ثقافة األمن :الفرد من أجل الكل،
والكل من أجل الفرد
بقلم ميكلوس غاسبر

(الصورة من :د .كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

“لتعزيز ثقافة األمن أمهية
خاصة لبلد ينظر يف األخذ
بالقوى النووي ،مثل إندونيسيا”.
— خايرول خايرول ،مسؤول أول
األمن النووي ،الوكالة الوطنية
للطاقة النووية ،إندونيسيا

ميثِّل

الحؤول دون رسقة املواد النووية
والهجامت وأعامل التخريب التي
تستهدف املنشآت النووية تحديًا يواجه عىل نحو
متزايد الحكومات والجهات الرقابية والتشغيلية يف
املجال النووي حول العامل.
وهنا يقول خايرول خايرول ،مسؤول أول األمن
النووي لدى الوكالة الوطنية للطاقة النووية يف
إندونيسيا التي تشغّل ثالثة مفاعالت بحوث:
“ميثل اإلرهاب تحديًا حقيق ًيا حول العامل وأيضً ا يف
إندونيسيا .وميكن أن يؤثر يف األمن النووي”“ .ونحن
بحاجة إىل تعزيز فكرة األمن النووي عىل امتداد
جميع القوى العاملة لدينا عرب إرساء ثقافة أمن
نووي راسخة”.
ويُقصد بثقافة األمن النووي مجموعة الخصائص
واملواقف والسلوكيات لدى األفراد واملنظامت
واملؤسسات والتي تعزز وتدعم األمن النووي .وتدور
حول أهمية العنرص البرشي يف األمن النووي
وهنا يقول خايرول“ :تاريخ ًيا ،تركز االهتامم عىل
األمان النووي وثقافة األمان حول العامل ،السيام بعد
حادث ترشنوبل يف عام  .1986وأما اآلن فنحن بحاجة
إىل تطوير تركيز مامثل عىل األمن”.
وتقول كازوكو هامادا ،مسؤولة ثقافة األمن النووي
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إن التنفيذ املتسق
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والدقيق لثقافة األمن إمنا ُّ
يدل عىل أن املوظفني
يظلون متوخني الحاجة إىل الحفاظ عىل مستوى
عا ٍل من األمن“ .يف نهاية املطاف فإن منظومة
األمن النووي برمتها تعتمد عىل األشخاص املعنيني.
والعنرص البرشي ،مبا يف ذلك اإلدارة والقيادة ،هو
ما يجب أن يُنظر فيه يف إطار أي جهد يرمي إىل تعزيز
ثقافة األمن النووي”
والبد أن تكون لدى املنظامت سياسة أمن نووي،
ونظام إدارة سليم ،وتدريب منتظم وتقنيات توعية
للموظفني يك تفهم مخاطر األمن النووي .وهنا تضيف
هامادا قائلة إن الثقافة تتشكَّل ببطء ويف العادة يقف
الناس يف وجه التغيري“ .صون ثقافة أمن نووي متينة
متواصل”.
ً
يستلزم جه ًدا حثيثًا ورص ًدا
وق َّدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية املساعدة
والدعم للدول األعضاء يف مجال ثقافة أمن منذ
أن صيغ هذا املصطلح قبل عقد من اآلن .وتعكف
الوكالة حاليًا عىل إعداد إرشادات لتقييم ثقافة األمن
ذاتيًا وتعزيزها للبلدان وأيضاً للمنظامت املسؤولة
عن األمن النووي.
ويف إندونيسيا ،خضع العديد من موظفي الوكالة
ٍ
موظف
الوطنية للطاقة النووية البالغ عددهم 2800
لتدريب يف مجال التوعية باألمن وشاركوا يف متارين
وتدريبات خالل األعوام القليلة املاضية ،وذلك

عىل حد قول خايرول .ويحرض قرابة  1000موظف
دوريًا أحداث ًا تدريبية بشأن ثقافة األمن النووي.
ويتعلمون خاللها أهمية حامية املعلومات واالمتثال
لإلجراءات املتبعة يف املرافق .وأيضً ا تع َّرف هؤالء
بشكل أفضل عىل الحاجة إىل تج ُّنب الكشف

عن معلومات ميكن أن تق ِّوض األمن ،مبا يف ذلك أن
يتوخوا الحذر من التهديدات الداخلية (انظر اإلطار
أدناه) وهنا يقول خايرول“ :لتعزيز ثقافة األمن
أهمية خاصة لبلد ينظر يف األخذ بالقوى النووي،
مثل إندونيسيا”.

التقييم الذاتي في بلغاريا
تشغّل بلغاريا محطات قوى نووية منذ عقود ،واستعانت بإرشادات وخدمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز ثقافة
األمن لديها.
تقييم ذات ًيا لألمن النووي لتقييم مدى انتشار ثقافة األمن النووي
ويف عام  ،2013أجرى فريق إدارة محطة كوزلودوي للقوى النووية ً
يف املحطة .ويقول فالدميري يانكوف ،رئيس تحليل ومراقبة الحامية املادية يف شعبة األمن يف محطة كوزلودوي للقوى النووية ،إن
يتعي صون
التقييم الذايت املبني عىل منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ح َّدد مجاالت تستوجب التحسني وأيضاً مجاالت َّ
املامرسات الجيدة فيها .وهو ما قاد إىل إعداد خطة عمل للتحسني املستمر لثقافة األمن يف املحطة.
ويف العادة يصعب تغيري الثقافة السائدة ،وعلي ِه قررت إدارة املحطة إجراء تقييامت ذاتية مرة كل سنتني للتحقق من التقدم املح َرز
وتحديث خطة العمل.
وهنا يقول يانكوف“ :أهم رسالة ننقلها إىل موظفينا هي أن األمن مسؤولية مشرتكة”“ .ال ميكن تحقيق األمن من جانب مهن ِّيي األمن
مبفردهم”.

التهديدات الداخلية :خفية لكن حقيقية
تتوافر للمنشآت النووية حراسة وحامية جيدتني يف وجه أي اقتحامات عنيفة
من الخارج .غري أن موظفيها واملتعاقدين معها واألفراد اآلخرين املطلعني
عىل املواد النووية ،أو من لديهم سلطة عليها أو معرفة بها ،قد يشكلون حلقة
ضعيفة يف درء مخاطر رسقة مواد نووية.
وهنا يقول تاباين هاك ،رئيس قسم األمن النووي لدى هيئة األمان اإلشعاعي
والنووي يف فنلندا“ :يف السابق ،كان أكرث ما يشغلنا الهجامت الخارجية .أما اآلن
فعلينا أن نركز أكرث فأكرث عىل التهديدات الداخلية أيضاً” .فقد تنخرط أطراف
رسب معلومات للجامعات اإلرهابية أو كأن
داخلية يف أفعال كيدية ،كأن ت ِّ
تضطلع بدور ما يف رسقة املواد .أو رمبا ينقلون املعلومات عن غري قصد.
ومؤخ ًرا قامت هيئة األمان اإلشعاعي والنووي بتنقيح اللوائح األمنية
للمشغِّلني النوويني ،مطالب ًة بإعداد تدابري وقائية يف مواجهة التهديدات
ويتعي اآلن عىل املشغِّلني تقديم خططهم األمنية إىل هيئة األمان اإلشعاعي والنووي للموافقة
الداخلية.
َّ
عليها .وباملثل ،ينطبق هذا عىل املنشآت النووية قيد التشييد .وهنا يقول هاك“ :اآلن نتوقع من املشغِّلني
النظر يف التهديدات الداخلية من لحظة التخطيط”.
وقد أع َّدت الوكالة وثيقة إرشادية ودورات تدريبية ملساعدة البلدان يف تعليم القوى العاملة يف املجال
النووي بشأن منع رسقة املواد النووية من جانب أطراف داخلية .وهناك أداة جديدة قيد التطوير حالياً
تشمل منوذ ًجا ثاليث األبعاد ملرفق افرتايض ،وتتمثل مهمة املتدربني يف العثور عىل طريق لتهريب املواد
النووية خارج املرفق .ومبجرد أن يجدوا الطريق يتعني عليهم تحديد تحسينات ل ُنظم الحامية والضوابط
الداخلية ملنع رسقة تلك املواد.

هناك أداة تدريب جديدة من
نموذجا ثالثي
الوكالة تشمل
ً
األبعاد ملرفق افرتايض لتحديد
التهديدات الداخلية.
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