟ النووي؟ 

ماذا یرید الممولون مقابل  
تقدیم التمویل؟ 

كیف یستفید مستخدمو  
مركز دعم األمن النووي  

؟ الخدمات المقدمةمن 

إذا نجح مركز دعم األمن  
النووي، فما ھو أثره على  

المجتمع؟ 

التكلفة والقیمةمنظور المیزانیة 
إذا نجح مركز دعم األمن النووي، كیف ستُرصد  

میزانیتھ؟ وھل سیكون مستداماً؟ 
نجح مركز دعم األمن النووي، فما ھو التمویل  إذا 

الذي سیجري إنفاقھ؟ ھل التكلفة تستحق النتائج؟ 

منظور العملیات الداخلیة

والممولین والمنظمین الرقابیین، ما ھي العملیات التي یجب أن یركز  إلرضاء أصحاب المصلحة والمستخدمین 
علیھا مركز دعم األمن النووي ویتفوق فیھا؟ 

منظور نمو التعلم

كیف یتعلم مركز دعم األمن النووي وینمو ویتطور باستمرار كمنظمة؟ 
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مركز؛ اللمحة عامة عن استراتیجیة —
؛ للمركزالھیكل التنظیمي والتشغیلي —
الوطني؛ تحلیل احتیاجات األمن النووي —
؛ للمركزاألھداف االستراتیجیة —
؛ للمركزنظام اإلدارة المالیة —
مركز وإدارة الجودة؛ السیاسة إلدارة مشروع —
مع الشركاء؛ والتآزرمركز بشأن التعاون السیاسات وإجراءات —
؛ بروتوكول أو خطة المركز لالتصال من أجل التفاعل مع أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین—
مركز بشأن إدارة الموارد؛الإجراءات سیاسات و—
مركز إلدارة الكفاءات الداخلیة؛السیاسات وإجراءات —
مركز إلدارة المخاطر.الاستراتیجیة —

ویتمثل الھدف األساسي لخطة تنفیذ االستراتیجیة في دعم استدامة المركز نفسھ على األجل الطویل. ویتضمن التذییل الخامس 
خطة لتنفیذ االستراتیجیة، وترد في التذییل السادس عینة للھیكل التنظیمي لمركز دعم األمن  معلومات إضافیة عن وضع  

النووي.

المشروع -٤-٤ بدء 
في ھذه المرحلة، یمكن للدولة أن تبادر بمشروع وطني إلنشاء مركز لدعم األمن النووي، مع اإلشارة إلى المنشورات 

]. ووضعت شُعبة األمن النووي التابعة للوكالة ١١،  ١٠ارة الفعالة للمشروعات [والموارد المتاحة بشأن مبادئ وعملیات اإلد
إلى الدول بناء على طلبھا دون أي تكلفة. دلیال لدعم الدول في تنفیذ المشاریع في مجال األمن النووي، وسیُقّدم ھذا الدلیل  

المشروع العمل على تحدید المعلومات التالیة المتعلقة بالمشروع وتوثیقھا: بدءالمنشور، یشمل وألغراض ھذا 

األھداف والغایات؛—
النطاق، بما في ذلك المتطلبات التشغیلیة التي تحددھا الدولة؛ —
القیود واالفتراضات؛—
استراتیجیة إدارة المخاطر، بما في ذلك تقییم مخاطر المشروع وتوثیقھا؛—
مشروع، بما في ذلك إدارة القضایا، ومراقبة التغییر، ومراقبة الجودة، وإجراءات اإلبالغ؛بة الق استراتیجیة مرا—
إدارة أصحاب المصلحة وخطة االتصال؛ —
تخطیط الجدول الزمني. —

النموذج غیر أن بوسع الدولة أن تتخذ نھجا متدرجا لتطبیق عناصر معّینة من عناصر عملیة إدارة المشروع اعتمادا على  
لمركز دعم األمن النووي. وبالنسبة للدول التي تنشئ مركزا لدعم األمن النووي مستخدمة في ذلك بنیة لمختارالمؤسسي ا

أساسیة جدیدة كبیرة وباھظة التكلفة، من الضروري استثمار مزید من الوقت في مراحل معیّنة من عملیة إدارة المشروع، 
المشروع   المخاطر ومراقبة  قویة إلدارة  استراتیجیة  مدیر مثل وضع  قیادة  ومؤھل تحت  مختص  مشروع  وإنشاء فریق 

الموارد وتجنب التأخیرات الكبیرة. مختص ومؤھل لضمان عدم إھدار 

وتوثق المخرجات الرئیسیة أثناء مرحلة الشروع في المشروع، والتي یمكن أن تُشكل دلیال لتطویر وتشغیل مركز لدعم  
واصفات تقنیة تحددھا الدولة. وتصف المتطلبات العامة التي تحددھا األمن النووي على المدى الطویل كمتطلبات عامة وكم

الدولة البنیة األساسیة الشاملة والموارد الالزمة لمركز دعم األمن النووي من أجل خدمة أصحاب المصلحة بفعالیة وللوفاء  
فصیلیة التي تحددھا الدولة لكل  . وتشمل المواصفات التقنیة متطلبات األداء التمنظومة األمن النووي الوطنیةبدورھا في  

قطعة من المعدات واألدوات الالزمة لدعم برامج مركز دعم األمن النووي في تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم  
نسق تنظیمفي عملیة الشراء أثناء المشروع، ویمكن أن تستخدم كسجل لدعم  العلمي. ویمكن أن تساعد ھذه المواصفات  

التحسین المستمر للمركز إذا نشأت احتیاجات جدیدة في المستقبل.  المكونات و
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إنشاء وتشغیل مركز لدعم األمن النووي -٥

في ھذه المرحلة، تكون الدولة قد جمعت معلومات كافیة ووضعت خطة قویة إلنشاء وتشغیل مركز ُمصمم لتلبیة احتیاجات  
في وضع البرامج من  منظم. ویمكن للدولة اتخاذ نھج  األمن النووي الوطنیةالحفاظ على استدامة منظومةالدولة من أجل  

أجل تحقیق فعالیة مركز دعم األمن النووي وتحقیق استدامتھ على المدى الطویل ولضمان تنمیة القدرات المناسبة واكتساب  
الموارد بمرور الوقت. 

البرامج -١-٥ وضع 
إنشاء وتشغیل مركز دعم األمن النووي المبیّنة في ھذا المنشور لكي تكون عملیة منھجیة، تتناول بینما تُصمم كامل عملیة  

نھج  ٣-١-٥إلى  ١-١-٥األقسام من   تطبیق  كیفیة  التفصیلي  الوصف  للوظائف األساسیة منظم بمزید من  برامج  لوضع 
الثالث لمركز دعم األمن النووي. 

البشریة- ١-١-٥ الموارد تنمیة

تستند إلى تحلیل  تھدف برامج تنمیة الموارد البشریة الخاصة بمركز دعم األمن النووي إلى تلبیة االحتیاجات الوطنیة التي
مع وظائف األمن النووي في مختلف المنظمات داخل نظام األمن النووي. ویمكن أن تتراوح ھذه المنظمات للوظائف  مقارن  

ولة عن استخدام المواد النوویة أو المواد المشعة األخرى أو تخزینھا، والمنظمات المسؤولة عن حمایة بین منظمات مسؤ 
والتصدي لھا. ویمكن أن یؤدي العاملون في ھذه المنظمات وظائف الحدود وتنفیذ ھیكل للكشف عن أحداث األمن النووي  

تُركز كلیا أو جزئیا على وظائف وواجبات األمن النووي.

الخاصة  ویُرك التدریب  أنشطة  العادة على  النووي في  بمركز دعم األمن  الخاصة  البشریة  الموارد  تنمیة  برامج  نطاق  ز 
]. ویجمع التدریب بین أنشطة بناء المھارات، بما في ذلك التوجیھ والتعلیم، بغرض  ١٢بوظائف محددة بدال من التثقیف [

ویناسب التدریب تلبیة االحتیاجات المحددة (على إعداد الفرد أو الفریق ألداء مھمة أو وظیفة أو سلس لة وظائف محددة. 
، واالمتثال لوالیة رقابیة).مألوفةسبیل المثال، حل مشكلة متعلقة باألداء، واستخدام معدات جدیدة أو غیر 

ولزیادة تنمیة كفاءة األفراد كي تناسب أدوارھم الحالیة والمقبلة في نظام األمن النووي للدولة، یمكن لمركز دعم األمن  
في الدولة. ویتحقق ذلك من خالل تحسین الفعالیة عن طریق  النووي أن یسعى إلى تحقیق المستوى األمثل لموارد التدریب 

والتشارك في المناھج وطرق التدریب بین السلطات المختصة (والدول األخرى،  استخدام األداء الوظیفي كأساس للتدریب
حیثما أمكن) لمنع وتقلیل االزدواجیة غیر الضروریة في الجھود. وتحقیقا لھذه الغایة، یمكن أن تُطبق مراكز دعم األمن  

تقدم تدریجي منطقي من تحدید المعرفة النووي نھجا منظما حیال التدریب. والنھج المنظم حیال التدریب ھو نھج یتیح تحقیق
إلى تطویر وتنفیذ التدریب لتحقیق ھذه الكفاءات. وباإلضافة إلى ذلك،  والمھارات والمواقف الضروریة ألداء وظیفة ما  

وینقسم   للتدریب.  تقییما  التدریب  حیال  المنظم  النھج  والتصمیم،  ھذا  یشمل  التحلیل،  مراحل:  خمس  إلى  العادة  النھج في 
السابع أمثلة توضح الممارسات الجیدة المتبعة في تطبیق النھج المنظم  التذییل ]. ویتضمن ١٣طویر، والتنفیذ، والتقییم [والت

حیال التدریب. وفي حین أن جمیع مراحل تنفیذ النھج المنظم حیال التدریب مھمة، یمكن لمرحلتي التحلیل والتقییم أن تحقق  
لدعم األعضاء في إجراء  نموذجا ع قدما بتحسین األداء. ولذلك یعرض التذییل الثامن  أكبر أثر على نجاح التدریب في الدف

تحلیل أّولي عام للموارد البشریة واالحتیاجات من التدریب. 

ویتطلب نجاح برامج تنمیة الموارد البشریة الخاصة بمركز دعم األمن النووي توخي العنایة في إدارة جمیع مراحل النھج  
تدریب وجمیع جوانب برنامج التدریب. وتشمل ھذه العملیة وضع ھیكل تنظیمي، وتحدید األدوار والمسؤولیات المنظم حیال ال

برنامج   أنشطة  وتنفیذ  التدریب،  لبرنامج  وإجراءات  عملیات  ووضع  المعنیین،  واألشخاص  المنظمات  لجمیع  بوضوح 
ھج التدریب. ویمكن أن تشمل عملیات برامج التدریب التدریب. وتتسم إدارة برنامج التدریب بأھمیة خاصة لعملیة وضع منا 

األخرى التي تنطوي على إجراءات محددة رسمیا وإشرافا إداریا تدریبا على جدولة التدریب؛ وتسجیل المتدربین؛ وشراء 
حدید مواقع وتحدیثھا دوریا؛ وتوتدریبھم؛ واستعراض الدورات التدریبیة  المدربینومراقبة مواد التدریب ومعداتھ؛ واختیار  
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التاسع   التذییل  ویتضمن  ودعمھا.  المنظمات  سائر  مع  والتنسیق  استخدامھ نموذجا التدریب؛  یمكن  التدریب  إدارة  لخطة 
للمساعدة على تنظیم وإدارة برنامج التدریب الخاص بمركز دعم األمن النووي. 

التقني-٢-١-٥ الدعم

منھجیة مع على غرار برامج تنمیة الموارد البشریة الخاصة بمراكز دعم األمن النووي، یمكن أیضا التعامل بصورة 
التقني. وتوجھ خدمات الدعم التقني الخاصة بمركز دعم األمن النووي عموما نحو اإلدارة عملیة تطویر برنامج الدعم 

طوال منظومة األمن النووي الوطنیةالمستدامة للمعدات المتعلقة باألمن النووي التي تملكھا وتشغلھا المنظمات داخل  
بأنھا عملیة  حیاتھا  دورة  طوال  المعدات  إدارة  وتتسم  المعدات.  حیاة  ومھام دورة  المعدات؛  اختیار  وتشمل  واسعة 

الصیانة، مثل المعایرة، ودعم وإصالح البرامج الحاسوبیة؛ وتطویر المعدات. وتتبع إدارة المعدات طوال دورة حیاتھا 
سلسلة دوریة من الخطوات تبدأ بتحدید االحتیاجات وتنتھي بتقییم ما یؤدى ویُقدم من خدمات ألصحاب المصلحة، مع 

على  المستمر.  التركیز  المعنیة التحسین  والمنظمات  النووي  األمن  دعم  لمركز  یمكن  النھج،  ھذا  اتباع  خالل  ومن 
عن إدارة المعدات طوال دورة حیاتھا تنفیذ الصیانة الوقائیة وأفضل ممارسات رصد حالة المعدات، وتقلیل المسؤولة

وقت تعطل المعدات وتكالیف الصیانة الشاملة.

باألخذ بنھج منظم في تطویر برنامج الدعم التقني أثناء عملیة تحدید جدوى مركز دعم األمن وتبدأ الخطوة   األولى 
النووي عندما یُشار إلى وجود حاجة كبیرة، ویلتزم أصحاب المصلحة بتطویر برنامج للدعم التقني من خالل مركز  

اء تقییم شامل الحتیاجات الدعم التقني من  لدعم األمن النووي. وفي إطار عملیة تخطیط المشروع، یمكن للدولة إجر 
النووي،  األمن  دعم  بمركز  المعنیین  المصلحة  مختلف أصحاب  یمتلكھا ویشغلھا  التي  للمعدات  حصر  إجراء  خالل 
ووضع معاییر تحدید المعدات التي یمكن إدارتھا بدعم تقني من المركز. ویمكن أن تشمل معاییر الدعم التقني تفضیالت 

ة، والسالمة التقنیة، والجدوى، وفعالیة التكلفة. وبعد وضع برنامج الدعم التقني الخاص بمركز دعم أصحاب المصلح
األمن النووي، یمكن للمركز رصد وتقییم الخدمات المقدمة لضمان الوفاء تماما باحتیاجات الدولة وتعزیزھا، وتحدید 

أو التحدیات.ثغرات ومعالجة ال 

وضع خطة للدعم التقني إلدارة المعدات طوال دورة حیاتھا من أجل دعم ھذا النھج ویمكن لمراكز دعم األمن النووي 
من المركز إلى أصحاب المصلحة في أداء المھام التالیة: المنظم، ویمكن االسترشاد بھذه الخطة في الخدمات المقدمة  

المكونات، وجرد األجھزة؛ رصد االستخدام، ومراقبة نسق —
ذلك رصد الحالة اإللكترونیة وتحلیل البیانات؛ رصد حالة المعدات، بما في—
ممارسات الصیانة الوقائیة والتصحیحیة الروتینیة، بما یشمل التفتیش الدوري، واالختبار، والمعایرة؛ —
الحاسوبیة)— التقییم  وبرامج  البیانات،  وجمع  والمعدات،  الحرجة (األجھزة،  المكونات  وأعمالھا  لكل  تحدید  جھاز 

المتوقعة؛
تحدید مدى توافرھا؛لموردین المحتملین للتحقق من المكونات الحرجة وتقصي ا —
إعداد خطة صیانة طویلة األجل وتحدید التدابیر الكفیلة بتوفیر قطع الغیار وتحقیق المرونة في استیعاب التعدیالت  —

والتغییرات والتحدیثات المحتملة. 

برنامج مركز دعم األمن النووي الخاص بالدعم التقني إلدارة المعدات طوال دورة حیاتھا یشمل أیضا اختیار وإذا كان  
المعدات،   لصیانة  خارجي  خدمات  مقدم  الوقائیة  وإدارة  الصیانة  أنشطة  تحدید  أیضا  التقني  الدعم  تشمل خطة  أن  یمكن 
لمعایرة واختبار  المشعةار علیھ. وتتطلب أیضا مصادر الفحص  االختییقع  والتصحیحیة وبروتوكوالت اإلبالغ للمتعھد الذي  

یمكن إدراجھا في خطة الدعم التقني. ویمثل  وإدارتھا للحصول علیھا معدات كشف اإلشعاعات أیضا عملیات وإجراءات  
للمساعدة التقنيتنظیم نسق المكونات عنصرا أساسیا آخر من عناصر صیانة المعدات التي یمكن معالجتھا في خطة الدعم  

في التصمیم والوثائق األخرى والمعدات المثبتة أو المستخدمة في المیدان. المحتاط لھا صفات  اموالعلى ضمان االتساق بین  
مقصودة كبیرة مستندة إلى تجارب التشغیل واحتیاجات ویمكن أن تنشأ تغییرات على تنظیم نسق المكونات نتیجة لتغییرات 

]. وأخیرا، تشمل ١٤التطورات التقنیة والتعدیالت الالزمة لتحدیث المكونات المتقادمة أو البالیة [الصیانة الجدیدة المحددة، و
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إدارة المعدات طوال دورة حیاتھا تنفیذ برنامج للتدریب على الصیانة من أجل تحسین توافر النُظم ومھارات مقدمي خدمات 
تقلیل متطلبات الدعم من الشركة المصنّعة. الصیانة وكذلك لتقلیص تكالیف الصیانة عن طریق 

بما یتفق مع القدرات األساسیة في مجال إدارة المعدات ٥ویوضح الشكل   نھجا منظما حیال وضع برنامج للدعم التقني 
لخطة الدعم التقني.نموذجا طوال دورة حیاتھا. ویتضمن التذییل العاشر 

.نھج منظم حیال القدرات األساسیة إلدارة المعدات طوال دورة حیاتھا-٥الشكل 

العلمي -٣-١-٥ الدعم

في إطار عملیة تحدید جدوى مركز دعم األمن النووي، سیكون قد تم التوصل إلى توافق عام في اآلراء بین أصحاب  
ویمكن أن یسترشد تطویر برامج دعم العلمي وجدوى ھذه الخدمات.  المصلحة بشأن الحاجة العامة لتطویر خدمات ال 

للثغرات والموارد والنموذج المؤسسي   المراد تطویره الدعم العلمي الخاصة بمراكز دعم األمن النووي بأي تحلیل 
. ومن السمات الرئیسیة لمعظم برامج الدعم العلمي الخاصة بمراكز دعم األمن النووي أنھا تشمل في كثیر من للمركز 

األحیان خبرة متقدمة في الموضوع، ویمكن أن تتطلب استثمارات كبیرة في البنیة األساسیة، تبعا لنوع خدمة الدعم 
بنھج منظم في   لألخذ  یمكن  ولذلك  تقدیمھا.  المراد  الدعم العلمي  النووي في مجال  مركز دعم األمن  برامج  تطویر 

وبالمقارنة مع تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني،   یمكن أن تشمل خدمات العلمي أن ینطوي على تحدیات فریدة. 
تكون برا الدعم   المثال، قد ال  سبیل  وعلى  الخدمات.  فعالیة  ولتقییم  االحتیاجات  لتحلیل  آفاقا زمنیة أطول  مج العلمي 

البحث والتطویر الموسعة لتكنولوجیات األمن النووي الجدیدة ضروریة بالنظر إلى أن السوق التجاریة لمعظم معدات 
األمن النووي متطورة إلى حد كبیر وقادرة على تلبیة معظم االحتیاجات. وقد یكون تحدید الحاجة إلى إنشاء برنامج 

إدارة مقدمي 
خدمات الصیانة

الصیانة والنطاق 
واختیار المھام 

میزانیة الصیانة التحسین المستمر تنظیم نسق المكونات 

إدارة مصادر إدارة قطع الغیار 
الفحص المشعة
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وات عدیدة طورت أثناءھا الدولة بنیتھا األساسیة في المجال النووي لمركز دعم األمن النووي في ھذا المجال نتاج سن
على نطاق أوسع، وبالتالي تطویر قیاسات فریدة للمواد أو متطلبات لألمن النووي التي تحددھا الدولة. كما أن تقییم 

موارد البشریة والدعم برامج تنمیة ال أثر معظم  فعالیة برامج البحث والتطور المذكورة لیس مسألة مباشرة مثل تقییم  
ومع ذلك، ال یزال العدید من مراكز دعم األمن النووي یسعى، إلى أقصى حد ممكن، إلى إنشاء برامج في   التقني. 
مجال الدعم العلمي على أساس تحلیل االحتیاجات وتصمیم ھذه البرامج الستخدامھا في تقییم الفعالیة في تحسین األداء 

. لوطنیةمنظومة األمن النووي ا داخل  

وتستند في العادة خدمات الدعم العلمي الخاصة بمركز دعم األمن النووي لتقدیم مشورة الخبراء إلى السلطات المختصة أو 
داخل   المركز  یؤدیھ  بوضوح  محّدد  دور  إلى  النووي  األمن  ألحداث  استجابة  التحلیلي  النووي الدعم  األمن  منظومة 

التوجیھیة داخل الدولة، بما  والمبادئ]. ویمكن توثیق ذلك في مختلف السیاسات الرسمیة واإلجراءات الرسمیة  ١٥[الوطنیة
في ذلك ما یلي: 

القوانین واللوائح الخاصة باألمن النووي؛—
الكشف الوطنیة؛استراتیجیة —
؛ التصديالوطني وخطة التصدينظام —
مفاھیم التشغیل؛—
إجراءات العمل النمطیة.—

وغیرھا من اختبارات األداء المماثلة على المستوى الوطني أن تساعد على  للتمارین  وفي حالة خدمات الدعم العلمي، یمكن  
تقییم فعالیة برامج مراكز دعم األمن النووي في ھذه المجاالت.

المحتملة.ومھامھا مثال لقائمة خدمات الدعم العلمي١ویرد في الجدول 

أمثلة لمجاالت الدعم العلمي والمھام ذات الصلة - ١الجدول 

أمثلة المھام أمثلة لمجاالت الدعم العلمي 

البحث والتطویر في األجھزة أو التقنیات أو التكنولوجیات الجدیدة في مجال األمن النووي البحث والتطویر 
السیاسات التعاون والتبادل بین األوساط األكادیمیة والعلمیة وأوساط  

الب، بما في ذلك فرص البحث المختبريالت للط اموارد مثل الِمنح والزم
المشاركة في مبادرات األمن النووي الدولیة والتمارین المرتبطة بھا أو التبادالت المتصلة  

بالدعم العلمي  

دعم التفتیش الرقابي، بحسب الحاجةالمشورة والدعم من الخبراء 
لتقییم اإلنذارات باستخدام مشورة الخبراء وتقییم الطیف عن بُعدالدعم عن بُعد 

الدعم التحلیلي أو التشغیلي عن بُعد أو في الموقع 

الدعم التشغیلي للفرق المیدانیة  
في الموقع 

للمواد الخارجة عن التحكم  للتصديالدعم التشغیلي للفرق المیدانیة من أصحاب المصلحة 
التي  وإبطال مفعول األجسام اء المقدمة إلى فرق إنفاذ القانون،  الرقابي (مثل مشورة الخبر 

تُشكل تھدیدا، وتقییم األمان أو تحلیل العواقب) 
داعم متنقل (یوفّر خبراء متخصصین مدربین تدریبا خاصا ومعرفة شاملة   فریق خبراء 

باستخدام أجھزة أو معدات كشف اإلشعاعات وقیاسھا)
الكبرى باستخدام نُظم كشف اإلشعاعات إدارة أو دعم األحداث العامة  

وضع الوثائق الرقابیة والتخطیطیة  
والتشغیلیة واإلجرائیة

في وضع اللوائح دعم الھیئة الرقابیة 
دعم تطویر مفاھیم التشغیل وإجراءات العمل النمطیة ألنشطة فرق الخبراء الداعمة المتنقلة
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أمثلة المھام أمثلة لمجاالت الدعم العلمي 

اختبار أو مختبرات تجارب إنشاء وإدارة منصات اختبار التكنولوجیا 
ظم القائمة وحساسیتھااختبار التكنولوجیات الجدیدة وكفاءة النُّ

رصد اإلشعاعات المحیطة (الرصد البیئي)وظائف الرصد 
عد الجرعات في الجسم  ورصد تعرض األفراد لإلشعاعات (قیاس الجرعات بأثر رجعي، 

بكاملھ)

مع األدلة وتسلسل العھدة دعم التعامل إدارة مسرح الجریمة واألدلة 
دعم نقل األدلة وتخزینھا

االتصال   التحلیلتوفیر  التحقیقات  بخدمات  في  القانون  إنفاذ  فرق  ودعم  التقلیدي  الجنائي 
داخل مسرح الجریمة اإلشعاعیة

القدرات والخبرة لدى المنظمة المیدانیة المسؤولة عن المواد النوویة والمواد المشعة األخرى  التحلیل المادي والتفسیر 
المختبرات المتقدمة العاملة المزّودة بمختلف التقنیات التحلیلیة الالزمة لتحلیل المواد النوویة  

والمشعة األخرى 
األنشطة والخبرة في مجال التحلیل الجنائي النووي 

وط مكتبة  المشعة تشغیل  والمواد  النوویة  للمواد  سجالت  أو  النوویة  الجنائیة  لألدلة  نیة 
األخرى

المعدات -٢-٥ وشراء  المختبرات تطویر
األمن النووي لدعم برامج تنمیة یُحّدد كثیر من مراكز دعم األمن النووي الحاجة إلى شراء مجموعة متنوعة من معدات  

والدعم العلمي. وتطور مراكز دعم األمن النووي بصفة خاصة في كثیر من األحیان مختبرات  الموارد البشریة والدعم التقني  
مج في مجاالت معیّنة من المجاالت التقنیة لألمن النووي، مثل الحمایة المادیة للمواد النوویة معدات متخصصة لدعم البرا

الكشف عن   وتقنیات  مرافق؛  من  بھا  یرتبط  وما  األخرى  المشعة  المواجھة اإلشعاعات  والمواد  خطوط  للمسؤولین عن 
النووي.الجنائي التحلیل؛ أو األمامیة

فإن األخذ بنھج معیاري في تطویر المختبرات وشراء كز دعم األمن النووي  اوعلى غرار سائر جوانب إنشاء وتشغیل مر
ممارسة جیدة. وأظھرت تجربة الدول أن من غیر الفعال أو المستدام الشروع في  كمعترفا بھما یرتبط بھا من معدات لیس

إنشاء مركز لدعم األمن النووي باستخدام قائمة مسبقة لمعدات المختبرات المراد الحصول علیھا للمركز. وتُصمم عملیة  
ظم حیال وضع البرامج كي تُشكل  تحدید جدوى مركز دعم األمن النووي ومرحلة التخطیط ووضع االستراتیجیة والنھج المن

التي تحددھا الدولة. وإذا اتبعت الدولة ھذه الخطوات بعنایة،  األساس لمختبرات مركز دعم األمن النووي ومتطلبات المعدات  
ستكون ھناك في ھذه الحالة حاجة واضحة إلى تطویر مختبرات للمعدات وشراء المعدات ذات الصلة، وسیكون من األسھل  

استخدام ھذه المرافق والمعدات وإدارة عملیات صیانتھا طوال عمر المركز. على الدولة

لتخطیط مركز دعم األمن النووي قیام الدولة بتحدید المتطلبات التشغیلیة ومواصفات األداء ألي  الحرجةومن المكونات  
مرحلة تصمیم برنامج مركز دعم األمن  أیضا وستوثق ). ٤-٤معدات یراد شراؤھا لمركز دعم األمن النووي (انظر القسم 

كز أیضا االحتیاجات الخاصة بأي معدات یراد شراؤھا النووي لتنمیة الموارد البشریة أو خطة الدعم التقني الخاصة بالمر
رھا. ی والبنیة األساسیة التي سیجري تطو
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األجل -٣-٥ الطویلة  والفعالیة  المستمر  التحسین 
من الحیوي لفعالیة مركز دعم األمن النووي على األجل الطویل، كما أكدت ھذه الوثیقة، تحلیل االحتیاجات وتقییم الخدمات 

استباقیة للحصول على تعقیبات بمختلف الطرق  والتحسین المستمر. وتعمل معظم مراكز دعم األمن النووي الناجحة بصورة  
. وتتیح ھذه التعقیبات لمراكز دعم األمن النووي قیاس ما إذا كانت المركزمج من جمیع أصحاب المصلحة بشأن فعالیة برا

ھج المنظمة حیال  . وتلتزم النُّةالوطنیاستدامة المنظومةالخدمات المقدمة قد أّدت إلى تحقیق النواتج المرجوة في الحفاظ على  
التزام  وتشمل المبادئ الرئیسیة للتحسین المستمر  بھذه العملیة.  ١-٥وضع البرامج وتنفیذھا على النحو المبیّن في القسم  

إلى البیانات والحقائق  باالستناد  تنفیذ التحسینات  و،  نظم إدارة متكاملةوبوضوح،  یعلن عنھالبرامج  لا اإلدارة العلیا، وأھداف
]. ١٦[ونتائج تحلیل نسبة المنفعة إلى التكلفة

المتكاملة النظم ا -١-٣-٥ إلداریة

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة بعنوان الھدف والعناصر األساسیة لمنظومة األمن النووي ٢٠یُحّدد العدد  
: استدامة منظومة األمن النووي: ١٢الخاصة بالدولة، في إطار العنصر األساسي 

النووي  " لھ  أن تساھم تضمن منظومة األمن  األخرى  والمنظما كل سلطة مختصة وكل شخص مأذون  التي  ت 
وتنفیذھا  وفعالة  مناسبة  نُظم إدارة متكاملة  وضعاألمن النووي في دعم المنظومة بواسطة ...  تتحمل مسؤولیات

" .والحفاظ علیھا 

استدامة نظام األمن النووي، إلى إجراء تخطیط  بعنوانمن سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة G-30ویُشیر العدد  
وتنظیم فعالین باعتبارھما مسؤولیة تتحملھا الدولة وتحققھا في جانب منھا من خالل تأكید وتعزیز أھمیة نُظم اإلدارة  

]. ٢المتكاملة [ 

بطة بالعوامل التقنیة والبشریة  ویجمع النھج القائم على نُظم اإلدارة المتكاملة بین جمیع مكونات نُظم اإلدارة الفردیة المرت 
ككل إلى  ]. وسیؤدي النظر إلى النظام  ١٧والتنظیمیة، والنظر إلى النظام ككل، والتركیز على التفاعالت بین النُظم الفردیة [

االتساق بین جمیع أھداف نظام اإلدارة وفي تنفیذ عملیة شاملة للتحسین المستمر. ومن الحاسم، عند االقتضاء، أن تكون 
قیادة  المسؤولة عنظم اإلدارة المتكاملة التي یطورھا مركز دعم األمن النووي متسقة مع نظام اإلدارة الخاص بالمنظمة  نُ

وأن تكون مكّملة لھ.  أو تشغیلھالمركز

مسؤولیة اإلدارة، وإدارة الموارد، وإدارة الجوویشمل نظام اإلدارة المتكاملة في العادة   ].  ١٨دة [الفئات الوظیفیة التالیة: 
ھذه الفئات الوظیفیة في إطار واحد متسق ویُشكل األساس لقیاس فعالیة النظام ویجمع نظام اإلدارة المتكاملة   بین إدارة 

ل  ١٦وكفاءتھ [ مسؤولیة اإلدارة التزام اإلدارة بنھج نظام اإلدارة المتكاملة واإلجراءات وأنشطة اإلدارة التي  فئة  ]. وتُسّجِ
والتي ستُظھر التزامھا وتنقلھ بصورة فعالة. ویمكن لإلدارة إظھار الدعم لضمان مواءمة أي نُظم إدارة غیر توافق علیھا  

رسمیة مع نظام اإلدارة الرسمي. وتُحّدد إدارة الموارد تفاصیل أنواع الموارد المطلوبة وكیفیة الحفاظ على ھذه الموارد، 
تُحّدد إدارة الجودة تفاصیل معاییر تحدید ما إذا كانت أنشطة مركز دعم األمن  بما یشمل البنیة األساسیة والموارد البشریة. و

النووي تفي بأھدافھ، والمساعدة على مواءمة مھمة المركز مع تنفیذ استراتیجیتھ من خالل البرامج والعملیات. وھناك كثیر 
حدید تفاصیل العملیات في ھذه الفئات الوظیفیة ]. ویشمل ت١٥ھج المختلفة حیال تطویر نُظم إدارة الجودة وتنفیذھا [نُّمن ال

تحدید التسلسل الھرمي للعملیات الرئیسیة والعملیات الفرعیة المتكاملة التي تحكم برامج نظام دعم األمن النووي وأنشطتھ،  
وتحدید المسؤول عن تنفیذ ھذه العملیات وتحسینھا. 
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التقییم الذاتي والتبادل التقني-٢-٣-٥
وجدت مراكز دعم األمن النووي أیضا أن من المفید إجراء تقییمات ذاتیة دوریة أشمل لتحدید التحسینات المطلوبة للمركز.  

ذاتي  ال تقییم  الویتضمن التذییل الحادي عشر قائمة باألُسس التقنیة التي یمكن أن یستند إلیھا مركز دعم األمن النووي في إجراء  
یاتھ.  وھیكل ھذا المنشور ومحت باالستناد إلى أو لتوفیر معلومات في إطار التحضیر إلجراء تبادل تقني مع المراكز األخرى  

أو   الذاتي  التقییم  نتائج  استخدام  توثیق طریقة  المراكز على  تُشجع  المستخدم،  األسلوب  التقني  تبادل  الوبغض النظر عن 
ي سیجري اتخاذھا نتیجة لذلك) من أجل الدفع نحو تحسین أداء مركز دعم األمن النووي.  بوضوح (أي توثیق اإلجراءات الت 

مؤشرات األداء الرئیسیة -١-٢- ٣-٥
. ویمكن استخدام ھذه المؤشرات وتتبعھا الذاتي من منظور تحدید مؤشرات األداء الرئیسیةالتقییمیمكن أیضا التعامل مع  

مؤشرات  وترسملتحدید مجاالت المشكالت المحتملة، وتحفیز العمل، وتوثیق جھود اإلدارة، وتعزیز التحسینات في السلوك.  
األداء الرئیسیة وتحدد بالقدر الكافي الصالت السببیة (األسباب الجذریة، والسالئف، واألحداث، والنواتج) وتقییس بصورة  

لقیاسھ. وموثوقة ودقیقة  متسقة   ُصممت  وتُیّسر ما  وإجراءاتھا،  اإلدارة  بقرارات  الصلة  ذات  المعلومات  توفّر  أنھا  كما 
ترد استنتاجات صحیحة، وتكون مفھومة للموظفین المسؤولین عن تنفیذ التغییر. ووتفضي إلىالمقارنات الدقیقة والمفصلة،  

قابلة للتطبیق على نطاق واسع في العدد إرشادات مفصلة بشأن وضع مؤشرات األداء الرئیس یة باستخدام خمسة مبادئ 
NW-T-2.1اختیار مؤشرات األداء واستخدامھا في اإلخراج من بعنوانمن سلسلة الطاقة النوویة الصادرة عن الوكالة

المرجع [ ١٩الخدمة [ وعلى الرغم من أن األمثلة الواردة في  والمرافق ذات  ١٩].  النوویة  المرافق  ] تُركز على إخراج 
اإلرشادات بشأن وضع مؤشرات األداء الرئیسیة. تطبق عالمیا الصلة، یمكن أن 

واإلقلیمي-٦ الدولي  التعاون

األمن النووي، منظومةحین أن الدور األساسي لمركز دعم األمن النووي، كمؤسسة وطنیة، موجھ نحو الحفاظ على  في  
یمكن أن تستفید مراكز دعم األمن النووي من التبادل المنتظم أو الدوري مع المراكز في الدول األخرى. ویمكن أن تكون 
الدول قادرة على توفیر الموارد وإجراء مزید من التحسینات في مراكز دعم األمن النووي من خالل التعلم من الممارسات  

الدعم للدول لتیسیر ھذا التعاون دولیا،  المعترف بھا دولیا. وتُقّدم الوكالة مجموعة من أدوات  ة  الجیدة والدروس المستفاد
سیما من خالل شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي.وال

النووي -١-٦ األمن في مجال والدعم  التدریب شبكة مراكز 
المھمة واألھداف-١-١-٦

التدریب والدعم في مجال األمن النووي في المساھمة في الجھود العالمیة لتعزیز األمن النووي مراكزشبكة  تتمثل مھمة  
من خالل شبكة فعالة وتعاونیة من مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي تُنفذ من خالل األھداف األساسیة التالیة:  

األمن النووي؛ تشجیع التعاون ودعم األنشطة المشتركة بین مراكز دعم—
تحدید وتوثیق أفضل الممارسات لمراكز دعم األمن النووي؛—
ألمن النووي. لدعم التعزیز تبادل المعلومات بین مراكز —

االجتماعات واألنشطة -٢-١-٦
المرتبطة تتحقق مھمة وأھداف شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي من خالل مجموعة واسعة من األنشطة  

ببرامج مراكز دعم األمن النووي في مجال تنمیة الموارد البشریة، والدعم التقني والدعم العلمي، بما یشمل ما یلي: 
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لبیان إنشاء وإدارة قاعدة بیانات لألعضاء في شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي على نطاق العالم—
مجاالت تخصصاتھ التقنیة؛حالة تشغیل المركز وموقعھ وقدراتھ و

تطویر وصیانة أدوات لدعم تبادل المعلومات بشأن الدورات التدریبیة واألحداث األخرى التي یستضیفھا أعضاء  —
األمن النووي؛شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال  

في برامج مراكز دعم األمن النووي؛ ثغراتتحدید القواسم المشتركة وال—
في تخطیط مختلف النماذج المؤسسیة لمراكز دعم األمن النووي وإنشائھا وتشغیلھا؛توسیع تبادل الخبرات —
منظومة  دعم مراكز دعم األمن النووي في اتباع نھج منّظم حیال وضع البرامج على أساس تقییم منظم الحتیاجات  —

؛ األمن النووي الوطنیة
دعم األمن النووي؛التركیز على التحسین المستمر وإدارة الجودة واالستدامة لمراكز—
بناء وتطویر عالقات التعاون في مراكز دعم األمن النووي من خالل الشبكات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة؛ —
ة ببناء القدرات في مجال األمن النووي؛طنشر الدروس المستفادة والتعقیبات المستمدة من التجارب المرتب—
بین  — والعلمیة  التقنیة  للتبادالت  محفل  األتوفیر  مجال  والدعم في  التدریب  مراكز  شبكة  في  والمدربین  ن  مالخبراء 

النووي على مجموعة واسعة من المجاالت والمواضیع المتعلقة باألمن النووي؛ 
تقدیم الدعم العلمي لبناء القدرة على التصدي ألحداث األمن النووي؛—
تعزیز األمن النووي.من أجل والمبادرات الدولیة األخرى ذات الصلة اتالتنسیق مع الشبك—

تعقد شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي اجتماعا سنویا تنظمھ الوكالة، وھو اجتماع مفتوح أمام مشاركة  و
ة لشبكة مراكز الدعم ارات الرسمیلصنع القرویعتبر ھذا االجتماع السنوي بمثابة آلیة  .جمیع الدول األعضاء في الوكالة

ت المسائل الرئیسیة ذاووالتدریب في مجال األمن النووي. وتعقد الشبكة أثناء ھذا االجتماع جلسات عامة حول المواضیع  
لتخطیط أنشطة الشبكة ومناقشة  ةالعامللألفرقة  الصلة بمراكز دعم األمن النووي، وتختار قیادة جدیدة للشبكة، وتعقد جلسات  

لمواضیع محددة إقلیمیة أو دون إقلیمیة طوال  ةأو مخصصأصغرالتالیة. وتعقد الشبكة أیضا اجتماعات  أولویاتھا للسنة  
السنة لتنفیذ مھام أو أنشطة محددة تتفق علیھا األفرقة العاملة، أو لمعالجة ما یستجد من مسائل تحددھا األمانة وقیادة الشبكة. 

وتدعم مجموعة مستخدمي مراكز دعم األمن النووي في بوابة الوكالة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي أنشطة 
على شبكة اإلنترنت یمكن من خاللھا تبادل المعلومات وتیسیر مقید الوصول إلیھا لوكالة للشبكة منصة آمنة  وتوفّر ا٢.الشبكة

في قاعدة بیانات الشبكة في البوابة  مخصصوطنيالتعاون بین أعضاء الشبكة. ویُمنح كل عضو في الشبكة ملف تعریفي
ا من قِبل الدولة،  لكل مركز مدرج رسمیمؤسسياإللكترونیة للمعلومات المتعلقة باألمن النووي، باإلضافة إلى ملف تعریفي  

وتستخدم الشبكة مجموعة مستخدمي مراكز دعم األمن النووي على البوابة تتولى إدارتھ وتحدیثھ   جھات اتصال معیّنة. 
النووي باعتبارھا اآللیة الرئیسیة لحفظ السجالت وتخزین الملفات الخاصة بجمیع اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة   باألمن 

تھا األخرى.اجتماعات الشبكة وأنشط

أعضاء الشبكة -٣-١-٦
على الرغم من أن االجتماع السنوي لشبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي مفتوح لجمیع الدول األعضاء  
ألعضاء الشبكة الرسمیین والمراقبین بالمشاركة في األنشطة التي تُخطط لھا األفرقة العاملة على   في الوكالة، ال یُسمح إالّ

الشبكة ومواردھا المخّزنة التي تستضیفھا البوابة اإللكترونیة للمعلومات المتعلقة  عام والوصول إلى جمیع ملفات  المدار  
باألمن النووي. ولھذا السبب، تُشجع أي دولة تنشئ أو تفكر في إنشاء مركز لدعم األمن النووي بشدة على االنضمام إلى  

ادة من أفضل الممارسات والدروس المستفادة  والعضویة في الشبكة ال تتیح فقط لتلك الدول فرصة التعلم واالستف.الشبكة
النووي   تحددھا مراكز دعم األمن  للموارد  التي  األمثل  المستوى  تحقیق  أیضا على  تُساعدھا  بل  العالم،  جمیع أنحاء  في 

وتحقیق وفورات فیھا من خالل التعاون مع المراكز في الشبكة. 

 ______________________
مجموعات المستخدمین: الشبكة الدولیة لمراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي.٢

NSSCs/https://nusec.iaea.org/portal/UserGroups  .
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كالة. وتُقّدم طلبات االنضمام إلى العضویة كتابة إلى شُعبة األمن وعضویة الشبكة مفتوحة أمام جمیع الدول األعضاء في الو
النووي التابعة للوكالة من خالل القنوات الرسمیة المخصصة من الدولة للمراسالت الرسمیة مع أمانة الوكالة.

ة الموارد البشریة للمنظمات األخرى التي ال تمثل الدولة ولكنھا تشارك أو تزمع المشاركة في توفیر الدعم لتنمیویمكن  
والدعم التقني والعلمي في مجال األمن النووي أن تطلب المشاركة بصفة مراقب في الشبكة. ویجوز للمراقبین الحضور  

اب رؤساء الشبكة خوتقدیم مساھمات أثناء االجتماعات، ولكن ال یحق لھم المشاركة في عملیة صنع القرار في الشبكة أو انت
نوابھم. أو األفرقة العاملة أو 

المراقب عبر القنوات الرسمیة إلى شُبعة األمن النووي التابعة للوكالة وإلى رئیس  وتُرسل طلبات الحصول على صفة 
الشبكة. وتعرض على أعضاء الشبكة في االجتماع السنوي أسماء المرشحین المتقدمین بطلب الحصول على مركز المراقب  

للموافقة علیھم. 

اإلقلیمي -٢-٦ التعاون
التي أعربت عن یّسرت شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي إنشاء شبكات فرعیة إقلیمیة تكمیلیة للدول  

شارك فیھا مركز دعم یحول القضایا المتعلقة بمراكز دعم األمن النووي. وحتى في الحاالت التي ال  بالعمل معا االھتمام  
شبكة مراكز التدریب والدعم في مجال األمن النووي فإن التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي  دولة ما فيبالخاصاألمن النووي  

بین الدول التي لدیھا مراكز یمكن أن یكون مفیدا. من ذلك على سبیل المثال أنھ قد یتبیّن للدولة أثناء مرحلة تحدید جدوى 
النوويإنشاء التخطیط إلنشائھمركز لدعم األمن  مركز دعأو  لدیھ  ، أن  مجاورة  دولة  النووي في  الم األمن  قدرات من 

وفي ھذه الحاللتبادلھا معھا وقادرا على القیام بذلكیكون مستعدا  ما  موارد  الو یمكن أن تكون الدولة قادرة على توفیر  ة. 
سیة بشأن البرامج  الموارد والتكالیف من خالل التعاون اإلقلیمي. وكحد أدنى، تبّین لمعظم الدول أن تبادل المعلومات األسا 

. مھم ومفیدمسألةواألنشطة بین المراكز داخل منطقة إقلیمیة 

النووي -٣-٦ األمن  دعم  لمر اكز  الوكالة  من الثنائي  الدعم 
تُنّظم الوكالة بعثات خبراء إلى الدول األعضاء المھتمة بإنشاء مراكز لدعم األمن النووي أو تحسین فعالیة مراكزھا القائمة. 

ویمكن للوكالة تقدیم مزید من الدعم، رھنا بتوافر الموارد، في مجموعة متنوعة من المجاالت التي تشمل ما یلي:  

لتخطیط لھ؛ تحدید جدوى مركز دعم األمن النووي وا—
تحلیل االحتیاجات الوطنیة في مجاالت تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والعلمي؛ —
تطبیق نھج منّظم حیال التدریب؛ —
وتنمیتھم؛المدربینتدریب —
تطویر قدرات الدعم التقني والعلمي، بما في ذلك توفیر المعدات؛—
إجراء التقییم الذاتي؛ علىالمراكز العاملة مساعدة —
تیسیر التبادل التقني بین المراكز.—



٢١

التذییل األول
ورقة عمل تقییم 

ال
موارد وتحلیل الثغرات 

صلحة 
صحاب الم

أل
صلة بشأن  

ت ال
ت ذا

ف من ورقة العمل الواردة ھنا ھو تمكین الدولة من إجراء تقییم ذاتي من خالل جمع المعلوما
الھد

ت
األدوار والمسؤولیا

صلحة المعنیین
ب الم

صحا
أل

بمركز دعم األمن  
النووي داخل  

منظومة األمن النووي الوطنیة
ض  

بغر
تحدید  

الموارد
ت  

المتاحة والثغرا
من أجل الحفاظ

على  
استدامة  

المنظومة
على المستویین الوطني والتشغیلي من خالل برامج في  

ت تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم العلمي.
مجاال

التعلیم
ات 

:
أكمل النموذج 

عن طریق
اإلجابة

ت مؤ 
صیل كافیة لتحدید أدوار ومسؤولیا

على األسئلة. وقّدم تفا
سستك بدقة في 

منظومة األمن النووي الوطنیة
ف مائلة 

. وترد بحرو
ال

تعلی
ت 

ما
اإل

ضافیة 
المتعلقة

ب
بنود معیّنة في ھذا النموذج.

أوال
-١

-
الجزء 

األول
صلحة ومسؤولیاتھم 

صحاب الم
: أدوار أ

المتعلقة
ب

الحفاظ على األمن النووي 

صلحة: 
صاحبة الم

المنظمة 
 ____________________________________________________________________

١-
ف المھمة العامة للمنظمة ومسؤولیاتھا داخل الدولة. 

(اُص
ت الخارجة عن نطاق األمن النووي.)

ضا المجاال
ذكر أی

٢-
ف

ص
ت المنظمة داخل 

أدوار ومسؤولیا
منظومة األمن النووي الوطنیة

، واذكر 
ت. 

صلة التي تحكم ھذه األدوار والمسؤولیا
ت ال

ت واللوائح الوطنیة ذا
التشریعا

٣-
اُ

صلة داخل المنظمة 
ت ال

ت التنظیمیة ذا
ذكر الوحدا

المسؤولة عن األمن
النووي.

٤-
اُ

ذكر 
ت المتعلقة 

ت أو األوامر أو التوجیھا
ت الداخلیة الرئیسیة، أو السیاسا

اإلجراءا
بأدوار المنظمة ومسؤولیاتھا في مجال األمن النووي [مثل 

مفاھیم التشغیل
ت 

، وإجراءا
ب]. 

ی العمل النمطیة، وسیاسة التدر
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٥-
ِ ھل تُنفّ

ذ المنظمة حالیا برنامجا تدریبیا مرتبطا بأدوارھا ومسؤولیاتھا 
داخل 

منظومة 
األمن النووي الوطنیة

؟ 

ف البرنامج التدریبي ھنا، واستیفاء ورقة عمل 
ص

ت اإلجابة بنعم، یرجى و
(إذا كان

تقییم
ال

ت
موارد وتحلیل الثغرا

صلحة
ب الم

صحا
أل

ف)  
، الجزء الثاني، القسم أل

٦-
اُذكر

ت  
ت الدراسة، وقاعا

صلة (مثل قاعا
ت 

أیة مرافق وأیة بنیة أساسیة ذا
ت المحاكاة، أو 

ب، أو أدوا
ت التدری

ت أو مختبرا
ت االجتماعا

ت، أو قاعا
ضرا

المحا
ب على األمن النووي.

مناطق التمرین) المتاحة داخل المنظمة الستخدامھا في التدری

٧-
ت تدریبیة متعلقة بأدوارھا ومسؤولیاتھا في مجال  

ھل توجد لدى المنظمة أي احتیاجا
األمن النووي ال تلبیھا حالیا 

ت المنظمة ھذه  
ف حدد

؟ وإذا كان األمر كذلك، كی
ت؟

االحتیاجا

٨-
اُذكر

ت تقنیة تملكھا 
أي معدا

المنظمة
وتشغلھا 

من أجل أداء أدوارھا ومسؤولی
ا 

تھا 
(المتعلقة باألمن النووي.

اُذكر
ت والعدد التقریبي للوحدات المملوكة  

المعلومات العامة المتعلقة بأنواع المعدا
الو

مشغلة، والتطب
ت األمن النووي، وُنظم تكنولوجیا المعلومات أو 

یق النمطي لمعدا
ب 

ت حساسة، بحس
ب ذكر معلوما

صلة. ویرجى تجن
ت ال

ت ذا
صاال

االت
ضیھ 

ما تقت
ضرورة

ال
(.

٩-
ِذ المنظمة حالیا برنامج دعم تقني مرتبط  ھل تُنفّ
ا 

بأدوارھا ومسؤولیاتھا داخل 
منظومة 

األمن النووي الوطنیة
؟ 

ف برنامج الدعم التقني ھنا، واستیفاء القسم باء من 
ص

ت اإلجابة بنعم، یرجى و
(إذا كان

الجزء الثاني من 
صلحة

ب الم
صحا

ت أل
ورقة عمل تقییم الموارد وتحلیل الثغرا

  .
مالحظة

اإلدارة   ضمان 
ت الدعم التقني بالنسبة لألمن النووي ھو 

ف من خدما
: الھد

المستدامة للمعدات التقنیة 
طوال د

ورة حیاتھا، 
مثل

صیانة والمع
خدمات ال

ا 
یرة 

و
صالح.)

اإل
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١٠
 -

ت
ھل توجد لدى المنظمة أي احتیاجا

للدعم التقني 
مرتبطة

بأدوارھا ومسؤولیاتھا في  
ت  

مجال األمن النووي ال تلبیھا حالیا؟ وإذا كان األمر كذلك، فما ھي ھذه االحتیاجا
ف تم تحدیدھا؟

وكی

١١
 -

ِ ھل تُنفّ
ذ المنظمة حالیا برنامجا للدعم العلمي 

مرتبطا 
بأدوارھا ومسؤولیاتھا داخل  

منظومة األمن النووي الوطنیة
؟

ت اإلجابة 
(إذا كان

ف برنامج الدعم العلمي ھنا واستیفاء القسم جیم  
ص

بنعم، یرجى و
من

الجزء الثاني من 
صلحة

صحاب الم
ت أل

ورقة عمل تقییم الموارد وتحلیل الثغرا
  .

مالحظة
: تُقّدم مراكز دعم األمن النووي 

في كثیر من األحیان
خدمات الدعم العلمي 

لتوفیر
مشورة الخبراء، والتحلیل، واختبار التكنولوجیا وتقییمھا، والبحث والتطویر  

في
مجال األمن النووي.

وھذا النوع من المساع
صة  

دة المقدمة إلى السلطات المخت
ص 

واألشخا
المأذون

لھم والمنظمات األخرى 
المسؤولة عن األمن النووي

ضروري 
ت علمیة محددة غیر مشمولة ف

عندما تنشأ تحدیا
ت أو األدلة الحالیة، وعند  

ي اإلجراءا
صة أو البحث 

ص
ت التحلیلیة المتخ

استخدام التفكیر االبتكاري أو القدرا
والتطویر  

لمعالجة التحدیات العلمیة المحددة.)

١٢
 -

ت للدعم ال
ھل توجد لدى المنظمة أي احتیاجا

علمي 
مرتبطة

بأدوارھا ومسؤولیاتھا 
في

ت تلك  
ف ُحدد

مجال األمن النووي ال تلبیھا حالیا؟ وإذا كان األمر كذلك، كی
ت؟ 

االحتیاجا

١٣
 -

اُذكر
ت 

ت أو المختبرا
ت المعدا

صلة، مثل مختبرا
ت 

أي مرافق وبنیة أساسیة ذا
صلحة الستخدامھا في الدعم التقني أو الدعم 

صاحبة الم
التحلیلیة المتاحة داخل المنظمة 

العلمي في مجال األم
ن النووي.
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أوال
-٢

-
الجزء الثاني: تقییم 

ال
قدرات 

لبرامج
التدریب والدعم التقني والعلمي 

ف
أل

-
التدریب

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

١-
إدارة برامج التدریب 

١-
١-

ھل تُجري منظمتك تدریبا منطبقا على أدوارك ومسؤولیاتك في  
منظومة األمن النووي 

الوطنیة؟

ب؟ 
ت اإلجابة بال، فما ھي المنظمة المسؤولة عن تنفیذ التدری

إذا كان
ف تعمل معھا؟ 

ب وكی
صل مع المنظمة المسؤولة عن التدری

ف تتوا
وكی

☐
نعم

☐
ال

١-
٢-

ھل یوجد لدى منظمتك سیاسة تدریبیة معتمدة وتدعمھا فعلیا اإلدارة 
العلیا؟ 

☐
نعم

☐
ال

١-
٣-

ب داخل المنظمة؟ 
ھل توجد وظیفة معیّنة مسؤولة عن التدری

ب؟  
ھل یمكنك تقدیم مخطط تنظیمي للمنظمة المسؤولة عن تنفیذ التدری

☐
نعم

☐
ال

☐
نعم

☐
ال

١-
٤-

ب؟
ت موثقة إلدارة التدری

ت وإجراءا
ھل توجد عملیا

☐
نعم

☐
ال

١-
٥-

ھل تُجري 
ت 

ت واإلجراءا
المنظمة المسؤولة عن تدریبك تقییما للعملیا

التدریبیة الموثقة بانتظام؟ 
☐

نعم
☐

ال
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استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٢-
تأھیل وتنمیة المدربین 

٢-
١-

ب  
ت محددة من الدولة بشأن تدری

ھل توجد لدى منظمتك متطلبا
المدربین وتأھیلھم؟

☐
نعم

☐
ال

٢-
٢-

ھل یوجد لدى 
من المدربین المؤھلین لتنفیذ برامج 

ٍف
منظمتك عدد كا

ب؟ 
التدری

☐
نعم

☐
ال

٢-
٣-

ف؟ 
ھل تُقیّم أداء مدربك؟ وإذا كان األمر كذلك، كی

☐
نعم

☐
ال

٢-
٤-

ب المدربین أو منھج لتأھیلھم؟
ھل یوجد لدى منظمتك برنامج لتدری

☐
نعم

☐
ال

٣-
النھج 

المنظم حیال التدریب 

٣-
١-

ب؟ 
ھل تستخدم منظمتك نھجا منظما حیال التدری

☐
نعم

☐
ال

٣-
٢-

ت 
ف والمھام أو تحلیال للكفاءا

ت منظمتك تحلیال للوظائ
ھل أجر

الوظیفیة؟
☐

نعم
☐

ال

٣-
٣-

ب (المعرفة 
ص

ف أو المنا
س األداء للوظائ

ت منظمتك مقایی
ھل حدد

ف التي تتطلبھا الدولة ألداء المھام وفقا لمعاییر 
ت والمواق

والمھارا
محددة)؟ 

☐
نعم

☐
ال

٣-
٤-

ب الذي تتطلبھ الدولة ألداء المھام 
ت منظمتك تحلیال للتدری

ھل أجر
ب)؟

ت التدری
(تحلیل احتیاجا

☐
نعم

☐
ال
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استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٣-
٥-

ُصمم منظمتك برنامج 
ت أو ت

صمم
ھل 

ب 
ف التدری

ب وفقا ألھدا
التدری

ب؟ 
ف برنامج التدری

ص
وو

☐
نعم

☐
ال

٣-
٦-

ب وتحسین  
ض وتجری

ت أو تقوم منظمتك بإعداد واستعرا
ھل قام

واعتماد مواد تدریبیة للمدربین والمتدربین؟ 
☐

نعم
☐

ال

٣-
٧-

ب والمرافق 
ھل تجري منظمتك تقدیرا لحجم موارد التدری

ت 
واألدوا

ب 
ت ووسائل التدری

ت الدراسة والمعدا
المطلوبة (أي المدربین وقاعا

ف النھج الذي 
ص

وأجھزة المحاكاة)؟ وإذا كان األمر كذلك، یرجى و
ت. 

تتبعھ منظمتك في إجراء التقدیرا

☐
نعم

☐
ال

٣-
٨-

ت؟ إذا كان األمر كذلك، 
ھل تقیّم منظمتك مدى كفایة المرافق واألدوا

ف؟ 
فكی

ف؟  
ھل تُقیّم منظمتك أداء المدربین؟ إذا كان األمر كذلك، فكی

☐
نعم

☐
ال

☐
نعم

☐
ال

٣-
٩-

ت،  
ب، والتقاریر، ونتائج االختبارا

ت التدری
ھل تحتفظ منظمتك بسجال

ت المقدمة من المتدربین والمدربین والمراقبین؟
والتعقیبا

☐
نعم

☐
ال

٣-
١٠

-
ب؟ 

ھل تُجري منظمتك تقییما أثناء التدری

ب؟  
ھل تُجري منظمتك تقییما بعد التدری

☐
نعم

☐
ال

☐
نعم

☐
ال
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باء
-

الدعم التقني 

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

١-
صیانة 

برنامج إدارة ال

١-
١-

ھل توجد لدى منظمتك سیاسة أو والیة 
رسمیة تعتمدھا اإلدارة العلیا  

ت؟
صیانة المعدا

وتدعمھا فعلیا ل
☐

نعم
☐

ال

١-
٢-

ف على جمیع األنشطة 
صال واحدة لإلشرا

ت منظمتك جھة ات
ھل عین

ت والبنیة األساسیة وإدارتھا؟ 
صیانة المعدا

المرتبطة ب
☐

نعم
☐

ال

١-
٣-

ھل توجد لدى منظمتك خطة دعم تقني 
ت 

مكتوبة تُحّدد وتوثق العملیا
ت والبنیة األساسیة  

صیانة المعدا
ت المعمول بھا إلدارة 

واإلجراءا
بفعالیة؟ 

☐
نعم

☐
ال

١-
٤-

ث ومكتمل ومحددة فیھ تماما 
ھل یوجد لدى منظمتك مخطط تنظیمي محد

ت المسؤولیة؟
مجاال

☐
نعم

☐
ال

٢-
صیانة واختیار  

نطاق ال
المھام 

٢-
١-

ت) 
صول (المعدا

ھل توجد لدى منظمتك قائمة كاملة ومحدثة بجمیع األ
الحرجة لنجاح مھمة النظام؟ 

☐
نعم

☐
ال

٢-
٢-

صنفھا؟ 
ت وتحللھا وت

ھل تقوم منظمتك بتتبع جمیع أعطال المعدا
☐

نعم
☐

ال
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استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٢-
٣-

ت 
ھل توجد لدى منظمتك قائمة بإجراءا

صممة 
صیانة الروتینیة الم

ال
لتحدید األعطال الوشیكة

في النظام أو لمنع حدوثھا؟
☐

نعم
☐

ال

٢-
٤-

صممة  
صحیحیة الم

صیانة الت
ت ال

ھل توجد لدى منظمتك قائمة بإجراءا
ث 

صمیم في حال حدو
إلعادة النظام ألداء وظائفھ المحتاط لھا في الت

عطل؟

☐
نعم

☐
ال

٢-
٥-

صیانة الروتینیة  
ت ال

ض منظمتك وتنقح بانتظام إجراءا
ھل تستعر

ضمان استمراریة الفعالیة والقابلیة للتطبیق؟
صحیحیة ل

والت
☐

نعم
☐

ال

٣-
صیانة 

إدارة مقدمي خدمات ال

٣-
١-

ف معداتھم وھل ھم مدربون على  
ھل مشغلو النظام مسؤولون عن تنظی

ت مختارة من 
أداء مستویا

صیانة المعتمدة على المشغلین؟
ال

☐
نعم

☐
ال

٣-
٢-

ش دوریة لمعداتھم 
ت تفتی

ب مشغلي النظام على أداء عملیا
ھل جرى تدری

ت؟  
واإلبالغ عن المشكال

☐
نعم

☐
ال

٣-
٣-

صیانة للنظام؟
ھل یتولى خبراء داخلیون إجراء ال

ت خارجیة؟ 
صیانة النظام إلى منظما

إذا لم یكن األمر كذلك، ھل تسند 

☐
نعم

☐
ال

☐
نعم

☐
ال

٣-
٤-

ضاع األعطال المحددة  
ٍفأو

صیانة بشكل وا
ھل تغطي عقود ال

صیانة الروتینیة؟
ت ال

واحتیاجا
☐

نعم
☐

ال



٢٩

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٣-
٥-

ص على 
صیانة وتن

ھل تحدد عقود ال
معاییر دنیا لجودة العمل واالستجابة  

ب؟
ت المناس

في الوق
☐

نعم
☐

ال

٣-
٦-

صورة روتینیة ورسمیة؟ 
صیانة ب

ت ال
ق جمیع إجراءا ھل توثَّ

☐
نعم

☐
ال

٤-
إدارة قطع الغیار 

٤-
١-

ھل یوجد في منظمتك نظام لجرد قطع الغیار؟ 
☐

نعم
☐

ال

٤-
٢-

ھل 
ت 

ت دقیقة وكاملة للمعلوما
یوفر نظام جرد قطع الغیار سجال

ف من المخزون؟
صن

صة بكل 
الخا

ب 
ت الرئیسیة إلى جان

ت قطع الغیار في قاعدة البیانا
صفا

ھل تُدرج موا
ضمان؟ 

ت المتعلقة باالستخدام والبائعین وال
المعلوما

☐
نعم

☐
ال

☐
نعم

☐
ال

٤-
٣-

س دقة مخز
ھل تُقا

ون قطع الغیار بانتظام، وھل تحقق نسبة دقة تبلغ 
٩٥

في المائة أو أعلى؟ 
☐

نعم
☐

ال

٥-
ص المشعة

صادر الفح
إدارة م

٥-
١-

ص مشعة للنظائر واألنشطة 
صادر فح

ھل تمتلك منظمتك حالیا م
ب؟

صیانة وجھود التدری
المناسبة لدعم ال

☐
نعم

☐
ال

٥-
٢-

ھل 
ص المشعة وتخزینھا  

صادر الفح
ت استخدام م

تتماشى عملیا
ت الوطنیة؟ 

والمساءلة عنھا مع اللوائح والمتطلبا
☐

نعم
☐

ال



٣٠

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٥-
٣-

ص المشعة لمساءلة رسمیة وشاملة ونظام 
صادر الفح

ضع م
ھل تخ

للتحقق األمني؟ 
☐

نعم
☐

ال

٥-
٤-

ص 
ت للتخل

ت وإجراءا
ھل توجد عملیا

صادر  
صورة سلیمة من م

ب
ص المشعة حالما تتجاوز عمرھا النافع؟

الفح
☐

نعم
☐

ال

٦-
تنظیم نسق المكونات 

٦-
١-

ت؟ 
صمیم لتنظیم نسق المكونا

ت منظمتك معاییر أو وثیقة ت
ضع

ھل و
☐

نعم
☐

ال

٦-
٢-

ت 
ت والرسوما

ھل تمتلك منظمتك قائمة شاملة باإلجراءا
والوثائق  

ت الحالي 
ت التي تُعبّر بدقة عن نسق المكونا

ت نسق المكونا
فيوإعدادا

ت المثبتة؟
المعدا

☐
نعم

☐
ال

٦-
٣-

ھل توجد لدى منظمتك عملیة رسمیة ومنھجیة لمراقبة التغییر من أجل  
ت المقترح إدخالھا على النظام وتنفیذھا ومراقبتھا؟ 

تقییم التغییرا
☐

نعم
☐

ال

٦-
٤-

ت رسمیة روتینیة للتحقق من تكرار ودقة 
ضا

ھل تُجري منظمتك استعرا
ت. 

مكونا صر التي یتحكم فیھا نسق ال
العنا

☐
نعم

☐
ال

٧-
صیانة 

میزانیة ال

٧-
١-

صیانة؟
ت ال

ص منظمتك میزانیة سنویة تحدیدا لتلبیة احتیاجا
ص

ھل تخ
☐

نعم
☐

ال



٣١

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٧-
٢-

صیانة وھل تُدرك اإلدارة  
ص منظمتك موارد مالئمة لبرنامج ال

ص
ھل تخ

صیانة على نجاح مھمة المنظمة؟
ص موارد لل

صی
أثر تخ

☐
نعم

☐
ال

٧-
٣-

ت 
ت المیزانیا

صیانة مستویا
ضع میزانیة ال

ھل تؤخذ في االعتبار عند و
ت المشروعا 

ت واقعیة لمیزانیا
السابقة وكذلك تحدید مستویا

ت من أجل  
ت الفعلیة؟ 

تلبیة االحتیاجا

☐
نعم

☐
ال

٨-
التحسین المستمر  

٨-
١-

ھل نُفَّ
س فعالیة 

ت منظمتك برنامجا شامال للتقییم الذاتي من أجل قیا
ذ

صیانة النظام وتتبعھا؟ 
ت 

ت وإجراءا
عملیا

☐
نعم

☐
ال

٨-
٢-

ت بشأن  
س وتتبع واتخاذ ما یلزم من إجراءا

ھل تقوم منظمتك بقیا
ت األداء الرئیسیة المحددة لكل بند من بنود التقییم الذاتي؟ 

مؤشرا
☐

نعم
☐

ال

٨-
٣-

س وقابلة للتحقیق 
ت األداء الرئیسیة محددة وقابلة للقیا

ھل مؤشرا
ومالئمة ومحددة بزمن؟

☐
نعم

☐
ال

٨-
٤-

ھل توجد عملیة رسمیة لتتبع التقدم المحرز في معالجة المسائل المحددة 
في مجال التحسین المستمر؟

☐
نعم

☐
ال



٣٢

جیم 
-

الدعم العلمي 

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

١-
البحث والتطویر 

١-
١-

ث والتطویر في مجال األمن النووي؟ 
ھل تشارك منظمتك في البح

ث 
ت الرئیسیة للبح

ف المجاال
ص

وإذا كان األمر كذلك، یرجى و
ت األخرى داخل منظومة األمن النووي 

والتطویر وتحدید المنظما
ث 

ت معھا منظمتك في إجراء البح
ت، التي تعاون

الوطنیة، إن وجد
والتطویر.  

☐
نعم

☐
ال

١-
٢-

ھل تشارك منظمتك في التعاون والتبادل بین األوساط األكادیمیة  
ت المرتبطة باألمن النووي؟

والعلمیة وأوساط السیاسا
☐

نعم
☐

ال

١-
٣-

ت 
ھل منظمتك قادرة على توفیر موارد، مثل الِمنح الدراسیة والزماال

ت 
ت ذا

ب، في المجاال
ب الداخلي للطال

والتدری
صلة باألمن النووي، 

ال
ث المختبریة؟ 

ص البحو
بما في ذلك فر

☐
نعم

☐
ال

٢-
المشورة والدعم من الخبراء  

٢-
١-

صة من الخبراء 
ص

ھل تشترط الدولة على منظمتك تقدیم مشورة متخ
ت غیر العادیة؟ 

ف عن اإلشعاعا
ت الكش

لتقییم إنذارا
☐

نعم
☐

ال

٢-
٢-

ھل یتاح في 
ت لتقدیم الدعم من 

صون وإجراءا
ص

منظمتك خبراء متخ
ت التي یتم إجراؤھا في  

ت القیاسا
ُعد، مثل تقییم بیانا الخبراء عن ب

المیدان؟ 

☐
نعم

☐
ال

٢-
٣-

ب 
صحا

ھل یوجد في منظمتك فریق خبراء داعم متنقل لمساعدة أ
صلحة على التشغیل داخل الموقع؟ إذا كان األمر كذلك، 

الم
یرجى  

ف الموارد المتاحة كجزء من ھذا الفریق. 
ص

و

☐
نعم

☐
ال



٣٣

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٢-
٤-

صلحة في اختیار  
ب الم

صحا
ھل تُقّدم منظمتك مشورة الخبراء أل

ت التشغیلیة 
ت المقترحة والمتطلبا

س التطبیقا
ت التقنیة على أسا

المعدا
التي تحددھا الدولة؟ 

☐
نعم

☐
ال

٢-
٥-

ھل تُقدم 
ب  

صحا
ت أل

ت اختبار التكنولوجیا والمعدا
صلحة؟منظمتك خدما

الم
☐

نعم
☐

ال

٢-
٦-

ث العامة  
صلحة المسؤولین عن األحدا

ب الم
صحا

ھل تدعم منظمتك أ
ت الخبراء؟

الرئیسیة باستخدام فریق الخبراء الداعم المتنقل وقدرا
☐

نعم
☐

ال

٢-
٧-

ھل تُقدم منظمتك الدعم إلى  
ضع لوائح األمن  

الھیئة الرقابیة في و
النووي؟

☐
نعم

☐
ال

٢-
٨-

ت العمل 
صیاغة مفاھیم التشغیل، أو إجراءا

ھل تساعد منظمتك في 
ت أو الخطط الوطنیة األخرى (مثل خطة 

النمطیة، أو اإلجراءا
صدي الوطنیة

الت
(

في مجال األمن النووي؟

☐
نعم

☐
ال

٣-
إدارة 

مسرح الجریمة واألدلة 

٣-
١-

ھل منظمتك قادرة على تحدید آثار المتعلقة باألمن النووي وخطر 
صدي، وموظفي إنفاذ القانون،  

صادرة المواد على طالئع الت
م

والجمھور؟

ت؟ 
ت اإلجابة بنعم، ھل توثق ھذه القدرا

إذا كان

☐
نعم

☐
ال

☐
نعم

☐
ال



٣٤

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٣-
٢-

ھل توجد لدى 
ت موثقة تحكم األنشطة المنفذة داخل 

مسرح الجریمة؟منظمتك إجراءا
☐

نعم
☐

ال

٣-
٣-

ت 
ت الدولة متطلبا

ضع
ت منظمتك القیود ووثقتھا، أو ھل و

ھل حدد
ص؟ 

لقبول األدلة في مرفق أو مرافق الفح
☐

نعم
☐

ال

٣-
٤-

ُطبق موقع تخزین األدلة التابع لمنظمتك  ھل ی
ت األمان  

إجراءا
المناسبة في الموقع؟

☐
نعم

☐
ال

٣-
٥-

ُحتفظ باألدلة داخل منظمتك وفقا للقواعد الوطنیة بشأن إدارة   ھل ی
ت القانونیة؟

األدلة لحین انتفاء الحاجة إلیھا في التحقیق أو اإلجراءا
☐

نعم
☐

ال

٣-
٦-

ھل تُدّمر األدلة المؤلفة من مواد 
مشعة أو مواد نوویة أو المحتویة 

ت الرقابیة لمنظمتك؟ 
علیھا وفقا للمتطلبا

☐
نعم

☐
ال

٣-
٧-

ت) 
صول (المعدا

ھل تمتلك منظمتك قائمة كاملة وحدیثة بجمیع األ
الحرجة لنجاح مھمة النظام؟ 

☐
نعم

☐
ال

٤-
تحلیل المواد والتفسیر 

٤-
١-

ھل تمتلك منظمتك 
ت قادرة على قبول وتحلیل  

مختبرا أو مختبرا
ل   ت المواد النوویة والمواد المشعة األخرى، على سبیل المثا

عینا
ت التحلیل الجنائي النووي؟

لدعم تحقیقا

ت اإلجابة بال، یُرجى االنتقال إلى السؤال 
(إذا كان

٤-
٧  (

☐
نعم

☐
ال



٣٥

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٤-
٢-

ھل تم تجھیز المختبر والموظفین في 
منظمتك وتدریبھم للحفاظ على 

تسلسل العھدة المتعلقة باألدلة؟ 
☐

نعم
☐

ال

٤-
٣-

ص المناسبة الستالم ومناولة 
صل مختبر منظمتك على التراخی

ھل ح
وتخزین المواد النوویة والمواد المشعة األخرى؟

☐
نعم

☐
ال

٤-
٤-

صل موظفو المختبر في منظمتك على 
ھل یح

ب الكافي إلجراء 
التدری

التحلیل الجنائي النووي؟
☐

نعم
☐

ال

٤-
٥-

ت منظمتك أجھزة تحلیلیة وبنیة أساسیة  
ھل توجد لدى مختبرا

ت موثقة؟ 
ت معتمدة وكذلك بروتوكوال

وإجراءا
☐

نعم
☐

ال

٤-
٦-

ت مع خبراء إنفاذ القانون بشأن 
صاال

ھل أجرى مختبر المنظمة ات
ب والمعاییر المقبولة لالستخدام في المحاكم القانونیة

األسالی
☐

نعم
☐

ال

٤-
٧-

ف میداني للمواد النوویة 
صنی

ھل تمتلك منظمتك القدرة على إجراء ت
أو المشعة؟ 

☐
نعم

☐
ال

٤-
٨-

ت ساریة لنقل المواد المشعة  
ھل توجد لدى منظمتك بروتوكوال

والنوویة 
واألدلة الملوثة؟

☐
نعم

☐
ال

٤-
٩-

ٍف
ف وا

صی
ھل تمتلك منظمتك القدرة على جمع األدلة وإجراء تو

ص المواد النوویة أو المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي؟ 
صائ

لخ
☐

نعم
☐

ال

٤-
١٠

-
ھل یتمتع موظفو المختبر بالقدرة على إبالغ كیان غیر تقني  

بالنتائج؟
☐

نعم
☐

ال



٣٦

استبیان التقییم 
الرد 

التعلیقات 

٤-
١١

-
صغیرة من  

ت ال
ھل یمتلك المختبر القدرة على عزل وتحلیل العینا

المواد النوویة أو المواد المشعة األخرى التي تُجمع من أدلة ملوثة؟
☐

نعم
☐

ال

٤-
١٢

-
ص لألدلة الملوثة؟ 

ھل توجد في منظمتك مرافق إلجراء فحو
☐

نعم
☐

ال

٤-
١٣

-
ث اإلشعاعي؟ 

ت إلزالة التلو
ھل تُطبق منظمتك بروتوكوال

☐
نعم

☐
ال



٣٧

الثاني التذییل

جدوى مركز دعم األمن النووينموذج تقریر
جدوى مركز دعم األمن النووي لتلخیص جمیع احتیاجات االستدامة والموارد المتاحة المحددة أثناء عن إعداد تقریر یمكن 
بما في ذلك النظر في النماذج المؤسسیة الممكنة لةعملی ویمكن تقدیم  لتحدید الجدوى،  نھائي إلى الھیئة التقریر  المركز. 

األمن النووي وإجراء استعراض نھائي واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الدولة ستمضي قدما في إنشاء مركز  ة لتنسیق  الوطنی
لدعم األمن النووي.

١الجزء - ١-ثانیا

منظومة األمن النووي الوطنیةلمحة عامة عن -مقدمة -١-١-ثانیا
األمن النووي في المدى الطویل على المستویین  منظومةعامة لالحتیاجات الالزمة للحفاظ على استدامة  توقعاتتُعرض  [

الوطني والتشغیلي. وتُدرج االعتبارات المتعلقة بأي تغییرات رئیسیة متوقعة في النظام، مثل إدخال برنامج وطني جدید 
لومات  للقوى النوویة أو التغییرات في القوانین واللوائح ذات الصلة باألمن النووي. والغرض من ھذا القسم ھو توفیر مع

].مركز لدعم األمن النوويأساسیة عن السبب وراء تفكیر الدولة حالیا في إنشاء 

ن بمركز دعم األمن النووي ین المعنییأصحاب المصلحة المحتمل-٢-١-ثانیا
السلطات المختصة ذات الصلة، والمستخدمون  - أصحاب المصلحة المحتملین المعنیین بمركز دعم األمن النووي  یحدد[

الوطنیة، والمنظمات األخرى في  المأذون لھم ویقدم وصف فیھا.  ستساھم التي ستستفید من برامج المركز أو  المنظومة 
.]منظومة األمن النووي الوطنیةفي ومسؤولیاتھدوار كل صاحب مصلحةألموجز

ھ ذلك من ثغرات وما ینطوي علیمنظومة األمن النووي الوطنیةالموارد المتاحة للحفاظ على -٣-١-ثانیا
كل صاحب مصلحة على الجزأین األول والثاني (عند االقتضاء) من ورقة عمل تقییم الموارد  ودلردموجزملخصیقدم[

وتعرض لدى كل صاحب مصلحة. ثغراتالواردة في التذییل األول، مع اإلشارة إلى الموارد الرئیسیة والوتحلیل الثغرات 
بعد ذلك االحتیاجات والثغرات األكثر شیوعا واألعلى أولویة في مجاالت تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم العلمي 
لألمن النووي داخل الدولة بناء على تحلیل ردود جمیع أصحاب المصلحة على الجزأین األول والثاني (عند االقتضاء) من  

الثغرات.] ورقات عمل تقییم الموارد وتحلیل 

التحدید األّولي لجدوى مركز دعم األمن النووي -٤-١-ثانیا
احتیاجات وثغرات استدامة األمن النووي في الدولة بفعالیة من خالل إنشاء من الممكن معالجةلما إذا كانیقدم تقییم أولي[

خیار إنشاء مركز لدعم األمن النووي مركز لدعم األمن النووي أو ما إذا كان ھناك خیار آخر متاح ومفضل. وإذا اعتُبر 
كما ھو موضح في القسم  الستیفائھالجزء الثاني من التقریرإلىیمكن االنتقالفعاال لتلبیة احتیاجات استدامة األمن النووي،  

].٢-ثانیا 

٢الجزء - ٢-ثانیا

النماذج المؤسسیة الممكنة لمركز دعم األمن النووي-١-٢-ثانیا
ثانیا  القسمین  في  الواردة  الموجزة  المعلومات  النماذج  ٤-١-وثانیا ٣-١-[بناء على  ھذه  توثق  التذییل،  ھذا  المؤسسیة  من 

االحتیاجات المحددة، دون حدوث تجاوز كبیر للموارد المتاحة والمتوقعة. ومن العوامل العدیدة  ب تفيالتي یمكن أن الممكنة
لنماذج المؤسسیة الممكنة ما یلي: التي ینبغي النظر فیھا عند تحدید ا



٣٨

الوظائف األساسیة (تنمیة الموارد البشریة، والدعم التقني، والدعم العلمي)؛—
كشف المواد النوویة والمواد المشعة األخرى الخارجة عن - األمن النووي  مجاالت  مجاالت التركیز التقنیة (مثل  —

غیر   المتعمدة  لألفعال  والتصدي  النوویة،  المواد  وأمن  الرقابي،  وأمن المأذونالتحكم  الحاسوبي  واألمن  بھا، 
المعلومات)؛ 

النموذج المؤسسي (مثل المنظمة الواحدة، والنموذج الموّزع مع مؤسسات متعددة)؛ —
، والمؤسسة البحثیة)؛خط المواجھة األمامينظمة األم (مثل الھیئة الرقابیة، ومنظمة الم—
والموارد (مثل  — األساسیة  التقنیة،  البنیة  والمعدات  تجدیده،  المعاد  بالفعل  القائم  والمبنى  حدیثا،  المشّید  المبنى 

واللوجستیات، والدعم اإلداري، والتمویل، ومجموعة المدربین). 

.] ممكنتحلیل نسبة المنفعة إلى التكلفة في كل نموذج مؤسسي لوبعرض ملخص

التنسیق والتعاون-٢-٢-ثانیا
سینسق التي  واألُطر  اآللیة  عن  معلومات  خاللھا [تُقّدم  المركز  من  برامج  وتنفیذ  تطویر  الوطنیون  المصلحة  أصحاب 

وأنشطتھ.] 

الخاتمة -٣-٢-ثانیا
االقتراح النھائي إلنشاء مركز لدعم األمن النووي، مع اإلشارة إلى النموذج المؤسسي المفضل أو األمثل بناء على  یصاغ[

ه لمقارنة الخیارات. وفي حال موافقة جمیع أصحاب  الذي تم إجراؤنسبة المنفعة إلى التكلفةاالحتیاجات المحددة وتحلیل  
المصلحة أو صانعي القرار الوطنیین على االقتراح، تُقترح الخطوات التالیة لتنفیذ ذلك االقتراح.]
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التذییل الثالث 

المؤسسیة لمركز دعم األمن النووي  أمثلة على النماذج 
بقیود   المحددة والعدید من العوامل  ب مرتبطة تنفرد كل دولة  القانونیة والرقابیة، والتھدیدات  الموارد، والبنیة األساسیة 

أخذھا في االعتبار عند تطویر   ینبغي  التي  استدامتھ منظومة األمن النووي الوطنیةاألخرى  وبالمثل،  ا والحفاظ على   .
ولكنھ مفھوم یمكن تكییفھ مع النموذج المؤسسي  یرتبط مفھوم مركز دعم األمن النووي بنموذج مؤسسي واحد ثابت،  ال

المالئم للدولة. ویمكن للدول األخذ بھیكل مؤسسي للمركز یناسب احتیاجاتھا وقیود مواردھا بدال من اتباع ھیكل ملزم  
بعض العوامل التي یمكن أن تأخذھا الدولة في االعتبار، من بین جملة عوامل أخرى،  ٦صارم محدد. ویوضح الشكل  

. تحدید النموذج المؤسسي المالئمعند  

. تحدید النموذج المؤسسي لمركز دعم األمن النوويعواملعلى أمثلة -٦الشكل 

أن یكون النموذج نابعا بصورة  يوبغض النظر عن النموذج المؤسسي الذي تختاره الدولة في نھایة المطاف، من المثال
الثغرات (انظر القسم   نتائج االحتیاجات المحددة في تقییم الموارد وتحلیل  ویتبع تحلیل  ٣-٣مباشرة من  والتذییل األول) 

التي یمكن أن تساعد على تلبیة احتیاجات الدولة من أجل الحفاظ المؤسسیة الممكنةالتكلفة إلى المنفعة في العدید من النماذج  
.المنظومةعلى استدامة 

مركز دعم األمن النووي بناء على مجموعات لالمؤسسیة الممكنةأمثلة تعطي لمحة موجزة عن النماذج  ٧ویشمل الشكل  
وھذه األمثلة لیست شاملة وینبغي عدم النظر إلیھا   أثناء ھذه العملیة.  مختلفة من العوامل التي یمكن أخذھا في االعتبار 

المیزات ومحددة وملزمة للدول. وینبغي عدم النظر إلى المنظمة األم والخصائص والمزایا والعیوب  باعتبارھا خیارات  
األخرى الموضحة في ھذه األمثلة باعتبارھا مطلقة في كل حالة مماثلة. ویمكن أن تواجھ بعض الدول التي تختار تنفیذ  

ھا دول أخرى.  ھا قد ال تواج نمیألحد ھذه األمثلة بعض العیوب المبیّنة، بنموذج مؤسسي مشابھ 

تنمیة الموارد البشریة ·

الدعم التقني ·

الدعم العلمي ·

الوظائف األساسیة 

أمن المواد والمرافق النوویة ·

أمن المصادر المشعة ·

كشف المواد الخارجة عن  ·
التحكم الرقابي 

التصدي ألحداث األمن  ·
النووي 

اإلطار التشریعي والرقابي ·

أمن النقل ·

تقییم التھدیدات ·

األمن الحاسوبي وأمن  ·
المعلومات 

االستدامة ·

المؤسسة األم/المضیفة البنیة األساسیة مجاالت األمن النووي

مؤسسة جدیدة  ·

تعزیز المؤسسة القائمة ·

إنشاء شبكة أقوى من  ·
المؤسسات القائمة 

الوسائل االفتراضیة/منصة  ·
تكنولوجیا المعلومات 

الھیئة الرقابیة ·

منظمة الدعم التقني ·

منظمة الخط األمامي  ·
(الجمارك، والشرطة) 

المؤسسة البحثیة/المختبر ·

األكادیمیة/الجامعة الھیئات  ·
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. أمثلة على النماذج المؤسسیة لمركز دعم األمن النووي-٧الشكل 

: البنیة األساسیة والخصائص
مرفق جدید تُنشئھ مؤسسة واحدة لتشمل وحدة تنظیمیة جدیدة تتولى المسؤولیة  

المباشرة عن جمیع أنشطة مركز دعم األمن النووي. 

لمركز دعم األمن النووي ١المثال 

األمن النووي لمركز دعم ٢المثال 

لمركز دعم األمن النووي ٣المثال 

جدید/مركزي 

قائم/غیر مركزي 

افتراضي

المزایا: 
تحسین كفاءة اللوجستیات ·
ترشید صنع القرار  ·
توحید السیاسات واإلجراءات ·
مخزون معدات متخصص،  ·

وغرف  وقاعات دراسة متعددة 
اجتماعات 

العیوب: 
األساسیة والمصروفات  زیادة البنیة ·

العامة وتكالیف التشغیل 
زیادة مخاطر المشروع ·
تحدیات االستدامة ·
صعوبة التنسیق مع أصحاب  ·

المصلحة الُجدد والتواصل معھم 
: المنظمة األم/المضیفة

المختبر الوطني/المؤسسة  ·
البحثیة 

مجاالت/مواضیع األمن النووي: 
أمن المواد والمرافق النوویة ·
األمن الحاسوبي وأمن المعلومات ·
أمن النقل ·

الوظائف األساسیة: 
تنمیة الموارد البشریة ·
الدعم العلمي ·

: البنیة األساسیة والخصائص
توافق المؤسسات المتعددة على تعزیز البنیة األساسیة القائمة ووضع إطار منسق  

لتقاسم الموارد من أجل دعم برامج مركز دعم األمن النووي باالستناد إلى مجاالت  
والتنسیق. الخبرة واإلمكانات لكل منھا. وتُعیّن مؤسسة واحدة للقیادة  

المزایا: 
خفض تكالیف البنیة األساسیة ·
مخاطر أقل للمشروع بسبب األخذ بنھج  ·

مرحلي/متدرج 
زیادة التعاون وتقاسم الموارد بین  ·

المؤسسات صاحبة المصلحة 

العیوب: 
تحدیات التواصل بین  ·

أصحاب المصلحة  
نھج ربما یكون أبطأ في تلبیة  ·

احتیاجات االستدامة الوطنیة 

: المنظمة األم/المضیفة
الھیئة الرقابیة ·

مجاالت/مواضیع األمن النووي: 
أمن المصادر المشعة ·
كشف المواد الخارجة عن التحكم الرقابي ·
التصدي ألحداث األمن النووي ·

الوظائف األساسیة: 
تنمیة الموارد البشریة  ·
الدعم التقني ·

: البنیة األساسیة والخصائص
المؤسسات المتعددة توافق على االستثمار في منصة مركزیة لتكنولوجیا  

. المعلومات لتوحید وتطویر وحدات التعلم اإللكتروني وموارد التدریب األخرى 

المزایا: 
تقلیل البنیة األساسیة والمصروفات  ·

العامة والتكالیف التشغیلیة 
تحسین كفاءة أنواع معیّنة من  ·

التدریب (مثل التدریب من  
خالل التعلم اإللكتروني) 

العیوب: 
تحدیث البرامج الحاسوبیة/األجھزة  ·

وتكالیف الصیانة 
غیر  -تطبیقات محدودة فقط ·

التدریب  مالئمة لجمیع احتیاجات 
والدعم التقني والدعم العلمي 

المنظمة األم/المضیفة: 
الجامعة ·

مجاالت/مواضیع األمن النووي: 
أمن المصادر المشعة ·
االستدامة (ثقافة األمن النووي) ·

الوظائف األساسیة: 
البشریة  الموارد تنمیة  ·
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التذییل الرابع

التخطیط االستراتیجي 
تعقیبات   أیضا  وتُساھم  التنظیمیة.  لالستراتیجیة  بالنسبة  محوریة  أھمیة  ذات  الرئیسیین  المصلحة  أصحاب  أھداف  تُعتبر 
تفي   النووي  األمن  دعم  مركز  من  المقدمة  والخدمات  المنتجات  كانت  إذا  ما  تحدید  في  حاسم  بدور  المصلحة  أصحاب 

المصلحة   أصحاب  الصلةباحتیاجات  المطافلیة  ا بالفع ذات  نھایة  وفي  عملیةیمكن  ،  والكفاءة.  في  قدما  وضع  للمضي 
مركز دعم األمن النووي على تحدید ما یلي:االستراتیجیة أن یساعد 

تأكید جمیع أصحاب المصلحة وبلورة فھم واضح الحتیاجاتھم؛—
توثیق كیفیة استفادة كل صاحب مصلحة من خدمات المركز؛ —
لل— الواضح  بدءا  ار اإلشرافیةواألدومسؤولیات  التحدید  الحكومیین  ب،  المشرفین  أو  النووي  األمن  مركز دعم  إدارة 

المسؤولین؛
’ملكیة‘ فریق اإلدارة التنفیذیة لخدمات المركز وجودة أدائھ؛—
قیاس فعالیة المركز؛ لعملیة —
للتخفیف من المخاطر  عملیة لتحدید المخاطر والفرص المحتملة التي یمكن أن یواجھھا المركز، إلى جانب خطة  —

.واالستفادة من الفرص

عد فھم السیاق الخارجي والعوامل والتغییرات منطلقا أساسیا نحو وضع االستراتیجیة. وھناك عدد من األحداث الخارجیة  ویُ
التشغیل والتأثیر  واستراتیجیتھ، بما في ذلك أوجھ عدم الیقین وأحداث  التي یمكن أن تؤثر بقوة على مركز دعم األمن النووي  

رصد   یتعیّن  ولذلك  المركز،  استراتیجیة  على  كبیر  تأثیر  الخارجیة  لألحداث  یكون  أن  ویمكن  والتشریعات.  السیاسي 
االستراتیجیة وتنقیحھا باستمرار بحسب الضرورة. 

المنظمات   تواجھ  أن  یمكن  ذلك،  إلى  ویممشكالتوباإلضافة  االستراتیجیة،  تنفیذ  أثناء  جدیدة  فرصا  تحدیث أو  كنھا 
أو الفرص. وسیساعد التعرض لوجھات نظر متنوعة أثناء وضع االستراتیجیة على  المشكالتاستجابة لتلك  استراتیجیتھا  

تحدید التحدیات والحلول المحتملة. 

وضع خریطة الستراتیجیة مركز دعم األمن النووي -١-رابعا

لتشغیل مركز دعم النووي، ولكنھا توضح العوامل الكامنة وراء  سم خریطة االستراتیجیة في العادة الصورة الكاملة  ال تر
مزید من الخطط من خالل المشاریع وضعالتغییر. وتُشكل الخریطة إطارا لتوضیح االستراتیجیة التي سیجري على أساسھا  

واألھداف والمبادرات والتدابیر وتخصیص الموارد والمسؤولیات.

، مما یضمن توجیھ االستراتیجیة نحو تلك المھمة. وینطبق نفس بیان المھمة مھمة المركز الشاملةالخریطة  وترد على رأس
مع ھذا البیان على طول السلسلة المنطقیة (انظر  ’منظورات‘عدةمواءمة  بعد ذلك  وتجريالمذكورة على كل مستوى.  

).٨الشكل 
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.خریطة االستراتیجیةمنظورات-٨الشكل 

أصحاب المصلحةمنظور -١-١-رابعا
التحدید الواضح ألصحاب المصلحة أو العمالء رسم  والجزء الحاسم في أي استراتیجیة  یتمثل   خریطة االستراتیجیة في 

م األمن النووي، ومعرفة توقعاتھم. وباإلضافة إلى ذلك، من الحاسم تحدید الطریقة التي سیقدم بھا  الذین سیخدمھم مركز دع
توضیح   في  االستراتیجیة  خریطة  جوھر  ویكمن  المصلحة.  أصحاب  إلى  قیمة  بھا المركز  سیلبي  التي  المركز  الطریقة 

میزانیة المركز والموارد األخرى.في حدودأصحاب المصلحة أو العمالء احتیاجات

وللتحقق من صحة االستراتیجیة، یمكن النظر في األسئلة التالیة بشأن احتیاجات كل صاحب مصلحة: 

ھل ستؤدي تلبیة احتیاجات أصحاب المصلحة إلى تحقیق اإلیرادات أو اجتذاب التمویل الذي یتوقعھ المركز؟ )١
؟وبكفاءةمصلحة بفعالیة ھل یمكن للمركز تلبیة احتیاجات أصحاب ال)٢
باحتیاجات أصحاب المصلحة؟للوفاء على نحو كاٍفالقیام بھ ما الذي یتعیّن على المركز )٣

المنظور المالي -٢-١-رابعا
یحدد المنظور المالي االحتیاجات المالیة لتحقیق مھمة مركز دعم األمن النووي وتلبیة احتیاجات أصحاب المصلحة وتنفیذ  

وتشمل األسئلة التي ینبغي النظر فیھا من المنظور المالي ما یلي: برامجھ. 

ما ھي الجھة (الجھات) صاحبة المصلحة التي ستكون مصدرا لمیزانیة المركز أو تمویلھ؟)١
؟ تھیكون قادرا على تنفیذ برامجھ والحفاظ على استداملما ھو التمویل الذي یحتاج إلیھ المركز )٢
یف من ھذه المخاطر؟ ھا للتخفذسیواجھھا المركز؟ وما ھي الخطوات التي سیتخ ما ھي المخاطر المالیة التي )٣
ھذه الفرص عند منما ھي الفرص المالیة التي یمكن أن تكون متاحة؟ وما الذي یمكن أن یقوم بھ المركز لالستفادة  )٤

ظھورھا؟

منظور العملیات-٣-١-رابعا
بالمجاالت التي تكتسب منھا مثل النھج العام حیال توثیق منظور  تی العملیات في فھم كامل نطاق المركز وربطھ منطقیا 

المنظمة إیراداتھا، والجھات التي تحصل منھا على میزانیتھا أو تمویلھا والمجاالت التي تتكبد فیھا التكالیف. ولن یكون ھذا  
المنظور ناجحا أو مستداما بدون ارتباط واضح بالمنظور المالي. 

بیان مھمة مركز دعم األمن النووي 

منظور أصحاب المصلحة/العمالء 

المنظور المالي 

منظور العملیات

منظور التعلم والنمو 
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منظور التعلم والنمو -٤-١-رابعا
استراتیجیتھا.  تحقیق  أجل  من  بھا  تنمو  أن  یمكن  التي  والطریقة  تعلمھ  إلى  المنظمة  تحتاج  ما  ھنا على  التركیز  ینصب 
ویستصوب لمراكز دعم األمن النووي توخي الحذر لتجنب أھداف التعلم والنمو التي یمكن أن تكون واسعة أكثر من الالزم  

بتشغیل المركز. وبدال من ذلك، یحدد المركز أھدافا  ا عملیا ارتباط التي قد ال ترتبط كبیر أو  ال یكون لھا مغزىقد أو التي 
على المھارات والمعرفة والتكنولوجیا  ینصب التركیز  محددة وقابلة للقیاس وقابلة للتحقیق ومالئمة ومحددة بزمن. ویمكن أن  

التي یمكن أن یستخدمھا المركز للتعلم والنمو كمؤسسة. اتوالثقافة واالتصاالت والشبك

كل منظور، من المرجح أن یكون المركز جاھزا لوضع خریطة استراتیجیة إلطار عمل المنظمة، كما ھو في وبعد دراسة 
ستراتیجیة  إلى أھدافھا االطة االستراتیجیة، ینبغي أن تشیر كل منظمة ی. ولالنتھاء من وضع خر٩المثال الوارد في الشكل  

المتعلقة بمنظورھا المحدد. 

. مركز دعم األمن النوويالستراتیجیةخریطة مثال على -٩الشكل 

أن تساعد المركز على فھم أھدافھ وكیفیة معالجة االستدامة.االستراتیجیةوفي الختام، یمكن لعملیة وضع 

المھمة

خریطة استراتیجیة مركز دعم األمن النووي 

منظور أصحاب  
المصلحة/العمالء 

المنظور المالي 

منظور العملیات

التعلم والنمو 

توفیر مستوى رفیع من جودة التدریب والدعم التقني والعلمي للدولة والمأذون لھم من أجل ضمان  
حمایة جمیع المواد النوویة في الدولة من جانب موظفین أكفاء باستخدام معدات یمكن التعویل علیھا  

وبدعم علمي متجاوب 
األھداف االستراتیجیة لمركز دعم األمن النووي 

المشغلون/ وزارة الدولةالجھة الرقابیة 
الوكالة إنفاذ القانون المرخص لھم 

اللجنة االستشاریة  
مشاركة أصحاب المصلحةالمیزانیة والتمویل لمركز دعم األمن النووي 

برامج مركز دعم 
خدمات الدعم العلمي خدمات الدعم التقني التدریب والتطویر المھني األمن النووي 

دعم تكنولوجیا المعلومات نظام إدارة متكامل عملیات الدعم 

تقییم األداء 
تقییمات النظراءالسنوي 

التعاون مع شبكة  
الوكالة لمراكز  

الدعم والتدریب في  
مجال األمن النووي 

تعقیبات أصحاب
المصلحة

التطویر المھني
للموظفین 
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التذییل الخامس

تنفیذ االستراتیجیة نموذج خطة
مقترح لخطة تنفیذ  نموذجطة االستراتیجیة. وفیما یلي  یتشمل خطة تنفیذ االستراتیجیة العملیات التنظیمیة وتوائمھا مع خر

استراتیجیة مركز دعم األمن النووي:

لمحة عامة عن االستراتیجیة - ١-خامسا

القسم   الموضحة في  االستراتیجي  التخطیط  عملیة  نتائج  االستراتیجیة  العامة عن  اللمحة  جانب عملیة ٢-٤[تلخص  إلى 
التطویر والتقییم المستمرین لالستراتیجیة.]

یمي الھیكل التنظ- ٢-خامسا

بالتفصیل ھذا القسم ویوائمخر.آلارتباط كل منھا با كیفیة [یُحدد الھیكل التنظیمي وظائف المنظمة وكیفیة ترتیبھا رسمیا أو  
التنظیمي.] الھیكل التنظیمي للمركز. وترد في التذییل السادس عینة للھیكل واالستراتیجیة بین 

تحلیل االحتیاجات - ٣-خامسا

وتُسجل نتائج التحلیل في خطة العمل ویعاد  ٣[یلخص القسم   التحلیل األولي لالحتیاجات على المستوى الوطني.  عملیة 
دوریا كي تُعبّر عن االحتیاجات الجدیدة المحددة بین أصحاب المصلحة الوطنیین]. وتحدثالنظر فیھا 

أھداف البرامج - ٤-خامسا

االحتیاجات، تُحدد أھداف برامج مركز دعم األمن النووي.][استنادا إلى تحلیل  

اإلدارة المالیة - ٥-خامسا

[من أھم مكونات خطة تنفیذ االستراتیجیة عملیة اإلدارة المالیة من أجل إدراج المعلومات التالیة:

تخطیط المیزانیة؛—
ھیاكل محددة بوضوح لإلبالغ المالي؛ —
واألنشطة  — المشاریع  تنفیذ  لضمان  ومراقبتھا  التكالیف  لمحاسبة  مالئمة  الموفيأسالیب  وفي  المیزانیة  د یع احدود 

؛ ةالمحدد
إدارة اإلیرادات والنفقات؛—
تفویض سلطة توقیع العقود وإصدار األوامر، والموافقة على الفواتیر، واإلذن بصرف المدفوعات، وتوقیع التحویالت —

]المصرفیة.
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إدارة المشروع- ٦-خامسا

القسم   النووي كمشروع وطني. ٤-٤[یتضمن  دعم األمن  لتطویر مركز  المشروع  إدارة  استخدام  بشأن  إرشادات عملیة 
وتحّدد خطة تنفیذ االستراتیجیة المعالم البارزة المتوقعة للمشروع داخل المنظمة، بما یشمل األُطر الزمنیة واألھداف التي  

.]نظم إدارة متكاملةإرشادات عملیة بشأن تنفیذ ١-٣-٥یاسھا والتحقق منھا. ویُقدم القسم یمكن ق

التعاون والتآزر  - ٧-خامسا

] .[یمكن لمركز دعم األمن النووي توثیق السیاسات المتعلقة بطریقة تفاعلھ مع أي شركاء وتعاونھ معھم

خطة االتصال- ٨-خامسا

یُشار إلى خطة االتصال في خطة تنفیذ االستراتیجیة إلى  موظفي مركز دعم األمن النووي. و[تشمل خطة االتصال جمیع  
وتوفر خطة االتصال   الموظفین).  استقصاء رضا  أثناء  المثال  المنتظمین (على سبیل  والتقییم  االستعراض  جانب عملیة 

الحاضرین، وال مواضیع، وتواتر االجتماعات، وتسجیل  مصفوفة أو ھیكال لالجتماعات التي تعقد بانتظام وخطة لتوثیق 
إجراءات االجتماعات.] 

إدارة الموارد - ٩-خامسا

وتشمل  [ یمكن لمركز دعم األمن النووي توثیق إجراءات البنیة األساسیة وتعلیمات الصیانة وسجالتھا (عند االقتضاء). 
األسئلة الرئیسیة التي ینبغي النظر فیھا ما یلي: 

د الضروریة لخدماتھ؟ رالمواھل حدد المركز جمیع —
بانتظام؟ تراعىصیانة الموارد؟ وھل لعند االقتضاء نوباتھل ُحددت—
المعلومات، — تكنولوجیا  نُظم  في  أعطال  حدوث  الطوارئ (مثل  مخاطر  من  للتخفیف  طوارئ  خطط  وضعت  ھل 

؟]  واختالل مستویات التوظیف) التي یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر على خدماتنا ونواتجنا 

إدارة الكفاءات - ١٠-خامسا

[الكفاءة ھي قدرة الموظفین على استخدام التكنولوجیا والمھارات لتحقیق النتائج المرجوة. ویمكن مواءمة الكفاءات مع خطة  
مؤھالتھم   الحفاظ على  الموظفین  ویتوقع من  واحتیاجات أصحاب المصلحة.  النووي  دعم األمن  استراتیجیة مركز  تنفیذ 

تنمیة األفراد التي تمكن الموظفین من زیادة معارفھم طالتوقعات من خالل خطوتحسین كفاءاتھم باستمرار. ویمكن دعم ھذه  
ومھاراتھم وخبراتھم في جمیع المجاالت الضروریة.]

وتوثق خطة تنفیذ االستراتیجیة عملیة تحدید الكفاءات وتقییمھا (أي إجراء مقابالت لتقییم التدریب ومقارنة الكفاءات التي  
ات الفعلیة، والتقییمات الذاتیة، وتقییمات األداء). وفیما یلي أمثلة على األسئلة التي یمكن أن تدعم  تتطلبھا الدولة مع الكفاء

تطویر العملیات المناسبة: 

ھل األھداف الفردیة لألفراد مبنیة على استراتیجیة المنظمة؟—
مواكبة آلخر التطورات؟ وھل تشمل الكفاءات ذات الصلة؟التوصیفات الوظیفیةھل جمیع —
بانتظام؟التوصیفات الوظیفیةھل یوجد نھج محّدد بوضوح للحفاظ على —
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للموظفین؟ ھل یوفر المركز تدریبا مناسبة —
أنشطة تنمیة الموظفین؟ ھل السجالت المتاحة تُظھر أثر  —
ھل أسالیب تقییم أداء الموظفین متوافقة مع التشریعات ذات الصلة؟ وھل تُراجع بانتظام؟—
، بما في ذلك الكفاءات الضروریة، في التقییمات؟ التوصیفات الوظیفیةھل تُستخدم —
بھذه  — الحالیون  االستشاریون  یفي  وھل  والمدربین)؟  الخارجیین  االستشاریین  المعاونین (مثل  كفاءات  ُحددت  ھل 

الكفاءات؟
في آخر  — تُظھر السجالت  وھل  المعاونین؟  لتقییم  بوضوح  معاییر محددة  تستخدم  یتمتعون  تقییم  ھل  المعاونین  أن 

بالكفاءة؟ 
ھل یستعرض مركز دعم األمن النووي بانتظام أسالیب تقییم أداء موظفیھ؟]—

إدارة المخاطر - ١١-خامسا

لمخاطر التنظیمیة. كیف سیمنع مركز دعم األمن النووي حدوث  ا[لعل أھم عنصر في خطة تنفیذ االستراتیجیة ھو تقییم  
وعھا؟ وفیما یلي األسئلة العریضة التي ینبغي سیُساعد المركز في التخفیف من عواقب األحداث في حال وقمخاطر؟ وكیف  

النظر فیھا عند إجراء تقییم للمخاطر: 

المخاطر ارتباطا وثیقا بوضع االستراتیجیة؟تحدیدھل ترتبط عملیة —
تنقسم المخاطر االستراتیجیة إلى مخاطر عملیات أو مخاطر برامج؟ ھل —
تحدید المخاطر؟ عند تقییم المخاطر  لھل تستخدم المنظمة منھجیة —
ھل تستخدم المنظمة عملیة إلدارة المخاطر للتخفیف من المخاطر؟ —
ھل یحصل الموظفون الذین یعربون عن قلقھم بشأن أنشطة مشبوھة أو تدلیسیة على الحمایة من التداعیات السلبیة؟ —

ارة مستقلة؟ اإلبالغ عن مخاوفھم إلى إد ھموھل یمكن
ھل توجد مدونة قواعد سلوك لجمیع الموظفین؟]—
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السادس التذییل 

لھیكل التنظیمي لمركز دعم األمن النووي على ا مثال 
التنظیميكللھییمكن   المؤسسي  لل  النموذج  في  النووي  األمن  دعم  في مركز  الوارد  للھیكل  مماثال  یكون  أن  المركزي 
. ویظھر في ھذا الشكل نھج ھرمي واضح تستند فیھ األقسام إلى الوظائف األساسیة لمركز دعم األمن النووي ١٠الشكل

األدوار والخبرات والقدرات لكل  شكل مصفوفة  والخدمات اإلداریة. وفي ھذا النموذج المؤسسي المركزي، توثق الدولة في  
منظمة من المنظمات صاحبة المصلحة في المركز. 

.لمركز دعم األمن النووي ھیكل تنظیمي مركزيعلىمثال -١٠الشكل 

ھیئة أو آلیة تنسیق  
األمن النووي 

المساعد 

یر مركز دعم األمن النووي مد

وحدة الشؤون اإلداریة 
رئیس وحدة الشؤون  

اإلداریة 
الموارد البشریة 
التمویل والشراء 
العالقات الدولیة 
ضمان الجودة 

األمن 

ُشعبة التدریب 

رئیس الشعبة  
ونائب المدیر 

وحدة التدریب 

أفرقة  
المدربین  

في مختلف  
المجاالت 

 ...

 ...

 ...

 ...

لمجاالت   وفقاً
التدریب (بما في  

ذلك التدریب  
باستخدام أجھزة  

المحاكاة، إن وجد) 

وحدة تطویر  
وتنظیم التدریب 

فریق منھجیة
التدریب 

*SATخبراء 

. الخبراء المختصون بالنھج المنظّم حیال التدریب*

تدریب  
المدربین 

تدریب  
اإلدارة 

فریق إعداد  
مواد التدریب 

فریق أدوات  
التدریب الحاسوبي 

فریق التحلیل 
والتخطیط

فریق التنظیم 

ُشعبة الدعم التقني

رئیس الشعبة  
ونائب المدیر 

وحدة الصیانة  
الروتینیة(الوقائیة) 

وحدة اإلصالحات  
(الصیانة التصحیحیة) 

وحدة تنظیم  
نسق المكونات 

وحدة إدارة  
قطع الغیار

شُعبة الدعم العلمي 

رئیس الشعبة  
المدیر ونائب 

وحدة البحث  
والتطویر

وحدة اختبار
التكنولوجیا 

تحلیل المواد وحدة 
وتفسیرھا

وحدة إدارة  
مسرح الجریمة  

واألدلة 

شُعبة المعلومات  
والخدمات العامة 
رئیس الشعبة  
ونائب المدیر 

وحدة تكنولوجیا  
المعلومات 

المكتبة  
والمحفوظات 

وحدة صیانة  
المرافق واألدوات 
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التذییل السابع 

الممارسات الجیدة في تطبیق نھج منظم حیال التدریب  
. وتشمل الخصائص الرئیسیة المتوقعة بجودة كبیرةالمنظمات على تقدیم تدریب  یُساعد استخدام نھج منظم حیال التدریب  

، وفعاال وصعبا من الناحیة المتدربللتدریب الجید أن یكون مناسبا في توقیتھ، ودقیقا من الناحیة التقنیة، وذا صلة بوظیفة  
التعلیمیة. ومن المتوقع أیضا أن یؤدي التدریب إلى تحسین األداء الوظیفي والتنظیمي، والحفاظ على المعرفة ونقلھا إلى  

في األمان واألمن، وتعزیز ثقافة األمان واألمن.  یدة، والمساھمة بدوداألجیال الج  ر كاٍف

والنھج المنظم حیال التدریب ھو أداة إلدارة جودة التدریب والتأھیل. ویوّفر ھذا النھج متوالیة منطقیة من تحدید المعارف والمھارات 
وما یعقبھا من تقییم لھذا التدریب. ات  والمواقف المطلوبة ألداء وظیفة إلى تطویر وتنفیذ التدریب من أجل تحقیق ھذه الكفاء

ویشمل النھج المنظم حیال التدریب خمس مراحل مترابطة: التحلیل والتصمیم والتطویر والتنفیذ والتقییم. وتُحدد كیفیة ارتباط  
. ١١ھذه المراحل الخمس كل منھا باآلخر في الشكل 

. بمراحل النھج المنظم حیال التدری-١١الشكل 

لمحة عامة عن عملیة النھج المنظم حیال التدریب في مجال األمن النووي. ویتوقف نجاح ھذا النھج ١٢یعرض الشكل  و
على مدى انخراط المشاركین الرئیسیین، بما یشمل: 

(مثل السلطة المختصة أو المؤسسة التي یوضع لھا تدریب للموظفین على أساس نھج منظم حیال التدریبالمنظمة  —
؛ أو منظمة التشغیل)

ن؛ ین التنفیذی یكبار المدیرین، والمدیر —
ن؛ ی المتدرب—
ن؛ یالمدرب—
ن؛ ی الخبراء المختص—
الھیئات الرقابیة؛ —
منظمات التدریب والدعم التقني الوطنیة؛ —

تحلیل
احتیاجات الوظائف  

والتدریب 

والتحسینات
التعقیبات

تصمیم 
التدریب برامج 

تطویر
التدریب مواد  

تنفیذ 
التدریب 

تقییم
التدریب فعالیة 
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المنظمة؛ فریق مشروع النھج المنظم حیال التدریب على المستوى الوطني أو على مستوى —
نیة.ن بالنھج المنظم حیال التدریب في برامج التدریب الوطین المعنیی ن الخارجییاالستشاری—

ویشمل وضع برامج تدریب وطنیة مستندة إلى نھج منظم حیال التدریب مشاركة شاغلي الوظائف والخبراء المتخصصین  
التدریب أو أخصائي تعلیمي. والمدربین والمدیرین في المنظمة وأخصائي في النھج المنظم حیال 

. لمحة عامة عن عملیة النھج المنظم حیال التدریب-١٢الشكل 

المخرجات مراحل النھج المنظم حیال التدریبالمدخالت 

الموارد
صون

ص
الخبراءالمتخ

البیانات

إجراءات مرحلة التحلیل

االحتیاجات من الموظفین األكفاء؛  
المعلومات الموجبة إلجراء تحلیل 

لالحتیاجات (من المنظمة ومن تقییم 
التدریب)

المتطلبات األّولیة 

إجراءات مرحلة التصمیم

األّولیة المتطلبات 

المعلومات بشأن الموارد/البیئات  
التي یمكن إتاحتھا للتدریب

إجراءات ومرحلة التطویر 

الموظفون الذین یُختار منھم المدربون 

الجمھور/المراقبون للتدریب التجریبي

الموظفون المقرر تدریبھم (المتدربون) 

إجراءات مرحلة التنفیذ

الكافیة مرافق التدریب 

المراقبون (المدیرون والموظفون  
التنفیذیون والمسؤولون عن التدریب  

في المنظمة) الذین یُقیمون التدریب

إجراءات مرحلة التقییم

بیانات التقییم بعد التدریب استناداً
إلى المصادر الخارجیة 

بیانات التقییم بعد التدریب استناداً
إلى المصادر الداخلیة 

تحلیل
احتیاجات الوظائف 

والتدریب 

تصمیم 
التدریب برامج 

تطویر
التدریب برامج 

تنفیذ 
التدریب

تقییم 
التدریب فعالیة 

الحاجة إلى برنامج جدید أو معدل ·
(برامج جدیدة أو معدلة) للتدریب 

قائمة بالمھام/الكفاءات المرتبطة  ·
بالوظائف المختارة للتدریب 

قائمة بالمعارف والمھارات  ·
والمواقف المطلوبة لألداء الوظیفي 

أھداف التدریب المصنفة  ·
والمتسلسلة 

عناصر االختبار ·
وصف برنامج التدریب ·

وضع مواد التدریب واستعراضھا ·
وتجریبھا وتحسینھا والموافقة علیھا 

المدربین، ودلیل المتدربین، (دلیل  
والمواد التكمیلیة، ودلیل إدارة الدورة)

مدربون مختارون یتمتعون بالتدریب ·
والمؤھالت

(مزید من الموظفین األكفاء)  
المدربین 

سجالت التدریب·
تقاریر التدریب ·
نتائج الفحص ·
التعقیبات من المتدربین والمدربین  ·

والمراقبین 
نتائج تقییم أداء المدربین·

تقاریر تقییم التدریب

التدریبالمدخالت في تحلیل احتیاجات 

التغییرات في إجراء مراحل النھج 
المنظم حیال التدریب أو إجراءاتھ 

توصیات لتحسین أداء المنظمة 

ات
قیب

لتع
ا

ووظائف في میدان األمن النووي  المؤسسات والمنظمات التي تتولى أدواراً
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الدراسة، وأجھزة المحاكاة، والتدریب ل بیئات التدریب قاعات  موھناك العدید من بیئات التدریب وأسالیب التدریب. وتش
ون العمل،  وحلقات  والمختبرات،  الذاتیة،  والدراسة  العمل،  المحاضرات، أثناء  التدریب  أسالیب  وتشمل  التدریب.  ماذج 

والممارسة، والجوالت التفقدیة، والتمرین، والمناقشة، واالستجواب الشفوي، وأداء األدوار، والتعلم اإللكتروني،  والمشاھدة،  
والدراسة الذاتیة، وتحقیق المشاریع.

نھج منظم حیال التدریب بللنجاح في األخذ الشروط المسبقة الرئیسیة  - ١-سابعا

التزام المدیرین بالحاجة إلى إنشاء نظام لتدریب الموظفین  وھنھج منظم حیال التدریب  باألخذالشرط المسبق الرئیسي لنجاح  
وتخصیص الموارد الالزمة؛ والمشاركة الشخصیة في التدریب، بما في ذلك تحدید االحتیاجات واالعتراف بھذه الحاجة؛  

التدریبیة وتقییم التدریب. وتحدد التوقعات الخاصة بالتدریب الجید والفعال منذ بدایة وضع نظام للتدریب وتطویر برامج  
ضع لھا إطار رسمي. واییر تقییم جودة التدریب وفعالیتھ ویُتلبیة باالستناد إلى النھج المنظم حیال التدریب. وتُحدد أھداف ومع

ویمكن أن تشمل إجراءات التدریب لكل مرحلة من مراحل النھج المنظم حیال التدریب خطوات مفصلة یتعیّن اتخاذھا في  
التدریب   حیال  المنظم  النھج  أساسیات  لفھم  ویمكن  العمل.  یؤدون  الذین  الموظفین  ومسؤولیات  المرحلة،  یُشكل تلك  أن 

موضوعا لبرنامج التدریب على اإلدارة. 

ویمكن الترویج لنھج منظم حیال التدریب داخل الدولة من خالل مختلف أصحاب المصلحة. ویمكن للھیئة الرقابیة في الدولة  
براء المشغلة استخدام نھج منظم حیال التدریب. ویمثل توافر الخ تطبیق لوائح تشترط على حاملي التراخیص والمنظمات  

األكفاء أحد العوامل الحاسمة لنجاح ھذا النھج، وخاصة في مرحلتي التحلیل والتطویر. ویمكن تكوین فریق  المتخصصین
التدریب. ویمكن أیضا الترویج لھذا النھج من خالل توفیر  مشروع لتطویر برامج التدریب المستندة إلى النھج المنظم حیال 

ال التدریب، وزیارة منظمات التدریب األخرى لتعلم كیفیة تطبیق ھذا النھج، ومن التدریب على منھجیة النھج المنظم حی
خالل التوجیھ المقدم من خبراء خارجیین مختصین بالنھج المنظم حیال التدریب. 

علیھا كبار  وتُحّدد استراتیجیة لتطویر وتنفیذ نظام تدریبي مستند إلى نھج منظم حیال التدریب، وتوثق االستراتیجیة ویوافق  
في   یؤخذ  أن  التدریب، على  حیال  المنظم  النھج  تطبیق  في  متدرج  نھج  باستخدام  االستراتیجیة  وضع  ویمكن  المدیرین. 
االعتبار عدد المتدربین المراد تدریبھم، واألثر المحتمل للوظائف والمھام المرتبطة باألمان واألمن وكذلك الطابع الحركي  

توى لھذه المھام والكفاءات التقنیة وغیر التقنیة المطلوبة إلتمام تلك المھام. ویمكن للمنظمة  النفسي واإلدراكي الرفیع المس
في مرحلة مبكرة أن تفكر في استخدام مواد مستمدة من مشاریع النھج المنظم حیال التدریب وبرامجھ المماثلة. 
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التذییل
الثامن

نماذج لتحلیل الموارد  
البشریة األّولیة الشاملة واحتیاجات التدریب 

تُشكل  
النماذج

ب  
ت من الموارد البشریة والتدری

س إلجراء تحلیل لالحتیاجا
التالیة األسا

باالستناد إلى
ت التنظیمیة وكذلك المھام الوظیفیة  

األدوار والمسؤولیا
في  

م
جال األمن النووي. 

ب أولویاتھا. وبنا 
ب وترتی

ت من الموارد البشریة والتدری
وبمجرد استیفاء ھذه النماذج، یمكن تحدید االحتیاجا

ت 
صورة واقعیة باحتیاجا

ضع استراتیجیة للوفاء ب
ت، یمكن و

ء على ھذه المعلوما
ف األمن النووي. ویمكن أن تشمل االستراتیجیة أھدافا متوسطة وطویلة األجل، ویمكن أن  

الدولة من الموارد البشریة المطلوبة ألداء وظائ
ب،  

ت تدریبیة أو برامج للتدری
ضع دورا

تشمل و
وكذلك التخطیط للتعا

ضا  
ضع االستراتیجیة، یمكن البدء في مشاریع لتنفیذ تلك االستراتیجیة. ویمكن أی

صادر الخارجیة. وحالما تو
ب والتعیین واالستعانة بالم

ق
ض  

ضع عملیة الستعرا
و

ب. 
ضمان استدامة الموارد البشریة والتدری

ضروري إجراء تحسین مستمر ل
ت. ومن ال

ث تحلیل االحتیاجا
وتحدی

ثامنا
-١

-
النموذ

ج 
١ -

المنظمات  
التي تتولى أدوارا ومسؤولیات في مجال 

األمن النووي 

ت 
ت التي تتولى أدوارا ومسؤولیا

ُستكمل النموذج لجمیع المنظما ی
ف أخرى،  

صفو
ضافة 

في مجال األمن النووي على المستوى الوطني. ویمكن أن تحتاج الدول إلى تكرار ھذا النموذج وإ
ضرورة،  

ب ال
بحس

صلة. 
ت ال

ت ذا
لكي تغطي جمیع المنظما

المنظمات 
المسؤولة عن

األمن النووي على المستوى الوطني 

المنظمة 
ض الرئیسي للمنظمة 

الغر
األدوار 

والمسؤولیات في مجال األمن النووي 
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ثامنا
-٢

 -
النموذج 

٢ -
ف  

الوظائ
المسؤولة عن أداء مھام 

في مجال األمن النووي 

ُستكمل النموذج  ی
٢

ف  
لجمیع الوظائ

المسؤولة عن أداء
مھام

ت باستیفاء النموذج 
في مجال األمن النووي في كل منظمة قام

١ .

المنظمة: 
 _____________________________________________________________________________________________

الوحدة التنظیمیة (إن وجدت): 
 _________________________________________________________________________________

ال
وظیفة 

المسؤولة  
عن أداء مھام 

في  
مجال األمن النووي

عدد الموظفین  
الحالیین 

العدد المتوقع للموظفین  
س 

ضون خم
في غ

ت 
سنوا

ف في مجال  
الوظائ

األمن النووي
ت الرئیسیة ال

ت المؤھال
متطلبا

محددة من الدولة للوظیفة 
أو المھام في مجال األمن النووي

التعلیم 
ب (بما في ذلك  

التدری
ب األّولي  

التدری
ب المستمر/

والتدری
إعادة التأھیل) 

الخبرة 
صة  

ت الخا
المتطلبا

المحددة من الدولة  
صریح،  

(بما في ذلك الت
ص، أو الشھادة)

أو الترخی
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ثامنا
-٣

-
النموذج 

٣ -
ف المسؤولة عن أداء مھام في مجال األمن النووي 

الموارد التعلیمیة والتدریبیة للوظائ

ُستكمل النموذج لكل وظیفة مدرجة في النموذج  ی
٢

، مع بیان جمیع المھام التي تؤدیھا ھذه الوظیفة في مجال األمن النووي.

الوظیفة المسؤولة عن أداء مھام في مجال األمن النووي: 
 __________________________________________________________________

المھام الرئیسیة 
للوظیفة في مجال  

األمن النووي

ت الكفاءة  
ثغرا

القائمة
ت الكفاءة  

احتیاجا
المتوقعة في  

المستقبل 

برامج التعلیم المتاحة 
برامج الت

ب المتاحة 
دری

االسم (
األسماء

 (
مقّدم البرنامج  
(مقدمو البرامج)

ت في  
الثغرا

برنامج التعلیم،  
ب معالجة 

وأسلو
ت،  

الثغرا
ت

واألولویا

االسم (األسماء) 
مقدم البرنامج  
(مقدمو البرامج)

ت في  
الثغرا

ب، 
برنامج التدری

ب معالجة 
وأسلو

ت،  
الثغرا

ت
واألولویا
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ثا
امن

-٤
 -

النموذج 
٤ -

ف الفردیة 
طلب التدریب في الوظائ

ت باستیفاء النموذج 
ت التي قام

ف المسؤولة عن أداء مھام في مجال األمن النووي للمنظما
ُستكمل النموذج لجمیع الوظائ ی

١.

المنظمة (ووحدتھا التنظیمیة، إن وجدت): 
 ___________________________________________________________________________

الوظیفة المسؤولة عن أداء مھام 
في مجال األمن النووي

متوسط عدد الموظفین الُجدد المراد 
س  

ت الخم
تدریبھم سنویا (السنوا
المقبلة على سبیل 

المثال) 

ب المستمر (لكل دورة ولك
ت التدری

طلبا
ل

ص 
شخ

-
ت/سنة) 

عدد الساعا
س 

ب (مثل التوعیة، واألُس
ب المطلو

ف موجز للتدری
ص

و
ص بوظیفة أو بمھمة 

ب الخا
ت، والتدری

أو األساسیا
ب في  

ت، والتدری
ب المشترك بین الوكاال

محددة، والتدری
الموقع،

ب 
ب خارج الموقع، ومركز التدری

والتدری
ال

ب في  
مركزي/مركز دعم األمن النووي، وإدارة التدری

ب داخل البلد أو في الخارج) 
المنظمة، والتدری
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ثامنا
 -

النموذج 
٥ -

طلبات التدریب المشترك بین الوكاالت في مجال األمن النووي 

ت الذي تتطلبھ الدولة في مجال األمن النووي.  
ب المشترك بین الوكاال

ُستكمل النموذج للتدری ی

ب المشترك بین  
أنواع (أسماء) التدری

ت (بما في ذلك المتعدد 
الوكاال

ب (بما في ذلك  
ف) المطلو

األطرا
التمارین 

النظریة والمیدانیة)

ت والموظفون 
المنظما

ب
المحتاجون إلى تدری

العدد التقریب
ي للموظفین الذین  

سیجري تدریبھم (العدد اإلجمالي  
ضل 

أو یف
العدد 

في كل منظمة) 

ب المتاح 
التدری

و
الجھة مقدمة  

ب)
ت مقدمة التدری

ب (الجھا
التدری

ب، 
ت الرئیسیة في التدری

الثغرا
ووسیلة معالجة 

ت، 
تالثغرا

واألولویا
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التاسعالتذییل

خطة إدارة التدریب  نموذج

إدارة التدریب - ١-تاسعا

توثّق المعلومات المتعلقة بكیفیة إدارة التدریب. ویمكن توثیق ھذه المعلومات ودعمھا من خالل نھج منظم حیال التدریب.  [
عملیات اإلدارة المطبقة لدعم برنامج التدریب القائم على األداء في مجال األمن النووي الذي یُعزز المسؤولیات  وتوثق  

.]ستدامتھا على االمتعلقة باألمن النووي ویحافظ 

إدارة التدریب وأدوار الموظفین ومسؤولیاتھم -١-١-تاسعا

د جمیع ألقاب الموظفین في برنامج التدریب وأدوارھم ومسؤولیاتھم المناسبة المحددة لتطویر برنامج التدریب الخاص   [تُحّد
.] ظ على استدامتھا بالمنظمة وتنفیذه والحف 

للتدریب المخطط التنظیمي -٢-١-تاسعا

[یُدرج مخطط تنظیمي یبین التسلسل اإلشرافي أو ھیكل اإلبالغ لجمیع األفراد في منظمة التدریب.] 

تحلیل احتیاجات التدریب -٣-١-تاسعا

عنھا تحلیل احتیاجات التدریب.] [تُحّدد خطوات عملیة تحلیل احتیاجات التدریب وتُرصد النتائج التي یُسفر 

االستعراض السنوي لخطة إدارة التدریب -٤-١-تاسعا

[تُرصد الدروس المستفادة من برنامج التدریب الحالي لضمان الجودة والحفاظ على التدریب واستدامتھ. وتُحّدد مستویات 
التي توفّر مدخالت في عملیة التقییم ومخرجاتھ النھائیة.]أو أنواع التقییم 

مؤھالت المدربین وتطویرھم - ٢-تاسعا

المعلومات في المخطط حال عدم إدراج تلك  في  ق المعلومات المتعلقة بموظفي التدریب في مركز دعم األمن النووي. و [توث 
التنظیمي إلدارة التدریب، یمكن أن یشمل ھذا القسم أسماء المدربین إلى جانب مجاالت المسؤولیات والخلفیة أو الخبرة التعلیمیة.] 

المدربین مؤھالت -١-٢-تاسعا

[توثق أنواع المدربین وأدوارھم. وتوثق متطلبات تدریب الخبراء المتخصصین أو المعاییر التي تحددھا الدولة للمدربین  
الذین یقدمون تدریبات خاصة. وتُحدد أي شروط مسبقة للمدربین والتكلیفات المسندة إلیھم وتناوبھم وعملیات تقییمھم.] 

تطویر المدربین -٢-٢-تاسعا

ُ وتوثق أي شروط مسبقة [ت النووي بشأن التدریب المستمر للمدربین وتطویرھم.  درج تفاصیل سیاسة مركز دعم األمن 
محددة لتدریب المدربین، والمتطلبات التي تحددھا الدولة وعملیات التأھیل، بما في ذلك فرص التعلیم المستمر أو التطویر  

المھني.]



٥٧

المدربین تقییم أداء -٣-٢-تاسعا

توثق عملیات تقییم األداء.][

دعم التدریب - ٣-تاسعا

[یوثق الدعم اإلداري ومرافق التدریب والمعدات والمواد الالزمة لتوفیر الدعم الكافي لجمیع أنشطة التدریب.] 

إدارة التدریب-١-٣-تاسعا

و التدریب  إدارة  أو عملیات  للتدریب  اإلداري  الدعم  وظائف  المواد، [توثق  وإصدار  الجدولة،  تشمل  المدربین كي  أطقم 
وضع والتفسیر. ویوثق الجدول الزمني السنوي ألحداث التدریب في المنھج الدراسي أو الدورات التدریبیة. وتوثق عملیة  
لحفاظ  جدول التدریب كي تشمل الخطوات المتبعة في الموافقات وتحدید المدربین والتنفیذ. وتوثق الجھات المسؤولة عن ا

]على جدول التدریب وعدد مرات تحدیثھ ونشره.

مرافق التدریب والمعدات والمواد-٢-٣-تاسعا

الدراسة  التدریب (قاعات  مواقع  لجمیع  العام)  والتصمیم  والقیود  والمواصفات (الحجم  والموقع  المالكة،  الجھات  [توثق 
تحددھا الدول.  ةالتدریب المحددة لتشمل أي متطلبات استخدام خاصوالمیدان). وتوضع قائمة تشمل مخزون المعدات لمواقع  

ویمكن تنظیم ذلك وفقا لمواد المنھج الدراسي التي تدعمھا وإجراءات االستخدام.]

سجالت التدریب-٣-٣-تاسعا

ظ على ھذه ا للحف منفذةیُشار إلى أي عملیات خاصة  و.  وموقع تلك السجالتسجالت التدریبجمیع  مالكة[توثق الجھة  
ویوثق النظام والعملیات المستخدمة لدعوة المشاركین إلى الدورات التدریبیة، وجداول التدریب، وتسجیل تقییمات السجالت.  

التدریب، وتسجیل الحضور في التدریب.]

النھج المنظم حیال التدریب - ٤-تاسعا

). وتُدرج قائمة بالعملیات واألدوات وكذلك ١٢منظم حیال التدریب داخل المنظمة (انظر الشكل  [توثق طریقة تطبیق النھج ال
، المدخالت والمخرجات لكل مرحلة من مراحل النھج المنظم حیال التدریب. ویحدد األشخاص المسؤولون أثناء كل مرحلة

الموافقة الالزمة لالنتقال إلى المرحلة التالیة.]ةوعملی

مرحلة التحلیل-١-٤-تاسعا

بمخرجات   قائمة  وتُدرج  المعلومات،  جمع  كیفیة  وتوثق  التدریب.  احتیاجات  تحلیل  وعملیة  التحلیل  مرحلة  خطة  [توثق 
المرحلة.]

مرحلة التصمیم -٢-٤-تاسعا

ق مخرجات [توثق خطوات مرحلة تصمیم الدورة وكیفیة استخدام المعلومات المتولدة من التحلیل كمدخل لھذه العملیة. وتوث
ھذه المرحلة.] 



٥٨

مرحلة التطویر -٣-٤-تاسعا

التصمیم  مدخالتمواد الدورة التدریبیة والمسؤولون عن الموافقة على المحتوى. وتوثق طریقة استخدام  إعداد[یوثق جدول  
في ھذه العملیة. وتوثق مخرجات المرحلة. ویوثق استعراض المواد وعملیة التنقیح.] كمدخالت

مرحلة التنفیذ -٤-٤-تاسعا

[توثق خطة تنفیذ الدورة وجدول تقدیم التدریب. وتحدد الطریقة التي تُستخدم بھا المدخالت الناشئة عن مرحلة التطویر في  
وثق األشخاص المسؤولون عن واجبات اإلدارة. وتحّدد خطة تقییم الدورة،  ھذه العملیة. وتوثق مخرجات ھذه المرحلة. وی

وأدوات تقدیم الدورة، وعملیات توثیق التعقیبات.]

مرحلة التقییم-٥-٤-تاسعا

[توثق خطط وعملیات التقییم في سیاق تحدید فعالیة نظام التدریب أو دورة التدریب الفردیة. وتوثق العملیات أو اإلجراءات  
. وتوثق كیفیة استخدام مدخالت المراحل األخرى في مرحلة التقییم. وتوثق مخرجات  ھبعة في اإلبالغ عن التقییم وتوثیقالمت

ھذه المرحلة.] 



٥٩

التذییل العاشر

الدعم التقني  نموذج خطة

مقدمة - ١-عاشرا

الغرض -١-١-عاشرا
[یوضح الغرض من خطة الدعم التقني. وتوثق خطة الدعم التقني النھج التشغیلي الذي تتبعھ المنظمة في التنسیق والمراقبة 
والتخطیط والتنفیذ والرصد لجمیع األنشطة المرتبطة بالدعم التقني. وكمثال على ذلك، یمكن لبرنامج الدعم التقني الخاص  

لد یُصمم  النووي أن  نظام األمن  بمركز دعم األمن  المصلحة في  حیاتھا لصالح أصحاب  المعدات طوال دورة  إدارة  عم 
الصیانة والتشغیل المستمر لمعدات األمن النووي. والغرض من خطة الدعم التقني ھو التأكد من أن كل شخص مشارك في 

المعدات باالستناد إلى األداء متطلبات التشغیل والصیانة التي حددتھا الدولة من أجل دعم معاییر تصمیمبالنووي على فھم 
على األجل الطویل.] 

مكان الموقع -٢-١-عاشرا
[یُقدم وصف عام للمرفق وموقعھ، بما في ذلك خریطة للدولة یُحّدد فیھا الموقع.]

التصمیم العام للموقع وأماكن المعدات-٣-١-عاشرا
الموجودة داخل الموقع، بما في ذلك  المفردات وأماكن تخزین قطع الغیار وغیرھا من  الحرجة توثق أماكن جمیع المعدات  [

، إن وجدت.]التي تُحّدد ھذه األماكن أرقام المباني والغرف، حسب االقتضاء. وتُدرج الرسومات الھندسیة األساسیة أو الخرائط 

أدوار منظمة الصیانة ومسؤولیاتھا-٤-١-عاشرا
یات المنظمات التي تدعم جھود الصیانة في جمیع المرافق أو المواقع.][توثق أدوار ومسؤول

نطاق الصیانة واختیار المھام - ٢-عاشرا

[توثق في ھذا القسم قطع المعدات التي ستجري صیانتھا رسمیا، وتُدرج قائمة بمھام الصیانة الالزمة للحفاظ على ھذه 
المھام. ویمكن استخدام الصیانة الروتینیة والتصحیحیة لتوفیر درجة عالیة من الثقة  المعدات، وتوثق المنظمات التي تؤدي 

قیق المستوى األمثل لعمر المعدات، وأن برنامج الصیانة فعال من  في تحدید حالة تدھور المعدات وتصحیحھا، للتأكد من تح 
حیث التكلفة.] 

لنظام األمن النووي الحرجةاألصول -١-٢-عاشرا
لنجاح مھمة نُظم األمن النووي.]الحرجةونات المعدات [توثق مك

الھیكل الوظیفي لنظام األمن النووي-٢-٢-عاشرا
ظم  تنُ. ویمثل التسلسل الھرمي الوظیفي أداة  مثبت[یوضع تسلسل ھرمي وظیفي یُعبر عن األجھزة والمعدات في النظام ال

لمساعدة   الصیانة  مھام  الوظیفیة  الھرمیة  السلسلة  وتُصنف  والوثائق.  اإلبالغ  وعملیات  الصیانة  أنشطة  المشرف  جمیع 
كن المعدات. وتُعّبر فئات المعدات المختارة عن أمثلة ا تحدید نطاق الصیانة لكل مكان من أمعلىالمسؤول عن الصیانة

مجاالت أنشطة إدارة الصیانة.] 



٦٠

قوائم مھام صیانة نظام األمن النووي -٣-٢-عاشرا
[توثق مھام الصیانة الروتینیة والتصحیحیة.] 

عناصر نسق نطاق الصیانة-٤-٢-عاشرا
ق نطاق الصیانة المراد مراقبتھا. ویمكن استعراض ھذه القائمة سنویا.]س[توثق عناصر ن

عناصر میزانیة نطاق الصیانة -٥-٢-عاشرا
طاق الصیانة واختیار المھام.][توثق عناصر میزانیة ن

التحسین المستمر لنطاق الصیانة-٦-٢-عاشرا
[توثق عناصر نطاق الصیانة والتحسین المستمر الختیار المھام، مثل التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة.] 

الصیانة خدمات إدارة مقدمي-٣-عاشرا

، واإلشراف على مھام الصیانة إلى  مقدمي خدمات الصیانةعملیة اختیار منظمة ل[تتكون إدارة مقدمي خدمات الصیانة من 
جانب نظام شامل لإلبالغ عن الصیانة وعملیة لتتبع أداء مھام مقدمي خدمات الصیانة.]

الصیانة  خدماتاختیار مقدمي١-٣-عاشرا
مختلف   على  بفعالیة  للحفاظ  الالزمة  والخبرة  الضروریة  المھارات  والنُّ[توثق  النووي  األمن  نظام  الفرعیة  عناصر  ظم 

واألصول الحرجة.] 

إدارة نشاط الصیانة٢-٣-عاشرا
الصیانة، وبروتوكوالت االتصاالت، ومعاییر ضمان جودة العمل.] خدماتمقدميمع التعاقد[توثق آلیات 

بروتوكوالت التوثیق واإلبالغ -٣-٣-عاشرا
الصیانة، بما یشمل بروتوكوالت وأشكال اإلبالغ.][توثق عملیة إتمام مھام 

الصیانةخدماتعناصر نسق إدارة مقدمي-٤-٣-عاشرا
الصیانة المراد مراقبتھا وتراجع سنویا.]خدمات[توثق عناصر نسق إدارة مقدمي

الصیانةخدماتعناصر میزانیة إدارة مقدمي-٥-٣-عاشرا
كي تشمل تكالیف الصیانة الروتینیة، وتكالیف الصیانة التصحیحیة  مقدمي خدمات الصیانة[توثق عناصر میزانیة إدارة  

التقدیریة والتكالیف المقررة لتحدیث النظام.] 

مقدمي خدمات الصیانةالتحسین المستمر إلدارة -٦-٣-عاشرا
، مثل التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة.]مقدمي خدمات الصیانة[توثق عملیات التحسین المستمر إلدارة 



٦١

إدارة قطع الغیار -٤-عاشرا
القطع المطلوبة للحفاظ على األصول الحرجة ومستویات المخزون المحددة. وتُحّدد عملیات  [تبدأ عملیة إدارة قطع الغیار بتحدید  

الشراء من أجل توقع تكالیف وتقدیر مواعید تسلیم قطع الغیار وتركیبھا. وتوثق مخزونات قطع الغیار واستخداماتھا وتراجع  
بانتظام لضمان تحدید مستویات المخزون السلیمة والوفاء بھا. وتشمل إدارة قطع الغیار استعراض عملیات التحسین المستمر.]

ع الغیار مستویات مخزونات قط -١-٤-عاشرا
[توثق مستویات مخزونات قطع الغیار المراد إدارتھا ورصدھا من جانب مركز دعم األمن النووي.]

تقییم مصادر قطع الغیار-٢-٤-عاشرا
وتوثق تقییمات أولیة لمصادر قطع الغیار، بما یشمل البائعین، واألسعار، والُمھل الزمنیة، وتكالیف الشحن. ویمكن  ىتُجر[

حسب ما تقتضیھ الحاجة.] باستعراض ھذا التقییم وتحدیثھ 

مخزونات قطع الغیار إدارة -٣-٤-عاشرا
مراقبة الدخول إلى تلك األماكن، وبروتوكوالت ین، و[توثق ممارسات إدارة مخزونات قطع الغیار، بما یشمل أماكن التخز

المخزونات المادیة.] 

شراء قطع الغیار -٤-٤-عاشرا
توثق عملیات وإجراءات شراء قطع الغیار.] [

عناصر نسق إدارة قطع الغیار -٥-٤-عاشرا
سنویا.][كحد أدنى، توثق عناصر نسق إدارة قطع الغیار المراد مراقبتھا واستعراضھا 

عناصر میزانیة إدارة قطع الغیار -٦-٤-عاشر
.]مقدمي خدمات الصیانة[توثق عناصر میزانیة إدارة 

التحسین المستمر إلدارة قطع الغیار -٧-٤-عاشرا
[توثق عناصر التحسین المستمر إلدارة قطع الغیار، مثل التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة.]

إدارة مصادر فحص المواد المشعة -٥-عاشرا
والتدریب والتشغیل والصیانة المصاحبة لنُظم األمن النووي استخدام مصادر إشعاعیة لنظائر  التثبیت[یمكن أن تشمل أنشطة  

المعدات واختبار القبول الرسمي  تثبیتفحص المشعة المذكورة إلجراء أنشطة من قبیل  الوأنشطة محددة. وتُستخدم مصادر  
و للمشغلین  التدریب  وأنشطة  وأنشطة اإلصالح،  المعدات  وصیانة  واختبارھا،  المعدات  ومعایرة  خدمات للنظام،  مقدمي 

فحص المشعة ومناولتھا ونقلھا والتخلص منھا للوائح الوطنیة.]ال. وتخضع في العادة عملیات تخزین مصادر الصیانة

مصادر الفحص المشعةجات احتیا-١-٥-عاشرا
المطلوبة لدعم نظام األمن النووي، بما في ذلك النظائر المحددة ونطاقات النشاط.] مصادر الفحص المشعةتوثق [
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مصادر الفحص المشعة شراء -٢-٥-عاشرا
واستخدام   المشعة[توثق متطلبات شراء  في ذلك متطلبات مصادر الفحص  بما  الدولة،  وتعتمده  تحدده  الذي  النحو  على 

الترخیص، والبائعین المتاحین، والشحن، وجدول االستبدال، والتخزین، ومراقبة الدخول، والتفتیش، وبروتوكوالت جرد 
المخزون، وإجراءات التخلص من المصادر.]

مصادر الفحص المشعة عناصر نسق إدارة -٣-٥-عاشرا
المراد مراقبتھا. وكحد أدنى، تُنفذ سنویا عملیة الستعراض عناصر النسق.] مصادر الفحص المشعة ناصر نسق إدارة  [توثق ع

مصادر الفحص المشعةعناصر میزانیة إدارة -٤-٥-عاشرا
.] مصادر الفحص المشعة[توثق عناصر میزانیة إدارة 

مصادر الفحص المشعة التحسین المستمر إلدارة -٥-٥-عاشرا
، مثل التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة.] مصادر الفحص المشعة[توثق عناصر التحسین المستمر إلدارة 

تنظیم نسق المكونات  -٦-عاشرا
د برنامج تنظیم نسق المكونات ویُنفذ عملیات وإجراءات لتوثیق الخصائص   المادیة والوظیفیة والتشغیلیة لنظام األمن  [یُحّدِ

النظام   بوظیفة  تاریخیة  معرفة  القویة  المكونات  نسق  تنظیم  نظام  مزایا  وتشمل  ومراقبتھا.  واستعراضھا  المثبت  النووي 
. وتطویره (خط أساس نسق المكونات)، وعملیة مراقبة التغییر، والتحقق الدوري من عناصر نسق المكونات، وتقییم المساءلة

ویمكن للمنظمات توقع وتوثیق الخطط إلجراء تحسینات تكنولوجیة وإجراءات في نظام األمن النووي ومكوناتھ. ولتلبیة 
احتیاجات مھام النظام، ولضمان االتساق وأداء الوظیفة، وتوقع األثر العام للنظام برمتھ، تُقترح ھذه التغییرات وتُقیّم وتُنفذ  

عتمدة.]وفقا للعملیات واإلجراءات الم

خط أساس عناصر نسق المكونات-١-٦-عاشرا
[یوضع خط أساس لعناصر نسق مكونات النظام ویوثق.]

مراقبة تغییرات عناصر نسق المكونات -٢-٦-عاشرا
لھا في التصمیم والنسق المادي للنظام، یمكن وضع عملیة رسمیة لمراقبة المحتاطللحفاظ على االتساق بین المواصفات  [

ر وتوثیق ھذه العملیة وتنفیذھا.] التغیی

عملیات مراجعة نسق المكونات -٣-٦-عاشرا
[توضع وتوثق عملیة لمراجعة نسق المكونات.] 

ملخص عناصر نسق المكونات-٤-٦-عاشرا
[توضع وتوثق قائمة بعناصر نسق المكونات من كل قسم من أقسام القدرات األساسیة للصیانة في ھذه الوثیقة. وسیُشكل  

]ذلك الجانب األكبر من خط األساس لعناصر نسق المكونات.

عناصر میزانیة تنظیم نسق المكونات -٥-٦-عاشرا
[توثق عناصر میزانیة تنظیم نسق المكونات.]



٦٣

التحسین المستمر لتنظیم نسق المكونات-٦-٦-عاشرا
[توثق عناصر التحسین المستمر لتنظیم نسق المكونات، مثل التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة.]

میزانیة الصیانة -٧-عاشرا

وسیُشكل ذلك الجا  قائمة ببنود المیزانیة من كل قدرة من القدرات األساسیة للصیانة.  نب األكبر من طلب میزانیة [توثق 
الصیانة السنویة وافتراضات التخطیط للسنة التالیة.]

بنود نسق مكونات میزانیة الصیانة-١-٧-عاشرا
[توثق بنود نسق مكونات میزانیة الصیانة.] 

التحسین المستمر لمیزانیة الصیانة-٢-٧-عاشرا
الصیانة، مثل التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة.]بنود التحسین المستمر لمیزانیة [توثق 

التحسین المستمر -٨-عاشرا

حاسم في رصد سالمة منظمة الصیانة وكذلك ور[تُساھم التقییمات الذاتیة الروتینیة وقیاس مؤشرات األداء الرئیسیة بد
سالمة وفعالیة أداء النظام المثبت. وتُستخدم ھذه المعلومات لتحدید وتنفیذ التغییرات المحددة التي تُحسن أداء النظام وعملیات  

ور الوقت أن  ات في وضع المقاییس ثم تعمیم ھذه المقاییس بمرومعلمالصیانة أو تخفض التكالیف. ومن شأن استخدام ھذه ال
استخدام المقاییس  شأن  یشیر إلى النجاح المتحقق ویُسلط الضوء أیضا على مجاالت المشكالت والمخالفات المحتملة. ومن  

بھذه الطریقة أن یدفع نحو السلوكیات المرغوبة وتحدید المجاالت التي في حاجة إلى تحسین.]

ملخص التقییم الذاتي للموقع -١-٨-عاشرا
بنود التحسین المستمر من كل قسم من أقسام القدرات األساسیة للصیانة في ھذه الوثیقة.] [توثق جمیع 

إدارة نتائج برنامج التقییم الذاتي -٢-٨-عاشرا
[توضع عملیة إلدارة القضایا وتوثق وتُنفذ ھذه العملیة.]

بنود نسق مكونات برنامج التحسین المستمر -٣-٨-عاشرا
برنامج التحسین المستمر.][توثق بنود نسق مكونات

بنود میزانیة برنامج التحسین المستمر -٤-٨-عاشرا
[توثق بنود میزانیة برنامج التحسین المستمر.]

التحسین المستمر لبرنامج التحسین المستمر -٥-٨-عاشرا
المستمر.] [توثق التقییمات الدوریة ومؤشرات األداء الرئیسیة الخاصة ببرنامج التحسین 
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التذییل الحادي عشر 

الذاتي والتبادل التقني  للتقییماألُسس التقنیة 
مركز دعم األمن النووي  في

مقدمة - ١-حادي عشر

یمكن أن تدعم األُسس التقنیة الواردة في ھذا التذییل مركز دعم األمن النووي في إجراء تقییم ذاتي أو تبادل تقني مع مركز 
في حال استیفائھا  آخر على أساس محتویات ھذا المنشور. وفیما یلي قائمة باألجزاء األخرى من ھذا المنشور التي یمكن  

لتبادل التقني. أن تدعم إجراء التقییم الذاتي أو ا

تقییم الموارد وتحلیل الثغرات ألصحاب (التذییل األول، ورقة عمل  الثغرات ألصحاب المصلحةموارد وتحلیلالتقییم  —
)المصلحة

الجدوى)نموذج تقریرتقریر جدوى مركز دعم األمن النووي (انظر التذییل الثاني، —
الخامس،  — التذییل  النووي (انظر  األمن  دعم  لمركز  األجل  الطویلة  أو  االستراتیجیة  تنفیذ نموذجالخطط  خطة 

االستراتیجیة) 
خطةنموذجالخطط االستراتیجیة لتنمیة الموارد البشریة وبرامج التدریب والوثائق الداعمة (انظر التذییل التاسع،  —

إدارة التدریب) 
الدعم التقني) نموذج خطةالتقني والوثائق الداعمة (انظر التذییل العاشر، الخطط االستراتیجیة للدعم—
) ١للدعم العلمي والوثائق الداعمة (انظر الجدول ةالخطط االستراتیجی—

التقني لرصد النتائج الرئیسیة وأ أو التبادل  الذاتي  بعد إجراء التقییم  فضل ویمكن لمركز دعم األمن النووي إعداد تقریر 
باستثناء  الممارس النووي،  األمن  مجال  في  والدعم  التدریب  مراكز  شبكة  مع  تبادلھا  یمكن  التي  المستفادة  والدروس  ات 

المعلومات الحساسة، بحسب الضرورة. 

األساس التقني: مرحلة تحدید الجدوى - ٢-حادي عشر

الدولة وعیّنت بوضوح مسؤولیات األمن النووي للسلطات المختصة المعیّنة من الدولة، بما  تحدد١الجدوى تحدید 
وُحّدِ القانون.  وإنفاذ  بمراقبة الحدود  الصلة  ذات  المختصة  والسلطات  الرقابیة  الھیئات  دت في ذلك 

الل من خ وجرى تقنینھاالمأذون لھا وعّیِنت بوضوح أدوار ومسؤولیات جمیع األشخاص والمنظمات  
اإلطار التشریعي والرقابي الوطني.

أو آلیة وطنیة لتنسیق األمن النووي من أجل ضمان التعاون األمثل بین جمیع أنشأت الدولة ھیئة  ٢الجدوى تحدید 
األمن النووي. المسؤولة عنالمنظمات 

باألمن النووي بمرور الوقت  ةالخاصمنظومتھا أجرت الدولة تحلیال لقدرتھا على الحفاظ على فعالیة  ٣الجدوى تحدید 
جوانب   جمیع  الوطنیةلیشمل  النووي  األمن  ثغرات منظومة  أي  لمناقشة  خاصة  إیالء عنایة  مع   ،

محتملة في قدرات تنمیة الموارد البشریة والدعم التقني والدعم العلمي المطلوبة للحفاظ على استدامة 
.المنظومة

جل  أ استُخدمت الھیئة أو اآللیة الوطنیة لتنسیق األمن النووي لتیسیر المشاورات واالجتماعات من  ٤الجدوى تحدید 
تحدید جدوى إنشاء مركز لدعم األمن النووي.دعم 

خطة متكاملة لدعم األمن النووي أو تعكف على وضع تلك الخطة، واستُخدمت عملیة  وضعت الدولة  ٥الجدوى تحدید 
األمن النووي لتیسیر األخذ بنھج منسق بین أصحاب المصلحة المحتملین لدعم  الخطة المتكاملة لدعم 

تحدید جدوى إنشاء مركز لدعم األمن النووي.
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أتمت الدولة استبیان نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألمن النووي واستُخدمت ھذه المعلومات إلجراء  ٦الجدوى تحدید 
.ن النووي الوطنیةمنظومة األمتقییم ذاتي رفیع المستوى ل

دت الدولة بوضوح أصحاب المصلحة المحتملین المعنیین بمركز دعم األمن النووي.حد٧َّالجدوى تحدید 

نت الدولة مؤسسة واحدة لقیادة عملیة تحدید جدوى مركز دعم األمن النووي داخل الھیئة أو اآللیة عی٨َّالجدوى تحدید 
الوطنیة المؤسسة الرالتنسیقیة  لكل  ، وتتولى  وجمع المعلومات الضروریة  المسؤولیة عن نشر  ائدة 

منظمة وإلیھا، وتُساعد في تنظیم االجتماعات والمشاورات، وتوثیق أي نتائج أو قرارات. 

والجمھور حل٩َّالجدوى تحدید  والموردین  البائعین  الخارجیین (أي  المصلحة  ألصحاب  المحتمل  الدور  الدولة  لت 
ھیئة أو الالدولیة األخرى) الذین یعملون مع  اتخرى والوكالة والمنظموالمجتمع المدني والدول األ 

تنسیق األمن النووي أو یقدمون تقاریرھم إلیھا.  للیة الوطنیةاآل

أجرى كل صاحب مصلحة محدد تقییما منظما ومفصال لموارد وثغرات األمن النووي في مجاالت ١٠الجدوى تحدید 
منظومة  التدریب والدعم التقني والدعم العلمي وفقا لألدوار والمسؤولیات المتفق علیھا لكل منظمة في  

. األمن النووي الوطنیة

وحللت  ١١الجدوى تحدید  المعنیة  الرائدة  المنظمة  باالحتیاجات، جمعت  للتنبؤ  المكتملة  الموارد  تقییمات  من  البیانات 
النووي  األمن  دعم  مركز  بھا  سیُعالج  التي  الطریقة  عن  أّولي  مؤشر  وتقدیم  الثغرات،  وتحدید 

االحتیاجات والثغرات في مسودة تقریر الجدوى.

ال١٢الجدوى تحدید  الممكنة  المؤسسیة  النماذج  العدید من  ودرست  الدولة  والموارد قیّمت  االحتیاجات  لتلبیة  مصممة 
المتاحة الموضحة في مسودة تقریر الجدوى. 

في عدد محدود من النماذج المؤسسیة المرشحة من نسبة المنفعة إلى التكلفةأجرت الدولة تحلیال ل١٣الجدوى تحدید 
النووي.أجل ضمان المعالجة الُمثلى لالحتیاجات المحددة في مسودة تقریر جدوى مركز دعم األمن

للحاجة إلى إنشاء مركز لدعم األمن النووي وجدوى إنشائھ، ووثقت  أتمت الدولة التحدید المنھجي  ١٤الجدوى تحدید 
توصیة بشأن ذلك في التقریر النھائي لجدوى مركز دعم األمن النووي. 

لتنسیق األمن النووي تم تقدیم تقریر جدوى مركز دعم األمن النووي إلى الھیئة أو اآللیة ا١٥الجدوى تحدید  لوطنیة 
إلجراء استعراض نھائي لھ، وتوصلت الدولة إلى قرار بشأن إطالق مشروع وطني إلنشاء مركز  

لدعم األمن النووي. 

أبدى كبار صانعي القرار في الدولة التزامھم ومشاركتھم وإمساكھم بزمام الملكیة في إنشاء المركز  ١٦الجدوى تحدید 
وتشغیلھ. 

األساس التقني: مرحلة التخطیط - ٣-حادي عشر

واصلت الدولة استخدام ھیئة تنسیق األمن النووي أو أنشأت مجلسا جدیدا أو لجنة جدیدة في مركز دعم  ١التخطیط
األمن النووي لتنسیق التخطیط إلنشاء مركز دعم األمن النووي وتشغیلھ.  

اأبرمت  ٢التخطیط المصلحة  أصحاب  بین  رسمیا  اتفاقا  أدوار الدولة  لتوضیح  النووي  األمن  دعم  بمركز  لمعنیین 
أصحاب المصلحة ومسؤولیاتھم، وتحدید الجھة المضیفة للمركز أو المنظمة األم، وتوثیق النطاق المتفق  

علیھ لبرامج المركز وأنشطتھ، وتوضیح الترتیبات اإلداریة الرئیسیة.

منظومة األمن  مھمة المركز والدور الذي سیؤدیھ في  وضع مركز دعم األمن النووي استراتیجیة تسترشد ب٣التخطیط
وقیم المنظمة.النووي الوطنیة

وضع المركز خطة لتنفیذ االستراتیجیة توفّر ھیكال تنظیمیا واضحا على أساس برامج المركز وعملیاتھ ٤التخطیط
باالستناد إلى مؤشرات أداء رئیسیة وبالتركیز على االستدامة الطویلة األجل.



٦٦

ممارسات ٥طالتخطی وطبقت  باعتباره مشروعا وطنیا،  النووي  لدعم األمن  إنشاء مركز  إلى تخطیط  الدولة  تنظر 
مشتركة إلدارة المشروع، بما في ذلك إدارة المخاطر ومراقبة المشروع وإدارة أصحاب المصلحة. 

األساس التقني: مرحلة اإلنشاء والتشغیل - ٤-حادي عشر

الد١اإلنشاء والتشغیل الموارد  طبقت  تنمیة  مجال  في  النووي  األمن  دعم  مركز  برامج  تطویر  في  منظما  نھجا  ولة 
سیتم إجراء تقییمات خاصة بكل برنامج باستخدام :مالحظةالبشریة والدعم التقني والدعم العلمي.  

.األقسام المتبقیة من ھذا التذییل، حسب االقتضاء

في  ٢اإلنشاء والتشغیل منظما  نھجا  الدولة  مراعاة طبقت  مع  المعدات،  وشراء  المختبرات  تطویر  احتیاجات  تحدید 
استخدام المرافق والمعدات وصیانتھا بطریقة مستدامة طوال عمر مركز دعم األمن النووي.

وثائق  ٣اإلنشاء والتشغیل في  والمعدات  المختبر  أداء  ومواصفات  التشغیلیة  بالمواصفات  الخاصة  التفاصیل  ُحددت 
ركز دعم األمن النووي. التخطیط الخاصة بم

یعمل مركز دعم األمن النووي ضمن إطار استباقي للحصول على التعقیبات بطرق مختلفة من ٤اإلنشاء والتشغیل
جمیع أصحاب المصلحة بشأن فعالیة برامج المركز، ولقیاس ما إذا كانت خدمات المركز قد أّدت  

.ةالوطنیلمنظومةاإلى تحقیق النتائج المرجوة في الحفاظ على استدامة 

النووي  ٥اإلنشاء والتشغیل األمن  دعم  مركز  متكاملةنفذ  إدارة  المستمر  نظام  التحسین  على  األمن لمنظومةیُركز 
النووي واستدامتھ. 

اعتمد مركز دعم األمن النووي دورة لتخطیط وضع وتنفیذ استراتیجیة تركز على التحسین المستمر  ٦اإلنشاء والتشغیل
استدامة النظام اإلداري وكفایتھ وفعالیتھ. في 

یُجري مركز دعم األمن النووي تقییمات ذاتیة دوریة وتوجد لدیھ عملیة موثقة تحّدد الطریقة التي  ٧اإلنشاء والتشغیل
ستُستخدم بھا النتائج في الدفع نحو تحسین أداء المركز. 

شریة األساس التقني: برنامج تنمیة الموارد الب- ٥-حادي عشر

تم تصمیم برنامج تنمیة الموارد البشریة وتطویره لتلبیة احتیاجات التدریب الوطنیة على أساس  ١تنمیة الموارد البشریة
األمن النووي والموظفین في مختلف المنظمات داخل الدولة. المسؤولین عنتحلیل العاملین 

استخدمت الدولة نھجا منظما حیال التدریب في تطویر كفاءة األفراد لألدوار الحالیة والمقبلة  ٢تنمیة الموارد البشریة
األمن النووي عن طریق استخدام المھام الوظیفیة والكفاءات كأساس للتدریب. منظومةداخل 

االحتیاجات المحددة (مثل حل یُقّدم مركز دعم األمن النووي تدریبا ذا طابع محّدد ویناسب تلبیة  ٣تنمیة الموارد البشریة
مشكلة األداء، واستخدام المعدات الجدیدة أو غیر المألوفة، واالمتثال للوالیة الرقابیة).

األمن النووي المنھج الدراسي وأسالیب التدریب مع السلطات المختصة لمنع  یتبادل مركز دعم ٤تنمیة الموارد البشریة
جھود.غیر الضروریة في ال وتقلیل االزدواجیة 

وضع مركز دعم األمن النووي برامج تدریب مزودة بھیكل تنظیمي یشمل أدوارا ومسؤولیات ٥تنمیة الموارد البشریة
واضحة لجمیع المنظمات واألشخاص المشاركین وخطة إلدارة التدریب توثق عملیات البرنامج  

وإجراءاتھ. 

وتطویرھم. وتأھیلھم جا لتدریب المدربین وضع مركز دعم األمن النووي برنام٦تنمیة الموارد البشریة

األمن  قام٧تنمیة الموارد البشریة دعم  للتدریبالنووي  مركز  برنامج  وإدارة  للتدریب  بوضع  مرافق  ذلك  في  بما   ،
ومعدات ومواد وسجالت للتدریب.
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األساس التقني: برنامج الدعم التقني- ٦-حادي عشر

المعدات  ١الدعم التقني  لجمیع  إجراء حصر  بما في ذلك  التقني،  الدعم  شامال الحتیاجات  تقییما  الدولة  التي أجرت 
المصلحة المعنیین بمركز دعم األمن النووي، ووضع معاییر لتحدید  مختلف أصحاب  ویشغلھا  یملكھا 

المعدات التي یمكن إدارتھا بدعم تقني من المركز. 

النووي خطة دعم تقني إلدارة المعدات طوال دورة حیاتھا، بما في ذلك اختیار  األمنوضع مركز دعم  ٢الدعم التقني 
المعدات؛ ومھام الصیانة، مثل المعایرة، ودعم البرامج الحاسوبیة، واإلصالحات؛ وتحدیث المعدات. 

ل خطة الدعم إذا كان برنامج الدعم التقني یشمل اختیار جھة خارجیة لصیانة المعدات وإدارتھا، تشم٣الدعم التقني 
التوثیق الصیانة، وإدارة نشاط الصیانة، وبروتوكوالتخدمات التقني أیضا معلومات عن اختیار مقّدم 

ظم، والتحسین المستمر.الروتینیة والتصحیحیة، وجداول تحدیث النُّوجداول الصیانة واإلبالغ، 

الغیار، بما في ذلك مصادر الحصول علیھا، ومستویات تتضمن خطة الدعم التقني تفاصیل إدارة قطع ٤الدعم التقني 
المخزون، وإدارة المخزون، وعملیات الشراء، ونسق المكونات، والمیزانیة، والتحسین المستمر.

نظام األمن النووي، بما  لدعم  لمصادر الفحص المشعةتوثق خطة الدعم التقني االحتیاجات الالزمة  ٥الدعم التقني 
المناسبة إلدارتھا. دة ونطاقات النشاط، وكذلك العملیات واإلجراءات ذات الصلة یشمل النظائر المحد

لتاریخیة بوظیفة النظام  االمعرفة  لیشملوتنفذهتُحّدد خطة الدعم التقني برنامجا لتنظیم نسق المكونات٦الدعم التقني 
الدوري والتحقق  التغییر  مراقبة  وعملیة  المكونات)  لنسق  األساس  نسق  وتطویره (خط  بنود  من 

المكونات، وتقییم المساءلة.

میزانیة  ٧الدعم التقني  لتحدید  وتُستخدم  أساسیة،  قدرة  كل  المیزانیة من  لبنود  أساس  التقني خط  الدعم  تشمل خطة 
الصیانة السنویة، وتحّدد افتراضات التخطیط المستقبلیة. 

على الصیانة من أجل تحسین توافر النظام ومھارات یوفّر مركز دعم األمن النووي برنامجا للتدریب  ٨الدعم التقني 
مقدم الصیانة وكذلك خفض تكالیف الصیانة عن طریق تقلیل احتیاجات الدعم من الشركة المصنعة.

األساس التقني: برنامج الدعم العلمي- ٧-حادي عشر

النووي ومسؤولیاتھ المتعلقة بوظائف  توصل أصحاب المصلحة إلى اتفاق بشأن أدوار مركز دعم األمن  ١الدعم العلمي 
الدعم العلمي.

بالقدر الممكن عملیا، نھجا  اتبعت عملیة تخطیط  ٢الدعم العلمي  الدعم العلمي المقدم من مركز دعم األمن النووي، 
الذي  العلمي  الدعم  ووثقت مجاالت  الدولة،  داخل  وثغراتھ  العلمي  الدعم  احتیاجات  تحدید  منظما في 

. المھام ذات الصلةوسیجري تقدیمھ 

خدمات برنامج الدعم العلمي المقدمة من مركز دعم األمن النووي التابع للدولة لتوفیر  وثقت رسمیا ٣الدعم العلمي 
التحلیل الدعم  أو  المختصة  للسلطات  الخبراء  النووي في  يمشورة  أحداث األمن  لحدث من  استجابة 

الت وخطوطھا  وإجراءاتھا  للدولة  الرسمیة  النووي، السیاسات  األمن  ولوائح  قوانین  وجیھیة (أي 
، وإجراءات العملیاتواستراتیجیة الكشف الوطنیة، ونظام التصدي الوطني، وخطة التصدي، ومفاھیم 

العمل النمطیة).

شارك برنامج الدعم العلمي الخاص بمركز دعم األمن النووي، ال سیما في البرنامج الخاص بالبحث ٤الدعم العلمي  یُ
، في التعاون وتبادل المعلومات، بما یشمل ما یلي:  والتطویر

التعاون العلمي مع مراكز البحوث األخرى والمعاھد العلمیة والجامعات داخل الدولة؛ —
االتصاالت المنتظمة مع مختلف األوساط والمنظمات العلمیة الوطنیة والدولیة؛—
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األخرى؛ المشاركة في المؤتمرات الدولیة والمحافل العلمیة —
إجراء استقصاءات للمنشورات العلمیة والتطورات التكنولوجیة الجدیدة. —

واختبارات ٥الدعم العلمي  التمارین  ذلك  بما في  المقدمة،  العلمي  الدعم  وكفاءة خدمات  فعالیة  لتقییم  وضعت عملیة 
األداء المماثلة األخرى على المستوى الوطني. 
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طلب رشاء املنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل االتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ
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