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ث آرفيداس إنَّ  األمن النووي عملية ال تنتهي أبداً. ويتحدَّ
ستادالنكاس، مسؤول األمن النووي األول في الوكالة قائاًل: 

ًما في مجال أمن املواد املشعة أو النووية  “حتى أكثر النظم تقدُّ
حتتاج إلى حتديثها باستمرار حرًصا على بقائها فعالة”. ويضيف: 
“ميكن دائًما حتسني األمن. وحتى لو ظننتم أّنكم وضعتم أفضل 

 نظام صالح لليوم، فإّنه قد يتطّلب إدخال حتسينات عليه نظًرا 
ر البيئة”. لتغُيّ

وملساعدة الدول على القيام بهذه املهمة الصعبة، تقّدم الوكالة 
الدعم من خالل خدمتها االستشارية الدولية املعنية باحلماية 
املادية، التي تنطوي على إجراء حتليل متعمق للحماية املادية 
واألمن النووي ويلي ذلك تقدمي املشورة بواسطة اخلبراء. وقد 

أوفدت الوكالة 58 بعثة إلى 37 بلداً منذ إطالق برنامج اخلدمة 
االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية في عام 1996، 
وساعدت الدول بذلك على تطبيق االتفاقيات واملدونات 

واإلرشادات الدولية بشأن األمن النووي عمليًا على أرض الواقع. 
وأشار ستادالنكاس إلى أنه رغم أنَّ كل بعثة ترّكز على حتسني 

األمن في بلد محدد، “فإنَّ للبرنامج مزايا تتجاوز احلدود الوطنية 
للدولة املتلقية”. 

وأضاف قائاًل: “إنَّ كل بعثة من بعثات اخلدمة املذكورة تساعد 
على حتسني األمن النووي العاملي ألنَّ تعزيز األمن في بلد واحد 
يعني حتسينه في العالم أجمع. وميكن أن تفتح أوجه القصور 

 املوجودة في بلد واحد الباب أمام ارتكاب أعمال كيدية، وهو 
ما قد تكون له تداعيات في العالم كله”. 

وعالوة ًعلى ذلك، تساهم التوصيات العامة التي تقدمها هذه 
البعثات في إعداد منشورات الوكالة في مجال األمن النووي، 

التي يجري حتديثها من وقت آلخر لكي تتكيَّف مع تطور البيئة. 
ن ذلك جميع الدول من االستفادة من الدروس املستخلصة،  وميكِّ

رغم أنَّ تقارير كل بعثة على حدة ُتعاَمل على أنها سرية للغاية 
وال يتم تقاسمها إال مع البلد املضيف. وقال ستادالنكاس: “لقد 

أتاحت لنا البعثات أساسًا أقوى لتقدمي املشورة”.

وأضاف ستادالنكاس قائاًل: “تأكيداً على أنَّ اخلدمة االستشارية 
الدولية املعنية باحلماية املادية هي عملية جارية، ميكن اعتبار 

بعثات هذه اخلدمة كنقطة انطالق لبرامج الدعم في مجال األمن 
النووي، مع تقدمي الوكالة دورات تدريبية بشأن اجلوانب األمنية 

أو الدعم التقني، كتوفير نظم كشف أكثر حساسية أو أبواب 
مقاِومة لالقتحام.” وأضاف: إنَّ الدول ترحب بهذه اخلدمة 

وتأخذ التوصيات “بجدية بالغة”. 

وقال ستيغ إيزاكسون، األخصائي احلكومي في الهيئة السويدية 
لألمان اإلشعاعي، إنه بالنسبة للهيئة املذكورة، التي استضافت 

إحدى بعثات اخلدمة املذكورة في عام 2010 استجابًة لطلب 
هته احلكومة إلى الوكالة من أجل استعراض البرنامج السويدي  وجَّ

للحماية املادية، جنحت التوصيات املنبثقة من البعثة في تبرير 
م إلى احلكومة. االقتراحات التي تضّمنها تقرير ُقِدّ

وأضاف قائاًل: “وعالوًة على ذلك، كانت املناقشات والتفاعالت 
مع اخلبراء الدوليني في فريق اخلدمة االستشارية الدولية املعنية 

باحلماية املادية جد مفيدة على حد سواء بالنسبة ملوظفي الهيئة 
الذكورة وملمثلي الهيئات الوطنية املشاِركة األخرى، وكذلك 

ص لهم الذين متت زيارتهم خالل البعثة.”  للمرخَّ

وقد أدخلت السويد حتسينات على برنامجها للحماية املادية 
عقب بعثة اخلدمة املذكورة، وذلك مثاًل عن طريق إنشاء فريق 
تنسيق رسمي في نيسان/أبريل 2013 يضم الهيئة السويدية 

لألمان اإلشعاعي، واملجلس الوطني للشرطة، وخدمة األمن 
السويدية، ووكالة الطوارئ املدنية، وهيئة الشبكات الوطنية. 

وسوف يتولى هذا الفريق تنسيق مختلف التدابير لضمان احلماية 
الفعالة للمرافق النووية، وكذلك املواد النووية أثناء النقل، مبا في 

ذلك عن طريق إجراء تقييمات للتهديدات.

وقال ستادالنكاس: “مع تطور االحتياجات األمنية، فإنَّ 
برنامج اخلدمة االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية يتطور 

ل تكييف البعثات وفق  كذلك. وقد ُوضع نهج منطي جديد سهَّ
ز الوحدات  االحتياجات احملددة لكل دولة على حدة.” وتركِّ

النمطية على مواضيع مثل منظومة احلماية املادية، واستعراض 
املرافق، وأمن النقل، واألمن احلاسوبي. وُوضعت وحدة منطية 

ز فقط على املواد املشعة وأثبتت فائدتها على وجه اخلصوص  تركِّ
بالنسبة للبلدان التي ال متلك مفاعالت نووية ولكنها تستخدم 

مواد مشعة ملجموعة متنوعة من األغراض املفيدة.

وباإلضافة إلى ذلك، ُأطلقت في عام 2012 سلسلة من حلقات 
العمل اإلقليمية لتفسير برنامج اخلدمة االستشارية الدولية املعنية 
باحلماية املادية وتوضيح مزاياه للدول. وسوف ُتعقد دورة تقنية 

في فرنسا في عام 2013، من شأنها أن جتمع ممثلني من كل 
البلدان التي استضافت بعثات اخلدمة املذكورة، والبلدان التي 

طلبت مثل هذه البعثات، وكذلك البلدان التي لديها برامج أوسع 
للقوى النووية. وتفيد هذه األنشطة الوكالة في حتسني برنامج 

اخلدمة املذكورة وبالتالي مساعدة الدول بشكل أفضل على تعزيز 
األمن النووي. 

سوزانا لوف، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

ال تغفل أعيُنكم عن مرافقكم
تأمين المرافق النووية


