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مجلة لآلراء والتعليقات واألفكار من أجل تنفيذ فعال لقرار مجلس األمن الدولي رقم 1540 لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب من قبل 
الجهات الفاعلة غير الحكومية.



إن Compass 1540  مرخصة بموجب رخصة المشاع اإلبداعي َنسب الُمصنَّف - غير تجاري. ويجوز نسخ محتوياتها من أجل استخدمها في 
األغراض غير التجارية، طالما يتم ذكر المصدر بشكل صحيح. يمكن االطالع على الرخصة الكاملة على االنترنت من خالل الرابط التالي:   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode

اآلراء التي يتم ذكرها داخل المجلة هي آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء مركز التجارة واألمن الدوليين أو األمم المتحدة.

ترحب مجلة Compass بالرسائل والمقاالت من جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار رقم 1540. يجب أن يتراوح عدد كلمات المقاالت من 
1500 - 2000 كلمة وأن تكون مكتوبة باللغة اإلنجليزية. ويجب تقديم الصور الرقمية في صيغتها األصلية، وهي عادة ما تكون JPEG، كما 

يجب حفظ الصور الممسوحة ضوئًيا في صيغة ال ُتفقد مثل TIFF أو BMP. ُترسل الطلبات إلى البريد اإللكتروني التالي:
compass@cits.uga.edu 
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كلمة من رئيس التحرير:

من المقرر إجراء حدثين دوليين هامين ولديهما أجندة شاملة لعام 2016� حيث يتم عقد قمة األمن   
 — السلسلة  هذه  في  األخيرة،  يبدو  ما  وعلى  الرابعة،  القمة   — تقريبًا  متعاقب  بشكل   )NSS( النووي 
واستعراض شامل لحالة تنفيذ القرار رقم 1540� ويعتبر أمر من سيولد منهما نتائج بعيدة المدى ومستدامة 
مبعث قلق، ليس فقط للحكومات، بل أيًضا للعامة� حيث يعتبر العامة هم أصحاب مصلحة رئيسيين في كال 

المبادرتين، ولكن التجربة تثبت أن مساهمة المجتمع المدني في العملية ليست سهلة التنبؤ�

تكشف مراجعة سجل تأييد العامة عدة طرق يمكن للمجتمعات غير الحكومية تقديم رسالتهم من   
خاللها� ففي يونيو 2015، صدر تقرير بعنوان النتائج التي نحتاجها في عام 2016: لقد قدمت توصيات 
العامل  االنشطارية  المواد  فريق  قبل  العاصمة من  فيينا وواشنطن  في  النووي  األمن  لقمة  العامة  السياسة 
)FMWG(، وهو ائتالف من ثمانين من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم يجمعهم هدف 
مكافحة اإلرهاب النووي� ويركز التقرير، الذي أنتجه فريق من الخبراء الدوليين، على مجموعة واسعة من 
لليورانيوم عالي التخصيب وحتى نشر ثقافة األمن  المدنية  العناصر، بدًءا من القضاء على االستخدامات 

النووي�

لقد حان اآلن دور مجتمع 1540� وقد أكد رئيس 1540 خالل حديثه في البيان الموجز في إبريل   
الماضي أن االستعراض الشامل يجب أن يقيم مدى انتشار لجنة القرار 1540 في الدول والمجتمع المدني، 
بما في ذلك األوساط األكاديمية، والقطاعات الصناعية، والجمعيات المهنية، والمشرعين� وأنا أطرح عليكم 
عملية  في  كبيرة  مساهمة  لتقديم  به  القيام  الحكومي  غير   1540 مجتمع  على  يتوجب  الذي  ما  سؤاالً: 

االستعراض؟

 إيجور خريبونوف
 1540 COMPASS رئيس تحرير 
مركز التجارة واألمن الدوليين
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حالة تنفيذ بنغالديش لقرار مجلس األمن رقم 1540
الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  منع  بضرورة  بشدة  بنغالديش  تؤمن 
وكذلك  والكيميائية،  والبيولوجية  النووية  األسلحة  ذلك  في  بما   ،)WMD(
النووي  االنتشار  ومنع  السالح  نزع  أن  بنغالديش  وترى  إيصالها�  وسائل 
لجميع أسلحة الدمار الشامل بمثابة أداة وشرط أساسي لتعزيز السلم واألمن 
سواء  كبرى،  أولوية  وإعطائه  السالح  بنزع  بنغالديش  التزام  إن  الدوليين� 
النووي أو التقليدي، ينبع من التزامات دستورية لها تهدف إلى نزع السالح 
بشكل عام وكامل� وتؤيد بنغالديش بثبات نهًجا متعدد األطراف لمنع االنتشار 
النووي ونزع السالح� وتمشيًا مع هذه المبادئ، أصبحت بنغالديش طرفًا في 
االنتشار  ومنع  السالح  نزع  مجال  في  الدولية  القانونية  الصكوك  من  عدد 

النووي، وسنت القوانين واللوائح المحلية لوضع هذه الصكوك حيز التنفيذ�

التزامات  لتنفيذ  فعالة  تدابير  واتخاذ  بفرض  ملتزمة  بنغالديش  تزال  ال 
ملزمة عمالً بقرار مجلس األمن الدولي )UNSCR( رقم 1540� وقد قدمت 
بنغالديش تقريرها الوطني األول حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540، 
وقدمت  يونيو 2006�   28 في  الشامل"  الدمار  أسلحة  انتشار  "منع  بعنوان 
بنغالديش تقريرها الوطني الثاني حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540 
في 6 يونيو 2009� ومع ذلك، فمن الواضح أن بنغالديش بحاجة إلى معالجة 
ضمان  أجل  من  والمؤسسية  واإلدارية  والتنظيمية  القانونية  القضايا  بعض 
على  شموالً  أكثر  تقارير  وتقديم   ،1540 رقم  األمن  مجلس  لقرار  االمتثال 
أساس منتظم� في هذا الصدد، بدأت بنغالديش بالفعل العمل مع األمم المتحدة، 
ومركز األمم المتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح في آسيا والمحيط الهادئ 
اإلقليمي  للتعاون  آسيا  رابطة جنوب  في  األعضاء  والدول   ،)UNRCPD(

)SAARC(، والشركاء اآلخرين لتحقيق تلك االلتزامات المترتبة على قرار 
مجلس األمن رقم 1540�

الوطنية  المصالح  أصحاب  بين  الوعي  من  المزيد  خلق  أجل  ومن 
المشتركة في تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540 والقرارات األخرى ذات 
وطنية  لجنة  بنغالديش  حكومة  شكلت  األمن،  مجلس  من  الصادرة  الصلة 
برئاسة وزير الخارجية كما صرح بذلك لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسيل 
األموال ومكافحة اإلرهاب� وتراجع اللجنة وتراقب االمتثال لقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة�

رقم  األمن  مجلس  قرار  بتنفيذ  المعنية  الوطنية  اللجنة  نظمت  وأخيرا، 
أجل  أبريل 2014، من  إلى 23  دكا من 21  1540 حلقة عمل وطنية في 
وتناول   �1540 رقم  األمن  مجلس  لقرار  بنجالديش  امتثال  على  التركيز 
القانوني  اإلطار  في  حديثًا  تشخيصها  تم  والتي  القائمة  الثغرات  الحضور 
والتنظيمي، وتبنوا سد هذه الثغرات من خالل بناء قدرات أكبر والتنسيق بين 
الوكاالت� وقد تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة قرار مجلس األمن رقم 
1540 ومقرها في نيويورك ومركز UNRCPD ومقره في كاتماندو، نيبال� 
بالتزامات  يتعلق  فيما  المشاركين  قبل  من  والتحديات  الثغرات  تحديد  تم  وقد 
قرار مجلس األمن رقم 1540� وقد تم أيًضا تناول األمور التي ما زال يتعين 
القيام بها في مجال بناء القدرات، مع مساعدة من المساعدة التقنية من شركاء 

التنمية مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي�

د� شفيق اإلسالم
قسم الهندسة النووية جامعة دكا، بنغالديش

1540 COMPASS  الحوار منتدى 

1540 COMPASS

منتدى الحوار
يرجى إرسال الرسائل املتعلقة مبنتدى الحوار إىل رئيس التحرير إيجور خريبونوف عىل الربيد 

اإللكرتوين .i.khripunov@cits.uga.edu يجب أن ال تتجاوز الرسائل 500 كلمة.
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1540 COMPASS  الحوار منتدى 

مركز السالمة واألمن الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي 
)CBRSSC( في جامعة بابل

واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  للمواد  الضارة  اآلثار  تقتصر  ال 
)CBR( على الطالب والموظفين الذين يعملون معهم مباشرة فحسب� فهي 
تؤثر على جميع العاملين في الجامعة، بما في ذلك الطالب والموظفين الذين 
ال يتعاملون مع مواد CBR� وفي بعض األحيان تصل آثارها الضارة إلى  

القرى والمدن القريبة من الجامعة�

ال تظهر آثار بعض مواد CBR على الفور أو مباشرة ، بل قد    •
تظهر بعد فترة طويلة�  

إن األضرار المباشرة الناجمة عن الحوادث المتعلقة بمواد    •
CBR ال تشكل سوى نسبة صغيرة من الضرر غير المباشر�  

بيئة سليمة وآمنة في  المحافظة على  CBRSSC هي  إن رؤيتنا في 
جامعة بابل، وخالية من المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية والبيولوجية 
هيئة  والموظفين وأعضاء  للطالب  الحياة  المشعة، وتحسين جودة  والمواد 
واألمن  والسالمة  الكيميائي  واألمن  السالمة  والمجتمع من خالل  التدريس 
والطوارئ،  الجامعي،  واألمن  اإلشعاعي،  واألمن  والسالمة  البيولوجي 
يقوم  الرؤية،  هذه  تحقيق  أجل  من  لدينا�  الطبية  واإلدارات  البيئة،  وحماية 

المركز بما يلي:

يجري دورات تدريبية لمختلف المستويات التي تُدرس المخاطر    �1
والوقاية ومبادئ السالمة واألمن، وكذلك التخزين السليم    

�CBR وأساليب التعامل مع مواد  

يراقب المختبرات والمستودعات التعليمية والبحثية من خالل    �2
القيام بزيارات مجدولة ومخصصة بصفة دورية� ويقوم بتقييم    

العمل الذي أجري في الموقع من خالل هذه الزيارات� ويجري    
تقييمات شاملة إلجراءات أمن وسالمة CBR ويقدم تقارير بها    

إلى السلطات المختصة�  

يصمم خطة طوارئ لكل مختبر، وقسم، وكيان إداري أو خدمي    �3
في القسم أو الكلية أو الجامعة� وهذا يشمل أيًضا قسم التعليم    

الصحي، وقسم مكافحة الحرائق، ووحدات الطوارئ الصحية،    
فضالً عن مكاتب األمن، في الوقت الذي تعد فيه الجامعة خطة    

طوارئ متكاملة في حالة وقوع حادث�  

يعد خطة إخالء لكل مختبر، وقسم، وكلية، وكيان إداري أو    �4
خدمي في القسم أو الكلية أو الجامعة� وهذا يشمل أيًضا وضع    

خطة إخالء متكاملة للجامعة بالتنسيق مع أمن الجامعة في حالة    
وقوع حادث�  

ينشئ ويوزع التوجيهات التحذيرية، بما في ذلك عالمات    �5
التحذير، وعالمات مخرج الطوارئ، وعالمات طفاية حريق،    
بما في ذلك نوع طفاية الحريق وكيفية استخدامها�  يقوم مركز    

CBRSSC بتوعية مجتمع الجامعة والمجتمع ككل بسالمة    
 �CBR وأمن  

  CBR يجدد مختبرات األبحاث والدراسات ومستودعات مواد  �6
لتلبية متطلبات سالمة وأمن CBR، ويأخذ بعين االعتبار قضايا    

سالمة وأمن CBR عند التخطيط لبناء هذه المرافق في    

المستقبل�  

البروفيسور فالح حسن حسين، حاصل على الدكتوراه 

جامعة بابل، العراق

جنوب  تاون،  كيب   ،1540 القرار  لجنة  لخبراء  السابق  االجتماع 
أفريقيا، 28-29 مايو 2015

من خالل القرار 1977 )لعام 2011(، دعا مجلس األمن لجنة القرار 
1540 "للنظر في - بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية ودون 
اإلقليمية ذات الصلة وهيئات األمم المتحدة األخرى - تنمية سبل االستفادة 
من الخبرات والحفاظ عليها، بما في ذلك - على وجه الخصوص - تلك التي 
لدى الخبراء السابقين في المجموعة، والتي يمكن أن تتوفر لمهمات محددة 

وعند االحتياج للمساعدة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1540 )لعام 2004( "�

اعتباًرا من 1 مايو 2015، تم تعيين ستة وعشرين فرًدا من قبل األمين 
العام لألمم المتحدة ليكونوا بمثابة خبراء لجنة القرار 1540، وهم يغطون 
مجموعة واسعة من الخبرات المختلفة� ومن بين هؤالء، أصبح اآلن ثمانية 
عشر فرًدا من الخبراء السابقين، وجميعهم يحتمل أن يكون بمثابة مورد هام 
خبراتهم  بتطوير  قاموا  خدمتهم،  مدة  أثناء   �1540 القرار  للجنة  ومفيد 
هذا  لتنفيذ  الرئيسية  للجوانب  فريدة  مؤسسية  ذاكرة  واكتسبوا  ومهاراتهم 
القرار� وعالوة على ذلك، فإن العديد من هؤالء الخبراء ال يزالون نشطين 
بشأن القضايا المتعلقة بالقرار 1540، مع القدرة على االستمرار في دعم 

أنشطة اللجنة وخبرائها الحاليين بأساليب متنوعة�

بدعم من   -  )ISS( األمنية  للدراسات  إفريقيا  استضاف معهد جنوب 
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح وبالتنسيق مع خبراء مجموعة لجنة 
القرار 1540 - اجتماع خبراء لجنة القرار 1540 السابقين في كيب تاون 
بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 مايو 2015� وقد تم تقديم الدعم لالجتماع من 
قبل مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )UNODA( من خالل أموال 
المتحدة  والواليات  كوريا  جمهورية  حكومتي  قبل  من  التبرعات  من 

األمريكية�

وكان الغرض من اجتماع الخبراء السابقين هو منحهم فرصة للمساهمة 
إلى  والرامية  الدولي  المجتمع  من  الجماعية  للجهود  دقيق  تقييم  إجراء  في 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  كامل،  بشكل   1540 للقرار  الدول  تنفيذ  تسهيل 
اإلنجازات التي تمت حتى اآلن، والتحديات التي تمت مواجهتها، والخيارات 
الممكنة لتعزيز الكفاءة والفعالية� وكان من المتوقع أيًضا أن هذا االجتماع 
سيسهم إسهاًما قيًما في االستعراض الشامل للقرار 1540 في عام 2016� 
 ،1540 القرار  للجنة  سابق  رئيس  آخر  عن  ممثل  المشاركين  بين  ومن 
وأستراليا،  األرجنتين،  )من  سابقًا  خبيًرا  عشر  واثني  كوريا،  وجمهورية 
والبرازيل، وإريتريا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة، والواليات 
والمملكة  أفريقيا  وجنوب  المكسيك  )من  حاليين  خبراء  وثالثة  المتحدة(، 

المتحدة(، وممثل عن مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح� 

الموضوعية،  المناقشات  تسهيل  أجل  ومن  لالجتماع،  التحضير  في 
طُلب من كل خبير سابق إعداد وتقديم ورقة تتناول القضايا الهامة التي تظل 
الدروس  وتبادل  تجربته  على  باالعتماد  وذلك  اللجنة،  بعمل  الصلة  وثيقة 
والمناقشات  التقديمية  العروض  غطتها  التي  المواضيع  وشملت  المستفادة� 
التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ والمساعدة وبناء 
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غير  والمنظمات  المدني  المجتمع  تعبئة  وحدود  إمكانية  ومدى  القدرات؛ 
الحكومية؛ والدروس المستفادة فيما يتعلق بالقطاع الخاص وقطاع الصناعة، 
بما في ذلك في سياق عملية فيسبادن؛ وتحديد الممارسات الفعالة؛ وأدوات 
للدول،  بيانات تشريعية، وزيارات  لجنة القرار 1540 )مصفوفة، وقاعدة 
الموارد  من  المثلى  االستفادة  وكيفية  االنتشار،  وجهود  والشفافية  الخ(؛ 
الموجودة داخل لجنة القرار 1540، وفريق الخبراء، واألمانة العامة لألمم 

المتحدة�

ويخطط معهد الدراسات األمنية )ISS( لنشر نسخة منقحة من األوراق 
والمناقشات كمساهمة في االستعراض الشامل لعام 2016 في وقت الحق 

من هذا العام�

نويل ستوت

زميل باحث كبير في التهديدات العابرة للحدود الوطنية ومعهد الجريمة الدولية للدراسات األمنية، 
بريتوريا، جنوب أفريقيا 

نيكوال كاسبرزيك

استشاري دولي في معهد الدراسات األمنية

تخطيط االحتماالت العالمية الجديدة من خالل التحالف االستراتيجي 
للجنة القرار 1540 مع المجتمع المدني

 ،1540 القرار  لجنة  خبراء  فريق  في  كعضو  واليتي  فترة  خالل 
أصبحت داعًما قويًا لتحقيق التآزر بين مجاالت تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
القرار 1540 من خالل  لجنة  إتمام وتعزيز عمل  1540، والمساعدة في 
رسم االحتماالت العالمية الجديدة� واآلن، كعضو سابق في فريق الخبراء، 
أقدم هنا توصيات عملية لتخطيط الطريق لمشاركة منظمات المجتمع المدني� 
للخبراء  اجتماع  قدمتها في  التي  الورقة  أدناه مقتطف من  الوارد  الملخص 
أفريقيا يومي 28  تاون بجنوب  القرار 1540 في كيب  لجنة  السابقين في 

و29 مايو 2015�

ينبغي أن يحتوي موقع لجنة القرار 1540 على الويب    •
تفصل مشاركة اللجنة مع المجتمع المدني )إلى جانب   معلومات    

االنتشار ورفع الوعي(، وتقدير جهود المجتمع المدني في    
أسلحة الدمار الشامل، ومساعدة التنفيذ الوطني للقرار   مكافحة    

رقم 1540 )لعام 2004(، ودعوة المجتمع المدني للحصول    
على معلومات حول الخبرة الفعالة ذات الصلة، والدروس    

المستفادة، والممارسات الفعالة في المجاالت التي يشملها قرار    
مجلس األمن رقم 1540�   

ينبغي على لجنة القرار 1540 دعوة منظمات المجتمع المدني    •
)CSO( ذات الصلة، مثل VERTIC ومركز التجارة واألمن    

الدولي )CITS( لالنضمام إلى شبكة من مقدمي المساعدات    
وإدراجها في موقع الويب الخاص بلجنة القرار 1540�  

ينبغي على لجنة القرار 1540 دعوة مركز CITS إلطالع    •
أعضاء اللجنة على األدوات والمنهجيات لتقييم وتعزيز ثقافة    

  �)CBRN( األمن الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي  
وتعد هذه الثقافة جوهرية من أجل "تنفيذ ضوابط مالئمة على    

المواد ذات الصلة" ومكملة لتخصيص قوانين فعالة تحظر    
أنشطة تنطوي على انتشار األسلحة النووية والكيميائية    

والبيولوجية ووسائل إيصالها إلى الجهات الفاعلة من غير    
الدول، وال سيما بالنسبة لألغراض اإلرهابية على النحو    

المنصوص عليه في قرار مجلس األمن رقم 1540�  

ينبغي على لجنة القرار 1540 وفريق خبرائها العمل مع لجنة    •
مكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب    

)CTED( إليجاد سبل إلشراك المجتمع المدني وشبكة األبحاث    
العالمية لمديرية CTED لمنظمات المجتمع المدني بشكل نشط،    

وذلك لمراقبة انتشار أسلحة الدمار الشامل والقضايا المتعلقة    
بالقرار 1540�  

ينبغي على لجنة القرار 1540 ومجلس األمن ككل البحث عن    •
سبل لربط موضوعات تكون مختلفة موضوعيًا ولكن ترتبط    

عمليًا في جدول أعمال مجلس األمن، مثل حظر انتشار أسلحة    
الدمار الشامل والمرأة والسالم واألمن�  

ينبغي على مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح     •
)UNODA( الرعاية وينبغي على لجنة القرار 1540 توضيح    
دليل مرجعي فني مطور لمنظمات المجتمع المدني حول القرار    
1540، وذلك ليتم استخدامه من قبل الدول على أساس تطوعي    

في جهود التنفيذ الوطنية�  

ينبغي على UNODA بناء شبكة من مراكز اتصال المجتمع    •
المدني من فعاليات االنتشار الخاصة به وتوجه لهم الدعوة    

بشكل نصف سنوي من قبل األمين العام لألمم المتحدة يلتمس    
خاللها تقديم تقارير بشأن تثقيف نزع السالح وحظر االنتشار�    

وينبغي على UNODA تضمين المعلومات التي تقدمها    
منظمات المجتمع المدني بموارد التعليم والتدريب المتعلقة    

بالقرار 1540 في التقارير ونشرها على موقع الويب الخاص    
�UNODA بتثقيف نزع السالح لدى  

ينبغي على UNODA تنظيم ورش عمل لتبادل المعلومات    •
حول كيفية تحسين التعليم والتدريب في المجاالت ذات الصلة    

بالقرار 1540، بما في ذلك من خالل استحداث وحدات نمطية    
إلكترونية ودورات دراسية وألعاب وعمليات محاكاة، ومناقشة    
السبل التي يمكن بها الحفاظ على األنشطة والمبادرات في هذه    

المجاالت�  

ينبغي على لجنة القرار 1540 وUNODA دعم إقامة نظام    •
مراقبة المجتمع المدني لتنفيذ القرار 1540، على غرار مراقبة    
األسلحة البيولوجية ومراقبة األلغام األرضية والذخائر العنقودية    

في دائرة اختصاصه�  
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وأنا آمل أن يستمر المجتمع المدني في المشاركة في تنفيذ قرار مجلس 
صوته  يجعل  وسوف  وتقييمه،  إتمامه  في  والمساعدة   1540 رقم  األمن 
مسموًعا في االستعراض الشامل القادم لعام 2016 الخاص بقرار مجلس 

األمن رقم 1540�

دانا بيركنز، حاصلة على الدكتوراه

عضوة سابقة في فريق خبراء لجنة قرار مجلس األمن الدولي رقم 1540

تطوير ثقافة األمن النووي في "المدن النووية المغلقة"
تشغيل  فيها  تم  التي  المدن  هي  الروسية  المغلقة"  النووية  "المدن  إن 
البرنامج النووي السوفييتي والمرافق الرئيسية الخاصة به� وفي هذا الوقت، 
النووية  للصناعة  األقصى  التركيز  محل  هي  المغلقة  النووية  المدن  فإن 
الروسية� وتعد نوفويورالسك إحدى هذه المدن� إذا كانت ثقافة األمن النووي 
موجودة فعالً في المدن النووية المغلقة، فما مدى نشاطها؟ كيف يمكن تطوير 

ثقافة األمن النووي وتعزيزها؟

الوطنية  للجامعة  التابع   )NTI( التكنولوجي  نوفويورالسك  معهد  يقع 
للبحوث النووية )MEPhI( في نوفويورالسك� وقد كان وال يزال أحد أهم 
أكبر  تدريب موظفي  "JSC "UEIP، واحدة من  NTI هو  أهداف معهد 
تدريب  يجب  الواضح،  ومن  اليورانيوم�  لتخصيب  العالم  شركات 
المتخصصين والعاملين في اإلدارة لإللمام بثقافة األمن النووي� وهذه هي 
إحدى القواعد لضمان سالمة وأمن المواد النووية� ولهذا السبب قمنا في عام 
البكالوريوس من  لتدريب طالب  2012 بتصميم وتضمين مناهج دراسية 

جميع التخصصات الفنية: دورة "ثقافة األمن النووي"�

باإلضافة إلى ذلك، فإن معهد NTI لديه خبرة إيجابية في التعاون مع 
وتتضمن  المدارس�  طالب  أمام  عروًضا  بانتظام  نقدم  فنحن  المدارس� 
خططنا أيًضا تطوير مشاريع جماعية لطالب الجامعات وطالب المدارس 

حول القضايا المتعلقة بثقافة األمن النووي�

والعلمية  التربوية  الفعاليات  من  لعدد  منظًما  أيًضا   NTI معهد  ويعد 
تهدف إلى نشر المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بثقافة األمن النووي�

وتشمل خططنا الرامية لمواصلة األنشطة العلمية والتعليمية في مجال 
ثقافة األمن النووي إنشاء فريق عمل وإقامة تعاون إقليمي نحو تطوير ثقافة 
األمن النووي في المدن النووية المغلقة� ومن المتوقع أن يتم إنشاء مركز 
لدراسة مشاكل ثقافة األمن النووي� سؤال آخر: هل مثل هذه الثقافة موجودة 
تقييم  أن مهمة  السبب في  إليه؟ وهذا هو  الذي وصلت  المستوى  حقًا، وما 
وجود ومستوى ثقافة األمن النووي، جنبًا إلى جنب مع تنميتها وتنفيذها، تبدو 

مهمة جًدا للمستقبل�

غريغوري زينوفييف، حاصل على الدكتوراه

)MEPHI( معهد نوفويورالسك التكنولوجي التابع للجامعة الوطنية للبحوث النووية

توصيات السياسة العامة لقمة األمن النووي لعام 2016
إن خطر حصول اإلرهابيين على المواد الالزمة لصنع قنبلة نووية أو 
قنبلة "قذرة" مشعة هو أحد أكبر المخاطر التي تواجه المجتمع العالمي� فقد 
يتسبب هجوم نووي في مدينة كبرى في قتل مئات اآلالف من البشر وسيكون 

له تداعيات اقتصادية وأمنية ومجتمعية تفوق المأساة المباشرة�

أصدر فريق من الخبراء الدوليين الموقرين توصيات يمكنها أن تساعد 
في منع مثل هذه المأساة في تقرير جديد بعنوان النتائج التي نحتاجها في عام 
http://www�( النووي  األمن  لقمة  العامة  السياسة  توصيات   :2016

�)pdf�2016_fmwg�org/FMWG_Results_We_Need_in

في عام 2010، أطلق الرئيس األمريكي باراك أوباما عملية قمة األمن 
النووي )NSS(، داعيًا العشرات من رؤساء الدول في واشنطن العاصمة 
لمناقشة األمن النووي� وقد عقدت قمتان إضافيتان في عام 2012 في سيول 
القمتان  وجلبت  بهولندا�  الهاي  في   2014 عام  وفي  كوريا،  بجمهورية 
المشعة  والمواد  الضعيفة  النووية  الحماية  بمسألة  المستوى  رفيع  اهتماًما 
أمانًا  أكثر  مكانًا  العالم  من  جعلت  إجراءات  اتخاذ  إلى  أدى  مما  األخرى، 

للبشر عبر القارات�

ومع ذلك، فإن المهمة لم تكتمل بعد� ومن خالل القمة النهائية القادمة 
في عام 2016، من الضروري أن تنتج عملية NSS إرثًا يعمل على مساندة 
اإلنجازات وسد الثغرات المتبقية في البنية األساسية لألمن النووي العالمي� 
وفي حين أنه قد يتم التخطيط لقمم إضافية، فمن غير المرجح أن يكون بهذا 
النطاق وهذا الحجم وهذه الوتيرة� ويجب أال يدع قادة العالم المشاركين في 

NSS لعام 2016 هذه الفرصة تفلت من أيدينا�

ولفهم األهمية الحاسمة لقمة عام 2016، وضع خبراء المجتمع المدني 
من فريق المواد االنشطارية العامل )FMWG( توصيات للسياسة العامة 

مبتكرة وقابلة للتنفيذ على ثالثة موضوعات:

القضاء على اليورانيوم عالي التخصيب في التطبيقات المدنية،    1
برئاسة إيلينا سوكوفا  

تعزيز أمن المواد النووية العسكرية، برئاسة جيمس دويل   2

تبادل المعلومات والمعايير وأفضل الممارسات والثقافة األمنية،    3
برئاسة أنيتا نيلسون  

يمكن تنفيذ السياسة العامة الواردة في "النتائج التي نحتاجها في عام 
2016" من خالل عملية NSS وخارجها لتوفير حماية أفضل للمجتمعات 

في جميع أنحاء العالم من خطر اإلرهاب النووي�

ليزلي مكنيش
مدير التنسيق، فريق المواد االنشطارية العامل
واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية
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اقتراح حول كيفية بناء الثقافة األمنية في سلسلة التوريد الكيميائي 
وبين المستخدمين األوليين

المواد  وأمن  والنووي  واإلشعاعي  والبيولوجي  الكيميائي  األمن  يعد 
المتفجرة مسألة متعددة الجوانب� والتعامل معها في وقت النزاعات المختلفة 
يتجاوز كفاءات أصحاب المصالح التقليديين� وهذا صحيح بشكل خاص في 
قطاع المواد الكيماوية، وذلك ألن الكثير من المواد الكيميائية غير المشمولة 
بجداول ملزمة قانونًا قد يكون لها إمكانية االستخدام المزدوج، حيث يمكن 
تحويلها واستخدامها لتسبب ضرًرا على نطاق عام� للحد من التهديد العام 
قدرة  تعزيز  يجب  وقد  استخدامها،  يساء  التي  الكيميائية  المواد  عن  الناجم 
خالل  من   - الدولة  مؤسسات  من  معظمهم   - التقليديين  المصالح  أصحاب 
مساهمة تطوعية من أولئك الذين يستخدمون أو يتاجرون أو يمتلكون المواد 

الخطرة�

تجميعها  تم  التي  الجيدة  والممارسات  االستخدام  أدلة  هناك عدد من   
تأمين  كيفية  تغطي  والتي  الموجودة،  الصناعية  االتحادات  قبل  من  تطوًعا 
وزيادة  والنقل،  التحتية  البنية  ضعف  من  والحد  بالمرء،  الخاصة  الموارد 
الحذر عند تدفق المواد الخطرة� إن تلك األدلة أو المبادئ التوجيهية هي في 
معظمها موجهة نحو مشكلة واحدة )على سبيل المثال، األمن المادي أو النقل 
أو تحديد هوية العميل(، ومع ذلك، نادًرا ما يتم بناؤها على مساهمة متعددة 
األوجه� وهذا يجعل المعلومات العملية متناثرة� من ناحية االتصاالت، فهي 
تحتوي على قوائم مراجعة صارمة ولكن شاملة وكثيًرا ما يعرض إجراءات 
تقديم تقارير متطورة، وهو نهج مرهق للشركات الصغيرة التي لديها عدد 
التي  المخاطر  بشأن  المعرفة  من  جًدا  ضئيل  وقدر  الموارد  من  جًدا  قليل 
تنطوي عليها المواد الكيميائية� يتعلق ذلك على وجه الخصوص بالمخاطر 
ذات االستخدام المزدوج، والتي تختلف عن المخاطر التي تشكلها معالجة 
قبل  من  الكفاية  فيه  بما  األخيرة  هذه  تغطية  تتم  واستخدامها�  المواد  هذه 
الروتينية�  التحقق  وإجراءات  المعلومات،  بتدفق  الخاص  والتدفق  القانون، 
األمن  ثقافة  "نحو  اسم  عليه  أطلق  مشروع  وضع  تم  ذلك،  على  وبناء 
المقر  يديره  الذي  الجريمة"  ومكافحة  "منع  برنامج  إطار  في  الكيميائي" 
سيقوم  لها�  التابعة  للعدالة  العامة  والمديرية  األوروبية  للمفوضية  الرئيسي 
البرنامج ببناء الثقافة األمنية في جميع أنحاء سلسلة التوريد الكيميائي، وتقديم 

توجيهات أمنية مرنة، وإنشاء شبكة لنشر المعرفة والوعي� 

سيتم تشغيل البرنامج على مراحل� وقد تم تجميع المعارف والممارسات 
الالزمة من أصحاب مصالح متعددين في المرحلة األولى� وقد تمت دعوة 
أصحاب المصالح — بما في ذلك الشرطة، واألمن الداخلي ومدراء البنية 
التحتية الحساسة، ومسؤولي ضوابط التصدير والسوق الكيميائية والمحامين، 
والمشرفين على السالمة الكيميائية وإدارة األزمات، والمستجيبين األوائل، 
وخدمات تخفيف المخاطر — إلى ورشة عمل العتماد منهج شامل لبرنامج 
األمن الكيميائي� وتم إعداد منهج لتدريب مدربي األمن الكيميائي في المرحلة 
التي  الشركات  المعارين من  المتطوعين  وقد درست مجموعة من  الثانية� 
الدراسي� وشارك  المنهج  لهذا  وفقًا  الكيميائي  األمن  إلى مشروع  انضمت 
المدربون، بعد إكمال التدريب، في المرحلة الثالثة، حيث قاموا بتعليم األمن 
الكيميائي لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد الكيميائي 
خالل سلسلة من الدورات التدريبية اإلقليمية� وتم تسجيل جميع المشاركين 
للسالمة  الدولي  المركز  يديرها  خصيًصا  مصممة  شبكة  في  التدريب  في 
الكيميائي  األمن  ثقافة  لنشر  الشبكة  هذه  تكريس  وتم  الكيميائي�  واألمن 
األمن  مجال  في  المهتمين  على  واالعتماد  والوعي،  العملية  والمعلومات 

الكيميائي وعلى استعداد لتبادل اآلراء واألفكار� 
ليسالو جورنياك
مركز REACH AND CLP في معهد بحوث الكيمياء الصناعية، وارسو، بولندا
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مجلة جديدة في إدارة التجارة االستراتيجية
 Strategic Trade بشأن مجلة Compass أود أن أبلغ قراء مجلة
Review، وهي مجلة جديدة لمراجعة األقران مخصصة للرقابة التجارية 

االستراتيجية�

األمنية،  والتهديدات  المعقدة،  التوريد  العولمة، وسالسل  لقد وضعت 
والصكوك القانونية الدولية الجديدة ضوابط التجارة االستراتيجية في طليعة 
منع االنتشار النووي ومناقشات أمنية أوسع نطاقًا� وفي الوقت نفسه، ازداد 
االهتمام البحثي بالمجال في مختلف أنحاء العالم، كما تم طرح المزيد من 
األسئلة بشأن كيفية التعامل مع التحديات الجديدة، وحتى في جوانب محددة 
النمو  على  البحوث  مجتمع  قدرة  تشجيع  أجل  ومن  المجال�  من  بوضوح 
حقيقي،  أكاديمي  كمجال  التجارة  ضوابط  وضع  بهدف  وذلك  واالزدهار، 
أصدرت مجلة Strategic Trade Review دعوة لتقديم أوراق القضية 

االفتتاحية، التي ستنشر في الخريف 2015� 

األقران  لمراجعة  مجلة   Strategic Trade Review مجلة  تعد 
مخصصة لضوابط التجارة التقليدية ذات االستخدام المزدوج� وسوف تنشر 
التجارة  مجال  تتناول  األقران  ولمراجعة  عالية  جودة  ذات  مقاالت  المجلة 
الدولي،  القانون  التالية:  المجاالت  المقاالت  تغطي  المعقد� وسوف  واألمن 
والتطورات التكنولوجية، والتحليل التجاري، والممارسات الجيدة، وتحليل 
القدرات  وبناء  القضائية،  والمالحقة  واإلنفاذ،  المخاطر،  وتقييم  التنفيذ، 
المقارنة،  والدراسات  الحالة(،  ودراسات  والمنهجية،  )االستراتيجية، 
والتحليل التاريخي، وقضايا الترخيص، والعقوبات، والتعاريف والمحاضرة، 
واألنماط واالتجاهات، واالختصاص القضائي، والتعاون الدولي واإلقليمي، 

والتوعية الصناعة واالتصاالت، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة�

ونظًرا للطبيعة العالمية للتجارة االستراتيجية، تهدف المجلة إلى جذب 
مساهمات من جميع أنحاء العالم من أجل نشر التحاليل من قواعد مختلفة قدر 
http:// الرابط  على  متوفرة  المجلة  حول  المعلومات  من  مزيد  اإلمكان� 

local�droit�ulg�ac�be/jcms/service/49/revue�php

أندريا فيسكي

مركز االتحاد األوروبي للبحوث المشتركة، إسبرا، إيطاليا
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ضوابط الصادرات والتجارة األمريكية وكيف أنها 
تتقاطع مع قرار مجلس األمن رقم 1540

مقابلة مع نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي 
سيمون ليماج

بها  تروج  التي  المختلفة  الطرق  هي  ما   :Compass  1540
المساعدات األمريكية للبلدان األخرى فيما يتعلق بإدارة التجارة االستراتيجية 

إلزام قرار مجلس األمن رقم 1540؟

ليماج: حسٌن، إلعطاء القراء إحساس بأهمية هذه المهمة أظن أن علّي 
قول بضع كلمات عن القرار 1540، ما هو عليه وما هو ليس عليه، ومن ثم 
كيف يمكن للبرنامج EXBS، وهو برنامج ضوابط التصدير وتأمين الحدود 
ذات صلة الذي أشرف عليه، أن يتعلق بالقرار 1540 كآلية مساعدة ثنائية�  
لمكافحة   1540 رقم  القرار  الدولي  األمن  مجلس  أصدر   2004 عام  في 
مع  إيصالها،  ووسائل  والبيولوجية  والكيميائية  النووية  األسلحة  انتشار 
التركيز بشكل خاص على الجهات الفاعلة غير الحكومية�  ومن بين أكثر من 
200 التزام يفرضه قرار مجلس األمن رقم 1540، والتي سوف أشير إليها 
بالقرار 1540 - الملزم قانونًا بكامله لجميع الدول -، قرر مجلس األمن أن 
النووية  باألسلحة  المتعلقة  المواد  تصدير  على  فرض ضوابط  الدول  على 
المتعلقة  الضوابط  ذلك  في  بما  إيصالها،  ووسائل  والبيولوجية،  والكيميائية 
يوسع  الضوابط�   تلك  على  وتحافظ  العناصر  لهذه  النهائيين  بالمستخدمين 
التصدير،  وإعادة  والعبور،  الشحن،  عمليات  لتشمل  الضوابط  هذه  القرار 
والخدمات  والنقل،  التمويل،  على  المثال،  سبيل  على  ضوابط،  عن  فضالً 
األخرى التي تدعم هذه المعامالت�  وبوجه عام، يترك القرار كيفية تنفيذ هذه 
الضوابط لتقدير السلطة الوطنية�  فالقرار على سبيل المثال يوصي فقط بأن 
ال  القرار  أن  من  الرغم  وعلى  فعالة�   وطنية  ضوابط  قوائم  الدول  تضع 
هذه  مثل  يعرف  فهو  عليها،  ضوابط  لوضع  العناصر  من  قائمة  يتضمن 
المعاهدات  تغطيها  التي  والتكنولوجيا  والمعدات  المواد  أنها  على  العناصر 
الضوابط  قوائم  في  المدرجة  أو  الصلة  ذات  المتعددة األطراف  والترتيبات 

الوطنية�

ويعكس القرار أيًضا إدراك أن العديد من الدول ستحتاج إلى مساعدة 
في تنفيذ التزاماتها بما في ذلك ضوابط التصدير، ويشجع الدول األعضاء 
على تقديم المساعدة�  هناك قدر هائل من العمل، بالقدر الذي يمكنك تخيله، 
ال يزال يتعين القيام به لمساعدة المجتمع الدولي على التنفيذ الكامل للقرار بما 

في ذلك في المجال الذي نناقشه اليوم بشأن ضوابط التصدير�  

الواليات  تقدم  بإيجاز�    EXBS برنامج  إلى  اآلن  سأتحول  حسٌن، 
التصدير  ضوابط  تطوير  إطار  في  بلًدا   60 من  ألكثر  مساعدات  المتحدة 
وتأمين  التصدير  ضوابط  برنامج  خالل  من  الحدود  تأمين  على  وقدراتها 
 EXBS التابع لوزارة الخارجية�  يعتمد برنامج )EXBS( الحدود ذات صلة
على خبرة وكاالت الحكومة األمريكية وخبراء حكوميين أجانب، والقطاع 
الخاص، والمجتمع األكاديمي لتنظيم أكثر من 200 نشاط متخصص لبناء 
الحدود في خمسة مجاالت  التصدير وتأمين  القدرات على تحسين ضوابط 

أساسية�

1540 COMPASS

مقابلة شخصية
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والمواد  التجارة  لتنظيم  شاملة  تنظيمية   / قانونية  أطر  وضع  أوالً: 
القوانين�   تلك  وإنفاذ  االنتشار  المزدوج من حيث  االستخدام  ذات  الحساسة 
برنامج  قادت جهود  المثال،  سبيل  عمليًا، على  تأثيره  لمحة عن  إلعطائك 
EXBS مؤخًرا إلى اعتماد تشريع جديد في طاجيكستان� وفي عام 2014، 
ساهم دعم برنامج EXBS في إقرار قوانين جديدة للرقابة على الصادرات 
في صربيا� ويعمل برنامج EXBS حاليًا في أفغانستان، وكينيا، والمغرب، 
ومنغوليا، والفيليبيانز وغيرها على تطوير مشروع تشريع ضوابط التجارة 
االستراتيجية لديهم�  ومن ثم يمكن رؤية االمتداد العالمي والواسع لمشاركتنا�

ثانيًا: وضع إجراءات وممارسات فعالة للترخيص تطبق على التصدير 
والنقل وإعادة الشحن والسمسرة وعمليات التمويل التي تنطوي على السلع 
الخاضعة للرقابة�  على سبيل المثال، في شهر يونيو من العام الماضي، دعم 

دراسية  زيارة   EXBS
لمسؤولي التراخيص التايالندية 
لمعرفة  الجنوبية  كوريا  إلى 
إصدار  أنظمة  عن  المزيد 
جمهورية  في  التراخيص 
عليها  أطلقت  كوريا 
مثل  تعزز    �"YesTrade"
هذه التبادالت التنسيق اإلقليمي 
ضوابط  ممارسات  ألفضل 
وتسهل  االستراتيجية،  التجارة 
بين  للند  الند  شبكات  تطوير 
االنتشار  حظر  ممارسي 

النووي�   

الحكومات  تواصل  تعزز  التي  األنشطة   EXBS برنامج  يدعم  ثالثًا: 
الشريكة مع قطاعات الصناعة االستراتيجية لديها بما في ذلك المصدرين 
ووكالء الشحن وشركات الشحن الذين هم بمثابة شركاء مهمين بالنسبة لنا�  
عمل  ورشة   EXBS برنامج  سهل   ،2014 عام  في  المثال،  سبيل  على 
للتواصل لمدة يومين مع قطاع الصناعة والحكومة األرمنية لمناقشة مخاطر 
االمتثال  وقيمة  ضرورة  وتوضيح  أرمينيا  تواجه  التي  النووي  االنتشار 
الداخلي ألفضل الممارسات للمصدرين األرمنيين للبضائع ذات االستخدام 
المزدوج� أدى هذا الحدث إلى نشر توجيهات السياسة العامة بشأن برامج 

االمتثال الداخلي )ICP( التابع لوزارة االقتصاد األرمنية هذا العام�

رابًعا: تعزيز اإلنفاذ عند نقاط الدخول على الحدود وفيما بينها�  يقدم 
المواد  من  والتخلص  والحجر  والتفتيش  الكشف  على  تدريبًا   EXBS
الخاضعة للرقابة، فضالً عن التحقيق ومالحقة االنتهاكات قضائيًا�  يتبرع 
على  الشريكة�   للحكومات  متقدمة  وتفتيش  كشف  بمعدات  أيًضا   EXBS
سبيل المثال، يعزز EXBS قدرة جيران سوريا على وقف عمليات النقل 
للحدود  األمامي  الخط  تأمين  مسؤولي  تدريب  خالل  من  المشروعة  غير 
في  الشامل  الدمار  مكونات  من  المزدوج  االستخدام  ذات  األسلحة  لتحديد 
تركيا واألردن ولبنان�  وفي هذه المنطقة، يعمل EXBS أيًضا مع المنظمات 
الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية لتشجيع اعتماد أفضل ممارسات اإلنفاذ 
بما في ذلك نظام مانيفست اآللي المتقدم، وجمع البيانات، واالستهداف اآللي�    

وأخيًرا، يدعم EXBS أنشطة لتسهيل التعاون بين الوكاالت، وتبادل 
الشريكة�  عقد آخر مؤتمر دولي  الدول  بين  الدولي  المعلومات، والتعاون 
مارس  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دبي،  في  الصادرات  على  للرقابة 

فوائد  ولتوضيح  بلًدا�    74 من  مشارًكا   313 الحدث  ضم  وقد    �2014
التعاون الدولي، يوحد EXBS الجهود مع الجهات المانحة الدولية األخرى�  
على سبيل المثال، فإن قانون جورجيا لعام 2014 بشأن مراقبة المنتجات 
العسكرية وذات االستخدام المزدوج هو نتاج جهد مشترك لمدة 5 سنوات 
ذات  البضائع  حول  األوروبي  لالتحاد  التوعية  وبرنامج   EXBS بين 
االستخدام المزدوج�  تساعد مساعدة EXBS في تحسين عملية صنع القرار 
بشأن طلبات النقل ذات االستخدام المزدوج ومواءمة النظم الوطنية للرقابة 
غير  التجارة  مخاطر  من  والحد  الدولية،  المعايير  مع  الصادرات  على 
المشروعة واالتجار في أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة� من خالل 
 EXBS تعزيز القدرات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، تساهم مساعدات

في التنفيذ الفعال للقرار 1540�   

إن أثر مساعدة EXBS واضح 
أصدرت   ،2004 عام  منذ  للعيان�  
القرار 1540 عدة تقارير توثق  لجنة 
لتنفيذ  الدول  تتخذها  التي  التدابير 
التزاماتها بضوابط التصدير�  فقد وجد 
أو  وضعت  السلطات  من  العديد  أن 
لتعكس  الرقابة  نظم  بتغيير  قامت 
  �1540 القرار  بموجب  التزاماتها 
شركاء  من  العديد  هؤالء،  بين  ومن 
أرمينيا،  ذلك:  في  بما   ،EXBS
واألردن،  والهند،  وجورجيا، 
والمكسيك،  وماليزيا،  وكوسوفو، 
وصربيا، وتايالند، واإلمارات العربية 

المتحدة� 

Compass 1540: ما هي التحديات التي تواجه ضمان أن تصبح 
نتائج هذه المساعدة - التغييرات المؤسسية والمعيارية في البلدان المستهدفة 
تطويرها  يجري  التي  االستراتيجيات  أنواع  هي  وما  االستدامة؟  ذاتية   -
للتغلب على هذه التحديات؟ وهل يمكنك تقديم بعض األمثلة التي أصبحت 

فيها التغييرات ذاتية االستدامة؟

التحديات  أحد  هو  االستدامة  يواجه  الذي  التحدي  إن  ليماج:  حسُن، 
هذا  تطوير  على  نعمل  بينما  واشنطن  في  داخليًا  نتناولها  التي  جًدا  المهمة 
التواصل وفي الميدان عندما ننخرط مع الدول الشريكة لنا�  في واشنطن، 
يتضمن برنامج EXBS الذي أقوم باإلشراف عليه ذراًعا للتنسيق المشترك 
بين الوكاالت، أو فريق للعمل المشترك بين الوكاالت�  هناك مستوى للعمل 
تتم إدارته من قبل مدير برنامج EXBS ومستوى رفيع أقوم بإدارته على 
أساس منتظم، والذي يجمع بين جميع الوكاالت والعناصر داخل الحكومة 
االستراتيجية�   التجارة  ضوابط  في  للمساعدة  التمويل  تقدم  التي  األمريكية 
نجتمع ونركز على البلدان والمناطق التي تلزمها المساعدات ونتأكد من أن 
األمر  يتصادف  عندما  النزاعات  من  وتحد  مستدامة  ستكون  المساعدات 
ونعمل في األماكن ذاتها�  وفي الميدان، نعمل بشكل وثيق مع شركائنا للتأكد 
المثال،  EXBS على سبيل  إذن،  نقدمها مستدامة�   التي  المساعدة  أن  من 
اإلمكانيات  وكذلك  االستخدام،  وسهلة  العملية  المعدات  كل  تقديم  إلى  يميل 
التي يمكن نقلها إلى حد كبير إلى الوكاالت ذات الصلة التي تراقب الحدود 
وتتعامل مع حركة البضائع ذات االستخدام المزدوج�  اآلن، تتعلق االستدامة 
أيًضا باإلرادة السياسية بشكل مباشر�  يجب أن يكون لدى الحكومة الرغبة 
في إعطاء األولوية للتركيز على وضع لوائح للرقابة التجارية االستراتيجية، 
فضالً عن تنفيذها على نحو فعال�  لقد الحظنا أننا إذا قدمنا تدريبًا أساسيًا 

ويدعم EXBS أنشطة لتسهيل التعاون بني الوكاالت، 

وتبادل املعلومات، والتعاون الدويل بني الدول الرشيكة.
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التي  القانونية  التنظيمية  العمل  الالزمة، فضالً عن ورش  للغاية والمعدات 
تساعد على تطوير تلك الضوابط التجارية االستراتيجية، فسيكون بمقدورنا 

ترك انطباع دائم على البالد�   

وآخر شيء سوف أقوله هو أن لبرنامج EXBS تركيز قوي جًدا على 
رسالته�  فهو يبدأ بتقييم الفجوة في المناطق التي تحتاج إلى تحسين داخل 
واليتها، ثم يركز على بناء القدرات في المجاالت الخمسة التي تحدثت عنها، 
ومن ثم يحدث ما ال يحدث دائًما؛ يترك البلد�  يقوم البرنامج بترقية تصنيف 
البلد الذي كان يعمل به ويغير العالقة معه من بلد شريك، حيث كنا نقدم له 
مع  والعمل  وتجهيز  بتدريب  ويقوم  نفسه  على  يعتمد  بلد  إلى  المساعدة، 
التجارة  ضوابط  تطوير  إلى  يسعون  يزالون  ال  الذين  اإلقليميين  الشركاء 
التجارة  ضوابط  اعتماد  تواجه  التي  التحديات  حيث  ومن  االستراتيجية�  
االستراتيجية بأنفسهم، هناك دائًما حالة من التوجس بين البلدان التي ليست 
على  الرقابة  تلك  تأثير  ومدى  االستراتيجية  التجارة  بضوابط  دراية  على 
التجارة المشروعة�  وتعد المهمة التعليمية جزًءا من رسالتنا، حيث نشرح 
التجارة االستراتيجية  اعتماد ضوابط  المترتبة على  الفوائد  للدول  ونوضح 
من حيث جعل البلدان وجهات استثمارية أفضل وتحسين مناخ األعمال في 
تلك البلدان، ألن البلدان األخرى غالبًا ما تريد أن تعرف المناخ األمني قبل 

تصدير المواد ذات االستخدام المزدوج�  

Compass 1540:  في كثير من الدول النامية يمكن القول أن الوفاء 
بالنسبة  قصوى  أولوية  ليس   1540 رقم  األمن  مجلس  قرار  بمسؤوليات 
للحكومات التي ال تنظر إلى بلدانها كجزء من "المشكلة"، فهي ليست من 
اهتمامات وطنية  لديها  أو مورديها، حيث يكون  العالية  التكنولوجيا  مالكي 
من  تحد  والتي  واألمن،  والجوع،  والفقر،  العام،  الحكم  مثل  إلحاًحا  أكثر 
الموارد الحكومية� ما هي االستراتيجيات التي يستخدمها مكتبك إلقناع هذه 
الدول بأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540 يجب أن يكون أولوية، وربما 
تبسيط وتنسيق متطلبات تقديم تقارير بشأن قرار مجلس األمن رقم 1540 
واالتفاقيات الدولية األخرى؟ مثل هذه البلدان غالبًا ما تقول ليس لدينا عدد 
كاف من األشخاص في الحكومة لالستجابة التفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 

ومعاهدة حظر االنتشار النووي، الخ

إلزام  هو   1540 القرار  بأن  بالتذكير  الحوار  يبدأ  ما  غالبًا  ليماج: 
عالمي على الدول األعضاء في األمم المتحدة، وهكذا، فهو ليس أمر تفرضه 
الواليات المتحدة، بل هو بالتأكيد التزام تعهدت به البلدان المنضوية تحت 
األمم المتحدة العتماد وإنفاذ معيار عالمي�  وأنت محق تماًما بشأن أنه لتنفيذ 
جميع األحكام المختلفة التي يتضمنها القرار 1540، غالبًا ما تكون هناك 
مقتضيات للموارد، ولكن في اعتقادي أيًضا أن وجود قرار سياسي ينص 
على أن هذه المسائل في الواقع من بين القضايًا التي نهتم بها ال يقل أهمية 
عن ذلك�  هناك أسباب أمنية لتنفيذ القرار 1540 لضمان أن بلًدا، على سبيل 
المثال، قد يحتوي على مسببات األمراض القاتلة، لديه القدرة على تأمينها 
بأمان�  هناك برنامج آخر أشرف عليه وهو برنامج  القضاء عليها  وربما 
المشاركة البيولوجية التابع لوزارة الخارجية، والذي يعمل بشكل وثيق جًدا 
على تطوير ممارسات السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في البلدان التي 
واضًحا  البرنامج  هذا  وكان  األمراض�   مسببات  من  قاتل  مخزون  لديها 
وفعاالً في غرب أفريقيا في أزمة إيبوال األخيرة، حيث عمل مع أجهزة إنفاذ 
لهذه  التصدي  لمساعدتها على  أفريقيا  والدوائر األخرى في غرب  القانون 
المشكلة القاتلة�  يشجع أيًضا القرار 1540 على منح مساعدات، ولكن ال يعد 
لهذه المتطلبات�  ويقدم البرنامج الذي ناقشته  بها، من الدول المانحة تلبيةً 
معكم اليوم، برنامج EXBS، المساعدة سواء على أساس ثنائي للبلدان من 
خالل التبرع بالمعدات أو التدريب أو بشكل غير مباشر من خالل الخبراء 

الذين نقوم بتوظيفهم لتوفير هذه المساعدة والتدريب من أجل المساعدة في 
االرتقاء ببلد ما في منطقة معينة�  في نهاية المطاف، بالنسبة لمجال ضوابط 
التجارة االستراتيجية، فنحن نرى لهذه األعمال / التجارة فائدة في تطوير 
مناخ أعمال يمكن التنبؤ به وضوابط تجارة استراتيجية فعالة�  فإنه ليس من 
قد  وماليزيا،  سنغافورة  المتنامية،  االقتصادات  من  اثنين  أن  الصدفة  قبيل 
وجدا أنه من المهم اعتماد ضوابط التجارة االستراتيجية في منطقة اآلسيان�  
وال يزال هناك قدر هائل من العمل للقيام به مع الدول األخرى األعضاء في 
نفسها،  االقتصادية  المنافع  على  الحصول  في  ترغب  التي  اآلسيان  اتحاد 
فيما  لديها  تكون  قد  التي  المخاوف  نبحث عن سبل معالجة  نزال  ونحن ال 
يتعلق بالتأثير على الضرورة األمنية�  ويعمل برنامجنا مع الدول لمعالجة 

تلك المخاوف بطريقة فعالة�

Compass 1540: تم تمويل جزء كبير من التواصل الدولي وبناء 
القدرات لقرار مجلس األمن رقم 1540 من قبل حكومة الواليات المتحدة 
لتعزيز  األخرى  الدول  دور  يكون  أن  رأيك  في  ينبغي  الذي  ما   �)USG(
أهداف القرار 1540 في مجالي التمويل والتواصل؟ غالبًا ما تقدم حكومة 
في  المنظمات  )مثل  أخرى  بلدان  في  للمنظمات  التمويل  المتحدة  الواليات 
األوروبي  االتحاد  أن  إال  التواصل،  أنشطة  أجل  من  األوروبي(  االتحاد 
وحكومات أجنبية أخرى ال تمول منظمات الواليات المتحدة عادةً من أجل 
هذه األنشطة� هل تعتقد أن مثل هذه الترتيبات عادلة وهل تمت مناقشتها مع 

الشركاء الدوليين؟

ليماج:  أعتقد أن هناك بالتأكيد الكثير من االلتزامات المنصوص عليها 
الموارد لدى حكومة  بالتأكيد ما يكفي من  القرار 1540، وليس هناك  في 
االلتزامات�  تلك  لتنفيذ  بحاجة  يكون  قد  بلد  كل  لمساعدة  المتحدة  الواليات 
هناك عدد من الدول تقدم المساعدة لآلخرين في مجال منع انتشار األسلحة 
النووية، ونحن نعمل بشكل وثيق جًدا مع كندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، 
تلك  من  بعض  وتلبية  االحتياجات  تلك  بعض  معالجة  لضمان  وغيرها 
الطلبات�  وبالنسبة لتعليقك وسؤالك حول االتحاد األوروبي، هناك الكثير من 
االحتياجات في هذه المنطقة منصوص عليها في القرار 1540 نراها على 
تتعلق  مشاريع  لتمويل  األوروبي  لالتحاد  بالنسبة  مجرد  إيجابي  أنها شيء 
بالوفاء بالقرار 1540 بأية طريقة يراها مناسبة للقيام بذلك�  فاالتحاد لديه 
خبرات وقدرات وموارد متطورة للغاية للقيام بذلك سواء من خالل مراكز 
بتلك  نرحب  ونحن  الثنائية�   األدوات  خالل  من  أو  به  الخاصة  التميز 

المساعدة� 
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Compass 1540: هل اإلصالحات الجارية على ضوابط التصدير 
اتجاه  أو  حجم  أو  وتيرة  على  تؤثر  أن  المرجح  من  المتحدة  الواليات  في 
المساعدات األميركية لتعزيز قرار مجلس األمن رقم 1540؟ وهل تعتقد أن 
أنشطة  يعرقل  المتحدة  الواليات  في  التصدير  لضوابط  قانون  وجود  عدم 

التواصل لدينا فيما يتعلق بقرار مجلس األمن رقم 1540؟

ومخصصات  المحلية  اإلصالح  جهود  بين  عالقة  توجد  ال  ليماج:  
ضوابط  نتخذ  أننا  الدولي  للمجتمع  نثبت  أننا  عدا  نقدمها  التي  المساعدة 
التصدير على محمل الجد، وأننا على استعداد للنظر في أنظمتنا وتحسينها�

Compass 1540: لقد كانت قمة األمن النووي )NSS( ناجحة في 
إعادة تركيز االهتمام العالمي على السبل العملية لتعزيز أمن المواد النووية� 
 )ISN ومع ذلك، فإن لدى قرار مجلس األمن رقم 1540 ومكتبك )مكتب
تركيًزا أوسع - أمن المواد والتكنولوجيات )الملموسة وغير الملموسة( في 
جميع أنحاء سلسلة التوريد� هل ترى أن هناك حاجة لتوسيع نطاق حوارات 

NSS تمشيًا مع هذه البؤر؟ وهل هناك جدوى من ذلك؟

النووي  األمن  قمة  تكون  أن  نتوقع  ما  عن  الرئيس  أعلن  لقد  ليماج: 
األخيرة�  لذلك، بينما استفاد المجتمع الدولي من زيادة التركيز الذي قمت 
بتوضيحه، تمت إضافة عملية القمة النووية إلى جهود منع االنتشار النووي، 
فمن األهمية بمكان أن نواصل التركيز القوي على اآلليات المؤسسية التي 
مساعدة  عالقات  هناك  ذلك،  مع  بالتوازي  النووي�  االنتشار  حظر  تعزز 
الخارجية، ووزارة  تبذله وزارة  النووي وعمل  األمن  قمة  بدعم من  قائمة 

الطاقة، ووزارة الدفاع وغيرها من الوكاالت في مجال منع انتشار األسلحة 
النووية الذي سيستمر، كما آمل، لفترة طويلة بعد انتهاء عملية القمة�  لذا، 
أعتقد أنه يجب الحفاظ على تركيز قوي على آليات المساعدة تلك، فضالً عن 
بعضها  من  تتعلم  أن  ويمكن  فعالة  لتكون  تستمر  بحيث  لها  الموارد  توفير 

البعض�  

قائمة  وجود  عدم  عن  سابق  وقت  في  تحدثنا   :Compass  1540
ضوابط صريحة لقرار مجلس األمن رقم 1540، والتي تأتي من األنظمة 
متعددة األطراف�  هل يفكر مكتبك في تكنولوجيات جديدة ال تغطيها قوائم 
الناس  النووية؟  يتحدث  الضوابط وكيف ستؤثر على منع انتشار األسلحة 
غالبًا عن الطباعة ثالثية األبعاد التي بواسطتها اآلن ليس لدينا بلدان مصدر 

مقابل بلدان متلقية�  فهل أخذ فريقك هذا األمر بعين االعتبار من قبل؟

المتحدة تمسكت  للواليات  المشتركة  الوكالة  أن  نعم، وأعتقد  ليماج:  
بهذه التطورات في التقنية والتكنولوجيا، والتي قد تؤثر على فعالية التدابير 
وهذا  المزدوج�   االستخدام  ذات  المواد  تصدير  على  للسيطرة  تطبق  التي 
شيء نبقي أعيننا دائًما عليه، ولكنه بمثابة تحد يواجه الوكالة المشتركة نظًرا 
ألن الخبرة التي تركز على هذه القضايا واسعة جًدا وتغطي وكاالت متعددة، 

لذلك نحن نواصل مراقبة التطورات التي قد تؤثر على هذه القضايا� 

الخارجية،  وزير  مساعد  نائب  ليماج،  سيمون   :Compass  1540
نشكرك شكًرا جزيالً على وقتك في هذه الظهيرة�

سيمون ليماج هو نائب مساعد وزير الخارجية لبرامج منع االنتشار 
النووي�   االنتشار  ومنع  الدولي  لألمن  الخارجية  وزارة  مكتب  في  النووي 
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بصفته هذه، يشرف على برامج المساعدة في منع االنتشار النووي التابعة 
لوزارة الخارجية والتي تتضمن برنامج خفض التهديد التعاوني، وبرنامج 
EXBS، وصندوق نزع السالح ومنع االنتشار النووي، وهو صندوق مهم 
مساعدة  وبرنامج  الشامل  الدمار  وأسلحة  النووي،  االنتشار  منع  لطوارئ 

مكافحة اإلرهاب�
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قرار مجلس األمن رقم 1540:
نحو برنامج معزز للعمل من أجل التخفيف من مخاطر 

CBRN
جون هارت،

1)SIPRI( معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم

المستوى بالنظر  على  والنشاطات  المختلفة  المشاورات  إلى 
التنفيذي التي نفذت فيما يختص بقرار مجلس األمن رقم 
1540 )لعام 2004(، ربما حان الوقت إلعادة النظر في صالحيات وقدرة 
لجنة القرار 1540 وجها لوجه مع شركائها المؤسسيين، وكذلك من حيث 
األولويات الحالية الشاملة للحكومات المتعلقة بالسالم واألمن الدوليين� يقترح 
عمل  برنامج  تطوير  في  تسهم  أن  يمكن  التي  المواضيع  بعض  المقال  هذا 
متوسط األجل من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتخفيف المخاطر الكيميائية 
القانوني  اإلطار  ضمن  القدرات  وبناء  والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 

للقرار 1540�

تمتلك الدول العديد من الخيارات لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في 
هذا القرار، وقد دعمت بعضها البعض في القيام بذلك، على الرغم من أن 
قدًرا كبيًرا من هذا النشاط ال يزال مبهًما في المجتمع الدولي األوسع� ويجب 
أن يعكس أي برنامج عمل القدرات والموارد التقنية للجنة القرار 1540 مع 

تجنب االزدواجية في العمل من قبل اآلخرين�

وينبغي لهذا العمل أن يأخذ في االعتبار قدرات وصالحيات الجهات 
الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك العوامل السياسية والهيكلية� وستختلف كل 
دولة عن األخرى دائًما من حيث المخاوف األمنية وأولوياتها� وعلى وجه 
الخصوص، فإن إرسال واستقبال إشارات سياسية من قبل الحكومات لدعم 
الرؤى والنتائج المفضلة، جنبًا إلى جنب مع ممارستهم المعتادة لربط المسائل 
السياسية والفنية من أجل عرقلة أو تعزيز أهداف السياسة، ستواصل التأثير 
على كيفية عمل لجنة القرار 1540 )بما في ذلك ما حققته من فائدة وأهمية(� 

.SIPRI اآلراء التي تم ذكرها تخص املؤلف وال تعكس بالرضورة آراء معهد  1

أي خالف حول  هناك  كان  إذا  القليل  هناك  يكون  قد  أنه  حقيقة  وهذا رغم 
الهدف األسمى للقرار� ونتيجة لذلك، يمكن القول أن نشاط بناء القدرات على 
المستوى التنفيذي يمكن تحقيقه بصورة أكبر وأقل عرضة لتداعيات الخالفات 

السياسية عالية المستوى�

تشجع لجنة القرار 1540 الدول على تنفيذ هذا القرار جزئيًا من خالل 
تطوير مصفوفة التقارير )باستخدام المعلومات التي توفرها الحكومات( التي 
لإلجراءات  وفقًا  صلة  ذا  تدبيًرا  اتخذت  قد  الدولة  كانت  إذا  ما  إلى  تشير 
أساًسا  الوطني  التقرير  هذا  ويقدم  أم ال�  بها  المرتبطة  التنفيذية  أو  القانونية 
للتواصل الثنائي واإلقليمي والدولي وبناء القدرات� تعمل اللجنة أيًضا كمنبر 
المساعدة،  مع طلبات  العروض  توفيق  ذلك  في  بما  النظر،  لتبادل وجهات 
المؤسسيين�  والشركاء  الحكومات  بين  األوسع  االستراتيجية  والمشاورات 
بحكم طبيعته، يميل هذا النشاط حتًما إلى أن يكون غير منظم وغير مركز 
إلى حد ما� ومع ذلك، فإن العمليات السياسية والنشاط البرامجي ينبغي من 

الناحية المثالية أن يتم توجيههم نحو غايات بناءة لديها نتائج مفيدة عموًما�

1540 COMPASS

المقاالت
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إن أحد المبادئ األساسية الشاملة للتواصل وبناء القدرات من أجل الحد 
المدى  على  والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  المخاطر  من 
المتوسط هو اعتبار أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة من نظم 
التخطيط واإلدارة القائمة على المصفوفة الحالية للجنة� على سبيل المثال، 
يمكن للجنة زيادة النظر في بنية وأهداف وممارسات مبادرة مراكز التميز 
إلى  تسعى  والتي  األوروبي،  االتحاد  في   CBRN بـ  الخاصة   )COE(
تخفيف، واالستعداد لمواجهة، المخاطر المتعلقة بالمواد CBRN وعواملها 
على  التي  المبادرة،  هذه  تقدم  مركزيًا�  وليس  وإقليمي  عالمي  أساس  على 
وشك أن تبدأ تنفيذ مشروعها السابع واألربعين، نموذًجا لمقارنة كيف يمكن 
لتحقيق  ومزامنتها  المتباينة  والشركاء  الدول  وأولويات  تصورات  تدار  أن 

األهداف السياسية والفنية المشتركة�

التميز  مراكز  وثائق  تقدم 
األوروبي  االتحاد  لدى   )COE(
كيفية  ومغايرة  لمقارنة  مفيًدا  أساًسا 
المشروع  أهداف  على  االتفاق 
وتقييمها أمام أهداف السياسة الشاملة� 
عمل  وإطار   COE مبادرة  تواجه 
القرار 1540 تحديات مماثلة، بما في 
فعالة  شبكات  إنشاء  )أ(  ذلك 
تصميم  و)ب(  عليها،  والمحافظة 
االحتياجات،  تقييم  على  بناًء  برامج 
و)ج( ضمان استراتيجية لبناء قدرات 
الصعيدين  على  متماسكة  مؤسسية 
اإلقليمي والوطني، و)د( الحفاظ على 
تماسك ووثاقة صلة النشاط البرامجي 
مقارنة  يمكن  الطويل�  المدى  على 
عملية مبادرة COE الخاصة بمزامنة 

وإدارة األهداف االستراتيجية المتفق عليها ومغايرتها أمام نظام تقديم تقارير 
ودروس  اختالفات  تحديد  يمكن  شك  دون  ومن   ،1540 القرار  مصفوفة 

كبيرة�

يعد أكبر غموض في مجال التخفيف من مخاطر CBRN هو ضمان 
أن علوم الحياة ال تستخدم ألغراض عدائية� ولقد كانت قواعد السلوك وزيادة 
الوعي من خالل نشر التعليم بمثابة موضوعات سياسية دولية كبرى لتعزيز 
التطورات  في  التحكم  االعتبار  بعين  أخذ  وقد  الحياة�  علوم  على  الرقابة 
المتعلقة بالبيولوجيا االصطناعية وتوليف جزيئات الجينات ومراقبة بعض 
الجينات  توليف  اتحاد  حاليًا  يتألف  الطاقين�  ذي  النووي  الحمض  جزيئات 
ما  مسؤولين عن  سبعة شركاء  من  عام 2009،  في  تأسس  الذي  الدولي، 
ويقومون  الدولي،  التجاري  الجيني  التوليف  من  المائة  في   80 من  يقرب 
بإجراءات الفحص ضد أي سوء استخدام محتمل من هذا القبيل� وقد حدد 
المجلس الوطني االستشاري العلمي لألمن البيولوجي )NSABB(، والذي 
تتم إدارته ودعمه من قبل المعاهد الوطنية األميركية للصحة، سبع خصائص 
عامل  تكوين  إعادة  مثل  المزدوج،  االستخدام  ذات  للبحوث  للقلق  مثيرة 

بيولوجي مباد أو منقرض�

اكتساب  أبحاث  على   NSABB مجلس  ركز   2014 عام  ومنذ 
قدرة  تزيد من  أنها "دراسات معينة  التي تعرف على   ،)GOF( الوظائف
عام  من  مايو  من  الخامس  في  األمراض"�  في  التسبب  على  الِمْمراض 

2015، وافق المجلس على توجيه إلجراء عمليات تقييم المخاطر والمنافع 
الخاصة بأبحاث GOF� ستقوم الواليات المتحدة بالدفع لمقاول مستقل ألداء 
تحليل المخاطر والمنافع الخاصة بأبحاث GOF والتي تنطوي على مسببات 
مجلس  إلى  عهد  األساس،  هذا  على  محتملة�  وبائية  طبيعة  ذات  أمراض 
NSABB تقديم: )أ( المشورة بشأن تصميم وتطوير وإجراء عمليات تقييم 
لتقييم  المفاهيمي  النهج  بشأن  رسمية  توصيات  و)ب(  والمنافع،  المخاطر 

دراسات GOF المقترحة�

ريتشارد  السير  من  كل  كتب   ،2015 فبراير  في  خلفية،  كمعلومات 
والدكتور   )New England Biolabs في  العلمي  )المسؤول  روبرتس 
والتعاون  لألمن  ستانفورد  جامعة  لمركز  المساعد  )المدير  ريلمان  ديفيد 
في  المناعة  علم  و  الدقيقة  األحياء  وعلم  الطب  أقسام  في  وأستاذ  الدوليين 
إلى  مفتوحة  رسالة  الجامعة( 
 NSABB مجلس  رئيس 
صامويل ستانلي� أكدت الرسالة 
بعين  األخذ  ضرورة  على 
االعتبار وجهات نظر مطوري 
ومصنعي اللقاح، وآراء الجهات 
الواليات  خارج  من  الفاعلة 
كثيرة  أسئلة  هناك  المتحدة� 
تطرح نفسها، بما في ذلك: كيف 
يتم ترجيح اإليجابيات والسلبيات 
بـ  المتعلقة  المناقشات  خالل 
نظر  وجهات  هي  ما  GOF؟ 
الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية 
في علوم الحياة؟ ماذا سيكون رد 
كان  وإذا   NSABB مجلس 
لـ  مؤيد  عموًما  اللقاح  مجتمع 
مطوروا  كان  وإذا  GOF؟ 
الواليات  )في  اللقاح  ومصنعوا 
المتحدة أو خارجها( غير مؤيدين لقيود GOF، فكيف يمكن استخدام وجهات 
نظرهم لدعم المعارضة الحالية لـ GOF؟ وهل ستعزز مثل هذه المعارضة 
الزخم الموجود لإلشراف على ما يستند إلى GOF أو سيكون لديها تأثير 

يذكر؟

متتلك الدول العديد من الخيارات لتنفيذ التزاماتها 

املنصوص عليها يف هذا القرار، وقد دعمت بعضها البعض 

يف القيام بذلك، عىل الرغم من أن قدًرا كبريًا من هذا 

النشاط ال يزال مبهًم يف املجتمع الدويل األوسع.
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ربما سيصبح هذا الموضوع أكثر وضوًحا في سياق ضوابط التجارة 
االستراتيجية، في حين أن مشاريع تحليل سياسة GOF ستستمر بشكل شبه 
مؤكد في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر االستعراضي الثامن التفاقية حظر 
يجدر  ولذلك،   �2016 عام  في   1972 لعام  والسمية  البيولوجية  األسلحة 
النظر في اآلليات التي يمكن للحكومات أن تعلق فيها وتتبادل وجهات النظر 
حول تصاميم دراسات GOF، ومشاركة منهجيات تقييم المخاطر والمنافع 
ذات الصلة، واقتراح استراتيجيات وأولويات السياسات التي يمكن إدراجها 
ونشاط  المخاطر  تقييم  لتعزيز  كأساس   1540 القرار  مصفوفة  نظام  في 
منهجيات  على  االعتماد  أيًضا  الممارسة  لهذه  ويمكن  والتشاور�  التواصل 
الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك تلك المستخدمة في تقييم 
األثر  وتقييم  والمنافع،  التكلفة  حيث  من  الصحية  الرعاية  تقديم  عملية 

االجتماعي واالقتصادي�

وفي النهاية، فإن أي برنامج عمل متوسط األجل يشمل النقاط المذكورة 
أعاله من شأنه أن يدعم ويعزز تماسك اإلطار القانوني والغرض منه ووثاقة 

صلته� وتكون هذه الجهود، حينئٍذ، جديرة باالهتمام على مستويات عديدة�
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أدوات جديدة للتنفيذ التشريعي لقرار مجلس األمن رقم 
1540: الدليل التشريعي للتنفيذ الوطني لقرار مجلس 

األمن رقم 1540 )لعام 2004( وأدوات تنفيذ 
التشريعات الوطنية لألمن النووي

سكوت سبنس، 

مدير برنامج التنفيذ الوطني التابع لمركز التحقق والبحوث والتدريب والمعلومات   
         )VERTIC(، المملكة المتحدة

من وضع  اثنين  على  األخيرة  اللمسات   VERTIC مركز 
األدوات الجديدة للتنفيذ التشريعي لقرار مجلس األمن رقم 
1540 في أوائل 2014: الدليل التشريعي للتنفيذ الوطني لقرار مجلس األمن 
رقم 1540 )لعام 2004( وأدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لألمن النووي� 
مركز  نموذج  قانون  مع  جنب  إلى  جنبًا   — الجديدة  األدوات  هذه  تشكل 
VERTIC للتنفيذ الوطني التفاقية حظر األسلحة البيولوجية والسمية لعام 
1972 والمتطلبات ذات الصلة لقرار مجلس األمن رقم 1540 وأدوات تنفيذ 
األسلحة  حظر  التفاقية   OPCW بمنظمة  الخاصة  الوطنية  التشريعات 
الكيميائية — اآلن مجموعة كاملة لمساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها، من 
واتفاقية  البيولوجية،  األسلحة  اتفاقية  بموجب  المحلية،  التشريعات  خالل 
النووي،  باألمن  المتعلقة  الدولية  الصكوك  وبعض  الكيميائية،  األسلحة 

وبطبيعة الحال، قرار مجلس األمن رقم 1540� 

لقد قمنا بمشاركة واستخدام هذه األدوات الجديدة خالل العام الماضي 
هذه  نضع  أن  نأمل  ونحن  بلدان�  عدة  مع  والمساعدة  التواصل  أنشطة  في 
األدوات محط انتباه الدول األخرى التي تبحث عن مرجع مفيد مثل الدليل 
)لعام   1540 رقم  الدولي  األمن  مجلس  لقرار  الوطني  للتنفيذ  التشريعي 
2004( فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار من خالل إطار قانوني، ومحط انتباه تلك 
الدول التي لم تشارك في قمة األمن النووي، وبالتالي، قد ال تكون على دراية 
كافية بأدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لألمن النووي� ونود أيًضا أن نشارك 
المجتمع  في  الفاعلة  والجهات  اآلخرين  المساعدة  مقدمي  مع  الوثائق  هذه 
المدني الذين قد يجدون الوثائق مراجع مفيدة في أنشطة التواصل والمساعدة 

الخاصة بها�

ونحن على وجه الخصوص نشجع لجنة القرار 1540 وخبراءها على 
الممارسات خالل  أفضل  كأمثلة على  الجديدتين  الوثيقتين  هاتين  في  النظر 
إجراء االستعراض الشامل لحالة تنفيذ القرار 1540 في عام 2016� وفيما 
يتعلق باألهداف المذكورة أعاله، يعطي هذا المقال نظرة عامة حول تطوير 

�VERTIC ومضمون أداتي المساعدة التشريعية الجديدتين لـ

الدليل التشريعي للتنفيذ الوطني لقرار مجلس األمن رقم 1540 )لعام 
)2004

لقرار  الوطني  للتنفيذ  التشريعي  الدليل   VERTIC مركز  وضع  لقد 
مجلس األمن رقم 1540 )لعام 2004( )الدليل التشريعي للقرار 1540( 
ليكون بمثابة مرجع مفيد للدول عندما يشاركون في عملية تنفيذ قرار مجلس 
التشريعي  الدليل  يحدد  المحلية�  التشريعات  خالل  من   1540 رقم  األمن 
للقرار 1540 وفقًا لذلك وينظم في وثيقة واحدة القوانين النموذجية، وأدوات 
التنفيذ، والكتيبات التي سبق أن وضعتها وكالة الطاقة الذرية، ومنظمة حظر 
المساعدة  مقدمي  من  وغيرهم   ،VERTIC ومركز  الكيميائية،  األسلحة 
ومنع  لحظر  الدولية  القانونية  الصكوك  تنفيذ  في  الدول  لمساعدة  القانونية 

انتشار األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والمواد ذات الصلة�
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تقديم  من  قصير  وقت  بعد   1540 للقرار  التشريعي  الدليل  نشر  تم 
إلى  النووي )NLIK أو األدوات(  الوطنية لألمن  التشريعات  تنفيذ  أدوات 
قمة األمن النووي في الهاي مارس 2014 )مبين أدناه(� ومنذ نشر الدليل 
التشريعي للقرار 1540، وقد قدمه الممثلين الدائمين لكندا والمملكة المتحدة 
لدى األمم المتحدة في نيويورك في رسالة إلى مجلس األمن الدولي، في 20 
أكتوبر عام 2014، وإلى لجنة القرار 1540 في اجتماعها الرسمي الثاني 
الدليل  والستين في 3 نوفمبر 2014� مؤخًرا، في 28 إبريل 2015، قدم 
مركز  نموذج  قانون  عن  فضالً   ،NLIKو  1540 للقرار  التشريعي 
VERTIC للتنفيذ الوطني التفاقية حظر األسلحة البيولوجية والسمية لعام 
إلى لجنة  1972 والمتطلبات ذات الصلة لقرار مجلس األمن رقم 1540 
القرار 1540 من قبل بعثة المملكة المتحدة لدى األمم المتحدة كأمثلة على 
 �1540 رقم  األمن  مجلس  لقرار  التشريعي  للتنفيذ  الممارسات"  "أفضل 
وأصبح الدليل التشريعي للقرار 1540 ممكنًا بفضل الدعم المالي المقدم من 
)صندوق  المتحدة  والمملكة  العالمية(  الشراكة  برنامج  خالل  )من  كندا 
البرنامج االستراتيجي(، وهو اآلن متاح على موقع الويب الخاص بمركز 
والروسية  والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  العربية  باللغات   VERTIC

والبرتغالية واألسبانية�

وينقسم الدليل التشريعي للقرار 1540 إلى خمسة أجزاء� الجزء األول 
وفريق  القرار 1540  ولجنة  القرار،  عامة عن  لمحة  ويعطي  مقدمة،  هو 
األمن  مجلس  لقرار  التشريعي  للتنفيذ  المتوفرة  المساعدة  وأنواع  خبرائها، 
للقرار 1540 يركز على  التشريعي  الدليل  الثاني من  الجزء  رقم 1540� 
باألسلحة  المتعلقة  واألحكام  البيولوجية  األسلحة  التفاقية  الوطني  التنفيذ 
مختصًرا  شرًحا  ويوفر   ،1540 رقم  األمن  مجلس  قرار  في  البيولوجية 
األسلحة  حظر  التفاقية  الوطني  للتنفيذ   VERTIC مركز  نموذج  لقانون 
البيولوجية والسمية لعام 1972 والمتطلبات ذات الصلة لقرار مجلس األمن 
حظر  التفاقية  الوطني  للتنفيذ  التنظيمية  التوجيهية  والمبادئ   ،1540 رقم 
لقرار  الصلة  ذات  والمتطلبات   1972 لعام  والسمية  البيولوجية  األسلحة 
مجلس األمن رقم 1540، وقانون ICRC-VERTIC النموذجي — قانون 

جرائم األسلحة البيولوجية والسمية�

التنفيذ  على  يركز  للقرار 1540  التشريعي  الدليل  من  الثالث  الجزء 
باألسلحة  المتعلقة  واألحكام  الكيميائية  األسلحة  حظر  التفاقية  الوطني 
الكيميائية في قرار مجلس األمن رقم 1540، ويوفر شرًحا مختصًرا ألدوات 
تنفيذ التشريعات الوطنية الخاصة بمنظمة OPCW التفاقية حظر األسلحة 
لمحة  يعطي  للقرار 1540  التشريعي  الدليل  من  الرابع  الجزء  الكيميائية� 
التدابير  حول   VERTIC ومركز  الذرية  الطاقة  وكالة  وثيقة  عن  عامة 
التشريعية لحظر ومنع انتشار األسلحة النووية والمواد ذات الصلة في إطار 
قرار مجلس األمن رقم 1540� وبناًء على ذلك، هناك شرح مختصر لبعض 
أخرى  ووثائق  الذرية  الطاقة  لوكالة  النووي  األمن  من سلسلة  المنشورات 
القانون  بشأن  و2010   2003 كتيبي  مثل  الوطني،  التنفيذ  حول  للوكالة 
النووي؛ وأدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لألمن النووي إلندونيسيا ومركز 

VERTIC، مبين أدناه�

يعطي   1540 للقرار  التشريعي  الدليل  من  الخامس  الجزء  وأخيًرا، 
شرًحا مختصًرا للصكوك القانونية الدولية األخرى التي قد يكون لها بعض 
اللوائح  مثل   ،1540 رقم  األمن  مجلس  لقرار  التشريعي  للتنفيذ  األهمية 
الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 

النفايات الخطرة والتخلص منها�

أدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لألمن النووي

جرى اقتراح أدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لألمن النووي في األصل 
من قبل حكومة إندونيسيا، كما تسمى هدية المنزل لقمة األمن النووي 2012 
في سيول، كوريا الجنوبية� وقد قدم الرئيس يودويونو دعمه لـ NLIK في 
البيان الوطني لدولة إندونيسيا خالل القمة� انضم إلى إندونيسيا بعد ذلك 25 
دولة في بيان مشترك كان من شأنه أن يرسي األساس لتطوير NLIK بين 
أن  المشترك  البيان  وأشار  الهاي�  في   2014 وقمة   2012 سيول  قمة 
واألحكام  العناصر  من  واسعة  لمنظومة  بمراجع  الدول  "ستزود   NLIK
الموحدة من مختلف االتفاقيات / المعاهدات الخاصة باألمن النووي، وكذلك 

األدوات واألطر القانونية الدولية�"

وقد قدمت إندونيسيا مالحظات في "ورقة غير رسمية" ذات صلة قبل 
ينطوي على  النووي  األمن  تشريعات  أن تطوير  إلى  فيها  تشير  قمة سول 
"العديد من الصكوك القانونية الدولية واألطر في مجال األمن النووي الذي 
يوجد تحت رعاية األمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من 
المنظمات الدولية"، وأن بعًضا من هذه الصكوك ملزمة قانونًا في حين أن 
البعض اآلخر طوعي� أعطت جاكرتا إشارة للصكوك القانونية الدولية التي 

توقعت تضمينها في NLIK ووصفت أهدافها على النحو التالي:

تزويد الدول بأدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لمساعدتها في    •
وضع تشريعات وطنية لألمن النووي أكثر شموالً  

تزويد الدول بمرجع في مجال األمن النووي يوحد العناصر    •
واألحكام من االتفاقيات والمعاهدات المختلفة، والصكوك    

القانونية الدولية، واألطر المتعلقة باألمن النووي  

وقد تمت التوصية بإجراءين في الورقة غير الرسمية لتحقيق األهداف 
التالية:  

قبل قمة 2012، "يتم توحيد جميع الصكوك واألطر ذات الصلة    •
وتقديمها بوصفها مرجعية واحدة ودية تشمل جميع األحكام    

والعناصر التي تحتاج إلى أن تنعكس في التشريعات الوطنية    
بشأن األمن النووي"  

بعد قمة 2012، وضع اللمسات األخيرة على األدوات    •
الستخدامها من قبل "أي دولة في التقييم الذاتي للتشريع /    

التشريعات القائمة لديها والمتصلة باألمن النووي"  
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أوائل  في   VERTIC مركز  وافق  اإلندونيسية،  الحكومة  من  بطلب 
عام 2013 للعمل على تطوير NLIK� وتم تعديل األدوات التي تمت إضافة 

الهدفين الواردين أعاله إليها على النحو التالي:

لمساعدة الدول على تطوير تشريعات وطنية شاملة بشأن األمن   •
النووي، وفقًا للثقافات القانونية واإلجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل 

منها

واألحكام  العناصر  من  واسعة  لمنظومة  بمراجع  الدول  لتزويد   •
الموحدة الواردة في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة والوثائق اإلرشادية 

التي تنشئ مًعا اإلطار العالمي لألمن النووي

إلى  قدمت  التي  المسودات  من  عدًدا   NLIK تطوير  عملية  شملت 
حسن  السفير   ،2014 النووي  األمن  قمة  أجل  من  إندونيسيا  في  الشيربا 
الخارجية  وزارة  في  األطراف  المتعددة  للشؤون  العام  المدير  كليب، 
اإلندونيسية، الذي عمم بدوره المسودات بين الحكومات المعنية والمنظمات 
على  تقدم  إحراز  لوحظ  ذلك،  غضون  في  تعليق�  على  للحصول  الدولية 
التابع  النووي  األمن  مؤتمر  خالل  إلندونيسيا  الوطني  البيان  في   NLIK
السفير كليب،  ألقاه  يوليو 2013، والذي  الذرية في  للطاقة  الدولية  للوكالة 
وتمت مناقشته في اجتماع للخبراء حول NLIK نظمته الحكومة اإلندونيسية 

في يوجياكارتا يومي 20 و21 نوفمبر 2013�

وكان هذا االجتماع يهدف إلى تقديم األدوات لجميع المشاركين في قمة 
األمن النووي قبل تقديمها رسميًا من قبل حكومة إندونيسيا في قمة 2014 
في الهاي� ولبناء ملكية أوسع من األدوات، تمت دعوة جميع المشاركين، 
من 35 بلًدا في جميع أنحاء العالم، إلعطاء مدخالتهم بشأن األدوات� وقد قدم 
خبراء من المنظمات الدولية واإلقليمية، بما في ذلك وكالة الطاقة الذرية، 
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية، واتحاد اآلسيان، وجهات النظر حول هذه األدوات، 
مرة  األدوات  دراسة  تمت  االجتماع�  بعد  الحق  وقت  في  تعديلها  تم  التي 
أخرى في ما يسمى بـ "معلومات سوق سلة الهدايا" خالل اجتماع قمة األمن 
النووي للشيربا في باتايا، تايالند، يومي 13 و14 يناير 2014� كما تمت 
قبل جمعية مراقبة األسلحة والشراكة من  تقرير مشترك من  مناقشتها في 
أجل األمن العالمي، وقمة األمن النووي: تقييم البيانات المشتركة، صدر قبل 

بضعة أسابيع من قمة األمن النووي في الهاي�

قدم نائب الرئيس بويديونو األدوات إلى قمة األمن النووي في الهاي 
في 25 مارس 2014� وأيدت تسعة وعشرون دولة مشاركة في القمة من 
جميع مناطق العالم، جنبًا إلى جنب مع األمم المتحدة، البيان المشترك بشأن 
أدوات تنفيذ التشريعات الوطنية لألمن النووي، مؤكدة أن األدوات "تزود 
الدول بمراجع لمنظومة واسعة من العناصر واألحكام الموحدة الواردة في 
األمن  بشأن  التوجيهية  والوثائق  الصلة  ذات  الدولية  القانونية  الصكوك 
النووي والتي تساهم مًعا في اإلطار العالمي لألمن النووي"� في الفقرة 11 
من بيان الهاي - الوثيقة الختامية من القمة - الدول المشاركة "مرحبا بكم 
]د[ إن الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات النموذجية بشأن األمن النووي، 
والتي يمكنها تزويد الدول باللبنات لوضع تشريعات وطنية شاملة وفقًا للنظم 

القانونية واإلجراءات القانونية الداخلية لديهم"�

في 7 مايو 2014، أبرز السفير ليال جرانت من بعثة المملكة المتحدة 
لدى األمم المتحدة NLIK في كلمته أمام مجلس األمن لألمم المتحدة، خالل 
مناقشة مفتوحة لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس األمن رقم 
االنتشار  لمكافحة  االستراتيجي  البرنامج  صندوق  أن  إلى  وأشار   �1540
النووي التابع للمملكة المتحدة قد مكن المملكة المتحدة من "التعاون مع كندا 
ونحن  النووي�  لألمن  الوطنية  التشريعات  تنفيذ  أدوات  إلنتاج  وإندونيسيا 
الدول األخرى هذه األدوات مفيدة لضمان تماشى تشريعاتها  نأمل أن تجد 

المحلية مع متطلبات القرار 1540�"

األدوات التي تم تقديمها في قمة األمن النووي في الهاي متاحة اآلن 
والروسية  والبرتغالية  والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  العربية  باللغة 
واإلسبانية� وهي تتضمن وصفًا مفيًدا لعملية وضع تشريعات األمن النووي، 
فضالً عن قانون نموذجي� ويقدم هذا األخير لمحة عامة عن أقسامه ويوضح 
أهدافها ونطاقها ووصف لها� يحدد القانون النموذجي شروطه قبل الخوض 

في أحكامه من أجل:

التنظيم الوطني لألمن النووي، بما في ذلك إنشاء هيئة مختصة  •

الحماية واألمن الماديين للمواد النووية والمواد المشعة األخرى    •
والمنشآت النووية  

أمن المصادر المشعة  •

اإلعالم عن الحوادث  •

نقل واستيراد وتصدير وعبور المواد النووية والمصادر المشعة  •

الجرائم والعقوبات  •

االختصاص القضائي  •

اإلجراءات الجنائية والتعاون الدولي  •

يغطي القانون النموذجي الصكوك الدولية التالية:

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )1980( وتعديل االتفاقية    •
)2005(  

االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي )2005(  •

قواعد السلوك المتعلقة بسالمة وأمن المصادر المشعة )2003(    •
وتوجيهات استيراد وتصدير المصادر المشعة )2012(  

االتفاقية الدولية لقمع األعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران    •
المدني الدولي )2010(  

اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة    •
المالحة البحرية )1988(، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 2005  
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بروتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة    •
المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري )1988(، بصيغته    

المعدلة ببروتوكول 2005  

 VERTIC التابع لمركز )NIM( يشارك برنامج تدابير التنفيذ الوطني
في مشروع تشريع األمن النووي متعدد السنوات، والذي يتضمن مراجعة 
وتحليل األطر القانونية والتنظيمية القائمة في الدول لتنفيذ الجوانب المتعلقة 
باألمن النووي في الصكوك القانونية المشار إليها أعاله� يقدم موظفو برنامج 
NIM أيًضا المساعدة التشريعية للدول التي تستخدم القانون النموذجي في 
NLIK� وهذا يتمم عرض المساعدة التشريعية الذي نقدمه من أجل التنفيذ 
الوطني لاللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية 
األسلحة الكيميائية وما يتصل بها من أحكام قرار مجلس األمن رقم 1540�

لقرار  الوطني  للتنفيذ  التشريعي  الدليل  حول  المعلومات  من  لمزيد 
مجلس األمن رقم 1540 )لعام 2004( أو أدوات تنفيذ التشريعات الوطنية 
لألمن النووي، يرجى االتصال بسكوت سبنس، مدير برنامج التنفيذ الوطني 

�)scott�spence@vertic�org(  VERTIC في مركز
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 نحو معيار دولي جديد: األمن الفعال للمواد النووية
العسكرية

جيمس إي� دويل،

مستشار األمن النووي المستقل وزميل غير مقيم، مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية، جامعة   
         هارفارد

ربع لقد  مدى  على  عالمي  باهتمام  النووي"  "األمن  عبارة  حظت 
جعلت  مضمونها�  على  قليل  عدد  اتفق  ولكن  الماضي،  القرن 
إدارة أوباما األمن النووي محور سياستها الخارجية، وبدأت سلسلة من القمم 
الجنسيات حول هذا الموضوع بدًءا من عام 2010� وستعقد قمة  المتعددة 
األمن النووي النهائية في شيكاغو في ربيع عام 2016� في الفترة التي تسبق 
القمة، تعكف الوفود الوطنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع 
التزامات  أو  أهداف  لتحقيق  ويسعون  األعمال  جدول  إعداد  على  المدني 

محددة لألمن النووي يمكن اإلعالن عنها خالل مداوالت القمة� 

إن الهدف من عملية NSS هو التصدي لخطر اإلرهاب النووي من 
مثل  الدول  غير  من  الفاعلة  الجهات  لمنع  الدولي  التعاون  تعزيز  خالل 
الجماعات اإلرهابية والمهربين من الحيازة غير المشروعة للمواد النووية� 
المتمثل في تطبيق أعلى  التحدي  NSS على  وقد ركزت حتى اآلن عملية 
معايير األمن للمواد النووية المستخدمة في األسلحة )البلوتونيوم واليورانيوم 

عالي التخصيب )HEU(( في البرامج المدنية في جميع أنحاء العالم� 

هذا هو هدف جدير بالثناء، وقد تم إحراز تقدم كبير من حيث الحد من 
عدد الدول التي تمتلك مثل هذه المواد� وخالل عملية التحول، يعزز تخفيض 
عدد المالكين األمن للمخزون المتبقي ويسرع التقدم نحو تحقيق هدف إنهاء 
العالمي� ومع  المستوى  التخصيب على  لليورانيوم عالي  المدني  االستخدام 
ذلك، ال تمثل المواد النووية المستخدمة في األسلحة في البرامج المدنية سوى 
جزء صغير من مخزون العالم من هذه المواد� حيث توجد خمسة وثمانين في 
أسلحة  تمتلك  التي  الدول  لدى  العسكرية  البرامج  في  المواد  هذه  من  المائة 
نووية� وال يمكن أن تكون جهود األمن النووي العالمية فعالة إال إذا أكدت تلك 
الدول أن جميع المواد النووية العسكرية آمنة من الوصول غير المصرح به 

والسرقة وأن المنشآت النووية في مأمن من التخريب�

بناء معيار جديد

لقد حان الوقت لتوسيع القوانين واألعراف الدولية لتغطية هذه المنطقة 
الدبلوماسية المتخفية� ففي حين أن الدول التي لديها مواد نووية عسكرية تقبل 
بشكل عام المسؤولية السيادية لتوفير أعلى مستويات ممكنة من األمن لهذه 
المواد، ال توجد قوانين تلزمهم بتقديم ضمانات للمجتمع الدولي أن يفعلوا ذلك 
بشكل مناسب وفعال� ويجب سد هذه الثغرة الخطيرة في بنية األمن النووي 

في العالم على الفور

من  أن  نووية  أسلحة  برامج  لديها  التي  الدول  ترى  أن  يجب  لماذا 
مصلحتها توفير الثقة لبقية العالم بأن األسلحة والمواد النووية آمنة؟ بعد كل 

شيء، من الممكن أن يوفر أي كشف علني عن النظم والممارسات المستخدمة 
لتأمين هذه المواد أفضلية للخصوم بحيث يحاولون سرقتها أو االعتداء عليها� 
األمن  منافع  مقابل  تقييمها  المخاوف مشروعة، ويجب  فإن هذه  ذلك،  ومع 
الجهود يجري  المساءلة وتقديم ضمانات ملموسة بأن أقصى  لقبول  الدولي 
هذه  من  ثالث  تبرز  العسكرية�  البرامج  في  النووية  المواد  لتأمين  اتخاذها 

المنافع على األقل�

له  سيكون  كبير  تخريبي  عمل  أو  نووي  تفجير  أي  ألن  نظًرا  أوالً، 
عواقب على المجتمع الدولي بأسره، يجب أن تقبل الدول التي تمتلك أسلحة 
التأكيد  مسؤولية  وهلة  أول  من  األسلحة  في  مستخدمة  نووية  ومواد  نووية 
أو  السرقة  من  كاف  بشكل  العناصر  هذه  يحمون  بأنهم  الدولي  للمجتمع 
تخريب� ويعد الفشل في الوفاء بهذه المسؤولية استهانة بأمن المجتمع الدولي 
ويقوض االلتزامات القائمة بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية، بما 
أعمال  لقمع  الدولية  واالتفاقية   ،1540 رقم  األمن  مجلس  قرار  ذلك  في 
اإلرهاب النووي� وعالوة على ذلك، نظًرا ألن كل الدول التي لديها برامج 
نووية عسكرية قد تعاني من حادث إرهابي نووي، فمن مصلحتها أن تكون 
النووية على نحو  المواد  الدول األخرى تحمي  أن جميع هذه  ثقة من  على 

فعال� 

ثانيًا، يمكن أن تساعد ضمانات التأمين الفعال للمواد النووية العسكرية 
بعض  تخشى  نووية عسكرية�  برامج  لبدء  األخرى  الدول  دوافع  تقليل  في 
عن  خلسة  النووية  المواد  على  يحصلون  قد  خصومهم  أن  من  الحكومات 
الحصول  االحتمال من خالل  احتياطاتها ضد هذا  تأخذ  قد  السرقة،  طريق 
على مواد نووية خاصة بهم تستخدم لصنع األسلحة� إن الخوف من الفرصة 
األقل احتماالً ولكن ليست مستحيلة في أن تقوم جهات فاعلة من غير الدول 
أو جهات مارقة بإجراء هجمات إلكترونية تؤدي إلى االستخدام غير المصرح 
به لألسلحة النووية قد يقود أيًضا بعض الدول للحصول على قدرات أسلحة 
نووية خاصة بها للردع أو االنتقام� من دون ضمانات دورية بأن األسلحة 
المسلحة  الدولة  بأن  أيًضا  الشكوك  تنشأ  قد  للرقابة،  وتخضع  آمنة  النووية 
نوويًا قد تكون على استعداد لتقديم أسلحة أو مواد لحليف أو مقابل ثمن كاف�
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التي تمتلك أسلحة نووية توفير  الدول  النهاية، فإنه من مصلحة  وفي 
هذا  مثل  وذلك ألن  النووية،  والمواد  األسلحة  أمن  بشأن  متبادلة  ضمانات 
أو  إرهابي  حادث  وقوع  حال  في  حيوية  فوائد  لها  يكون  أن  يمكن  التبادل 
حادث نووي فعلي� فإذا كانت الدول التي تمتلك أسلحة نووية توفر معلومات 
وضمانات ذات مصداقية حول األمن النووي من خالل قنوات اتصال قبل 
والشك  التوتر  من  أقل  قدر  هناك  سيكون  نووي،  إرهابي  حادث  وقوع 

واستعداد أكبر للتعاون من أجل التخفيف من اآلثار الناجمة عن الحادث�

على سبيل المثال، إذا حدث انفجار نووي إرهابي في لندن أو واشنطن 
في  نشأت  النووية  المواد  أن  الحطام  من  عينات  أخذ  وأشار  العاصمة، 
آباد  إسالم  أن  إلى  إذا خلص  العسكرية  بالقوة  الضحية  ينتقم  فقد  باكستان، 
ملومة� إن المساعي حسنة النية لفرض معايير عالية من األمان النووي، من 
ناحية أخرى، من شأنها أن تقلل الشكوك بأن التواطؤ الباكستاني أو اإلهمال 
الحرب  فإن خطر  وبالتالي،  نووية�  قنبلة  على  الحصول  لإلرهابيين  سمح 

سينحسر�

النووي  األمن  بشأن  المسبق  التعاون  يزود  أن  أيًضا  الممكن  ومن 
بالمواد  مبكر  إنذار  أو  التهديد  عن  حيوية  بمعلومات  الدول  العسكري 
على  التغلب  في  للمعلومات  التبادل  هذا  مثل  يساعد  أن  ويمكن  المسروقة� 
التهديد أو القبض على الجناة قبل أن يسببوا ضرًرا كبيًرا� وباإلضافة إلى 
ذلك، يجب على الدول التي تمتلك مواد نووية عسكرية أن تدرك أن القلق 
البالغ على أمن المواد النووية قد يقود دولة أخرى إلى النظر في مصادرة 
الفاعلة من غير الدول من الحصول عليها  بالقوة لمنع الجهات  المواد  تلك 

خالل األزمات�

ما الذي يمكن أن تفعله الدول؟

أول شيء يمكن أن تفعله الدول التي تمتلك مواد نووية عسكرية هو 
قبول وتعزيز المعيار الذي يحثهم على طمأنة المجتمع الدولي بأن موادهم 
نظام  وتوسيع  الرسمي  الطابع  إضفاء  بذلك عن طريق  القيام  ويمكن  آمنة� 
الصكوك الدولية الحالية التي تغطي تأمين المواد النووية العسكرية� وتشمل 

هذه:

قرار مجلس األمن رقم 1540� يتطلب قرار مجلس األمن رقم    •
1540 من جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة توفير تأمين    

"مالئم وفعال" ألي مخزون من األسلحة النووية أو "المواد    
ذات الصلة" )بالتأكيد بما في ذلك المواد االنشطارية( قد يكون    

لديها� جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي دول أعضاء في    
األمم المتحدة، وبالتالي يجب أن تثبت أن المواد النووية    

العسكرية تحت السيطرة اإلدارية والقانونية والتنفيذية المالئمة    
والفعالة من قبل السلطات الوطنية�  

أعاد بيان NSS  2014 التأكيد على أن "المسؤولية األساسية    •
للدول، وفقًا اللتزامات كل منها، هي الحفاظ على تأمين فعال    

لجميع المواد النووية والمشعة األخرى في جميع األوقات، بما    
في ذلك المواد النووية المستخدمة في األسلحة النووية�" ومن    

المفترض أن يعيد بيان NSS  2016 تأكيد هذه المسؤولية مرة    
أخرى�  

تلزم االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2005    •
الدول الموقعة عليها باتخاذ إجراءات معينة للحماية من    

- والتصرف حيال - االستخدام غير المصرح به للمواد النووية    
المدنية أو العسكرية�  

إلى أية مدى األسلحة النووية آمنة؟
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وقامت الواليات المتحدة بتضمين معلومات عن المخزونات العسكرية 
في تقريرها السنوي األخير المتعلق بقرار مجلس األمن رقم 1540� وينبغي 
خالل  من  حذوها  تحذو  أن  نووية  أسلحة  تمتلك  التي  األخرى  الدول  على 
توفير معلومات مفصلة عن القواعد والممارسات األمنية في تقارير القرار 
1540 التي تقدمها� هذا سيساعد على بناء الثقة في أن الدول لديها أمن نووي 

وحماية مادية ونظم محاسبية نووية فعالة�  

الوطني  التقدم  تقارير  في  إضافية  معلومات  تقدم  أن  للدول  ويمكن 
الخاصة بقمة NSS  2016� في البيان الوطني للواليات المتحدة لقمة 2014  
NSS، تم تسليط الضوء على عدة أمثلة محددة على التدابير التي تزيد من 

الثقة في أمن المواد العسكرية، بما في ذلك:

بيان بأن الواليات المتحدة تؤمن جميع المواد العسكرية "بطريقة    •
مثالية"، وتأخذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية    

INFCIRC/225/Rev� 5 بعين االعتبار في تأمين المواد    
العسكرية�  

نشر اللوائح التي تنظم أمن المواد العسكرية، والميزانيات    •
السنوية المرتبطة بها�   

الحفاظ على برامج الموثوقية البشرية للموظفين المسؤولين عن    •
تأمين المواد العسكرية�   

نشر دراسات ومراجعات للحوادث األمنية النووية، بما في ذلك    •
الدروس المستفادة واإلجراءات المتخذة )على سبيل المثال،    
تقرير مكتب المفتش العام التابع لوزارة الطاقة عن الحادث    

�)Y-12  

يمكن اعتبار هذه التدابير من قبل دول أخرى بمثابة لبنات زيادة الثقة 
في المواد العسكرية الخاصة بهم� وراء هذه الخطوات، ينبغي أن تأخذ الدول 
المواد  لجميع  الفعال  التأمين  إلثبات  االعتبار  بعين  التالية  المحددة  التدابير 

النووية — المدنية والعسكرية — ضد جميع التهديدات المعقولة:

التحقق من التدريب المالئم للموظفين من خالل برامج التأهيل    •
المعترف بها دوليًا�  

السماح بالتفتيش من طرف ثالث على المبادئ التوجيهية    •
األساسية للحماية المادية ونظم الحماية المادية�  

إعالن وإظهار القدرة على تلبية جميع المستويات المحتملة    •
للتهديد من الجهات الفاعلة من غير الدول على المنشآت النووية    

العسكرية�  

إعالن االمتثال للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن الحماية    •
المادية لتخزين ونقل المواد العسكرية�  

العسكرية،  النووية  المواد  تأمين  تعزيز معيار  أجل  النهاية، من  وفي 
يجب على الدول التي تمتلك مثل هذه المواد وطرف في معاهدة عدم االنتشار 
أن تقدم تقارير عن الجهود المبذولة لتعزيز تأمين المواد النووية العسكرية 

عدم  لمعاهدة  االستعراضية  والمؤتمرات  التحضيرية  اللجنة  جلسات  إلى 
االنتشار� عالوة على ذلك، يمكن دمج خطوات محددة لتحسين تأمين المواد 
المؤتمرات  نتائج  الغاية مع  النووية العسكرية وتوفير ضمانات دولية لهذه 
االستعراضية لمعاهدة عدم االنتشار في المستقبل، مما يتيح تتبع التقدم في 

هذه االلتزامات في المستقبل�

في  المستخدمة  النووية  والمواد  النووية  األسلحة  جميع  حماية  يجب 
األسلحة والمنشآت النووية التي يمكن أن يسبب تخريبها في حدوث كارثة 
قدرات  من  كاملة  سلسلة  تشمل  التي  التهديدات  من  مجموعة  ضد  كبرى 
الخصم المعقولة� ويجب على الدول أن تلتزم بتقييم صارم للتهديدات إلنتاج 
تهديد واضح ومفصل وعلى أساس تصميمي وتلتزم بالممارسات الموصى 
بها، مثل الدفاع في العمق� وال ينبغي أن يشمل تقييم التهديدات معلومات من 
المنشآت النووية العسكرية أو المدنية فحسب، بل أيًضا ينبغي أن تبنى على 
أساس الدروس المستفادة من األعمال اإلرهابية واإلجرامية الماضية ضد 

أهداف اقتصادية ومدنية وعسكرية�

يجب أن يكون لدى جميع األسلحة النووية والمواد النووية المستخدمة 
الكبيرة�  السرقات  كشف  على  قادرة  ورقابة  محاسبة  أنظمة  األسلحة  في 
التهديدات  ويعالج  المراقب،  غير  الوصول  تمنع  أن  النظم  لهذه  وينبغي 
التي  المنشآت  لجميع  وينبغي  القياسات�  مراقبة  برامج  ويستخدم  الداخلية، 
الثقافة  وتحسين  لتقييم  برامج  لديها  يكون  أن  عسكرية  نووية  مواد  تحوي 
الفعالة والمحافظة  الحماية  التركيز على تحقيق  لدى موظفيهم، مع  األمنية 
عليها� وينبغي لهذه البرامج أن تسعى لتطوير أفراد األمن المدربين تدريبًا 

جيًدا ومعتمًدا وتغرس في هؤالء األفراد اإليمان بالتهديدات الواقعية�

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول التي تمتلك مواًدا عسكرية تقديم 
الماضي�  التعاوني  النهج  على  باالعتماد  فعال،  تأمين  لديها  بأن  ضمانات 
الممكن تقديم ضمانات مع حماية  أنه من  التعاوني  النهج  ويبين تاريخ هذه 
المعلومات الحساسة� وينبغي تخصيص جزء من هذا التعاون لتبادل أفضل 
الممارسات وإقامة مراجعات أقران طوعية ذات طابع ثنائي وثالثي أو غير 
ذلك، أو مراجعات استشارية دولية للحماية المادية من النوع الخدمي للمواد 
المختبر  إلى  المختبر  زيارات  تعزز  أن  أيًضا  للدول  ويمكن  العسكرية� 
للموظفين، بما في ذلك الزيارات الميدانية بدًءا من المنشآت األقل حساسية 

لبناء الثقة ببطء في هذه الممارسة�
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الخاتمة

إن هذه األنشطة المقترحة هي مجرد أمثلة على اإلجراءات التي يمكن 
األسلحة  بأن  ضمانات  لتقديم  نووية  أسلحة  تمتلك  التي  الدول  تتخذها  أن 
والمواد الخاصة بها آمنة� وتمثل هذه المواد إلى حد بعيد الجزء األكبر من 
مواد األسلحة النووية في مخزونات العالم� وينبغي أن تستغل جميع المحافل 
سبيل  على  المسألة�  هذه  بشأن  دولي  حوار  إلجراء  المخصصة  الممكنة 
المثال، يجب على أعضاء مجلس األمن الخمسة الدائمين إنشاء فريق عامل 
لألمن النووي، ويمكن إلحدى الدول المشاركة أن تستضيف اجتماع خبراء 
لهذا  ويمكن  العالمي�  الصعيد  على  العسكرية  للمواد  النووي  األمن  حول 
الفريق العامل تطوير نموذج تقديم تقارير عن المواد العسكرية، والذي يمكن 
تقديمه بموجب قرار مجلس األمن رقم 1540، ويمكن ألعضائه أن تشارك 
لألمم  السالح  نزع  لجنة  اجتماعات  هامش  وإسرائيل على  وباكستان  الهند 
المواد  بتأمين  الخاصة  األوسع  والقضية  المشروع  هذا  لمناقشة  المتحدة 

النووية العسكرية�

باختصار، يجب على الدول التي تمتلك مواًدا عسكرية أن تقبل واجب 
تأمين المواد العسكرية بالمعايير ذاتها أو أعلى مقارنة بالمواد المدنية، بما 
في ذلك من خالل تطبيق أفضل الممارسات وبما يتفق مع المبادئ التوجيهية 
لألمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(� وينبغي أيًضا أن 
تعترف بأن تعزيز معيار عالمي لتوفير ضمانات ملموسة للمجتمع الدولي 
بأن األسلحة والمواد الخاصة بها آمنة في مصلحتها أيًضا - وتبدأ في تنفيذ 

تدابير توفر هذه الضمانات�
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األمن النووي: المخاطر التي تواجه كازاخستان
دورين ابين،

زميل أبحاث رفيع

معهد كازاخستان للدراسات االستراتيجية تحت إشراف الرئيس

مقدمة

العسكري لعبت  الصناعي  المجمع  في  هاًما  دوًرا  كازاخستان 
الدولة  ورثت  السوفيتي  االتحاد  انهار  وعندما  السوفيتي� 
المستقلة حديثًا تعدين اليورانيوم ومنشآت التفريز، وغذت مفاعالت البحوث 
النووية باليورانيوم عالي التخصيب، ومواقع اختبار لألسلحة النووية ووسائل 
إيصالها� وأصبحت كازاخستان موطنًا لرابع أكبر ترسانة نووية في العالم، 
مع 1410 رأًسا نوويًا على الصواريخ والقاذفات الثقيلة� ومن خالل عمليات 
الشركاء  من  النووي  االنتشار  حظر  على  والمساعدة  الهامة  السالح  نزع 
نقلت كازاخستان، وفككت، وقضت على كل من أنظمة ومرافق  الدوليين، 
األسلحة النووية وجزء كبير من البنية التحتية المتبقية على أراضيها، وقعت 
وصدقت على معاهدات حظر االنتشار النووي الدولية الرئيسية؛ وأصبحت 

من المؤيدين النشطين لنظام حظر االنتشار النووي الدولي�

من  عدًدا  كازاخستان  تواجه  ثانية،  ناحية  من  الحاضر،  الوقت  في 
المخاطر والتحديات المتعلقة باألمن النووي� واألهم من ذلك، يجب حماية 
أو  السرقة  من  صحيح  بشكل  البالد  في  المتبقية  والمشعة  النووية  المواد 
برنامج  عن  نتجت  والتي  تحل  لم  التي  المشاكل  إلى  باإلضافة  التسريب� 
األسلحة النووية لالتحاد السوفييتي، يمكن للدولة أن تواجه تهديدات جديدة 
ناجمة عن قرارها بتطوير صناعة الطاقة النووية الوطنية، بما في ذلك تهديد 
االتجار  مثل  محتملة،  أخرى  تحديات  هناك  واإلشعاعي�  النووي  اإلرهاب 
غير المشروع في المواد النووية والتقنيات والمعدات� وتتفاقم هذه المخاطر 
التعاون بين  عن طريق الحدود غير المحمية بشكل كاف في البالد، وعدم 
األمنية  والتحديات  القانون،  إلنفاذ  نسبيًا  الضعيفة  والقدرات  الوكاالت، 

الداخلية األخرى، فضالً عن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية�

ينبغي أن تركز أنشطة األمن النووي في المستقبل في كازاخستان على 
تحسين أنظمة األمن النووي في المنشآت النووية، واستمرار المشاركة في 
األمنية  التهديدات  ومكافحة  سيميباالتينسك،  السابق  النووية  التجارب  موقع 
األمن  وتعزيز  الحدود،  وأمن  الصادرات  الرقابة على  وتعزيز  اإلشعاعية، 

اإللكتروني في القطاع النووي�

تحسين األمن في المنشآت النووية

كجزء من برنامج نان - لوجار التعاوني للحد من التهديدات، تم تنفيذ 
عدة مشاريع في كازاخستان في مجاالت مثل إجراء الترقيات التكنولوجية، 
وتحسين الحماية والتحكم ونظم المحاسبة للمواد النووية والمشعة، وتعزيز 
اإلجراءات األمنية في مرافق الصناعة النووية والمنشآت النووية� ويبدو أن 
كل هذه التحسينات، جنبا إلى جنب مع الحماية المتزايدة للمنشآت النووية من 
ذلك  في  بما  الخارجية،  التهديدات  من  قللت  قد  القانون،  إنفاذ  وكاالت  قبل 

التهديد بشن هجوم مباشر من قبل اإلرهابيين�

التقنية في أنظمة أمن وسالمة المنشآت  ومع ذلك، فإن نقاط الضعف 
النووية، فضالً عن أوجه القصور في تدريب الموظفين وإجراءات االستجابة 
وحاالت  الطبيعية  للكوارث  ليس  عرضة  المرافق  هذه  جعل  للطوارئ، 
كانت  إذا  حتى  والتخريب�  والسرقة  لالقتحام  أيًضا  بل  فحسب،  الطوارئ 
إحدى المنشآت تخضع لحراسة مشددة ومجهزة بأنظمة حماية مادية متقدمة، 
فإن الخطأ البشري أو الجشع يمكن أن يؤديان إلى الخروقات األمنية� وبدأ 
النووي  األمن  بين  تربط  التي  الروابط  من  العديد  إدراك  في  اآلن  الخبراء 

والسالمة والحاجة إلى تحسين الثقافة األمنية�

األمن  أنظمة  تحديث  لمواصلة  واضحة  ضرورة  هناك  وبالتالي، 
والحماية المادية في المنشآت النووية، وكذلك مراكز البحوث النووية ذات 
الصلة والمنشآت الصناعية في كازاخستان� ويجب أن يتضمن هذا التحديث 
ليس إدخال معدات أكثر تطوًرا فحسب، بل أيًضا زيادة قدرة المنشآت النووية 
في مواجهة حاالت الطوارئ والهجمات اإلرهابية، وكذلك زيادة قدرة قوات 

األمن بالتدريب والتجهيزات�

الدوليين،  الشركاء  عن  وممثلين  الكازاخستانية،  الحكومة  بموافقة 
وبالتعاون مع السلطة الوطنية ذات الصلة، يمكن إجراء عمليات تدقيق أمني 
التحديث  مشاريع  وتكلفة  تقدير حجم  أجل  من  الحالية  النووية  المنشآت  في 
لإلجراءات،  شامل  تحليل  التفتيش  عمليات  تشمل  أن  ويجب  المطلوبة� 
والتكنولوجيا، والهياكل، والمعدات من أجل تحديد الثغرات ونقاط الضعف 

المحتملة، ووضع تدابير وقائية لزيادة مستوى األمن النووي�
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كجزء من هذه األنشطة، يمكن تنظيم توثيق دولي مستقل لمشروع بناء 
معايير  جميع  تلبي  أنها  من  للتأكد  كازاخستان  في  النووية  الطاقة  محطات 
المساعدة  تقديم  أيًضا  الدوليين  للشركاء  يمكن  النووي�  واألمن  السالمة 
بين  التنسيق  لتحسين  منتظمة  تدريبات  إجراء  طريق  عن  لكازاخستان 

الموظفين في حالة وقوع حادث في منشأة نووية�

الصناعة  في  األمنية  الثقافة  مستوى  على  تحسينات  إدخال  لتسهيل 
النووية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الدول، يمكن أن يساعد الشركاء 
الدوليين كازاخستان في وضع برامج تعليمية متعددة الطبقات وذات صلة 
تغطي جميع جوانب األمن النووي� سيكون من المفيد أيًضا تحويل مركز 
التدريب للمحاسبة والرقابة والحماية المادية للمواد النووية الذي أنشئ في 
معهد الفيزياء النووية إلى مركز متميز لألمن النووي اإلقليمي يقدم دورات 
تطوير مهني تمهيدية ومتقدمة لمسؤولي الوكاالت التنظيمية الوطنية وأفراد 

األمن العاملين في المنشآت النووية في بلدان آسيا الوسطى�

نهج  العتماد  مًعا  العمل  المنطقة  لدول  ينبغي  األطول،  المدى  وعلى 
المجال  التي تشمل ليس  الثقافة األمنية  وقوة واستدامة لتعزيز  أكثر شموالً 
واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  التهديدات  أيًضا  بل  فحسب،  النووي 

واالستجابة لتلك التهديدات�

استمرار المشاركة الدولية في سيميباالتينسك

رؤساء  أدلى   ،2012 أبريل  في  سيول  في  النووي  األمن  قمة  في 
كازاخستان وروسيا والواليات المتحدة بيانًا مشترًكا مفاده أن الجهود الرامية 
موقع  في  السوفيتية  الحقبة  في  النووية  التجارب  آثار  على  للقضاء 
التعاون  برامج  أن  المؤكد  ومن  تقريبًا�  اكتملت  للتجارب  سيميباالتينسك 
منطقة  في  العمل  من  مثيل  له  يسبق  لم  قدًرا  نفذت  قد  األطراف  المتعدد 
سيميباالتينسك لتفكيك البنية التحتية لتجارب األسلحة النووية وزيادة مستوى 
لجمهورية  النووية  للطاقة  الوطني  للمركز  التابعة  المرافق  في  األمن 

كازاخستان�

التعاون  الستمرار  وملحة  واضحة  ضرورة  هناك  نفسه،  الوقت  في 
الدولي في موقع التجارب السابق� أوالً وقبل كل شيء، فإن عدًدا من المرافق 
الحساسة ال تزال هناك� ويصب تعزيز أمن هذه المرافق في مصلحة ليس 
كازاخستان فحسب، بل أيًضا شركائها الدوليين� أحد هذه المرافق هو موقع 
بايكال-1، والذي يستخدم حاليًا كمخزن طويل األجل لكمية كبيرة من المواد 
أكتاو،  التوليد السريع BN-350 في  الناتجة عن مفاعل  النووية والنفايات 
كازاخستان  تخطط  ذلك،  على  وعالوة  اآلن�  الخدمة  من  أخرج  والذي 
لمعالجة  المقترح  الجديد  الوطني  المركز  نواة  باعتباره  المرفق  الستخدام 
النفايات المشعة وتخزينها� ومن المهم أيًضا الحفاظ على مستوى مناسب من 
لتجارب  السابق  المغلقة، والتي استخدمت في  األمن في األنفاق والمهاوي 

األسلحة النووية�
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يعمل أيًضا المركز النووي الوطني الكازاخستاني حاليًا على مبادرة 
إلى  السابق سيميباالتينسك� واستناًدا  التجارب  إصالح األراضي في موقع 
نتائج دراسة إشعاعية شاملة، يرى المركز أن ما يصل إلى 90 في المائة من 
األراضي التي يحتلها الموقع يمكن إعادتها لالستخدامات االقتصادية على 
عدة مراحل بحلول عام 2020، باستثناء المناطق الملوثة بشدة واألراضي 
التي تحتلها منشآت نووية ال تزال قيد االستخدام� وأخذ نطاق العمل المخطط 
بخبراء  االستعانة  في  التفكير  المناسب  من  يكون  ربما  االعتبار،  بعين  له 
تقديم  بإمكانهم  فإن  الخصوص،  وجه  وعلى  المبادرة�  هذه  لتنفيذ  دوليين 
المدى  والبيئة على  العامة  الصحة  المترتبة على  اآلثار  تقييم  في  المساعدة 

الطويل الستصالح موقع األرض المهجورة�

مواجهة تهديدات األمن اإلشعاعي

من  جزًءا  األخيرة  السنوات  في  اإلشعاعي  األمن  مشاكل  أصبحت 
المتزايدة  المخاطر والتهديدات  إلى  النووي� وبالنظر  العامة لألمن  األجندة 
المتراخية  األمنية  واإلجراءات  المحتملة،  اإلشعاعية  بالحوادث  المرتبطة 
األمن  أصبح  اإلرهابيين،  قبل  من  استخدامها  وخطر  اإلشعاع،  لمصادر 
فقدت  السوفيتي،  االتحاد  تفكك  فبعد  متزايد�  دولي  قلق  موضع  اإلشعاعي 
الحكومة الكازاخستانية السيطرة على بعض المصادر اإلشعاعية المستخدمة 
هذه  وتحتوي  والبحثية�  والطبية  والصناعية  العسكرية  األغراض  في 
السيزيوم  مادة  وتتضمن  عالية،  إشعاعية  فاعلية  ذات  مواد  على  المصادر 

137 والسترونيوم 90 والكوبلت 60 واإليريديوم 192�

وفقًا لبعض التقارير، فقد تم دفن بعض المصادر والمواد اإلشعاعية في 
مواقع  وفي  آسيا  في وسط  المنتشرة  العديدة  اليورانيوم  نفايات  مستودعات 
النووية،  المرافق  العكس من  األخرى� وعلى  اإلشعاعية  المخلفات  تخزين 
فإن هذه المستودعات ومواقع تخزين المخلفات غير مؤمنة أو محمية بشكل 
سليم� وإذا وقعت هذه المواد ذات الفاعلية اإلشعاعية العالية في أياٍد عابثة، 
فقد يتم استخدامها في بناء أجهزة النشر اإلشعاعي أو ما يطلق عليه القنبلة 
اإلشعاعية )القذرة(� وتعد تلك أحد أهم المخاطر األمنية في المنطقة والتي 

تتعلق باإلرهاب بأسلحة الدمار الشامل�

على الرغم من أن القنابل القذرة ال تمتلك القدرة على إحداث خسائر 
كبيرة أو دمار هائل، إال أنها قد تتسبب في حدوث تلوث إشعاعي لمناطق 
للفرص  وفقد  العامة  الصحة  في  مخاطر  حدوث  إلى  يؤدي  مما  كبيرة، 
نفسيًا  تأثيًرا  أيًضا  يحدث  قد  إشعاعي  نشر  بجهاز  االقتصادية� وأي هجوم 
الموجودة  والمناطق  المصابة  المناطق  في  المقيمون  السكان  على  عميقًا 
لتطوير  الراديكاليون  المعارضون  يستشهد  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  حولها� 
الطاقة النووية بخطورة الهجمات اإلرهابية باستخدام المواد المشعة لتحريك 
الدليل مدى  المستقبل� ويوضح هذا  النووية في  المشاريع  العام ضد  الرأي 
سهولة تكوين وجهة نظر سلبية حول أية مبادرات تتعلق بالطاقة النووية في 

الرأي العام داخل الدولة بشكل مبدئي نظًرا الرتفاع نسبة فوبيا اإلشعاع�

بسبب  ما  حد  إلى  مرتفًعا  القذرة  بالقنابل  الهجوم  حدوث  خطر  ويعد 
السهولة النسبية لتوافر المواد اإلشعاعية وسهولة تصميمات القنابل القذرة� 
واألكثر من ذلك هو أن المصادر اإلشعاعية قد تكون بالغة الصغر والدقة، 
مما يسهل من عملية نقلها وتهريبها عبر الحدود� وقد أوجب ذلك تعاونًا وثيقًا 
اإلشعاعية  المواد  اكتشاف  في ضمان  الدوليين  وشركائها  كازاخستان  بين 
الحدودية  المعابر  تزويد  ذلك  بما في  المناسب،  الوقت  في  المهربة ومنعها 

والمواقع االستراتيجية األخرى بأجهزة الكشف عن المواد اإلشعاعية�

وعلى الصعيد الوطني، يجب أن تتخذ الحكومة تدابير إضافية لتشديد 

إطار العمل التشريعي والتنظيمي لتسجيل واستخدام المواد اإلشعاعية، بما 
في ذلك تقديم أنظمة التسجيل والمحاسبة الحديثة التي تتعقب جميع المصادر 
اإلشعاعية طوال فترة العمل بها� كما يجب أيًضا أن تقوم الحكومة بتغليظ 
العقوبات في حاالت السرقة أو االستخدام غير المناسب للمصادر اإلشعاعية 
لها،  المصرح  المجاالت  من  عديد  في  كبير  بشكل  تستخدم  تزال  ال  والتي 
وتشمل مجاالت الرعاية الصحية والبحث العلمي والصناعة والزراعة� كما 
يجب أن تقوم الوكاالت التابعة للحكومة بتنظيم عمليات دورية للعثور على 
بناء  إلى  باإلضافة  منها،  والتخلص  وتأمينها  المتوقفة  أو  المهملة  المصادر 
الحالية� بالمواقع  المادية  الحماية  أنظمة  وترقية  خاصة  تخزين  مرافق 

تحسين الرقابة على الصادرات وتأمين الحدود

كمسار  كازاخستان  استخدام  إمكانية  وهو  آخر  محتمل  خطر  هناك 
تهريب لعمليات النقل المحظورة للمواد النووية والمواد األخرى والتقنيات 
والمعدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل� فمسارات التهريب يمكن أن تكون 
متشابهة إلى حد كبير مع المسارات التي يتم استخدامها لتهريب المخدرات 
من أفغانستان إلى أوروبا عبر المناطق الواصلة بين آسيا وأوروربا� لكن من 
مع  قانونية  تجارية  عمليات  في  المحظورة  األنشطة  إخفاء  يتم  أن  الممكن 
أجهزة وتقنيات حساسة ومنتجات مزدوجة االستخدام ومواد انشطارية يتم 

شراؤها عبر شركات وهمية أو سماسرة�

حتى هذه اللحظة، ال توجد حاالت مؤكدة عن تهريب يورانيوم عالي 
التخصيب أو البلوتونيوم المخصص لصناعة األسلحة عبر وسط آسيا� ومع 
ذلك، قامت السلطات اإلقليمية بتسجيل عدة حاالت تم فيها ضبط حموالت 
تحتوي على مصادر إشعاعية أو خردة المعادن المشعة� ومن المفارقات، قد 
يقوم االتحاد االقتصادي األوروآسيوي المكون من بيالروسيا وكازاخستان 
وروسيا أثناء تسهيل التجارة الحرة للبضائع عبر الحدود أيًضا بخلق فرص 
لزيادة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك األنشطة التهريبية وذلك بإلغاء 

الرقابة الجمركية على الحدود الداخلية لدول االتحاد�

الوطنية  الحدود  تأمين  في  تحقق  الذي  الكبير  التقدم  من  الرغم  على 
وحمايتها في وسط آسيا، إال أنه يتوجب على كازاخستان التعاون بفعالية مع 
جاراتها اإلقليمية وشركاءها الدوليين لكي تتمكن من الرد بفعالية على كل 
تجمعت  التي  الحالية  التعاون  إلى خبرات  االستناد  التهديدات� سيكون  هذه 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  المطروحة  المساعدة  برامج  تنفيذ  أثناء 
الدفاع  الحدود" و"خط  األوروبي مثل "الرقابة على الصادرات" و"تأمين 

الثاني" و"إدارة الحدود" في آسيا الوسطى، أمًرا مناسبًا وعمليًا�

على  األمنية  والخدمات  واالستخبارات  الدولة  قوانين  تفعيل  وسيعمل 
الخارجيين�  نظرائها  مع  المعلومات  وتبادل  الفعال  التعاون  زيادة  تشجيع 
ممارسة  في  االستمرار  أيًضا  الوسطى  آسيا  ودول  كازاخستان  على  يجب 
التدريبات المشتركة لمكافحة اإلرهاب ليس فقط في نطاق "منظمة معاهدة 
أيًضا على  بل  فحسب،  في شنغهاي"  التعاون  منظمة  أو  الجماعي"  األمن 
المستوى الثنائي واإلقليمي� بشكل عام، ستستفيد دول وسط آسيا من المساعدة 
الكبيرة في تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540 والذي يهدف إلى منع وقوع 
أسلحة الدمار الشامل في أيدي كيانات غير دولية� باإلضافة إلى ذلك، يجب 
أن تستفيد دول المنطقة بشكل كامل من منطقة وسط آسيا الخالية من األسلحة 
النووية المحتملة، وهي المبادرة الوحيدة الخاصة باألمن اإلقليمي التي تشمل 

دول وسط آسيا الخمس التابعة لالتحاد السوفيتي سابقًا�
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تقوية أمن الفضاء اإللكتروني داخل قطاع الطاقة النووية

السياق  في  المقدمة  في  حاليًا  تأتي  اإللكتروني  الفضاء  أمن  مشاكل 
ضد  اإللكترونية  الهجمات  فتصاعد  والوطني�  الدولي  باألمن  الخاص 
الوكاالت الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشركات ومعاهد البحث العلمي 
للبنية  إلى حماية متطورة  الماسة  الحاجة  العالم يؤكد على  أنحاء  في جميع 
اإللكترونيين  المجرمين  ضد  بالمعلومات  الخاصة  والموارد  األساسية 
والقراصنة ومنفذي الهجمات اآلخرين الذين يحاولون الحصول على وصول 

غير مصرح به�

الفضاء  أمن  يحظى  تماًما�  كازاخستان  على  أيًضا  ينطبق  هذا  وكل 
في  خاصة  بأهمية  اإللكتروني 
نظًرا  النووية  الطاقة  قطاع 
لهذا  المعروفة  للحساسية 
المحتملة  ولألخطار  المجال 
تكنولوجيا  أنظمة  تكامل  على 
في  فقده  تم  والذي  المعلومات 
فالهجمات  النووية�  المنشآت 
والتي  المستهدفة  اإللكترونية 
الحكومات  عبر  تنفيذها  يتم 
الكيانات  أو  المعادية  الخارجية 
غير الدولية يمكن أن تؤدي إلى 
الحساسة  المعلومات  تسرب 
المطلوبة  والخبرات  والتقنيات 
المواد  استخدام  أو  لتصنيع 
النووية� ونظًرا لسرعة الوتيرة 
تكنولوجيا  بتطوير  الخاصة 
األمن  معايير  فإن  المعلومات، 
الوطني الموجودة تتراجع دائًما 
اإللكترونية  التهديدات  أمام 

المتطورة بشكل دائم�

وهذا هو سبب ضرورة وجود تركيز أكبر على أمن الفضاء اإللكتروني 
في كازاخستان والتي تتبع خططًا طموحة لتطوير المجال النووي لديها، بما 
في ذلك بناء محطات الطاقة النووية� فنقاط الضعف لدى كازخستان معروفة 
للجميع� على سبيل المثال، في يناير 2013، كان لديها أكبر عدد من أجهزة 
والذي   "Red October" الضار  التجسس  ببرنامج  المصابة  الكمبيوتر 
اكتشفته شركة "كاسبرسكي" إحدى شركات أمن الفضاء اإللكتروني� وقد 
أو  للمخاطر  حلول  عن  البحث  في  لكازاخستان  الدولية  المساعدات  تؤدي 
التحديات الخاصة بأمن الفضاء اإللكتروني إلى مساعدتها على إنشاء نظام 
والمرونة  الموثوقية  وضمان  والتقنيات  الحساسة  المعلومات  لحماية  فعال 
مواجهة  في  لديها  النووي  بالمجال  الخاصة  المعلومات  تكنولوجيا  ألنظمة 

التهديدات اإللكترونية�

إن خفض العيوب الخاصة بمنشآت المجال النووي تتطلب أوالً وبشكل 
الحالية في كازاخستان  القوانين واللوائح  أساسي تحليالت بعمق لمجموعة 
تتعلق  التي  الصلة  ذات  واإلجراءات  اإللكتروني  الفضاء  بأمن  والمتعلقة 
دوليين  ومتخصصين  علماء  انتداب  أن  كما  النووية�  المنشآت  بحماية 
مرموقين في هذه العملية سيساعد في تطوير المقترحات لتحسين التشريعات 

الفضاء  ألمن  المحتملة  التهديدات  لتحديد  بالدولة  الخاصة  واإلجراءات 
حماية  على  التركيز  مع  فاعلية،  ذات  مضادة  تدابير  وتطوير  اإللكتروني 

مناسبة للمعلومات�

البنية  منشآت  في  شاملة  فحوصات  عقد  هي  التالية  الخطوة  ستكون 
التحتية النووية لتحديد نقاط الضعف التي تؤدي للوصول غير المصرح به 
تكنولوجيا  أجهزة  اختيار  يعد  المعلومات�  تكنولوجيا  تدمير  عمليات  أو 
المعلومات والبرامج الخاصة بمنشآت البنية التحتية النووية إحدى المشكالت 
الدوليين  الشركاء  سيساعد  شديًدا�  تركيًزا  تتطلب  التي  األهمية  فائقة 
ألجهزة  الضرورية  واالختبار  التوثيق  إجراءات  تقديم  على  كازاخستان 
التنظيمية  المعايير  من  مجموعة  وتقديم  المعلومات،  تكنولوجيا  وبرامج 
والقانونية والفنية والتقنية للتأكد من حماية شبكات أجهزة الكمبيوتر بشكل 

مناسب�

أيًضا  الدولي  المجتمع  يقوم  وقد 
آسيا  ودول  كازاخستان  بمساعدة 
وحدات  إنشاء  في  األخرى  الوسطى 
إلكترونية خاصة ضمن وكاالت األمن 
التصدي  الوطني، وتكون مهمتها هي 
اإللكتروني�  الفضاء  في  للهجمات 
الدول  تبحث  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الفردية المانحة إمكانية عرض دورات 
لعالج  وكلياتها  جامعاتها  في  تدريبية 
أمن  متخصصي  في  الموجود  النقص 
الفضاء اإللكتروني الذي يحاصر دول 
المجاالت،  مختلف  في  الوسطى  آسيا 

بما في ذلك قطاع الطاقة النووية�

هناك خطر محتمل آخر وهو إمكانية استخدام 

كازاخستان كمسار تهريب لعمليات النقل املحظورة 

للمواد النووية واملواد األخرى والتقنيات واملعدات 

املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. فمسارات التهريب 

ميكن أن تكون متشابهة إىل حد كبري مع املسارات التي 

يتم استخدامها لتهريب املخدرات من أفغانستان إىل 

أوروبا عرب املناطق الواصلة بني آسيا وأوروربا. 
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الخاتمة

أحرزت كازاخستان من خالل التعاون مع روسيا والواليات المتحدة 
واألطراف األخرى المهتمة تقدًما مهًما في خفض التهديدات المتعلقة باألمن 
النووي، لكن ال يزال أمامها الكثير لتقوم به� يجب أال تضع نهاية التعاون 
الروسي األمريكي في نطاق برنامج "نان - لوجار" نهايةً للتعاون الدولي في 
صاحبة  تعد  والتي  كازاخستان  داخل  ذلك  في  بما  النووي،  األمن  مجال 
النطاق  في  الدوليين  الشركاء  مع  التعاون  استمرار  في  األكبر  المصلحة 

الكامل لعدم االنتشار ومشاكل األمن النووي�

فمثل هذا التعاون سيساعد الدولة على حل المشكالت التي ورثتها عن 
التي  والتهديدات  للتحديات  مالئمة  استجابات  وتطوير  السوفيتي  االتحاد 
تواجهها في هذه األيام� كما سيفيد مثل هذا التعاون أيًضا القوى الخارجية 
النووية  باألسلحة  باإلرهاب  المتعلقة  المخاطر  خفض  في  ستساهم  ألنها 
فهذه  واألجهزة�  والتقنيات  الحساسة  للمواد  المحظورة  التهريب  وعمليات 

األمور ذات خطورة ألنها ال تحترم أية حدود�
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المناهج العملية لتقييم ثقافة األمن النووي

تايسيا بيسكوروفا،

رئيس قسم بمعهد األبحاث الخاصة باألدوات العلمية في روسيا

العمل نحو تحسين ثقافة األمن النووي جزًءا تكامليًا لتأكيد سالمة يعد 
المواقع النووية والمواد النووية� ويساهم هذا العمل في خفض 
التأثير السلبي للعامل البشري حول األمن� وقد امتدت الجهود الخاصة بدعم 
قياس  بمكان  الصعوبة  يعتبر من  اتجاهات مختلفة�  النووي في  األمن  ثقافة 
عناصر ثقافة األمن النووي بشكل مباشر كمواقف ومبادئ وقيم وتفاني من 
أجل األمن — وكل ما يدخل ضمن مفهوم "الثقافة"� يمكن الحصول على 
بمستويات  الخاص  التحليل  من  النووي  األمن  ثقافة  لمستوى  نسبي  تقييم 
القواعد  التباع  والنفسي  الفسيولوجي  واستعدادهم  باألفراد  الخاصة  التأهيل 
التي  المخاطر  ضد  بالوقوف  والتزاماتهم  بهم  الخاصة  والقيم  واإلجراءات 

تحدث للمؤسسة الخاصة بهم، وما إلى ذلك�

استحداث اللوائح التنظيمية هو أساس تقييم ثقافة األمن النووي

إن إجراء التدابير الوقائية في المواقع النووية ال يمكن القيام به بدون 
األمن  ثقافة  عمل  "مجموعة  إنشاء  تم  روسيا،  في  حاكمة�  تنظيمية  لوائح 
في  للتطبيق  قبولها  يتم  قد  التي  المستندات  لتطوير  الوكاالت"  بين  النووي 
النووي  للمجتمع  فائدة  ذات  تكون  وقد  الروسي،  لالتحاد  النووية  المواقع 
لثقافة  والمعايير  واألهداف  المهام  المستندات  هذه  وتوضح  أيًضا�  الدولي 
النووي  الموقع  إدارة  مانحةً  ووضوح،  ببساطة  المواقع  في  النووي  األمن 

واإلدارة الوسطى وكل موظف معياًرا للحكم على نتائج العمل الفردي�

النووي"  األمن  ثقافة  مستوى  تقييم  "معيار  بعنوان  المستندات  وهذه 
المواقع  في  النووي  األمن  ثقافة  لمستوى  المنظمة  وتقييم  ترتيب  و"منهجية 
النووية"� يضع  هذا المستند األخير — يشار إليه فيما بعد "بالمنهجية"— 
إجراًءا فرديًا وطريقة فردية لتقييم مستوى ثقافة األمن النووي في المواقع 
النووية� ويتم تطبيق هذه المستندات في المواقع النووية لمساعدة السلطات في 

تنظيم تقييم االمتثال وتنفيذه على ما يلي:

مدى كفاءة أنشطة الموقع النووي )أو منظمة أخرى( في     •
تصنيع المواد النووية واستخدامها وتخزينها وإعادة معالجتها     

بالمطابقة مع معيار ثقافة األمن النووي  

مدى التزام الموظفين الفرديين بمبادئ ثقافة األمن النووي  •

في  الروسي  االتحاد  قانون  لمتطلبات  وفقًا  المنهجية  تطوير  تم  وقد 
المحاسبة والرقابة والحماية المادية لمجال المواد النووية� وتستخدم المنهجية 
مصطلحات وتعريفات تم تطويرها من خالل "مجموعة العمل بين الوكاالت" 
مثل، "ثقافة األمن النووي" و" مبادئ ثقافة األمن النووي" و"مستوى ثقافة 
لألمن  الداعمة  و"األنشطة  النووي"  األمن  ثقافة  و"معيار  النووي"  األمن 

النووي"�

األجراء الخاص بالتقييم الذاتي لثقافة األمن النووي

بتقييم  يقوم  أنه  األول،  لسببين�  النووي  األمن  ثقافة  تقييم  إجراء  يتم 
مجموعة الصفات والمبادئ والمواقف والسلوك الخاص باألفراد في المؤسسة 
الموجهة نحو المحافظة على األمن النووي وتحسينه من خالل التركيز على 
االلتزام بمتطلبات ثقافة األمن النووي� والثاني، يقوم بمراجعة ما إذا كانت 
 )MPC&A( األنشطة الحقيقية الخاصة بالرقابة على حماية المواد والمساءلة
توافق معيار ثقافة األمن النووي� ووفقًا لذلك، تتضمن عملية التقييم مستندات 
بثقافة  العمل ألنها تتعلق  النظام وتنظيم  MPC&A وعمليات تشغيل  نظام 

األمن والمعايير الموجهة نحو تحسين ثقافة األمن�

الموقع  داخل  خبراء  عبر  ذاتي  تقييم  مرحلتين:  على  التقييم  ويحدث 
وتقييم عبر خبراء خارجيين� يتم إجراء التقييم الذاتي عبر موظفي المؤسسة 
طبقًا لـ "طلب المدير" والذي يحدد تكوين اللجنة وتخصيص قائد أو رئيس 
لهذه اللجنة� وهذا الطلب ذاته يقوم بوصف مهام اللجنة وتحديد معايير لتقييم 
هذا  نتائج  توثيق  كيفية  وتوضيح  التقييم  لمراحل  جدول  وإنشاء  العمل  أداء 

التقييم�

رقابة  قسم  عن  وممثالً  األمن  قسم  عن  ممثالً  اللجنة  تكوين  يتضمن 
وفنيين  النووي  األمن  ثقافة  ومنسق  اإلدارة  عن  وممثالً  والمساءلة  المواد 
وخبراء نظام MPC&A في المجاالت ذات الصلة، وممثلين عن القسم التي 
مستوى  على  وأعضاءها  اللجنة  رئيس  يكون  أن  ويجب  للتقييم�  ستخضع 
مناسب من المعرفة بثقافة األمن أو الرقابة على المواد أو الحماية المادية� 
كما يجب أن يتوفر لديهم خمس سنوات على األقل من العمل التطبيقي في 
MPC&A والخبرات ذات الصلة، جنبًا إلى جنب مع مستوى مناسب من 

�MPC&A المعرفة بمجال

المستندات  إعداد  ومراقبة  اللجنة  عمل  بتوجيه  اللجنة  رئيس  ويقوم 
الالزمة وإعالم رئيس القسم الذي يخضع للتقييم بشأن أية أوجه قصور هامة 
تحددها اللجنة، كما يشرف على تنفيذ أعضاء اللجنة لمعايير األمن التي يتم 
تطبيقها في القسم الذي يقوم بإجراء التقييم وإعالم الموظفين المسئولين عن 
األمن حول المشكالت والمعايير اإلصالحية� وفي هذه العملية، يقوم أعضاء 
والبقاء على  وتحليلها  بالتقييم  مباشر  بشكل  المتعلقة  الحقائق  بتجميع  اللجنة 

اطالع بشكل كاٍف الستخالص االستنتاجات حول حالة ثقافة األمن�
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النتائج  لتقديم  الموضوع  للجدول  وفقًا  عملها  بإجراء  اللجنة  تقوم 
والبيانات على النحو المبين في "طلب المدير"� ويحتوي الجدول على أقسام 
البنود  ويحدد  المشاركين  ويسرد  التقييم،  مخطط  تحت  تندرج  خدمات  أو 
والشروط التي سيتم متابعة العمل بموجبها� وتتم مناقشة الجدول واعتماده 

من قبل رئيس المنظمة�

هناك أبعاد عديدة للتقييم الذاتي� يقوم أعضاء اللجنة بمراجعة المستندات 
اإلجراءات  دقة  من  والتأكد  واكتمالها،  توفرها  من  للتحقق  بالقسم  الخاصة 
المستخدمة في عمل نظام MPC&A في اإلدارة واستطالع أراء الموظفين 
اإلداريين من خالل االستبيانات والمقابالت� وقد يقوم ممثلو اللجنة بمراقبة 

كيف يقوم الموظفون بتنفيذ اإلجراءات 
مدى  عن  المقابالت  وتكشف  بالفعل� 
هي  وما  بواجباتهم  الموظفين  وعي 
في  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات 
حاالت الطوارئ وكيف يتم تبني ثقافة 

األمن في هذا الموقع�

من  يكون  لذلك،  ووفقًا 
بين  توازن  إيجاد  الضروري 
العلوم  في  الفنيين  المتخصصين 
تحديد  عند  والنفسية  االجتماعية 
التكوين الخاص باللجنة� ويقوم فريق 
الذاتي من خالل  التقييم  بإنهاء  التقييم 
يعكس  يعكس  تقرير ملخص  استنتاج 
النتائج التي توصلوا إليها� ويتم اعتماد 
التقرير من رئيس المنظمة بعد توقيعه 
من رئيس اللجنة وأعضائها� كما يقوم 
للتقييم  خضعت  التي  األقسام  رؤساء 
على  أنها  من  للتأكد  التقرير  بتوقيع 

دراية بمحتوياته�

تطبيق معيار التقييم الذاتي

كما أوضحنا سالفًا، يتم إجراء التقييم لكي تتم مراجعة أداء المنظمة أو 
القسم المنفصل ومدى التزامهم بمعيار ثقافة األمن�

لتوضيح  باجتماع  العملية  تبدأ  بالفعل؟  التقييم  يتم معالجة عملية  كيف 
أهداف التقييم ومهامه، والجدول الخاص به والطرق واإلجراءات المستخدمة 
في إجرائه، باإلضافة إلى توضيح كيف يتفاعل أعضاء اللجنة مع موظفي 
بعقد  فيها  اللجنة  ستقوم  التي  التواريخ  وتحديد  للتقييم  يخضع  الذي  القسم 
شخص  لكل  األخير  االجتماع  وعقد  المؤقتة  النتائج  وعرض  االجتماعات 

مشترك في العملية بالكامل�

أثناء  اللجنة�  ويتم تحديد مهمات العمل بين الخبراء من خالل رئيس 
جودة  مدى  على  للحكم  األمن  ثقافة  معيار  باستخدام  الخبراء  يقوم  التقييم، 
األداء بالنسبة لإلدارة� في حالة اكتشاف أعضاء اللجنة لحالة عدم انتظام، 
المشكلة�  حول  خبيرة  تعليقات  ويقدمون  المحتملة  تبعاتها  بتقييم  يقومون 
عدم  حالة  وجود  على  التأكيد  القسم  من  المعتمدين  الممثلين  ألحد  ويجوز 

االنتظام أو تقديم دليل لدحض استنتاج اللجنة�

بعد االنتهاء، يقوم رئيس اللجنة بإعالن النتائج في االجتماع الختامي� 
التي  األقسام  لرؤساء  النتائج  تقديم  هو  لالجتماع  األساسي  السبب  ويعد 
المشكلة —  نطاق  النتائج — خاصة  يتعرفوا على  للتقييم، حتى  خضعت 
ثقافة  حالة  عن  إجمالي  ملخص  بتقديم  اللجنة  رئيس  ويقوم  واضح�  بشكل 
األمن النووي داخل األقسام� وبناًء على هذه النتائج، يتم تحرير مستند يتم فيه 
تحديد أوجه القصور التي تم اكتشافها� ويعد رئيس اللجنة مسئوالً عن دقة 

التقرير واكتماله وموثوقيته�

للتقييم  خضعت  التي  والنقاط  األهداف  على  النهائي  التقرير  يحتوي 
واألساس الذي تقوم عليه عملية الفحص والوقت الذي تم تنفيذه فيه والبيان 
الخاص باللجنة والموضوعات 
التي تمت مناقشتها والقرارات 
النتائج  على  القائمة 
من  الصادرة  والتوصيات 
أعضاء اللجنة� يشكل الجدول 
التقييم  بعملية  الخاص 
الخاصة  والبروتوكوالت 
االنتظام  بمعالجة حاالت عدم 
لهذا  ملحقًا  التقييم  ومعيار 
من  توقيعه  ويتم  المستند� 
جانب رئيس الجنة وأعضائها 
تم  التي  األقسام  ورؤساء 

فحصها ورئيس المنظمة�

اتخاذ  يبرر  ما  إذا هناك 
إصالحية،  إجراءات  أية 
فسيقوم رئيس اإلدارة بتطوير 
من  العتمادها  عمل  خطة 
حفظ  ويتم  المنظمة�  رئيس 
ثقافة  منسق  يقوم  بالتقييم�  الخاص  التقرير  مع  الخطة  من  األصلية  النسخة 
األمن في الموقع بمراقبة الجهود التصحيحية لضمان قيام الموظفين بتنفيذ 

التوصيات والمقترحات التي وضعتها لجنة التقييم�

روسيين  موقعين  في  والمنهجية  األمن  ثقافة  تقييم  معيار  اختبار  تم 
في  النووية  للطاقة   "MATI"و  "LUCH" موقع  أمريكيين:  وموقعين 
الطاقة  )وزارة   Y-12 و"محطة  الوطني"  ردج  أوك  و"مختبر  روسيا، 
األمريكية( في الواليات المتحدة� وقد انتهى المراجعون من كال البلدين إلى 
قابلة لالستخدام بشكل عام في أي موقع  المراجعة والمعايير  أن إجراءات 
نووي — وليس المنشآت الروسية فحسب� ووفقًا لذلك، يتم تنفيذ المنهجية 

في المواقع الروسية كما هو موضح�



32

1540 COMPASS  ملقاالت ا

)NSC( الشكل 1 مثال على معيار تقييم ثقافة األمن النووي

معیار تقییم ثقافة األمن النووي
 

مالحظات التقییم   

 
 

من أجل تقییم االلتزام بھذا المعیار، یجب التأكد من أنھ یشار
 إلیھ في میثاق المؤسسة أو في وثیقة خاصة توضح أن نظام 

MPC&A ھو النوع الرئیسي ألنشطتھا.

ویعتبر المعیار قد تم إنجازه إذا كان مثل ھذا البیان في میثاق 
المؤسسة أو في الوثائق الخاصة األخرى.

 
 

 
  

 
  

  

 

 
 

 

 
 

لتقییم ھذا المعیار، یلزم التأكد من أن المستندات التي تقوم
 بتحدید وظائف MPC&A، بما في ذلك المستندات التي 

تحتوي على المتطلبات الخاصة باإلجراءات الطارئة، متوفرة.

یعتبر المعیار قد تم إنجازه، إذا كانت ھناك وثائق تنظیمیة 
مرفقة بھذه المتطلبات.

 
 

 
 

  

 
 

عند التقییم، یمكن أن یتم
 استخدام اللوائح التنظیمیة

 أو التعلیمات أو
 التوجیھات في الظروف

 الطارئة.

 
 

 

 

 

لتقییم ھذا المعیار، یلزم التأكد من توفر اللوائح التنظیمیة
 للواجبات، ومطالبة رئیس القسم بتقدیم اإلجراءات جنبًا إلى

 جنب مع التواریخ الخاصة بمراجعتھا أو تحدیثھا.

یعتبر المعیار قد تم إنجازه عندما یقوم فریق العمل بتقدیم ھذه
 اللوائح التنظیمیة الخاصة بالواجبات مع مستندات تتضمن 

التواریخ الخاصة بمراجعتھا أو تحدیثھا.

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

  

المعیار
۱. طلب من المؤسسة أو بیان خاص

 من اإلدارة یوضح أن نظام
 MPC&A ھو مكون ھام في 

األنشطة الرئیسیة للمؤسسة.

۲. المستندات التي تحدد وظائف 
نظام MPC&A لجمیع أقسام 

المؤسسة المشتركة في حل مشكالت
 نظام MPC&A، بما في ذلك

 اإلجراءات التي یتم اتخاذھا في 
الظروف الطارئة.

۳. یوجد لدى موظفي نظام
 MPC&A  لوائح تنظیمیة

 للواجبات تتم  مراجعتھا على نحو
 منتظم.
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النتيجة

 MPC&A السبب الرئيسي للتحري عن ثقافة األمن هو حقيقة أن نظام
يعتمد بشكل كبير على األفراد وعلى كيفية تفاعلهم مع األنظمة الفنية� يعمل 
تحسين  على  التصحيحية  واإلجراءات  المشكالت  وتحليل  المنتظم  التقييم 
عمليات تشغيل الموقع النووي للمساعدة في مكافحة االختراقات األمنية أو 

لالستجابة بشكل سريع وفعال كما ينبغي�
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برونيللي باتيستيال،

WINS مدير المشروعات ألكاديمية

دان جونسون،

WINS مدير أكاديمية

روجر هوسيلي،

WINS المدير التنفيذي ألكاديمية

كالريك دانكرز،

فني تعليم

اإلرهابية لقد  الهجمات  غيرت 
سبتمبر   11 في  حدثت  التي 
المنظمات  تصور  دراماتيكي  بشكل 
قامت  لذلك،  ووفقٌا  للتهديدات�  النووية 
عاًما  عشر  األربعة  في  الحكومات 
الماضية بوضع متطلبات تنظيمية أكثر 

لرفع  ضخمة  وأمواالً  أوقاتًا  النووية  الطاقة  مشغلو  تكلف  بينما  صرامة، 
المتطلبات� أصبح  بتلك  للوفاء  المادية  بالحماية  الخاصة  الترتيبات  مستوى 
من المعروف اآلن بشكل كبير أن إدارة أحد برامج األمن النووي المعقدة 

يستلزم وجود إدارة مؤهلة وتدريب متطور�

فاعلية  األكثر  الرائدة  المؤشرات  أكثر  أحد  التدريب  يعد  الواقع،  في 
لألمن� يجب أن يبدأ تدريب األمن النووي عقب التعيين ويستمر بشكل منتظم 
على  الملقاة  المسئوليات  وزيادة  للموظفين  الوظيفية  المسميات  تغير  مع 
معايير  وازدياد  المتطورة  والتقنيات  المتجددة،  للتهديدات  ونظًرا  عاتقهم� 
األمن، نتوقع أن يستمر الطلب على التدريب المهني المتطور للقوة العاملة 

في مجال األمن النووي في التوسع في المستقبل القريب� 

قياس مدى التأثير الخاص بتدريب األمن النووي:

بفضل الحقيقة التي تؤكد ضرورة التدريب لبناء القدرات على المدى 
الطويل، تم زيادة الدعم المالي لبرامج تدريب األمن النووي بشكل كبير جًدا 
في العقد الماضي، مما أدى إلى حدوث نهضة سريعة في البرامج� في عام 
2012، اجتمع ممثلون عن 30 دولة من الدول األعضاء في الوكالة الدولية 
دعم  لمراكز  الدولية  الشبكة  لتأسيس  فيينا  في   )IAEA( الذرية  للطاقة 

 58 تضم  اآلن  أصبحت  والتي   ،)NSSC )شبكة  النووي  األمن  وتدريب 
معهًدا من 49 دولة حول العالم� 

وتعتبر برامج تدريب األمن النووي موجهة لدعم المقاصد واألهداف 
االستراتيجية للمنظمات� كما أنها تمثل استثماًرا رائًعا من المنظمات� لكل 
هذه األسباب، من المهم التأكد من جودتها وتأثيرها من أجل قيادة التطوير 

في المستقبل�

ولسوء الحظ، فإن المقاييس الموثوقة والفعالة لتقييم أثر تدريب األمن 
النووي على السلوك المؤسسي تتراجع أمام تطور التدريب� ولهذا السبب، 
أصبح من الضروري إيجاد طرق فعالة وقابلة للتكرار للممولين لقياس العائد 
من االستثمار )ROI( في مثل هذه البرامج� وقد تم إيجاد نموذجين سيكونان 
فاعلين بشكل خاص في هذا الشأن، وهما: "نموذج كيرك باتريك" و"نموذج 

العائد من االستثمار لجاك فيليبس"�

نموذج كيرك باتريك ونموذج العائد من االستثمار لجاك فيليبس

يعتبر نموذج كيرك باتريك أحد أكثر المناهج المستخدمة انتشاًرا في 
تقييم نتائج التدريب� ويعتبر الهدف منه هو مساعدة المنظمات في تحديد إلى 
أي مدى يمكن للمشاركين أن يطبقوا التدريب الذي حصلوا عليه في حياتهم 
ويتكون  واضح�  بشكل  التنظيمي  األداء  زيادة  على  تعمل  بطريقة  العملية 

النموذج من أربعة مستويات للتقييم:

المستوى األول: رد الفعل: الدرجة التي يكون رد فعل المشاركين فيها 
إيجابيًا تجاه التدريب�

المستوى الثاني: التعلم: الدرجة التي يكتسب فيها المشاركين المعرفة 
القائم على مشاركتهم في  المنشودة والمهارات والحضور والثقة وااللتزام 

حدث تدريبي�

قياس مدى التأثير الخاص بتدريب األمن النووي: الحالة 
الخاصة بالمعهد الدولي ألكاديمية األمن النووي 

والمجتمع المهني الخاص بها
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المستوى الثالث: السلوك: الدرجة التي يطبق فيها المشاركين ما تعلموه 
خالل التدريب عند العودة إلى عملهم�

المستهدفة  النتائج  فيها  تحدث  التي  الدرجة  النتائج:  الرابع:  المستوى 
وتصميم  تطوير  يأخذ  لم  إذا  الالحقة�  واإلسهامات  التدريب  لحدث  كنتيجة 
برنامج التدريب األمني هذه األهداف الخاصة باألداء في االعتبار وتحويلها 
مطابقة  لعدم  عالية  احتمالية  هناك  فستكون  محددة،  تعليمية  أهداف  إلى 

التدريب الحتياجات المنظمة وأولوياتها�

هناك منهج آخر تقييمي شامل يتم استخدامه بكثرة لتقييم تأثير األعمال 
على برامج التدريب وهو "نموذج العائد من االستثمار لجاك فيليبس"� وهذا 
المنهج والذي تم تطويره من "نموذج كيرك باتريك" ، يتبنى مفهوم العائد 
من االستثمار إلنتاج وجهات نظر إضافية هامة� وللقيام بذلك، يقوم باستخدام 
تحسين  في  األخرى  المحتملة  العوامل  عن  التدريب  تأثير  لفصل  تقنيات 
األعمال� وهناك اختالف واحد كبير عن نموذج كيرك باتريك وهو أنه نظًرا 
بالنسبة  عادةً  عنها  )يعبر  بالتكلفة  الفوائد  يقارن  االستثمار  من  العائد  ألن 
المئوية لالستثمار األصلي(، فإنه يتطلب أن تكون كل البيانات قد تم تحويلها 
ومرتبات  السفر  وتكلفة  البرامج  مصاريف  ذلك  في  بما  مالية،  قيم  إلى 
الموظفين ووقت العمل للموظفين� ومع ذلك، يقر هذا المنهج أيًضا أن العديد 
من الفوائد المكتسبة من خالل برامج التدريب هي فوائد معنوية وال يمكن 
تحويلها بسهولة إلى قيم مالية� واألمثلة عليها تتضمن زيادة الرضا الوظيفي 
االمتثال  وزيادة  العمل  بتوقعات  لإليفاء  الفرد  قدرات  في  الثقة  وزيادة 
لإلجراءات وزيادة القدرة على تدريب الموظفين اآلخرين وتقليل وقت تعلم 

المسؤوليات اإلدارية الجديدة� 

)ISO( منظمة المعايير الدولية

التدريبي  البرنامج  جودة  بتقييم  الخاصة  الجهود  من  آخر  مهم  جزء 
وفعاليته أال وهو المعيار ISO 29990:2010 "الخدمات التعليمية للتعليم 
إلى  "يهدف  المعيار  هذا  فأن   ،ISO لـ  ووفقًا  النظاميين�"  غير  والتدريب 
تحسين جودة العروض في السوق العالمي الذي نشأ حول التعليم والتدريب 
التدريب المهني والتعليم مدى الحياة والتدريب داخل  غير النظاميين، مثل 
الشركة"� وتتوقع ISO أن يقوم هذا المعيار - والذي يشجع على التركيز 
على المتعلم - بتحسين الشفافية وجعل مقارنة البرامج التدريبية على مستوى 

العالم أمًرا سهالً�

المجتمعات المهنية

بشكل  تصميمه  تم  التميز"  "مراكز  من  المقدم  التدريب  ألن  نظًرا 
نموذجي لتقييم فقط ردود أفعال المشاركين على البرنامج التدريبي )المستوى 
األول من نموذج كريك باتريك( وال يتضمن بشكل عام تقييًما وتوثيقًا هيكليًا، 
فقد فشل بشكل كبير في بناء كفاءة احترافية مستدامة داخل المجتمع النووي� 
ونعتقد أن الحل الوحيد لهذا التحدي هو استخدام الجمعيات المهنية كمنتدى 
المتنامي  المهني  التطوير  ودعم  أفضل  بشكل  التدريب  تأثير  تقييم  فيه  يتم 

وبناء إمكانات مديري األمن� 

ويأتي أفضل مثال على هذا النهج من قطاع الطيران� ففي عام 2004، 
في  مقرها  يقع  والتي   )ICAO( المدني  للطيران  الدولية  المنظمة  قامت 
مونتريال بكندا مع شركائها األكادميين، وكلية جون مولسون لألعمال التابع 
لجامعة كونكورديا في مونتريال بالتعاون مًعا إلنشاء واعتماد دورة اإلدارة 
الطيران  ألمن  المهنية  اإلدارة  إلى  تقود  والتي  الطيران،  ألمن  المهنية 
)AVSEC PM( ذات التخصيص المهني كما هو موضح في معايير األمن 

إلى  باإلضافة   ICAO قامت  عام 2007  وفي   �ICAO بمنظمة  الخاصة 
ذلك، بالمشاركة مع المجلس الوطني للموانئ الجوية )ACI( بإعالن شراكة 

�ACI-ICAO

إن الهدف من هذه الشراكة هو إنشاء معيار عالمي للتميز في مجال 
إدارة الموانئ الجوية وإلعداد الجيل القادم من قيادات الموانئ الجوية� وقد 
المديرين  الجوية  الموانئ  إلدارة  العالمي  المهني  االعتماد  برنامج  منح 
المهني  التخصيص  لكسب  الفرصة  العالم  حول  الجوية  للموانئ  التنفيذيين 
للميناء الجوي الدولي� وستتم دعوة الحاصلين على هذه البرامج إلى ملتقى 
إلى  االنضمام  فيه  يمكنهم  والذي  الطيران  أمن  لخبراء  اإلنترنت  على 
"الشبكات متعددة االختصاصات وتطوير أفضل الممارسات ألعمال الميناء 
الممارسات  "أفضل  ومشاركة  الطيران"  مجال  لمصلحة  الجوي 
واستراتيجيات التدريب" وتعزيز "التعاون اإلقليمي والدولي" مع األعضاء 

المرافقين�

لقد اجتمعت مؤشرات النجاح الرئيسية في هذه األنظمة لقياس التأثير 
الدائم وطويل المدى للتدريب المقدم�
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المعهد الدولي لألمن النووي

منذ عام 2012، والمعهد الدولي لألمن النووي )WINS( يقوم ببذل 
أوقات وجهود ضخمة لتطوير برنامج نموذج توثيق وتدريب األمن النووي 
وأطلقت عليه أكاديمية WINS� ويعتبر جمهوره المستهدف هو مجموعة 
متعددة التخصصات من المهنيين ذوي المسؤوليات اإلدارية لألمن النووي، 
بما في ذلك أعضاء مجالس اإلدارات والمديرين التنفيذيين ومديري األمن 
الخارجية  للحوادث  االستجابة  أمن  وفرق  والمهندسين  والفنيين  والعلماء 
رقم   ISO معيار  البرنامج  يستخدم  عام،  وكنطاق  والمراقبين� 

29990:2010، والذي تسلمت WINS الشهادة الخاصة به في 2014�

أحد األفكار الرئيسية التي تقوم عليها أكاديمية WINS هي ضرورة 
الفردية من خالل  الكفاءات  إثبات 
شهادات محترفة يتم اعتمادها من 
وهذا  مراقبة�  اختبارات  خالل 
من  الثاني  المستوى  مع  يتوافق 
قام  وقد  باتريك"�  "كيرك  نموذج 
الذين  النووية  الصناعة  قادة 
النووية  الصناعة  قمة  شاركوا في 
هذا  بدعم   2014 عام  هولندا  في 
بالتأكيد على  التزموا  النهج عندما 
لديهم  الذين  الموظفين  "كل  أن 
أن  يجب  األمن  حول  مسئوليات 
من  واضح  بشكل  مؤهلين  يكونوا 
لالختيار  معايير  وضع  خالل 

والتدريب واعتماد فريق العمل"�

برنامج االستبيان
إلدراك أفضل للقيمة األعلى 
في  المعتمدين  خريجينا  في 
نقوم  المتنامي،  المهني  تطورهم 
شامل�  استبيان  برنامج  بإنشاء 
يكمله  استبيان  إجراء  يشمل  وهذا 
من  انتهائهم  بمجرد  المتعلمون 
استبيان  وإجراء  تدريبية،  دورة 

يكملونه بعد انتهائهم من االمتحانات� ونأمل في معرفة آراء مشاركينا بشكل 
منتظم، بالتوافق مع المستوى األول من نموذج "كيرك باتريك"�

إعادة االعتماد
نظًرا الستمرار تغير المشاكل المحيطة باألمن النووي بشكل سريع، 
المهارات  وتحديث  التعلم  في  االستمرار  للمهنيين  بالنسبة  المهم  من  يعد 
إعادة  بإجراء  نقوم  لذلك،  ونتيجةً  المهنية�  حياتهم  طوال  لديهم  الموجودة 
اكتساب  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  سنوات�  ثالث  كل  إجبارية  اعتماد 
اعتمادات عبر التطوير المهني المستمر الموثق أو باجتياز أحد االختبارات�

التقييم الذاتي

لكي نتمكن من تقييم التغيرات التي تطرأ على مبادئ ومواقف مشاركينا 

بشكل أفضل )على سبيل المثال الفوائد المعنوية الموضحة في نموذج العائد 
من االستثمار لجاك فيليبس(، سيتم بدء كل وحدة في الدورة وإنهائها بتقييم 
ذاتي� ويساعد التقييم األولي المشاركين على بدء التركيز على الموضوعات 
الكبيرة التي تمت تغطيتها في هذه الوحدة والتأمل في مواقفهم وأفكارهم حول 
هذه الموضوعات� بينما يساعد التقييم الالحق المشاركين على إدراك كيف 

تغيرت معرفتهم ومواقفهم نتيجة لالشتراك في هذه الدورة� 

WINS شبكة خريجي أكاديمية
خريجي  شبكة  هي   WINS أكاديمية  في  المهمة  الجوانب  أحد  يعد 
WINS، والمفتوحة لجميع خريجي أكاديمية WINS الذين لديهم شهادات 
معتمدة� ولكي يتم إنشاء هذا البرنامج، قمنا باالستفادة من نماذج من قطاع 

الطيران ومن قطاعات أخرى�

النظام  هذا  أن  نؤمن  نحن 
مع  لالشتراك  مثاليًا  ملتقًا  يمثل 
الخاص  التأثير  وتقييم  الخريجين 
 �WINS أكاديمية  في  بالتدريب 
كما نؤمن أنه يمكننا أيًضا من تقديم 
إضافية  فرًصا  لديهم  خريجين 
منتديات  مثل  والتدريب،  للتواصل 
وورش  الويب  على  المناقشات 
العمل ويعزز قدرتنا في قياس مدى 
التحسن الخاص بأدائهم� وأحد أهم 
تعمل  الشبكة  أن  هو  الفوائد  هذه 
الخبراء  من  مجموعة  خلق  على 
األمن  في  معتمدة  كفاءة  تمتلك 
لمناصرة  ومستعدون  النووي 

التطوير المهني بين نظرائهم�

قياس التأثير الخاص بتدريب أكاديمية WINS على المدى الطويل

لقد أطلقنا برنامج االعتماد الخاص بنا في 2014، لذا ال تزال الفاعلية 
الخاصة بالبرنامج في مراحلها المبكرة� ومع ذلك، قمنا بالفعل بتسجيل أكثر 
رئيسية  أداء  مؤشرات  وإنشاء  دولة،   65 من  أكثر  من  مشترًكا  من 470 
)KPI( والتي لها دور فعال في حصول نظام اإلدارة ذو الجودة المعتمدة 
لدى WINS على ISO 9001، باإلضافة إلى قياس تأثير التدريب الخاص 
بنا على المشاركين� وتتضمن األمثلة على مؤشرات KPI مجموع المسجلين 
االختبار  ودرجات  والفشل  النجاح  ومعدالت  المقدمة  الشهادات  وعدد 
وتعليقات المشاركين واألهداف المالية� باإلضافة إلى ذلك، نقوم باستمرار 
بعمل استبيان للمشاركين والخريجين من هذا البرنامج إلنشاء قياسات جديدة 
وقياس التحول الذي يحدث في سلوكياتهم كنتيجة للتدريب� وهذا يتوافق مع 

المستوى الثالث من نموذج "كيرك باتريك"� 

نظرًا ألن التدريب املقدم من "مراكز التميز" تم تصميمه 

بشكل منوذجي لتقييم فقط ردود أفعال املشاركني عىل 

الربنامج التدريبي )املستوى األول من منوذج كريك 

باتريك( وال يتضمن بشكل عام تقييًم وتوثيًقا هيكليًا، 

فقد فشل بشكل كبري يف بناء كفاءة احرتافية مستدامة 

داخل املجتمع النووي.
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إن إحدى خطواتنا القادمة هي اكتشاف كيف يؤثر التدريب والتوثيق 
البيانات  لتحليل  التقدم� ونخطط  لدينا وفرص  المشاركين  على مجال عمل 
ونقل  الوظيفي  والرضا  العمل  وساعات  بالمرتبات  تتعلق  التي  )خاصة 
نخطط  ذلك،  إلى  باإلضافة  والنتائج�  السلوك  اتجاهات  لتحديد  المعرفة( 
األفراد  قبل  من  استخدامه  يمكن  الذي  العمل  مجال  عن  تقرير  إلنشاء 
من  الرابع  المستوى  مع  يتوافق  وهذا  التدريب�  نتائج  لتقييم  والمؤسسات 

نموذج "كيرك باتريك"�

النتيجة

النووي  األمن  لتدريب  تخصيصها  يتم  التي  والنفقات  الوقت  لتبرير 
الدولي، تعتقد WINS أن كل جهود تدريب األمن النووي يجب أن تقود إلى 
تحسينات مستدامة وقابلة للقياس في مجال األمن� ونحن ندرك أن بناء أطر 
تعليمية، وتطوير مواد ذات جودة، وإنشاء برنامج توثيق فعال هي عملية 
أكثر تعقيًدا واستهالًكا للوقت من مجرد إجراء دورات توعية، لكن مثل هذا 
على  ومستدامة  استراتيجية  تحسينات  إلى  يؤدي  ألن  أقرب  سيكون  النهج 
جمع  هو  االفتراضات  هذه  مثل  لتأكيد  الطريق  وسيكون  الدولي�  الصعيد 

بدقة  التأثير  تقيس  التي  البيانات 
وتحليلها�

نرى  أن الممارسين المعتمدين 
سيلعبون   WINS أكاديمية  من 
بتوثيق  االرتقاء  في  حيويًا  دوًرا 
المهني  والتطوير  النووي  األمن 
بمرور  نظرائهم�  بين  المستمر 
الوقت، سيؤدي ذلك إلى المساعدة 
المهنيين  من  شبكة  بناء  في 
سيقودون  والذين  أمنيًا  المدربين 
الجهود الرامية إلى إنشاء تغييرات 
هادفة ومستدامة لثقافة األمن على 
المدى  وعلى  العالم�  مستوى 
 10 إلى   5 غضون  )في  الطويل 
هذه  تكون  أن  نتصور  سنوات(، 
المتطلبات  مقدمة  في  المجموعة 
األمن  لكفاءة  الجديدة  المهنية 

النووي، مع توثيق سيصبح هو المعيار� كما نؤمن أن هذا التوثيق سيؤدي 
إلى منافع في التوظيف ستشمل زيادة المرتبات والمسئوليات اإلدارية� وإذا 
سيجنون  االستدامة ألن خريجينا  ذاتي  النووي  األمن  ذلك، سيصبح  حدث 

ثمار خبراتهم�

منذ عام 2012، واملعهد الدويل ألكادميية األمن النووي 

)WINS( يقوم ببذل أوقات وجهود ضخمة لتطوير 

برنامج منوذج توثيق وتدريب األمن النووي وأطلقت 

 .WINS عليه أكادميية
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د� كريستوفر هوبس،

المدير المساعد في مركز الدراسات العلمية واألمنية في كلية كينجز بلندن

ورئيس الشبكة الدولية لتعليم األمن النووي

النووي بالتزامن  األمن  لتعليم  الدولية  الشبكة  احتفال  مع 
)INSEN( بمرور 5 أعوام على نشأتها في أبريل 
2015، يوضح هذا المقال القصير بشكل مختصر اإلنجازات الخاصة بها 
عام  في  تكوينها  تم  التي  الشبكة  وتعد  للمستقبل�  وخططها  هذا  يومنا  إلى 
2010 منظمة ذات عضوية تجمع بين المعاهد التعليمية والبحثية والجهات 
األمن  مجال  في  التعليمية  الدورات  تقديم  في  حاليًا  تشارك  التي  المختصة 
النووي أو التخطيط لها� وقد يرغب أيًضا العديد من المنظمات الدولية أو 
INSEN وحضور  أنشطة  في مشاركة ودعم  الصلة  ذات  الحكومية  غير 
اجتماع  خالل  من  الشبكة  ستقوم  السنوية�  عملها  ومجموعات  اجتماعاتها 
التعاوني  لإلبداع  منتدى  بتوفير  مًعا  الصلة هؤالء  المصالح ذوي  أصحاب 

خاص بالمواد التعليمية الجديدة وفرص التطوير المهني في هذا المجال�

تقوم  والتي   ،)IAEA( الذرية  الطاقة  وكالة  بدعم   INSEN تحظى 
بالترتيب الجتماعاتها النصف سنوية لتوفير منبر لمشاركة المواد والتواصل 
وتمويل األنشطة المتعددة للشبكة� ومن خالل دعم تنمية الدورات التعليمية 
الجديدة، تطمح الشبكة في سد الفجوة التدريبية والتعليمية العالمية الهامة في 
المهني  المجال  المبكرة من  المراحل  األمن من  ثقافة  لترسيخ  المجال،  هذا 
الشبكة عام 2010، كان هناك فقط مجموعة  بداية  المستقبلي� في  النووي 
صغيرة من برامج األمن النووي األكاديمية حول العالم� ولم يتصف أي منها 
بالشمولية الواسعة أو بالقدرة على تعليم عدد كبير من الخريجين المستمرين 

في العمل مع المواد والتقنيات النووية واإلشعاعية�

بالتحدي،  تتسم  مهمة  النووي  األمن  مجال  في  الدورات  تطوير  يعد 
االختصاصات�  متعددة  الجوهرية  ولطبيعتها  جيد  بشكل  النتشارها  نظًرا 
أبعد من حدود تخصصاتهم وتغطية  إلى  للوصول  أكاديميين  ذلك  ويتطلب 
مواضيع غير مألوفة وتفعيل نطاق واسع من طرق التدريس والتقييم� ومن 
شأن دورة شاملة في مجال األمن النووي أن تغطي مجاالت متنوعة مثل، 
الحماية من اإلشعاع ومواجهة اإلرهاب والحماية المادية وتقييم التهديدات 
والتحقيق في موقع الجريمة واكتشاف المواد النووية واإلشعاعية خارج عن 

الرقابة التنظيمية�

ولكي يتم استكشاف هذه الموضوعات المعقدة، يجب أن يتم استخالص 
األطر والمفاهيم من العلوم المادية وغير المادية، وذلك من خالل المجاالت 
ذات الصلة والتي تشمل الفيزياء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والدراسات 
األمنية المطبقة والدراسات اإلدارية والسلوكية وعلم النفس� عند النظر في 
الدورات التي يمكنها إنشاء مثل هذه البرامج، توفر سلسلة األمن النووي رقم 
األمن  مجال  في  تعليمي  برنامج   -  IAEA بـ  الخاصة   )NSS 12(   12

النووي - دليالً مفيًدا يبرز الهيكل الرئيسي لبرامج الدراسات العليا وبرامج 
الشهادات في األمن النووي�

فرص  التعليمية وعرض  للمواد  إنتاجها  من خالل   INSEN سعت 
أنشطتها حول  على  التركيز  مع  ااإلطار،  هذا  إبراز  إلى  المهني  التطوير 
 �NSS 12 االثنتي عشرة وحدة الضرورية والعشر وحدات االختيارية من

التعاوني  بالتطوير  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  بصفة  األمر  هذا  ويصح 
الخمس  مدار  على   INSEN أعضاء  قدم  فقد  التعليمية�  بالمواد  الخاص 
نظرية  لدراسات  وتمارين  تفصيلية  لمحاضرات  شرائح  الماضية  سنوات 
وأسئلة تقييمية وخطط جلسات إلحدى عشرة دورة من الدورات الضرورية 

وثالثة من الدورات االختيارية السالف ذكرها�

وهذه المواد متوفرة بحرية ألعضاء INSEN الستخدامها وتطويعها 
للدورات الداخلية الموجودة لديهم ولتسخيرها كوسائل لتقليل الوقت الخاص 
 INSEN بالتطوير الالزم إلعداد دورات جديدة من الصفر� وقد ألف أعضاء
عدًدا من الكتب حول األمن النووي ليتم استخدامها في برامج األمن النووي� 
وكجزء من عملية التطوير ، يتم مراجعة المواد داخليًا لكي يتم تنظيم التنسيق 

�IAEA وتحسين الجودة والتأكد من االتساق مع مصطلحات

البرامج  في  الستخدامها  التعليمية  المواد  تطوير  إلى  باإلضافة 
المهني ألعضاء  التطوير  فرص  توفير  أجل  من  الشبكة  األكاديمية، سعت 
تنفيذ  ويتم  المناهج�  تصميم  جهود  دعم  على  التركيز  مع  التدريس،  هيئة 
في  كبرنامجين  واسع  نطاق  على  هذه   )PDC( المهني  التطوير  دورات 
تقوم  كما  النووي،  األمن  لتعليم  مناهج مختلفة  باستكشاف  وتقوم  األسبوع، 
بتطبيق الفكر التربوي الحالي على المواضيع الرئيسية� وعلى مدى الخمسة 
أعوام الماضية، كان يتم تشغيل PDC من خالل أعضاء الشبكة في أوروبا 
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا 
النووي"  األمن  في  "مقدمة  تتضمن:  التي  المستهدفة  المجاالت  في 
المعلومات"  وأمن  األمن  وثقافة  النووية"  للمنشآت  الداخلية  و"التهديدات 

و"الرقابة النووية" و"تكنولوجيا المعلومات" وأمن الفضاء اإللكتروني�"

سعت  المهني،  بالتطوير  الخاص  المعلم"  "تطوير  منهج  تبني  وعبر 
التدريس والتقييم  أنواع جديدة من طرق  لديها  أكاديميات  تقديم  إلى   PDC
خارج مجاالتها، ولتوضيح كيف يتم تطبيقها ضمن نطاق األمن النووي� كما 
قامت أيًضا بتوفير فرص للنقد التفصيلي لمناهج األمن النووي الفردية قيد 
التطوير� وعلى مدى الخمسة األعوام الماضية، حضر أكثر من مائة أكاديمي 
هذه  نقل  مع   ،PDC دورات  من  أكثر  أو  دورة  معهًدا  أربعين  من  وأكثر 

المناهج لزمالئهم عند العودة�

في  النووي  األمن  تعليم  أهمية  تعزيز  في  نشطة   INSEN وتعتبر 
المحافل الدولية ذات الصلة وداخل المنظمات الفردية، ومن خالل القيام بذلك 
فهي تسعى إلى تنمية الشبكة� وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية، تم تقديم 
الطاقة  عن  ضخمة  مؤتمرات  في   INSEN أنشطة  عن  تقديمية  عروض 
الدولية واإلقليمية والمحلية، بما في  المستويات  النووية وورش عمل على 
ذلك "االجتماع السنوي الدولي إلدارة المواد النووية" واجتماعات الجمعية 
األمم  عن  الصادر   1540 رقم  األمن  مجلس  وقرار  األمريكية  النووية 

شبكة تعليم األمن النووي الدولي على مدى 5 أعوام
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 20 من  الفترة،  هذه  خالل  كبيًرا  نمًوا  أيًضا  الشبكة  شهدت  كما  المتحدة� 
عضًوا فقط عند نشأتها إلى 251 عضًوا من 133 معهًدا عبر 49 دولة في 
التمثيل  إلى  تفتقر  المناطق  بعض  وجود  من  الرغم  وعلى   �2015 يونيو 

الكافي، يجدر أن نقول أن INSEN قد أنشأت شبكة عالمية بالفعل�

على الرغم من األنشطة الواردة أعاله قد تعتبر مثيرة لإلعجاب، يجب 
أن يكون الحكم على القيمة الحقيقية لشبكة INSEN مرتبطًا بهدفها األسمى 
النووي� مع  األمن  في مجال  تعليمية جديدة  برامج  إنشاء  في دعم  المتمثل 
عمليات  الجتياز  عادة  عديدة  لسنوات  الجديدة  الجامعية  البرامج  استغراق 
المراجعة الداخلية، مع العلم أن عمر الشبكة ال يتجاوز خمس سنوات فقط، 
كان من الصعب قياس مدى تأثير األنشطة سالفة الذكر بدقة في هذه المرحلة� 
أطلق  الماضيين،  العامين  وفي  مبشرة�  أولية  ذلك، ظهرت مؤشرات  ومع 
المعاهد  في  جديدة  نووي  أمن  دورات   INSEN أعضاء  من  العشرات 
وحتى  القصيرة  االختيارية  الدورات  من  تبدأ  الدورات  وهذه  لها�  التابعين 

البرامج الشاملة على مستوى الدراسات العليا�

وتشمل بعض أكثر المبادرات طموًحا إلى هذا اليوم اثنين من برامج 
الدراسات العليا حول السالمة واألمن وإجراءات الوقاية النووية، وقد أعلنت 
المتحدة وجامعة شواللونجكورن  بالمملكة  عنهما جامعة سنترال النكشاير 
في تايالند� في عام 2013، قام أعضاء INSEN تحت قيادة جامعة ديلفت 
للتكنولوجيا وبدعم من االتحاد األوروبي، بإطالق برنامج دراسات عليا في 
 INSEN األمن النووي يعتمد بشكل رئيسي على المواد المطورة من جانب
والكليات التي استثمرت فرص التطوير المهني المذكورة سالفًا� وعلى الرغم 
ليتم إجراؤه بترتيباته  النهاية أنه غير عملي  البرنامج أثبت في  من أن هذا 
الحالية، إال أن الجامعات المعنية تتطلع لالستفادة من هذه التجربة بالعمل مًعا 
على  العليا  الدراسات  وبرنامج  القصيرة  النووي  األمن  دورات  إلصدار 

اإلنترنت�

بينما تم تحقيق إنجازات كبيرة خالل السنوات الخمس الماضية، منح 
نمو INSEN إلى مؤسسة عالمية كبرى الفرصة ألنشطة الشبكة المستقبلية 
التعليمية  المواد  إكمال  يظل  أن  ويجب  والنطاق�  المدى  حيث  من  لتتوسع 
ضمن إطار NSS 12 أحد أولوياتنا� ومن خالل عدد من الكتب الدراسية 
الجديدة المقرر إنهاؤها وتقديمها في فترة قصيرة، وقيام المزيد من أعضاء 
الجزء  إكمال  يتم  أن  المفترض  من  العملية،  هذه  في  بالمساهمة   INSEN
األكبر من هذا العمل خالل العام القادم� وفي هذه المرحلة، سيتحول االنتباه 
أعداًدا  المستخدم، ألن  تعليقات  بناًء على  المواد  لهذه  المنتظم  التحديث  إلى 
معاهدهم  في  المواد  هذه  تدريس  سيبدؤون   INSEN أعضاء  من  أكبر 
الوطنية� ومن أجل تسهيل هذه العملية، يجب إيالء تركيز كبير على ترجمة 
مواد INSEN إلى لغات أخرى غير اإلنجليزية� وبالنظر إلى الكفاءة التقنية 
المتزايدة لدى أعضاء INSEN وعدد اللغات التي يتحدث بها داخل الشبكة، 

فهذا أمر قابل للتحقيق بسهولة� 

المستندات اإلرشادية لسلسلة  الحال مع جميع  كما هو 
 IAEA من خالل NSS 12 األمن النووي، ستتم مراجعة
 INSEN في السنوات القليلة القادمة� ويعد من المهم لشبكة
أن تقوم بتغذية هذه العملية باالعتماد على خبرات أعضائها 
التحديث  المجال� سيوفر  في تصميم وتنفيذ دورات في هذا 
بشكل أكثر تحديًدا فرصة لزيادة التركيز على المناهج "األخف وطأة" لألمن 
النووي، بما في ذلك مواضيع مثل إدارة المعارف وثقافة األمن� وقد اتضحت 
أهمية العنصر البشري بشكل واضح داخل أنظمة األمن النووي عبر حوادث 
النووية Y-12 في الواليات المتحدة عام 2012� وهو  مثل اقتحام المنشأة 
يلعب دوًرا هاًما في النتائج األمنية، ويجب أن ينعكس ذلك من خالل زيادة 

التركيز على الدورات التعليمية في هذا المجال�

ومع ذلك، لن تكون هذه مهمة سهلة - حيث إن ثقافة األمن النووي على 
وجه الخصوص مفهوم جديد نسبيًا و"غير الملموس" - من خالل الوثائق 
الفنية التوجيهية الخاصة بوكالة IAEA في هذا المجال والتي من المقرر أن 
 INSEN لذلك، يجب أن تقوم تصدر في عامي 2015 و2016� ونتيجةً 
باستكشاف إطالق فرص جديدة من التطوير المهني في هذا المجال� وينبغي 
داخل  وتحسينه  تقييمه  وكيفية  األمن  ثقافة  مفهوم  باختبار  الفرص  لهذه 
المنظمات المختلفة والمناهج المختلفة الالزمة لتدريس وتقييم دورة عن هذا 

الموضوع�

التعاون  هو  باكتشافه   INSEN تقوم  أن  يجب  الذي  اآلخر  والمجال 
 )NSSC( بشكل أكبر مع الشبكات النظيرة لها في مراكز دعم األمن النووي
التي تم إنشاؤها في عام 2012� وتشترك شبكة NSSC، التي تتألف إلى حد 
شبكة  مع  واإلشعاعية،  النووية  التنظيميات  في  ومشغلين  هيئات  من  كبير 
INSEN في العديد من أوجه الشبه، ولكن مع زيادة التركيز على التدريب 
بدالً من التعليم األكاديمي� كما أن هناك مجاالت متعددة ذات اهتمام مشترك، 
الجانب  على  تركز  التي  التدريس  أدوات  ومراجعة  تطوير  ذلك  في  بما 
العملي، والتقديم المشترك أو المدعوم لدورات األمن النووي واالستكشاف 

المتبادل للموضوعات التي تبرز مثل ثقافة األمن�

يمكن ألعضاء NSSC أن يقوموا بنقد المواد التعليمية المطورة من 
جانب INSEN من وجهة نظر عملية� على سبيل المثال، يمكنهم المساعدة 
الدراسات  تمارين  في  المستخدمة  االفتراضية  المرافق  واقعية  تحسين  في 
النظرية� وقد يلعب أيًضا أعضاء NSSC دوًرا هاًما في توفير بيانات حقيقية 
أو واقعية عن الحوادث المتعلقة باألمن النووي التي يمكن تطويرها بعد ذلك 

من خالل أعضاء INSEN إلى دراسات حالة�
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ولكنها   NSSCو  INSEN ألعضاء  المختلفة  الخلفيات  إلى  بالنظر 
يتعلق  المباشر عندما  التعاون  أيًضا جدل قوي يحدث بشأن  تكميلية، هناك 
األمر بتقديم برامج تعليمية أو تدريبية� وهذا النوع من األنشطة المشتركة 
معهد  يتعاون  المثال،  سبيل  على  باكستان،  ففي  ما�  حد  إلى  بالفعل  يحدث 
النووية  الرقابة  هيئة  مع  اآلن  الباكستاني  والتطبيقية  الهندسية  العلوم 
 INSENو NSSC نهاية األمر، هناك فرصة ألعضاء  الباكستانية� وفي 
المجاالت  أحد  وسيكون  الناشئة�  المجاالت  استكشاف  في  سويًا  للعمل 
النووي  األمن  وثقافة  المنهجيات  وتطبيق  المشترك  التطوير  المرشحة هي 
وكالة  لتوجيهات  وفقًا  واإلشعاعية  النووية  المنشآت  مختلف  في  وتقييمها 

IAEA في هذا المجال�

شبكة  حققتها  التي  والنجاحات  الخبرات  إلى  وبالنظر  النهاية،  وفي 
INSEN على مدى السنوات الخمس الماضية، ربما يكون من المفيد النظر 
في الدروس التي يمكن نقلها إلى المجاالت ذات الصلة، وبشكل خاص في 
مجاالت األمن الكيميائي والبيولوجي� وهنا قد توفر INSEN نموذًجا مفيًدا 
للنمو العضوي للبرامج التعليمية الجديدة في هذا المجال، والذي ستقوم به 
هيئات مثل "منظمة حظر األسلحة الكيميائية"� سيكون من المفيد جمع معاهد 
تقوم بالفعل بتدريس دورات األمن الكيميائي والبيولوجي مع أعضاء شبكة 
لتصميم  المختلفة  المناهج  ومناقشة  الخبرات  مشاركة  تتم  لكي   INSEN
الدورات األمنية للمتخصصين الفنيين وغير الفنيين� على الرغم من أن هذه 
المشتركة  القواسم  بعض  هناك  يكون  قد  ذاتها،  حد  في  واضحة  األهداف 
والطرق  وتقييمها  وتدريسها  المناهج  بتصميم  األمر  يتعلق  عندما  المهمة 
المؤدية إلى المواضيع الرئيسية مثل التهديدات الداخلية وثقافة األمن� ويعد 

ذلك استكشافًا رائًعا بشكل بارز�
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ميلز بومبر،
كبير باحثين في مركز "جيمس مارتين" لدراسات عدم االنتشار النووي

أرون جلوك،
يقوم بتحضير رسالة ماجستير في الشئون الدولية من جامعة جورج واشنطن، تحت عنوان

 "الحد من المخاطر المنتشرة"

أمام في  بركنها  الشاحنات  سائقي  من  قام عدد  أبريل 2015،   13
متجر بقالة في تاباسكو بالمكسيك، وقرروا ترك شاحناتهم غير 
مراقبة� وعند عودتهم، فوجئوا بأن الحمولة الخاصة بهم — حاوية تحمل 
مادة اإلريديوم Ir-192( 192( التي تستخدم في اإلشعاع الصناعي — قد 
فقدت� ولحسن الحظ، يبدو أن اللصوص لم يعرفوا الشيء الذي قاموا بسرقته 
وتركوا الحاوية التي تحمل مادة اإلريديوم 192 على جانب الطريق قبل أن 
تقوم السلطات المكسيكية بإعادتها� على الرغم من أن هذه الحادثة وحوادث 
السرقة األخرى العديدة المشابهة التي تمت في المكسيك في السنوات العديدة 
الماضية لم تؤِد إلى حوادث كارثية، لكنها عززت المخاوف المتعلقة بأمن 
المدنية�  االستخدامات  في  المستعملة  الخطورة  عالية  اإلشعاعية  المصادر 
واالجتماعية  المالية  التكاليف  نجمع  عندما  هذه،  السرقة  عمليات  وتوضح 
كيف  البرازيلية  مدينة جويانيا  في  الشهيرة عام 1987  بالحادثة  المرتبطة 

يمكن لفرد أو جماعة بمقاصد خبيثة التسبب في أضرار جسيمة�

تعتبر الطريقة المجدية لخفض مخاطر اإلرهاب بالمواد اإلشعاعية هي 
إزالة المكون الرئيسي في هذه الهجمات من خالل استبدال المواد اإلشعاعية 
عالية الخطورة ببدائل مناسبة تستخدم مواد أقل خطورة أو مواد أو آليات 
غير إشعاعية� بشكل مثالي، ستواجه معايير األمن الدقيقة للمواد اإلشعاعية 
عالية الخطورة المخاطر بفاعلية� ومع ذلك، قد تكون بيئة األمن المثالية التي 
تقوم بحماية كل المصادر اإلشعاعية ذات االستخدام المدني بطريقة سليمة 
صعبة الوصول نظًرا للعدد الهائل للمصادر والمرافق التي تعاني من نقص 
الموارد )على سبيل المثال، المالية والخلفية الفنية والتدريب( والمستويات 
الحكومة  مساءلة  مكتب  أوضح  وقد  األمنية�  الثقافة  بتقييم  الخاصة  الفردية 
األمن  عن   2014 عام  تقريره  في  المشكالت  هذه   )GAO( األمريكية 
إشعاعية  مواد  لديها  أمريكية  منشأة   1400 هناك  أن  موضًحا  اإلشعاعي، 
عالية الخطورة� وكشف فحص الموقع من جانب GAO أن المعايير األمنية 
قد  أمنية  أنظمة  لديها  التي  المنشآت  تختلف من منشأة ألخرى، وأن بعض 
المناطق  المثال،  تثبيتها� على سبيل  تم  التي  المعايير  تفعيل هذه  في  فشلت 
المغلقة التي تحتوي على مصادر إشعاعية عالية الخطورة يتم تركها أحيانًا 

غير مؤمنة� 

ولذلك، فمن المهم التفكير في التخلص من استخدام المصادر اإلشعاعية 
عالية الخطورة بالكامل، إن أمكن ذلك� فمن خالل استبدال مثل هذه المواد، 
سيتم التخلص نهائيًا من هذا التهديد، ألن مثل هذه المواد لن تعد متاحة بعد 
ذلك ولن تحتاج الحكومة وال قطاع الصناعة إلى الحفاظ على معايير األمن 
المكلفة� من خالل اختبار احتمالية استبدال المواد اإلشعاعية عالية الخطورة، 
وبشكل خاص التي تحتوي على كلوريد السيزيوم )CsCl أو Cs-137( في 
للمواد  واستخدامها  طريق  خارطة  اكتشاف  يمكن  الدم،  تشعيع  أجهزة 

اإلشعاعية عالية الخطورة األخرى�

تغيير CS-137 في أجهزة تشعيع الدم

يعتبر cs-137 في أجهزة تشعيع الدم مرشًحا رئيسيًا لالستبدال، مع 
كبير  بشكل  يحتمل  التي  الخطورة  عالية  اإلشعاعية  المواد  أحد  أنه  اعتبار 
أجهزة  انتشار  بسبب  االعتقاد  وهذا  القذرة�  القنبلة  صناعة  في  استخدامها 
تشعيع الدم في المرافق العامة سهلة الوصول )مثل المستشفيات وبنوك الدم( 
والخصائص المادية لمادة Cs-137 في أجهزة تشعيع الدم )حاوية معدنية 
صغيرة تحتوي على مسحوق مادة Cs-137 التي يسهل انتشارها وذوبانها 
 )NAS( للعلوم  الوطنية  األكاديمية  أصدرت  عام 2008،  في  الماء(�  في 
أن  وجد  والذي  اإلشعاعية"  المصادر  واستبدال  "استخدام  بعنوان  تقريًرا 
أجهزة  في   Cs-137 إمكانات نفس  بإنتاج  تقوم  المشع  النوكليد غير  بدائل 
تشعيع الدم أو تزيد، وهذا بخالف التكلفة األكبر� وستتطلب عمليات االستبدال 

هذه إجراءات حكومية لتبنيها بشكل أوسع�

ونتيجة لقانون سياسة الطاقة عام 2005، تم تشكيل "الوكالة المشتركة 
المتعلقة  األمنية  التوصيات  لتقديم  واألمن"  اإلشعاع  من  الحماية  لتفعيل 
بالمواد اإلشعاعية� وفي تقريرها عام 2010 وافق أعضاء فرقة التفعيل على 
نتائج دراسة NAS وذكروا أن مادة Cs-137 الخاصة بأجهزة تشعيع الدم 
ستعمل  الحالي،  الوقت  في  مراحل�  على  تدريجيًا  عنها  االستغناء  يجب 
وكاالت مختلفة مع المشغلين بشكل تطوعي على استبدال مادة Cs-137 في 
أجهزة تشعيع الدم ببدائل أكثر أمانًا� وتابع تقرير عام 2014 خطوة لألمام 
وأوصى بمزيد من التشجيع من جانب الصناعة من خالل منح محفزات على 
أن  يجب  الفيدرالية  الحكومة  أن  التقرير  أورد  ذلك،  إلى  باإلضافة  ذلك� 
قامت  والتي  األمريكية  الدفاع  وزارة  أثر  مقتفيةً  النماذج  بأحد  تسترشد 
ومنذ صدور  بديلة�  بمواد  الدم  تشعيع  أجهزة  في   Cs-137 مادة باستبدال 
تقرير 2014، قامت فرقة التفعيل بإنشاء مجموعة عمل مع مختلف الجهات 
المعنية الستكشاف تقنيات بديلة، لكنها اتخذت إجراءات غير ملموسة بالقدر 

الكافي لدفع عملية التحويل�

البدائل هي  تبني  أمام  األساسية  العقبات  إحدى  فإن  ذكر سابقًا،  وكما 
كل  تقريبًا  الدم  تشعيع  أجهزة  في   Cs-137 استبدال عملية  تحدث  التكلفة� 
طاقة  تتطلب  وألنها  اإلشعاعية  للمواد  النصف  عمر  بسبب  عاًما  ثالثين 
جاما�  إشعاع  بإخراج  دائًما  تقوم   Cs-137 ألن  لتشغيلها،  بسيطة  كهربية 
وفيما يتعلق بقابلية المعالجة، أشار استبيان AABB أن مادة Cs-137 في 
أجهزة تشعيع الدم أكثر موثوقية وذات احتمالية أقل للتعطل وتتطلب تدريبًا 

أقل لتشغيلها�

الصيانة  عناصر  تضع  لم  الواضحة،  التكلفة  ميزات  من  الرغم  على 
ووقف  والمسئولية  األمن  بمعايير  المرتبطة  التكلفة  االعتبار  في  والوقاية 
التشغيل� حيث يمكن أن تتكلف معايير األمن حتى 25 ألف دوالر لتركيبها، 
هذا ال يتضمن تكاليف الوقاية الخاصة بمعايير األمن التشغيلي والمادي حتى 
إذا قامت المنشأة بإنشاء أجهزة أمنية، وفي حالة استخدام مادة Cs-137 من 
أجهزة تشعيع الدم في هجمات إرهابية، ال توجد وثيقة تأمين تغطي مثل هذه 
تكاليف جميع  بتحمل  المنشأة  ذلك، ستتم مطالبة  إلى  وباإلضافة  الحوادث� 
جهاز  في   Cs-137 مادة  استبدال  يتم  مرة  كل  وفي  نفقتها،  على  التلفيات 
تشعيع الدم، تتكبد الحكومة فاتورة بمبلغ 100 ألف دوالر لشحن المادة ألن 

إزالة المخاطر: استبدال المصادر اإلشعاعية عالية 
الخطورة ببدائل أخرى
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المنشآت ستكون غير قادرة على دفع التكاليف�

الخطي  والمعجل  السينية  األشعة  مثل،   Cs-137 بدائل  تتكلف  ال 
التكاليف  هذه  الخفيفة   )UVA( أ  البنفسجية  فوق  واألشعة   )LINAC(
الخفية، وفي بعض الحاالت تثبت مدى استفادة أكبر� وتعتبر أجهزة تشعيع 
الدم المخصصة وعند  البديل الرئيسي ألجهزة تشعيع  الدم باألشعة السينية 
المقارنة بين جهازي تشعيع الدم بمادة Cs-137 وباألشعة السينية الذي صنع 
تشعيع  على  قادًرا  األخير  كان   ،Best Theratronics شركة  بواسطة 
الدقيقة أكثر من أجهزة Cs-137� وتقوم  الدم في  كميات أكثر من صفائح 
أجهزة LINAC بتوفير كال الغرضين للمنشآت التي ال يمكنها توفير أدوات 
متعددة� ويتم استخدامها بشكل رئيسي لمعالجة السرطان، كما يمكن ضبطها 
لتشعيع الدم أيًضا، مما يسمح للمنشآت الصغيرة بتوفير احتياجاتها المتعددة�

لتنشيط  البنفسجية  فوق  األشعة  استخدام  هو  األخير  الرئيسي  والبديل 
حمض Amotosalen الذي يتم حقنه في صفائح الدم ويطلق عليها نظام 
INTERCEPT من شركة Cerus� يوفر جهاز تشعيع الدم باألشعة فوق 
البنفسجية فوائد متنوعة، مثل منع مرض الطعم حيال الثوي المرتبط بنقل 
أنه جهاز صغير يمكن وضعه على  الدم أفضل من جهاز Cs-137، كما 
في  المرض  سبب  بإيقاف  يقوم  أنه  كما  وحدة،  لكل  تكلفة  وأقل  منضدة، 
مكونات الدم )الفيروسات والبكتيريا والطفيليات( على عكس أجهزة تشعيع 
الدم بمادة Cs-137 وباألشعة السينية� وبسبب المخاوف األمنية من أجهزة 

الدم  تشعيع  ألجهزة  العامة  الصحية  والمنافع   ،Cs-137 بمادة  الدم  تشعيع 
أكثر صرامة  موقفًا  األوروبية  الدول  بعض  اتخذت  المشعة،  غير  بالبدائل 

إلجبار مشغلي أجهزة تشعيع الدم على إجراء التحول�

خارطة الطريق لعملية التحول
باعتبار أن خيارات االستبدال تتطلب إجراًء حكوميًا، يبدو أنه اليزال 
من الضروري استخدام منهج تنازلي "من أعلى إلى أسفل" الستبدال المواد 
اإلشعاعية عالية الخطورة� في حالة أجهزة تشعيع الدم بمادة Cs-137، فإن 
البدائل متوفرة ولكن لم يتم تبنيها على نطاق واسع طوًعا� بناًء على ما حدث 
من خالل الجهود المبذولة حاليًا الستبدال المواد اإلشعاعية عالية الخطورة، 
ستوضح خارطة الطريق الوطنية كيفية تحديد أي المواد اإلشعاعية عالية 

الخطورة التي من المناسب استبدالها وتحديد خط زمني إلكمال العملية�

في العامين األول والثاني:    إنشاء ثالث قواعد بيانات/دراسات    •
لتحديد أولويات عملية االستبدال )1( قاعدة بيانات الصعيد دون    
الوطني )والية / محافظة( للمصادر اإلشعاعية عالية الخطورة    

المخطط لها أو المستخدمة حاليًا، بما في ذلك الخصائص المادية    
للمواد واألجهزة، واستخدامها للمواد اإلشعاعية عالية الخطورة    

والشركات المصنعة لألجهزة، )2( القائمة الخاصة بمزودي    
المواد اإلشعاعية عالية الخطورة المحليين والعالميين ومصنعي    

المصادر و)3( متطلبات األمن الوطني وأفضل الممارسات    

بومبر وجلوك: فريق هندي لالستجابة للطوارئ يقوم بتحديد المواد الملوثة وإزالتها بعد فقد السيطرة على جهاز تشعيع في أحد المصدر المغلقة� 

يتم
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الدولية للمصادر والمواد لتحديد المخاطر المدركة المثارة حول    
المصدر أو المادة� ستوفر هذه الدراسات الثالث خطًا أساسيًا    

لتحديد األولويات�  

في العامين األول والثاني: الحصول على تمويل لبرامج البحث    •
والتطوير للبدائل، بما في ذلك ميزانية لشراء تقنيات االستبدال�  

مستمر: بعد تحديد األولويات: تبدأ عملية استبدال المصادر    •
عالية الخطورة� واالستمرار في إعادة تقييم قائمة األولويات    

إلدراك عمليات البحث والتطوير المتقدمة والمخاطر�    
ويتضمن ذلك تمويل عمليات البحث والتطوير ألجهزة    

ذات األولوية القصوى� االستبدال    

مستمر: إجراء     •
توسيعات للوصول إلى    
مجتمعات ومجموعات    

تصنيع احترافية�  

األعوام من األول إلى    •
الخامس: العمل مع     
السلطات التشريعية     
على اإلجراءات     
التشريعية وتقديم     
حوافز )مثل إعفاء     
ضريبي، تعويضات،    
مشاركة التكلفة(     
إلقرار عمليات     

االستبدال�  

األعوام من األول إلى    •
العاشر: تقييم ومراقبة    
برنامج مواصلة     
االستبدال، وتشمل     

معيار المراجعة وجمع    
المعلومات لتحديث     

األعوام الثالث والخامس والسابع      
والتاسع�  

باإلضافة إلى أن خارطة الطريق يتم تطبيقها على مادة Cs-137 في 
أجهزة تشعيع الدم، إال أن هناك مواد إشعاعية أخرى عالية الخطورة والتي 
يجب أن ينصب عليها التركيز في أي محاوالت استبدال قادمة� تم تحديد ست 
 Cs-137 مادة  تتضمن  منها  خمس  الخطورة،  عالية  بأنها  مادة  عشرة 
وتستخدم تجاريًا على نطاق واسع: الكوبلت Co-60( 60( في أجهزة حفظ 
األغذية بالتشعيع وتشعيع الدم والمعالجة البعادية والمعالجة الكثبية؛ ومادة 
Ir-192 في التصوير الشعاعي الصناعي؛ ومادة األميريسيوم 241 للمعايرة 
والمقاييس؛ ومادة األميريسيوم 241/البيريلليوم )Am-241/Be( الكتشاف 
التسجيل والرطوبة في بعض الظروف التي ال يحمل فيها المصدر ما يكفي 
التأثير، لكن االستخدام واسع  المادة اإلشعاعية لصنع قنبلة قذرة عالية  من 
المواد  هذه  وضع  يجب  لذلك،  المنال�  سهل  استخدامها  يجعل  االنتشار 

والمصادر الخاصة في مقدمة قائمة األولويات�

ومع ذلك، قد ال تكون عملية االستبدال ممكنة ألن البدائل الصالحة غير 
موجودة بسهولة، مما قد يحدث تأثيًر كبيًرا على برامج البحث والتطوير� 

حجمها  لكن  السينية،  باألشعة  تعمل  بدائل  هناك  األغذية،  لتعقيم  بالنسبة 
وتكلفتها ونتائجها هي عيوبها الرئيسية، حيثز قد تتطلب أجهزة أشعة سينية 
متعددة وإعادة تصميم المنشأة بالكامل لمطابقة النتائج الخاصة بأجهزة حفظ 
بالنسبة لصناعة   �Cs-137و Co-60 التي تعمل بمادتي بالتشعيع  األغذية 
 Am-241/Be البترول والغاز، سينتج عن استبدال المقاييس التي تستخدم
تقدم  الحالية  البدائل  ألن  والغاز  البترول  لحقول  المسجلة  البيانات  فقد  في 
المقاييس بشكل مختلف� وستكون الشركات غير قادرة على حساب الكميات 
المتبقية من البترول والغاز في الموقع وتحديد أفضل مواقع للحفر فيها� وفي 
وسوف  للتطبيق،  قابلة  غير  البديلة  التقنيات  بعض  تكون  الحاالت،  بعض 

تسبب تأثيرات سيئة على المجال�

ترتيب  المهم  من  لذلك، 
على  االستبدال  عملية  أولويات 
ببعض  البدء  وليس  فردي،  أساس 
المصادر اإلشعاعية عالية الخطورة 
لمجرد أنها األكثر تدميًرا� لتحديد ما 
صحيح،  بشكل  استبداله  سيتم 
المهمة  المعلومات  بعض  ستكون 
استخالصها  سيتم  والتي  ضرورية 
من المصادر الموجودة ومن قواعد 

البيانات التي تم إنشاؤها حديثًا� 

الصعب  من  يكون  وقد 
المعلومات  بعض  على  الحصول 
لعدم  موجودة  غير  ستكون  ألنها 
وجود آلية حالية لجمع المعلومات� 
بعض  هناك  المثال،  سبيل  على 
الدول لديها مصادر إشعاعية عالية 
الخطورة، لكن ال يوجد لديها هيئة 
تنظيمية لمراقبة االستخدام الخاص 
محاسبة  نظام  يوجد  ال  ولذلك  بها، 
قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  رسمي� 
المواد  على  السيطرة  على  معتادة  غير  التنظيمية  الهيئات  بعض  تكون 
اإلشعاعية، ألن التأكيد على مر العقود كان على إدارة المواد النووية فقط� 
ألسباب أخرى، بعض الحكومات الوطنية قد تواجه مشاكل معينة في تحديد 
أولويات عملية االستبدال ألنها ال تعرف ما الذي يجب استخدامه داخليًا أو 
عالية  اإلشعاعية  للمواد  وأنظمة  األمن  على  مناسبة  سيطرة  لديها  يكون 
الدولية  التوسيعات  حدوث  سيلزم  الظروف،  هذه  مثل  وفي  الخطورة� 
والمساعدات الخاصة بالحكومات الوطنية والمشغلين الوطنيين )على سبيل 
لترقية  متزامن  بشكل  المهنية(  والمجتمعات  والجامعات  الشركات  المثال، 
معايير األمن اإلشعاعي والثقافة الخاصة به للنقطة التي يمكن أن تحدث فيها 

عملية االستبدال�

تعترب الطريقة املجدية لخفض مخاطر اإلرهاب باملواد 

اإلشعاعية هي إزالة املكون الرئييس يف هذه الهجمت 

من خالل استبدال املواد اإلشعاعية عالية الخطورة 

ببدائل مناسبة تستخدم مواد أقل خطورة أو مواد أو 

آليات غري إشعاعية.
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النتيجة

على الرغم من أن العديد يعتبر أن التهديد المثار من المواد اإلشعاعية 
عالية الخطورة ال يعدو أن يكون بأسلحة التعطيل الشامل أكثر من أسلحة 
الدمار الشامل، فالخطر ال يزال كبيًرا بحيث يبرر اإلجراءات� فالحكومات، 
عمليات  نحو  سريًعا  تقدًما  تحرز  أن  يمكن  المجال،  هذا  في  تعمل  التي 
تقوم  أن  يمكن  أعاله،  المذكورة  الطريق  خارطة  على  بناًء  االستبدال� 
يقوم  االستبدال�  باإلطالع على طريقهم خالل عمليات  الوطنية  الحكومات 
الوطنية،  االستبدال  استراتيجية  أساسي على  بشكل  بالتركيز  الزمني  الخط 
لكن التعاون الدولي في مثل هذه المواقف يجب أن يتم بشكل متزامن وأن 
هو  كما  وطنية�  سمات  أو  تغييرات  أية  الستيعاب  كاٍف  بشكل  مرنًا  يكون 
الحال مع المصادر اإلشعاعية عالية الخطورة التي لديها خيارات استبدال 
صالحة تقوم بإزالة مخاطر اإلرهاب بالمواد اإلشعاعية، كما هو الحال في 
مادة Cs-137 في أجهزة تشعيع الدم، ستكون تكلفة التقاعس عن العمل أكبر 

من تكلفة التحويل�
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ميشيل لوهان،

مدير االتصاالت

في المركز الدولي للسالمة واألمن الكيميائي

وارسو، بولندا

تدمير أكثر من 85 بالمائة من األسلحة الكيميائية التي تم اإلعالن تم 
عنها في جميع أنحاء العالم بموجب التأكيدات الدولية، وأن معظم 
المخزونات الباقية سيكون مصيرها اإلزالة في السنوات القليلة القادمة� لكن 
من  بالحد  الخاص  التاريخ  في  استحداثها  تم  التاريخية —  االنجازات  هذه 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  على  متناقضة  نتائج  لها   — األسلحة 

)OPCW(، الهيئة التي تقوم بتنفيذ المعاهدة الخاصة باألسلحة الكيميائية�

 OPCW ميزانية  معظم  تخصيص  تم   ،1997 عام  تأسيسها  منذ 
خالل  من  الكيميائية  األسلحة  تدمير  عمليات  من  للتأكد  البشرية  والموارد 
الفحص المستمر للمواقع� من خالل العنصر الرئيسي لمهمتها التي قاربت 
على االكتمال، السؤال الذي يقف أمام OPCW اليوم هو: هل سيتم خفض 
حجمها بشكل جذري ألن الضرورة الخاصة بأنشطة الفحص قد زالت، أو 
وهذه  تعليماتها؟  حسب  أخرى  مجاالت  إلى  الموارد  هذه  تحويل  سيتم  هل 
ما  وعلى  اآلن،  إلى  عديدة  لسنوات   OPCW أزعجت  الموجودة  المشكلة 

يبدو أن الوكالة لم تقترب من حلها�

في الوقت الحالي، أدى النمو الهائل للصناعات الكيميائية وانتشارها 
الكيميائية شيء  العقود األخيرة إلى جعل الحوادث  العالم في  على مستوى 
يؤدي  أن  يمكن  التي  السامة  الكيماويات  مخاطر  زيادة  وإلى  روتيني، 
استخدامها بشكل خاطئ دون قصد إلى إلحاق الضرر باألشخاص والبيئة� 
العالمي�  تثير تحديات واضحة لألمن  المقصودة والمتعمدة  فالحوادث غير 
كيف يتم مواجهة هذه التحديات؟ يجب أن تكون OPCW منبًرا للمناقشات 
وبناء اإلمكانات وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال الحيوي، لكن 

يعوقها السلطة الضعيفة لعضويتها والموارد المحدودة�

 ،)ICCSS( الكيميائي  واألمن  للسالمة  الدولي  المركز  إلى  الدخول 
إنشاؤها في عام 2012 ومقرها في  وهي منظمة غير حكومية مستقلة تم 

وارسو، بولندا� 

تم إنشاء ICCSS كمبادرة تصاعدية من أشخاص ذوي خلفيات مختلفة 
مع مجموعة واسعة من الخبرات الفنية والخبراء، بما في ذلك مديرون في 
الدولية  المنظمات  من  وممثلون  وأكاديميون  ومهندسون  الصناعة  مجال 
والوطنية� وهي تعمل كشريك خاص وعام لترقية التطوير الخاص باألمن 
والحماية الكيميائية وثقافة األمن على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي� 
االستدامة  قابلية  أساسية:  مبادئ  خمسة  على  تقوم   ICCSS برامج  جميع 

والتواصل والشراكة العامة/الخاصة ومشاركة أصحاب المصالح المتعددين 
واإلدارة الحديثة�

تسعى ICCSS لتوفير التواصل الخاص بالجهود الدولية لترقية األمن 
والتطوير  البحث  إمكانات  تحسين  على  والتركيز  الكيميائية  والحماية 
السلمية�  للكيماويات ذات األغراض  والتخزين واإلنتاج واالستخدام اآلمن 
يقوم المركز بربط سالمة العملية وأمنها بشكل برمجي، ومحاربة استخدام 
الكيمياء في أنشطة غير قانونية وتخصيص تركيز خاص حول البالد التي 
تحتاج إلى إنشاء بيئة للسالمة واألمن الكيميائي لتمكين التطوير االقتصادي 

والتكنولوجي�

تسلط  حاليًا  جارية   ICCSS مركز  من  كبرى  مبادرات  ثالث  هناك 
الضوء على هذا المنهج� وتهدف أول هذه المبادرات إلى إنشاء نظام للسالمة 
واألمن الكيميائي قابل لالستدامة في كينيا، مع وجود نية لتمديد البرنامج إلى 
البلدان األخرى في منطقة شرق أفريقيا� ويضم البرنامج أصحاب مصالح 
والمنظمات  واألكاديميات  الصناعة  وقطاع  الحكومة  من  وبولندا  كينيا  من 
التجارة  مركز  من  فعالة  ومشاركة  دعًما  البرنامج  وتلقى  الحكومية،  غير 
 ATللكيماويات و  Dowالمتحدة األمريكية(، و الدوليين )الواليات  واألمن 
البلدان المعنية  Kearney وTNO )الهولندية(� وسيتم تقديم البرنامج إلى 
في أماكن أخرى من شرق أفريقيا، مع التركيزعلى اإلجراءات الرسمية عبر 
الحدود والجمارك والتنقل، للمساعدة في تحسين السالمة واألمن الكيميائي 
ألن المواد الكيميائية السامة يتم تداولها في هذه المنطقة� وسيقوم البرنامج 
ببناء شبكات لالتصال وتبادل أفضل الممارسات المنبثقة عن تزايد التهديدات 

اإلرهابية�

أوكرانيا عبر  إلى تحسين األمن في  الثانية   ICCSS مبادرة  وتهدف 
تحسين السالمة واألمن الكيميائي� وقد تم تطوير البرنامج وتنفيذه بموجب 
ومركز   )OSCE( أوروبا  في  والتعاون  األمن  لمنظمة  المشتركة  القيادة 
وستقوم  األوكرانيين،  الكيميائيين  واتحاد   ICCSSو الصراع  من  الوقاية 
بالترويج لتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1540 )2004( 
البرنامج  السالح� وقد ظهر  نزع  لشئون  المتحدة  األمم  مع دعم من مكتب 
األوكراني للنور على مائدة الحوار الوطنية في كييف في ديسمبر 2014 
وقد أنتج مجموعة خاصة من التوصيات الالزم إجراؤها، وذلك عقب ثالثة 
شهور بعد اجتماع حدث في OSCE في فيينا، حيث وافق أصحاب المصالح 
الكاملة  التنفيذ  أوكرانيا والعالم على خارطة طريق عمليات  الرئيسيين في 

والمشروعات األولية، مع تقييم ICCSS لدور المنسق الدولي�

وسيبدأ البرنامج األوكراني من خالل مراجعة شاملة للتشريعات ذات 
والصناعة  الموجودة  الكيميائية  التجارة  ولوائح  التنظيمية  والهيئات  الصلة 
الكيميائية الوطنية لضمان التوافق مع قرار مجلس األمن رقم 1540 الصادر 
عن األمم المتحدة ومعاهدة األسلحة الكيميائية والتجهيزات الدولية األخرى� 
بتقديم  منها  واحد  سيقوم  مبدئيين�  مشروعين  التشغيلية  المرحلة  ستتضمن 
الوعي المحلي والمسئولية الخاصة بالسالمة واألمن داخل القطاع الكيميائي 
اآلخر،  أما  الحرب�  أتلفتها  التي  الكيميائية  الصناعات  مناطق  مركًزا على 
فسيقدم تدريبًا لتحسين سيطرة الحدود والجمارك على عمليات نقل الكيماويات 

القمة العالمية حول السالمة واألمن الكيميائي 
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للمشاركة  األخيرة  االجتماعات  معظم  في  البرنامج  تقديم  تم  وقد  السامة� 
العالمية G-7 والتي عقدت في ميونخ في أبريل 2015�

أما مبادرة ICCSS الثالثة فهي برنامج لالرتقاء بوعي الجهات الفاعلة 
المبادرة  الكميائي� وتهدف هذه  السالمة واألمن  بشأن  المحلية ومسؤوليتها 
إلى تمكين الحكومات والجهات الفاعلة المحلية من مواجهة تحديات األمن 

والسالمة المثارة من خالل زيادة 
ومن  الكيميائية  المواد  استخدام 
حالل الوصول إلى المواد الخطرة 
وينصب  المحلي�  الصعيد  على 
إنشاء  على  الرئيسي  تركيزها 
قابلة  محلية  تطوير  سياسات 
األمن  بتضمين  تقوم  لالستدامة 
المواد  إنتاج  في  والحماية 
الشركات  بين  خاصةً  الكيميائية، 
متوسطة  إلى  الصغيرة  الكيميائية 
كما  والمشغلين�   )SME( الحجم 
في  والسالمة  األمن  تحسين  يعد 
ونقل  الكيميائية  المخلفات  إدارة 
األولويات  إحدى  الخطرة  المواد 

أيًضا�

المبادرات  هذه  خالل  فمن 
 ICCSS واألنشطة األخرى، تقوم

بدور الريادة في تحول المفاهيم في مجال األمن الكيميائي� ويؤكد هذا التحول 
على أن )أ( األمن الكيميائي ليس مجرد مشكلة فنية على المهنيين أن يقوموا 
بحلها، لكنها مشكلة على المستوى المؤسسي؛ )ب( يجب أال يكون الهدف 
فقط هو االهتمام المتقطع، لكن يجب أن يدخل في التخطيط ودورة األعمال 

و)ج( أال يعتبر أنه أحد األعباء المالية، بل هو استثمار هام� 

ومنع  الشامل  الدمار  أسلحة  نزع  من  االنتباه   ICCSS حولت  وقد 
سوء  لمنع  التدابير  تحسين  إلى  ووجهته  الشامل  الدمار  بأسلحة  اإلرهاب 
 )CBRN( االستخدام للوكاالت الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
والتجاوب معه� وقد قامت باستبدال الجهود الخاصة لمكافحة انتشار األسلحة 

الكيمائية بجهود منع عودتها مجدًدا، بينما تتم حماية الصحة البشرية والبيئة� 
الكميائي  واألمن  السالمة  مفاهيم  بدمج   ICCSS قامت  الوقت،  نفس  وفي 
بمنهج تصاعدي يقوم بربط السلطات المحلية بشكل فعال ويؤكد على األمن 
والحماية في االستخدام السلمي للكيمياء، مع التأكيد على الشركات الصغيرة 

إلى متوسطة الحجم ونقل المواد الخطرة�

ومن أجل ترويج هذه المفاهيم 
 ICCSS والمناهج الجديدة، ستقوم
عليه  أطلق  عالمي  حدث  بتقديم 
وسيعقد   ”CHEM SS 2016“
أبريل   18 إلى   16 من  الفترة  في 
ببولندا�  كيلسي  مدينة  في   2016
من  حدث  أول  هو  هذا  وسيكون 
نوعه ألصحاب المصالح المتعددين 
حلول  لمعالجة  مخصص  وهو 
إمداد،  سلسلة  في  والسالمة  األمن 
التحتية  البنية  إلى  الخام  المواد  من 
ونقلها  الكيميائية  المواد  إلنتاج 
واستخدامها في كل مناطق األنشطة 
 CHEM SS“ الكيميائية� سيجمع
2016” بين القادة والممارسين في 
بالسالمة  الخاصة  المجاالت  كل 
جميع  ومن  الكيميائي  واألمن 
مجتمعات أصحاب المصالح بما في 

ذلك الحكومة ورجال الصناعة واألكاديميين والمجتمع المدني�

الجهود  في  تحول  نقطة  هو  الحدث  هذا  يكون  أن   ICCSS وتهدف 
الوطنية والدولية لنشر السالمة واألمن الكميائي حول العالم من خالل مناهج 
األمن  ثقافة  المصالح وتحسين  تتضمن جميع مجتمعات أصحاب  مترابطة 
والسالمة في الصناعات الكيميائية� وهي ال تسعى إلنشاء لوائح تنظيمية أو 
معايير جديدة، لكن لتدويل أفضل الحلول والممارسات الموجودة وتفعيلها في 
مجال السالمة واألمن الكميائي من خالل سلسلة كاملة من األنشطة الكيميائية� 

سيعمل “CHEM SS 2016” على:

لوهان: المقر الذي ستعقد فيه CHEM SS 2016 في مدينة كليسي ببولندا�

تعد “CHEM SS 2016” إحدى املبادرات غري املطروحة 

من جانب الحكومة، لكنها مبادرة تأيت من مستوى 

القاعدة الشعبية — من األشخاص املشرتكون بشكل 

مبارش يف تحسني األمن والحمية الكيميائية.
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توفير ملتقى عالمي آلراء أصحاب المصالح عن طرق ووسائل    •
تحسين السالمة واألمن الكميائي  

تحسين الوعي والتدريب وأفضل الممارسات في كل مجاالت    •
السالمة واألمن الكميائي  

تشجيع تبادل الخبرات واألفكار والمعرفة بين المنظمات    •
الوطنية والدولية المشتركة في السالمة الكيميائية وتقديم المساعدة  

تجميع الحكومات والشركات التي تقوم بإنتاج أحدث الحلول    •
المتطورة لتحسين السالمة واألمن الكميائي وتعريف المشاركين  

 بأحدث األجهزة المتوفرة في السوق

الفكرة األساسية لهذا الحدث والمعرض المرافق هي إثبات الحاجة إلى 
وتعاوني  ومترابط  عالمي  منهج 
والمجتمع  الحكومة  يتضمن 
بالكامل لمواجهة التحديات المثارة 
الهائل  االنتشار  خالل  من 
الكيميائية  واألنشطة  للصناعات 
والتهديد المصاحب لسوء استخدام 
تقديم  يجب  الكيميائية�  المواد 
واألمن  السالمة  الحديثة  الحلول 
من  إمداد  سلسلة  في  الكميائي 
التحتية  البنية  إلى  الخام  المواد 
ونقلها  الكيميائية  المواد  إلنتاج 
واستخدامها على المستوى المحلي 
ويجب  والعالمي�  واإلقليمي 
الكميائي  االرتقاء السالمة واألمن 
 CBRN ثقافة  من  كجزء  عالميًا 

اإلجمالية�

تحقيقًا لهذه الغاية، ستتضمن 
مفاهيم  ثالثة  والمعرض  الجلسة 
بدمج  ستقوم  أنها  األول،  فريدة� 
والمناقشات  للبيانات  ملتقى 

السالمة  ثقافة  تحسين  في  الحالية  التحديات  المستوى حول  عالية  السياسية 
واألمن الكيميائي عالميًا من خالل تعدد الفرص التعليمية العملية في النموذج 
الخاص بورش العمل والمعارض والتظاهرات والجلسات التدريبية وتبادل 
أفضل الممارسات� عبر تجميع أفضل الحلول التقنية واالبتكارات واألجهزة 
إنشاء  في  والمعرض  القمة  ستساعد  الكيميائي،  واألمن  السالمة  لتحسين 

السوق العالمي أو توسيعه لتحسينهما� 

غير  المبادرات  إحدى  هي   ”CHEM SS 2016“ أن  والثاني، 
القاعدة  مستوى  من  تأتي  مبادرة  لكنها  الحكومة،  جانب  من  المطروحة 
السالمة  تحسين  في  مباشر  بشكل  المشتركين  األشخاص  من   — الشعبية 
واألمن الكيميائي� بينما تقوم الحكومة بدعم المبادرة، ستقوم بالمشاركة مع 
رجال الصناعة واألكاديميين والمجتمع المدني في تجهيز وإجراء األحداث 
المختلفة في القمة� ستعكس ملكية أصحاب المصالح المتعددين إجماًعا بأن 
الردود الفعالة على التهديدات الكيميائية، سواء كانت بسبب خطأ بشري أو 

أنشطة دولية، سيتطلب األمر منهًجا شامالً يضم الحكومة والمجتمع�

من  وخاليًا  حقًا  عالميًا  حدثًا   CHEM SS 2016 ستكون  والثالث، 
بطبيعة  تتسم  الكيميائية  التهديدات  أن  على  وستؤكد  السياسية�  االستثناءات 
عالمية وتتطلب ردوًدا عالمية، وتوضح أن المجتمع الدولي من الممكن أن 
القمة  التقسيمية� ستجمع  السياسية  االعتبارات  إذا نحى جانبًا  يتكاتف سويًا 
الحكومات  العالم:  أنحاء  كل  من  المتعددين  المصالح  أصحاب  جماهير 
والهيئات التنظيمية الوطنية والدولية ورجال الصناعة )بما في ذلك االتحادات 
الكيميائية والشركات الخاصة( والمختبرات والمنظمات الدولية واألكاديميات 

ومنظمات والمنظمات غير الحكومية، بجانب الخبراء المستقلين�

لألجهزة  معارض  الكميائي  واألمن  السالمة  معرض  سيتضمن 
والتكنولوجيا والبرامج ووسائل االستجابة للطوارئ الكيميائية واإلصدارات 
أصحاب  لدعم  والمعلومات  والتدريب  الكيميائية  واإلجراءات  واألنظمة 
المصالح الوطنيين والدوليين في تحسين السالمة واألمن الكميائي� ستركز 
المعارض واإليضاحات على )1( أدوات توقع المخاطر والتخطيط واإلدارة 
أجهزة   )2( االستجابة؛  لعمليات 
األمن والحماية األدوات الصناعية 
المعاينة   )3( الخطرة؛  المواد  لنقل 
واإلجراءات  التحليلية  واألجهزة 
أجهزة   )4( المعملية؛  والتجارب 
والتنبيه  والمراقبة  الكشف 
الطبية  األجهزة   )5( والحماية؛ 
البحث  أجهزة   )6( المضادة؛ 
التشغيلية  اإلجراءات   )7( واإلنقاذ 
أمن  و)8(  والتعليم  والتدريب 

وسالمة الغذاء والحيوان�

كليسي"  "تارجي  يحتل 
 ICCSS مع  المساعد  المنظم 
الدورة  أعمال  ومستضيف 
بين  الثانية  المرتبة  والمعرض، 
مراكز المعارض في وسط وشرق 
عدد  خالل  من  يقيم  والذي  أوروبا 
المستأجرة  والمساحة  العارضين 
عشرين  من  أكثر  ومع  للمعرض� 
سنة من الخبرة في تنظيم المعارض 
المعارض  مركز  فهو  األخرى،  الكبيرة  واألحداث  والمؤتمرات  التجارية 
التجارية الوحيد في بولندا الحاصل على شهادة ISO� تتضمن قاعة "تارجي 
متر  ألف  وارسو 90  في جنوب  الواقعة  التطور  وفائقة  الواسعة  كيليسي" 
السبعة  المخيمات  ألف متر من  اإلجمالية ومساحة 36  المساحة  مربع من 
تتضمن  للمعرض�  إضافية  خارجية  مسارات  إلى  باإلضافة  المتطورة 
إمكانات المؤتمرات بهو قاعة مؤتمرات والذي يسع 900 شخص و19 قاعة 
مؤتمرات متعددة الوظائف والتي يمكن أن يتم مالءمتها الحتياجات المقدمين� 
 CHEM SS موقع  بزيارة  تفضل  المعلومات،  من  مزيد  على  للحصول 

�>www�targikielce�pl/en/chemss�htm< 2016 على الويب

سريع  بشكل  عالميًا   CBRN بـ  الخاصة  والصناعات  المواد  تنتشر 
سوء  لمنع  التنظيمية  واآلليات  الدولية  االستجابات  تظل  لكن  وديناميكي، 
لتجاوز   ICCSS وتسعى  لها ضعيفة�  واالستجابة  الوكاالت  هذه  استخدام 
نقاط الضعف هذه من خالل االرتقاء بمنهج المجتمع بالكامل لتخفيف حدة 
المحلي  المستويين  على  السامة  الكيماوية  المواد  استخدام  سوء  مخاطر 
الكيميائية  والحماية  األمن  لتحسين  المبتكرة  الحلول  تقديم  وعبر  والوطني 

يف الوقت الحايل، أدى النمو الهائل للصناعات الكيميائية 

وانتشارها عىل مستوى العامل يف العقود األخرية إىل جعل 

الحوادث الكيميائية يشء روتيني، وإىل زيادة مخاطر 

الكيمويات السامة التي ميكن أن يؤدي استخدامها 

بشكل خاطئ دون قصد إىل إلحاق الرضر باألشخاص 

والبيئة.
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على المستويين اإلقليمي والعالمي� سيقوم “CHEM SS 2016” بتأسيس 
الحوار  إطار  في  الدولي  المجتمع  في  المصالح  لتجميع كل أصحب  عملية 
وبشكل   — وسالمة  آمنة  بطريقة  الكيمياء  استخدام  على  للتأكيد  المستمر 

حصري ألغراض سلمية�
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د� إيجور خريبونوف،
زميل فخري

 في مركز التجارة واألمن الدوليين في جامعة جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية

المخاطر يعتبر  إدارة  لتحسين  مستقالً  منهًجا  البيولوجي  األمن 
البيولوجية التي تتضمن أيًضا عناصر السالمة البيولوجية 
وتتفاعل  تتداخل  المكونات  وهذه  البحثي�  والتميز  األخالقية  والمسئولية 
المخاطر  إلدارة  إجمالي  نظام  أفضل  تعقب  في  البعض  بعضها  وتدعم 
مختلفة  مخاطر  البيولوجي  واألمن  البيولوجية  السالمة  تعالج  البيولوجية� 
واحد:  هدف  في  تشترك  لكنها  المقصودة(،  وغير  المقصودة  )الفيروسات 
حماية المنشآت ذات الصلة والمجتمع من خالل االحتفاظ بالمواد البيولوجية 

استخدامها  أماكن  في  وأمان  بسالم 
التداخل،  هذا  على  بناًء  وتخزينها� 
على  والسالمة  األمن  يحتوي 
تصميمها  تم  مشتركة  خصائص 
بعد  العالية�  معاييرها  في  للمساهمة 
سلسلة من حوادث المختبرات في عدة 
دول تشمل الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة والتي ترجع إلى نقص الثقافة، 
ستساعد  آلية  لتطوير  ضرورة  هناك 
بالعامل  الخاص  التأثير  تقييم  في 

البشري في هذه المناطق الحيوية�

األمن  ثقافة  تحديد  يمكن 
البيولوجية  والسالمة  البيولوجي 
والمواقف  المبادئ  من  كمجموعة 
أن  يمكن  التي  السلوكية  والنماذج 
البيولوجية  المخاطر  إدارة  في  تساهم 
السالمة  دعم  خالل  من  بفاعلية 

والممارسات  والقواعد  التكميلية  السالمة  إجراءات  وتعزيز  البيولوجية 
باإلضافة إلى تسهيل المعايير والسلوكيات المهنية ذات الصلة� يجب أن يقوم 
مفهوم ثقافة األمن البيولوجي/السالمة البيولوجية على نموذج مقبول بشكل 
واسع للثقافة التنظيمية والتي تم تحويلها واستخدامها بنجاح� إن الغرض من 
إدارة  على  أخرى  مجاالت  في  المتراكمة  الخبرة  تطبيق  هو  البحث  هذا 

المخاطر البيولوجية�

ويتم تكوين الثقافة من خالل االفتراضات الضمنية حول الواقع� ويتم 
أن  إلى  ذلك  البيولوجي، ويشير  البيولوجية واألمن  السالمة  في  استخدامها 
الموظفين يقومون بإظهار السلوك الجدير بالمالحظة وتطبيق أنظمة اإلدارة 
في رد فعل لما يقومون بافتراضه حول مجموعة مختلفة من الظواهر األمنية 
األمن  ثقافة  مثل،  وتقييمها  ثقافة  أية  إنشاء  عملية  قيادة  يتم  الصلة�  ذات 
في  سمة  لكل  المخصصة  المؤشرات  من  مجموعة  خالل  من  البيولوجي 
المؤشرات من  بكل سمة� وتتكون هذه  الخاص  المحتوى  النموذج لوصف 
لالرتقاء  البيولوجي  األمن  ثقافة  تطوير  تسهيل  خالله  من  يتم  عمل  إطار 
)راجع  المرغوبة  غير  السلوكيات  عن  والعدول  المرغوبة  بالسلوكيات 

الملحق(�

الغرض من تقييم ثقافة األمن البيولوجي/السالمة البيولوجية هو توفير 
صورة دقيقة عن تأثير العامل البشري على نظام إدارة المخاطر البيولوجية 
في إحدى المنظمات� يعد تقييم ثقافة األمن والسالمة عملية غير دقيقة، فهي 
الجذرية  األسباب  تحليل  على  بالتركيز  ويقوم  المالحظة  الحقائق  تتجاوز 
الضمنية، على سبيل المثال، المبادئ والمواقف التي تقود السلوك البشري� 
رسم  تمكين  على  إجراؤها  يتم  التي  الذاتي  التقييم  عمليات  نتائج  تعمل 
الثقافة  تحسين  عمليات  اكتشاف  إلى  باإلضافة  الزمن،  بمرور  االتجاهات 
وتدهورها وتحليلها� كما يمكنها توفير تحذير مبكر لبحث أسباب المشكالت 

الخاصة التي تم الكشف عنها�

أية  عقد  ويتم  أساسي  خط  إنشاء  على  المبدئي  الذاتي  التقييم  يعمل 
تقييم  لتعقب  ذاتها  المؤشرات  استخدام  مع  جنب  إلى  جنبًا  متعاقبة  تقييمات 
نقاط  عالمات  لتحديد  الجديدة  المؤشرات  واستخدام  الوقت،  بمرور  الثقافة 
تكون  ما  غالبا  الظاهرة�  الضعف 
هناك فجوة بين الوقت الذي يتم فيه 
تطوير نقاط الضعف والحدث الذي 
يحتوي على نتائج هامة� من خالل 
من  مبكرة  إنذار  مؤشرات  تحديد 
خالل التقييم الذاتي المنتظم، يمكن 
كثير  في  التصحيحية  لإلجراءات 
في  اتخاذها  يتم  أن  األحيان  من 
االختراقات  لمنع  المناسب  الوقت 

أو تخفيفها�

التقييم  عملية  إجراء  يتم 
الذاتي من خالل مجموعة مفوضة 
فريق  أعضاء  من  بعناية  مختارة 
المنظمة�  داخل  وتظل  العمل 
االستبيانات  التقييم  أدوات  وتشمل 
المستند  ومراجعة  والمقابالت 
ومجموعات التركيز وعمليات المراقبة� وتكشف عمليات التقييم عن وجهات 
المخاطر  بإدارة  المعنيين  بالموظفين  الخاصة  والمواقف  والمبادئ  النظر 
البيولوجية� وقد تكشف النتائج عن الثقة الزائدة أو التهاون وعدم وجود نهج 
كقدوة  للتصرف  العليا  اإلدارة  وفشل  والسالمة  األمن  مخاطر  تجاه  منظم 
وخلل قنوات االتصال وتعارض الثقافات الفرعية داخل المؤسسة والالمباالة 

والجهل بالسالمة و/ أو األمن وعدم االكتراث بخبرات اآلخرين�

استخدامها  يمكن  األخيرة  ألن  والقوة  الضعف  نقاط  تحديد  المهم  من 
غالبًا كوسيلة لمعالجة األولى� يساعد التقييم الذاتي المنتظم على دفع المؤسسة 
األمن  مخاطر  لمعالجة  اإلدارة  جهود  وتسهيل  التعليم  مؤشر  عبر  لألمام 
أن  هو  المتوقع  الشيء  يكون  الذاتي،  التقييم  تقرير  تسلم  وعند  والحماية� 
لتطوير خطة  المقيّمين  باالعتماد على وجهة نظر  المديرين سيقوم  كبيري 
اإلجراء المصمم لمعالجة العيوب الثقافية� ستقوم عملية التقييم، المتصورة 
عناصر  ألن  الوكيل،  تحديد  لبرنامج  الموظفين  مالءمة  تقييم  بإكمال  هنا، 
الذاتي  التقييم  مع  وتتعاون  بسهولة  تتكامل  أن  يمكن  الوكيل  تحديد  برنامج 
تعديلها  ويمكن  إلزامية،  ليست  المقترحة  المنهجية  إن  المقترحة�  للثقافة 

بسهولة حسب احتياجات األمن والسالمة للمنشآت الفردية�

ثقافة إدارة المخاطر البيولوجية

الغرض من تقييم ثقافة األمن البيولوجي/السالمة 

البيولوجية هو توفري صورة دقيقة عن تأثري العامل 

البرشي عىل نظام إدارة املخاطر البيولوجية يف إحدى 

املنظمت.
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المبادئ والمواقف
وحماية  بيولوجي  أمن  ثقافة  وجود  يتعذر 
بيولوجية فعالة بدون وجود أساس قوي للمبادئ 
والموجودة�  المحتملة  المخاطر  حول  والمواقف 
يجب أن تتم معايرة المجهودات الخاصة بغرس 
جميع  إلى  للوصول  والواقف  المبادئ  هذه  مثل 
ذات  المؤسسات  في  يعملون  الذين  األشخاص 
الصلة، بغض النظر عما إذا كان هؤالء األفراد 
متعلقة  وظائف  أية  في  مباشر  بشكل  مشتركين 
العامة  االفتراضات  إن  األمن�  أو  و/  بالسالمة 
األكثر أهمية بالنسبة للموظفين هي أ( أن مخاطر 
تمثل  البيولوجي  واألمن  البيولوجية  السالمة 
الدولية والوطنية؛  العامة  تهديًدا لألمن والصحة 
البيولوجية  للمواد  المحتمل  االستخدام  سوء  ب( 
من خالل أناس في الداخل أو الخارج أمر حقيقي؛ 
المخاطر  مهًما إلدارة  البيولوجي  األمن  يعد  ج( 
أن  يحتمل  البيولوجية�  الحماية  مثل  البيولوجية 
يعزز إدراك أن سوء استخدام المادة البيولوجية 
يمكن أن يدمر الصحة وأن تكون له تأثيرات بيئية 
واقتصادية واجتماعية ونفسية وجهة النظر التي 
القوية غير مرغوب بها  تقول بأن أنظمة األمن 
دائًما لكنها ضرورية� وبما أن معظم األشخاص 
لديهم  يكون  ما  غالبًا  مؤسسة  داخل  الموجودين 
الكثير من الخبرات المشتركة، سيتمسكون أيًضا 
باالفتراضات الالشعورية حول الثغرات والنتائج 
والتي انتشرت وتغلغلت داخل قوة العمل بأكملها� 
تم وضع كبار المديرين في موقعهم لزرع ثقافة 
في  بما  البيولوجي،  واألمن  البيولوجية  الحماية 

ذلك المبادئ والمواقف في عقول موظفيهم�

السلوك القيادي
القيادة الرائدة للسالمة واألمن تساعد على 
المستويات�  جميع  على  بالثقافة  الوعي  تحسين 
ويلعب القادة دوًرا هاًما في التعامل مع اإلمكانات 
المقصودة  غير  الموظفين  وأخطاء  الخبيثة 
والفشل  الدقيقة  غير  التنظيمية  واإلجراءات 
اإلداري� ويمكنهم االرتقاء باالفتراضات وأنماط 

ذلك  إلى  باإلضافة  للسلوك،  جديدة  نماذج  وإنشاء  الجديدة  المختلفة  التفكير 
تغيير البيئة المادية والعقلية والمبادئ االسترشادية� لذلك، تميل الثقافة إلى 
باإلدارة�  الخاصة  المحددة  واألولويات  الحقيقي واإلجراءات  القصد  عكس 
اإلدارة  تتضمن  األخرى،  والمنظمات  المختبرات  أنواع  في  للتنوع  وفقًا 
عليها  والسيطرة  المنظمة  بإدارة  يقومون  الذين  والمجموعات  األفراد 

وتقييمها�

يقوم المديرون بتطوير القيم الفردية والتأسيسية باإلضافة إلى التوقعات 
السلوكية للمنظمة التي يجب أن تقوم بدعم تنفيذ أنظمة إدارة الحماية واألمن، 
والتصرف كقدوة في الترويج لهذه القيم والتوقعات� تتضمن السمات الخاصة 
بالسلوك اإلداري: التوقعات الموضحة بشكل صريح وعمليات صنع القرار 
الفعالة ومراقبة اإلدارة ومشاركة فريق العمل والتعليقات والتواصل الفعال 
المرتبطة  الثقافة  كل سمة من خالل مؤشرات  دعم  ويتم  التحفيز�  وأدوات 

والنماذج التي تظهر في الملحق الموجود في نهاية هذا البحث�

أنظمة اإلدارة
بالسالمة  مباشرةً  ترتبط  التي  السمات  بتضمين  اإلدارة  أنظمة  تقوم 
أن  بدون  اإلداري  اإلطار  تكون جزًءا من  أو  البيولوجي  البيولوجية/األمن 
هذه  تصميم  تم  عليهما�  الحفاظ  أو  ضمانهما  يتعذر  واألمن  الحماية  تكون 
األنظمة وتشكيلها من خالل اإلدارة العليا، وهي متوافقة مع رؤيتهم لثقافة 
المناسبة  اإلدارة  واالحتياج ألدوات  البيولوجي  البيولوجية واألمن  السالمة 
لتسهيل هذه العملية ودعمها� وفي ذات الوقت، تؤكد أنظمة اإلدارة على أن 
الصحة والبيئة والسالمة والجودة والتوافق والمتطلبات االقتصادية ال تعتبر 
تحقيق  سيكون  والهدف  البيولوجية�  المخاطر  إدارة  متطلبات  عن  منفصلة 
المنهج المتوازن القائم على المخاطر� تتضمن سمات أنظمة اإلدارة: سياسة 
األمن والسالمة الفعالة والمرئية وواجهة السالمة/األمن والتعريف الواضح 
والتدريب  الموظفين  موثوقية  وتحديد  العمل  وإدارة  والمسئوليات  لألدوار 
والتأهيل وقياس األداء وتأكيد الجودة وأمن المعلومات والتعليق على العملية 
ومنظمات  تنظيمية  لوائح  ذات  وواجهة  المحتملة  والخطط  واإلجراءات 
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نموذج ثقافة األمن البیولوجي

المعاییر العالمیة والتنظیمات الوطنیة

II. أنظمة اإلدارة

• سیاسة األمن البیولوجي المرئي
• واجھة السالمة األمنیة

• توضیح األدوار والمسئولیات
• إدارة العمل

• التدریب والتأھیل
• تحدید موثوقیة الموظفین

• قیاس األداء وتأكید الجودة
• أمن المعلومات

• الخطط واإلجراءات المحتملة
• واجھة ذات لوائح تنظیمیة 

ومنظمات خارجیة

• االحتفاظ بالسجل

I. السلوك القیادي

• التوقعات واالقتداء

• صنع القرار واإلدارة

• مشاركة فریق العمل 
والتعلیقات

• االتصاالت الفعالة

• التحفیز

Ill. سلوك الموظفین

• المھنیة والوعي باألمن
• االلتزام

• المساءلة الشخصیة
• االحترام المتبادل 

والتعاون
• المراقبة واإلبالغ

ثقافة األمن 
البیولوجي

 الثقافة الوطنیة

الثقافة التنظیمیة

المبادئ والمواقف
• تمثل المخاطر البیولوجیة تھدیًدا لألمن والصحة العامة والوطنیة.

• سوء االستخدام المحتمل للمواد البیولوجیة عبر أناس في الداخل أو الخارج ھو أمر حقیقي.
• یعد األمن البیولوجي مھًما بالنسبة إلدارة المخاطر البیولوجیة مثل الحمایة البیولوجیة.

1540 COMPASS  ملقاالت ا

الشكل 1: نموذج ثقافة الحماية البيولوجية واألمن البيولوجي
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1540 COMPASS  ملقاالت ا

أخرى خارجية وحفظ السجل� يتم دعم كل سمة من خالل مؤشرات الثقافة 
المرتبطة والنماذج التي تم سردها في الملحق�

سلوك الموظفين
من  مجموعة  وضع  هو  والسالمة  األمن  لثقافة  األسمى  الهدف  إن 
السالمة  وثقافة  وعي  استخالص  يتم  الموظفين�  لسلوك  المطلوبة  المعايير 
البيولوجية واألمن البيولوجي من مبادئ الموظفين أن السالمة واألمن شيء 
ضروري� في غياب أنظمة األمن الدقيقة، قد تؤثر المخاطر البيولوجية على 
وأمنية  اجتماعية  تبعات  إلى  وستؤدي  والوطنية،  الدولية  العامة  الصحة 
الحماية  بثقافة  الخاص  السلوك  يتضمن  خطيرة�  وبيئية  ومالية  واقتصادية 
بالسالمة/األمن  الوعي  عديدة:  رئيسية  سمات  للموظفين  المتعمد  واألمن 
والمراقبة  المتبادل  والتعاون  واالحترام  الشخصية  والمساءلة  والتوافق 

واإلبالغ�

قد يستغرق األمر بعض الوقت لقبول نموذج ثقافة السالمة البيولوجية/ 
األمن البيولوجي وتحسينه وتنفيذه كأداة لإلمكانات البشرية التي تقوم على 
دعم إدارة المخاطر البيولوجية الفعالة� ال تعتبر هذه المنهجية إلزامية، وهي 

المجاالت  من  الكثير  تترك 
التعديالت  للمستخدمين� من خالل 
قابلة  تكون  أن  يمكن  المناسبة، 
من  واسع  نطاق  من  لالستخدام 
المختبرات  ذلك  في  بما  المعاهد، 
التشخيصية  والمنشآت  البيولوجية 
اإلقليمية  المرجعية  والمراكز 
الصحة  ومختبرات  والوطنية 
ومنشآت  البحثية  والمراكز  العامة 
اإلنتاج البيولوجي ألغراض الطب 
واألغراض  والبيطري  البشري 
الزراعية� وإذا لم تكن دواًء، يمكن 
إدارة  نظام  بتحسين  تقوم  أن 
في  وتساهم  البيولوجية  المخاطر 
من  الرغم  على  العظيمة�  أهدافها 
عادي  بشكل  بناؤه  يتم  النظام  أن 
على مقاييس الحماية، هناك عوامل 
إلى  ومتميًزا  مختلفًا  األمن  تجعل 

حد كبير� ولمعالجة هذه التحديات، يلزم وجود منهج متكامل لضمان أن كل 
المنظمات المسئولة لديها ثقافة مالئمة ومتوافقة إلنشاء مهام إدارة المخاطر 

البيولوجية المستمرة وتنفيذها�

تنترش املواد والصناعات الخاصة بـ CBRN عامليًا بشكل 

رسيع ودينامييك، لكن تظل االستجابات الدولية واآلليات 

التنظيمية ملنع سوء استخدام هذه الوكاالت واالستجابة 

لها ضعيفة.
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1540 COMPASS  ملقاالت ا

الملحق
نموذج من السمات الخاصة بنموذج ثقافة األمن البيولوجي والمؤشرات 

المرتبطة

سمة السلوك القيادي: التوقعات واالقتداء

البيولوجية واألمن  للسالمة  أداء  توقعات  القادة بوضع  يقوم  أن  يجب 
البيولوجي إلرشاد فريق العمل في تنفيذ مسئولياتهم باإلضافة إلى التصرف 

كقدوة�

يجب أن يلتزم المديرون بالسياسات واإلجراءات والعمليات    •
باإلضافة إلى حضور أنشطة التدريب على االلتزام ودعمها  

تدرك اإلدارة متطلبات األمن والحماية القاسية بشكل واضح في    •
االستخدام والتخزين والنقل ومعالجتها باتساق  

تظهر اإلدارة العليا نوًعا من التشديد لتصحيح نقاط الضعف أو    •
الثغرات الهامة الخاصة بالحماية واألمن  

توفر اإلدارة العليا مراجعات مستمرة لألداء، باإلضافة إلى تقييم    •
األدوار والمسئوليات لتعزيز التوقعات والتأكد من أن مسئوليات    

السالمة واألمن الرئيسية يتم اإليفاء بها  

يقوم المديرون باالرتقاء باالعتبارات األخالقية البيولوجية مثل    •
الشفافية في اتخاذ القرار والمشاركة العامة والسرية والثقة    

والمسئولية والمراقبة في حماية المجتمع  

يقوم المديرون بشكل منتظم بتحديد واجبات االلتزام ذات الصلة    •
ونتائجها لعملية البحث وبالنسبة للمنتجات والخدمات  

تعكس قيادة المنشأة مدى أهمية السالمة البيولوجية واألمن    •
البيولوجي وموثوقية الموظفين عبر تواصل التزامهم الشخصي    

لتحقيق هذه األهداف  

سمة األنظمة اإلدارية: واجهة السالمة البيولوجية/األمن البيولوجي

مختلفة  مخاطر  البيولوجي  واألمن  البيولوجية  السالمة  تعالج 
واحد:  هدف  في  تشترك  لكنها  المقصودة(،  وغير  المقصودة  )الفيروسات 
واالحتفاظ  والخارجية  الداخلية  الهجمات  من  الصلة  ذات  المنشآت  حماية 
بالمواد البيولوجية ذات الصلة بسالم وأمان في أماكن استخدامها وتخزينها� 
هناك أيًضا تحديات في االرتقاء بها، واإلدارة والتنسيق المتعلق باالختالفات 
مفهوًما  المثالية  القرار  صنع  عملية  تتطلب  المخاطر�  ومفهوم  المنهج  في 
متكامالً يضمن مشاركة الخبراء في كل عملية انضباط على أساس مستمر� 
يجب أن يتم الترويج لمشاكل ثقافة السالمة واألمن وتقييمها على أساس دعم 

وتعزيز متبادل�

تعزز ممارسات السالمة البيولوجية الجيدة األمن البيولوجي    •
وتقويه  

المشكالت المتعلقة بالحماية واألمن قد تم تحديدها بشكل سريع    •
وتصحيحها بشكل متسق مع أهميتها بسبب يرجع إلى التشابهات    

واالختالفات بينها  

تم إنشاء الترتيبات التنظيمية وروابط االتصال، مما أدى إلى    •

تدفق مناسب للمعلومات حول السالمة واألمن في إدارات    
مختلفة ومستويات فريق العمل كما هو الحال بينها  

أثناء معالجة أسباب المرض الخطيرة والمواد السامة، تضمن    •
المؤسسة أن كل موظفي االستجابة للطوارئ بما في ذلك فرقة    

تفعيل القانون، على وعي بمشاكل السالمة الداخلية واإلجراءات    
المراد اتباعها إذا وقعت إحدى الحوادث  

تم تصميم معايير السالمة وتنفيذها لضمان أنها داعمة وأنها    •
ليس لها تأثيرات جانبية على تشغيل المنشأة والسالمة  

ال تتضمن أنشطة البحث واألنشطة األخرى معالجة األسئلة    •
العلمية التي تدعم عملية البحث فقط، لكن أيًضا تأكد على أن    

العملية بالكامل تم إجراؤها بطريقة آمنة وفي بيئة سالمة  

يتم تنفيذ اإلجراءات لتوصيل المخاطر والمسئوليات المحددة    •
المتضمنة في إجراء بحث BSAT للموظفين الواردين   

نظام اإلدارة: توضيح األدوار والمسئوليات 

يحتاج أعضاء كل المؤسسات إلى فهم واضح "من المسئول عن هذا" 
فعالة هي  أمن  إدارة  الهام إلنشاء  الجزء  المطلوبة�  النتائج  تحقيق  يتم  لكي 
التعريف الواضح لألدوار والمسئوليات� يعد من المهم بشكل خاص لمراجعة 

هذا النظام وتحديثه عند التخطيط للتغيير التنظيمي وتنفيذه�

يتم تنفيذ اإلجراءات لتحديد األدوار والمسئوليات والسلطات    •
الخاصة بالموظفين الذين يقومون بمعالجة المواد ذات الصلة    

واستخدامها وتخزينها وتحويلها و/أو نقلها  

يدرك أعضاء فريق العمل المخاطر البيولوجية المحتملة جيًدا    •
بشكل كاٍف لقبول األدوار والمسئوليات الخاصة بهم  

يعرف أعضاء فريق العمل سبب تخصيصهم للوظائف المتعلقة    •
بالسالمة و/ أو األمن، وكيفية مالءمة هذه الوظائف في صورة    

أشمل وما هو تأثير عدم االمتثال على المنظمة  

يلعب العلماء دوًرا نشطا في مراجعة البروتوكوالت ذات الصلة    •
لكي يتم حماية الملكية الفكرية والمشاركة في تحديد المنافع    
والمخاطر، بما في ذلك حماية المواد البيولوجية ومسببات    

الخطيرة والوصول إليها األمراض   

يعتبر التوثيق المتعلق بالسالمة واألمن يمكن أن يفهمه أولئك    •
الذين يقومون باستخدامه  

يدرك مستخدمو المستند ماهيته ويستخدمون وثائق مناسبة    •
وصحيحة ومحدثة  

يتم تقييم المشروعات التي تتضمن عوامل بيولوجية ومواد سامة    •
لمعرفة إمكانية االستخدام المزدوج لها في بداية أي بحث    

وطوال عملية البحث  
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يتم وضع أهداف قابلة للقياس لتنفيذها في األهداف     •
واالستراتيجيات والخطط المتعلقة بالسالمة واألمن من خالل    

عمليات مناسبة  
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