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نيجرييا خالل السنوات األخرية عدداً واجهت 

من التحديات األمنية، تراوحت من 

األعمال اإلرهابية إىل احتجاز الرهائن للحصول عىل 

الفدية. ورغم أنَّ مفاعل البحوث الوحيد العامل يف 

نيجرييا — مفاعل البحوث-1 — ظل يعمل ألكثر من 

عقد من الزمن بدون أن تُسجل فيه أي حادثة أمنية، 

فإننا نظلُّ متيقظني من أجل حفظ موادنا ومرافقنا 

النووية واإلشعاعية من املخاطر يف ظل هذه البيئة 

األمنية املتغرية. وقد قادنا التزامنا بضمان األمن 

النووي إىل إدخال تحسينات عىل العمليات واإلجراءات 

الخاصة باألمن يف مفاعل البحوث-1 ويف جميع املرافق 

التي تنطوي عىل بنى أساسية حساسة يف نيجرييا.

وتعاون مركز البحوث والتدريب يف مجال الطاقة الذي 

يُشغل مفاعل البحوث-1، مع رشكاء دوليني، من بينهم 

الوكالة، من أجل تعزيز األمن النووي يف هذا املرفق. 

وخضع املرفق لعملية تعزيز شامل لألمن املادي بهدف 

التقليل إىل أدنى حد من إمكانية التعرُّض لهجوم 

َل  خارجي. ويف عام 2018، وبالتعاون مع الوكالة، ُحوِّ

قلب املفاعل وأعيد شحنه بوقود اليورانيوم ضعيف 

اإلثراء للحد من مطامع الجماعات اإلرهابية يف املواد 

النووية ويف املرفق.

بيد أن األمن ال يركز عىل األطراف املعادية فحسب. 

فالعوامل البرشية يمكن أن تؤدي إىل اخرتاق لألمن. 

وتَُعدُّ الثغرات األمنية التي يتسبب فيها، عن قصد أو 

بدون قصد، موظفو املرافق والعمليات واإلجراءات 

التشغيلية املنطوية عىل َمواطن هشاشة، التي عادًة 

ما تُسمى »تهديدات داخلية«، من بني أخطر املسائل 

األمنية التي تُواِجهها الصناعة النووية وغريها من 

لت يف جميع أنحاء العالم عدة  الصناعات. وقد ُسجِّ

حادثات أمنية يف مرافق تحتوى عىل مواد نووية ومواد 

مشعة أخرى تسبب فيها املوظفون واملتعاقدون. 

وشملت هذه الحادثات رسقَة املواد النووية و/أو املواد 

املشعة، ورسقَة بيانات التصاميم النووية الحساسة، 

والعمليات التخريبية.

كما أنَّ من شأن عوامَل من قبيل املسائل املالية، واملشاكل 

األرسية، والتطرف السيايس أو الديني، واملسائل 

ل موظفاً  املتعلقة بالصحة الذهنية أو بالعمل، أن تحوِّ

جديراً بالثقة إىل مصدر محتمل للتهديدات الداخلية.

وتعني املخاوف املتزايدة بشأن أمن املواد النووية 

واملواد املشعة األخرى واملرافق النووية أنَّ أمن هذه 

املرافق يتطلَّب وجود أفراد يتمتعون بحسن التقدير 

والقدرة عىل اتخاذ القرار، ويدركون ما قد يكون 
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لبعض الصفات والسلوكيات البرشية من أثر يف فعالية 

املنظمة. ويف ظل التهديد املتزايد الذي يثريه اإلرهاب، 

من املهم وضع برنامج للتحقق من جدارة األفراد الذين 

يمكن الوثوق بهم فيما يتعلَّق بالوصوِل إىل املواد النووية 

واملواد املشعة األخرى واملسؤولياِت املنوطة بهم يف هذا 

الشأن، ومراقبتهم، وكذلك فيما يتعلَّق بالوصول إىل 

سائر املرافق التي تنطوي عىل بنى أساسية حساسة.

وبغية التصدي للتهديدات الداخلية، ويف إطار السياق 

األوسع للتهديدات الناشئة عىل الصعيدين الوطني 

ذ مركز البحوث والتدريب يف مجال الطاقة  والدويل، نفَّ

برنامجاً لتقييم موثوقية العامل البرشي يف مرفق 

مفاعل البحوث-1 التابع له. ويتمثَّل الهدف األسايس 

لهذا الربنامج يف ضمان األمان واألمن عرب توظيف أفراد 

ر مركز  جديرين بالثقة ويمكن التعويل عليهم. ويُوفِّ

البحوث والتدريب يف مجال الطاقة التدريَب لجميع 

املوظفني، مع توفري املزيد من التدريب للموظفني الذين 

يشغلون مناصب حساسة، وذلك بغية تمكينهم من 

استبانة املخاطر املرتبطة بالتهديدات الداخلية املحتملة، 

وتقديم التقارير بشأنها، والتخفيف من حدتها. 

كما يتابع مديرو مفاعل البحوث-1 مسار العمليات 

واإلجراءات الخاصة بربنامج تقييم موثوقية العامل 

البرشي لتحديد األفراد الذين قد يثريون شواغل من 

حيث جدارتهم بالثقة فيما يتعلَّق باألمان واألمن جراء 

االضطرابات الجسدية أو النفسية، أو تعاطي املخدرات، 

أو غري ذلك من الظروف املعيشية التي يمرون بها.

وال تتعلَّق التهديدات الداخلية باملرافق النووية فحسب، 

ة التهديدات الداخلية من  بل إنَّ برامج التخفيف من حدَّ

قبيل برنامج تقييم موثوقية العامل البرشي امُلطبق 

يف مفاعل البحوث-1 تنطبق كذلك عىل جميع املرافق 

والصناعات التي تنطوي عىل بنى أساسية حساسة. 

ونتيجة لذلك، وإقراراً منه بجدوى برنامج تقييم 

موثوقية العامل البرشي وبالنجاح يف تنفيذه والعمل 

به، أصدر مكتب مستشار األمن القومي يف نيجرييا 

تكليفاً بتنفيذ برامج من هذا القبيل يف جميع املؤسسات 

التي تنطوي عىل بنى أساسية حساسة يف نيجرييا.

وقد ثبت أنَّ النهج الذي اتبعناه لضمان أن تتوافر لدى 

موظفينا السلوكيات املناسبة وأفضل املؤهالت لدعم 

نجاح واستدامة برامجنا الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا 

النووية، بما يف ذلك يف مجال الطاقة النووية، قابل 

للتطبيق يف جميع املجاالت الصناعية وفيما يتعلَّق 

باألمن القومي.




