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اإلرهاب النووي هو أحد التحديات املستمرة. وقد ُأحِرَز إنَّ 
م في ضمان توفير احلماية الالزمة  في السنوات األخيرة تقدُّ

للمواد النووية وغيرها من املواد املشعة، وكذلك املرافق ذات 
الصلة، في كل مكان في العالم. ولكن ما زال هناك الكثير مما 

يتعني القيام به. 

فاألمن النووي هو مسؤولية تقع على عاتق كل بلد على حدة. 
ولكنَّ احلكومات تعترف بأنَّ ما من بلد يستطيع وحده أن 

له اإلرهابيون  يتصدى بفعالية للتهديد العابر للحدود الذي يشكِّ
وغيرهم من املجرمني. وللتعاون الدولي أهمية جوهرية في هذا 
الصدد. وتقوم الوكالة بدور مركزي في مساعدة البلدان على 

حتسني األمن النووي.

د  د دورنا املركزي كثافة العضوية في الوكالة، كما ُيجسِّ وُيجسِّ
واليتنا ودرايتنا التقنية الفريدة من نوعها وخبرتنا الطويلة في تقدمي 

إرشادات متخصصة وعملية إلى البلدان. 

ز على مساعدة الدول للتقليل إلى احلد األدنى من مخاطر  إننا نركِّ
املواد النووية وغيرها من املواد املشعة أو خطر تعرض املرافق النووية 

ُد أجهزة  ألعمال كيدية، مبا فيها األعمال اإلرهابية. كما ُنزِوّ
الشرطة وحرس احلدود بالتدريب املتخصص واملعدات، كأجهزة 
مت الوكالة في السنوات العشر  كشف اإلشعاعات مثاًل. وقد قدَّ

املاضية تدريبًا ألكثر من 12000 أخصائي ممارس في مجال األمن 
النووي في أكثر من 120 بلداً.

مناها، ُوِضعت كمية هائلة من اليورانيوم  وبفضل املساعدة التي قدَّ
الشديد اإلثراء في مخازن أكثر أمنًا. وأوفدت الوكالة عشرات 

البعثات التابعة للخدمة االستشارية الدولية املعنية باحلماية 
املادية، وتقّدم تلك البعثات مشورة اخلبراء بشأن تأمني املواد 

النووية وغيرها من املواد املشعة وحتديد التحسينات املمكنة في 
مجال األمن.

وتعتبر قاعدة بيانات احلادثات واالجتار غير املشروع التي وضعتها 
الوكالة مصدراً عامليًا موثوقًا للمعلومات عن السرقات أو غير ذلك 

من األنشطة غير املأذون بها التي تنطوي على مواد نووية وغيرها 
من املواد املشعة.

وُتنشر هذه الطبعة من مجلة الوكالة لتتزامن مع املؤمتر الدولي 
املعني باألمن النووي: تعزيز اجلهود العاملية، الذي تنظمه الوكالة 

م هذه الطبعة حملة عامة عن عمل  في متوز/يوليه 2013. وتقدِّ
الوكالة في جميع مجاالت األمن النووي.

وأمتنى أن يجد القراء مواضيعها ممتعة ومفيدة.

يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يحظى التعاون الدولي بأهمية جوهرية. 
وتقوم الوكالة بدور مركزي في مساعدة 

البلدان على حتسني األمن النووي.

تعزيز األمن النووي على الصعيد العالمي 
تصدير


