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سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة

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

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

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

رة عن الوكالة فئات سلسلة األمن النووي الصاد 
:  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•
. النوويسق مع أساسیات األمن ال یتَّنووي وطني فعَّ

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

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

ز على تفاصیل كیفیة تنفیذ التدابیر الضروریة . وھي تركِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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





  الصادرة عن الوكالة ألمن النوويامن سلسلة  ٢١العدد 
  
  دليل التنفيذ

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

  

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

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

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

  المشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  فيينا

 

 

 

 

 

وأنشطة   مرافق  تشغل  التي  المنظمات  سيساعد  المنشور  هذا 
تستخدم فيها مواد نووية ومواد مشعة أخرى على إجراء تقييمات  
العملية   األساليب  توفير  طريق  عن  النووي  األمن  لثقافة  ذاتية 
الهيئات   أيضا  المنشور  وسي ساعد  إلجرائها.  الالزمة                             ُ                           واألدوات 

وسائر   التي  الرقابية  المنهجية  فهم  على  المختصة  السلطات 
على   المشغلين  لتشجيع  الذاتي  التقييم  في  المشغلون  يستخدمها 
الشروع في عملية التقييم الذاتي لثقافة األمن النووي أو، عند  
االقتضاء، إجراء تقييمات مستقلة لها. وهذا المنشور هو األول  

من النووي منذ  الذي يقدم إرشادات عملية تتناول مفهوم ثقافة األ 
العدد   األمن    ٧إصدار  ثقافة  بشأن  النووي  األمن  سلسلة  من 

 . ٢٠٠٨النووي في عام  

 

  

  

 

  

 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا 



التقییم الذاتي  
لثقافة األمن النووي  
في المرافق واألنشطة 



الدول األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
االتحاد الروسي 

إثیوبیا 
أذربیجان
األرجنتین

األردن 
أرمینیا 
إریتریا 
إسبانیا

أسترالیا 
إستونیا 

إسرائیل
إسواتیني 
أفغانستان
إكوادور 

ألبانیا
ألمانیا 

اإلمارات العربیة المتحدة
أنتیغوا وبربودا

إندونیسیا
أنغوال

أوروغواي
أوزبكستان

أوغندا
أوكرانیا 

-إیران (جمھوریة
اإلسالمیة) 

آیرلندا 
آیسلندا
إیطالیا

بابوا غینیا الجدیدة
باراغواي 

باكستان
باالو

البحرین
البرازیل 
بربادوس
البرتغال 

بروني دار السالم
بلجیكا
بلغاریا 

بلیز
بنغالدیش

بنما
بنن 

بوتسوانا 
بوركینا فاسو

بوروندي 
البوسنة والھرسك 

بولندا
المتعددة  -بولیفیا، دولة 

القومیات 
بیرو

بیالروس
تایلند

تركمانستان 
تركیا 

ترینیداد وتوباغو 
تشاد

توغو 
تونس

جامایكا 
األسودالجبل 

الجزائر 
جزر البھاما 
جزر القمر 

جزر مارشال 
جمھوریة أفریقیا  

الوسطى 
الجمھوریة التشیكیة 

الجمھوریة الدومینیكیة 
الجمھوریة العربیة  

السوریة 
جمھوریة الكونغو  

الدیمقراطیة 
جمھوریة تنزانیا المتحدة 

جمھوریة كوریا 
جمھوریة الو  
الشعبیةالدیمقراطیة

جمھوریة مولدوفا
جنوب أفریقیا

جورجیا
جیبوتي 

الدانمرك 
دومینیكا

رواندا
رومانیا 
زامبیا 

زمبابوي 
ساموا 

سان مارینو 
سانت فنسنت وجزر 

غرینادین

سانت لوسیا
سري النكا 
السلفادور 
سلوفاكیا
سلوفینیا 

سنغافورة
السنغال
السودان
السوید

سویسرا
سیرالیون

سیشیل 
شیلي

صربیا 
الصین 

طاجیكستان 
العراق
عُمان
غابون

غانا
غرینادا

غواتیماال
غیانا

فانواتو 
فرنسا
الفلبین

- فنزویال (جمھوریة
البولیفاریة) 

فنلندا
فیجي 

فییت نام 
قبرص

قطر
قیرغیزستان
كازاخستان 
الكامیرون 

الكرسي الرسولي 
كرواتیا 
كمبودیا

كندا
كوبا

كوت دیفوار 
كوستاریكا 

كولومبیا 
الكونغو 
الكویت 

كینیا
التفیا
لبنان

لختنشتاین 
لكسمبورغ 

لیبیا
لیبیریا
لیتوانیا
لیسوتو 
مالطة 
مالي 

مالیزیا 
مدغشقر

مصر 
المغرب 

مقدونیا الشمالیة 
المكسیك 
مالوي

المملكة العربیة السعودیة
المملكة المتحدة لبریطانیا 

العظمى وآیرلندا  
الشمالیة 

منغولیا 
موریتانیا

موریشیوس
موزامبیق

موناكو 
میانمار 
نامیبیا

النرویج
النمسا 
نیبال 

النیجر
نیجیریا 

نیكاراغوا 
نیوزیلندا

ھایتي
الھند 

ھندوراس 
ھنغاریا 
ھولندا

الوالیات المتحدة  
األمریكیة 

الیابان 
الیمن 

الیونان 

المتحدة  ي لألمم سالرئید في المقّرِقوافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي عُ
تموز/یولیھ  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦تشرین األول/أكتوبر ٢٣في نیویورك، في 

ل ھدف الوكالة الرئیسي في "تعجیل وتوسیع مساھمة الطاقة  الرئیسي للوكالة في فیینا. ویتمثَّویقع المقرُّ.  ١٩٥٧
الذریة في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع". 



 

 

  سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالةمن   T-28 العدد

  

  

  

  

 

  التقييم الذاتي 
  األمن النووي لثقافة  

  في المرافق واألنشطة
  

 تقنيةالرشادات اإل

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
    ٢٠٢١فيينا، 



مالحظة بشأن حقوق النشر 
التفاقیة العالمیة جمیع المنشورات العلمیة والتقنیة الصادرة عن الوكالة محمیة بموجب ا

والنشر التألیف  في  لحقوق  المعتمدة  عام)  (برن١٩٥٢عام  بصیغتھا  في  ١٩٧٢والمنقحة 
إلى توسیع نطاق حقوق (جنیفالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةعمدت  وقد  ).  باریس( ) الحقاً

ویجب الحصول على إذن باستخدام  والفرضیة.  الملكیة الفكریة اإللكترونیة  التألیف والنشر لتشمل  
ا؛  ا أو جزئیكلیلكتروني، استخداماًاإلمطبوع أو  الھا النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل

ب بأیة اقتراحات تخصُّ.متعلقة برسوم الجعالة األدبیةویخضع ھذا اإلذن عادة التفاقات   ویُرحَّ
وینبغي االستنساخ والترجمة ألغراض غیر تجاریة، وسیُنَظر فیھا على أساس كل حالة على حدة.

النش قسم  إلى  استفسارات  أیة  للوكالة  توجیھ  التابع  على )IAEA Publishing Section( ر 
التالي: العنوان

Marketing and Sales Unit, Publishing Section
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
fax: +43 1 2600 29302
tel.: +43 1 2600 22417
email: sales.publications@iaea.org
https//www.iaea.org/books

٢٠٢١حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، 

بِع من قِبَل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في النمسا طُ
٢٠٢١كانون األول/دیسمبر 

STI/PUB/1761

ISBN 978-92-0-634021-9(نسخة ورقیة)
PDF(ISBN 978-92-0-634121-6(نسخة

ISSN 2520-6923



تصدیر 
مساھمة  یتمثَّ وتوسیع  نظامھا األساسي في "تعجیل  بموجب  الرئیسي  الوكالة  ھدف  ل 

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

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

. مناسبة من األفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر المأذون بھا 

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

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

. المتخصصة العملیة إلى الدولاإلرشاداتوخبرتھا الطویلة في تقدیم المساعدة التقنیة و

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

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

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

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

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

. لیھا أثناء صیاغتھااألمن النووي الصادرة عن الوكالة وتوافق ع

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



ملحوظة تحریریة

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

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

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

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

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

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

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

لة أو دون تلك اإلشارة) ال یعني   وذكر أسماء شركاٍت أو منتجاٍت معیَّنة (سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجَّ
وجود أي نیة  النتھاك حقوق الملكیة، كما ال ینبغي أن یُفسَّر على أنھ تأیید أو توصیة من جانب الوكالة.ضمناً
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١

مقدمة -١

الخلفیة 

والكفاءة  -١- ١ والوعي  السلیم والتدریب  التخطیط  الفعالة على  النووي  تعتمد ثقافة األمن 
جمیع   أفكار  على  تعتمد  كما  والصیانة،  والعملیات  وأفعالھم.  والمعرفة  المنظمة  في  األفراد 

وربما یكون لدى المنظمة نُظم تقنیة مناسبة قائمة، ولكنھا تظل عرضة للخطر إذا كانت تقلل  
من أھمیة دور العامل البشري. ومن المھم لتحقیق أمن نووي فعال مراعاة العامل البشري  

.(بما في ذلك تأثیره على المستوى األعلى من المدیرین والقادة)

]. ویُحّدد دلیل  ١دلیل تنفیذ بشأن ثقافة األمن النووي [ ٢٠٠٨ونشرت الوكالة في عام -٢- ١
التنفیذ المذكور مفھوم ثقافة األمن النووي وخصائصھا ویصف أدوار ومسؤولیات المنظمات  
واألفراد المكلفین بوظائف في نظام األمن النووي. ونظمت الوكالة منذ ذلك الحین عدة حلقات  

وإقلیمیة ووطنیة لتعزیز ثقافة األمن النووي وتدریب العاملین في الصناعة النوویة  عمل دولیة 
.بجمیع مستویاتھم 

العملیة  - ٣- ١ الممارسة  في  النووي  األمن  ثقافة  لتقییم  شاملة  منھجیة  الوكالة  ووضعت 
ى  وتسعى إلى تعمیمھا من خالل ھذا المنشور. وستساعد ھذه المنھجیة عندما تطبقھا الدولة عل 

ذات   الجیدة  الممارسات  التعاون وتبادل  وستُعزز أیضا  النووي.  ثقافة األمن  تحقیق استدامة 
.الصلة بثقافة األمن النووي

النووي  - ٤- ١ ثقافة األمن  لتقییم  محددة  إرشادات  یتضمن  الذي  المنشور ھو األول  وھذا 
بر المنشور، ضمن  وتحلیل جوانب القوة والضعف في المرافق أو األنشطة أو في المنظمة. ویع

]. ١[ سیاق التقییم، عن نموذج ثقافة األمن النووي ومبادئھ ومعاییره المحددة في دلیل التنفیذ 

غیر أن وضع ھذه المنھجیة یُشكل تحدیا ألن أي ثقافة تعتمد على خصائص بشریة  - ٥- ١
غیر ملموسة، مثل المعتقدات والمواقف والقیم واألخالق. ویمكن للتقییم الذاتي لثقافة األمن،  
شأنھ شأن المراجعة التقلیدیة لألداء، أن یُساعد المنظمة على التعرف باستمرار على متطلبات  

النووي باألمن  األمن  المختصین  المھنیین  على  ذلك  ینطبق  وال  جمیع  حسبف .  یشمل  بل   ،
العاملین. ویُتیح ذلك التقییم الذاتي فرصة تُمكن المنظمة من فھم الطریقة التي تؤثر بھا الثقافة  

على أداء األمن. 



٢

الھدف

ھذا المنشور مخصص لالستخدام من جانب كبار المدیرین والمتخصصین في األمن  - ٦- ١
نوویة ومواد ُمشعة  ا باستخدام مواد  نوویة  مرافق وأنشطة  تُشغّل  التي  في المنظمات  لنووي 

أخرى لمساعدتھا على تقییم ثقافة األمن النووي كأساس لتحدید سُبل تعزیز تلك الثقافة. ویمكن  
فھم   على  األخرى  المختصة  السلطات  أو  الرقابیة  الھیئات  أیضا  اإلرشادات  ھذه  تُساعد  أن 

ا عملیة  منھجیة  في  الشروع  على  المشغلین  وتشجیع  المشغلون  یستخدمھا  التي  الذاتي  لتقییم 
.التقییم الذاتي أو القیام، عند االقتضاء، بإجراء تقییمات مستقلة لثقافة األمن النووي

النطاق 

تصف اإلرشادات الواردة في ھذا المنشور منھجیة للتقییم الذاتي لثقافة األمن النووي.  - ٧- ١
والمقابالت   االستقصاءات  فیھا  بما  األدوات،  من  واسعة  مجموعة  المنھجیة  وتستخدم 
فإن   الذاتي  التقییم  نحو  موجھة  اإلرشادات  أن  حین  وفي  والمشاھدة.  الوثائق  واستعراض 
التقییمات   أیضا  تدعم  أن  یمكن  والمؤشرات،  البیانات  جمع  تقنیات  ذلك  في  بما  المنھجیة، 

.منظمات الخارجیة أو الھیئات الرقابیة المستقلة التي تُجریھا ال

وتُركز اإلرشادات في ھذا المنشور على ثقافة األمن النووي في المنظمات التي تُشغل  - ٨- ١
مرافق تستخدم أو تخّزن مواد مشعة، وال سیما المرافق التي تستخدم أو تخزن مواد نوویة.  

استخدامھ أیضا   یمكن  لھذه اإلرشادات  العام  النھج  النووي في  غیر أن  األمن  تقییم ثقافة  في 
القانون   إنفاذ  وكاالت  مثل  النووي،  باألمن  مرتبطة  بمسؤولیات  المكلفة  المنظمات  سائر 

.ووكاالت مراقبة الحدود 

الھیكل

بعد ھذه المقدمة مفھوم األمن النووي في الوكالة ونموذجا لثقافة األمن  ٢یصف القسم  - ٩- ١
مفھوم التقییم  ٣م األمن النووي الوطني. ویُقدم القسم  النووي كعنصر أساسي من عناصر نظا 

الذاتي وممارستھ، ویؤكد الحاجة إلى تقییم ثقافة األمن النووي، ویتناول الفوائد التي یمكن أن  
شأنھا  –تجنیھا المنظمة من تلك الجھود. وتنفرد ثقافة األمن بخصائص ممیزة یمكن قیاسھا 

بالوصف عملیة  ٤ل مؤشرات معیّنة. ویتناول القسم  من خال –في ذلك شأن أي ثقافة أخرى 
أدوات  ٥من ست مراحل للتقییم الذاتي، ویتناول بإیجاز محتوى كل مرحلة. ویستعرض القسم  

والمشاھدة،   الوثائق  واستعراض  والمقابالت  االستقصاءات  فیھا  بما  المتاحة،  البیانات  جمع 



٣

اإلجراء المتبع في استعراض  ٦ح القسم ویُقدم إرشادات بشأن طریقة استخدام كل أداة. ویوض 
نتائج التقییم الذاتي وتحلیلھا. ویُركز ھذا القسم على النتائج المطلوب تفسیرھا باستفاضة لفھم  
الدوافع الكامنة وراء سلوك الموظفین في الحاالت المتعلقة باألمن، ولتحدید ما یلزم من تدابیر  

المرحلة النھائیة من عملیة التقییم الذاتي یجمع  ٧لتعزیز األداء في المستقبل. ویغطي القسم  
للمتابعة من أجل تعزیز   فیھا التقریر ویعرض على المنظمة، بما في ذلك وضع خطة عمل 
ثقافة األمن النووي. وترد في تسعة تذییالت (من األول إلى التاسع) إرشادات إضافیة حول  

وإعد  الوكالة،  في  ومؤشراتھا  النووي  األمن  ثقافة  البیاني  مفھوم  والتمثیل  االستقصاءات،  اد 
الوثائق   استعراض  عملیات  استخدام  وكذلك  المقابالت،  وإجراء  االستقصاءات،  لنتائج 

.والمشاھدة

أبعاد ثقافة األمن النووي -٢

نموذج ثقافة األمن النووي في الوكالة

األساسي  - ١- ٢ العنصر  النووي [ ١٢یشمل  األمن  أساسیات  عناصر  استدامة  –]٢من 
النووي: ”إرساء   األمن  نووي منظومة  وتُعّرف  ثقافة أمن  متینة وتعزیزھا والحفاظ علیھا“. 

األفراد   لدى  والسلوكیات  والمواقف  الخصائص  من  بأنھا: ”مجموعة  النووي  األمن  ثقافة 
ودعمھ“ [  وتعزیزه  النووي  األمن  لمساندة  كوسیلة  تعمل  والمؤسسات  ولم  ٢والمنظمات  ]؛ 

التعری  المرجع [ یتضمن  في  الوارد  األمن  ١ف  ثقافة  دور  استنباط  ویمكن  عبارة ’دعمھ‘.   [
:النووي من التعریف الضمني لألمن النووي باعتباره 

المأذون بھا المتعلقة  ” مواد  أو  بمواد نوویةمنع األفعال اإلجرامیة أو المتعمدة غیر 
نحو ھذه  ّجھة األفعال المو ، أو  أنشطة ذات صلة أو مرافق ذات صلةأو  مشعة أخرى 

الكشف عن ھذه األفعال والتصدي   كما یُركز على  األنشطة،  أو  المرافق  أو  المواد 
. ]٢[ لھا 

بالعدید من الجوانب المختلفة لألمن  – صریحة أو ضمنیة – وھذا المفھوم الشامل ذو صلة  
الجدول   في  النووي ومنھجی ١النووي كما ھو مبیّن  األمن  ثقافة  تكون  بالتالي أن  وینبغي  ة  . 

ویُمثل الشكل   المرافق واألنشطة.  جمیع أنواع  للتطبیق على  وقابلة  نموذج  ١تقییمھا شاملة 
]. ١ثقافة األمن النووي في الوكالة على النحو المبیّن في دلیل التنفیذ ذي الصلة [ 



٤

الجدول 
١-

ف مجاالت  
صادرة عن الوكالة في مختل

النوعاألمن النووي اإلشارات المتعلقة بتطبیق ثقافة األمن النووي في منشورات سلسلة األمن النووي ال

ت  
صداره وعنوانھ في سلسلة منشورا

رقم المنشور وسنة إ
صادرة عن  
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الصكوك القانونیة الدولیة 

واحدا من-٣-٢ األمن  ثقافة  اتفاقیة تمثل  تعدیل  المدونة في  االثني عشر  المبادئ األساسیة 
حیز النفاذ في  ٢٠٠٥]. وبعد دخول تعدیل عام  ١١[٢٠٠٥الحمایة المادیة للمواد النوویة لعام  

، باتت المبادئ األساسیة لألمن النووي، بما فیھا ثقافة األمن، ُملزمة للدول األطراف ٢٠١٦عام 
.في االتفاقیة

لح ثقافة األمن أیضا في مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر اإلشعاعیة ویرد مصط-٤-٢
بلدا المدیر ١٢٠]. وعلى الرغم من أن ھذه المدونة غیر ملزمة فقد أبلغ أكثر من  ١٢وأمنھا [

.العام للوكالة بتأییدھا 

التقییم الذاتي: المفھوم والممارسة -٣

األمن وفوائدهالغرض من التقییم الذاتي لثقافة 

الغرض من التقییم الذاتي لثقافة األمن ھو تكوین صورة واضحة عن مدى تشكیل األمن  -١-٣
النووي جزءا من ثقافة المؤسسة. ویشمل ذلك تقییم الخصائص األساسیة لثقافة األمن النووي في  

المرجعیة   المستویات  مع  القائمة  للثقافة  معّینة  مؤشرات  مقارنة  للمؤشرات المنظمة من خالل 
.المتوافقة مع ثقافة األمن المثلى

ویؤدي التقییم الذاتي لثقافة األمن دورا رئیسیا في بناء الوعي بجوانب القوة والضعف  -٢-٣
في ثقافة األمن النووي للمنظمة والحفاظ على ذلك الوعي. ومن خالل التركیز على التصورات 

یُساعد التقییم الذاتي المنتظم المدیرین على  واآلراء والسلوكیات على جمیع مستویات المنظمة،  
معیّنة ووضع ترتیبات أمن   السلوك في المنظمة في ظروف  الكامنة وراء أنماط  فھم األسباب 
شاملة أكثر فعالیة. ویمكن مقارنة ذلك بالتقییمات التي تتم من خالل عملیات المراجعة التي تركز 

ة غیر الملموسة. ویحتاج التقییم الذاتي إلى جھود على المسائل التقنیة أكثر من العناصر البشری
واعیة للتفكیر في كیفیة تفاعل األفراد والفرق كل منھم مع المحیط المادي داخل الموقع ومع  
البیئة الخارجیة. وقلما تُشیر نتائج التقییم الذاتي لثقافة األمن بصورة مباشرة إلى إجراءات تقنیة  

ا في  الضوء  تُسلط  ولكنھا  باألمن، محددة،  مرتبطة  معیّنة  مشكالت  ظھور  أسباب  على  لعادة 
.واألسباب الجذریة للمشكالت، وكیفیة تعزیز األمن النووي
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وسائر  -٣-٣ النووي  باألمن  مباشرة  المعنیین  من  كل  األمن  لثقافة  الذاتي  التقییم  ویُساعد 
ویُشجع التقییم الذاتي  المنظمة من خالل إلقاء الضوء على كیفیة تأثیر الثقافة على أداء األمن.  

الفعال الموظفین على قبول المسؤولیة عن النتائج وتیسیر القرارات التي تُعزز التحسین المستمر. 
:وفیما یلي أمثلة توضح الفوائد المحددة التي یحققھا التقییم الذاتي

بلورة فھم أعمق للعامل البشري وثقافة األمن النووي؛—
ین واحتیاجاتھم وطموحاتھم ودوافعھم؛بلورة فھم أوضح لشواغل الموظف—
تحدید معوقات وحوافز تحسین أداء األمن؛ —
تحدید معوقات ودوافع التغییر؛ —
توضیح آراء الموظفین في المواضیع المرتبطة باألمن؛ —
تحسین القدرة على التقییم الذاتي ألداء األمن في المنظمة، وإجراء تحلیل لالتجاھات  —

یُحرز من تقدم؛داخل الموقع أو رصد ما 
زیادة إیالء األولویة لإلجراءات التي تقوي الثقافة التنظیمیة العامة في مجاالت من قبیل  —

.االتصال الداخلي وإدارة الموارد البشریة

وینبغي أن یُكّمل التقییم الذاتي لثقافة األمن النووي األسالیب المستخدمة بالفعل في تقییم  -٤-٣
النووي، وبالتالي مساعدة اإلدارة على تحدید ترتیبات األمن النووي جوانب الضعف ونُظم األمن  

.الشاملة للمنظمة

االعتبارات الخاصة بالتقییم الذاتي لثقافة األمن النووي 

القرن  -٥-٣ تسعینات  في  النووي  األمان  ثقافة  تقییم  على  المنظمات  مساعدة  فكرة  نشأت 
وأصدرت الوكالة عدة منشورات لوصف وتوضیح الماضي واكتسبت قدرا كبیرا من الزخم.  

وتبادل الممارسات الجیدة، ومنھا على سبیل المثال المرجعین [ الذاتي  التقییم  ]  ١٤،  ١٣عملیة 
. وتُشكل تقییمات ثقافة األمان أیضا جزءا من مھام فریق  ٢٠١٦اللذین نشرتھما الوكالة في عام 

فّر كثیر من المنظمات األخرى حالیا تقییمات استعراض أمان التشغیل. وباإلضافة إلى ذلك، یُو
العلوم   في  الداخلیة  الخبرة  نقص  خارجیین  خبراء  استخدام  یعّوض  أن  ویمكن  األمان.  لثقافة 

.السلوكیة التي تُسھم بدور حیوي في تصمیم التقییمات وفھم نتائجھا

بین التقییم الذاتي وعلى غرار األمان النووي، من المثالي أن یوازن تقییم ثقافة األمن  -٦-٣
بمشاركة من متخصصین خارجیین أو بدون مشاركتھم من ناحیة، والتقییم الخارجي الذي تجریھ  

الناحیة األخرى، ذلك أن كال الخیارین   على میزات  ینطويھیئة رقابیة أو منظمة أخرى من 
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عملیاتھا وتأثیراتھا  وعیوب. فأفراد فریق التقییم الذاتي لدیھم معرفة متعمقة بالمنظمة وموظفیھا و
الرئیسیة. ویُشكل أعضاء الفریق جزءا من المنظمة، ولھم بالتالي مصلحة في التحسین وعلیھم  
مسؤولیة عنھ. ومن الناحیة األخرى، من المرجح على األقل أن یبدي الموظفون المشاركون في 

برة الخارجیة لتكمیل مشاریع التقییم الذاتي بعض التحیّزات. وربما تلزم االستعانة بالدعم والخ 
الجھود الداخلیة، وال سیما في المراحل األّولیة ثم بعد ذلك للتحقق من نتائج التقییم الذاتي. ویمكن 
لوجھات النظر الخارجیة أن تساعد أیضا المدیرین على تحدید ما إذا كانت الخبرة الالزمة للتقییم 

.الذاتي متاحة داخل المنظمة

ى تنمیة المھارات المرتبطة بالتقییم الذاتي، بما في ذلك المعرفة  وتُشّجع المنظمات عل-٧-٣
ببروتوكوالت االستقصاء، وتقنیات إجراء المقابالت، واستعراض الوثائق، وأسالیب المشاھدة، 
وتحلیل النتائج. وفي ضوء ما یتطلبھ األمن النووي من سریة، من المرجح أن یكون التقییم الذاتي 

كان من الممكن استخدام منھجیة مماثلة في إجراء التقییم الخارجي، أي ھو الخیار المفضل، وإن
.التقییم المستقل من جانب ھیئة رقابیة أو منظمة أخرى إذا كانت الظروف تُبرر ھذا الخیار

عند  -٨-٣ االعتبار  في  أخذھا  یتعین  التي  األمن  لثقافة  األخرى  الخاصة  السمات  وتشمل 
:ائھ ما یلي التخطیط للتقییم الذاتي وإجر 

قلما تكون الثقافة العامة للمنظمة متجانسة: وتوجد ثقافات فرعیة داخل أي مجموعة، (أ)
وینبغي بالتالي أن یكون التحدید الثقافي منفتحا على وجود الثقافات الفرعیة وأن یكون 
الثقافات الفرعیة. ومن الجوانب المھمة التي ینبغي   للنظر في العالقة بین تلك  جاھزا 

ء المراعاة لھا في ثقافة األمن النووي اختالف التصورات والمواقف بین العاملین  إیال
المختصین باألمن والعاملین غیر المختصین باألمن. وسیتفھم الموظفون الذین تقع علیھم 
غیر   الشخص  وأما  المسؤولیات،  تلك  أھمیة  النووي  األمن  عن  واضحة  مسؤولیات 

المسؤولیات فیم كن أن یعتقد أن المسؤولیة عن األمن تقع على  المكلف صراحة بتلك 
شخص آخر وأن النجاحات واإلخفاقات على صعید األمن ال تمت بصلة لما یفعلھ أو  

الثقافتین  ال ومن المھم النظر إلى ثقافة األمن على أنھا حصیلة ھاتین  یفعلھ شخصیا. 
یر المعنیین باألمن  الفرعیتین، ومن الحیوي فھم االختالفات بین أفراد األمن واألفراد غ

.إلجراء تقییم متوازن ومناسب

في حین أن معظم الموظفین معتادون حالیا على اإلمساك بزمام ملكیة األمان النووي (ب) 
فإن األمن النووي یمكن أن ینشأ عنھ تباین في وجھات النظر بین القوة العاملة. ویفرض 

وفیما یلي   التي  ذلك تحدیات على مھمة التقییم الذاتي.  المواقف تجاه األمن  عینة من 
:یمكن أن یقابلھا فریق التقییم الذاتي أثناء إجراء تقییم ذاتي
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عملھم، — من  جزءا  باعتباره  األمن  إلى  والنظر  للمسؤولیة،  األفراد  الملكیة (تحمل 
والشعور بالمسؤولیة عن األمن في المنظمة بأسرھا)؛ 

خالقة  — نُھجا  الموظفین  ولوائحھ المشاركة (تبني  األمن  بقواعد  االمتثال  حیال  ومرنة 
التنظیمیة، مع التركیز على ما یعود بھ ذلك من نفع على األمن)؛

االمتثال (اتباع العاملین القواعد دونما اعتبار لما إذا كان االمتثال یمكن أن یُساھم في —
تحسین األمن)؛

الفتور (عدم اھتمام العاملین على نحو أو آخر باألمن)؛—
جنب (نظرة األفراد إلى األمن باعتباره أمرا خطیرا بطبیعتھ أو غیر ضروري أو  الت—

. حتى ضار)

من (ج)  وتعزیزه،  النووي  األمن  دعم  إلى  تھدف  النووي  األمن  ثقافة  أن  إلى  بالنظر 
الضروري أن تركز جھود التقییم الذاتي على المعتقدات والمواقف المتعلقة بالتھدیدات 

وھذه التھدیدات الداخلیة والخارجیة تُشكل تحدیا خاصا، وینبغي الداخلیة والخارجیة.  
النظر إلى ثقافة األمن المطبقة على القوة العاملة برمتھا كأداة رئیسیة للتعامل مع التھدید 

]. ١٥[من الداخل

األمن النووي داخل المرفق یھم العدید من أصحاب المصلحة المھمین داخل الموقع، (د) 
وریة فھم مختلف التصورات والمعتقدات والمواقف من أجل األمن  ومن األھمیة المح 

أصحاب  ویشمل  الفاعلة.  العناصر  جمیع  بین  الجماعي  والعمل  الموقع  داخل  الفعال 
المصلحة المعنیون الرقابیین، ووكاالت إنفاذ القانون، وقوات التصدي خارج الموقع، 

وین المحلیة.  والمجتمعات  والنقابات،  الطوارئ،  مدى وخدمات  التقییم  یقیس  أن  بغي 
امتالك المنظمة التي تُشغل مرفقا محددا أو نشاطا مرتبطا بالمجال النووي ثقافة متوافقة  

.مع ثقافة الجھات الفاعلة خارج الموقع

وینبغي أال تكون السمات الفریدة لثقافة األمن النووي وتقییمھا سببا في فصل ثقافة األمن  -٩-٣
األمان. ثقافة  التنظیمیة النووي عن  الثقافة  في  متكاملة  أجزاء  السمات  ھذه  تشكل  أن  وینبغي 

الشاملة. وینبغي أن یُعزز األمان واألمن كل منھما اآلخر في السعي إلى تحقیق الغایة المشتركة 
أسلوب  وإیجاد  المجالین  ھذین  بین  والتعاون  الفھم  تعزیز  للقادة  وینبغي  والبیئة.  الناس  لحمایة 

.قافة یستفید من السمات المشتركة بینھما تعاوني لتقییم الث

مؤشرات أداء ثقافة األمن 

] مؤشرات األداء لخصائص ثقافة األمن النووي التي یمكن استخدامھا  ١یُحّدد المرجع [-١٠-٣
بل العملیة لتحسینھا. غیر أن الغرض لمساعدة المقیّمین على قیاس ثقافة األمن النووي وتحدید السُّ
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الرئیسي من استخدام مؤشرات أداء ثقافة األمن النووي ھو تحفیز التفكیر والتعلم المستمر ولیس 
مجرد وصف إجراءات محددة. وتُشكل مؤشرات ثقافة األمن إطارا لتیسیر التغییر والتطویر،  

مثل ھذه المؤشرات أدوات رئیسیة  وتعزیز السلوك المرغوب، وتثبیط السلوك غیر المرغوب. وتُ
.لتحقیق أھداف التقییم الذاتي وتعزیز ثقافة األمن النووي

وسیُشجع استخدام ھذه المؤشرات في عملیات التقییم الذاتي المدیرین على التفكیر في ثقافة  - ١١-٣
ییل الثاني  األمن وزیادة وعیھم بدور العامل البشري في المجاالت التي تخضع للقیاس. وترد في التذ 

مؤشرات ثقافة األمن النووي لتوضیح كل خاصیة من خصائص ثقافة األمن النووي الثالثین التي  
تُمیّز نموذج الوكالة. ویمكن للمدیرین إجراء استعراض دقیق لھذه المؤشرات للتفكیر في حالة األمن  

األمن، واتخاذ التدابیر  النووي في منظماتھم، وتحدید الثغرات المرتبطة بالعوامل البشریة في نُظم  
التصحیحیة حتى بدون إجراء تقییم ذاتي كامل النطاق. غیر أن ھذا التأمل الذاتي البسیط ال یمنع  
إجراء تقییم ذاتي كامل إذا بات ضروریا فیما بعد التحقق من أن التشخیص األصلي صحیح، وأن  

.نحو تعزیز ثقافة األمن النووي التدابیر المعتمدة فعالة، وأن المنظمة ماضیة في المسار السلیم  

ویمكن أن تنظر بعض المنظمات إلى األمن النووي باعتباره مسألة تقنیة في معظمھا، -١٢-٣
وال تھتم كثیرا بالمعتقدات والمواقف والعوامل الثقافیة األخرى الكامنة وراء أداء األمن. وتُساعد 

األفراد داخل المنظمة في ما یُشكل أساسا جیدا  مقاییس الحكم على حالة الثقافة على توسیع تفكیر  
:لألمن. وتدعم مؤشرات ثقافة األمن في عملیة التقییم الذاتي أربع وظائف رئیسیة

رصد مستوى الوعي باألمن داخل المنظمة؛(أ)

تحدید أدوات وإجراءات تعزیز األمن وتحسینھا؛ (ب) 

إرساء األساس لوضع استراتیجیة لتحسین األمن؛(ج) 

.تحفیز اإلدارة والموظفین على اتخاذ ما یلزم من إجراءات) (د

ثقافة  -١٣-٣ بنموذج  الصلة  ویُصنِّف التذییل الثاني مؤشرات األداء بحسب الخصائص ذات 
األمن النووي في الوكالة. وبعض ھذه المؤشرات عام بطبیعتھ وینبغي التعامل معھ كأمثلة أو  

مع ظروفھا واحتیاجاتھا الخاصة. وینبغي وضع مؤشرات إیضاحات ینبغي لكل منظمة أن تكیفھما  
تعدیل   یمكن  الغایة،  لھذه  وتحقیقا  وأنشطتھا.  للمنظمة  العامة  الخصائص  عن  تُعبّر  إضافیة 
المؤشرات الواردة في التذییل الثاني كي تعالج، على سبیل المثال، مخاطر األمن المحتاط لھا في  

مث خاصة،  أمنیة  مخاطر  وأي  المرفق  واالستخدام  تصمیم  النقل،  عملیات  في  طفرة  حدوث  ل 
الواسع للمصادر المشعة في المیدان، أو األنشطة التي تخرج عن نطاق ترتیبات األمن المحددة.  
من   مجموعة  النقل  عملیات  أو  المشعة  المصادر  لمستخدمي  الذاتي  التقییم  یتطلب  أن  ویمكن 

المخاطر أو نھج متدرج لتلك المنظمات.  المؤشرات المحددة التي تُعبّر عن نھج قائم على تقییم
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المؤشرات المحددة الجدیدة  إذا كانت ھناك  –وینبغي أن یتولى فریق من الخبراء وضع تلك 
.وینبغي أن توافق اإلدارة على استخدامھا –حاجة واضحة إلیھا 

المؤشرات -١٤-٣ وتقیس  اإلیجابیة.  المؤشرات  من  األمن  ثقافة  برنامج  یستفید  أن  وینبغي 
اإلیجابیة اإلجراءات المتخذة بصورة استباقیة لتحسیس األمن، أو لمنع تدھور األمن ولیس قیاس  
أوجھ القصور بعد حدوث تدھور لألمن. ومع ذلك، ال یمكن أن تكشف المؤشرات عن المواقف 
الكامنة، ولذلك یمكن لتحلیالت المتابعة أن تكون ضروریة لفھم كیفیة التحسین. ویمكن أن یساعد 

.جمع بین العدید من أسالیب التقییم على تحدید األسباب الجذریة والحلولال

وضع مؤشرات إضافیة الستخدامھا في التقییم الذاتي على أساس معاییر نمیللمقّیِویمكن  -١٥-٣
:محددة، من قبیل ما یلي

إمكانیة تنفیذ المؤشر وعولیتھ؛ (أ)

مالءمة المؤشر وقیاسھ ما یُراد قیاسھ؛(ب) 

توافر البیانات الضروریة وإمكانیة تولیدھا لتوفیر مدخالت في المؤشر؛(ج) 

عدم تعرض للتحیُّز أو التالعب؛(د) 

إمكانیة اإلبالغ عن المؤشر بسھولة وبدقة؛ ) ھ(

تفسیر مختلف المجموعات المؤشر بنفس الطریقة؛ (و) 

المنظمة؛قابلیة المؤشر للتطبیق على نطاق واسع في جمیع عملیات (ز)

.إمكانیة التثبت من المؤشر(ح) 

جوانب  -١٦-٣ على  دائم  تأثیر  السابقة  اإلدارة  وممارسات  والتقالید  للتاریخ  یكون  ما  وغالبا 
ترتیبات األمن، وال سیما ثقافة األمن النووي. ویمكن تعدیل المؤشرات أو وضع مؤشرات إضافیة 

ساعد التعدیل المناسب للمؤشرات الواردة في تعبر عن المالمح الراھنة للمنظمة وأنشطتھا. ویُ
التذییل الثاني الموظفین على إجراء التقییمات الذاتیة وتشجیع أصحاب المصلحة في الوقت نفسھ 

.على قبول النتائج

عملیة التقییم الذاتي لثقافة األمن النووي -٤

التقییم الذاتي عملیة متدرجة یمكن أن تقتصر في البدایة على استعراض تُجریھ اإلدارة  -١-٤
للمؤشرات على أساس المشاھدات المتاحة واستعراض الوثائق وغیرھا من المصادر لفھم حالة 
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ثقافة األمن النووي. وفي حال اتخاذ قرار بالشروع في إجراء تقییم ذاتي على نطاق أوسع، قد 
معقول التركیز على الخصائص األساسیة ذات الصلة بنتائج أحدث تقییمات المخاطر، یكون من ال

واستنتاجات السلطات المختصة والمصادر األخرى. ویمكن لتحلیل حوادث األمن السابقة وتحدید  
أسبابھا الجذریة أن یساعد أیضا على اختیار خصائص ثقافة األمن التي یمكن أن تكون معرضة  

إجراء تقییم ذاتي على نطاق محدود استبعاد إمكانیة إجراء تقییم ذاتي على  للخطر. وال یعني
.نطاق أوسع إذا تبیّن بعد ذلك ضرورة إجرائھ

نھایة المطاف إلى غرس صفات السلوك -٢-٤ وبالنظر إلى أن بناء ثقافة األمن یھدف في 
والتقید   الشخصیة،  والمساءلة  المھنیة،  الكفاءة  مثل  الجماعي،  الشخصي  والعمل  باإلجراءات، 

والتعاون، والیقظة، یمكن أن یبدأ التقییم الذاتي بفحص ھذه الصفات ومشتقاتھا، وال سیما جذورھا 
األمن   ثقافة  الموظفون  فیھا  ویحسن  اإلدارة  فیھا  ممتدة تحسن  عملیة  الثقافي  والتغییر  الثقافیة. 

ریا لتتبع التقدم المحرز وتعدیل البرامج،  النووي بصورة مستمرة. ویتعیّن تقییم ثقافة األمن دو
ومن المفید إضفاء طابع مؤسسي على ھذا النشاط داخل المنظمة. ویمكن أن یشمل اإلطار الدائم 
لثقافة األمن النووي تكلیف أحد كبار المدیرین بالمسؤولیة عن نشر معلومات دوریا عن حالة 

ء التقییمات بعد ذلك. ویُساعد تكلیف أحد  ثقافة األمن وإعداد فریق أساسي من الموظفین إلجرا
كبار المدیرین بھذه المسؤولیة على تعزیز ثقافة األمن النووي بصفة عامة، ویدعم إجراء تقییمات 
وتنفیذ   النتائج  نشر  ویُعزز  ومؤشراتھا ذات الصلة،  الثقافة  خصائص  على  تُركز  دوریة  ذاتیة 

.خطط عمل المتابعة

الجاریة لبرنامج التقییم الذاتي ورصد اعتمادات لھا في میزانیة  وینبغي تقییم التكالیف-٣-٤
المنظمة. وتشمل تكالیف الموارد أیضا الوقت الذي یقضیھ الموظفون في الرد على االستقصاءات  
أو في المقابالت بعیدا عن مھامھم األساسیة، والوقت الذي یقضیھ أعضاء فریق التقییم الذاتي في  

وإعداد   التقییم  مع حجم  إجراء  متناسبا  الذاتي  التقییم  نطاق  یكون  أن  وینبغي  وتحلیلھا.  نتائجھ 
المنظمة، وتشكیلة قوتھا العاملة، ومخاطر األمن القائمة والمتوقعة. وقد یكون من الصعب تحدید  
فوائد التقییم الذاتي لثقافة األمن على األقل في المدى القصیر، ولكن التقییم الذاتي استثمار لتحسین  

.النووي في المستقبلاألمن

ومن الضروري للتقییم الذاتي الناجح أن تكون المشاركة طوعیة، والتعامل مع الردود  -٤-٤
المقدمة من المشاركین باعتبارھا سریة. وینبغي النظر بعنایة في الطرق التي یمكن من خاللھا  

لتجنب حدوث تلك  خرق السریة قبل البدء في جمع البیانات، وینبغي وضع استراتیجیات واضحة  
المشاركة   مبدأ  تطبیق  وصادقة  صریحة  إجابات  على  للحصول  الحیوي  ومن  الخروقات. 

.الطوعیة
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. عملیة المراحل الست للتقییم الذاتي لثقافة األمن النووي:٢الشكل 

ھو موضح  -٥-٤ كما  مراحل  من ست  العملیة  تتألف  التحضیریة،  األعمال  إتمام  في وبعد 
.٢الشكل 

: الشروع في حملة للتوعیة وتكوین فریق للتقییم الذاتي ١المرحلة 

الخطوة األولى المھمة ھي بناء االلتزام على نطاق المنظمة التي یراد إجراء تقییم ذاتي  -٦-٤
فیھا. وتواجھ التقییمات الذاتیة في العادة مشكالت بسبب سوء الفھم أو الفتور. وینبغي النظر إلى  

في العملیة ویدعمانھا. ویمثل التوجیھ الذي  شرعا مجلس المنظمة وإدارتھا العلیا باعتبارھما قد  
یصدره رئیس المنظمة وسیلة مفیدة لبث ھذه الرسالة. وینبغي أن توضح الرسالة غرض التقییم  

. وینبغي أن توفّر اإلدارة  النتائجالذاتي، واإلجراء الالزم لتنفیذه، وینبغي أن توضح كیفیة استخدام  
تفویض المسؤولیة. وینبغي لكبار المدیرین في الوقت  العلیا دعما واضحا للعملیة ولیس مجرد  

نفسھ فھم نطاق التقییم الذاتي، والموافقة على تكوین فریق التقییم، وتخصیص الوقت والموارد 
الكافیة، ووضع استراتیجیة لمعالجة نتائج التقییم الذاتي. 

یكونون قد حصلوا  ویؤلف فریق للتقییم الذاتي من موظفین یمثلون اإلدارات المختلفة و-٧-٤
الذاتي. وسیكون الموظف الذي یتمتع بخبرة عملیة  التقییمعلى تدریب یمكنھم من معرفة منھجیة  

في تقییم ثقافة األمان النووي عضوا مفیدا للغایة في الفریق. ویمكن أن تستفید التقییمات القلیلة 

إجراء تقییم البدایة: قرار
ذاتي أولي أو الحق 

الشروع في  -١المرحلة 
للتوعیة وتكوین فریق  حملة 

للتقییم الذاتي 

مناقشة النتائج  -٦المرحلة 
وتقدیم التقریر النھائي  
والمساعدة على وضع  

خطة عمل 

وضع خطة  -٢المرحلة 
للتقییم الذاتي والتحضیر  

لتنفیذھا 

وضع نموذج  -٥المرحلة 
مستویات:  ة للنواتج من ثالث

أحمر، وأصفر، وأخضر 

تحلیل البیانات  -٤المرحلة 
وتجمیع نتائج التقییم

بدء مرحلة  -٣المرحلة 
جمع البیانات: االستقصاء،  
والمقابالت، واستعراض  

والمشاھدة الوثائق، 
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ز، وتقاسم المھارات  التحیُّ األولى من مشاركة خبیر مستقل إلسداء المشورة إلى الفریق، وتقلیص  
األساسیة في إجراء المقابالت مع الموظفین. وإذا كانت البنیة األساسیة النوویة الوطنیة واسعة  
النطاق أو متنوعة بالقدر الكافي بحیث یكون من المتوقع إجراء مزید من التقییمات في المستقبل،  

اطة إعالمیة أو حلقة عمل تدریبیة  یمكن للسلطة المختصة أن تطلب من الوكالة تنظیم جلسة إح
حول األسالیب واإلجراءات ذات الصلة. 

: وضع خطة للتقییم الذاتي والتحضیر لتنفیذھا٢المرحلة 

واإلدارة العلیا معا لوضع خطة للتقییم الذاتي تغطي كامل فترة  الذاتيیعمل فریق التقییم  - ٨-٤
العملیة، مع إیالء العنایة الواجبة للحاجة إلى تقلیل التكلفة والحد من أي اختالالت تنظیمیة. وتعتمد  
األسالیب التي ستُدرج في الخطة على عدة متغیرات، مثل الوقت المخصص للتقییم الذاتي، ومدى  

الف أعضاء  تعطیل  توافر  وإمكانیة  المیزانیة،  واعتبارات  بالتقییم،  المتعلقة  وظائفھم  إلجراء  ریق 
العملیات. ویمكن تقسیم ھذه األسالیب إلى فئتین: أسالیب غیر تفاعلیة (االستقصاءات واستعراضات  
الوثائق والمشاھدات) واألسالیب التفاعلیة (المقابالت مع األفراد ومجموعات التركیز والمشاھدات).  

تستخدم الطرق التفاعلیة أو غیر التفاعلیة في إجراء المشاھدات.  و

ولذلك یوصى باستخدام نھج تثلیثي  .وجمیع ھذه األسالیب لھا جوانب قوتھا وضعفھا -٩-٤
یجمع بین أسالیب مختلفة في التعامل مع نفس الظاھرة. وینتج عن التثلیث بیانات مستمدة من 

تیا نوعا ما. وجمیع األدوات المذكورة أعاله مھمة، ولكن  نقاط مرجعیة متعددة، ولكنھ یظل ذا
النھج األّولي الموصى بھ ھو الجمع بین األسالیب الكمیة والنوعیة، وذلك على سبیل المثال من 
خالل إجراء استقصاء متبوع بمجموعة من المقابالت داخل الموقع لسد الثغرات المحتملة وإزالة 

الغموض، وتولید بیانات نوعیة. 

: بدء جمع البیانات ٣المرحلة 

بعد االنتھاء من تعریف موظفي المنظمة بأھداف التقییم الذاتي واإلشارة إلى أنھ سیركز -١٠-٤
على المواقف والسلوك، یبدأ الفریق في إجراء التقییم. وتتمثل إحدى الخطط الممكنة في إجراء 
االستقصاءات ثم متابعتھا بالمقابالت، مع تجمیع المعلومات ذات الصلة في نفس الوقت من خالل  

والغرض من ھذه المرحلة ھو فھم حالة ثقافة األمن النووي است عراض الوثائق والمشاھدات. 
التدقیق   من  مزیدا  تتطلب  التي  المجاالت  تحدید  على  الفریق  یساعد  مما  الرئیسیة،  وجوانبھا 

والمتابعة. 
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: تحلیل البیانات وتجمیع نتائج التقییم ٤المرحلة 

ج نتائج االستقصاءات والمقابالت وعملیات استعراض یقوم الفریق بعد ذلك بتحلیل ودم-١١-٤
الوثائق والمشاھدات. وبینما توفّر االستقصاءات، على سبیل المثال، بیانات كمیة، یمكن التوصل  
بین   المقارنة  وینبغي  البشریة.  والتجارب  التفاعالت  جودة  تحدید  إلى  المقابالت  خالل  من 

وى االستنتاجات ولیس قبل ذلك. ویتعیّن التحقق  مجموعات البیانات الكمیة والنوعیة على مست
الوسائل   جمیع  من خالل  توضیحھا  وینبغي  اآلخر  مع  منھا  كل  یتعارض  قد  التي  النتائج  من 

المتاحة.

: وضع نموذج للنواتج من ثالثة مستویات ٥المرحلة 

یكون من الخطوة التالیة ھي وضع نموذج من ثالثة مستویات لنواتج التقییم الذاتي. وقد-١٢-٤
المضلل أن یحدد بالضبط مدى توافق النتائج مع المستویات المرجعیة للمؤشرات. ویمكن بدال  
من ذلك استخدام مقیاس بسیط من ثالثة مستویات ممیزة اللون كأساس مناسب لتحدید جوانب  
الضعف والقوة. ویمكن أن یُشیر المستوى األخضر إلى األداء الجید ویبین في الوقت نفسھ ما  
ینبغي تعزیزه للحفاظ على مستوى جید من األداء. ویمكن أن یُشیر اللون األصفر إلى الحاجة  
الرغم من وجود بعض العناصر اإلیجابیة.   معالجة ثغرات أو جوانب ضعف معیّنة على  إلى 
ویمكن أن یُشیر اللون األحمر إلى مشكالت خطیرة في حاجة إلى المعالجة على سبیل األولویة.

: مناقشة النتائج وتقدیم التقریر النھائي والمساعدة على وضع خطة عمل ٦المرحلة 

یُبلغ الفریق مالمح ثقافة األمان إلى اإلدارة ثم بعد ذلك یُطلع المنظمة، باالشتراك مع -١٣-٤
اإلدارة، على أبرز تلك المالمح، وطلب تعقیبات منھا. وعند وضع خطة عمل للمتابعة، من المھم  

اوز األعراض السلوكیة المرئیة للوصول إلى المستویات األعمق غیر الملموسة لإلدارة أن تتج
السلوك  بین  والتضاربات  التناقضات  تحدید  خالل  ومن  األسباب.  تمثل  التي  الثقافة  من 

یعالج   والمواقف،  والمعتقدات  التوجیھیة  والمبادئ  والسیاسات  الخطة  واضعووالممارسات 
صور والمشكالت. ویرسي ھذا النھج ركیزة تستند إلیھ المنظمة  األسباب الكامنة وراء أوجھ الق

في تعزیز ثقافة األمن النووي بعد التقییم. 

وبعد االنتھاء من وضع الخطة، تُقّدم اإلدارة العلیا إحاطة إعالمیة إلى المنظمة حول  -١٤-٤
محتوى الخطة. وباإلضافة إلى توصیل المعلومات العامة إلى القوة العاملة برمتھا، تُتخذ إجراءات 
محددة بھدف تحسین ثقافة األمن. وتحافظ اإلدارة العلیا على خطوط االتصال مفتوحة في حال  
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باستخدام الح المتابعة  تقییمات  تُساعد  ویمكن أن  العمل.  أجزاء في خطة  توضیح أي  إلى  اجة 
تنفیذ خطة  التأكد من أن  مع  تحدید االتجاھات  والجدیدة على  القدیمة  مجموعة من المؤشرات 
العمل یُساعد على تعزیز ثقافة األمن النووي. وتحّدد اإلدارة المسؤولیات عن تنفیذ عناصر خطة  

وترصد التقدم المحرز في تنفیذ اإلجراءات. ویمكن أن توفّر خطة العمل أیضا مدخالت العمل،  
في جوالت مقبلة من التقییم الذاتي. 

وبینما ستُحّدد خطة العمل إجراءات معالجة جوانب الضعف الثقافیة، قد یلزم أیضا اتخاذ  - ١٥-٤
بات، على سبیل المثال، ما یلي:  ترتیبات أخرى لتحقیق تحسین مستدام. ویمكن أن تشمل ھذه الترتی

ضمان الدعم الكافي من نظم اإلدارة لثقافة األمن، والتزام المدیرین بتحسینھا باستمرار؛ (أ)
إدراج متطلبات األمن في تعیین الموظفین وتقییمھم وترقیتھم؛ (ب) 
ألمن مواصلة تقدیم دورات تدریبیة وجلسات إحاطة إعالمیة حول األمن النووي وثقافة ا(ج) 

النووي؛
إدراج مسائل ثقافة األمن النووي في عملیات المراجعة المنتظمة؛ (د) 
التأكد من أن الوافدین الُجدد إلى المنظمة على درایة بالتقالید والمتطلبات الخاصة بثقافة (ھ) 

األمن؛
إدماج مسائل ثقافة األمن في عملیة تخطیط العمل؛  (و) 
ات ثقافة األمن في المنظمات األخرى وتقاسم الممارسات  إبقاء المنظمة على علم بتطور(ز)

الجیدة عند االقتضاء؛ 
إدراج األداء في األمن النووي وثقافة األمن في تقییمات الموظفین والمدیرین؛ (ح) 
سد الفجوة في ثقافة األمان واألمن.  (ط) 

أسالیب التقییم الذاتي -٥

االستقصاءات

توفّر االستقصاءات طریقة مالئمة للحصول على مدخالت من عدد كبیر من الموظفین.  -١-٥
ویمكن استیفاء االستقصاءات بسھولة وبسرعة، مما یساعد على التقلیل إلى أدنى حد من تعطیل  
العمل وفي الوقت نفسھ تحقیق معدل استجابة مرتفع. ویمكن لھذه الوسیلة أن توفّر بیانات واضحة 

ن المستجیبین الذین ال تُكشف عن ھویتھم یمكنھم التعبیر عن وجھات نظر انتقادیة  ومباشرة أل
الثالث دلیل مفصل یوضح طریقة إعداد  ویرد في التذییل  بدون خوف من أي عواقب سلبیة. 

االستقصاءات وإجرائھا.  
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رات وتتسم االستقصاءات بأھمیتھا في التقییم الذاتي ألنھا، باإلضافة إلى قیاس التصو-٢-٥
الراھنة، تضع أساسا للمقارنات بمرور الوقت. ویتطلب إجراء ھذه المقارنات اإلبقاء على بعض  
وتُمّكن   الالحقة.  االستقصاءات  في  األقل  على  األّولي  الذاتي  التقییم  من  الرئیسیة  المؤشرات 
االستقصاءات أیضا من التفكیر الرفیع المستوى في مجموعة مختارة من خصائص ثقافة األمن، 

مما یُساعد اإلدارة على مقارنة ردود مختلف المجموعات والطبقات في المنظمة لتحدید مجاالت  
القوة والضعف في جوانب معیّنة من ثقافة األمن. 

أوافق  -٣-٥ ردھم ’ال  یكون  عندما  تعلیقاتھم  إبداء  لالستقصاء  المستجیبین  من  ویُطلب 
بأنھ غیر قادر على إصدار حكم بشأن نقطة  أختلف‘ ألن ذلك یُشیر إلى أن المستجیب یشعر وال

معیّنة؛ ویُطلب من المستجیبین الذین یُقدمون ھذه اإلجابة إبداء أسبابھم في المساحة المخصصة  
تساعد على توضیح   یمكن أن  أھمیة خاصة ألنھا  للتعلیق  المساحة المخصصة  ولھذه  للتعلیق. 

وإذا كان المستجیبون ال یعرفون أي  البیانات التي لوال ذلك ألصبحت عرضة لتفسیرات كثیرة.
منطبق‘.   خانة ’غیر  في  عالمة  وضع  علیھم  ینبغي  االستقصائي،  البیان  موضوع  عن  شيء 
إلى العدد الكبیر من الردود المطلوبة في االستقصاء یمكن أن تكون التعلیقات القلیلة   وبالنظر 

لك النتائج.  ناتجة ببساطة عن اإلجھاد، ولذلك ینبغي توخي الحذر عند تفسیر ت 

وتتضمن قائمة مؤشرات ثقافة األمن النووي الواردة في التذییل الثاني، باإلضافة إلى  -٤-٥
أي قوائم جدیدة یقترحھا فریق التقییم الذاتي، األساس الذي تستند إلیھ البیانات التي یُطلب فیھا  

استخدام یمكن  وبینما  اختالفھم.  أو  موافقتھم  مستوى  تحدید  المستجیبین  المؤشرات من  بعض 
مباشرة كبیانات في االستقصاء كما ھي، قد یلزم تحویل مؤشرات أخرى إلى بیانات وفقا لمعاییر  

معیّنة (انظر أمثلة محددة في الذیل الثالث). وفیما یلي ھذه المعاییر: 

وتُعبّر بعض مؤشرات  (أ)  ینبغي أن یُركز كل بیان استقصائي على موضوع واحد. 
مج عن  األمن  وقد  ثقافة  المراحل؛  متعددة  عملیة  تصف  أو  المواضیع  من  موعة 

ولكن یمكن معالجة  ال  یتمكن المستجیبون من إعطاء إجابة واحدة بشأن المؤشر، 
المؤشر من خالل سلسلة من البیانات االستقصائیة التي یمكن إعطاء إجابات منفردة  

على كل منھا. 
بصورة صارمة على مواقف األفراد. قد یلزم تعدیل بعض المؤشرات كي تُركز  (ب) 
و’محّدد (ج)  كاٍف‘،  مثل ’بشكل  والظرفیة،  الوصفیة  للعبارات  خاصة  عنایة  إیالء  ینبغي 

جیدا‘، و’بصورة معقولة‘، وھي عبارات تتطلب من المستجیبین إصدار أحكام فردیة. 
بوضوح. ومن ویمكن أن تؤدي تلك الكلمات الوصفیة إلى بعض الغموض إذا لم تحّدد 

الناحیة األخرى، یمكن أن تُشّجع تلك الكلمات المشاركین على تقدیم تعلیقات نوعیة ربما  
ال یقدمونھا إذا لم تستخدم تلك العبارات الوصفیة. 
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من -٥-٥ كاملة  مجموعة  إشراك  ذاتیة  تقییمات  إلجراء  المسبقة  األساسیة  الشروط  ومن 
. ویُقّدم االستقصاء األول صورة شاملة عن حالة أصحاب المصلحة بأعداد كبیرة بصورة معقولة

ثقافة األمن واألساس الذي تستند إلیھ خطة العمل التي تھدف إلى تحسین تلك الثقافة، وبالنظر  
إلى أن المؤشرات یمكن أن تكون متنوعة ومتخصصة بدرجة كبیرة، یحتاج فریق االستقصاء  

جیبین على درایة معقولة بھا. ویمكن بعد ذلك  األول إلى اختیار المقاییس التي یكون معظم المست
تستھدف  متزامنة  استقصاءات  تشمل  أن  یمكن  أو  مختلف،  بشكل  الذاتیة  التقییمات  تصمیم 
استقصاءات  إعداد  یمكن  المثال،  سبیل  حدة؛ وعلى  الصلة كال على  ذات  المھنیة  المجموعات 

با  المختصین  غیر  والعاملین  باألمن  المختصین  للعاملین  وغیر منفصلة  للمدیرین  أو  ألمن، 
المدیرین. ویمكن تحدید خیارات أخرى لتقییم الخصائص الفردیة. 

وتشمل المزالق التي ینبغي تجنبھا عند إجراء االستقصاءات ما یلي:-٦-٥

إدراج بیانات أكثر من الالزم، مما یُسبب إرھاقا للمستجیبین؛ (أ)

اء االستقصاء؛عدم كفایة التعلیمات التي توضح طریقة استیف (ب) 

إلى  (ج)  فیھا  یفتقرون  بمواضیع  متعلقة  استقصائیة  بیانات  بالرد على  المستجیبین  مطالبة 
المعرفة الضروریة والمعلومات األساسیة؛

عدم طمأنة المستجیبین إلى أنھ لن یُكشف عن ھویتھم؛(د) 

عدم توضیح الغرض من االستقصاء؛ (ھ) 

إدراج عبارات یمكن إساءة تفسیرھا؛ (و) 

إجراء االستقصاء في وقت یكون فیھ الموظفون مشغولون لدرجة أنھم ال یولونھ االھتمام  (ز)
الكامل.   

غیر  -٧-٥ المصطلحات  الكشف عن  یساعد على  أن  مقدما  االستقصاءات  لتجریب  ویمكن 
تصمیم  في  المبررة  غیر  االفتراضات  أو  األسئلة  في  الغموض  أو  المربكة،  أو  الواضحة 

فردا یمثلون قطاعا شامال ١٥و١٢االستقصاء. ویمكن أن یتراوح عدد المجموعة التجریبیة بین  
من مجموعة المستجیبین المقصودین.

التمثیل  -٨-٥ خالل  من  توضح  تكراریة  بیانیة  مدرجات  مجموعة  الرابع  التذییل  ویعرض 
إلجراء االستقصاء. البیاني مثاال لنتائج االستقصاء، ویصف التذییل الخامس مخططا ممكنا 
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المقابالت 

للمقابالت دور مھم في تقییم ثقافة األمن باعتبارھا مصدرا للبیانات النوعیة ألنھا توفّر  -٩-٥
ویتیح ذلك   السابقة.  األسئلة  على  المستجیبین  إجابات  أساس  للمتابعة على  أسئلة  وتتیح  مرونة 

نظمة. ویرد في التذییل السادس دلیل طریقة لفھم الجوانب األعمق غیر الملموسة في ثقافة الم
مفصل یوضح طریقة إجراء المقابالت ومعلومات أخرى ذات صلة. ویمكن للمقابالت أن تساعد  

أیضا اإلدارة على ما یلي: 
واألنشطة (أ) المرفق  في  النووي  األمن  أداء  بشأن  متباینة  نظر  وجھات  على  الحصول 

المتصلة باألمن؛ 
الموظفی(ب)  قبول  مدى  والعملیات تحدید  للسیاسات  رسمیة  وغیر  رسمیة  بصورة  ن 

واإلجراءات المتصلة باألمن ومدى فھمھم لھا؛  
استكشاف المعاییر االجتماعیة والمعتقدات والمواقف والقیم لدى اإلدارة والموظفین فیما (ج) 

یتصل باألمن، والعالقات بین الصفات المھمة المتصلة باألمن.  

المقابالت بالتفاعل الشخصي بین من یجري المقابلة والمستجیب، وھو مثالي وتسمح  -١٠-٥
لتعزیز تبادل المعلومات دون قیود. وینبغي اختیار المستجیبین بعنایة لتوفیر قطاع شامل مناسب 
یُعبّر عن الخبرات ومناصب العمل والمھارات. ویمكن للقائمین بإجراء المقابالت إعطاء أمثلة 

ت التي یشاھدونھا أو یسمعون بھا، ویمكن أن یوفّر ذلك مدخال لفھم معتقدات محددة للممارسا 
لتشجیع  مفیدة  والحالیة  السابقة  للممارسات  المناقشة  تلك  تكون  أن  ویمكن  ومواقفھم.  اآلخرین 

األشخاص الذین تجرى مقابالت معھم على التحدث بحریة.

أ-١١-٥ ثالثة  إلى  تنقسم  أن  المباشرة  للمقابالت  وشبھ منظمة،  ویمكن  منظمة،  واسعة:  نواع 
األساس  المغلقة، وھي في  سلسلة من األسئلة  المنظمة طرح  المقابالت  وتشمل  وغیر منظمة. 
استقصاءات تُستكمل شفویا. وتوفّر ھذه المقابالت فوائد قلیلة مقارنة باالستقصاءات باستثناء أنھا  

لة. تُجبر المستجیبین على المشاركة واإلجابة على جمیع األسئ

وتتیح المقابالت شبھ المنظمة لفریق التقییم الذاتي تقصي السیاق المحیط باألمن النووي -١٢-٥
كاآلتي:   العام  األولي  السؤال  یكون  أن  المثال  سبیل  على  ویمكن  المرفق.  في  أو  المنظمة  في 

ھو دورك الشخصي ومساھمتك في الحفاظ على األمن النووي في المنظمة أو في تحسینھ؟“  ”ما 
المستجیبین على عرض   یمكن تشجیع  اللفظیة،  اللفظیة وغیر  اإلیجابیة  ومن خالل اإلشارات 
تجاربھم ووجھات نظرھم وتوضیح ردودھم باستفاضة. وتشمل المقابالت شبھ المنظمة بعض 
لنتائج  أّولي  استعراض  من  بعضھا  یُستمد  أن  ویمكن  مسبقا،  تحّدد  التي  المواضیع  أو  األسئلة 

تجربة سابقة في حوادث األمن. ویمكن للقائمین بإجراء المقابالت االستفادة االستقصاء أو من
التي یمكن  قائمة بمجموعات المواضیع واألسئلة  دلیل غیر رسمي للمقابلة، ووضع  من إعداد 
طرحھا بطرق مختلفة على المشاركین المختلفین. ویمكن أن یساعد ذلك الشخص القائم بإجراء  

لى المواضیع المطروحة وتكییف األسئلة مع ھدف التقییم الذاتي.  المقابلة على التركیز ع



٢١

ومن المثالي أن تكون أدلة المقابالت أدوات متطورة باستمرار توضع من خاللھا األسئلة -١٣-٥
مختلفة.  مختلفین وربما بطرق  أشخاص  یُستفاد من طرحھا على  ما  بناء على  وتُنقح  وتُختبر 

ییم التعرف فیما بینھم على نتائج كل مقابلة قبل إجراء مقابالت  ویتطلب ذلك من أعضاء فریق التق 
أخرى. ویساعدھم تبادل األفكار على التنبؤ بنوع المناقشة التي قد تنشأ عند طرح أسئلة بعینھا، 
وتحدید األسئلة التي تحتاج إلى تحسین؛ وتبادل الخبرة من الجوالت السابقة من المقابالت لتحسین  

التي تعقد بعد ذلك؛ وتحدید األشخاص الذین تجرى معھم مقابالت في المستقبل األداء في الجلسات
بناء على توصیات من سبقوھم إلى المقابالت؛ والتفكیر في دور القائم بإجراء المقابلة، وشروط 
المقابالت المباشرة والسلوكیات التي یقابلونھا أثناء المقابالت إلجراء ما یلزم من تعدیالت وتجنب 

اء. وسیُحّدد مدى اتساع خبرة فریق التقییم وعمق تلك الخبرة مدى الفائدة التي یمكن جنیھا  األخط 
من المقابالت شبھ المنظمة.

وال توجد للمقابالت غیر المنظمة فئات محددة مسبقا من األسئلة أو اإلجابات، وتعتمد -١٤-٥
بصورة أكبر كثیرا على مھارة من یجري المقابلة. وعالوة على ذلك، یمكن أن تتنوع كثیرا نتائج  

المقابالت غیر المنظمة ویصعب تفسیرھا. 

شعرون بھ، فإن األمر یتطلب في وإذا افترضت االستقصاءات أن األفراد یدركون ما ی-١٥-٥
كثیر من األحیان االستماع إلى آراء اآلخرین في مجموعة صغیرة قبل أن یتمكنوا من بلورة  
أفكار ووجھات نظر متعمقة خاصة بھم. وتتناول مجموعات التركیز مجموعة من األسئلة المحددة  

تُحفّز تعلیقات المشاركین  مسبقا بعنایة، ولكن المناقشة تمضي متدفقة بحریة. ومن المثالي أن
مشاركة اآلخرین وتؤثر علیھم، بل ویجد بعض الناس أنفسھم یغیرون أفكارھم وآراءھم أثناء 
المعدة  باألسئلة  علم  على  التركیز  مجموعات  في  المشاركون  یكون  وال  الجماعیة.  المناقشة 

وللتأكد من أن  الجلسة لضمان االرتجال والتلقائیة.  انعقاد  المشاركین یفھمون ما  للمناقشة قبل 
یطرح من أسئلة ویمكنھم الرد علیھا تماما، ینبغي أن تكون األسئلة قصیرة وفي صمیم الموضوع 
ویُركز كل منھا على بُعد واحد، وینبغي أن تكون مصاغة بطریقة ال یمكن معھا أن تكون اإلجابة  

.مجرد ’نعم‘ أو ’ال‘، مما یتطلب من المشاركین توضیح ’لماذا‘ و’كیف‘

األوسع  -١٦- ٥ المسائل  استكشاف  في  فعالیة  أكثر  التركیز  مجموعات  تكون  أن  ویمكن 
زمنیة   مدة  غضون  في  المعلومات  من  كبیرا  قدرا  أیضا  تولّد  أن  ویمكن  باألمن.  المرتبطة 
وبالمقارنة مع المقابالت الفردیة المباشرة، فإن میزة التفاعل داخل المجموعة   قصیرة نسبیا. 

بأقل قدر من المدخالت  في المناقشات ال  یُحفّز في كثیر من األحیان النقاش ویدعمھ  جماعیة 
نظرھم   ووجھات  تجاربھم  المجموعة  أفراد  ویتبادل  المقابلة.  بإجراء  القائم  الشخص  من 
ومواقفھم بشأن الموضوع المطروح، مما یُحفز كل منھم على الرد على اآلخر. وبالنظر إلى  

تعلیم وإمكانیة الوصول إلى الموارد وغیر ذلك من العوامل،  االختالفات في العمر والجنس وال
القائم   دور  ویكمن  المختلفة.  النظر  وجھات  من  كثیر  عن  المشاركون  عبر  یُ أن  المرجح  من 
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بإجراء المقابلة أثناء تلك الجلسات في تیسیر النقاش في الوقت الذي یُسجل فیھ عضو آخر من  
رئیسیة. فریق التقییم الذاتي ما ینبثق من نقاط  

وینبغي أن تكفل جلسات التدریب وجلسات اإلحاطة اإلعالمیة تصرف القائمین بإجراء -١٧-٥
أثناء  الرئیسیة  التحدیات  ومن  واالنفتاح.  والتعاطف  االحترام  وإبداء  الئقة  بصورة  المقابالت 

كن أن المقابالت بناء الثقة وتوفیر ضمانات ذات مصداقیة بشأن السریة. وإذا لم یتحقق ذلك، یم
یكون األشخاص الذین تجرى مقابالت معھم انتقائیین في ردودھم. وتمثل كفاءة تدوین المالحظات  

مھارة مھمة أیضا للقائمین بإجراء المقابالت. 

الذاتي أن  -١٨-٥ التقییم  إلى سریة بعض معلومات األمن النووي، من المفید لفرق  وبالنظر 
سیتعیَّن على اإلدارة واألفراد المالئمین في فریق التقییم تضم أفرادا یحملون التصاریح المناسبة. و

الذاتي تحدید طریقة التعامل مع ما ینشأ أثناء المقابالت من معلومات حساسة. 

إجراء  -١٩-٥ مھارات  لتطویر  إضافیة  إرشادات  إلى  السادس  التذییل  في  الرجوع  ویمكن 
المقابالت.  

استعراض الوثائق 

الفریق  -٢٠-٥ لتعریف  األخرى  الذاتي  التقییم  أنشطة  قبل  للوثائق  استعراض  إجراء  یمكن 
بحوادث األمن السابقة وأسبابھا الجذریة والتدابیر التصحیحیة المتخذة حیالھا، أو یمكن استخدامھا 
كأداة أثناء عملیة التقییم الذاتي. والغرض الرئیسي الستعراض الوثائق ھو تحدید ما إذا كانت  

ات المنظمة وإجراءاتھا تشكل األساس الكافي لتعزیز ثقافة أمن نووي قویة والحفاظ علیھا.  سیاس
لنمط الحوادث أو الحوادث الوشیكة المسجلة في الوثائق أن یساعد على تضییق بؤرة  ویمكن  

في   كأداة  الوثائق  استعراض  بشأن  مفصلة  إرشادات  السابع  التذییل  ویُقدم  الذاتي.  التقییم 
الذاتي.  التقییم

وھناك ثالثة أنواع من استعراضات الوثائق یمكن أن تكون ذات صلة بالتقییم الذاتي،  -٢١-٥
ویختار فریق التقییم الذاتي النوع األنسب الحتیاجاتھ. ویمكن أن تركز تلك االستعراضات على  

ما یلي: 

التي یقصد بھا واضعو  المعنى الحرفي للوثائق، مما یساعد الفریق على تحدید الكیفیة  )١(
الوثیقة إجراء عمل معین. 

المعنى التفسیري للوثائق حیث یتجاوز الفریق الصیاغة الحرفیة للوثیقة للوصول إلى  )٢(
السیاق العام الذي صیغت فیھ.  



٢٣

للتوصل إلى استنتاجات تتجاوز  )٣( السیاق األوسع وتتیح فرصة  االستدالالت التي توفّر 
. من ذلك على سبیل المثال أن خروقات األمن المتكررة المحددة  المحتوى الحرفي للوثیقة

في الوثائق وإجراءات متابعتھا یمكن أن تُشیر إلى مشكالت في القیادة أو االنضباط أو 
ثقافة االمتثال أو عملیة التعلم. ومن الضروري مراجعة الكلمات التي تحتویھا الوثیقة،  

األعمق.  ولكن ذلك لن یكون كافیا لتحدید الدروس 

ویمكن تقسیم الوثائق المراد استعراضھا إلى الفئات التالیة: -٢٢-٥

بیانات الرؤى والمھام؛ (أ)
بیانات السیاسات المتعلقة باألمن؛ (ب) 
ترتیبات األمن، بما یشمل تحدید المسؤولیات؛(ج) 
تعلیمات لمعالجة شواغل الموظفین، بما في ذلك الشواغل المتعلقة باألمن؛ (د) 
مواصفات تخصیص الموارد ومتطلبات مؤھالت العاملین الذین یتعاملون مع األمن؛) (ھ

تقاریر أحداث األمن؛ (و) 
استراتیجیات التعیین، وخاصة االستراتیجیات المتعلقة باألمن؛ (ز)
المقررات  (ح)  یشمل  بما  األمن،  على  خاصة  بصفة  التركیز  مع  التدریب،  أنشطة  وثائق 

والشھادات،   ومؤھالت  الدراسیة،  والتعقیبات،  التدریب،  على  المواظبة  ومعدالت 
المعلمین؛ 

بیانات اإلدارة، وجداول أعمال االجتماعات العامة، وأي معلومات أخرى تعتبر مالئمة (ط) 
في ظروف التقییم المحدد؛ 

سجالت عدم االمتثال وما یرتبط بھا من مالحظات یمكن أن تكون ذات صلة باألمن.  (ي) 

تُحّدد بھا  -٢٣-٥ فھم الطریقة التي  تساعد على  أفكارا  ویمكن أن توفّر استعراضات الوثائق 
وإلى  الواقع العملي.  تنفیذ سیاساتھا وبرامجھا وعملیاتھا في  اإلدارة أولویاتھا وكیفیة اعتزامھا 

اال تقدیر  جانب  على  الذاتي  التقییم  فریق  الوثائق  استعراض  یُساعد  والمقابالت،  ستقصاءات 
االختالفات بین السیاسات واإلجراءات المحددة والسلوك الفعلي. ویسفر ھذا األسلوب أیضا عن  

معلومات بشأن التواصل األفقي والرأسي في المنظمة وبشأن كفاءة التعلم التنظیمي.  

الوثائق تتطلب الكثیر من األیدي العاملة وتواجھ قیودا إداریة. وقبل عملیة استعراض-٢٤-٥
البت في استخدام ھذه الوسیلة، ینبغي تحدید ما إذا كانت اإلدارة ستسمح لفریق التقییم الذاتي  
باالطالع على الوثائق السریة التي قد تكون ذات صلة، وما إذا كان یمكن إتاحة المعلومات التي  

فریق من االستعراض للموظفین وإدراجھا في التقاریر. سیحصل علیھا ال
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المشاھدات

الغرض من إجراء المشاھدات ھو تسجیل األداء الفعلي والسلوكیات في الوقت الحقیقي  -٢٥-٥
وتُمثل   الطوارئ.  حاالت  على  والتدریبات  التدریب  جلسات  وخاصة  المختلفة،  الظروف  وفي 

إل وشائعة  ومؤكدة  راسخة  أداة  إلجراء المشاھدات  العامة  المبادئ  یلي  وفیما  األمن،  دارة 
المشاھدة:عملیات

تأكید خطة المشاھدة األولیة أھم مواضیع المشاھدة ومراحلھا. (أ)

عدم تعطیل المشاھدة سیر العمل وجدولھ الزمني. (ب) 

الحصول على نتائج أفضل من خالل مشاھدة نفس الظاھرة أو اإلجراء عن طریق عدة  (ج) 
تلفین یقارنون استنتاجاتھم ویوحدونھا.مشاھدین مخ 

المشاھدة تكون منھجیة وتعتمد على المشاھدات السابقة.(د) 

من (ھ)  عولیة  أكثر  األحیان  من  كثیر  في  تكون  الذاتي  التقییم  قبل  المسجلة  المشاھدات 
المشاھدات أثناء حملة تقییم ذاتي مشمولة بتغطیة إعالمیة واسعة.  

یان للمشاھدة كأداة للتقییم الذاتي لثقافة األمن: مشاھدات إداریة مبنیة  وھناك نھجان أساس-٢٦-٥
على حقائق ومشاھدات ثقافیة مبنیة على آراء. وتھدف المشاھدة في المقام األول إلى تحدید أنماط  
السلوك باعتبارھا تجسیدا للمعتقدات والمواقف، ولكنھا مھمة أیضا لرصد اكتمال نُظم إدارة األمن  

ویمكن وفعالیتھ المھمة.  ھذه  إنجاز  على  للمساعدة  مؤشرات  قائمة  التاسع  التذییل  ویتضمن  ا. 
للمدیرین استخدام ھذه المؤشرات بانتظام كقائمة مرجعیة تتطلب إجابات باستخدام ’نعم‘ أو ’ال‘.  
وفائدة ھذا النھج القائم على الحقائق في المشاھدة ھو توفیر إرشادات محددة بشأن ما یشاھد في 

اإلدارة مما یعد ذا صلة باألمن، وینطوي على تداعیات للثقافة. وتُمّكن مؤشرات نُظم اإلدارة  نُظم
المدیرین من تشخیص الحالة وتحدید الثغرات المحتملة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة وتوفیر  

اإلرشادات إلجراء مشاھدة سلوكیة أكثر تركیزا.  

رأي مشاھدة عناصر الثقافة بصورة مباشرة (على  وینطوي النھج الثقافي القائم على ال -٢٧-٥
سبیل المثال، ھل یمتثل الموظفون لإلجراءات). وبھذا المعنى، یمكن استخدام المشاھدات للتثبت 
من صحة نتائج االستقصاءات والمقابالت. وتختلف المشاھدات الثقافیة عن مشاھدات أداء المھام  

المكتوبة بطریقة متسقة،  المسندة. ویُحّدد ھذا النوع األخیر كیفیة   اتباع السیاسات واإلجراءات 
وأما النوع األول فیسعى إلى تحدید المعاییر والتوقعات الثقافیة. 

ویمكن تقسیم المشاھدات الثقافیة إلى سلبیة وإیجابیة. والنوع األول ھو المشاھدات غیر -٢٨-٥
ال المعنیین  األشخاص  في  محصورة  المشاھدة  یجعل  الذي  وتسجیل التفاعلیة  بالمشاھدة  قائمین 
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النتائج. وأما النوع الثاني فیشمل شكال ما من أشكال التفاعل، مثل طرح أسئلة أو طلب إیضاحات. 
ویمكن أن تُركز تلك االستفسارات على إجراءات محددة أو أنماط ملحوظة من السلوك، مثل  

ذه.سبب تنفیذ إجراء أو عمل أمني معیّن واآلثار المترتبة على عدم تنفی

وتكمن إحدى میزات المشاھدات كأداة في التقییم الذاتي في أنھا ال تحتاج إلى االستناد  -٢٩-٥
أن  ویمكن  التقییم.  لنتائج  وتشویھ  تحیُّز  حدوث  في  تتسبب  أن  یمكن  أساسیة  فرضیة  أي  إلى 

معیّن.  توفّر استنتاج  أو  استدالل  أو  طرح  صدق  على  مباشرة  ودالئل  موضوعیة  معلومات 
أو ومع التعمیم  في  الحذر  التقییم  فریق  یتوخى  أن  ینبغي  األخرى،  األسالیب  في  مثلما  ذلك، 

االستقراء من المشاھدات. وینطوي التقییم الذاتي الدقیق على استخدام العدید من المشاھدات التي  
تولید  على  یساعد  مما  المنظمة،  نطاق  على  مختلفة  مناطق  في  مختلفون  أشخاص  یُجریھا 

وقة.  موثمعلومات

أخرى  -٣٠-٥ بطرق  تُجمع  التي  البیانات  فھم  على  فقط  لیس  المشاھدة  تساعد  أن  ویمكن 
(االستقصاءات والمقابالت واستعراض الوثائق)، بل یمكن أن تساعد أیضا على تصمیم أسئلة 
معیّنة   ظاھرة  فھم  على  تُساعد  أخرى  أفكار  على  للحصول  األخرى  األسالیب  مع  تستخدم 

الدراسة.قید

ویمكن أن توفّر المشاھدات التي یتم إجراؤھا أثناء االجتماعات العامة التي یحضرھا  -٣١-٥
وتشمل األسئلة المطلوب اإلجابة  أفكارا ذات قیمة خاصة.  والمتعاقدون  والموظفون  المدیرون 

علیھا عن طریق المشاھدة ما یلي:  

نووي وتوقعاتھ؟ھل یشیر المدیرون أو رؤساء االجتماعات إلى متطلبات األمن ال (أ)

ھل ھناك دلیل على أن الموظفین یمسكون بزمام ملكیة األمن؟ وھل یحدد الحاضرون  (ب) 
المشكالت ویقترحون الحلول واألفكار؟

ھل یشارك الموظفون والمتعاقدون من ذوي الخبرة في مجال األمن مشاركة فعلیة؟(ج) 

م ویتفاعل كل منھم مع اآلخر  ھل یعبر الحاضرون من مختلف الفئات المھنیة عن آرائھ(د) 
بصراحة؟

ھل تثار تساؤالت أو تطرح تأكیدات بشأن أي افتراضات متعلقة بالمخاطر والمسائل  (ھ) 
األخرى المرتبطة باألمن؟ 

ھل تقابل المساھمات في تحسین األمن بالتقدیر واإلشادة علنا؟  (و) 

ات قیمة كبیرة، مثل: ویمكن أن تكون المشاھدات الخاصة بأنشطة محددة أخرى ذ-٣٢-٥
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التغییرات في نوبات العمل؛(أ)
االجتماعات المنتظمة المشتركة بین اإلدارات؛ (ب) 
اإلحاطات اإلعالمیة من المشرفین قبل المھام؛ (ج) 
االستعراضات بعد إتمام المھام؛ (د) 

اجتماعات الفرق ومؤتمرات إدارة المشروعات. (ھ) 

المشاھدة أن تكون أكثر فعالیة إذا قام المشاھدون بما یلي: ویمكن لعملیة -٣٣-٥

تدوین مالحظات أثناء المشاھدة، أو تخصیص وقت لتدوین المالحظات بعدھا مباشرة؛—
مع  — الرسمیة  غیر  والتفاعالت  واإلجراءات  لألحداث  الرسمیة  المشاھدات  بین  الجمع 

الموظفین؛ 
اإلبالغ  — بین  المالحظات  في  والتفسیرات التمییز  والتوصیفات  الحقائق  عن  البسیط 

المستنبطة من المشاھدات المباشرة؛ 
استعراض المالحظات المدونة بانتظام لتجمیع مختلف األفكار في عناصر ثقافیة معیّنة. —

ومن القیود الرئیسیة للمشاھدات ھو أن تصرفات األفراد تكون مختلفة في العادة أثناء -٣٤-٥
ذلك، قد یكون من الصعب ضمان إخفاء ھویة األفراد الخاضعین للمشاھدة. المشاھدة. عالوة على

یخضع استخدام أجھزة التصویر بالفیدیو، على سبیل المثال، في المشاھدة المستمرة لفرد أو  و
مجموعة معینة للقوانین الوطنیة واللوائح الداخلیة.

وترد في التذییل الثامن إرشادات أخرى بشأن المشاھدات.-٣٥-٥

إجراء التحلیل -٦

تشمل مرحلة التحلیل مقارنة النتائج المستمدة من مختلف أدوات التقییم وتجمیعھا. وبدون -١-٦
إجراء ذلك التحلیل فإن ما سیفعلھ فریق التقییم الذاتي ھو ببساطة نقل ما قیل ألعضائھ وتقدیم 

الحقائق ولكنھ یحتاج إلى تجاوز الحقائق  ملخص للوقائع. ویبدأ التقییم الذاتي كعملیة قائمة على  
تفسیر   تحقیقھا ھي  یمكن ألعضاء الفریق  التي  المھمة  والقیمة  أكبر.  بفائدة  یعود  البسیطة كي 
النتائج وتحلیل األسباب الجذریة الكامنة وتقدیم الرأي المستنیر بشأن المشكالت التي یمكن أن  

للمنظمة أن تستفید من أفكار فریق التقییم الذاتي  تكون قائمة وما ینبغي القیام بھ حیالھا. ویمكن  
للمساعدة على تحدید األعراض واألنماط وبالتالي تحدید المشكالت الكامنة قبل أن تفضي إلى  

تأثیرات سلبیة كبیرة على األمن. 
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ومن المرجح أن یثري التفكیر التحلیلي عملیة جمع البیانات برمتھا ویُساھم فیھا، ولكن  -٢-٦
ة بمرحلة تحلیل منفصلة. ویمكن أن تكون ھذه المرحلة قصیرة بالنسبة لمنظمة أو یوصى بشد

مشروع صغیر، أو قد تتطلب عدة أیام لكي تستكشف بصورة كاملة جمیع المسائل في منظمة  
كبیرة ومعقدة. وستضمن مشاركة فریق التقییم بكاملھ في جلسة التحلیل أن جمیع أعضائھ لدیھم 

و اآلراء  لتبادل  بعد فرصة  تُعقد  التي  األّولیة،  التحلیل  جلسة  وتتیح  التحلیل.  في  المساھمة 
االستقصاء ولكن قبل انتھاء الفریق من جمع جمیع الحقائق، وقتا لتعدیل أدلة إجراء المقابالت،  
وإعادة إجراء المقابالت أو تعدیل أسئلة المقابلة لمتابعة المسائل التي تنبثق عن التحلیل األّولي. 

ل عملیة التحلیل ست خطوات:وتشم-٣-٦

أو )١( األّولي  التحلیل  جلسة  الفریق (في  أعضاء  جمیع  بین  األفكار  لتبادل  جلسة  تنظیم 
النھائي) لتحدید المسائل الناشئة عن استخدام أدوات التحلیل الذاتي. والغرض من تبادل  

مع قائمة  األفكار ھو تحدید المسائل التي یمكن أن تحتاج إلى مزید من الدراسة. وتُج 
شاملة أصلیة بجمیع المسائل الممكنة مع توقع تقلیصھا أثناء سیر العملیة.

وحالما تُحّدد القائمة األّولیة، یُناقش أعضاء الفریق  )٢( مناقشة القائمة األصلیة وتنقیحھا. 
كل مسألة ویعرضون وجھات نظرھم. ویمكن دمج االستنتاجات التي یتم التوصل إلیھا  

معیّ مسألة  القائمة، ویمكن إضافة  بشأن  حذفھا من  أو یمكن  استنتاجات أخرى  مع  نة 
مسائل جدیدة إلى القائمة. 

في  )٣( النظر  الفریق  ألعضاء  وینبغي  المحددة.  المشكالت  لتوضیح  الفرضیات  وضع 
للمشكالت المحددة،   الجذري (األسباب الجذریة)  المسائل التي یمكن أن تكون السبب 

المسائل، وما إذا كان یمكن استخدام وسائل أخرى لتأكید  والنظر في أسباب وجود تلك 
تأثیراتھا ومدى انتشارھا في المنظمة. 

استعراض الفرضیات واختبارھا مقابل المعلومات المعروفة، والتماس أدلة جدیدة من )٤(
االقتضاء.  بحسب  أخرى  أسالیب  وباستخدام  الصلة  ذوي  األفراد  مقابلة  إعادة  خالل 

ذلك بالفریق إلى تأكید الفرضیات التي یعتقد أنھا صحیحة على أساس  ویمكن أن یفضي  
توافقھا مع األدلة المتاحة واعتبارھا معقولة. 

وارتباطھا  )٥( الثقافیة  وجذورھا  مسألة  كل  تحدید  سبب  وتوضیح  االستنتاجات  صیاغة 
العریضة  الخطوط  تحدید  ویھدف  لمعالجتھا.  بھ  القیام  یتعیّن  وما  النووي  باألمن 

الستنتاجات إلى دمج تلك االستنتاجات في تقریر التقییم الذاتي النھائي الذي سیضعھ ل
الفریق ویُقدمھ بمجرد االنتھاء من مرحلة التحلیل.

وضع نموذج واضح وبسیط لعرض االستنتاجات التي یتوصل إلیھا فریق التقییم الذاتي. )٦(
لف من ثالثة ألوان ھي األحمر  من ذلك على سبیل المثال أن اللون األحمر في نموذج مؤ

تدخل،   إلى  في حاجة  التي  المحددة  الضعف  جوانب  إلى  یُشیر  واألخضر،  واألصفر 
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ویُشیر األصفر إلى المسائل التي یمكن أن تتحول إلى مشكالت خطیرة، ویُشیر اللون  
األخضر إلى جوانب قوة المنظمة التي ال بد من الحفاظ علیھا واستخدامھا لتحقیق أمن  

من نووي سیكون  ربما  بطیئة،  عملیة  الثقافي  التغییر  أن  إلى  وبالنظر  فعالیة.  أكثر 
الحكمة، وال سیما في دراسات التقییم الذاتي المبكرة، تركیز االھتمام على عدد قلیل من  

العناصر األساسیة.  

من  -٤-٦ الفقرات  في  الواردتان  الحالة  دراستا  التحلیل  ٩-٦إلى  ٥-٦وتوضح  منھجیة 
ة.المقترح 

١دراسة الحالة 

على  -٥-٦ المنظمات  إحدى  في  المستجیبین  من  كبیر  عدد  اختلف  استقصائیة،  دراسة  في 
على   االستجابة  ھذه  وتنطوي  المنظمة‘.  في  بھا  معترف  قیمة  األمن  أن  الواضح  عبارة: ’من 

المستجیبین كانوا یشككون تداعیات ثقافیة واضحة، واختیرت لمزید من التحلیل. ویبدو أن ھؤالء  
والمواقف   المعتقدات  أن  یدل على  مما  أھمیتھ،  أو  النووي  لألمن  تھدید  بوجود  االعتراف  في 

األساسیة المتعلقة بثقافة األمن النووي لم تكن دائما موجودة.

وفي إطار جھود فھم األسباب الجذریة الثقافیة لھذه االستجابة، استعرض فریق التقییم  -٦-٦
على العبارات والتعلیقات المماثلة التي قد توفّر أدلة. وشملت قائمة الفرضیات األّولیة ما الردود 

یلي: (أ) عدم تقدیم اإلدارة رسالة واضحة بسبب عدم كفاءة خطوط االتصال؛ (ب) عدم تركیز  
في   األمن  لترتیبات  كبیرة  أولویة  إیالء  عدم  األمن؛ (ج)  على  الكافي  بالقدر  التدریب  برنامج 

في میز األمن  أداء  تجاھل  الموظفین؛ (د)  نظر  في  أھمیتھا  تقلیل  إلى  أدى  مما  المنظمة،  انیة 
السیاسات المتعلقة بالتقدم الوظیفي؛ وفرضیات أخرى عدیدة. ولتقلیص القائمة كي تقتصر على  
استعراضھا،   جرى  التي  والوثائق  المقابالت  الفریق  أعضاء  استخدم  عملیة،  فرضیات  بضع 

مشاھدا وأفضل وناقشوا  أقصر  قائمة  إلى  التقییم  فریق  توصل  لذلك  ونتیجة  المدیرین.  مع  تھم 
شملت فرضیتین فقط تم التثبت منھما: عدم كفایة خطوط االتصال؛ وتجاھل أداء األمن في التقدم  
الوظیفي. وبعد تناول المزید من التفاصیل، اتفق أعضاء الفریق على أن تدني مستوى التنسیق 

سائل اإلدارة بشأن أھمیة األمن النووي إلى جمیع مجموعات الموظفین. أدى إلى عدم وصول ر
وفي ظل غیاب سیاسات متسقة وعدم كفاءة استخدام قنوات االتصال، كان ھناك اتجاه متزاید بین  

الموظفین لمنح األمن النووي دورا ثانویا والتعامل معھ بناء على ذلك.
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٢دراسة الحالة 
استقصائیة، اختلف عدد كبیر من المستجیبین في إحدى المنظمات مع عبارة  في دراسة  -٧-٦

”من الواضح أن األمن قیمة معترف بھا في المنظمة“، ولكن عددا كبیرا من المستجیبین اآلخرین  
وافقوا على نفس العبارة. وتُمثل ھذه الردود المتضاربة تحدیا مختلفا قلیال عن التحدي المبیّن في  

. ١دراسة الحالة

في -٨-٦ ثابت  اختالف  ھناك  كان  إذا  ما  بتحدید  الذاتي  التقییم  فریق  بدأ  الحالة،  ھذه  وفي 
التصور بین أفراد األمن وغیرھم من األفراد (على الرغم من استیفاء االستقصاءات بدون الكشف  

كانت  عن ھویة المستجیبین فقد طُلب منھم تحدید فئة الوظائف العامة التي ینتمون إلیھا). وإذا  
ھذه الفرضیة صحیحة فإن وجود ثقافتین فرعیتین بالفعل یمكن أن یُشكل عقبة كبیرة أمام التعاون 
الفعال بین المجموعتین. ومع ذلك، ربما یكون تضارب الردود قد نشأ عن مجموعة متنوعة من  

من  العوامل والظواھر األخرى، مثل االختالفات في التصورات بین اإلدارات غیر المختصة باأل
السبب   یكون  یمكن أن  مع ذلك،  الُجدد.  والموظفین  مدة طویلة  منذ  المعیّنین  الموظفین  بین  أو 
من   الزائرین  وكبار  الموظفین  كبار  إعفاء  تقالید  ھو  المنظمة  في  اآلخر  المحتمل  الجذري 
اإلجراءات األمنیة المرھقة والمستھلكة للوقت المطلوب اتباعھا عند دخول المناطق الحساسة. 

كن أن تحمل تلك اإلعفاءات في طیاتھا أن كبار القادة فئة ممیّزة ال یھتمون كثیرا بترتیبات  ویم
األمن، ویمكن أن یوحي ذلك ضمنیا للموظفین من المستویات األدنى أن األمن لیس مھما.

ثقافتین  -٩-٦ وجود  التالیة: (أ)  الفرضیات  األولیة  المحتملة  األسباب  قائمة  شملت  ولذلك 
بطء  تعارضتین بین العاملین المختصین باألمن والعاملین غیر المختصین باألمن؛ (ب)فرعیتین م

استیعاب الموظفین الجدد ثقافة األمن في المنظمة؛ (ج) عدم تصرف اإلدارة العلیا كنموذج یُحتذى  
بھ؛ (د) عدم كفاءة خطوط االتصال. وتمكن أعضاء الفریق بعد مزید من المداوالت والمقابالت  

التقییم من أن   و(ب). واتفق فریق  الفرضیتین (أ)  البحث في  یُقرر عدم الحاجة إلى مزید من 
المتبقیتین الفرضیتین  بھ، وعدم –الذاتي على أن  العلیا كنموذج یُحتذى  عدم تصرف اإلدارة 

االتصال خطوط  الموظفین.  –كفاءة  تصورات  اختالف  تفسیر  معا  ویمكنھما  مترابطتان 
واستُخلصت استنتاجات مناسبة وعرضت في التقریر النھائي.  

إطار التحلیل
مبنیا على التفسیر. وفي التحلیل الثقافي، ینبغي أن  یا تحلیلیتطلب التحلیل الفعال إطارا  -١٠-٦

التي تمارس بھا الثقافة تأثیرھا. ویتعیّن  یكون ھذا اإلطار واضحا، وأن یشمل معرفة بالطریقة
تفسیر المعلومات المستمدة من االستقصاءات والمقابالت واألسالیب األخرى، وینبغي تحلیلھا  
إلرساء األساس الذي تستند إلیھ االستنتاجات بدال من القفز إلى استنتاجات قد تبدو واضحة بذاتھا  

بدون ذلك التفسیر والتحلیل. 
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الشكل  ویختلف  -١١-٦ الذاتي (انظر  التقییم  لنتائج  الثالثة  المستویات  النظام ٣نموذج  عن   (
الثالثي األلوان المستخدم في عرض نتائج االستقصاءات (انظر التذییل الثالث) ألنھ یُمثل نتیجة 
عملیة التقییم الذاتي برمتھا. ویُعبّر النموذج أیضا عن الطابع الجوھري لثقافة األمن، ویُركز على  

نب القوة (اللون األخضر) وجوانب الضعف (اللون األصفر واللون األحمر) وبعد المقارنة جوا
والتجمیع، یمكن نقل بعض المواضیع التي كانت مدرجة في األصل في إحدى الفئات إلى قائمة  
ویمكن   مختلفة.  تصحیحیة  إجراءات  تتطلب  أن  ویمكن  االستقصاء،  نتائج  إلى  استنادا  أخرى 

الستقصاء فقط مع نتائج مخطط األلوان الثالثة النھائي الطریقة التي یمكن أن تُعّدل لمقارنة نتائج ا
بھا مدخالت أسالیب التقییم الذاتي األخرى االستنتاجات األّولیة من خالل الكشف عن طبقات 

ثقافیة أعمق للنجاحات والمشكالت المتعلقة باألمن. 

الذاتي عدة مشكالت في المنظمة، مثل الثقة المفرطة ویمكن أن تُحدد استنتاجات التقییم -١٢-٦
والتھاون، وفشل القیادة في العمل كنموذج یُحتذى بھ، وعدم وجود نھج منظم حیال مخاطر األمن، 
البشري،  العامل  بدور  واستھانتھا  األمن  تكنولوجیا  على  أكبر  بشكل  واإلدارة  القیادة  واعتماد 

، وعدم المباالة بخبرة اآلخرین. وسیُساعد االستخدام المتسق  والفتور تجاه ثقافة األمن أو تجاھلھا 
للمؤشرات كأُسس مرجعیة اإلدارة على وضع خطة عمل إلحداث تحول ثقافي. 

. استخدام البیانات الكمیة والنوعیة في تحلیل النتائج:٣الشكل 

أحمر وأصفر وأخضر 

لنتائجا

لكمي التحلیل ا

ت بیانا
االستقصاء

ئجالنتا

التحلیل الكمي 

بیانات 
المقابالت 

المقارنة والتجمیع 

المصادر التكمیلیة: استعراض الوثائق  
والمشاھدات 
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اإلبالغ عن النتائج واالنتقال إلى العمل -٧

تفضي عملیة التقییم الذاتي إلى تجمیع وثیقة نھائیة تُلخص النتائج وتُشكل األساس لتعمیم -١-٧
اإلدارة   الذاتیة الالحقة  الرسائل الرئیسیة بین  ما یُشكل خط أساس للتقییمات  والموظفین، وھو 

نطاقھ   اتساع  ضوء  في  یلي  ما  التقریر  یغطي  أن  وینبغي  للعمل.  خطة  لوضع  ومنطلقا 
أغراضھ:وتعدد

األساس المنطقي للتركیز على الثقافة كمساھم في األمن النووي؛(أ)

مة والمشاركین فیھ؛ أسباب إجراء التقییم الذاتي واألسالیب المستخد(ب) 

معلومات أساسیة عن طریقة إجراء التحلیل؛ (ج) 

األنماط والمواضیع التي توضح جوانب القوة والضعف في ثقافة األمن النووي؛(د) 

دعوة جمیع الموظفین إلى إبداء تعقیباتھم بشأن ھذه النقاط أو أي بنود أخرى. (ھ) 

توى التقریر ھو تعزیز الشعور بالملكیة  والغرض الرئیسي من إطالع المنظمة على مح -٢-٧
وتحقیقا لھذه الغایة، ینبغي أن یؤكد التقریر فوائد ھذه المساعي الطویلة األجل   بین الموظفین. 
للفرد والجماعة، والمساعدة على تجاوز فھم األمن القائم على االمتثال بحكم العادة. ویمكن أن  

وتحسین أمن تكنولوجیا المعلومات، وحمایة األسرار  تشمل الفوائد تحقیق الكفاءة في نظام األمن،  
التجاریة، وتحسین األمان، والحد من السرقة وتحریف مسار المواد، والحد من خطر التخریب  
إجراءات   إلى  الحاجة  وتقلیل  الطوارئ  حاالت  أثناء  الرقابة  آلیات  وتحسین  والتدمیر، 

المرھقة. المراجعة

ى الحصول على التعقیبات والدفع قدما بالتعلم التنظیمي  ویحدث اإلبالغ الذي یھدف إل-٣-٧
في العادة بعدة أشكال: 

یعقد فریق التقییم الذاتي اجتماعا ختامیا إلبالغ اإلدارة بأھم نتائج االستعراض.(أ)

الموظفین،  (ب)  نتائج االستعراض على  تعمیم  في  الذاتي  التقییم  مع فریق  تشترك اإلدارة 
وحلقات عمل وحلقات دراسیة تُكملھا عند الضرورة نشرات وعقد اجتماعات حضوریة

ومعلومات على الشبكة الداخلیة ووسائل التواصل االجتماعي. وینبغي عند القیام بذلك  
مراعاة سریة بعض المعلومات، ویمكن عند اللزوم إصدار تقریر التقییم الذاتي النھائي  

ونسخة   الداخلي،  لالستخدام  كامل  تقریر  نسختین:  لعامة  في  حساسة  معلومات  بدون 
الجمھور. 
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وتلفت مرحلة التعمیم انتباه اإلدارة العلیا والمنظمة بأسرھا إلى دور العامل البشري -٤- ٧
في األمن، والمساعدة على تعلم الدروس المستفادة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة. وینبغي 

للنقاش أن یساعد اإلدارة والموظفین مناقشة النتائج ولیس مجرد نشرھا في تقریر؛ ویمكن  
حدوث  احتماالت  من  تزید  أن  یمكن  ومشكالت  فجوات  من  الثقافة  یشوب  ما  إدراك  على 

لألمن. خرق 

الذاتي  -٥- ٧ التقییم  نتائج  العلیا  اإلدارة  استخدام  ھي  العملیة  ھذه  في  األخیرة  والمرحلة 
ع ثقافة األمن الفعالة. ومن المھم لتحدید كیفیة تغییر المعرفة والسلوكیات التي ال تتوافق م

بصفة خاصة القضاء على أي تھاون وتجنب حدوثھ في المستقبل عن طریق بناء ثقافة أمن 
علیھا.  قویة والحفاظ 

المحتملة للتھاون. وعلى غرار ثقافة األمان، تؤدي الثقة ٤ویوضح الشكل  -٦-٧ المصادر 
الثقافتین، ینشأ التھاون بسبب مستوى جید من المفرطة إلى التھاون في ثقافة األمن. وفي كلتا  

]. ویمكن أن تتحول  ١٥األداء السابق، والثناء من فریق التقییم الذاتي والثقة الذاتیة غیر المبررة [
الثقة المفرطة إلى تھاون إذا لم یتم االعتراف بھا وتصحیحھا. 

ابھ الجذریة. ویمكن  ویھدف التقییم الذاتي إلى تشخیص عالمات التھاون ومعالجة أسب-٧-٧
القیام بذلك من خالل التركیز على أحداث األمن الثانویة والحوادث الوشیكة، وعن طریق التغلب 
على أي نزوع نحو تجاھل تلك األحداث، وتحلیل النتائج السلبیة (والمحایدة) من زوایا مختلفة،  

حدوث التأثیرات المتوقعة. وتقییم التأثیرات الفعلیة لبرامج التحسینات الجاریة، وعدم افتراض  
األمن   وإضعاف  التھاون  إلى  االنزالق  لمنع  قویة  أداة  یكون  أن  الدوري  الذاتي  للتقییم  ویمكن 
عن طریق توخي العنایة في اختیار أعضاء فرق التقییم   النووي. وال سبیل إلى تحقیق ذلك إالّ

وما یتمتعون بھ  من مھارات.الذاتي على أساس ما یتصفون بھ من التزام وتفاٍن

وینبغي لإلدارة أن تستخلص الدروس المناسبة التوقیت من التشخیصات التي یوفرھا  -٨-٧
التقییم الذاتي، ومعالجة جمیع جوانب القوة والضعف المحددة في الثقافة كجزء من استراتیجیتھا  

الطویلة األجل. وینبغي أن تُنصح اإلدارة بما یلي:  
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الشكل 
٤  :

ب الجذریة للتھاون
األسبا

 .

الھیاكل التنظیمیة  
التي تُركز الموظفین  

على 
ف  

األھدا
ضیقة 

الوظیفیة ال
الطبیعة البشریة  

وقدرتھا على اإلنكار  
والتشكیك 

االفتقار إلى تعقیبات  
صادر خارجیة  

كافیة من م
بشأن أداء األمن 

الثقة الزائدة عن الحد  
والحدیث المقنع من  

اإلدارة العلیا 

عدم حدوث أزمات  
مرتبطة باألمن 

التھاون 

نفور المدیرین من  
االنتقادات  

وعدم 
صراحة 

ال
المواجھة وتجنب  

ف اإلدارة  
صر

عدم ت
العلیا كنموذج  

ُحتذى بھ  ی

ندرة الموارد 

ض أولویة  
انخفا

األمن في نشاط  
العملیات 
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ال تبدأ أبدا بفكرة تغییر الثقافة. ابدأ بالمسائل المحددة التي تواجھھا المنظمة، وال تبدأ  )١(
عندما تكون المشكالت واضحة، وانظر في ما إذا كانت الثقافة  القائمة تساعد أو  بھا إالّ

تعیق جھود معالجة تلك المشكالت.

تذكر أن الثقافة لیست كتلة ثابتة، بل تتغیّر من مسعى إلى مسعى. ویمكن للمنظمة أن  )٢(
تمتلك ثقافة تساعد على تحقیق نوع من النتائج ولكنھا ال تساعد كثیرا في تحقیق نتائج  

ا  إلى  الحاجة  وراء  السبب  یُفسر  ما  ھو  وھذا  األمن  أخرى.  ثقافة  في  تحدیدا  لتحقیق 
النووي. وال یمكن افتراض أن ھذه الثقافة موجودة لمجرد أن المرفق یعمل بشكل جید 

أخرى.  من نواحٍ

فكر في الثقافة كمصدر قوة حتى یثبت خطأھا. وحتى لو بدت بعض عناصر الثقافة  )٣(
بین جوانب  مختلة، تذكر أن ھذه العناصر یمكن أن تكون مجرد جوانب ضعف قلیلة  

قوة كثیرة. وإذا كان التغییر ضروریا، ابدأ بالتأسیس على جوانب القوة الثقافیة القائمة 
بدال من التركیز على جوانب الضعف. 

احرص على تیسیر التغییر الثقافي بدال من إیجاد ثقافة جدیدة. ویمكن للمدیرین طلب  )٤(
ویمكنھم رصد االم جدیدة.  أو عمل  تفكیر  تحفیز طرق  یتبنى  أو  لن  ومع ذلك،  تثال. 

أعضاء المنظمة ثقافة جدیدة بصورة كاملة ما لم تكن ثقافة أفضل وما لم تحقق فوائد  
بمرور الوقت.  

انطالقا من التقییم الذاتي كآلیة لتقییم فعالیة ثقافة األمن، توفّر خطة العمل خارطة طریق  -٩-٧
إلدارة العامل البشري وتحسین األداء المرتبط باألمن. وتتسم التقییمات الالحقة بأھمیتھا في رصد  

منفصال  التقدم المحرز وإدخال التعدیالت الضروریة. ومع ذلك، ینبغي أن یكون التقییم الذاتي  
العلیا   اإلدارة  عاتق  على  عنھا  المسؤولیة  تقع  التي  الثقافة  لتعزیز  المتابعة  عمل  خطة  عن 

وستعالجھا إرشادات أخرى.  
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التذییل األول 

ثقافة األمن النووي ونموذج الوكالة

تُستخدم كلمة ثقافة داخل األوساط األكادیمیة لتوضیح مجموعة متنوعة من الظواھر،  -١-أوال
ولكن لیس ھناك تعریف متفق علیھ لھذا المصطلح. وتختلف وجھات النظر ألن الثقافة تُدرس  

عبر عدة تخصصات مختلفة لكل منھا نھجھ الخاص.

وتُمثل الثقافة التنظیمیة التي تندرج تحتھا ثقافة األمن النووي (شأنھا شأن ثقافة األمان)  -٢-أوال
وتتألف من   فرعیة،  الممارسات واحدة من عدة مجموعات  من  نابعة  واسعة  توجیھیة  خطوط 

التنظیمیة المكتسبة أثناء العمل. وتشمل الثقافة التنظیمیة القیم التي تُعد في كثیر من األحیان أمرا  
والتعاریف   الجماعیة  والذاكرة  والتوقعات  األساسیة  االفتراضات  جانب  إلى  منھ،  مفروغا 

واألوساط األكادیمیة حالیا أن ذلك یمثل عامال  الموجودة في أي منظمة. وتُدرك أوساط األعمال 
ذلك،  على  وبناء  الموظفین.  وانضباط  واالمتثال  واإلنتاجیة  واألداء  واألمن  األمان  في  مھما 

وضعت عدة منھجیات لتقییم الثقافة التنظیمیة وتتبع تطورھا على مر الزمن. 

البشر-٣-أوال األداء  لتحسین  وسیلة  النووي  األمن  ثقافة  والمنظمات وتُشكل  المرافق  في  ي 
المعرضة لتھدیدات من الخارج ومن الداخل. وتنجم معظم ثغرات األمن عن عیوب بشریة، مثل  
ومع ذلك، تنشأ تلك الخروقات لألمن بین  عدم وجود حافز قوي، أو سوء التقدیر، أو الجھل. 

یمكن أن یساعد  العاملین بسبب ثقافة تنظیمیة معیبة في معظم الحاالت. ومن الناحیة األخرى،
، تطویر ثقافة أمن أكثر فعالیة على تعزیز الثقافة التنظیمیة الشاملة (بما في ذلك ثقافة األمان)

البشري عن طریق  العامل  معالجة  المنظمات في  تشرع  وعندما  وتحسین األداء بصفة عامة. 
لید في ھذا المجال. تعزیز ثقافة األمن النووي الفعالة فإنھا تبدأ بغرس العادات والمواقف والتقا

اإلداریة  -٤-أوال األدوات  من  متنوعة  مجموعة  التخصصات  المتعدد  النھج  ھذا  ویستخدم 
محوره  لألمن  تصمیم  بین  االختیار  إلى  اإلدارة  تحتاج  وال  وغیرھا.  والسلوكیة  والتنظیمیة 

لتكنولوجیا  التكنولوجیا وتصمیم لألمن محوره اإلنسان. وبدال من ذلك، ینشأ األمن عن مزیج من ا
والثقافة واألشخاص. ویتمثل أحد األھداف الرئیسیة لثقافة األمن في تیسیر التفاعل البشري مع 
وتحدید   المشكالت  إدراك  على  الموظفین  تُساعد  بطریقة  الحاسمة  األمن  نُظم  في  التكنولوجیا 

كنولوجیات  األحداث الناشئة وتوقع األنماط التي یمكن أن تفضي إلى خرق لألمن. وكلما كانت ت
األمن وترتیباتھ أكثر تطورا، ازدادت أھمیة األشخاص القائمین بتصمیم التكنولوجیات وتشغیلھا 

وصیانتھا وتحسینھا.  
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] ١٦للثقافة التنظیمیة [)Schein(ویستند نموذج ثقافة األمن في الوكالة إلى نموذج شاین  -٥-أوال
الذي استُخدم بنجاح أثناء تسعینات القرن الماضي لتطویر ثقافة األمان النووي. وكشف حادث 

عن الحاجة إلى تلك الثقافة، وھو ما یبرھن على نتائج ضعف األداء ١٩٨٦تشیرنوبیل في عام  
ن متداخالن مع الثقافة  البشري. وھناك العدید من أوجھ التآزر بین األمان واألمن، وھما مجاال

التنظیمیة الشاملة. وبالتالي فإن نموذج ثقافة األمان یُشكل إطارا تحلیلیا جاھزا الستكشاف ثقافة  
األمن النووي وتعزیزھا. 

ویُعّرف شاین الثقافة بأنھا: -٦-أوال

”نمط من االفتراضات األساسیة المشتركة تعلمتھ مجموعة في حل مشكالت التكیُّف  
التكامل الداخلي وعمل بشكل جید بما یكفي العتباره صحیحا وبالتالي تعلیمھ الخارجي و

تلك  حیال  والشعور  والتفكیر  للتصور  الصحیحة  صحیحة  كطریقة  الُجدد  لألفراد 
]. ١٦المشكالت“ [

وعندما تُطبق الثقافة على األمن الذي یمثل مجموعة فرعیة من الثقافة التنظیمیة فإن تعلم جوھر 
النووي یتم بصورة مشتركة؛ وتغدو المعتقدات واالفتراضات مشتركة وبدیھیة ألن ثقافة األمن  

المرفق النووي یعمل عند مستوى مقبول من الخطر واالمتثال. وإلعادة صیاغة التعریف الذي 
وضعھ شاین، تصبح ھذه الصفات مشتركة ومستدامة، بل وبدیھیة، عندما یدرك األعضاء الُجدد  

]. ویرى شاین أن ١٧نجاحا تنظیمیا وال بد بالتالي أن تكون ’صحیحة‘ [في المنظمة أنھا تحقق
]. ویمكن  ١٦الثقافة موجودة في شكل طبقات مؤلفة من افتراضات أساسیة وقیم معتنقة وأفعال [

مما  مالحظة بعض الطبقات بصورة مباشرة. وبعض الطبقات غیر مرئي وال یمكن استنباطھ إالّ
وھذه تُشكل القوة الدافعة للسلوك البشري. یمكن مشاھدتھ في المنظمة، 

الناحیة  -٧-أوال ومن  الواقع.  بشأن  األساسیة  االفتراضات  من  أولى  طبقة  من  الثقافات  وتنبع 
للمشاھدة، وھي   یمكن إخضاعھا  أفعال وسلوكیات  تكشف عن  المنظمة  ذلك أن  یعني  العملیة، 

الظو  من  متنوعة  مجموعة  بشأن  أعضاؤھا  یفترضھ  بما  لمخاطر  مرتبطة  التعرض  مثل  اھر، 
قابلة   ملموسة  أشكال  في  المطاف  نھایة  في  تتبلور  المعتقدات  أو  االفتراضات  وھذه  األمن. 
االفتراضات   من  األنماط  ھذه  والمدیرون  القادة  ویرسخ  واإلجراءات.  الوثائق  مثل  للمشاھدة، 

یان، وال تُناقش والمعتقدات بین مرؤوسیھم، ولكن اعتناقھا یكون ال شعوریا في كثیر من األح 
على اإلطالق وتؤخذ كأمر مسلم بھ. ومن ھنا فإن تقییم ثقافة األمن ینبغي أن یقیّم االفتراضات 

األساسیة انطالقا من األفعال القابلة للمشاھدة.

والطبقة التالیة في الثقافة ھي القیم المعتنقة، وھي المبادئ التي تقول القیادة إنھا تؤمن  -٨-أوال
وتتجلى الثقافة في أغلب صورھا من خالل األفعال  بھا وترید من المنظمة إبداءھا في العمل. 
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التي تُشكل الطبقة الثالثة والتي یمكن مشاھدتھا. وتُعد معدات الحمایة المادیة وسلوكیات الموظفین 
والوثائق المكتوبة وإجراءات العمل كلھا عناصر مرئیة لثقافة األمن. 

النووي وباستخدام  -٩-أوال ثقافة األمن  حددھا شاین، یُقّسم نموذج  طبقات الثقافة الثالث التي 
] طبقة مظاھر الثقافة إلى ثالثة أجزاء تتألف في  ١الموضح في دلیل التنفیذ الصادر عن الوكالة [
). وھذه المظاھر ھي: المعتقدات والمواقف (تقابل  ١مجموعھا من خمسة عناصر (انظر الجدول  

شاین   یُسمیھ  ما  ما  والسلوك (تُقابل  القرارات  توجھ  التي  والمبادئ  ”االفتراضات األساسیة“)؛ 
یُطلق علیھ شاین ”القیم المعتنقة“)؛ وسلوك القیادة (أنماط محددة من السلوك واإلجراءات تھدف  
إلى تعزیز أمن نووي أكثر فعالیة)؛ ونُظم اإلدارة (عملیات المنظمة وإجراءاتھا وبرامجھا التي 

ن أولویة علیا وتؤثر تأثیرا مھما على وظائف األمن)؛ وسلوك العاملین (نتاج جھود تجعل األم
.القادة ونُظم اإلدارة التي تعمل بصورة سلیمة)

المعتقدات والمواقف 

بمرور  -١٠-أوال الناس  أذھان  في  النووي  األمن  على  المؤثرة  والمواقف  المعتقدات  تتبلور 
الوقت. وحالما تتشكل تلك المعتقدات والمواقف فإنھا تصبح عوامل سببیة سواء في االستعدادات 
على أساس ثقافة   لحادثات األمن أو في التصدي لھا. وال یمكن بناء ثقافة أمن نووي فعالة إالّ

من المعتقدات والمواقف بشأن التھدیدات. وینبغي ضبط جھود غرس تلك المعتقدات فرعیة قویة  
والمواقف بعنایة كي تصل إلى كل من یعمل في المرفق ولیس فقط للمھنیین المختصین باألمن 
في المنظمة. ومن المھم أیضا حدوث تواصل مع المجتمع المحلي الذي یُشكل خط الدفاع األول  

التھدیدا قادة المحتمل ضد  ھما  والمواقف  المعتقدات  لتلك  الرئیسیان  والمصدران  الخارجیة.  ت 
المرتبطة   المثل  لغرس  بھا  یُحتذى  قدوة  القادة  یكون  أن  وینبغي  األفراد.  وخبرة عمل  المرفق 

باألمن داخل الثقافة وتشكیل العادات الذھنیة والعملیة للموظفین.  

نھ ثقافة األمن النووي في المنظمة ھو وجود واالفتراض األكثر أھمیة الذي تنبع م-١١-أوال
تھدید ذي مصداقیة من داخل المنظمة ومن خارجھا، وأھمیة األمن النووي. ووفقا لشاین، 

”یكمن جوھر أي ثقافة في نمط االفتراضات األساسیة البسیطة [’المعتقدات والمواقف‘ 
ھم المستویات األخرى  في نموذج الوكالة]، وبعد فھم تلك االفتراضات، یمكن بسھولة ف

]. ١٦األقرب إلى السطح والتعامل معھا بطریقة مناسبة“ [
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المبادئ

المبادئ (”القیم المعتنقة“ عند  -١٢- أوال النووي الفعالة إلى مجموعة من  ثقافة األمن  تحتاج 
شاین) التي یمكن للقادة غرسھا في المنظمة لتوجیھ السیاسات، وصنع القرار، ونُظم اإلدارة،  

فھم ھذه المبادئ وتقاسمھا بشكل كامل،  ألفرادلوینبغي  وسلوك العاملین على جمیع المستویات.  
غي أن تكون ھناك أدلة واضحة على أنھا تُطبق باستمرار على نطاق المنظمة. وتشمل  وینب

والمسؤولیة،   وااللتزام  والقیادة،  المحفِّزة،  الدوافع  النووي  األمن  لثقافة  الرئیسیة  المبادئ 
التعلم   ولكن  أساسیة،  المبادئ  وھذه  والتحسین.  التعلم  إلى  باإلضافة  والكفاءة،  والمھنیة، 

ھ واحتیاجاتھا  والتحسین  للمنظمة  العامة  للمالمح  وتبعا  المبادئ.  سائر  تنفیذ  إلى  السبیل  ما 
المحددة، یمكن نشر ھذه المبادئ من خالل مجموعة واسعة من وحدات التدریب، بما في ذلك  
التدریب األّولي، والتدریب الدوري، والبرامج المستمرة، والتقییمات المستمرة، وضمان جودة  

ن.  التدریب والمدربی 

سلوك القیادة 

یُغیّر القادة الثقافة من خالل التدخل على جمیع المستویات. ویمكنھم تقدیم افتراضات  -١٣-أوال
وأنماط تفكیر مختلفة، ویمكنھم إرساء أنماط سلوك جدیدة، ویمكنھم تغییر البیئة المادیة واستخدام  

عن   عموما  الثقافة  تُعبر  ولذلك  التوجیھیة.  والمبادئ  المحددة  اللغة  وإجراءاتھم  القادة  نوایا 
وأولویاتھم، شریطة أن یفھم القادة ھذه الوظیفة ویؤدونھا.

وبالنظر إلى أن القادة مسؤولون في نھایة المطاف عن نظام األمن في المنظمة فإنھم  -١٤-أوال
ء بھا. یحددون معاییر السلوك واألداء المرتبطة باألمن، ویكفلون فھم ھذه المعاییر جیدا والوفا 

وتتمثل المھام األخرى للقادة في إنشاء آلیة رسمیة لصنع القرار بالتنسیق مع الموظفین المعنیین،  
وتوفیر اإلشراف والتواصل الفعال، وتحسین األداء باستمرار، وإدخال أدوات تحفیزیة. 

نُظم اإلدارة

ة السبعة عشر الواردة في  تتمثل السمات التي ینفرد بھا األمن النووي في نُظم اإلدار-١٥-أوال
النُظم  ١الجدول   معظم  وتتداخل  المعلومات.  أمن  للعیان؛ و(ز)  سیاسة أمن واضحة  في: (أ) 

ظم األعم التي تُشكل الثقافة التنظیمیة الشاملة، ولكن مؤشرات الثقافة الخاصة بھا األخرى مع النُّ
اإلدارة:  تُركز على محتوى األمن. وفیما یلي وصف موجز لكل نظام من نُظم
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ینبغي أن توجد وثیقة سیاسة تنص على التزام المنظمة باألمن النووي. (أ)

ومن المھم بصفة (ب)  إلیھ.  المسندة  والمسؤولیة  المسؤول  تُحّدد جمیع المنظمات الشخص 
خاصة استعراض وتحدیث الوثائق والمخططات التي تُحّدد مسؤولیات كل شخص عند 

التنظیمي وتنفیذه. تخطیط التغییر  

تُشكل مقاییس األداء الكمیة، وما یرتبط بھا من أھداف، أداة أساسیة للتعریف بتوقعات  (ج) 
المدیرین وضمان تحقیق الموظفین النتائج المرجوة.  

تؤثر بیئة العمل، بما فیھا األبعاد المادیة والنفسیة، تأثیرا كبیرا على الطریقة التي یؤدي (د) 
امھم ویمتثلون بھا لمتطلبات األمن النووي. بھا الموظفون مھ

تعتمد ثقافة األمن النووي الفعالة على تمتع الموظفین بالمعارف والمھارات الضروریة (ھ) 
التدریب  في  منھجي  بنھج  األخذ  فإن  وبالتالي  المطلوب.  بالمستوى  وظائفھم  ألداء 

والمؤھالت مسألة بالغة األھمیة. 

األعمال وتدار لضمان عدم المساس باألمن النووي.تُخطط جمیع (و) 

تُشكل مراقبة الوصول إلى المعلومات الحساسة جزءا حیویا من وظیفة األمن. وبناء (ز)
على ذلك، تُطبق المنظمة تدابیر التصنیف والمراقبة لحمایة المعلومات الحساسة. 

، وتعدل وتستبدل من حین  تصان المعدات التي یتكون منھا نظام األمن النووي دوریا (ح) 
إلى آخر. وال یجوز المساس في أي وقت من األوقات بالوظیفة التي یراد من النظام  
تدابیر   تُتخذ  الخدمة،  مؤقتا من  النظام  إخراج جزء من  الحاجة  اقتضت  وإذا  أداؤھا. 

للتعویض عن ذلك الجزء. 

األمنیة. وتوجد عملیات یمكن لمن یعملون في الداخل التغلب على الحواجز واإلجراءات  (ط) 
لتحدید جدارة الموظفین والتخفیف من التھدیدات التي تحدث من الداخل. 

تتطلب وظیفة األمن نفس الدرجة من الصرامة والمراقبة والتقییم مثل أي مجال آخر  (ي) 
من مجاالت البرنامج الرئیسیة. ویوثق أداء األمن لكسب الثقة والدعم للمنظمة واألفراد  

فیھا. العاملین  

تضع المنظمة إجراءات لفھم التغییر وتخطیطھ وتنفیذه وتعزیزه عند تطبیقھ على األمن  (ك) 
ألن التعامل غیر المالئم مع ما یطرأ من تغییرات على المعدات واإلجراءات والھیاكل  

وأدوار العاملین یسبب مشكالت.  

لتحس(ل) المستفادة  الدروس  وتطبیق  الخبرة  الستعراض  عملیات  في  توجد  األداء  ین 
المستقبل.  
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توضع خطط طوارئ لالسترشاد بھا في التصدي لألفعال الشریرة أو للتعامل مع أعطال  (م) 
المعدات أو اإلخفاقات البشریة داخل المرفق. 

یوجد نظام للتقییم الذاتي یشمل برامج تقییم، وتحلیالت لألسباب الجذریة، ومؤشرات، (ن)
اإلجراءات التصحیحیة المتعلقة باألمن النووي وثقافة ودروسا مستفادة، وبرامج لتتبع  

األمن. 

بالنظر إلى أن األمن النووي یشمل في العادة ھیئات رقابیة وھیئات إلنفاذ القانون، من (س) 
المھم بناء عالقة عمل بناءة مع ھذه المؤسسات لضمان تبادل المعلومات بشأن األمن  

النووي.

ات (ع)  إلى  النووي  األمن  مع یحتاج  والموظفین  اإلدارة  مستوى  على  متكررة  صاالت 
المنظمات الموجودة خارج الموقع المعنیة بتقدیم المساعدة الطبیة والصیانة في حاالت  

الطوارئ والخدمات األخرى. 

یجب أن تكون السجالت والتقاریر ذات الصلة كاملة ودقیقة ومقدمة في الوقت المناسب، (ف)
ة لحسم المخالفات. وینبغي تحدیث نظام السجالت الفعال  ویجب أن توفّر معلومات كافی

في كل مرة یتم فیھا استالم عنصر من المواد النوویة والمشعة أو نقلھ أو ترحیلھ أو  
معالجتھ أو إنتاجھ أو شحنھ أو التخلص منھ.

سلوك العاملین  

الخصائص  -١٦-أوال من  مجموعة  ھو  لألمن  ثقافة  لوضع  النھائي  لسلوك الھدف  المرغوبة 
باإلجراءات،  والتقید  الشخصیة،  والمساءلة  المھني،  السلوك  الخصائص  ھذه  وتشمل  العاملین. 

والعمل الجماعي والتعاون، والیقظة. 

وستنشأ عن ثقافة األمن الفعالة فوائد عدیدة تُشجع الموظفین على التیقظ، والتساؤل  -١٧-أوال
لي بمعاییر عالیة من المساءلة الشخصیة والجماعیة.  عن المخالفات، وإجراء العمل بجد، والتح 

ولن یكون ذلك حال سحریا، ولكنھ یمكن أن یُساھم بدور فعال في بناء ثقافة نابضة وقویة في  
المخاطر   تكون فیھا  ویساعد ذلك المنظمة على مواكبة بیئة التھدید التي  القوة العاملة برمتھا. 

كن التنبؤ بھا مھما كانت القیادة بعیدة النظر.  كثیرة ومتغیرة بسرعة كبیرة بحیث ال یم
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التذییل الثاني 

خصائص ثقافة األمن ومؤشرات التقییم الذاتي ذات الصلة

الھدف من قائمة المؤشرات المقترحة ھو تیسیر وتقییم خصائص ثقافة األمن النووي -١-ثانیا 
في المرفق أو النشاط من خالل استخدام ھذه المؤشرات كوسائل بدیلة لقیاس الخصائص الفعلیة. 
وتعتمد ثقافة األمن النووي، شأنھا شأن أي ثقافة، على كل فرد في المنظمة. ویمكن تعدیل كل 

شرات الواردة أدناه عند االقتضاء (للحصول على إرشادات لتعدیل المؤشرات مؤشر من المؤ
بیانات استقصائیة، انظر التذییل الثالث)، أو یمكن استخدامھا كما ھي كبیان  من أجل صیاغة 
استقصائي یُسأل فیھ المستجیبون عن مدى موافقتھم أو عدم موافقتھم على محتواه. وبالنظر إلى  

خ  معظم  بین  بعض التداخل  بین  تداخال  أیضا  ھناك  فإن  النووي  األمن  ثقافة  نموذج  صائص 
وبالنظر إلى أن محور تركیز التقییم الذاتي ھو الذي یحدد اختیار خصائص بعینھا   مؤشراتھا. 

فإن بعض االزدواجیة والتكرار في المؤشرات عبر جمیع الخصائص أمر ال مفر منھ. 

نظام اإلدارة

أمن واضحة للعیان الخاصیة األولى (أ): سیاسة

یلزم وضع وثیقة سیاسة تنص على التزام المنظمة باألمن النووي. وینبغي أن تحّدد  -٢-ثانیا 
الوثیقة أعلى التوقعات بالنسبة لصنع القرار والسلوك، وینبغي أن تدعمھا أجواء من المھنیة في  

لواضحة للعیان: میدان األمن. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بسیاسة األمن ا

بھا. وضع سیاسة أمن نووي للمنظمة وتعمیمھا في المرافق والمكاتب وتوعیة الموظفین)١(
احترام وظیفة األمن داخل المنظمة ككل. )٢(
وجود مدونة لقواعد سلوك الموظفین تغطي احتیاجات األمن النووي. )٣(
درایة الموظفین بمدونة قواعد السلوك من خالل جلسات مستمرة للتدریب والتوعیة.  )٤(
االعتراف الواضح بقیمة األمن داخل المنظمة واستثمار اإلدارة موارد كافیة في ترتیبات )٥(

األمن.
وتحدیثھا بانتظام بمشاركة من اإلدارة العلیا. استعراض سیاسة األمن )٦(
وجود عملیات لتحدید المتطلبات اإللزامیة المتعلقة باألمن. )٧(
فھم الموظفین والمتعاقدین أن االلتزام بسیاسة األمن النووي متوقع من جمیع األفراد.  )٨(
تھم الیومیة.إظھار المدیرین اھتماما واضحا باألمن وجعلھ جزءا ال یتجزأ من أنشط)٩(



٤٢

تحدیث سیاسة األمن النووي على النحو المطلوب.)١٠(
تناول عناصر األمن المھمة في اجتماعات اإلدارة التي تُعقد بانتظام في المنظمة.)١١(
المحتمل  )١٢( التوعیة الكافیة لجمیع الموظفین باألحداث المرتبطة ببیئة التھدیدات وأثرھا 

وسیاسة األمن النووي.على األمن النووي 
تطبیق ممارسات محددة جیدة ومعروفة على نطاق واسع لتشجیع تنفیذ سیاسة األمن  )١٣(

النووي مصحوبة بمكافآت مھنیة أو تقدیر مرتبط بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بتحقیق 
أھداف سیاسة األمن النووي.

نات سیاسة األمن توضح معناھا.إمكانیة استشھاد الموظفین والمتعاقدین بأمثلة من بیا )١٤(
والنشرات )١٥( بسھولة (اإلنترنت  إلیھا  الوصول  یمكن  التي  اإلعالم  وسائط  استخدام 

اإلخباریة وما إلى ذلك) لتعمیم سیاسة األمن بین الموظفین والمتعاقدین.  

الخاصیة األولى (ب): أدوار ومسؤولیات واضحة 

یكون لدى  -٣-ثانیا  أن  المسؤولین ینبغي  فھم واضح لألشخاص  المنظمات  جمیع  في  األفراد 
والمسؤولیات المسندة إلیھم من أجل تحقیق النتائج المرجوة. ومن المھم بصفة خاصة استعراض  
وتحدیث نظام المسؤولیات عند التخطیط إلجراء تغییر تنظیمي وتنفیذه. وفیما یلي مؤشرات ثقافة 

ات الواضحة.األمن المتعلقة باألدوار والمسؤولی

النووي في  )١( المتعلقة األمن  الوظائف  في جمیع  والمسؤولیات بوضوح  األدوار  تحدید 
المنظمة.

على طلب  )٢( وتشجیعھم  النووي  باألمن  المتعلقة  ومسؤولیاتھم  الموظفین ألدوارھم  فھم 
إیضاحات عند الضرورة. 

أثناء جلسات اإلحاطة  تزوید الموظفین الجدد بشرح واف یوضح األدوار والمسؤولیات  )٣(
األّولیة وجلسات التدریب أو فیھما معا.

إسناد مسؤولیة األمن إلى أحد كبار فریق اإلدارة، ولكن جمیع الموظفین والمتعاقدین  )٤(
یدركون أن األمن مسؤولیة مشتركة في المنظمة ككل. 

فھما )٥( األمن  ونظام  المحتملة  للتھدیدات  والمتعاقدین  الموظفین  جمیع  بالقدر  فھم  جیدا 
الكافي لقبول أدوارھم ومسؤولیاتھم المتعلقة باألمن النووي.

واتباعھا  )٦( فھمھا  السھل  من  یكون  بحیث  بوضوح  وإجراءاتھ  األمن  عملیات  تحدید 
وتقییمھا.

وكیفیة  )٧( باألمن،  متعلقة  بوظائف  تكلیفھم  ألسباب  والمتعاقدین  الموظفین  جمیع  معرفة 
تناسب ھذه الوظائف مع الصورة األعم، وما یمكن أن تتركھ من أثر على المنظمة. 



٤٣

تحدید أدوار المتعاقدین ومسؤولیاتھم في األمن النووي في الوثائق التعاقدیة. )٨(
لمستویات السلطة وخطوط االتصال المرتبطة باألمن. الفھم الواضح داخل المنظمة)٩(
وضوح المسؤولیة العامة عن إدارة األمن. )١٠(
تحدید التھدید الذي ینبغي حمایة المواد النوویة والمواد المشعة منھ (مثل التھدید المحتاط  )١١(

المعنیة بتصمیم تدابیر األمن  لھ في التصمیم) وفھمھ جیدا من جانب جمیع األطراف 
وتنفیذھا وتقییمھا. 

وجود نُظم لتحدید أوجھ التآزر بین األمان واألمن واالستفادة منھا. )١٢(

الخاصیة األولى (ج): قیاس األداء

من الضروري عند تحدید توقعات اإلدارة وإشراك الموظفین في تحقیق النتائج المرجوة  -٤-ثانیا 
مصحوبة بأھداف محددة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن وضع مقاییس كمیة ألداء األمن النووي  

المتعلقة بقیاس األداء: 

في )١( المستویات  جمیع  على  وتحسینھ  وتحقیقھ  األداء  لفھم  وأھداف  معاییر  استخدام 
المنظمة.

إبالغ الموظفین بانتظام بنتائج األداء مقارنة باألھداف. )٢(
وافق أداء األمن النووي بصورة كاملة مع أھدافھ.اتخاذ ما یلزم من إجراءات عندما ال یت)٣(
مكافأة األداء الفعال الذي یفضي إلى تحسین في األمن. )٤(
مناقشة التقییمات الرقابیة والمستقلة ألداء األمن في اجتماعات اإلدارة وغیرھا. )٥(
تشمل على  )٦( متعددة  بوسائل  المنظمة  في  منھجیة  بفعالیة وبصورة  سبیل  رصد األداء 

وتحلیل   والمؤشرات،  المشكالت،  عن  واإلبالغ  اإلدارة،  من  مفصلة  تعلیمات  المثال 
االتجاھات، والمقارنة المعیاریة، واستعراض الخبرات في المجال ذي الصلة، والتقییم 

الذاتي، وتقییم األداء. 

(د): بیئة العمل الخاصیة األولى

لمھامھم -٥-ثانیا  الموظفین  أداء  طریقة  على  كبیرا  تأثیرا  والنفسیة  المادیة  العمل  بیئة  تؤثر 
وامتثالھم لمتطلبات األمن النووي. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة ببیئة العمل:  

وتوفیر  )١( الداخلیة  الشؤون  تدبیر  معاییر  العالیة (مثل  األداء  لمعاییر  مواتیة  بیئة  تھیئة 
واألدوات في الوقت المناسب).المعدات



٤٤

استشارة الموظفین بشأن وسائل الراحة وفعالیة بیئة عملھم. )٢(
نصوص األدلة سھلة االستخدام ومفھومة للموظفین. )٣(
قیام كبار المدیرین بإجراء زیارات دوریة إلى مراكز األمن التي یعمل فیھا الموظفون. )٤(

التي یقل فیھا النشاط مثل نوبات العمل التي تبدأ بعد الظھر  وإیالء عنایة خاصة للفترات  
وعطالت نھایة األسبوع.

وجود إجراءات محددة جیدا لجمیع أنشطة األمن المھمة.)٥(
عد النظر إلى إجراءات األمن باعتبارھا عبئا مفرطا. )٦(
التماس تعقیبات الموظفین والمتعاقدین وإخضاعھا للتحلیل. )٧(
مل یدعم العمل الجماعي وتبادل المعرفة. مناخ الع)٨(
وجود آلیة لرصد ومراقبة العمل اإلضافي لمنع اآلثار السلبیة على األمن بسبب اإلرھاق )٩(

أو غیر ذلك من الظروف ذات الصلة. 
اختبار  )١٠( الموظفین ونتائج  بناء على مدخالت  بانتظام  وتحدیثھا  استعراض اإلجراءات 

األمن.
نُظم األمن ومشغلیھا من أن تدابیر األمن ال تضر بسمات األمان. تأكد مصممي)١١(
إدارة العالقة بین األمان واألمن بطریقة متوازنة وواعیة بالمخاطر.)١٢(

الخاصیة األولى (ھ): التدریب والمؤھالت 

والمھارات الالزمة تعتمد ثقافة األمن النووي الفعالة على امتالك الموظفین المعارف  -٦-ثانیا 
ألداء وظائفھم وفقا للمعاییر المطلوبة. وبالتالي فإن األخذ بنھج منظم في التدریب والمؤھالت  
بالتدریب   المتعلقة  األمن  ثقافة  مؤشرات  یلي  وفیما  الفعالة.  النووي  األمن  لثقافة  ضروري 

والمؤھالت: 

تطلبات ومعاییر التأھیل  وجود برنامج تدریب شامل على األمن النووي، مع تحدید الم)١(
وتوثیقھا وإبالغھا للموظفین. 

إعطاء أولویة عالیة للمشاركة في التدریب األمني وعدم اختاللھا بسبب األنشطة غیر  )٢(
العاجلة.

إجراء تقییم دوري لبرامج التدریب على األمن وتنقیحھا بحسب االقتضاء. )٣(
المعلومات المتعلقة بحالة مؤھالت الموظفین لمن یحتاج إلى  إتاحة الوصول بسھولة إلى  )٤(

معرفتھا.
عدم أداء الموظفین أعمال یفتقرون إلى المھارة والمعرفة المطلوبة ألدائھا. )٥(



٤٥

تحدید ورصد معاییر اللیاقة البدنیة المناسبة ألفراد األمن. )٦(
یة.قیام كبار المدیرین بزیارات دوریة إلى الدورات التدریب )٧(
حصول جمیع الموظفین على التوجیھ من خالل التدریب األساسي على الوعي األمني  )٨(

بشأن أمن مكان العمل المناسب ومتطلبات اإلبالغ عن انتھاكات األمن. 
وضع نُظم لضمان تعلم اإلجراءات والممارسات في التدریب وتطبیقھا في الممارسة )٩(

العملیة.
القیادة وممارسات األمن الجیدة في برامج تدریب المدیرین والمشرفین. إدراج مھارات  )١٠(
التزام المدیرین بتوفیر الموارد الكافیة للتدریب الفعال.)١١(
وغیر  )١٢( باألمن  المختصین  الموظفین  مشاركة  التنظیمیة  والممارسات  القیم  اشتراط 

ت المرتبطة باألمن. المختصین باألمن في تدریب تنشیطي لتحسین المعرفة والمھارا
مراعاة المعتقدات والمواقف أثناء التدریب على األمن. )١٣(
إدراك الموظفین والمتعاقدین أن التعلم عملیة مستمرة وجاریة على نطاق المنظمة. )١٤(
التزام المدیرین بالمشاركة في دورات األمن النووي.)١٥(
مستفادة من خروقات األمن في  اشتمال مواد التدریب على ممارسات جیدة ودروس)١٦(

المرفق وفي األماكن األخرى. 
إمكانیة تعقیب الموظفین على التدریب على األمن. )١٧(
تناول برامج التدریب في المنظمة السلوك األمني الواعي كعنصر أساسي من عناصر  )١٨(

الكفاءة المھنیة.  
مع  )١٩( الجیدة  الممارسات  تبادل  على  األمن  موظفي  عند  تشجیع  األخرى  المنظمات 

االقتضاء.
انخفاض نسبة التغیُّب عن دورات التدریب على األمن النووي.)٢٠(
عندما  )٢١( تدریبھم  في  الثغرات  تجنب  من  والمتعاقدین  الموظفین  لتمكین  ترتیبات  اتخاذ 

یُضطرون إلى تفویت بعض وحدات التدریب ذات الصلة. 

الخاصیة األولى (و): إدارة العمل 

ینبغي تخطیط جمیع األعمال بطریقة مناسبة لضمان عدم المساس باألمن النووي. وفیما -٧-ثانیا 
یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بإدارة العمل:

تخطیط العمل لضمان الحفاظ على سالمة نظام األمن النووي بفعالیة في جمیع األوقات.)١(
نظورة. وضع خطط طوارئ لمعالجة األحداث غیر الم)٢(
اتباع الموظفین الخطط المحددة أو طلب الموافقة على الواجبات واألنشطة المقررة. )٣(



٤٦

الكافي من التفصیل لتمكین الموظفین من العمل بفعالیة وبكفاءة )٤( تخطیط العمل بالقدر 
(مثل الموارد المتوافقة مع الطلبات، وتوافر قطع الغیار واألدوات عند الحاجة إلیھا). 

اعاة العالقات بین مجموعات العمل ومعالجتھا أثناء التخطیط.  مر)٥(
تطویر نُظم أمن الفضاء اإللكتروني وصیانتھا للتأكد من أنھا آمنة ومعتمدة من سلطة  )٦(

مناسبة وتشغل وفقا لإلجراءات. 
تحفیز أفراد األمن من خالل نظام التدریب والحوافز. )٧(
مالحظات لمواجھة االتجاھات السلبیة في األمن. اتخاذ المدیرین إجراءات بشأن ال)٨(
التعامل مع المشكالت األمنیة البسیطة فورا. )٩(
لتجنب األثر السلبي  )١٠( االھتمام بأوجھ التآزر والتضارب بین األمن واألمان والعملیات 

أثناء التشغیل.
نھاء التوظیف من اتباع المنظمة سیاسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتعیین والتقییم وإ)١١(

حیث الصلة باألمن.   

الخاصیة األولى (ز): أمن المعلومات 

تُشكل مراقبة الوصول إلى المعلومات الحساسة جزءا حیویا من وظیفة األمن. وبناء  -٨-ثانیا 
للتصنیف والمراقبة لحمایة المعلومات الحساسة. وفیما  على ذلك، ینبغي للمنظمة اتخاذ تدابیر 

یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بأمن المعلومات: 

وفھمھا جیدا من جانب الموظفین.التوثیق الواضح لمتطلبات التصنیف والمراقبة )١(
داخل )٢( ومعالجتھا  المعلومات  لتصنیف  وفعالة  واضحة  وبروتوكوالت  عملیات  وجود 

المنظمة وخارجھا. 
فصل المعلومات السریة وتخزینھا وإدارتھا بصورة آمنة. )٣(
إدراك الموظفین وفھمھم ألھمیة االلتزام بالضوابط المفروضة على المعلومات. )٤(
الحفاظ على نُظم أمن الفضاء اإللكتروني للتأكد من أنھا آمنة ومعتمدة من سلطة مختصة )٥(

وتشغل وفقا لإلجراءات. 
یقتصر الوصول إلى المعلومات على األشخاص الذین یحتاجون إلى الوصول إلیھا ألداء  )٦(

واجباتھم ولدیھم السلطة الضروریة ویخضعون لفحص للجدارة بالثقة بما یتناسب مع  
حساسیة المعلومات.

بالموظفین  )٧( وتزویدھا  وتمویلھا  الحاسوبي  واألمن  المعلومات  ألمن  وظیفة  إنشاء 
والتعریف بھا. 

التزام المدیرین التزاما كامال بمبادرات األمن الحاسوبي ودعمھا.)٨(



٤٧

جمیع ناقلي المعلومات ومعروفة لجمیع )٩( وجود سیاسة موثقة لألمن الحاسوبي تُغطي 
فین. الموظ

تجمیع عملیات وبروتوكوالت واضحة وفعالة لتشغیل النُظم الحاسوبیة داخل المنظمة )١٠(
وخارجھا. 

الخاصیة األولى (ح): التشغیل والصیانة 

ستتطلب معدات نظام األمن النووي تشغیال مستمرا وصیانة دوریة وتعدیالت واستبدال -٩-ثانیا 
الحاالت ضمان عدم المساس بالوظیفة المقصودة من من آن إلى آخر. ومن الضروري في جمیع  

النظام أو ضمان اتخاذ تدابیر تعویضیة عندما تقتضي الحاجة إخراج النظام من الخدمة. وفیما  
یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالتشغیل والصیانة. 

البائعین  )١( وجداول  المعتمدة  لإلجراءات  وفقا  والصیانة  التشغیل  عدم  إجراء  لضمان 
المساس بمتطلبات التصمیم. 

استخدام القوائم المرجعیة واإلجراءات المفصلة. )٢(
اتخاذ تدابیر عند إخراج معدات األمن من الخدمة ألغراض الصیانة وفي حال حدوث )٣(

أعطال للتعویض عن المعدات المتضررة. 
ي التخطیط للمشتریات. اعتبار الخبرة التشغیلیة لمعدات األمن حیویة في الصیانة وف)٤(
التشغیلیة )٥( الموثوقیة  بشأن  اتخاذ قرارات  عند  التحفظیة  القرارات  اتخاذ  مبادئ  تطبیق 

لبرمجیات األمن ومعداتھ.
وضع إجراءات التشغیل والصیانة بما یتماشى مع التھدیدات المحتاط لھا في التصمیم.)٦(
إصالح وصیانة معدات وأجھزة األمن فورا. )٧(
تخدام اإلجراءات بفعالیة وعدم التوجھ نحو األخذ بطرق مختصرة حتى لو تأخرت اس)٨(

الصیانة عن موعدھا. 
وجود نظام لتوثیق البیانات التاریخیة الخاصة بالمعدات وإجراءات الصیانة المستخدمة )٩(

في تحلیل العولیة واحتیاجات الصیانة. 
األقصى لفترات التأخیر في إصالح معدات األمن.وجود قواعد تُحّدد وتراقب الحد )١٠(
توافق الموارد مع الطلبات كي تكون قطع الغیار واألدوات الحاسمة متاحة عند الحاجة )١١(

إلیھا. 
وجود قواعد التخاذ تدابیر تعویضیة في حال تعطل معدات األمن أو عند إصالحھا. )١٢(



٤٨

قشة المسائل ذات االھتمام المشترك لدى  إتاحة فرص لعقد محافل في مكان العمل لمنا )١٣(
موظفي التشغیل والصیانة. 

الخاصیة األولى (ط): التحدید المستمر لجدارة الموظفین بالثقة 

یمكن التغلب على أي حاجز أو إجراء أمني من خالل التعاون من الداخل. ولذلك، -١٠-ثانیا 
لتخفیف من التھدیدات التي تنشأ من الداخل. ینبغي اتباع عملیات فعالة في تحدید الجدارة بالثقة وا

وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بجدارة الموظفین بالثقة:  

توافق عملیات فحص الموظفین والمتعاقدین الموثقة مع المخاطر والتھدیدات المرتبطة  )١(
بأدوار كل وظیفة ومسؤولیاتھا، وإجراء الفحص بانتظام عند االقتضاء.

ة عملیة تحدید الجدارة بالثقة على التعرف على عوامل الخطر األمنیة المحددة، مثل قدر)٢(
المرض العقلي وتعاطي المخدرات والكحول. 

متابعة عملیات الفحص بدقة وإخضاعھا إلشراف وتدقیق، والمطالبة بھا وتطبیقھا على  )٣(
لمتعاقدین والزائرین. جمیع مستویات المنظمة، بما یشمل الموظفین المؤقتین والعاملین ا 

التحقیق والفصل المالئمین في األعطال الحقیقیة أو الظاھرة في عملیات الفحص.)٤(
إدراك الموظفین وفھمھم ألھمیة تحدید الجدارة بالثقة. )٥(
األعراض  )٦( تحدید  في  المناسبین إلرشادھم  العاملین  وسائر  اإلدارة  إلى  التدریب  تقدیم 

مھارات المالحظة والتحلیل األخرى المماثلة. السلوكیة وتطبیق 
ینبغي أن تتصدى عملیة الفحص للعوامل التي یمكن أن تؤدي إلى تدھور الجدارة بالثقة،  )٧(

مثل تعاطي المواد المخدرة والعنف في مكان العمل والسلوك اإلجرامي والمنحرف.  
والتنسیق)٨( الداخل  من  التھدید  لتخفیف  فعال  برنامج  جمیع جوانب األمن  استخدام  بین 

والعملیات.
استعراض التحریات عن السوابق دوریا.  )٩(

الخاصیة األولى (ي): ضمان الجودة 

والمراقبة  -١١-ثانیا  الصرامة  درجة  نفس  وتتطلب  بأھمیتھا  المنظمة  في  األمن  وظیفة  تتسم 
إ ممارسات  تطبیق  ینبغي  ولذلك،  آخر.  رئیسي  برنامجي  مجال  أي  مثل  الجودة  والتقییم  دارة 

المعیاریة. ویمكن لألدلة الموثقة التي تثبت فائدة مبادرات إدارة الجودة أن تُقنع العاملین بأن جودة 
الخدمة تساعد على كسب الثقة والدعم للمنظمة واألفراد الذین یعملون فیھا. وفیما یلي مؤشرات  

ثقافة األمن المتعلقة بضمان الجودة:



٤٩

فة األمن. وجود عملیات لتقییم وظی)١(
فھم جمیع موظفي المنظمة الصلة الوثیقة بین نظام اإلدارة ووظیفة األمن والحفاظ على  )٢(

نظام األمن النووي.
إعداد عملیات األمن وتوثیقھا والحفاظ علیھا وفقا لمعاییر ضمان الجودة الموصى بھا. )٣(
إنفاذ تدابیر ضمان الجودة.)٤(

الجودة دوریا مقابل الممارسات الجیدة المعمول بھا في ھذا المجال.تقییم إجراءات ضمان  )٥(

الخاصیة األولى (ك): إدارة التغییر 

ینشأ كثیر من المشكالت واإلخفاقات التنظیمیة عن القصور في إدارة التغییر. وینطبق  -١٢-ثانیا 
واألدوار أو األفراد. ذلك على التغییرات التي تطرأ على المعدات واإلجراءات والھیاكل التنظیمیة

ولذلك ینبغي أن یكون لدى المنظمة عملیات فعالة لفھم التغییر وتخطیطھ وتنفیذه وتعزیزه عند  
تطبیقھ على وظیفة األمن. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بإدارة التغییر: 

غیر مباشر  عملیات إلدارة التغییرات التي یمكن أن یكون لھا تأثیر مباشر أووجود  )١(
على وظیفة األمن. 

تنسیق التغییرات في مجاالت مثل العملیات واألمان واألمن مع جمیع المنظمات التي  )٢(
یمكن أن یقع علیھا تأثیر. 

إجراء تقییمات للتغییرات للتأكد من الحصول على النتائج المرجوة. )٣(
على  )٤( سیؤثر  التغییر  كان  إذا  ما  لتحدید  التغییر  عملیة  تخطیط  أثناء  تقییمات  إجراء 

إجراءات األمان واألمن المعمول بھا.
باألمن بالتغییر)٥( ات  حصول جمیع الموظفین والمتعاقدین الذین تتأثر مھامھم المرتبطة 

على التدریب الضروري للتعامل مع التغییر. 
الوضوح بشأن من یكون مسؤوال ومساءال عن تنفیذ العمل المرتبط باألمن. )٦(
تحدید المعاییر األساسیة في اإلجراءات وتصمیم المرافق وإجراء التغییرات وتوثیقھا )٧(

من خاللھا. 
البشری)٨( االعتبارات  فیھ  تراعى  للمھام  تحلیل  والبرامج  إجراء  األجھزة  تعدیل  قبل  ة 

الحاسوبیة والمعدات أو الحصول علیھا.  
ن المعدات المستبدلة أو المعدلة تعمل على النحو المتوقع.إجراء اختبارات للتأكد من أ)٩(

أو )١٠( اإلجراءات  في  تغییرات  إجراء  قبل  االلتزام  وتشجیع  لدعم  للتواصل  عملیة  وضع 
المعدات أو الھیاكل التنظیمیة التي من المرجح أن تؤثر على األمان واألمن.  



٥٠

الخاصیة األولى (ل): عملیة التعقیب 

تُحّسن باستمرار أداء یمكن للمنظمة التي تستفید من خبرتھا ومن خبرة اآلخرین أن  -١٣-ثانیا 
أمنھا النووي. ویتطلب تحقیق ذلك بفعالیة عملیات للحصول على الخبرة واستعراضھا وتطبیقھا  

من مصادر داخلیة وخارجیة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بعملیة التعقیب:

وظیفة األمن وجود عملیات للحصول على المعلومات الوطنیة والدولیة المتاحة المتعلقة ب)١(
ونظام األمن النووي واستعراضھا وتطبیقھا.

غیر  )٢( الظروف  عن  اإلبالغ  من  الموظفین  وجمیع  الجمھور  لتمكین  عملیات  وجود 
الطبیعیة والشواغل واألحداث الفعلیة أو الوشیكة وتشجیعھم على اإلبالغ عنھا، وكذلك، 

عند االقتضاء، مكافأتھم على القیام بذلك. 
ارة باستعراض التقاریر واتخاذ إجراءات لضمان استفادة المنظمة من التجربة قیام اإلد)٣(

من أجل تحسین أدائھا. 
على  )٤( الحصول  أجل  من  واإلجراءات  العملیات  الستعراض  وثابتة  موثقة  نُظم  وضع 

التعلیقات والمدخالت من جمیع الھیئات داخل المنظمة. 
تقدیر التعقیبات وتشجیعھا. )٥(
راء المخالفة ووجھات النظر المتنوعة والمناقشة القویة للمسائل والتغییرات تشجیع اآل)٦(

العالقة المتعلقة باألمن.  
أثناء  )٧( والتعلیمات  لإلجراءات  نقدي  استعراض  بإجراء  والمتعاقدین  الموظفین  مطالبة 

استخدامھا واقتراح التحسینات عند االقتضاء.  

الخاصیة األولى (م): خطط الطوارئ والتدریبات 

ینبغي أن یكون نظام األمن النووي في حالة تأھب مستمرة للتعامل مع أحداث األمن في  - ١٤-ثانیا 
أي وقت. ومن العناصر المھمة لھذا النظام وضع خطط طوارئ الستخدامھا في التصدي لمحاوالت  
الشروع في أفعال إزائیة ناجحة أو للتصدي ألي خرق للحمایة. وینبغي إجراء تدریبات وتمارین  

قعیة دوریا. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بخطط الطوارئ والتدریبات:  مالءمة ووا

وضع خطط طوارئ للتصدي للتھدیدات المحددة واالستجابة لھا. )١(
اختبار الخطط دوریا من خالل التدریبات والوسائل األخرى لضمان فعالیتھا ومواكبتھا )٢(

في استخدامھا بالخطط ومعرفتھم بأدوارھم.آلخر التطورات ودرایة األفراد المشاركین  
إلیھا.  )٣( ومتاحة عند الحاجة  سلیم  أنھا تعمل بشكل  للتأكد من  نُظم األمن  جمیع  اختبار 

وإیالء عنایة خاصة للنظم التي لم یتم تنشیطھا أثناء التشغیل العادي. 



٥١

ون عند الحاجة.  تقییم العامل البشري في نُظم األمن لضمان أن األفراد منتبھون ومتاح )٤(
وإیالء عنایة خاصة للعامل البشري أثناء فترات انخفاض النشاط، مثل نوبات العمل  

التي تبدأ بعد الظھر وأثناء عطالت نھایة األسبوع. 
بتلك  )٥( وربطھا  صلة  ذات  وطنیة  استراتیجیة  باستخدام  الطوارئ  خطط  تنسیق 

االستراتیجیة. 
قوات العاملة داخل الموقع، بل وكذلك بالتنسیق اختبار خطط الطوارئ لیس فقط مع ال)٦(

مع قوات الدعم الموجودة خارج الموقع.
إجراءات )٧( لم تُتخذ  التي  بفعالیة مع الحاالت االستثنائیة  تدریب المدیرین على التعامل 

بشأنھا.
وضع أحكام لضمان إحكام التأھب األمني مؤقتا أثناء فترات ازدیاد التھدید (مثل إدخال )٨(

تدابیر إضافیة أو تخفیض إمكانیة الدخول).  
استناد الخطط الطوارئ إلى مبادئ األداء البشري السلیم.  )٩(

والجیش،  )١٠( والشرطة،  التصدي،  طالئع  مثل  العامة،  السلطات  بتزوید  المنظمة  قیام 
والمرافق الطبیة، والسلطات البیئیة، بمعلومات كافیة عن المخاطر المحتملة.  

الخاصیة األولى (ن): التقییم الذاتي 

ینبغي وجود نظام للتقییم الذاتي یشمل مجموعة واسعة من برامج التقییم، وتحلیالت  -١٥-ثانیا 
األسباب الجذریة، والمؤشرات، والدروس المستفادة، وبرامج لتتبع اإلجراءات التصحیحیة یمكن 

استخدامھا مع األمن النووي. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالتقییم الذاتي:  

نامج التقییم الذاتي باستخدام خطة تُحّدد عملیات التقییم الذاتي. توثیق بر)١(
تحلیل جوانب القصور المحددة لمعرفة وتصحیح األنماط واالتجاھات الناشئة. )٢(
دمج منھجیات العامل البشري في تقنیات تحلیل المشكالت.)٣(
وطنیة والدولیة.القیاس المعیاري لألداء لمقارنة العملیات بالممارسات الجیدة ال)٤(
مالحظة األداء التشغیلي لتأكید الوفاء بالتوقعات.)٥(
وضع خطط عمل تصحیحیة على أساس نتائج التقییم الذاتي ومتابعة تنفیذ ھذه الخطط. )٦(
إجراء )٧( الرقابیة عند  والمتطلبات  التصمیم  لھ في  المحتاط  الحالي  التھدید  تقییم  مراعاة 

تقییم لنُظم األمن. 
فھم الموظفین والمتعاقدین مسؤولیاتھم عن التحسینات المدخلة نتیجة لتقییمات األمن. )٨(
قیام كبار المدیرین بدور بارز في تعزیز التقییم الذاتي والتحضیر لھ وإجرائھ. )٩(



٥٢

باعتبارھا )١٠( المراجعة  وعملیات  واالستعراضات  التقییمات  إلى  المنظمة  أعضاء  نظرة 
فرصة ولیست عبئا. 

وضع إجراء لرصد ثقافة األمن باستمرار باستخدام المؤشرات لتنفیذ التحسینات ومنع )١١(
حدوث تدھور في ثقافة األمن النووي.

قیام المدیرین بقیاس مدى مساھمة برامج التدریب في إدخال تحسینات على المواقف )١٢(
بشأن ثقافة األمن. 

ثلة توضح اإلجراءات المتخذة من اإلدارة  إمكانیة قیام الموظفین والمتعاقدین بإعطاء أم)١٣(
العلیا المستندة إلى نتائج تقییمات ثقافة األمن. 

تعمیم نتائج التقییم الذاتي قدر المستطاع على نطاق الصناعة في إطار تبادل الممارسات )١٤(
الجیدة.  

الخاصیة األولى (س): التواصل مع الجھة الرقابیة (وھیئات إنفاذ القانون) 

یشمل األمن النووي الفعال في كثیر من األحیان العدید من الھیئات الرقابیة وھیئات -١٦-ثانیا 
إنفاذ القانون. ومن المھم وجود عالقة عمل بناءة مع كل ھیئة رقابیة أو مع كل ھیئة من ھیئات 

ك إنفاذ القانون لضمان تبادل المعلومات بحریة بشأن مسائل األمن النووي المھمة. وال یقتصر ذل
على العالقة بین الھیئة الرقابیة والمنظمة الخاضعة للرقابة، بل وكذلك صنع السیاسات وسائر  
االعتبارات البیروقراطیة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالتواصل مع الھیئة الرقابیة  

:(وھیئات إنفاذ القانون)

یة والمنظمة.تبادل المعلومات بُحریة وبانتظام بین الھیئة الرقاب)١(
تبادل المعلومات المتعلقة بجوانب الضعف والتھدیدات في الوقت المناسب.)٢(
تحدید األدوار بوضوح في التواصل مع الھیئة الرقابیة وتبسیط العملیات المشتركة بین )٣(

الوكاالت.
إبالغ الھیئة الرقابیة بحادثات األمن النووي.)٤(
ولیة الھیئة الرقابیة.فھم أعضاء المنظمة تماما مسؤ)٥(
إبداء أفراد المنظمة االحترام للھیئة الرقابیة وحصول بعثتھا على دعم وتعاون واضحین  )٦(

من المدیرین.  
نظرة الموظفین والمتعاقدین بإیجابیة إلى وجود الھیئة الرقابیة في الموقع. )٧(

قیام المشغّل بتزوید الھیئة الرقابیة (أو السلطة المختصة األخرى ذات الصلة) بتحدیثات )٨(
بشأن ثقافة األمن استنادا إلى نتائج التقییم الذاتي. 
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المنظمات خارج الموقعالخاصیة األولى (ع): التنسیق مع 

تُشارك المنظمات العاملة خارج الموقع في كثیر من الوظائف الحیویة التي تتراوح -١٧-ثانیا 
بین االستجابة للحادثات وتوفیر المعلومات والمساعدة في حاالت الطوارئ. وفیما یلي مؤشرات  

ثقافة األمن المتعلقة بالتنسیق مع المنظمات خارج الموقع: 

المحلیة إجرا)١( المنظمات  مع  واإلدارة  الموظفین  مستوى  على  متكررة  اتصاالت  ء 
والوطنیة المعنیة باألمن النووي.

إبرام اتفاقات مكتوبة مع المنظمات المختصة لتیسیر المساعدة واالتصاالت واالستجابة  )٢(
للحادثات في الوقت المناسب.

تظام ودمج الدروس المستفادة في  إجراء تمارین على األمن خارج الموقع وداخلھ بان )٣(
اإلجراءات ومذكرات التفاھم. 

وعي المتعاقدین بإجراءات األمن ذات الصلة بعد خضوعھم للتدریب ذي الصلة قبل  )٤(
بدء العمل.

القرارات )٥( واتخاذ  المشكالت  حل  في  باستمرار  الخارجیین  المصلحة  إشراك أصحاب 
بناء على مبدأ الحاجة إلى المعرفة.  

وجود نظام للتواصل والتعاون مع الموردین والمتعاقدین الحالیین والمحتملین بما یغطي  )٦(
المسائل المرتبطة باألمن. 

تنظمھا  )٧( التي  واألحداث  الدورات  المعروفة (مثل  واألحداث  الدورات  في  المشاركة 
الوكالة).

موظفین ذوي الصلة. إتاحة المنشورات والتقاریر الدولیة المتعلقة باألمن النووي لل)٨(
مشاركة المنظمة في التعاون الدولي حول مسائل األمن النووي.)٩(
إتاحة المعلومات المتعلقة باألمن النووي المستمدة من المنشورات الدولیة، عند اإلمكان، )١٠(

بلغة تفھمھا القوة العاملة. 

الخاصیة األولى (ف): حفظ السجالت 

النوویة -١٨-ثانیا  للمرافق  والمأمون  اآلمن  للتشغیل  حیویة  مسألة  بكفاءة  السجالت  حفظ  یُعد 
وكذلك لدقة عملیات المراجعة والتقییم. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بحفظ السجالت: 

حفظ السجالت وفقا لمتطلبات دعم األداء الفعال لنظام األمن وتقییمھ. )١(
الت والدفاتر وإمكانیة الوصول إلیھا بسھولة.سھولة استخدام السج )٢(
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السجالت )٣( من  الصلة  ذات  المعلومات  على  للحصول  إجراء  ووجود  السجالت  تحلیل 
القائمة والدفاتر وكذلك المحفوظات. 

وجود آلیة لحمایة السجالت السریة. )٤(

استخدام الدفاتر بشكل صحیح واستعراضھا من جانب اإلدارة.  )٥(

القیادةسلوك 

الخاصیة الثانیة (أ): التوقعات 

ینبغي للقادة تحدید توقعات األداء في مجال األمن النووي لتوجیھ الموظفین في أداء  -١٩-ثانیا 
مسؤولیاتھم. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالتوقعات:  

تؤثر على نظام األمن  )١( التي  القادة یضعون توقعات محددة بشأن األداء في المجاالت 
ا. النووي وتبلیغ الموظفین والمتعاقدین بھ

القادة یضمنون إتاحة الموارد لتوفیر أمن نووي فعال.)٢(
بالسیاسات –كما ھو متوقع من جمیع الموظفین–القادة مثال یحتذى بھ)٣( ویلتزمون 

واإلجراءات في سلوكھم الشخصي. 
بأنفسھم على األداء في المیدان من خالل جوالت تفقدیة واالستماع إلى )٤( تفتیش القادة 

مراقبة ما یجري أداؤه من أعمال، ثم اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتصحیح الموظفین و
أوجھ القصور. 

شعور القادة بالضرورة الملحة لتصحیح جوانب الضعف أو جوانب الھشاشة الملموسة  )٥(
في األمن. 

من  )٦( حیالھا  یلزم  ما  واتخاذ  المتدھورة  النووي  األمن  إدراك ظروف  على  القادة  قدرة 
یحیة. إجراءات تصح 

الدعم الواضح من القادة للمستویات العالیة من األمن المحددة في سیاسة األمن أو مدونة )٧(
قواعد السلوك. 

حرص المدیرین على أن یكون التزامھم باألمن معلوما لجمیع الموظفین والمتعاقدین  )٨(
وضمان تجسید ذلك االلتزام في الروتین الیومي. 

مستوى أداء األدوار والمسؤولیات المحددة لتعزیز التوقعات  استعراض القادة باستمرار)٩(
وضمان الوفاء بالمسؤولیات األمنیة الرئیسیة.

إمكانیة وصف الموظفین والمتعاقدین لطریقة تفتیش المدیرین على مواقع العمل لضمان  )١٠(
استخدام اإلجراءات ومتابعتھا وفقا للتوقعات.
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تعزیز السلوك المتوقع.استخدام التعقیبات البناءة ل )١١(
إمكانیة استشھاد الموظفین والمتعاقدین بأمثلة على التوقعات العالیة من كبار المدیرین  )١٢(

بشأن األمن. 
تشجیع كبار المدیرین القوة العاملة على النظر إلى المنظمات األخرى أو سائر أجزاء  )١٣(

منظماتھم لمعرفة ما یمكن تعلمھ منھا.   

الخاصیة الثانیة (ب): استخدام السلطة 

تُحّدد اإلدارة مسؤولیة كل منصب وسلطتھ داخل المنظمة المعنیة باألمن النووي. وینبغي  - ٢٠-ثانیا 
أن تكون السلطة واضحة وموثقة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة باستخدام السلطة: 

المعیّنین معرفتھم الجیدة  )١( المدیرین  بما ھو متوقع منھم وإدراكھم لجمیع حاالت إثبات 
مثلما في   المسؤولیة عنھا،  وتحملھم  جوانب الضعف  فیھا  تشتد  التي  المعاكسة  األمن 

الحاالت التي یتدھور فیھا نظام األمن أو عندما یزداد فیھا مستوى التھدید.
المتبادل،)٢( للتواصل  فعالة  وسیلة  وإتاحة  اآلخرین  على  المدیرین  شجیعھم  وتانفتاح 

الموظفین على اإلبالغ عما یساورھم من قلق أو ما ینتابھم من شكوك دون خوف من 
التعرض إلجراءات تأدیبیة الحقا. 

عدم استغالل القادة سلطتھم للتحایل على األمن.)٣(
قضاء المدیرین فترات منتظمة في مالحظة الموظفین والمتعاقدین وتدریبھم في مواقع  )٤(

العمل.
ة المدیرین األفراد على سلوكھم. محاسب)٥(
والھیئة  )٦( والمدیرین  القادة  إشراف  تحت  والتحسین  للتصحیح  قویة  عمل  برامج  وضع 

الرقابیة.  
والتماس )٧( األمن،  مشكالت  في  للتحقیق  إجراءات  بوضع  اللزوم  عند  المدیرین  قیام 

المشورة بشأن أسبابھا، والتحسینات المطلوب تنفیذھا. 
الق)٨( المعلومات تحدید  إلى  والمتعاقدین  الموظفین  انتباه  جذب  من أجل  ادة الستراتیجیة 

المتعلقة بسیاسة األمن القائمة. 
قیام كبار المدیرین، إن أمكن، بمنع تخفیض عدد الموظفین إلى المستوى الذي یمكن أن )٩(

یؤثر على األمن، على الرغم من القیود المالیة. 
ادة للمرؤوسین، مع إدراك أن األخطاء ال مفر منھا، ولكن یجب  المعاملة العادلة من الق)١٠(

تحلیل خروقات األمن واتخاذ إجراءات تصحیحیة.
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الخاصیة الثانیة (ج): صنع القرار 

تُشكل العملیة التي تتخذ من خاللھا المنظمة قراراتھا جزءا مھما من ثقافة األمن النووي.  - ٢١-ثانیا 
االلتزام   أھمیة  ویُثبت  من  اإلدارة  تولیھ  ما  للموظفین  والشاملة  الرسمیة  القرار  صنع  بعملیات 

: للقرارات األمنیة، ویُحّسن جودة القرارات. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بصنع القرار

اتخاذ القادة قراراتھم عندما یتطلب الموقف ذلك. )١(
شرح القادة قراراتھم كلما كان ذلك ممكنا.)٢(
التماس القادة وجھات النظر واآلراء المختلفة، عند االقتضاء، من أجل تعزیز القرار  )٣(

المتخذ. 
عدم اختصار القادة عملیات صنع القرار وعدم تجاوزھا. )٤(
اتخاذ القرارات من جانب األشخاص المؤھلین التخاذھا والمصرح لھم باتخاذھا.)٥(
من التي یتخذھا القادة باعتبارھا قرارات معقولة.النظر إلى القرارات المرتبطة باأل)٦(
مشاركة المدیرین بدور نشط في موازنة األولویات من أجل التوصل إلى قرارات في  )٧(

الوقت المناسب.
قیام القادة بدعم وتعزیز اتخاذ قرارات محافظة بشأن األمن.  )٨(

الخاصیة الثانیة (د): اإلشراف اإلداري

تعتمد ثقافة األمن النووي الفعالة على سلوك العاملین، ویتأثر ھذا السلوك من ناحیتھ  -٢٢-ثانیا 
بشدة بالمھارات اإلشرافیة الجیدة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة باإلشراف اإلداري: 

قضاء المدیرین فترات منتظمة في مراقبة أداء الموظفین وتصحیحھ في مواقع عملھم.)١(
دام التعقیبات البناءة لتعزیز السلوك المتوقع من الموظفین.  استخ )٢(
مساءلة الموظفین والمتعاقدین عن التزامھم بالسیاسات واإلجراءات المعمول بھا. )٣(
تمتع الموظفین والمتعاقدین بصالحیة اتخاذ قرارات تقنیة متعلقة بمسائل األمن النووي.)٤(
واألمن في منظمتھم ویتخذون خطوات للحفاظ على  حرص القادة على فھم أداء األمان )٥(

اإلشراف الكافي على األمن. 
تقدیر المدیرین أھمیة ثقافة األمن في إنجاز المھام األمنیة. )٦(
حرص المدیرین على تغلغل البیئة الواعیة باألمن في المنظمة.)٧(
واإلرھاق لدى األفراد.رصد المدیرین مھارات التعامل ومستویات اإلجھاد )٨(
قیام المدیرین بالمساعدة على بناء الثقة وتعزیز العمل بروح الجماعة داخل المنظمة.)٩(
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األمن  )١٠( وإجراءات  سیاسة  وتحدیث  دوریة  مراجعة  عملیات  إجراء  من  المدیرین  تأكد 
الحاسوبي.  

الخاصیة الثانیة (ھ): مشاركة الموظفین  

عندما یكون األفراد قادرین على المساھمة برؤاھم وأفكارھم. وینبغي  یتحّسن األداء-٢٣-ثانیا 
وضع آلیات لدعم ھذا الھدف من أجل األمن النووي. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن النووي 

المتعلقة بمشاركة الموظفین:  

القادة یشركون الموظفین على المشاركة في عملیات تقییم المخاطر وصنع القرار وسائر  )١(
المبادرات المؤثرة علیھم.

تشجیع الموظفین على تقدیم االقتراحات ومنحھم التقدیر السلیم لمساھماتھم.)٢(
مشاركة الموظفین بدور نشط في تحدید األعمال وممارسات العمل المرتبطة باألمن  )٣(

وتخطیطھا وتحسینھا. 
یعلمون أن مواقف إثارة  قیام الموظفین والمتعاقدین باإلبالغ سرا عن أي مشكلة ألنھم  )٤(

الشكوك تقابل بالتشجیع. 
المرتبطة  )٥( والتھدیدات  بجوانب الضعف  المتعلقة  المسائل  إثارة  نُظم لضمان أن  وضع 

باألمن المحتملة أو المتوقعة سھلة على الموظفین ومباشرة ومرحب بھا. 
المشك)٦( في  وأفكارھم  برؤاھم  المساھمة  من  والمتعاقدین  الموظفین  العملیة  تمكین  الت 

ووضع آلیات لدعم مساھماتھم.  
وضع خطط لمنع حدوث تأثیر غیر مقبول لخالفات العمل على األمن النووي. )٧(

الخاصیة الثانیة (و): التواصل الفعال 
من األجزاء المھمة لثقافة األمن النووي الفعال تشجیع تدفق المعلومات والحفاظ على  -٢٤-ثانیا 

تدفقھا في المنظمة بأسرھا. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن النووي المتعلقة بالتواصل الفعال:  

حرص القادة على تقدیر التواصل ومعالجة المعوقات المحتملة التي تعرقل التواصل. )١(
قیام القادة بشرح سیاق القضایا وقراراتھم عندما یكون ذلك ممكنا. )٢(
إجراء زیارات من القادة إلى الموظفین في مواقع عملھم، وقیامھم أیضا بعقد ندوات  )٣(

مفتوحة یمكن أثناءھا للموظفین طرح تساؤالتھم.
باب عدم  ترحیب القادة بمدخالت الموظفین والمتعاقدین واتخاذ إجراءات أو شرح أس)٤(

اتخاذ إجراءات.
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قیام القادة باطالع الموظفین على السیاسات الرفیعة المستوى والتغییرات التنظیمیة. )٥(
شعور الموظفین والمتعاقدین باالرتیاح عند طرح األسئلة أو إثارة الشواغل ومناقشتھا  )٦(

ألن األخبار الجیدة والسیئة تحظى بالتقدیر وینبغي تعمیمھا. 
من خالل  وضع س)٧( مسائل األمن  إثارة  في  ومسؤولیتھم  الموظفین  لتعزیز حق  یاسات 

بل التي تخرج عن نطاق تسلسلھم القیادي. الوسائل المتاحة، بما یشمل السُّ
القادة عن رؤیتھم لحالة األمن في كثیر من األحیان وبصورة متسقة وبطرق )٨( إعالن 

متنوعة.
ثقة لمسؤولیات الموظفین من خالل القنوات القائمة.نشر تعاریف واضحة وال لبس فیھا ومو )٩(
تعریف الموظفین باألھمیة األمنیة لقواعد اإلجراءات بوضوح وبصورة كافیة. )١٠(
معرفة جمیع الموظفین بوجود سیاسة لالتصاالت الواضحة دون عوائق سواء في اتجاه )١١(

الصعود أو النزول داخل المنظمة.
بانتظام للتحقق من وصول المعلومات المقدمة من المدیرین إلى  اختبار نظام االتصال)١٢(

الموظفین على جمیع المستویات وأنھا مفھومة لھم.  
اتساق االتصاالت المتعلقة باألمن مع سیاسة السریة.)١٣(
اتخاذ تدابیر في المنظمة لتجنب التفكیر الجماعي وتشجیع تبادل اآلراء المتعارضة. )١٤(
وجود عملیات لضمان إطالع الموظفین والمتعاقدین الُجدد والمبتدئین على خبرة كبار  )١٥(

الموظفین في المنظمة. 

الخاصیة الثانیة (ز): تحسین األداء

النووي -٢٥-ثانیا  األمن  أداء  تحسین  إلى  جاھدة  المنظمة  تسعى  أن  التھاون  تجنب  یتطلب 
عن طریق القدوة  –أن یضعوا عملیات للتعلم والتحسین وأن یظھروالقادةل وینبغي  باستمرار.  

أنھم یتوقعون من العاملین البحث عن طرق التعلم والتحسین. وفیما یلي مؤشرات –والتوجیھ
علقة بتحسین األداء:  ثقافة األمن المت

تشجیع الموظفین بجمیع مستویاتھم على اإلبالغ عن المشكالت وتقدیم اقتراحات لتحسین )١(
أداء نظام األمن النووي.

تحدید أسباب أحداث األمن واالتجاھات المعاكسة وتصحیحھا. )٢(
غیر العادیة، عدم النظر فقط في العواقب الفعلیة عند تحلیل ومتابعة األحداث والوقائع)٣(

ولكن ینبغي أیضا النظر في العواقب المحتملة الناشئة عن كل حادثة.
السؤال الذي یطرح عند حدوث خطأ أو وقوع حدث ھو ’ما الخطأ الذي وقع؟‘ ولیس )٤(

’من المسؤول عن الخطأ؟‘ مع التركیز على التحسین ولیس على إلقاء اللوم. 
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من إثارة الشواغل المتعلقة باألمن النووي مباشرة  وجود عملیة لتمكین جمیع الموظفین)٥(
مع المشرفین المباشرین وكبار المدیرین والھیئات الرقابیة أو غیرھا.

إبالغ الموظفین والمتعاقدین بمؤشرات األمن ذات الصلة.  )٦(
إظھار كبار المدیرین أن قدرات الموظفین المھنیة وقیمھم وخبرتھم ھي أھم األصول  )٧(

تیجیة لألمن في المنظمة. االسترا
تحلي القادة بااللتزام القوي بإنشاء ’منظمة قائمة على التعلم‘، أي منظمة تُقّدر التعلم من  )٨(

المصادر الداخلیة والخارجیة وتلتزم بتحسین أداء األمن نتیجة لھذا التعلم. 
ومتابعتھا وفقا إجراء المدیرین تفتیشا متكررا على العمل للتأكد من استخدام اإلجراءات)٩(

للتوقعات. 
توفیر القادة متابعة مستمرة وموسعة لإلجراءات التي تنطوي على أداء بشري متعلق  )١٠(

باألمن. 
األحداث  )١١( تحلیل  من  الصلة  ذات  المعلومات  استخالص  على  المدیرین  كبار  حرص 

الستخدامھا في تحسین أداء األمن. 
درایة المدیرین والموظفین المعنیین بالممارسات الجیدة المتعلقة باألمن على المستویین  )١٢(

الوطني والدولي.  
الحاجة  )١٣( فیھا  تقتضي  التي  للحاالت  السلیمة  أجل اإلدارة  وآلیة من  فعالة  وجود وسیلة 

االنحراف عن إجراء ما.  
وعلماء النفس والمنظمة.   التعاون بین األخصائیین في مجال العوامل البشریة )١٤(

الخاصیة الثانیة (ح): التحفیز 

السلوك  -٢٦-ثانیا  التحفیز  ي الُمرضیعتمد  نُظم  وتُساھم  ومواقفھم.  دوافعھم  على  لألفراد 
الشخصي والجماعي بدور مھم في تحسین فعالیة األمن النووي. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن  

المتعلقة بالتحفیز: 

تشجیع المدیرین المواقف والسلوكیات الجدیرة باإلشادة وتقدیرھا ومكافأتھا. )١(
ي تنفیذ برنامج التخفیف من الداخل عن طریق التشدید على  المساعدة من المدیرین ف)٢(

المسؤولیة عن مراقبة الوقائع غیر العادیة واإلبالغ عنھا. 
تقدیر مساھمات الموظفین في الحفاظ على األمن النووي من خالل نُظم المكافآت. )٣(
درایة الموظفین بُنظم المكافآت والجزاءات المتعلقة باألمن النووي. )٤(
إدراج قسم عن األداء والجھود المبذولة لدعم األمن النووي في تقییمات األداء السنویة. )٥(
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التخفیف، عند تطبیق تدابیر تأدیبیة في حال حدوث انتھاكات، من الجزاءات المفروضة  )٦(
في   ترتكب  التي  المخالفات  عن  اإلبالغ  لتشجیع  ذاتیا  عنھا  الُمبلغ  االنتھاكات  على 

المستقبل. 
تشجیع الموظفین على تقدیم أفكار مبتكرة لتحسین أداء األمن وإیجاد حلول مالئمة من  )٧(

خالل عملیات تحسین األداء. 
المنظمة )٨( في  واستخدامھا  باألمن  الصلة  ذات  الخاصة  ومھاراتھم  األفراد  خبرة  تقدیر 

ومكافأتھا. 
ي مجال األمن تعبر عن المبادئ المستخدمة المبادئ المستخدمة في مكافأة األداء الجید ف)٩(

في مكافأة األداء الجید في األمان والعملیات. 
اتخاذ القادة إجراءات لتعزیز العمل في مجال إدارة األمن النووي.)١٠(
قدرة للموظفین والمتعاقدین على إعطاء أمثلة توضح حاالت التقدیر العلني لألفراد الذین  )١١(

تحسینات محتملة مرتبطة باألمن. یبلغون عن شواغل أو 

الموقف األمني الواعي ُیشكل أحد العوامل في الموافقة على الترقیة إلى مستویات اإلدارة. )١٢(

سلوك العاملین

الخاصیة الثالثة (أ): السلوك المھني  

بمستویات رفیعة تحتاج جمیع المنظمات المعنیة باألمن النووي من أفرادھا االلتزام  -٢٧-ثانیا 
من الكفاءة المھنیة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالسلوك المھني: 

درایة الموظفین بمدونة قواعد السلوك المھني في المنظمة والتزامھم بھا.)١(
اعتزاز الموظفین بعملھم.)٢(
المھنیة  )٣( بالكیاسة  والتحلي  اآلخر  منھم  كل  الموظفین  عندما  مساعدة  االحترام  وإبداء 

یتعاملون فیما بینھم.
مشاركة معظم الموظفین والمتعاقدین على جمیع مستویات المنظمة بدور نشط وروتیني )٤(

في تعزیز األمن. 
نظرة الموظفین والمتعاقدین إلى الجوانب المتعلقة باألمن في عملھم باعتبارھا ذات قیمة  )٥(

وأھمیة. 
اقدین بالمؤھالت والمھارات والمعارف الضروریة ألداء جمیع تمتع الموظفین والمتع)٦(

جوانب وظائفھم المرتبطة باألمن بفعالیة وتزویدھم بفرص لتحسینھا.
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والتي  )٧( یواجھوھا من قبل  لم  التي  مع الحاالت  للتعامل  والمتعاقدین  الموظفین  استعداد 
لیست لدیھم إرشادات بشأن التعامل معھا، عند اللزوم.

ظر إلى العمل في مجال األمن النووي باعتباره عمال جدیرا باالحترام ومھنة تُعزز الن)٨(
الحیاة الوظیفیة للموظفین المؤھلین.

في العمل عندما یقع من ھؤالء الزمالء ما یمكن ھمءزمالالموظفین والمتعاقدین  إخطار)٩(
ھم.أن یؤثر سلبا على األمن، حتى وإن لم یكن ذلك یُشكل جزءا من وظیفت

مساھمة الموظفین والمتعاقدین في تحسین برنامج التدریب. )١٠(
مشاركة موظفي األمن في المنظمات واألفرقة المھنیة، سواء داخل المرفق أو خارجھ. )١١(
نشر أبحاث وتقدیم عروض من الموظفین حول مسائل األمن النووي. )١٢(

الخاصیة الثالثة (ب): المساءلة الشخصیة 

النووي -٢٨-ثانیا  باألمن  المرتبطة  المھام  العاملین  جمیع  یعرف  أن  المسؤول  السلوك  یعني 
المسندة إلیھم (أي ما یتعیّن علیھم إنجازه ووقت إنجازه ونتائجھ المتوقعة)، وأنھم إما ینفذون ھذه 

وفی ما یلي المھام وفقا لما ھو متوقع أو یُبلغون رئیسھم في العمل بعدم قدرتھم على إنجازھا. 
مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالمساءلة الشخصیة:  

فھم الموظفین للطریقة التي تدعم بھا مھامھم المحددة نظام األمن النووي.)١(
الوفاء بااللتزامات أو إخطار اإلدارة مسبقا بعدم إنجازھا. )٢(
تعزیز األقران للسلوك الذي یُعزز ثقافة األمن. )٣(
لمسؤولیة عن حل المشكالت.تحمل الموظفین ا)٤(
نظرة الموظفین والمتعاقدین إلى أنفسھم كمسؤولین عن األمن في المنظمة.)٥(
تحدید المساءلة الشخصیة بوضوح في السیاسات واإلجراءات المالئمة.)٦(
ضمان مساءلة فردیة واضحة في اإلجراءات والعملیات قبل التنفیذ.)٧(
االستشھاد  )٨( أو إمكانیة  المشورة  طلب  على  والمتعاقدین  الموظفین  تشجیع  تثبت  بأدلة 

التماس مزید من المعلومات عندما تساورھم الشكوك بشأن األمن.

الخاصیة الثالثة (ج): التقید باإلجراءات 

تُمثل اإلجراءات معرفة وخبرة تراكمیة. ومن المھم اتباع تلك المعرفة والخبرة لتجنب  -٢٩-ثانیا 
ومن المھم أیضا أن تكون اإلجراءات واضحة تكرار األخط اء التي ُحددت وصححت بالفعل. 



٦٢

ومواكبة آلخر المستجدات ومتاحة بسھولة وسھلة االستخدام كي ال یحید األفراد عن األسالیب  
المعتمدة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالتقید باإلجراءات:

البروتوكوالت، مثل ضوابط أمن المعلومات.التزام الموظفین باإلجراءات وسائر )١(
فرض جزاءات واضحة وتطبیقھا لتشجیع األفراد على اتباع اإلجراءات.)٢(
للعواقب المحتملة الناشئة عن عدم االمتثال لقواعد األمان )٣( فھم الموظفین والمتعاقدین 

واألمن المحددة. 
استخدام اإلجراءات واتباعھا وفقا  قیام المدیرین بالتفتیش المتكرر على العمل لضمان  )٤(

للتوقعات. 
المستجدات )٥( ومواكبة آلخر  واضحة  ألنھا  األمن  بشأن  المنظمة  تعلیمات  اتباع  سھولة 

ومتاحة بسھولة وسھلة االستخدام.
وجود ممارسات راسخة لتذكیر الموظفین والمتعاقدین بأھمیة اتباع اإلجراءات.)٦(
والمتعاقدین الذین یكتشفون وجود تضاربات في تنفیذ إجراءات األمن  قیام الموظفین  )٧(

بإبالغھا فورا إلى المدیرین. 
إظھار الموظفین والمتعاقدین مستوى معقوال من الثقة في إجراءات األمن وقبولھا.)٨(
إتاحة اإلجراءات فورا لجمیع مراكز العمل. )٩(
رة في تنفیذ إجراءات األمن. تجنب الموظفین والمتعاقدین الطرق المختص)١٠(

الخاصیة الثالثة (د): العمل الجماعي والتعاون 

یتسم العمل الجماعي بأھمیة جوھریة. ومن أفضل الطرق التي یمكن بھا بناء ثقافة  -٣٠-ثانیا 
المنظمة وجود تفاعالت واسعة بین األفراد وتكوین عالقات إیجابیة  لألمن النووي الفعال في 

مة. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمان المتعلقة بالعمل الجماعي والتعاون.ومھنیة بصفة عا 

تقدیر مساھمة الفرق في األمن النووي.)١(
تفاعل الموظفین بانفتاح وثقة ودعم كل منھم اآلخر بصورة روتینیة. )٢(
حل المشكالت من خالل فرق متعددة المستویات والتخصصات.)٣(
العمل  )٤( التنظیمیة  تشجیع  الحدود  وعبر  المستویات  جمیع  على  والتعاون  الجماعي 

والبیروقراطیة. 
الفریق كل منھم اآلخر من خالل الوعي بإجراءات اآلخر وعن طریق  )٥( دعم أعضاء 

توفیر التعقیبات البناءة عند اللزوم.
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في  تقدیر األفرقة المھنیة كل منھا الختصاص اآلخر ودوره عند التعامل مع بعضھا )٦(
مسائل األمن. 

وجود فرص لتبادل المعلومات ذات الصلة باألمن داخل الوحدات وفیما بینھا. )٧(
نقل أعضاء الفریق دوریا إلى فرق أخرى لتحسین االتصاالت بین الفرق.  )٨(
العمل الجماعي  )٩( المجاالت واألفرقة المھنیة لتیسیر  إجراء تدریب متبادل بین مختلف 

والتعاون.
قلة عالمات اإلحباط أو االستیاء أو غیرھا من أعراض انخفاض الروح المعنویة داخل )١٠(

المنظمة مما قد یعیق التعاون بین الوحدات المختلفة، وال سیما الوحدات المسؤولة عن  
األمان واألمن. 

لحفاظ على التعاون قیام اإلدارة والموظفین بتعزیز وتنفیذ تدابیر لضمان تبادل األفكار وا)١١(
بین وحدات المنظمة في مجال األمن. 

استخدام الموظفین والمتعاقدین مفردات تقنیة مشتركة لتسھیل التعامل فیما بینھم. )١٢(

الخاصیة الثالثة (ھ): الیقظة

جوانب -٣١-ثانیا  ویتیح تحدید  لدى الموظفین.  المالحظة  االنتباه ومھارات  یعتمد األمن على 
الم ویُشجع على اتخاذ موقف متشكك  الضعف  حتملة فورا اتخاذ إجراءات تصحیحیة استباقیة. 

مناسب في المنظمة بأسرھا. وفیما یلي مؤشرات ثقافة األمن المتعلقة بالیقظة: 

مالحظة الموظفین وجود مؤشرات ووقائع غیر عادیة والتشكیك فیھا، وتبلیغھا لإلدارة  )١(
ات القائمة. في أقرب وقت ممكن باستخدام العملی

انتباه الموظفین للتفاصیل. )٢(
التماس الموظفین للتوجیھ في حال عدم التأكد من األھمیة األمنیة لألحداث أو المشاھدات )٣(

أو الوقائع غیر العادیة. 
اعتقاد الموظفین والمتعاقدین بوجود تھدید حقیقي.)٤(
لت)٥( المالحظة  مھارات  على  والمتعاقدین  الموظفین  تنفیذ  تدریب  في  المخالفات  حدید 

اإلجراءات األمنیة. 
إدراك الموظفین والمتعاقدین للتھدید المحتمل من الداخل وعواقبھ. )٦(
تجنب الموظفین والتعاقدین التھاون وقدرتھم على إدراك مظاھره. )٧(
قبول الموظفین والمتعاقدین وفھمھم ضرورة اتخاذ موقف یقظ وحذر في جمیع األوقات. )٨(
شعور الموظفین والمتعاقدین باألمان من االنتقام عند اإلبالغ عن األخطاء والحادثات.)٩(
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وضع سیاسة تحظر التحرش واالنتقام بسبب إثارة مخاوف تتعلق باألمن النووي.)١٠(
اتخاذ الموظفین والمتعاقدین قرارات وإجراءات متسقة مع مسؤولیاتھم إذا كان ال بد من  )١١(

قبل وصول المدیرین إلى مسرح الحدث. اتخاذ قرار 

قیام الموظفین والمتعاقدین بإخطار اإلدارة بأي حادثات فعلیة أو محتملة تنطوي على  )١٢(
مساس باألمن الحاسوبي أو أمن المعلومات.  
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التذییل الثالث 

إعداد االستقصاءات وإجراؤھا 

التالیة كأسلوب للتقییم الذاتي: تحقق استقصاءات التقییم الذاتي المزایا -١-ثالثا 

توفیر طریقة سھلة اإلدارة ومنخفضة التكلفة لجمع البیانات من عدد كبیر من األشخاص. —
تقلیص احتماالت تحیُّز المقیّمین نظرا لطرح نفس األسئلة على جمیع المستجیبین.  —
شیوع استخدام االستقصاءات ودرایة كثیر من الناس بھا. —
شعور بعض األشخاص بارتیاح في الرد على االستقصاء أكثر من المشاركة في مقابلة  —

شخصیة.
معالجة الردود بصورة مباشرة. —

ن تؤخذ قیودھا في االعتبار:ومع ذلك، یجب أیضا أ

قد ال یتمكن األشخاص الذین یطلب منھم الرد على االستقصاء من استیفائھ بالكامل، —
مما یؤدي إلى انخفاض معدالت االستجابة. 

قد یختلف األفراد المستجیبون في فھم عناصر االستقصاء.  —
قد ال یكون لدى بعض المشاركین معلومات كافیة للرد. —
ى التعرف على المستجیبین شخصیا، والبحث عن معلومات إضافیة.  عدم القدرة عل—

وقبل الشروع في االستقصاء، ینبغي لفریق التقییم الذاتي النظر في الفوائد التي یمكن أن تحققھا  
ھذه األداة. ویرد في األقسام الفرعیة التالیة وصف مفصل لكیفیة إجراء االستقصاء.

الموضوع : اختیار ١الخطوة 

ویھدف إلى  -٢-ثالثا  الذاتي،  التقییم  أول خطوة رئیسیة في عملیة  العادة  یُمثل االستقصاء في 
یُعتقد أنھا ضعیفة وعرضة للتأثر، والتي تُحّدد بأنھا ’موضوع‘   التركیز على الخصائص التي 

أو التقاریر  االستقصاء. وینشأ ھذا التقییم الذاتي المركز على األرجح عن أحدث تقییمات المخاطر
أو سجالت   موظفي األمن  أو  العلیا  اإلدارة  أو مالحظات  المراجعة  أو عملیات  االستخباراتیة 
أحداث األمن السابقة. وینبغي أن تختار اإلدارة العلیا موضوع االستقصاء بالتشاور مع موظفي  
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قصاء، غیر  األمن وبالتنسیق مع السلطات الوطنیة المختصة. ویحّدد الموضوع قبل إجراء االست
أن اختیاره ال یُحّدد إعداد االستقصاء فحسب، بل وكذلك استخدام أسالیب التقییم األخرى. 

ھذا -٣-ثالثا  تركیز  فإن  ھنا  ومن  الجذریة.  وأسبابھ  البشري  بالسلوك  الذاتي  التقییم  ویتعلق 
األمن النووي في  االستقصاء على خصائص سلوك العاملین على النحو المبّین في نموذج ثقافة  

الجماعي   والعمل  باإلجراءات؛  والتقید  الشخصیة؛  والمساءلة  المھنیة؛  الكفاءة  وھي  الوكالة، 
والتعاون؛ والیقظة. وتوضح مؤشرات ثقافة األمن الواردة في التذییل الثاني محتوى كل خاصیة  

التذیی ھذا  في  الوارد  المثال  وألغراض  تحت كل خاصیة.  الخصائص، مجمعة  ھذه  تم  من  ل، 
اختیار ’التقید باإلجراءات‘ موضوعا لالستقصاء االفتراضي. 

: اختیار مؤشرات أداء ثقافة األمن ٢الخطوة 

ترد في التذییل الثاني ثمانیة مؤشرات لخاصیة ’التقید باإلجراءات‘ ینبغي النظر بعنایة -٤-ثالثا 
لھ الخاصیة موضوعا  ھذه  فیھ  تحّدد  في استقصاء  إدراجھا  إمكانیة  إیالء مراعاة  في  وینبغي   .

للمستجیبین   مفھومة  بالتالي  ستكون  والتي  المنظمة  عملیات  طبیعة  مع  المتوافقة  للمؤشرات 
المحتملین، وما إذا كان ینبغي وضع مؤشرات إضافیة جدیدة. ویمكن أیضا النظر إلى المؤشرات 

صلة ویتم التي تنتمي إلى خصائص أخرى في الجزء الخاص بسلوك العاملین باعتبارھا ذات
بعد ذلك النظر في إدراج   وینبغي  اختیارھا لالستقصاء بسبب التداخل بین بعض الخصائص. 
مدى  في  اختیارھا  معاییر  وتتمثل  القیادة‘.  و’سلوك  اإلدارة‘  أخرى لخصائص ’نُظم  مؤشرات 
مساھمتھا في سلوك الموظفین وتشكیلھ، مما یساعد على تحقیق ثقافة األمن الُمثلى في المجال  

لمستھدف. وبالنظر إلى أن ’التقید باإلجراءات‘ ھو الھدف الذي یرمي التقییم الذاتي إلى تحقیقھ، ا
قبیل ’األدوار   من  خصائص  مؤشرات  استعراض  الجزأین  ھذین  في  الضروري  من  سیكون 
المعلومات‘،   و’أمن  والمؤھالت‘،  التدریب  و’  األداء‘،  و’قیاس  الواضحة‘،  والمسؤولیات 

السلطة عدد و’استخدام  مجموع  یتراوح  أن  یمكن  ولذلك  و’التحفیز‘.  اإلداري‘،  و’اإلشراف   ،‘
مؤشرا. ٣٥و٢٥مؤشرات ثقافة األمن المختارة لالستقصاء بین 

: تحویل المؤشرات إلى بیانات استقصائیة ٣الخطوة 

إلى تعدیل  -٥-ثالثا  یحتاج  قد  بعضھا  كما ھي، ولكن  المؤشرات في االستقصاء  تُدرج بعض 
مراعاة  أجلمن المؤشرات  تعدیل  عند  وینبغي  للمنظمة.  المحدد  الطابع  ولتأكید  الوضوح 

التالیة:  المعاییر
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بعض (أ) وتحتوي  واحد.  مجال  على  االستقصاء  بیانات  تركیز  ینصب  أن  ینبغي 
المؤشرات، إن لم یكن معظمھا، على نقاط تركیز متعددة، أو تصف عملیة متعددة 

ت ال یستطیع المستجیبون إعطاء إجابة واحدة لھا. ومن المراحل، وبالتالي فھي بیانا
بخاصیة ’التقید   األكثر صلة  المؤشر  من  واحد  اختیار عنصر  المفید  من  فإن  ھنا 
باإلجراءات‘ لیكون محور التركیز في البیان. وعلى سبیل المثال، تم تحویل مؤشر 

ومسؤولیاتھم المتعلقة باألمن ” فھم الموظفین ألدوارھم  – )٢(ب) ( األولى الخاصیة  
إلى البیان االستقصائي  – النووي وتشجیعھم على طلب إیضاحات عند الضرورة“ 

التالي: ”یُقدّم التشجیع إلى الموظفین لطلب إیضاح، عند الضرورة، بشأن أدوارھم 
ومسؤولیاتھم عن األمن النووي“. 

بأسرھا،  (ب) المنظمة  على  تنطبق  المؤشرات  أن  إلى  تقییمھا بالنظر  یعتمد  أن  یمكن 
معظم  إلیھا  یفتقر  أن  یمكن  التي  المتعمقة  األساسیة  المعلومات  على  الكامل 
المستجیبون، وقد یلزم بالتالي تعدیل مؤشرات معیّنة للتركیز على المواقف الفردیة. 

الثالثة (ج) (  الخاصیة  مؤشر  تغییر  یمكن  ذلك،  على  اتباع – ) ٥وبناء  ”سھولة 
ب  المنظمة  ومتاحة تعلیمات  المستجدات  آلخر  ومواكبة  واضحة  ألنھا  األمن  شأن 

إلى بیان استقصائي یصبح نصھ كاآلتي: ”من السھل – بسھولة وسھلة االستخدام“
بسھولة وسھلة االستخدام“.  وحدیثة ومتاحة  واضحة  ألنھا  األمن  تعلیمات  أتبع  أن 

سباب الجذریة ویمكن لطلب اآلراء الشخصیة من المستجیبین أن یُیسر البحث عن األ 
الثقافیة. غیر أن كل استقصاء یجب أن یحافظ على توازن بین البیانات العامة (على 
نطاق المنظمة) والبیانات الشخصیة. ومن شأن إدراج بیانات عامة مختارة أن یجعل  
اآلخرین   األشخاص  سلوك  المستجیب  بھا  یقیّم  التي  الطریقة  فھم  الممكن  من 

المنظمة. وممارسات اإلدارة على نطاق 

الستخدام (ج)  خاصة  عنایة  إیالء  ینبغي  استقصائیة،  بیانات  إلى  المؤشرات  تحویل  عند 
المعقولة‘،  الحدود  و’في  جیدا‘،  و’محّدد  مالئم‘،  قبیل ’بشكل  من  الوصفیة  العبارات 
تنشأ عنھا عواقب  إلى تكوین آراء اجتھادیة یمكن أن  مما یدفع المستجیبین  وغیرھا، 

ناحیة، یمكن لھذه العبارات الوصفیة أن تُربك المستجیبین، ولكنھا  غیر متوقعة. ومن
من الناحیة األخرى یمكن أن تساعدھم على تقدیم تعلیقات أكثر صلة بالموضوع مما 

یؤدي إلى بلورة أفكار قیِمة توضح البُعد الثقافي لألمن النووي.

یوصى باستخدام الُجمل االستقصائیة اإلیجابیة فقط.   (د) 

.مزید من األمثلة التي توضح ھذه التغییرات٢ویرد في الجدول -٦-ا ثالث 
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تحویل مؤشرات ثقافة األمن إلى ُجمل استقصائیة - ٢الجدول 

االستقصائیةالبیاناتمؤشر ثقافة األمن 

قیام الموظفین والمتعاقدین الذین یكتشفون وجود  
تضاربات في تنفیذ إجراءات األمن بإبالغھا فورا  

))  ٧(ج) (الخاصیة الثالثةالمدیرین (إلى 
¬

إذا اكتشفت وجود تناقضات في تنفیذ  
إجراءات األمن فأنني أبلغھا فورا لإلدارة

إظھار الموظفین والمتعاقدین مستوى معقوال من  
(الخاصیة الثالثة  الثقة في إجراءات األمن وقبولھا 

)) ٨(ج) (
¬

یُظھر أعضاء الفریق ثقة في إجراءات األمن  
وقبولھا 

فھم الموظفین ألدوارھم ومسؤولیاتھم المتعلقة  
باألمن النووي وتشجیعھم على طلب إیضاحات  

))٢(ب) (الخاصیة األولىعند الضرورة (
¬

تُشجعني اإلدارة على أن أطلب، عند  
الضرورة، إیضاحات بشأن دوري  

ومسؤولیتي عن األمن النووي 

تفتیش القادة بأنفسھم على األداء في المیدان من  
خالل جوالت تفقدیة واالستماع إلى الموظفین  

ومراقبة ما یجري أداؤه من أعمال، ثم اتخاذ ما  
إجراءات لتصحیح أوجھ القصور  یلزم من  

))٤(أ) (الخاصیة الثانیة(

¬

على)یفتشون(یفتش شاھدت القائد (القادة) 
جوالتفي المیدان من خالل بأنفسھماألداء 

ومراقبةتفقدیة واالستماع إلى الموظفین 
العمل. 

: وضع نظام لقیاس الدرجات ٤الخطوة 

إلى تحدید نظام قیاس الدرجات في االستقصاء. وھناك عدة خیارات یحتاج فریق التقییم الذاتي  -٧-ثالثا 
ینبغي عند االختیار منھا أن تؤخذ في الحسبان االستقصاءات السابقة واألسالیب المستخدمة، وتوافقھا 
مع االستقصاءات المستخدمة في المنظمات األخرى، وتفضیالت اإلدارة فیما یتعلق بمستوى التعقید 

وغیر ذلك من العوامل. ویقترح ھذا المنشور – صة إذا كان ذلك مشروعا تجریبیا وخا – أو التبسیط 
(’أوافق بشدة‘).  ٧(’أختلف بشدة‘) إلى  ١نقاط تبدأ من  ٧نظاما لقیاس الدرجات باستخدام مقیاس من  

) إلى أن أي مؤشر معیّن إما أنھ ملحوظ أو موجود بشكل كامل، أو  ٥ویُشیر ھذا النظام (انظر الشكل 
ما‘  غ  یر ملحوظ أو غائب بشكل كامل، أو في منزلة بین االثنتین. وتتیح عبارة ’ال أوافق إلى حد 

و’أوافق إلى حد ما‘ قدرا أكبر من المرونة للمستجیبین. وتُشیر عبارة ’ال أوافق وال أختلف‘ إلى أن 
یبین في ھذه  المستجیب یشعر بأنھ غیر قادر على إصدار حكم بشأن نقطة معیّنة، وُیطلب من المستج 

الحالة توضیح السبب في المساحة المخصصة للتعلیقات. وتتسم مساحة التعلیقات بأھمیة كبیرة ألنھا 
بدون ذلك أن تنطوي على مجموعة واسعة من  البیانات التي یمكن  تساعد على توضیح  یمكن أن 

وضع عالمة ھم ل ینبغي  ،  التفسیرات. وإذا كان المستجیبون ال یعرفون أي شيء عن موضوع البیان 
في خانة ’غیر منطبق‘.
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ختلف إلى  أختلفأأختلف بشدة 
حد ما 

ال أوافق  
ختلف أوال 
)ُ ذكر ا

السبب) 

أوافق إلى  
أوافق بشدة أوافق حد ما 

١٢٣٤٥٦٧

البیان االستقصائي 

الصفحةأسفلیرجى كتابة أي تعلیقات أخرى في 

غیر منطبق

. نظام من سبع نقاط لقیاس درجات التقییم الذاتي: ٥الشكل 

وأحد ھذه الخیارات عبارة عن مقیاس من  -٨-ثالثا  وھناك خیارات ممكنة أخرى لقیاس الدرجات. 
. ویتیح ٦) كما ھو مبیّن في الشكل  ١٠نقطة تبدأ من ’أختلف تماما‘ (صفر) إلى ’أوافق تماما‘ ( ١١

دفة تقدیم ردود أكثر دقة. ومثلما في مقیاس النقاط السبع، یُطلب استخدام ھذا النظام للمجموعة المستھ 
من المستجیبین الذین لیست لدیھم أي معرفة بالموضوع وضع عالمة في خانة ’غیر منطبق‘.

وافق تماما أختلف تماما أ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر 

البیان االستقصائي 

الصفحةأسفلیُرجى كتابة أي تعلیقات أخرى في 

غیر منطبق

ي.الذاتنظام من إحدى عشرة نقطة لقیاس درجات التقییم : ٦الشكل 
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: حساب المتوسطات والتمثیل البیاني ٥الخطوة 

یتطلب حساب نتائج كل بیان من البیانات االستقصائیة حساب حاصل جمع الدرجات  -٩-ثالثا 
خانة ’غیر   الذین یضعون عالمة في  المستجیبین  استبعاد  مع  المستجیبین،  وقسمتھا على عدد 
منطبق‘. ویُستخدم رمز لوني یحدد على أساس متوسط الدرجات. وإذا كان متوسط درجة البیان  

) في المقیاس  ٤االستقصائي تقترب من ’أختلف‘ في عبارة ’ال أوافق وال أختلف‘ (أي أقل من  
نقاط، فإن ذلك یدل على نقطة ضعف (اللون األحمر). وإذا كان المتوسط یدخل  ٧المؤلف من  

)، فإن ٥و٤في النطاق الذي تغطیھ عبارة ’ال أوافق وال أختلف‘ و’أوافق إلى حد ما‘ (أي بین  
ذلك یدل على وجود أسباب تدعو إلى القلق (اللون األصفر) ألن الوضع الراھن ال یفي بالمعاییر  

) إلى جوانب ٥یانات االستقصاء. وتُشیر خانة ’أوافق‘ و’أوافق بشدة‘ (أعلى من  الموضحة في ب
نقطة،  ١١القوة التي ینبغي تشجیعھا وتعزیزھا للحفاظ على ثقافة األمن. (في المقیاس المؤلف من  

٧إلى  ٥إلى الشریحة الحمراء، ومتوسط الدرجات من  ٤ینتمي متوسط الدرجات من صفر إلى  
.إلى الشریحة الخضراء)١٠إلى ٨صفراء، ومتوسط الدرجات من إلى الشریحة ال

والصفراء والخضراء، ھي -١٠-ثالثا  الحمراء  الشرائح  تحدید تصنیفات  بعد  التالیة  والخطوة 
تحدید المجموعات الفرعیة داخل كل رمز لوني أو بین الرموز اللونیة التي یبدو أنھا تُمثل وجھات  

المستجیبین. وتستحق كل مجموعة فرعیة التدقیق فیھا بصورة  نظر متقاربة أو متعارضة بین  
خاصة، سواء كانت تلك المجموعة الفرعیة تُمثل آراء سلبیة في أغلبھا أو إیجابیة في أغلبھا أو 
البیان   نفس  في  مختلفة  لونیة  رموز  في  تظھر  التي  الفرعیة  المجموعات  وتُشیر  متضاربة. 

سمة حول مسألة مھمة متعلقة باألمن النووي. وبالنظر إلى  االستقصائي إلى أن القوة العاملة منق
أن فریق التقییم الذاتي یُحّدد وجھات النظر المتقاربة أو المتعارضة، مع أخذ تعلیقات المستجیبین  
في الحسبان، فإنھ یُحّدد المواضیع التي تحتاج إلى مزید من الدراسة مستعینا بالبیانات النوعیة  

. ویمكن أن یحصل فریق التقییم الذاتي أیضا على مدخالت من استعراض  المستمدة من المقابالت
الوثائق أو من المشاھدات المباشرة. ویوضح التذییل الرابع الطریقة التي یمكن بھا تمثیل نتائج  

.االستقصاء بیانیا لتیسیر التقییم الذاتي

وجوانب القصور، وینبغي  وال یقل فھم جوانب قوة الثقافة أھمیة عن تحدید الثغرات-١١-ثالثا 
أن تراعي أي جھود إلدخال تغییر ثقافي ھذین األمرین. ویتیح نظام الترمیز اللوني التعرف على  
الفروق بوضوح وتمییزھا بقوة، ویُشكل أساسا لمزید من التقصي باستخدام أسالیب التقییم الذاتي  

وتخزینھا  وتحلیلھا  االستقصاء  نتائج  إدارة  األسھل  ومن  متوسطات األخرى.  تُعرض  عندما 
البیانیة   المدرجات  وھذه  تكراري؛  بیاني  مدرج  شكل  في  بیانیا  استقصائي  بیان  كل  درجات 
التكراریة تُجّمع الردود الفردیة على كل بیان استقصائي. ویمكن الرجوع إلى مزید من المعلومات 

.عن المدرج البیاني التكراري في التذییل الرابع
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توصیات عامة

في المائة  ٥٠و٤٠یُخطر المستجیبون المعیّنون (على سبیل المثال ما یتراوح بین  -١٢-ثالثا 
من القوة العاملة الرئیسیة، بما یشمل الموظفین والمتعاقدین) باالستقصاء المقرر إجراؤه، ویطلب 

اب  من أعضاء فریق التقییم الذاتي تقدیم شرح في شكل مناسب ألفراد محددین یوضحون فیھ أسب
اختیارھم واألساس المنطقي لالستقصاء وإجراءاتھ واستخدام المعلومات بعد جمعھا. ویتمثل أحد 
خیارات الشروع في االستقصاء في طباعة نُسخ من استمارة االستقصاء واالحتفاظ بھا في غرفة  
الستیفاء   محدد  وقت  في  للحضور  المستجیبین  ودعوة  الغرض،  لھذا  مخصصة  اجتماعات 

وھناك خیارات أخرى ممكنة الستیفاء استمارة االستقصاء، بما في ذلك استیفاؤھا  االستمارات.
ومن المشكالت الرئیسیة أثناء االستقصاء تركیز انتباه المستجیبین على   بالوسائل اإللكترونیة. 
ویمكن القیام بذلك عن طریق عرض البیانات االستقصائي   الفردیة وتوضیح معناھا.  البیانات 

بین كل سؤال الختیار الخانة المالئمة لإلجابة  واحدا تلو اآل خر على شاشة، مع إتاحة وقت كاٍف
على كل سؤال وتوضیح معناه، عند االقتضاء. وتُقّدر المدة المطلوبة الستیفاء االستمارة واإلجابة  

دقیقة ٦٠و٤٠بیانا استقصائیا وتقدیم عدة تعلیقات بما یتراوح بین  ٣٥و٢٥على ما یتراوح بین  
تبعا للكفاءة اللغویة للمستجیب إذا لم تكن البیانات بلغتھ األولى). ویُطلب من المستجیبین وضع (

االستمارات بعد استیفائھا في صنادیق محكمة اإلغالق لتوفیر ضمان إضافي بعدم الكشف عن  
إلى   المستجیبین  تقسیم  واحد (مع  یوم  غضون  في  اإلجراء  ھذا  تنفیذ  المثالي  ومن  ھویتھم. 

ات، ولكن یمكن تمدید الفترة إلى یومین أو أكثر إذا كان عدد المستجیبین أكبر من ذلك). مجموع
ومن المتوقع أن یتلقى كل مستجیب رسالة شكر من اإلدارة لمشاركتھ في االستقصاء. 
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التذییل الرابع

استخدام المدرجات البیانیة التكراریة لعرض نتائج االستقصاء

التعامل مع نتائج االستقصاء وتحلیلھا وتخزینھا بسھولة أكبر في الحاالت التي  یمكن  -١-رابعا 
تُعرض فیھا متوسطات درجات كل بیان استقصائي بیانیا في شكل مدرج تكراري. وتجمع ھذه  
الرسومات البیانیة الردود الفردیة على كل بیان استقصائي إلى جانب تعلیقات المستجیبین. ویمثل 

توزیع منحرف إلى الیمین یُعبّر عن اآلراء اإلیجابیة في أغلبھا استجابة لبیان عینة من٧الشكل 
استقصائي محدد. ویشیر ھذا التوزیع بوضوح إلى أن األداء الذي تغطیھ ھذه البیانات قد صنفھ  
ھذه   ویمكن أن تمثل  الصلة.  ذات  الثقافة  أداء  مع مؤشرات  متسق  أنھ  المستجیبین على  معظم 

لتي ینبغي تأكیدھا في التوعیة بعد التقییم واستخدامھا كمتوسط لمعالجة جوانب  اآلراء األصول ا
الضعف. وفي حال وجود تعلیقات على ھذا البیان االستقصائي، ینبغي إرفاقھا بالمدرج البیاني  

.التكراري لتوفیر أفكار إضافیة تُساعد على فھم األسباب الجذریة الثقافیة لھذه المشكلة

االستقصائیة،  -٢-رابعا  البیانات  جمیع  على  للردود  التكراریة  البیانیة  المدرجات  إعداد  بعد 
سیستفید فریق التقییم الذاتي من عرض التصورات والمقارنة وتحدید األولویات، وھي المكونات  
التوزیع  ویعني  المقابالت.  أجل  من  الصلة  ذات  المواضیع  لصیاغة  الالزمة  المھمة  الثالثة 

یسار أن األداء ضعیف ویلزم اتخاذ تدابیر مناسبة في خطة عمل المتابعة. غیر  المنحرف إلى ال
أن نتائج االستقصاء لیست سوى خطوة واحدة في عملیة التقییم الذاتي المتعددة المراحل. وحتى  
إلى   الذاتي  التقییم  فریق  یتوصل  أالّ ینبغي  الغالب،  في  إیجابیة  االستقصاء  نتیجة  كانت  إذا 

سابق ة ألوانھا، ألن االستقصاءات ال تُمثل سوى المظاھر المرئیة وقد ال تُعبّر عن استنتاجات 
الطبقات العمیقة من الثقافة. ویمكن أن تتعارض أسالیب التقییم الذاتي األخرى مع بعض نتائج  

.االستقصاء، ویمكن أن تساعد على تحدید المشكالت الخفیة

ثنائ - ٣- رابعا تكراریة  بیانیة  مدرجات  المتضاربة وتُمثّل  اآلراء  قمتین)  المدرج (من  یة 
الشكل   ویوضح  واإلیجابیة.  السلبیة  الردود  بین  على ٨المقسمة  اآلراء  ھذه  توزیع  كیفیة 

من   ثقافیة ٧مقیاس  لعیوب  محتملة  كمؤشرات  خاصة  عنایة  الحاالت  ھذه  وتتطلب  نقاط. 
خاصة الحجم النسبي  وتحتاج إلى تحلیل عند وضع دلیل إلجراء المقابالت. ومن المھم بصفة  

لھذا التقسیم الذي یقیّم بعدد النقاط في كل قمة. وینبغي استكشاف طبیعة ھذا التقسیم أثناء 
التوزیع  الذاتي  التقییم  إلیھا فریق  یتوصل  یمكن أن  التي  ومن األشكال األخرى  المقابالت. 

‘. ویمكن أن  ختلف أ المتعدد المدرجات الذي یشمل عدة قمم على جانبي نقطة ’ال أوافق وال  
.یُشیر ذلك إلى انقسام متعدد األبعاد في ثقافة األمن 
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.مثال یوضح التمثیل البیاني لآلراء المتقاربة بعد االستقصاء: ٧الشكل 

وینبغي حفظ المدرجات البیانیة التكراریة لالستقصاء وإعادة النظر فیھا أثناء عملیة  -٤-رابعا 
رسم وتفسیر تطور ثقافة  التقییم الذاتي المستمر. وستساعد ھذه المدرجات البیانیة التكراریة على 

األمن في المنظمة على المدى الطویل والتحقق من فعالیة أدوات اإلدارة المحددة. ومن ھنا، من 
المھم أن تشمل االستقصاءات الدوریة عددا من البیانات االستقصائیة التي استُخدمت من قبل من  

ري. وفي الوقت نفسھ، یتطلب  أجل تتبع االتجاھات الثقافیة الرئیسیة وتجنب مخاطر العامل البش
الذاتي.  التقییم  فرق  أعضاء  من  خاصة  مھارات  وتفسیرھا  التكراریة  البیانیة  المدرجات  رسم 

.وینبغي تدریبھم على ذلك، أو ینبغي دعوة خبراء خارجیین ألداء ھذه المھمة

١٠٠٥٫٠٨
المتوسط العدد 

المقیاس 
١٢٣٤٥٦٧
١٢٥١٠٥٠٢٦٦

المساحة المخصصة للبیان االستقصائي 
المستجیبین المساحة المخصصة لتعلیقات  

٥٠
٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥
٢٠
١٥
١٠

٥
صفر 
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ء. مثال یوضح التمثیل البیاني لآلراء المتضاربة بعد االستقصا: ٨الشكل 

١٠٠٤٬٧٨
المتوسط العدد 

المقیاس 
١٢٣٤٥٦٧
١٦١٢٩٤٤٢٣٥

المساحة المخصصة للبیان االستقصائي 
المساحة المخصصة لتعلیقات المستجیبین 

٥٠
٤٥

٤٠

٣٥

٣٠

٢٥
٢٠

١٥

١٠

٥
صفر 
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الخامس  التذییل

لالستقصاء  محتمل مخطط

التذییل مخططا افتراضیا إلجراء تقییم ذاتي لثقافة األمن في منظمة غیر یعرض ھذا  -١-خامسا 
محددة النوع. ویمكن أن تكون ھذه المنظمة مرفقا لدورة الوقود النووي، أو مفاعال بحثیا، أو 
مصنعا لمصادر مشعة، أو مستخدما لھا، أو شركة نقل أو أي كیان آخر مشمول بنطاق منھجیة  

ا المثال أن المراجعة الروتینیة في المنظمة توصلت إلى أدلة تثبت أن  التقییم. ویُفترض في ھذ
أداء العاملین في المنظمة یشوبھ قصور جسیم في االمتثال. ویفترض أن ھذا القصور قد ُحّدد في  

.عدة أجزاء من المنظمة وأنھ یُھدد بتقویض سجلھا الخاص باألمن واألمان

اعھ العادي نتائج المراجعة واآلثار المحتملة لعدم اتخاذ  وناقش فریق اإلدارة في اجتم-٢-خامسا 
تدابیر تصحیحیة، بما یشمل التغییر في ما یبدو أنھ افتقار سائد إلى ثقافة لالمتثال. وأشار أحد  
كبار المدیرین المسؤولین عن األمن إلى مالحظتھ عالمات تدل على التھاون وعدم كفایة االمتثال  

نمط منذ بعض الوقت، ولكن اإلج  راءات التي اتخذھا حتى اآلن لم تحدث تغییرات كبیرة في 
السلوك. ووافق فریق اإلدارة على أن حل ھذه المشكلة یكمن في تحدید األسباب الجذریة الثقافیة  
للقصور في االمتثال، وھناك بالتالي ما یُبرر إجراء تقییم ذاتي دقیق لھذا الجانب من ثقافة األمن  

.في المنظمة

وأنشأت اإلدارة العلیا فریقا للتقییم الذاتي من خمسة أشخاص واتبع الفریق اإلجراءات  -٣-خامسا 
التدریجیة الموصى بھا في ھذا المنشور. وتمثلت إحدى مھامھ الرئیسیة في تحدید نطاق عملیة  
التقییم الذاتي وإعداد استقصاء كخطوة أولى. وأشار الفریق إلى أن الخاصیة الرئیسیة التي ینبغي  
كما ھو موضح في نموذج ثقافة  تعزیزھا في ثقافة األمن في المنظمة ھي ’التقید باإلجراءات‘ 
األمن النووي في الوكالة. ویمكن الرجوع إلى ھذه الخاصیة في القسم المتعلق بسلوك العاملین  
ھذه   واستخدمت  الثاني.  التذییل  في  واردة  مؤشرات  ثمانیة  بھا  وترتبط  الوكالة،  نموذج  في 

رات كبیانات استقصائیة، وطُلب من المستجیبین تحدید مدى وجودھا في المنظمة. وتقرر المؤش
نقاط تتراوح بین ’أختلف بشدة‘ ٧إجراء ذلك باستخدام مخطط لقیاس الدرجات على مقیاس من  

بشدة‘ (١( إلى ’أوافق  یُشیر ٧)  بحیث  اإلیجابیة  االستقصائیة  البیانات  سوى  تستخدم  ولم   .(
لبیان االستقصائي إلى ضعف في ثقافة األمن. ونوقشت مخططات قیاس الدرجات االختالف مع ا

استنادا إلى عدد أقل أو أكثر من النقاط على المقیاس، ولكن وقع االختیار على مقیاس النقاط  
السبع ألن المنظمة لدیھا خبرة جیدة في استخدامھ في االستقصاءات السابقة. واستخدم المخطط  

ما إذا كان المؤشر المعیّن المرتبط بذلك  ردود المستجیبین ع لى كل بیان استقصائي الستنتاج 
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اموجودبشكل كامل؛ أو  ا وغائب بشكل كامل؛ أو غیر ملحوظ  اوموجودا ملحوظالبیان االستقصائي  
.بصورة جزئیة

وشمل االستقصاء أیضا مؤشرات من نُظم اإلدارة وفئات سلوك القیادة المحددة في  -٤-خامسا 
لة والتي ُصممت للمساھمة في سلوك العاملین وتشكیلھ، والمساعدة على تحقیق ثقافة  نموذج الوكا 

األمن الُمثلى في المجال المستھدف. وبالنظر إلى تداخل بعض الخصائص فإن ھناك أیضا تداخال  
.في مؤشراتھا 

التذییل  -٥-خامسا  في  الواردة  المؤشرات  قائمة  أن  الذاتي  التقییم  فریق  تُقّدم  وأدرك  الثاني 
مجموعة من المعاییر لتوضیح الطریقة الُمثلى التي ینبغي أن تتطور بھا كل خاصیة في سبیل  
تحقیق ثقافة أمن نووي فعالة. واختار أعضاء الفریق المؤشرات ذات الصلة التي یمكن أن تُشكل 

ھم أو اختالفھم أساسا لصیاغة البیانات االستقصائیة التي یتوقع أن یُعرب المستجیبون عن اتفاق
بالمعاییر   استقصائیة، استرشد أعضاء الفریق  بیانات  إلى  معیّنة  تحویل مؤشرات  وعند  معھا. 

الخطوة   في  الشكل  ٣الموضحة  ویوضح  الثالث.  التذییل  التي أعدھا ٩من  مقدمة االستقصاء 
وفیما یلي  مثاال ألحد األسئلة التي تبرز في االستقصاء.١٠فریق التقییم الذاتي، ویوضح الشكل 

:قائمة األسئلة الكاملة

قادرا على  ) ١( یجعلني  الذي  الحد  إلى  منظمتي  النووي في  بسیاسة األمن  درایة  أنا على 
.االستشھاد تحدیدا بأحكامھا ذات الصلة بوظیفتي

.أصبحت على درایة بمدونة قواعد السلوك من خالل التدریب المستمر وجلسات التوعیة) ٢(
نُظم  ) ٣( والنشرات  تُستخدم  الداخلیة  التواصل (الشبكة  وسائل  على  المعتمدة  االتصال 

.اإلخباریة وغیرھا) في المنظمة لتعمیم سیاسة األمن بین الموظفین والمتعاقدین
.يَّتوجد عملیات لتحدید متطلبات األمن اإللزامیة المسندة إل ) ٤(
ولیتي عن تُشجعني اإلدارة على أن أطلب، عند الضرورة، توضیحا بشأن دوري ومسؤ) ٥(

.األمن النووي
.أعرف كیف تتناسب الوظائف المتعلقة باألمن مع الصورة األوسع لمنظمتي) ٦(
.بانتظام نتائج األداء مقارنة باألھدافىأتلق) ٧(
.تتخذ اإلدارة إجراءات عندما ال یحقق أداء األمن النووي أھدافھ على الوجھ األكمل) ٨(
باألدلة  ) ٩( المتعلقة  النصوص  أن  االستخدام  أرى  سھلة  باألمن  المرتبطة  واإلجراءات 

.ومفھومة
.ال أرى أن اإلجراءات الخاصة باألنشطة المھمة لألمن تفرض أعباء ثقیلة) ١٠(
تلقیت تعلیمات أثناء التدریب األساسي على الوعي األمني بشأن متطلبات اإلبالغ عن  ) ١١(

.انتھاكات األمن
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.مارسات التي أتعلمھا في التدریبتوجد نُظم لضمان التطبیق العملي لإلجراءات والم) ١٢(
.أنا على درایة باإلجراءات الموثقة من اإلدارة العلیا بشأن االتجاھات السلبیة في األمن) ١٣(
.أُدرك أن تدابیر مراقبة الجودة مطبقة بصورة كافیة في مجال األمن) ١٤(
توجد عملیات تتیح ألفراد الجمھور وكذلك جمیع الموظفین اإلبالغ عن الظروف غیر  ) ١٥(

.عادیة والشواغل واألحداث الفعلیة أو الوشیكة وتشجعھم على اإلبالغ عنھا ال
یمكنني أن أصف الطریقة التي تُشجع بھا اإلدارة الموظفین والمتعاقدین على استعراض  ) ١٦(

.اإلجراءات والتعلیمات بصورة نقدیة أثناء استخدامھا 
.الوفاء بالتوقعاتیمكنني تقدیم أمثلة توضح كیفیة مالحظة األداء التشغیلي لتأكید) ١٧(
من خالل االلتزام  –كما ھو متوقع من جمیع الموظفین–یُعطي قادتنا القدوة لآلخرین) ١٨(

.بسیاسات األمن وإجراءاتھ في سلوكھم الشخصي
شاھدت قادتنا یتفقدون شخصیا األداء في المیدان من خالل جوالت تفقدیة واالستماع  ) ١٩(

.ن بھا إلى الموظفین ومالحظة األعمال التي یضطلعو
.یوضح المدیرون كیفیة تجسید التزامھم باألمن في وظائفھم الیومیة) ٢٠(
یقضي المدیرون وقتا في تحسین أدائنا المرتبط باألمن عن طریق تدریب أعضاء الفریق  ) ٢١(

.وتدریبي في موقع العمل
.أنا على درایة ببرامج إجراءات التصحیح والتحسین القویة التي یدیرھا قادتنا بفعالیة) ٢٢(
.بنا اإلدارة أنا وزمالئي على سلوكنا تُحاس) ٢٣(
یمكنني تقدیم أمثلة توضح الطریقة التي تكفل بھا اإلدارة بیئة واعیة باألمن على نطاق  ) ٢٤(

.المنظمة
.یُحاسب الموظفون والمتعاقدون على التقید بالسیاسات واإلجراءات المعمول بھا ) ٢٥(
للتعیین وإنھاء الخدمة فیما  توجد لدى منظمتنا سیاسات أو قواعد أو إجراءات مكتوبة  ) ٢٦(

.یتصل باألمن
.تشرح لي اإلدارة بانتظام أھمیة الكفاءة المھنیة في إنجاز المھام األمنیة) ٢٧(
.ینقل لنا القادة رؤیتھم بشأن حالة األمن بعدة طرق) ٢٨(
.أعلم بوجود تعاریف موثقة لمسؤولیات الموظفین فیما یتعلق باألمن) ٢٩(
.لألھمیة األمنیة لمختلف القواعد واإلجراءاتتلقیت شرحا واضحا ووافیا ) ٣٠(
.تُراعي تحلیالت األحداث والوقائع غیر العادیة العواقب المحتملة الناشئة عن كل حادثة) ٣١(
.یعمل األخصائیون في مجال العوامل البشریة وعلماء النفس مع المنظمة) ٣٢(
.رسائل عن مؤشرات أداء األمن ذات الصلة بعمليلقىتأ) ٣٣(
.ظم المكافآت والجزاءات المرتبطة باألمن النوويأنا على درایة بنُ) ٣٤(
.أنا على درایة بالحاالت التي كان فیھا الموقف الواعي باألمن عامال مھما في الترقیة) ٣٥(
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أنا على استعداد إلخطار زمالئي في العمل بأنھم یفعلون شیئا قد یُقلل من مستوى األمان  ) ٣٦(
.حتى وإن لم یكن ذلك جزءا من وظیفتي

.سؤول مسؤولیة شخصیة عن األمن في المنظمةأرى أنني م) ٣٧(
.تُحّدد السیاسات واإلجراءات المناسبة مفھوم المساءلة الشخصیة بوضوح) ٣٨(
.توجد إجراءات وعملیات لضمان المساءلة الفردیة الواضحة قبل التنفیذ) ٣٩(
.أُدرك أھمیة التقید باإلجراءات والبروتوكوالت األخرى، مثل مراقبة المعلومات) ٤٠(
.ت واضحة لتشجیع الموظفین على اتباع اإلجراءاتتُطبق جزاءا) ٤١(
.عندما اكتشف تضاربا في تنفیذ إجراءات األمن فإنني أُبلغھا فورا لإلدارة) ٤٢(
یجري المدیرون بصورة متكررة تفتیشا على عملي لضمان اتباع اإلجراءات على النحو ) ٤٣(

.المتوقع
.لة االستخداممن السھل لي اتباع التعلیمات الخاصة باألمن ألنھا واضحة وسھ) ٤٤(
.اإلجراءات متاحة فورا في مركز عملي وفي غیره من مراكز العمل) ٤٥(
تُطبق ممارسة راسخة لتذكیر الموظفین والمتعاقدین من خالل القنوات المناسبة بأھمیة ) ٤٦(

.اتباع اإلجراءات
.یُظھر أعضاء فریقي ثقتھم في إجراءات األمن وقبولھم بھا ) ٤٧(
.المعلومات المتعلقة باألمن داخل الوحدات وفیما بینھا توجد فرص كافیة لتبادل  ) ٤٨(
العمل ) ٤٩( لتیسیر  والمجموعات  المھنیة  المجاالت  مختلف  في  شامل  تدریب  في  شاركت 

.الجماعي والتعاون

نُكلف أنا وأعضاء فریقي دوریا بالمسؤولیة عن تحسین االتصاالت بین الفرق. )٥٠(
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النووي  األمن ثقافة استقصاء
سیقتصر ، وولن تستخدم أسماؤھم، االستقصاءفي ھذاالمشاركین ھام: لن یُكشف عن ھویة  

المنظمة.   ھذه  في  النووي  األمن  ثقافة  تقییم  على  االستقصاء  نتائج  والمعلومة استخدام 
.  لیسوا منھماألمن أو  موظفيمن ما إذا كانوا  تحدید الوحیدة المطلوبة من المستجیبین ھي 

عملیة التقییم.  التحدید في الخانة المناسبة أدناه. وسیُیسر ذلك ویرجى وضع عالمة 
أعمل في مجال األمن□ 
ال أعمل في مجال األمن □ 

تعلیمات 
الغرض من التقییم الذاتي لثقافة األمن ھو دعم تحقیق مستویات رفیعة من األداء األمني  أوال:

تأثیر العامل البشري على نظام األمن في المنظمة.  عن  عن طریق تكوین صورة واضحة  
ولى في ھذه العملیة. وسیجري إطالع جمیع األفراد األمرحلة  الوال یمثل ھذا االستقصاء سوى  

یم الذاتي.على نتائج التقی
ُیرجى منك تقییم الخصائص األساسیة لثقافة األمن في ھذه المنظمة من خالل مقارنة الثقافة ثانیا: 

ختلف أنقاط تتراوح بین ’ ٧بما ینبغي أن تكون علیھ. ویستند مخطط قیاس الدرجات إلى مقیاس من  
بشكل  ملحوظ وموجود  ). ویشیر المخطط إلى أن ھذا المؤشر المعیّن ٧’أوافق بشدة‘ ( و ) ١بشدة‘ ( 

أو موجود وملحوظ بصورة جزئیة. ویرجى اختیار  بشكل كامل أو غیر ملحوظ وغائب  كامل 
وال  ’ال  اإلشارة أأوافق  مع  االستقصائي،  البیان  بخصوص  رأي  أي  لدیك  یكن  لم  إذا  ختلف‘ 

لدیك باختصار إلى أسباب ذلك في خانة التعلیقات. ویرجى اختیار خانة ’غیر منطبق‘ إذا لم تكن 
أي معلومات أو إذا كانت معلوماتك غیر كافیة بشأن المشكلة المطروحة في البیان االستقصائي.

المساحة ثالثا:   في  تعلیقاتك  ترك  یرجى  إضافیة،  معلومات  تقدیم  في  ترغب  كنت  إذا 
تعلیقك.  یرتبط بھا التي االستقصائیةفي أسفل الصفحة وتحدید البیاناتاتالمخصصة للتعلیق

وسیكون لتعلیقاتك إسھام مھم في عملیة التقییم الذاتي. 
لن تُكشف عن ھویة المشاركین في ھذا االستقصاء. ولن یُطلب منك الكشف عن ھویتك أو  رابعا: 

التوقیع على نموذج االستقصاء. وعند االنتھاء من استیفاء االستقصاء، قم بطیھ وضعھ في الصندوق  
[یُشار إلى مكانھ]. ____ اء: التقییم الذاتي لثقافة األمن‘ الموجود في  الذي یحمل الفتة ’استقص 

إذا كانت لدیك أي استفسارات بعد االنتھاء من االستقصاء، یرجى االتصال بفریق  خامسا:  
التقییم الذاتي الواردة أسماء أعضائھ أدناه. 

[قائمة أسماء أعضاء فریق التقییم الذاتي.]  

تعلیمات االستقصاء. : ٩الشكل 
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أختلف إلى  أختلفأختلف بشدة 
حد ما 

ال أوافق  
وال اختلف  

(اذكر  
السبب) 

أوافق إلى  
أوافق بشدة أوافق حد ما 

١٢٣٤٥٦٧

الذي یجعلني قادرا على االستشھاد  أنا على درایة بسیاسة األمن النووي في منظمتي إلى الحد  ) ١(
تحدیدا بأحكامھا ذات الصلة بوظیفتي. 

یرجى كتابة أي تعلیقات أخرى في أسفل الصفحة. 

مثال لسؤال من االستقصاء والمساحة المخصصة لإلجابة. : ١٠الشكل 
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السادس التذییل

المقابالت 

تحقق المقابالت المزایا التالیة كأسلوب للتقییم الذاتي:  -١-سادسا 

مفیدة في اكتساب األفكار والتصورات والتعرف على السیاق العام.—
تتیح لألشخاص المشاركین في المقابلة التركیز على ما یھمھم.—
یمكن أن توفّر رؤى جدیدة لموضوع ما. —
أسالیب التقییم األخرى. تُمّكن من توضیح بعض جوانب الغموض المحددة في —

ومع ذلك، یجب أیضا أن تؤخذ قیودھا في االعتبار:

تستغرق وقتا طویال وتتطلب عمالة كثیفة بالمقارنة مع سائر أسالیب جمع البیانات. —
عرضة لتحیُّز القائمین بإجراء المقابالت.—
تتطلب تدریبا للقائمین بإجراء المقابالت. —
.  ھم المقابلةللذین تُجرى معتطفلیةیمكن أن تبدو —

تستخدم في عملیة التقییم الذاتي للثقافة مقابالت شبھ منظمة لتأكید البیانات النوعیة التي  ویمكن أن  
مثل الخبرات السابقة والتصورات والمواقف والمشاعر  – ال یمكن أن تكشف عنھا االستقصاءات 

والھدف  عن طریق منح المستجیبین وقتا وحریة لمناقشة مواضیع بعینھا.  – الداخلیة تجاه الواقع
من ھذه المقابالت ھو فھم وجھة نظر المستجیب ولیس الخروج بتعمیمات بشأن أي موضوع معیّن.

وسیُحّدد اتساع الخبرة المھنیة وعمقھا لدى فریق التقییم الذاتي، بما في ذلك مھاراتھ  -٢-سادسا 
كأداة  بفعالیة  المنظمة  شبھ  المقابالت  استخدام  إمكانیة  مدى  والتحلیالت،  المقابالت  إجراء  في 

نسبیا  ن ئیمبتدا أفرادأعضائھ  للتقییم الذاتي. وعلى وجھ التحدید، إذا كان لدى الفریق یضم بین  
ممن قد ال یكونون على فھم كامل بكیفیة أداء الوظائف والعملیات األمنیة وغیر األمنیة المختلفة  
داخل المنظمة، ینبغي لإلدارة تعزیز الفریق عن طریق تعیین أفراد أكثر درایة وأوسع خبرة من  

مختلف اإلدارات والمستویات لضمان التغطیة الكاملة والتكامل.  

المقابالت : دلیل إجراء ١الخطوة 

من المھم للقائمین بإجراء المقابالت إعداد دلیل للمقابالت على أساس االستقصاءات  -٣-سادسا 
على   تُطرح  التي  واألسئلة  المواضیع  من  مجموعات  عنھا  تنشأ  التي  األخرى  التحلیالت  أو 
األشخاص الذین ستجرى مقابالت معھم في سیاقات مختلفة. وینبغي إطالع جمیع القائمین بإجراء  
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بیانات نوعیة ذات صلة بالتقییم  المقابالت على د  ویمكن الحصول على  إجراء المقابالت.  لیل 
الذاتي من مناقشات تُدار بعنایة حول ما یلي:  

الطریقة التي تُقرر بھا المنظمة ما ھو صحیح ومھم؛ (أ)
أسباب تدفق أنماط صنع القرار بالطریقة التي تتدفق بھا؛ (ب) 
ة في تفكیرھم بشأن األمن؛ ما یعتبره األفراد مسلمات بدیھی(ج) 
الطریقة التي تحدد بھا دینامیات المنظمة ما تھتم بھ القیادة وما تتجاھلھ.(د) 

الذاتي،  -٤-سادسا  التقییم  تركیز  محور  المقابالت  دلیل  إعداد  في  یراعى  أن  ینبغي  ولذلك 
الذین  والمعلومات المحددة التي یرغب القائمون بإجراء المقابالت في معرفتھا من األشخ  اص 

یزمعون التحدث معھم، ومدى معرفة فریق التقییم الذاتي بالفعل بالسؤال المراد طرحھ، والمسائل  
اللوجستیة، مثل الوقت المحّدد لكل جلسة.

األسئلة  -٥-سادسا  وتوضع  باستمرار.  متطورة  أدوات  المقابالت  أدلة  تكون  أن  المثالي  ومن 
تم تعلمھ من طرح تلك األسئلة. وتحقیقا لھذه الغایة، یتداول وتُختبر ثم تُنقح بعد ذلك بناء على ما ی

أعضاء الفریق نتائج كل مقابلة فیما بینھم قبل إجراء أي مقابالت أخرى من أجل ما یلي: 

النظر في نوع المناقشة التي تنشأ عند طرح أسئلة معیّنة واكتشاف األسئلة التي تحتاج  (أ)
إلى تحسین؛ 

لفصل اآلراء والتصورات الفردیة ذات الصلة بالتقییم الذاتي عن التعلیقات إیجاد طریقة  (ب) 
التي یعتقد األشخاص الذین تُجرى مقابالت معھم أنھا ستُرضي الفریق واإلدارة؛

تحدید الخبرات الجدیدة التي یشترك فیھا أعضاء الفریق والتي یمكن أن تخضع لمزید  (ج) 
من التقصي في جلسات الحقة؛  

توصیات  تحد(د)  من  انطالقا  معھم  مقابالت  إجراء  یمكن  الذین  اآلخرین  األشخاص  ید 
األشخاص الذین شاركوا بالفعل في المقابالت؛

التفكیر في دور من یجري المقابلة وتصوراتھ المسبقة وسلوكیاتھ أثناء المقابلة إلجراء ) ھ(
التعدیالت الالزمة وتجنب األخطاء.  

من  -٦-سادسا  سلسلة  إجراء  طریق  المقابالت عن  دلیل  اختبار  اإلعداد  مرحلة  في  المفید  من 
وتتیح   كبیرة  ضغوط  بدون  التفاعل  الرسمیة  غیر  المقابالت  وتُعزز  الرسمیة.  غیر  المقابالت 
للمستجیبین النظر إلى المقابلة على أنھا مجرد حدیث عادي، وبالتالي التحدث بحریة وانفتاح أكبر.  

التي ربما  ویمكن استخد االھتمام  الجدیدة ذات  المواضیع  للكشف عن  الرسمیة  المقابالت غیر  ام 
أُغفلت في التحلیل االستقصائي، وإرساء أساس إلعداد وإجراء مقابالت منظمة بصورة أكبر.  
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: اختیار األشخاص الذین تُجرى مقابالت معھم ٢الخطوة 

یُشكل األشخاص الذین تُجرى مقابالت  بالمقارنة مع عدد المستجیبین لالستقصاء،  -٧-سادسا 
معھم مجموعة أصغر. وعند تحدید حجم المجموعة وتشكیلتھا، تُراعى المعاییر التالیة: 

ینبغي أن یكون األشخاص الذین تُجرى مقابالت معھم على درایة بمحور تركیز التقییم  (أ)
الذاتي وینبغي أن یكونوا على استعداد للتحدث عن الموضوع. 

بین  بالن(ب)  العادة  في  یتراوح  للمقابالت  العدد األمثل  أن  إلى  المائة من  ١٠و٥ظر  في 
المجموعة المستھدفة فإن إدراج مجموعات مھنیة ودیمغرافیة متنوعة مھم بدرجة كبیرة.

یقتصر األشخاص المختارون إلجراء مقابالت معھم على العاملین في المجال  (ج)  ینبغي أالّ
وغیر   والمتعاقدین  األمني  والمدیرین  اإلداریة  الشؤون  موظفي  وكذلك  بل  األمني، 

وغیرھم ممن لدیھم خبرة ذات صلة بالتقییم الذاتي.

وینبغي مراعاة العالقات المھنیة والشخصیة. وینبغي أن یكون الشخص الذي یجري  -٨-سادسا 
وین القیادي،  التسلسل  نفس  في  معھ  المقابلة  تجرى  الذي  والشخص  من  المقابلة  یكونا  أالّ بغي 

األقارب أو األصدقاء. وتُساعد األجواء التي یسودھا االسترخاء ویغیب عنھا الرؤساء على تدفق  
المعلومات بحریة. 

یلي: وینبغي إعداد قائمة مرجعیة إیضاحیة توضح لألشخاص الذین تجرى مقابلتھم ما -٩-سادسا 

الغرض من المقابلة؛ (أ)

موضوع المناقشة؛ (ب) 

شكل المقابلة؛ (ج) 

المدة التقریبیة للمقابلة؛(د) 

ضمان السریة؛) ھ(

حق المستجیب في طلب توضیح أو عدم التعلیق؛ (و) 

بموافقة صریحة).  (ز) الغرض من تسجیالت الصوت أو الصورة (ال تجوز إالّ

ء المقابلة لضمان إجراء وقد یكون من المفید كثیرا تخصیص وقت لشرح كیفیة إجرا-١٠-سادسا 
مقابلة سلسلة ومثمرة. ویعود في نھایة المطاف إلى من یُجري المقابلة قرار تحدید أفضل طریقة  
یفترض عدم وجود   المقابلة أن  یُجري  الذي  للشخص  وینبغي  الثقافي.  للسیاق  وفقا  للقیام بذلك 

الشخصیة ھي ما یھم  إجابات صحیحة أو خاطئة؛ وینبغي أن یُدرك أن اآلراء ووجھات النظر  
التقییم الذاتي. ومن المھم أیضا تأكید الطابع الطوعي للمقابلة. 



٨٤

: إجراء المقابالت ٣الخطوة 

ینبغي إجراء المقابالت في مكان خاص ال یوجد فیھ غرباء یشعر فیھ الشخص بأن -١١-سادسا 
سریتھ محمیة. وخالل المرحلة األّولیة من المقابلة، یُظھر األشخاص الذین یشاركون في المقابلة  
في كثیر من األحیان عالمات عدم االرتیاح والتشكك. ولذلك یمكن البدء ببعض الحدیث العام  

جیبین على االسترخاء. ومن الحاسم للحصول على معلومات صریحة وصحیحة  لمساعدة المست
تحفیز   الثقافة على  فھم  ویُساعد شرح فوائد  المقابلة.  یُشارك في  الذي  الشخص  مع  تفاھم  بناء 
األشخاص الذین تُجرى مقابالت معھم، وكذلك مناقشة الطریقة التي یمكن بھا للمعلومات التي 

المقابلة أن تساعد على تحسین األمن واألمان والفعالیة في المنظمة. یتم الحصول علیھا أثناء  
وبعد طرح سؤال عام تمھیدي في إطار الموضوع قید المناقشة (على سبیل المثال، ”ما ھو دورك  
الشخصي وإسھامك في الحفاظ على األمن النووي وتحسینھ في المنظمة؟“)، ومن المفید طرح 

د القضایا الرئیسیة أثناء توجیھ المقابلة في مسارھا المنشود. أسئلة ’سریعة‘ تساعد على تحدی

وتطلب األسئلة السریعة من األشخاص الذین تُجرى مقابالت معھم وصف شيء  -١٢-سادسا 
مألوف لھم ومحوري أیضا لموضوع التقییم الذاتي (مثل أمثلة محددة من الممارسات السابقة أو  

لعمل ضروریة  األسئلة  وھذه  للمناقشة  الحالیة).  إطار  تحدید  على  تساعد  ألنھا  المقابلة  یة 
واستخالص المعلومات األّولیة، وخاصة إذا كان األشخاص الذین تُجرى المقابلة معھم ال یقدمون 

وھي األساس  –سوى تفاصیل قلیلة من جانبھم. وتُھیئ األسئلة السریعة مناخا لتساؤالت مفتوحة
وتعمیق االستفسار من خالل تشجیع المشاركین على التفكیر في  –المنطقي الرئیسي للمقابالت

مشاعرھم الحقیقیة والكشف عنھا. غیر أن األسئلة السریعة ینبغي أن تُصاغ بعنایة لتجنب توجیھ  
الشخص الذي تُجرى مقابلة معھ نحو استنتاجات محددة مسبقا.  

قصائي ویمكن أن تعید صیاغة وتُصاغ األسئلة المفتوحة على أساس التحلیل االست-١٣-سادسا 
المؤشرات المستخدمة في االستقصاء. وال تفرض األسئلة المفتوحة أي حدود على نطاق الردود 
أو طولھا، بل تمنح المستجیبین فرصة لشرح مواقفھم أو مشاعرھم أو تجاربھم. ومن أمثلة ذلك:  

نظمة؟“ ”ھل یمكن أن تصف ترتیب األمن النووي في سلم األولویات العامة للم

وللمساعدة على فھم تصورات الشخص وخبرتھ، تُستخدم في كثیر من األحیان أسئلة  - ١٤-سادسا 
’سابرة‘ أثناء التساؤالت المفتوحة. وھذا السبر یكون في شكل أسئلة محایدة وعبارات وأصوات،  

فاضة في  بل وحتى إیماءات یستخدمھا القائمون بإجراء المقابالت لتشجیع من یقابلونھم على االست
إجاباتھم وشرح الظروف ذات الصلة. ویمكن أن یقترح دلیل المقابالت أسئلة سابرة، ولكنھا تُترك  
لتقدیر الشخص الذي یقوم بإجراء المقابلة. وتستخدم األسئلة السابرة عندما تكون ردود الشخص  

بل مواصلة  الذي تُجرى مقابلة معھ مقتضبة أو غیر واضحة أو عندما یبدو أنھ ینتظر رد فعل ق
الحدیث أو عندما یكون لدیھ فیما یبدو معلومات أكثر عن الموضوع. ویمكن أن یؤدي السبر الزائد  
عن الحد إلى نتائج عكسیة. وإذا كانت اإلجابات متكررة أو تفتقر إلى المضمون، أو إذا انزعج  

الشخص من أسئلة حول موضوع معیّن، من األفضل االنتقال إلى السؤال التالي.  
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ویمكن أن تُشكل األسئلة السابرة أھم تقنیة في إجراء المقابالت، ولكنھا صعبة اإلتقان.  - ١٥-ادسا س
ویتطلب ذلك ممارسة ومعرفة وافیة بأھداف التقییم ودلیل المقابالت باإلضافة إلى الفھم القوي لنوع  

وحساسیة وفعالیة  المعلومات التي یھدف كل سؤال إلى استخالصھا. ویتطلب السبر أیضا صبرا  
في إدارة الوقت ومھارات جیدة في التعامل مع اآلخرین. وتشمل التقنیات السابرة تردید الكالم، بأن  
یُكرر الشخص القائم بإجراء المقابلة نفس النقطة التي یطرحھا الشخص الذي تجرى مقابلة معھ  

الذي   اللفظي  ثنایاھا؛ واالتفاق  الغوص في  القائم  لتشجیعھ أو لتشجیعھا على  یعرض من خاللھ 
بإجراء المقابلة عن اھتمامھ بآراء الشخص تجرى المقابلة معھ من خالل عبارات موجزة توحي  
بالموافقة؛ ونھج ’أخبرني بالمزید‘ الذي یسأل فیھ القائم بإجراء المقابلة الشخص صراحة بالتوسع  

تفید اإلقرار. في نقطة معیّنة؛ ولغة الجسد المناسبة ثقافیا، مثل اإلیماءات التي 

ومن المھم تجنب األخطاء الشائعة في إجراء المقابالت:  -١٦-سادسا 

طرح أسئلة تشجیعیة أو إعطاء أمثلة إرشادیة في محاولة لتوضیح السؤال:(أ)
تمیل األمثلة المطروحة إلى دفع المستجیبین نحو اتجاه ربما لن یسلكوه لو لم یطرح  —

علیھم ذلك المثال. 
ألسئلة بطریقة تضمن وضوحھا، وینبغي تقدیم إیضاحات من خالل  ینبغي صیاغة ا—

إعادة صیاغة السؤال بدال من تقدیم مثال. 
اقتحام الفواصل أثناء إجابة الشخص:(ب) 

بإجراء  — القائمین  من  كثیرا  یُغري  فإن ذلك  الحدیث،  فجوة في  ھناك  تكون  عندما 
م الشخص.مقابالت باالندفاع نحو طرح سؤال آخر أو تقدیم ملخص لكال

على  — مقابلتھ  تجرى  الذي  الشخص  یُشجع  جانب صمت  إلى  الجسد  ولغة  االنتباه 
االستطراد أو التوسع في اإلجابة، مما یعطي في كثیر من األحیان معلومات أعمق 

عن الثقافة.  
فھم أھمیة التواصل غیر اللفظي: (ج) 

المقابلة بطریقة  — بإجراء  القائم  بھا  یتواصل  التي  الطریقة  تأثیرا  تؤثر  لفظیة  غیر 
كبیرا على الشخص الذي تجرى مقابلتھ.

یمكن لتقنیات من قبیل الحفاظ على التواصل بالعین، والمیل إلى األمام، واستخدام —
تعبیرات الوجھ المشجعة، حیثما یكون ذلك مناسبا من الناحیة الثقافیة، زیادة الشعور 

باالھتمام واالنتباه، وتعزیز المحادثة. 
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: تدوین المالحظات والتسجیل ٤الخطوة 

أن  -١٧-سادسا  إلى  تختلف  بالنظر  أن  ویمكن  مفتوحة  أسئلة  تشمل  المنظمة  شبھ  المقابالت 
تسجیل المقابلة، وإذا سمحت  المناقشة عما ھو محّدد في دلیل المقابالت، من األفضل عموما 
الظروف، یمكن نسخھا لتحلیلھا. ومن المرجح أن یؤدي تدوین مالحظات مكتوبة لإلجابات أثناء  

اءة المالحظات الدونة وإضعاف التفاھم بین القائم بإجراء  محاولة إجراء مقابلة أن یؤدي إلى رد
المقابلة والشخص الذي یجري مقابلة معھ. ومن الضروري تطویر التفاھم والحوار في المقابالت  
شبھ المنظمة. وإذا كان المستجیب ال یوافق على تسجیل المقابلة، ینبغي وجود مدون للمالحظات.

ھاء المقابلة لتقدیر القائم بإجرائھا، ولكن تُنھى المقابلة عموما  ویترك تحدید موعد إن-١٨-سادسا 
بعد تغطیة الموضوع من جمیع جوانبھ، وال یبدو من المرجح ظھور معلومات جدیدة أو عندما  
یبدو أن الشخص الذي تجرى مقابلة معھ أنھ متعب أو لدیھ التزامات أخرى. ومن الممارسات  

ا بإجراء  القائم  یُلخص  أن  یمنح الجیدة  مما  الجلسة،  أثناء  التي طُرحت  الرئیسیة  النقاط  لمقابلة 
أو  توضیحھا  أو  نقطة  أي  في  لالسترسال  أخیرة  فرصة  معھ  مقابلة  تجرى  الذي  الشخص 

تصحیحھا. 

البیانات  -١٩-سادسا  تخزین  أجل  من  وإدارتھا  البیانات  لجمع  جیدة  وجود عملیة  المھم  ومن 
تحلیلھا الستخدامھا في أي تقییمات ذاتیة في الوقت الحاضر  المستمدة من المقابالت واسترجاعھا و

أو في المستقبل. وبمجرد نسخ النقاط البارزة المطروحة في جمیع المقابالت أو كتابة الملحوظات  
المدونة.  المالحظات  أو  المنسوخة  النصوص  استعراض  الذاتي  التقییم  لفریق  ینبغي  المدونة، 

ة جدیدة، وسد الثغرات والتوصل إلى أدلة جدیدة، وتأكید  ویمكن أن یؤدي ذلك إلى بلورة رؤی
االفتراضات األّولیة وتیسیر تفسیر البیانات. 

التحسین المستمر للمھارات 

تؤثر مھارات القائم بإجراء المقابلة تأثیرا كبیرا على فائدة المعلومات التي یقدمھا -٢٠-سادسا 
لشخص القائم بإجراء المقابلة تعاطفھ دون توجیھ  الشخص المشارك في المقابلة. وینبغي أن یُبدي ا 

بدون  إجاباتھم  في  االستفاضة  على  المقابلة  في  المشاركین  األشخاص  لتشجیع  إرشادات،  أي 
اإلعراب عن الموافقة أو الرفض أو الحكم أو التحیُّز، وتتبع األسئلة مع السماح بتطور الحدیث  

وبة لبناء تفاھم إیجابي بین من یُجري المقابلة  بصورة طبیعیة. وتؤكد المھارات األساسیة المطل
الشخصیات  مختلف  واستیعاب  الشخص،  ھذا  منظور  معھ  المقابلة  تجرى  الذي  والشخص 

المھارات الرئیسیة المطلوبة إلجراء مقابالت فعالة. ٣والحاالت العاطفیة. ویبین الجدول 
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المھارات الرئیسیة إلجراء مقابالت فعالة - ٣الجدول 

الوصف المھارات 

الشخص الذي  القدرة على إیجاد دینامیات بین القائم بالمقابلة وبناء التفاھم  
تجرى المقابلة معھ بحیث تكون إیجابیة ویسودھا االسترخاء 

واالحترام المتبادل 

تأكید منظور الشخص الذي تجرى 
المقابلة معھ 

وتحقیق  كخبیر  المقابلة  في  المشارك  الشخص  مع  التعامل 
التوازن بین احترام الشخص الذي تجرى المقالة معھ والتحكم  

في المقابلة، واإلصغاء باھتمام، وإظھار موقف محاید 

التكیف مع مختلف الشخصیات  
والحاالت العاطفیة

ل أسلوب المقابلة بما یناسب كل شخص تجرى القدرة على تعدی
مقابلة معھ
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التذییل السابع

استعراض الوثائق 

:یحقق استعراض الوثائق المزایا التالیة كأسلوب للتقییم الذاتي-١-سابعا 

.مصدر جید للمعلومات األساسیة—
.األخرىیمكن أن یُحدد القضایا المتصلة باألمن التي لم تحددھا بوضوح الوسائل —
.أسلوب غیر تطفلي وغیر مكلِّف—
یمكن من دراسة — مما  مختلفة،  فترات زمنیة  ذات صلة من  معلومات  أن یوفّر  یمكن 

.االتجاھات
.یمكن توقع تحیُّزات قلیلة في جمع البیانات—
.یمكن التحقق بصورة مستقلة من البیانات الواردة في الوثائق—

:قیود ھذا األسلوبومع ذلك، یجب أیضا أن تؤخذ في االعتبار 

.یمكن أن یتطلب وقتا طویال لجمع وثائق كثیرة واستعراضھا وتحلیلھا —
یمكن أن یؤدي الطابع السري لبعض الوثائق إلى منع استخدامھا في تقریر نھائي یُنشر  —

.على نطاق واسع
.یمكن أن یمثل منظورا واحدا فقط للمسألة قید النظر—

التقییم  ولن یفید استخدام استعراض   كان فریق  إذا  التقییم الذاتي إالّ الوثائق في جمیع خطوات 
استعراض   إجراء  أغراض  یلي  وفیما  وقیوده.  األسلوب  ھذا  بمزایا  كاملة  درایة  على  الذاتي 

:الوثائق

جمع معلومات أساسیة كسیاق عام للتقییم الذاتي. ویُساعد استعراض الوثائق السابقة (أ)
الشخص   وفلسفتھا والحالیة  النووي  األمن  ثقافة  تاریخ  فھم  على  باالستعراض  القائم 

.وعملھا في منظمة بعینھا 
مقارنة التنفیذ الفعلي بالقرارات والنیة المسجلة في الوثائق التي تخضع لالستعراض.  (ب) 

ویمكن أن یكشف استعراض الوثائق عن اختالف بین البیانات الرسمیة والنوایا المعقودة 
فیذھا الفعلي من جھة أخرى. ومن المھم تحدید ما إذا كان ھذا االختالف  من جھة وتن

.قائما، وتحدید األسباب المحتملة لھذه الثغرات باستخدام وسائل أخرى
الذاتي.  (ج)  التقییم  تحلیل  وتیسیر  أخرى،  مصادر  من  المستمدة  النتائج  من صحة  التثبت 

من أخرى  مرة  التحقق  الذاتي  التقییم  لفریق  أدوات ویمكن  من  المتولدة  المعلومات 
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االستقصاءات والمقابالت  التقییم إعداد  الذاتي األخرى وكذلك، عند االقتضاء، تیسیر 
.والمشاھدات

ویساعد (د)  االستعراض.  قید  تكون  التي  القضایا  بشأن  واقعیة  بیانات  على  الحصول 
الل إضافة استعراض الوثائق على تكوین صورة شاملة وذلك على سبیل المثال من خ 

.عدد المشاركین ونوعھم في األحداث ذات الصلة باألمن وتسلسل الجلسات التدریبیة

:وفیما یلي الخطوات العملیة المقترحة إلجراء استعراض الوثائق-٢-سابعا 

تقییم الوثائق الموجودة بالفعل. ومعرفة أنواع الوثائق المتاحة وتحدید الوثائق التي یمكنھا  ) ١(
. مشكالت محددةتوضیح 

الوصول اآلمن إلى الوثائق المحددة باعتبارھا ذات صلة بالتقییم الذاتي. وھناك وثائق  ) ٢(
بإذن من آخرین، أو تكون ذات طابع سري. وینبغي  معیّنة ال یمكن االطالع علیھا إالّ
القانونیون   والخبراء  العلیا  اإلدارة  من  إذن  على  الحصول  األحیان  من  كثیر  في 

.ا علیھ لالطالع

ضمان السریة بشأن استخدام أي وثائق لیست في المجال العام. وتُشكل السریة دائما ) ٣(
اعتبارا مھما عند جمع البیانات الالزمة للتقییم الذاتي. ویمكن أن یساعد وضع خطوط  

.توجیھیة على ضمان الوصول اآلمن إلى الوثائق الحساسة والسریة

وحالما یمكن الوصول إلى الوثائق ذات الصلة  تجمیع الوثائق ذات الصلة بالتقییم الذاتي.) ٤(
التقییم  على  االستعراض  یُركز  أن  ینبغي  ولكن  تجمیعھا،  ینبغي  الذاتي،  بالتقییم 

.فقطالذاتي

وضع بروتوكول الستعراض الوثائق أو قائمة مرجعیة أو نموذج للفحص. وینبغي أن  ) ٥(
ستعراض لضمان تحدید  تستخدم ھذه المعلومات بطریقة منھجیة من جانب القائمین باال

المعلومات الضروریة تحلیلیھا وتدوینھا وتوثیقھا. وینبغي أن یشمل كل بروتوكول أو  
قائمة مرجعیة أو نموذج مساحة في الجزء العلوي لمناقشة الوثیقة وتحدید مكان تخزینھا  
في حال الحاجة إلى معلومات إضافیة في وقت الحق. ومن المفید تقدیم مثال إیجابي  

وكول استعراض مكتمل أو قائمة مرجعیة أو نموذج فحص، مع إبراز كیفیة تسجیل لبروت
.المعلومات في النموذج لتحقیق أقصى قدر من الوضوح وسھولة االستخدام

تحدید مدى دقة الوثائق. ویمكن أن یشمل ذلك مقارنة الوثائق المحتویة على معلومات ) ٦(
بیانات أخرى، والتحدث مع األشخاص مماثلة، والتحقق من الوثائق مقابل ما یُجمع من

.المشاركین في وضع الوثیقة
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عقد جلسة مع القائمین باالستعراض لتبادل األفكار. وبعد االنتھاء من استعراض جمیع  ) ٧(
الوثائق المختارة، یجتمع القائمون باالستعراض لتوثیق نتائج االستعراض معا. ویحّدد  

ت المحددة التي یمكن أن تختلف فیھا  القائمون باالستعراض على وجھ الخصوص الحاال
المعلومات المأخوذة من وثائق مختلفة والحاالت التي توجد فیھا عدة وثائق محتویة على 
وكذلك  معلومات إضافیة،  فیھا على  الحصول  یمكن  التي  والحاالت  مماثلة  معلومات 

.مدى مالءمة النتائج لمھمة التقییم الذاتي

المستمدة من استعراض الوثائق، وإطالع فریق التقییم الذاتي بأسره  تلخیص المعلومات  ) ٨(
عملیة  في  كإسھام  األّولیة  والمناقشات  الوثائق  استعراض  نتائج  عن  تقریر  على 

. الذاتيالتقییم
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التذییل الثامن 

المشاھدة

:تحقق المشاھدة المزایا التالیة كأسلوب للتقییم الذاتي-١-ثامنا 

.یفعلھ األفراد مباشرة بدال من االعتماد على أقوالھمیمكن مشاھدة ما —
.ال تعتمد المشاھدة على رغبة الناس في تقدیم المعلومات—
.یمكن جمع البیانات كلما وحیثما وقع حدث أو نشاط—

:ومع ذلك، یجب أن تؤخذ قیودھا في االعتبار

ذلك على خطر  ال یمكن مشاھدة سوى عدد محدود من األشخاص أو األحداث، وینطوي  —
.التعمیم استنادا إلى عدد قلیل من الحاالت

.یمكن أن یكون األسلوب عرضة لتحیُّز المشاھد—
.عادة ما یكون أداء األفراد أفضل عندما یدركون أنھم یخضعون للمشاھدة—
ا. ال تزید المشاھدة من فھم أسباب تصرف األفراد بالطریقة التي یتصرفون بھ—

:لمراحل تشمل ما یليوالمشاھدة عملیة متعددة ا

تحدید موضوع أو ھدف مشاھدة؛ (أ)
اختیار أسلوب حفظ النتائج؛ (ب) 
وضع خطة للمشاھدة؛ (ج) 
اختیار أسالیب معالجة البیانات؛ (د) 

إجراء المشاھدات؛) ھ(
.تفسیر البیانات المتراكمة ودمجھا مع سائر نتائج التقییم الذاتي(و) 

:التركیز أثناء المشاھدة على ما یليوینصب -٢-ثامنا 

الظروف المادیة؛ (أ)
األنشطة الخاضعة للمشاھدة؛(ب) 
البیئة االجتماعیة البشریة (الطریقة التي یتفاعل بھا البشر كل منھم مع اآلخر، وأنماط (ج) 

التفاعالت، وتواتر التفاعالت، واتجاه أنماط التواصل، وأنماط صنع القرار)؛ 
التفاعالت الرسمیة؛(د) 
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التفاعالت غیر الرسمیة واألنشطة المرتجلة؛ ) ھ(
. التواصل غیر اللفظي(و) 

وتشمل المشاھدات بصفة عامة بروتوكوال محددا یشمل مقاییس محددة للسلوك القابل  -٣-ثامنا 
یُالحظ  للمشاھدة. ویمكن جمع ثالثة أنواع من البیانات من المشاھدات: المعلومات الوصفیة، حیث  

المقیّم أن یشاھده بالفعل (على سبیل المثال، بوابة أمن مغلقة لدواع خاصة بالصیانة أثناء ساعات 
الذروة الصباحیة ووصول الموظفین للعمل والسیر عبر بوابة أخرى بدون تفتیش)؛ المعلومات 

سبیل المثال،  المستنبطة، حیث یقوم المشاھد باستنباط استنتاجات بشأن الدینامیات األساسیة (على
موظف مسؤول عن األمن یطلب من المتعاقدین خلع معاطفھم قبل المرور عبر المراقبة األمنیة، 
ولكنھ یسمح للموظفین بالدخول دون خلع معاطفھم)؛ والمشاھدات التقییمیة التي یستنتج فیھا المقّیم  

التحق في  المقّیم  یرغب  المثال،  سبیل  علیھ. (على  ویحكم  المشاھد  كانت  السلوك  إذا  فیما  یق 
المھمة تُستخدم بصورة روتینیة لتعزیز االمتثال لإلجراءات المرتبطة   اإلحاطات السابقة على 
باألمن. وتفترض ھذه المشاھدة أن اإلحاطات السابقة على المھمة مفیدة لمنع حدوث خرق لألمن 

إل یُقّدم  ما  لھم تلك اإلحاطات یستوعبون بسھولة  تقّدم  الذین  یھم من معلومات. وأن األشخاص 
.ویمكن التثبت فیما بعد من صحة االفتراضات من خالل المقابالت)

المصدر الرئیسي لمعلومات المشاھدة ھو مالحظات المشاھدة. ویعتمد االستخدام الفعال  -٤-ثامنا 
للمشاھدة على مدى القدرة على صیاغة مالحظات وكذلك تحلیلھا وتخزینھا. وعقب كل مشاھدة، 

القائمین بجمع البیانات توسیع مالحظاتھم إلى توصیفات ثریة لما قاموا بمشاھدتھ.  یتعیّن على
المالحظات األّولیة.   ویشمل ذلك تحویل المالحظات األّولیة إلى نص سردي واالستفاضة في 

.ومن المھم التقلیل إلى أدنى حد من المدة الفاصلة بین المشاھدة وتدوین المالحظات المیدانیة

:ویشمل توسیع مالحظات المشاھدة ما یلي-٥-ثامنا 

ساعة  ٢٤وضع جدول زمني لتوسیع المالحظات، ویفضل أن یكون ذلك في غضون  (أ)
تدوَّ الذي  الوقت  المالحظات من  تدوین  یؤدي  ما  وغالبا  المیدانیة.  المالحظات  فیھ  ن 

.بصورة جیدة إلى تنشیط الذاكرة، ولكن ھذه الفرصة تضیع بمرور الوقت
ع المالحظات المختصرة إلى ُجمل كي یتمّكن األعضاء اآلخرون في الفریق من توسی(ب) 

ملف  في  وتخزینھا  المالحظات  توسیع  المفید  من  للظروف،  وتبعا  وفھمھا.  قراءتھا 
.حاسوبي مشترك مع سائر أفراد فریق التقییم الذاتي

الرئی(ج)  والكلمات  والمشاھدات  المختصرة  الُجمل  من  سردي وصفي  سیة. صیاغة نص 
ومن التقنیات الجیدة لتوسیع المالحظات صیاغة نص سردي یصف ما حدث والطریقة 
التي یمكن بھا تفسیر الحدث. ویمكن أن یُشكل النص السردي الوثیقة الفعلیة التي تُستخدم  
وینبغي أن یحتوي النص على أقسام محددة بوضوح تشمل  التقییم الذاتي.  في عملیة 

. یرھا والتعلیقات الشخصیة علیھا المالحظات الموضوعیة وتفس
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:ینبغي أن تشمل مالحظات المشاھدة في حدودھا الدنیا ما یلي-٦-ثامنا 

مكان المشاھدة ومدتھا؛ (أ)

قائمة بأسماء الموظفین المشاركین في المشاھدة ووصف موجز لمسؤولیات كل منھم؛ (ب) 

تخضع للمشاھدة)؛قائمة بالمواضیع (في االجتماعات والمناقشات التي (ج) 

أنماط السلوك التي تخضع للمشاھدة، وخصوصا عندما تكون مرتبطة باألمن؛ (د) 

.تقدیر عام لتفاعالت األفراد بشأن األمن) ھ(

زمنیة -٧-ثامنا  لمدة  وتخزینھا  المشاھدة  مالحظات  لحفظ  اإلدارة  مع  ترتیبات  وضع  ویمكن 
مجال األمن. محّددة. وتتجاوز قیمة مالحظات المشاھدة 
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التذییل التاسع 

مؤشرات إدارة نظام األمن إلجراء المشاھدات 

ھو توفیر مؤشرات مختارة مبنیة على الحقائق لمساعدة اإلدارة  ٤الھدف من الجدول  -١-تاسعا 
على إجراء مشاھدات لمدى اكتمال نُظم إدارة األمن وقدرتھا على العمل على النحو المطلوب. 

ظم، وبالتالي لیس فقط  للمدیرین استخدامھا دوریا لتحدید أوجھ القصور والثغرات في النُّویمكن  
تشخیص حالتھا، بل وكذلك اآلثار المحتملة بالنسبة لسلوك العاملین.

ویمكن لھذه المؤشرات أن تُرسل إشارة مبكرة لتبریر إجراء تقییم ذاتي أو المساھمة  -٢-تاسعا 
تقدیم مدخالت وقائعیة إضافیة في التقییمات الثقافیة (السلوكیة). في العملیة من خالل 

مؤشرات نظام إدارة األمن - ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

سیاسة أمن واضحة للعیان )(أ

وضع سیاسة أمن نووي للمنظمة وتعمیمھا في المرافق والمكاتب )١(

النووي مدونة لقواعد سلوك الموظفین تغطي احتیاجات األمن  )٢(

دورات التدریب وجلسات التوعیة المستمرة تشمل مدونة لقواعد السلوك )٣(

اإلدارة توفر موارد لألمن بحسب الخطط الموضوعة )٤(

وجود عملیات لتحدید المتطلبات اإللزامیة المتعلقة باألمن)٥(

تحدیث سیاسة األمن النووي باستمرار )٦(

بانتظام في المنظمة تغطي عناصر األمن المھمةاجتماعات اإلدارة التي تُعقد )٧(

تعریف جمیع الموظفین باألحداث المرتبطة ببیئة التھدیدات وأثرھا المحتمل على  )٨(
األمن النووي وسیاسة األمن النووي 

ارتباط المكافآت المھنیة والتقدیر بتحقیق أھداف سیاسة األمن النووي )٩(

المعتمدة على وسائل التواصل (الشبكة الداخلیة والنشرات  استخدام نظم االتصال )١٠(
اإلخباریة وغیرھا) في نشر سیاسة األمن على الموظفین والمتعاقدین 



٩٥

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

األدوار والمسؤولیات الواضحة (ب)

بوضوح في الوثائق ذات الصلة تحدید أدوار ومسؤولیات جمیع وظائف األمن )١(

تغطیة جلسات اإلحاطة األّولیة و/أو جلسات التدریب األدوار والمسؤولیات  )٢(
المتعلقة باألمن

إسناد المسؤولیة عن األمن إلى كبیر أعضاء فریق اإلدارة )٣(

تحدید عملیات وإجراءات األمن بوضوح في الوثائق ذات الصلة)٤(

التعاقدیة تُحّدد بوضوح أدوار المتعاقدین ومسؤولیاتھم في األمن النووي الوثائق )٥(

تحدید التھدید الذي ینبغي حمایة المواد النوویة والمواد المشعة منھ (مثل التھدید  )٦(
المحتاط لھ في التصمیم) وجعلھ معروفا لدى األطراف ذات الصلة المشاركة في 

تصمیم تدابیر األمن وتطبیقھا وتقییمھا 

قیاسات األداء (ج)

المنظمة تستخدم معاییر وأھداف لفھم األداء وتحقیقھ وتحسینھ على جمیع  )١(
المستویات  

إبالغ الموظفین بانتظام بنتائج األداء مقارنة باألھداف )٢(

اتخاذ ما یلزم من إجراءات عندما ال یتطابق أداء األمن النووي بشكل كامل مع  )٣(
األھداف 

األداء الفعال الذي یفضي إلى تحسین األمنمكافأة )٤(

إجراء تقییمات ذاتیة رقابیة ومستقلة ألداء األمن ومناقشتھا في اجتماعات  )٥(
اإلدارة وغیرھا  
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(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

إجراء المنظمة رصدا فعلیا ومنھجیا لألداء  )٦(

بیئة العمل(د)

وفعالیةالتشاور مع الموظفین حول ما توفره بیئة العمل من راحة )١(

الزیارات الدوریة من كبار المدیرین إلى مراكز األمن المأھولة )٢(

وجود إجراءات مكتوبة لجمیع أنشطة األمن المھمة )٣(

طلب تعلیقات الموظفین والمتعاقدین وتحلیلھا )٤(

رصد ومراقبة العمل اإلضافي لمنع حدوث آثار أمنیة سلبیة)٥(

بانتظام استعراض اإلجراءات وتحدیثھا )٦(

التدریب والمؤھالت (ھ)

وجود برنامج شامل للتدریب على األمن النووي، ووضع متطلبات ومعاییر  )١(
المؤھالت، وتوثیقھا وتعمیمھا بین الموظفین 

التقییم الدوري لبرامج التدریب األمني وإدراج التنقیحات  )٢(

وضع معاییر للیاقة البدنیة للحراس ورصدھا )٣(

جمیع الموظفین، من خالل التدریب األساسي على الوعي األمني، بشأن توجیھ )٤(
األمن السلیم في مكان العمل، بما في ذلك متطلبات اإلبالغ عن انتھاكات األمن 

وجود برنامج الختبار األداء من أجل ضمان تطبیق اإلجراءات والممارسات  )٥(
المكتسبة أثناء التدریب في الممارسة العملیة
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(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

إدراج مھارات القیادة والممارسات الجیدة المتعلقة باألمن في برامج تدریب )٦(
المدیرین والمشرفین

توفیر اإلدارة موارد للتدریب الفعال )٧(

مشاركة موظفي األمن والموظفین غیر األمنیین في التدریب التنشیطي لتحسین  )٨(
المعرفة والمھارات المرتبطة باألمن

المعتقدات والمواقف في التدریب األمني مراعاة )٩(

مشاركة اإلدارة في التدریب على األمن النووي )١٠(

إدراج الممارسات الجیدة والدروس المستفادة من األحداث األمنیة في المواد  )١١(
التدریبیة

انخفاض معدل التغیُّب عن دورات التدریب على األمن النووي)١٢(

تدریب الموظفین على اختبار األداء  )١٣(

إدارة العمل(و)

وجود خطة عمل للحفاظ على سالمة نظام األمن النووي )١(

وضع خطط طوارئ لمعالجة األحداث غیر المنظورة )٢(

استعراض سیاسة األمن وتحدیثھا بانتظام إذا اقتضت الضرورة ذلك )٣(

للتعیین والتقییم وإنھاء الخدمة فیما  وجود سیاسات وقواعد وإجراءات مكتوبة )٤(
یتصل باألمن



٩٨

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

أمن المعلومات  (ز) 

تحدید وتوثیق تصنیف الوثائق ومتطلبات الرقابة)١(

وجود عملیات وبروتوكوالت لتصنیف المعلومات ومعالجتھا )٢(

فصل المعلومات السریة وتخزینھا وإدارتھا بصورة آمنة )٣(

االلتزام بمتطلبات حمایة المعلومات تدریب الموظفین على أھمیة  )٤(

تحدید متطلبات وإجراءات أمن النُظم المعتمدة على الحواسیب وتوثیقھا  )٥(

جعل االطالع على أصول المعلومات مقصورا على األشخاص الذین یحتاجون )٦(
إلى االطالع علیھا ویخضعون لفحص لتأكید جدارتھم بالثقة  

إنشاء وظیفة ألمن المعلومات واألمن الحاسوبي وتمویلھا وتعیین مالك موظفیھا )٧(

ناقلي المعلومات وضع سیاسة أمنیة موثقة لتكنولوجیا المعلومات تغطي جمیع )٨(

ظم الحاسوبیة داخل المنظمة  تجمیع العملیات والبروتوكوالت الخاصة بتشغیل النُّ)٩(
وخارجھا

العملیات وصیانة نُظم األمن  (ح)

إجراء التشغیل والصیانة وفقا لإلجراءات المعتمدة وجداول البائعین )١(

والصیانةوجود قوائم مرجعیة وإجراءات مفصلة للتشغیل )٢(

تخطیط وتوثیق متطلبات وإجراءات تعویض توافر معدات األمن )٣(

تسجیل الخبرة التشغیلیة، بما في ذلك معدالت اإلنذارات الكاذبة والمزعجة )٤(
وتحلیلھا ألغراض الصیانة وتخطیط المشتریات 



٩٩

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

وضع إجراءات للتشغیل والصیانة)٥(

بإصالح معدات وأجھزة األمن وصیانتھا وجود إجراءات ألوامر العمل المتعلقة )٦(

إجراء الصیانة في المواعید المحددة )٧(

وجود نظام لتوثیق البیانات التاریخیة المتعلقة بالمعدات وإجراءات الصیانة)٨(

وجود إجراء معمول بھا لتحدید ومراقبة المدة القصوى التي یستغرقھا إصالح  )٩(
معدات األمن 

واألدوات الضروریة عند الحاجةتوافر قطع الغیار )١٠(

عقد منتدیات في أماكن العمل بانتظام لمناقشة المسائل ذات االھتمام المشترك )١١(
لموظفي التشغیل والصیانة 

وجود خطة في المنظمة لمعایرة معدات األمن، مثل أجھزة الكشف عن  )١٢(
تحتاج اإلشعاع، وأجھزة الكشف عن المعادن، وغیرھا من أجھزة األمن التي 

إلى معایرة

تحدید جدارة الموظفین بالثقة (ط)

مطابقة العملیات الموثقة لفحص الموظفین والمتعاقدین باستخدام نھج متدرج )١(
بشأن متطلبات الوصول المرتبطة باألدوار والمسؤولیات الخاصة بالتعیین

تُشكل جزءا عوامل الخطر، مثل المرض العقلي وتعاطي المخدرات والكحول، )٢(
من برنامج الجدارة بالثقة 

اشتراط وتطبیق عملیات الفحص على جمیع مستویات المنظمة، بما یشمل )٣(
الموظفین المؤقتین والموظفین المتعاقدین والزائرین



١٠٠

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

التحقیق والفصل بشكل مناسب في اإلخفاقات الحقیقیة أو الظاھرة في عملیات  )٤(
الفحص 

الجدارة بالثقة في تدریب الموظفینإدراج أھمیة )٥(

تقدیم تدریب لإلدارة والموظفین المناسبین اآلخرین إلرشادھم في تحدید  )٦(
األعراض السلوكیة الواضحة العالیة الخطورة  

وضع برنامج لتخفیف التھدیدات من الداخل)٧(

استعراض وتحدیث قرار جدارة الموظفین بالثقة دوریا )٨(

الجودة ضمان (ي) 

وجود عملیات لتقییم وظیفة األمن )١(

إعداد عملیات األمن وتوثیقھا والحفاظ علیھا وفقا لمعاییر ضمان الجودة  )٢(
الموصى بھا (تسجیل الموافقة الرسمیة، واالستعراض الدوري والمقرر، 

واالختبارات، والدروس المستفادة، وما إلى ذلك) 

إنفاذ تدابیر ضمان الجودة )٣(

تقییم إجراءات ضمان الجودة دوریا مقابل الممارسات الجیدة المعمول بھا في  )٤(
ھذا المجال 

إدارة التغییر (ك)

استخدام عملیات إلدارة التغییرات التي یمكن أن تؤثر على وظیفة األمن )١(

تنسیق التغییرات في مجاالت من قبیل العملیات واألمان واألمن مع جمیع  )٢(
المتأثرة المحتملة المنظمات  



١٠١

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

إجراء تقییمات للتغییرات للتأكد من تحقیق النتائج المرجوة )٣(

حصول جمیع الموظفین والمتعاقدین المتأثرین بالتغییرات على التدریب  )٤(
الضروري للتعامل مع التغییر 

وتوثیقھا تحدید المسؤولیات والمساءالت المتعلقة بتنفیذ األعمال المرتبطة باألمن  )٥(
في سیاق إدارة التغییر 

وضع معاییر خطوط األساس في اإلجراءات وتصمیم المرافق وتوثیق التغیُّرات )٦(
عن خط األساس 

إجراء تحلیالت للمھام تُراعى فیھا العوامل البشریة قبل تعدیل األجھزة والبرامج  )٧(
الحاسوبیة والمعدات أو الحصول علیھا 

للتواصل مع الموظفین والمتعاقدین قبل إدخال تغییرات على وضع عملیة  )٨(
اإلجراءات أو المعدات أو الھیكل التنظیمي 

عملیة التعقیب (ل) 

وجود عملیات للحصول على المعلومات الوطنیة والدولیة المتاحة المتعلقة  )١(
بوظیفة األمن ونظام األمن النووي واستعراضھا وتطبیقھا  

وجود عملیات تتیح ألفراد الجمھور والموظفین والمتعاقدین إبالغ اإلدارة )٢(
بالظروف غیر العادیة وتُشجعھم على اإلبالغ عنھا 

اإلدارة تقاریر األمن واتخاذ ما یلزم من إجراءات استعراض  )٣(

وضع نُظم استعراض موثقة ومعمول بھا في العملیات واإلجراءات للحصول )٤(
على التعلیقات والمدخالت من الموظفین والمتعاقدین المعنیین داخل المنظمة

تشجیع مناقشة القضایا والتغییرات المعلقة بشأن األمن )٥(



١٠٢

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

الطوارئ والتدریبات خطط (م)

وضع خطط طوارئ والتمرن علیھا دوریا  )١(

ظم التي ال تُنشط أثناء التشغیل العادي اختبار جمیع نُظم األمن دوریا، بما یشمل النُّ)٢(

تنسیق خطط الطوارئ مع استراتیجیة وطنیة ذات صلة وربطھا بھا )٣(

الموقع اختبار خطط الطوارئ وتنسیقھا مع قوات الدعم خارج )٤(

تدریب المدیرین على التعامل مع المواقف الجدیدة أو االستثنائیة)٥(

وضع أحكام لضمان إمكانیة تعدیل األمن لالستجابة للتھدید المتزاید )٦(

قیام المنظمة بتزوید السلطات العامة، مثل طالئع التصدي، والشرطة، والجیش،  )٧(
والمرافق الطبیة، والسلطات البیئیة، بمعلومات ذات صلة بالمخاطر المحتملة 

التقییم الذاتي (ن) 

وجود برنامج موثق للتقییم الذاتي یُحدد عملیات التقییم الذاتي )١(

تحلیل أوجھ القصور لتحدید االتجاھات الناشئة وتصحیحھا  )٢(

قیاس األداء لمقارنة العملیات بالممارسات الجیدة الوطنیة والدولیة )٣(

مالحظة األداء التشغیلي وتقییمھ)٤(

وضع خطط عمل تصحیحیة على أساس نتائج التقییم الذاتي وتتبع تنفیذ ھذه الخطط  )٥(

وضع إجراء ثابت للرصد المستمر لثقافة األمن من خالل استخدام المؤشرات  )٦(
لتنفیذ التحسینات ومنع تدھور ثقافة األمن 



١٠٣

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

كجزء إطالع جمیع قطاعات الصناعة قدر المستطاع على نتائج التقییم الذاتي )٧(
من تبادل الممارسات الجیدة 

التواصل مع الجھة الرقابیة (وھیئات إنفاذ القانون)(س)

تبادل المعلومات بانتظام بین الھیئة الرقابیة والمنظمة )١(

تبادل المعلومات بشأن جوانب الضعف والتھدیدات )٢(

العملیات تحدید األدوار بوضوح في التواصل مع الھیئة الرقابیة وتبسیط )٣(
المشتركة بین الوكاالت 

توضیح مسؤولیة الھیئة الرقابیة في برنامج التدریب )٤(

التنسیق مع المنظمات خارج الموقع (ع)

التواصل بانتظام على مستوى الموظفین واإلدارة مع المنظمات المحلیة  )١(
والوطنیة المشاركة في األمن النووي 

المساعدة والتواصل والتصدي في الوقت المناسب  إبرام اتفاقات مكتوبة بشأن )٢(
للحادثات مع المنظمات المختصة 

وجود مذكرات تفاھم بشأن تمارین األمن خارج الموقع وداخلھ )٣(

إجراء المنظمة تمارین لتقییم االستجابة  )٤(

تدریب المتعاقدین على إجراءات األمن قبل بدء العمل )٥(

في حل المشكالت واتخاذ القراراتینیالخارجإشراك أصحاب المصلحة  )٦(

تغطیة المسائل المرتبطة باألمن في التواصل والتعاون مع الموردین والمتعاقدین )٧(
ینلموالمحتالحالیین 



١٠٤

(تابع) مؤشرات نظام إدارة األمن- ٤الجدول 

مالحظات المؤشر 

اإلدارة تُشجع وتدعم المشاركة في الدورات واألحداث الخارجیة المتعلقة باألمن)٨(

المنشورات والتقاریر الدولیة التي تغطي األمن النووي متاحة للموظفین )٩(

المنظمة منفتحة على التعاون الدولي في قضایا األمن النووي، بما في ذلك  )١٠(
الزیارات البحثیة والتقنیة

معلومات األمن النووي من المنشورات الدولیة متاحة للموظفین)١١(

حفظ السجالت (ف) 

نظام لحفظ سجالت المعلومات المتعلقة ببرنامج األمن وجود )١(

إتاحة السجالت والدفاتر لمن یحتاج إلیھا ألداء واجباتھ  )٢(

وجود شرط یقضي بإجراء تحلیل منتظم للسجالت )٣(

وجود سیاسة لحمایة السجالت السریة)٤(



١٠٥

المراجع 
من سلسلة األمن النووي الصادرة  ٧الوكالة الدولیة للطاقة العدد  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ثقافة األمن النووي، 

). ٢٠٠٨عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (
]١ [

النووي الخاصة بالدول، العدد   الذریة، الھدف والعناصر األساسیة لمنظومة األمن  من  ٢٠الوكالة الدولیة للطاقة 
). ٢٠١٣الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (سلسلة األمن النووي الصادرة عن 

]٢ [

النوویة   والمرافق  النوویة  للمواد  المادیة  الحمایة  بشأن  النووي  األمن  توصیات  الذریة،  للطاقة  الدولیة  الوكالة 
 )INFCIRC/225/Revision 5 ( اقة  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للط١٣، العدد

). ٢٠١١الذریة، فیینا (

]٣ [

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

]٤ [

EUROPEAN POLICE OFFICE, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, INTERNATIONAL
CRIMINAL POLICE ORGANIZATION–INTERPOL, UNITED NATIONS
INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE, UNITED
NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD CUSTOMS ORGANIZATION,
Nuclear Security Recommendations on Nuclear and Other Radioactive Material out of
Regulatory Control, IAEA Nuclear Security Series No. 15, IAEA, Vienna (2011).

]٥ [

من سلسلة األمن النووي  ٨عدد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، تدابیر الوقایة والحمایة ضد التھدیدات من الداخل، ال
). ٢٠٠٨الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ( 

]٦ [

من  ١٠الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، إعداد وصف التھدیدات المحتاط لھا في التصمیم واستخدامھ وصیانتھ، العدد  
). ٢٠٠٩لطاقة الذریة، فیینا (سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة ل

]٧ [

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة  ١١الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أمن المصادر المشعة، العدد  
). ٢٠٠٩الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٨ [

النووي من أجل   الذریة، إرساء البنیة األساسیة لألمن  للطاقة  الدولیة  العدد  الوكالة  النوویة،  القوى  من  ١٩برامج 
). ٢٠١٣سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا (

]٩ [

من سلسلة األمن النووي الصادرة عن  ١٧الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، األمن الحاسوبي في المرافق النوویة، العدد  
). ٢٠١١قة الذریة، فیینا (الوكالة، الوكالة الدولیة للطا

]١٠ [

الوثیقة   النوویة،  للمواد  المادیة  الحمایة  اتفاقیة  للطاقة  INFCIRC/274/Rev.1/Mod.1تعدیل  الدولیة  الوكالة   ،
). ٢٠١٦الذریة، فیینا (

]١١ [

). ٢٠٠٤، فیینا، (IAEA/CODEOC/2004مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا، الوثیقة  ]١٢ [
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, OSART Independent Safety Culture
Assessment (ISCA) Guidelines, IAEA Services Series No. 32, IAEA, Vienna (2016).

]١٣ [

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Performing Safety Culture Self-
assessments, Safety Reports Series No. 83, IAEA, Vienna (2011) .

]١٤ [

INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, Key Practical Issues
in Strengthening Safety Culture, INSAG-15, IAEA Vienna (2002) .

]١٥ [



١٠٦

SCHEIN, E., Organizational Culture and Leadership, 4th edn, Jossey-Bass, San
Francisco, CA (2010).

]١٦ [

SCHEIN, E.,  The Corporate Culture:  Survival  Guide,  Jossey-Bass,  San Francisco,  CA
(1999).

]١٧ [



١٠٧

المصطلحات  مسرد 
مجموعة من اإلجراءات المحددة سلفا للتصدي ألفعال . (contingency plan)خطة طوارئ

تُرتكب دون إذن وتدل على محاوالت سحب دون إذن أو تخریب، بما یشمل التھدید بارتكاب  
.تلك األفعال، واإلجراءات المصممة لمكافحة مثل ھذه األفعال بفعالیة

بشري والنفسیة  المجموعة  .(human factor)عامل  المادیة  الخواص  جمیع  من  المتشابكة 
والسلوكیة البشریة الفردیة والجماعیة التي تتفاعل مع النُظم التكنولوجیة ومنظمات اإلدارة 

.والبیئة الطبیعیة

سمة في ثقافة األمن یمكن مشاھدتھا أو قیاسھا للمقارنة مع معاییر كوسیلة  . (indicator)مؤشر
.ثقافة األمن النوويلتقییم قوة 

فرد لدیھ إذن بالوصول إلى المرافق ذات الصلة أو األنشطة ذات  .(insider)شخص من الداخل
الصلة أو إلى المعلومات الحساسة أو أصول المعلومات الحساسة، ویمكنھ ارتكاب أو تسھیل  

نوویة، أو مواد  ارتكاب أفعال إجرامیة أو أفعال متعمدة غیر مأذون بھا تنطوي على مواد  
مشعة أخرى، أو مرافق ذات صلة، أو أنشطة ذات صلة، أو أفعال أخرى ترى الدولة أنھا 

.تؤثر سلبا على األمن النووي

النووي   األمن  والمواقف .)nuclear security culture( ثقافة  الخصائص  من  مجموعة 
لدعم األمن النووي وتعزیزه والسلوكیات لدى األفراد والمنظمات والمؤسسات تعمل كوسیلة  

والحفاظ علیھ.
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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

أمريكا الشمالية

Bernan / Rowman & Littlefield
15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA
Telephone: +1 800 462 6420 • Fax: +1 800 338 4550

Email: orders@rowman.com • Web site: www.rowman.com/bernan

سائر بلدان العالم

ل لديكم، أو بالموزِّع الرئيسي الخاص بنا: برجاء االتصال بالمورِّد المحلي المفضَّ

Eurospan Group
Gray’s Inn House

127 Clerkenwell Road
London EC1R 5DB

United Kingdom

الطلبات التجارية واالستفسارات:

Telephone: +44 (0)176 760 4972 • Fax: +44 (0)176 760 1640
Email: eurospan@turpin-distribution.com

الطلبات الفردية:
www.eurospanbookstore.com/iaea

للحصول على مزيد من المعلومات:
Telephone: +44 (0)207 240 0856 • Fax: +44 (0)207 379 0609

Email: info@eurospangroup.com • Web site: www.eurospangroup.com

رة على السواء، مباشرة إلى العنوان التالي: رة وغير المسعَّ ويمكن توجيه طلبات شراء المنشورات، المسعَّ

Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 2600 22529 or 22530 • Fax: +43 1 26007 22529

Email: sales.publications@iaea.org • Web site: https://www.iaea.org/ar/almanshurat



21
-0

24
58

A


	Blank Page



