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تدريب القوة العاملة النووية املأمولة غدًا
باألطفال. هذه هي الرسالة التوجيهية التي يريد ابدأوا 

أن ينقلها برايان مولوي، أحد خبراء املوارد 
البشرية في قسم هندسة القوى النووية في الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، إلى أي بلد ينظر في مسألة استهالل أو توسيع برنامج 
للقوى النووية. وذلك ألن األنشطة املعنية بالرياضيات والعلوم، 

ضمن إطار املناهج الدراسية املقررة أو خارج إطارها، في املدارس 
الثانوية، وحتى االبتدائية منها، ذات أهمية حاسمة للجهود التي 
سوف تبذل في املستقبل الختيار وتوظيف العاملني في محطات 
القوة النووية؛ ويقول: “عليكم أن حتفزوا اهتمام األطفال بالعلوم 
والفيزياء والهندسة. ومع أن من الضروري أن يكون التعليم قويًا 
مبا يكفي لتعليمهم، فالبد أيضًا من أن يحوز على اهتمامهم”.

وإن تعيني املهندسني من ذوي الكفاءة العالية الذين يحتاج إليهم 
تشغيل محطات القوى النووية ُيعتبر حتّديًا آخذا في االزدياد، 

حتى بالنسبة إلى برامج القوى النووية اجلارية حاليًا، وذلك 
بسبب ما يحدث من ظهور موجة من حاالت التقاعد يرافقها 
في آن معًا ازدياد في الطلب العاملي عليهم. ولكن املهندسني 
على الرغم من أهميتهم األساسية، فهم عنصر واحد فحسب 

من العناصر التي يتكون منها مالك املوظفني في أي محطة 
للقوى النووية. والواقع أن معظم املستخدمني في محطات 

القوى النووية ليسوا من خريجي اجلامعات بل إنهم فئات من 
ذوي املهارات من التقنيني والكهربائيني والعمال املتخصصني 

في اللحام الكهربائي والتركيب والتجميع واإلصالح، وغيرهم 
من األشخاص من صنائع مشابهة. ويحاجج السيد مولوي بأن 
هذا اجلزء من القوة العاملة يحتاج إلى مزيد من التركيز، فيقول 

“إن األمر يتعلق بإقامة توازن بني التركيز على االختصاصيني 
اجلامعيني واملهنيني من ذوي املهارات”، ويضيف بقوله إن البلدان 

التي تنظر تنفيذ برامج قوى نووية كثيراً ما تنحو في البدء إلى 
التركيز على نحو ال موجب له على املهندسني النوويني.

وإن التخطيط لتهيئة القوة العاملة النووية املرتقبة للمستقبل يبدأ 
في فترة قد تبلغ 10 سنني قبل لزوم توظيف األشخاص املدربني. 

وذلك ألن التعليم والتدريب يبدآن من سّنة مبّكره من املرحلة 
املدرسية، عندما يكون املنهاج الدراسي املقّرر مشتمال منذ 

حينذاك على أساس راسخ في العلوم والرياضيات. ويقول السيد 
مولوي أيضا “إن بناء مستوى معرفي في املجتمع من خالل 

نظام التعليم ومن خالل التوعية البعيدة املدى، يحتاج إلى عدة 
سنوات من تدريس العلوم والرياضيات وكذلك إلى التدريب. 

وأما املكونات الرئيسية األخرى في إدارة املوارد البشرية في 
ميدان القوى النووية فتشمل التثقيف املتواصل والتخطيط 

لتعاقب املوظفني وذلك لضمان التحّسب لتبّدل املوظفني ولكي 
يتسنى تبديل املوظفني املهرة في مسار تعاقب يجري بسالسة. 

وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول األعضاء فيها 
خدمات دعم واسعة النطاق في تنوعها في مجال إدارة املوارد 

البشرية من خالل تنظيم حلقات عمل وعقد اجتماعات تقنية 
وإجراء عمليات التقييم وإسداء املشورة املهنية في هذا املجال.

وتقدم مبادئ توجيهية في هذا اخلصوص في منشورات 
صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها مثاًل: املعالم 

البارزة لتطوير بنية أساسية وطنية للقوى النووية، وإدارة املوارد 
البشرية في ميدان القوى النووية، وتخطيط القوى العاملة 

ألغراض برامج القوى النووية اجلديدة. كما إن االستعراضات 
املتكاملة للبنية األساسية النووية، التي تضطلع بها الوكالة، 

تسّلط األضواء على قضية تنمية املوارد البشرية باعتبارها 
واحدة من القضايا التسع عشرة اخلاصة بالبنية األساسية. 

ولدى الوكالة فريق عامل تقني معني بإدارة املوارد البشرية في 
ميدان الطاقة النووية يتولى إسداء املشورة وتقدمي الدعم في كل 

مجاالت إدارة املوارد البشرية. ووضعت الوكالة أيضًا منهاجًا 
دراسيًا أساسيًا للهندسة النووية ميكن أن تطبّقه اجلامعات.

ومن خالل اعتماد خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي، 
أكّدت الدول األعضاء في الوكالة أهمية إدارة املوارد البشرية. 

ويدعو واحد من اإلجراءات اإلثنى عشر الواردة في خطة 
العمل البلدان التي لديها برامج قوى نووية عاملة أو في طور 

التخطيط إلى تعزيز برامج بناء القدرات من أجل “مواصلة 
ضمان توافر املوارد البشرية الكافية والكفؤة الضرورية للنهوض 

مبسؤولياتها بشأن استخدام التكنولوجيات النووية على نحو 
آمن ومسؤول ومستدام”. وتدعو خطة العمل أيضًا أمانة 
الوكالة إلى تقدمي املساعدة حسبما تطلبه الدول األعضاء.

ومع أن هذه املساعدة يشتّد الطلب عليها في البلدان 
املستجّدة في هذا امليدان، فإن إدارة املوارد البشرية، وفقًا ملا 

ذكره السيد مولوي، تّتسم بالقدر نفسه من األهمية أيضًا في 
ل من قبُل محطات قوى نووية. وقد سلط  البلدان التي تشغِّ
الضوء أيضا على نهج مفيد في املثال اخلاص بطلب حكومة 
فنلندا بأن تستعرض املرافق الكهربائية العامة القدرة النووية 
الوطنية كشرط إلصدار التصريح بشأن أّي توسيع في هذا 

الصدد. وكما يقول السيد مولوي “إن تلك املؤسسات تنظر 
إلى ما إذا كان لديها املوارد البشرية الكافية لبناء وتشغيل 

احملطات على املدى الطويل. وهذا منوذج جيد جداً”.

تقدم الوكالة للدول األعضاء 
فيها خدمات دعم واسعة 

النطاق في مجال إدارة املوارد 
البشرية، من خالل تنظيم 

حلقات عمل وعقد اجتماعات 
تقنية وإسداء املشورة املهنية .
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