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دمج األمن النووي يف الرتتيبات األمنية الشاملة التي يهدف 

تتخذ خالل األحداث العامة الكربى إىل حماية الجماهري 

املتحمسة ورؤساء الدول أو الزعماء العامليني من تهديد قنبلة قذرة. 

األمن  تعزيز  إىل  األول،  املقام  يف  تهدف،  الجهود  هذه  كانت  ولنئ 

الطويل  املدى  عىل  فوائد  أيضاً  تحقق  فإنها  نفسه،  الحدث  خالل 

يجنيها نظام األمن النووي الشامل يف البلد.

ويقول رجاء عبد العزيز رجاء عدنان، مدير شعبة األمن النووي 

بالوكالة: »بالنسبة للعديد من البلدان، تمثل األحداث العامة 

الكربى حافزاً يدفع السلطات إىل الرتكيز عىل األمن النووي 

ووضعه يف سلم األولويات. وقد تصبح هذه األحداث هدفاً 

لالستخدامات الضارة للمواد النووية أو املشعة التي قد تكون 

رُسقت، األمر الذي يدفع البلدان إىل إعادة تقييم هذه التهديدات.«

ويضطلع األمن النووي بدور مهم يف ضمان نجاح األحداث العامة 

الكربى. ويجب أن يُتخذ من التدابري ما يمنع االستخدام اآلثم 

للمواد النووية واملواد املشعة املفقودة. وقد ينجم عن انتشار املواد 

املشعة يف حدث مثل هذا تأثري خطري عىل الناس والبيئة، بما يف ذلك 

العقابيل االجتماعية والنفسية والسياسية واالقتصادية الشديدة.

ويتعني عىل السلطات، عند وضع ترتيبات األمن النووي لحدث 

كبري، أن تعالج عوامل مثل إنشاء هيكل تنظيمي وتنسيقي، وتقييم 

التهديدات، وحشد املوارد البرشية واملالية. ويجب عىل السلطات 

أيضاً أن تكفل الوصول إىل معدات كشف اإلشعاعات، وكذلك 

إنشاء العالقات وتعزيزها بني جهات من بينها، عىل سبيل املثال، 

العلماء وخرباء األمن وطالئع املتصدين وأجهزة إنفاذ القانون. 

وتدعم الوكالة البلدان يف هذه الجهود بناًء عىل طلبها.

وقالت إيلينا باالدي، مسؤولة األمن النووي بالوكالة: »عندما 

تضطلع سلطات البلد بخطوات التخطيط وإدماج تدابري األمن 

النووي وأنظمته يف الخطة األمنية الشاملة لحدث كبري، فإنها 

تكون بذلك قد َخرِبت جميع العنارص األساسية يف نظام وطني 

قوي لألمن النووي. وعندما تحدد السلطات ثغرات األمن النووي 

وتحدياته وتقوم بمعالجتها استعداداً للحدث، فإنها تكون بذلك 

زت أيضاً جهود األمن النووي الشامل يف البلد.« قد عزَّ

وتعود هذه األنشطة بفوائد عىل املدى الطويل تشمل زيادة الوعي 

باألمن النووي عىل جميع مستويات نظام األمن الوطني، وتعزيز 

قدرات وهياكل الكشف والتصدي، وزيادة قدرة السلطات املعنية 

عىل التشغيل البيني.

اليوم العاملي للشباب لعام 2019

يف كانون الثاني/يناير 2019، التقى البابا فرانسيس، ورؤساء 
كل من الربتغال وبنما والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا 

ع ضمَّ أكثر من 000 300 شخص  وكولومبيا وهندوراس، يف تجمُّ
يف مدينة بنما احتفاالً باليوم العاملي للشباب. وتحضرياً لهذا 

 الحدث، عملت السلطات يف بنما مع الوكالة لدمج األمن النووي 
يف الرتتيبات األمنية الشاملة.
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وكان من ضمن هذه الرتتيبات قيام السلطات يف بنما بإصدار 
مرسوم تنفيذي أُنشئت بموجبه فرقة عمل مشرتكة معنية باألمن، 
ما أتاح الوالية القانونية إلضفاء الطابع املؤسيس عىل تنسيق األمن 

النووي بني السلطات املختصة يف البلد.

وقال املقدم ألكسيس دي ليون، رئيس فرقة العمل األمنية 
املشرتكة: »لقد تعني عىل موظفي إنفاذ القانون والجمارك، 

والوحدات املتخصصة يف املتفجرات الكيميائية والبيولوجية 
والنووية واإلشعاعية، وعمال الصحة وغريهم من طالئع 

ين، أن يعملوا جميعاً كفريق واحد ملنع وقوع حدث متصل  املتصدِّ
باألمن النووي والكشف عنه، والتصدي له إْن لزم األمر.« وأوضح 

أنه قبل املرسوم »كان لكل وحدة من هذه الوحدات واليتها 
وسلطاتها وهيكلها الخاص بالقيادة والتحكم.«

ومن شأن وضع األمن النووي تحت سلطة واحدة ومهمة واحدة 
أن ينشئ عالقة عمل بني الفروع املعنية يف ما يخص الرتتيبات 

األمنية. وتهيِّئ القدرة عىل تنفيذ العمليات بالتنسيق مع الفروع 
األخرى أساساً للتصدي بفعالية ألي حادثة محتملة يف مجال األمن 

النووي، سواء بالنسبة لألحداث الكربى أو بشكل عام.

األلعاب األوملبية لعام 2008

يكتمل هذا األساس باملهارات واالسرتاتيجيات املتعلقة بمعدات 
الكشف عن اإلشعاعات واستخدامها. وتعمل العديد من الدول 
التي تُحرضِّ ألحداث عامة كربى مع الوكالة لتدريب املوظفني 

واستعارة املعدات )يمكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عن 
معدات األمن النووي يف الصفحة 22(. وإذا كانت معدات الوكالة 

التي تؤخذ عىل سبيل اإلعارة تعاد يف النهاية، فإن املهارات 
والخربات املكتسبة من الفعاليات التدريبية التي تنظمها الوكالة 

تظل باقية لتستخدم يف إنشاء إطار أقوى ألنشطة الكشف 
والتصدي يف مجال األمن النووي.

وقال يونغدي ليو، املدير العام للمركز الحكومي لتكنولوجيا 
األمن النووي يف الصني: »تلقت الصني مساعدة من الوكالة يف 

 مجال األمن النووي يف ما يتعلق باأللعاب األوملبية يف بيجني 
عام 2008. ولقد استندنا إىل القدرات التي حصلنا عليها بمساعدة 

الوكالة وخربتها يف تأمني العديد من الفعاليات العامة الكربى 
بنجاح؛ واآلن، بالتعاون مع الوكالة، نقدم تدريباً عىل الكشف عن 

 اإلشعاع يف املركز التابع لنا.« )تعرف عىل املزيد حول التدريب 
يف مراكز مثل املركز الحكومي لتكنولوجيا األمن النووي يف الصني 

يف الصفحة 10(.

وتقوم الوكالة، منذ أن قدمت العون ألول مرة لأللعاب األوملبية 
التي أقيمت يف أثينا يف عام 2004، بمساعدة البلدان عىل تنفيذ أكثر 
من 50 مناسبة عامة سياسية ورياضية ودينية وثقافية. وتشكل 

هذه األنشطة جزءاً من املساعدة األوسع نطاقاً التي تقدمها 
الوكالة للبلدان، بناء عىل طلبها، يف منع الرسقة أو التخريب أو 

الوصول غري املأذون به أو النقل غري القانوني أو ما شابه ذلك من 
األعمال الضارة التي تنطوي عىل مواد نووية أو مشعة، وكشف 

ذلك والتصدي له.

صور من اليوم العاملي للشباب لعام 2019 يف بنما.
)الصور من: دين كالما/الوكالة(
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