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“تساهم الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مساهمة 
حيوية يف تحقيق األمن 
النووي العاملي، وتساعد 
 البلدان عىل أن تظلَّ يف 

 الطليعة يف مجال الحماية 
 من اإلرهاب النووي.”

 — رافائيل ماريانو غروسي،
 املدير العام للوكالة

تأمني عاملنا النووي
بقلم رافائيل ماريانو غرويس، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية

ن  التكنولوجيا النووية حياة ماليني من الناس تُحسِّ
يف جميع أنحاء العالم يف مجاالت الطاقة 

والرعاية الصحية والصناعة والزراعة ومجاالت أخرى 
كثرية. لكن املواد النووية واملواد املشعة األخرى تثري حتماً 

النوازع الرشيرة يف نفوس اإلرهابيني وسائر املجرمني. 
ويف هذا الوقت الذي تسوده حالة من عدم اليقني، ويف 

خضم النزاعات والتوترات التي تشهدها مناطق عديدة، 
من الرضوري للغاية أن تحظى هذه املواد بالحماية 

من الوقوع يف أياٍد تيسء استخدامها. وهذا هو السبيل 
الوحيد لضمان استدامة الفوائد العظيمة التي تحققها 

التكنولوجيا النووية وتسخريها من أجل السالم والتنمية.

والوكالة هي حلقة الوصل يف التعاون الدويل يف مجال 
األمن النووي. فنحن نساعد البلدان عىل توفري الحماية 

املادية الفعالة للمواد النووية واملواد املشعة األخرى وسنِّ 
ما يلزم من النظم والقوانني واللوائح. وتساعد إرشاداتنا 

البلدان عىل منع األعمال الرشيرة التي تنطوي عىل مواد 
مشعة والكشف عنها والتصدي لها وضمان حماية الناس 

والبيئة بأقىص ما يستطيعه البرش.

ويمثل »املؤتمر الدويل املعني باألمن النووي: استدامة 
 الجهود وتعزيزها« الذي تعقده الوكالة يف الفرتة من 

10 إىل 14 شباط/فرباير 2020 فرصة مهمة للوزراء 
وصناع السياسات وكبار املسؤولني والخرباء ملناقشة 

نهج األمن النووي وأولوياته يف الوقت الحايل.

ويعرض هذا العدد من مجلة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ملحة عامة عن أعمالنا يف هذا املجال. فعىل سبيل 

املثال، يمكنكم التعرُّف عىل كيفية تعاون السنغال 
مع الوكالة لوضع خطة متكاملة لدعم األمن النووي 

لتعزيز نظام األمن النووي الوطني بها )الصفحة 6(؛ 
وكيف استفادت رومانيا من دعم الوكالة يف مجال 

التحليل الجنائي النووي يف مواجهة املجرمني الذين 
كانوا يستخدمون مواد مشعة بطريقة غري مرشوعة 

)الصفحة 20(.

وإنَّ قوة نظام األمن النووي الوطني تستلزم توافر 
مهنيني تلقوا تعليماً جيداً وتمرَّسوا بالتدريب. وقد عاد 

يجو الدورة التدريبية الدولية بشأن األمن النووي   خرِّ
يف إيطاليا إىل أوطانهم وأسهموا يف تعزيز األمن النووي 

الوطني بها )الصفحة 8(، بينما تساعد مراكز التدريب 
من قبيل املركز الحكومي لتكنولوجيا األمن النووي 

يف الصني املهنيني يف صقل مهاراتهم واكتساب الخربة 
الالزمة يف طائفة من املجاالت ذات الصلة باألمن النووي 

)الصفحة 10(.

وتلتزم الوكالة، يف إطار سعيها إىل االستفادة من أملع 
العقول، بزيادة مشاركة املرأة يف جميع مجاالت عملنا 
ومساعدة البلدان عىل تحسني التوازن بني الجنسني يف 
املجال النووي. وتُطلعنا ثالث نساء من كبار املهنيات 

املتخصصات يف مجال األمن النووي عىل تجاربهن، 
ويسدين املشورة إىل املهتمني بالعمل يف هذا املجال 

)الصفحة 12(.

الة لألمن النووي  وتشكِّل املساعدة يف وضع تدابري فعَّ
ا من الخدمات التي  يف األحداث العامة الكبرية جزءاً مهمًّ

قه البلدان املعنية   تقدمها الوكالة، إضافة إىل ما تحقِّ
من فوائد عىل املدى الطويل بفضل تلك الخدمات 

)الصفحة 15(. ونظراً إىل أن املواد النووية واملشعة 
 تكون أكثر عرضة للرسقة أو التخريب عند نقلها، 
م هذه العمليات بعناية فائقة لضمان تحقيق   تُصمَّ

أقىص درجات األمن )الصفحة 18(.

وتقتفي قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غري املرشوع 
ا  التابعة للوكالة أثر املواد املفقودة أو املرسوقة، ممَّ

يقلِّل من خطر وقوعها يف أياد تيسء استخدامها، 
ن من فرص استعادتها )الصفحة 24(. وتؤدِّي  ويُحسِّ

التكنولوجيا املبتكرة، مثل أجهزة املسح اإلشعاعي 
املحمولة )الصفحة 22(، دوراً رئيسيًّا يف الكشف عن 

املواد املعرَّضة لخطر استخدامها ألغراض رشيرة.

وتقع املسؤولية األساسية عن تحقيق األمن النووي 
عىل عاتق كل بلد عىل حدة. بيد أن التهديد املحيق 

باألمن النووي ذو صفة عاملية ويستلزم التصدي له 
عىل نطاق عاملي. وتسهم الوكالة، من خالل ما تقدِّمه 
من مساعدة عملية، وما توفِّره من محافل يلتقي فيها 

القادة السياسيون والخرباء التقنيون لتبادل الخربات، 
إسهاماً حيويًّا يف تحقيق األمن النووي العاملي، وتساعد 

البلدان عىل أن تظلَّ يف الطليعة يف مجال الحماية من 
اإلرهاب النووي.
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