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“لقد أجَرت كينيا استطالع 
رًا لتحديد أبرز  ا مبكِّ رأي عامًّ
اهتمامات وشواغل أصحاب 

المصلحة، بما يشمل الجمهور، 
فيما يتعلق بالقوى النووية.  

وقد ساعدت النتائج في صوغ 
 استراتيجية تواُصل شاملة، 

بما في ذلك األنشطة والرسائل 
لة .” ووسائل اإلعالم المفضَّ
—  باسيت بويوكا، مدير الدعاية 

والدعوة، جملس  كينيا للكهرباء النووية 

تبرير الحاجة إلى القوى النووية: ما أهمية 
مشاركة أصحاب المصلحة   

بقلم إليزابيث دايك

ل  يتمثَّ
أحد أكبر التحدِّيات التي تواجهها 

برامج القوى النووية يف احلصول على 

دعم أبرز أصحاب املصلحة، أْي اجلهات املعنية، 

بما يف ذلك اجلمهور، واستدامة هذا الدعم. وينطبق 

ر يف دور حمتمل  ذلك أيضاً على البلدان التي تفكِّ

للقوى النووية يف مزيج الطاقة لديها من أجل 

ضمان استدامة الطاقة وتعزيز التنمية االقتصادية 

والصناعية. 

ويتطلَّب استهالل برنامج قوى نووية أعواماً 

من العمل التحضيري وااللتزام الوطني الطويل 

األجل طواَل مراحل إنشاء املرافق النووية وبنائها 

وتشغيلها، ويف نهاية املطاف، إخراجها من اخلدمة. 

ومن الضروري إشراك جميع اجلهات املعنية 

يف كلِّ مرحلة من عملية التخطيط وطوال دورة 

حياة املرافق النووية ُبغية إيجاد مسوِّغات للجوء 

للقوى النووية واحلصول على قبول اجلمهور على 

نحو مستدام. 

ويقول ميخائيل تشوداكوف، نائب املدير العام 

ورئيس إدارة الطاقة النووية يف الوكالة الدولية 

ية: “إنَّ التواصل مع اجملتمع بأكمله على  للطاقة الذرِّ

اف وقائم على حقائق ال يسهم يف األخذ  نحو شفَّ

بالقوى النووية وقبولها فحسب، بل يعزِّز األمان 

واألمن أيضاً.” 

ويمثِّل إشراك اجلهات املعنية إحدى املسائل التسع 

عشرة التي يتناولها نهج الوكالة للمعامل املرحلية 

البارزة، وهي وثيقة إرشادية مهيكلة تستعين بها 

الدول األعضاء من أجل إرساء بنية أساسية لبرامج 

م  القوى النووية. وتنشر الوكالة وثائق إرشادية وتنظِّ

مناقشات بشأن التحدِّيات املشتركة واملمارسات 

اجليدة من أجل تسهيل تباُدل املعارف واخلبرات 

وأفضل املمارسات فيما يخصُّ التواصل مع كافة 

األطراف املهتمة.

وتقول بريندا باغانون، اخلبيرة يف جمال إشراك 

راً  ت اجتماعاً ُعقد مؤخَّ األطراف املعنية التي ترأسَّ

عن إشراك اجلهات املعنية واإلعالم العام ُعقد 

يف الوكالة: “إنَّ إشراك اجلهات املعنية ال ينحصر 

يف ترويج فوائد القوى النووية أو شرح خماطرها 

أو تعقيداتها، بل يتعلق بإطالق حوار وأخذ دور 

األطراف املهتمة ومدخالتها يف احلسبان خالل 

عملية صنع القرار .” 

مثال غانا

تتعاون غانا، على سبيل املثال، مع الوكالة بشأن 

وضع برنامج وطني للقوى النووية. وقد أنشأت 

غانا منظمة وطنية، هي منظمة غانا لبرنامج 

القوى النووية، ُبغية تنسيق كلِّ األنشطة التحضيرية 

املتصلة بإرساء البنية األساسية النووية واستضافت 

بعثة االستعراض املتكامل للبنية األساسية التي 

أوفدتها الوكالة.

ويقول ِبن نياركو، نائب رئيس منظمة غانا لبرنامج 

القوى النووية، “لقد أدركنا أنَّ االضطالع بهذا 

أهم الجهات المعنية
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البرنامج له ُبعد وطني ويستلزم مساهمة طائفة 

كبيرة من األطراف املهتمة. وقد تعاونَّا مع األطراف 

املعنية منذ بداية البرنامج. وقد أتاح ذلك ملنظمة غانا 

لبرنامج القوى النووية أن تنقل مستلزمات البرنامج 

نَّاع القرار واجلمهور على  ُ
وفوائده للصناعة وص

ال.”    نحو فعَّ

حالة كينيا

أنشأت كينيا، التي َسَعت أيضاً للحصول على إرشاد 

الوكالة حول تطوير برنامج قوى نووية، جملس 

كينيا للكهرباء النووية يف ٢٠1٢ من أجل تنسيق 

كلِّ األنشطة التحضيرية املتصلة بتطوير البنية 

األساسية النووية.

ويقول باسيت بويوكا، مدير الدعاية والدعوة، جملس 

ت كينيا استطالع 
َ
كينيا للكهرباء النووية “لقد أجر

راً لتحديد أبرز اهتمامات وشواغل  ا مبكِّ رأي عامًّ

أصحاب املصلحة، بما يشمل اجلمهور، فيما يتعلق 

بالقوى النووية. وقد كانت نتائج االستطالع حمورية 

بالنسبة جمللس  كينيا للكهرباء النووية فيما يخصُّ 

ل شاملة، بما يف ذلك األنشطة 
ُ

صوغ استراتيجية تواص

ذ  ، َنفَّ والرسائل ووسائل اإلعالم املفضلة.” ومن َثمَّ

ا  ا عامًّ جملس كينيا للكهرباء النووية برناجماً تعليميًّ

ا، شمل املدارس والكليات واجلامعات، واستضاف  قويًّ

اجتماعات ومؤتمرات وحلقات عمل لفائدة خمتلف 

اجلهات املعنية.

التواُصل الدائم

ف أنشطة اجلهات املعنية عندما تدخل حمطة  وال تتوقَّ

القوى النووية طور التشغيل. إذ ينبغي أن تستمر 

طوال دورة حياة املرافق النووية، بما يشمل تشغيل 

تة خلزن الوقود املستهلك  املفاعالت واملرافق املؤقَّ

ة.  واملستودعات النهائية للنفايات املشعَّ

وتقول باغانون “إنَّ إرساء عالقة إيجابية وصريحة 

ال واألُسر  مع اجملتمعات احمللية، بما يف ذلك العمَّ

وممثِّلو الصناعات األخرى والقادة والطالب 

 ذو أهمية بالغة للحفاظ على بيئة 
ٌ
واملدرِّسون، أمر

جديرة بالثقة وإيجابية.” 

السيدة رزايل هي مسؤولة إشراك اجلهات املعنية 

واالتصاالت املؤسسية من أجل تطوير برنامج القوى 

النووية يف ماليزيا. وعلى مدار السنين األخيرة، شاركت 

يف اجتماعات الوكالة وبعثات اخلبراء اخلاصة بها 

وقدَّمت إسهامات إليها، فهي تتطلَّع إىل أن تكون ضمن 

هؤالء الذين يرفعون مستوى إشراك اجلهات املعنية يف 

الصناعة النووية. وهي تعمل يف جمال الطاقة النووية 

منذ عام ٢٠٠٧ عندما التحقت بالوكالة النووية 

املاليزية كمسؤولة نشر . 

رات السلبية احملفورة يف قلوبنا وعقولنا  “ينبغي لنا مواجهة التصوُّ

 بشأن اجملال النووي إذا أردنا أن نمضي قدمًا يف اجملال النووي. 

ا  ل الثقُة عنصرًا أساسيًّ ال، تمثِّ  ومن أجل االضطالع بذلك على نحو فعَّ

 بوصفها العملة اجلديدة إلشراك اجلهات املعنية. وتستلزم الثقة 

ن واحلوار ذا املغزى  ن االنصات املتمعِّ ا للتواصل يتضمَّ نهجًا حقيقيًّ

يات التي يطرحها ذلك، فينبغي  والفهم املتبادل. وعلى الرغم من التحدِّ

ة ونظلَّ ملتزمين حتى نبقي  لنا أن جند صوتنا يف خضمِّ الضجَّ

اجلمهور مشاركًا .” 

المرأة في المجال النووي
مايرا ليانا رزالي 

قسم إشراك الجهات المعنية، شركة ماليزيا للطاقة النووية 

 حضر أكثر  من 60 مشاركًا من 
ا في مجال الطاقة  19 بلدًا مستجدًّ
اًل االجتماَع 

ِّ
النووية و16 بلدًا مشغ

مته الوكالة بشأن  التقين الذي نظَّ
إشراك الجهات المعنية وإعالم 

 الجمهور الذي ُعقد من 13 إلى 
16 حزيران/يونيه 2017 في فيينا. 
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