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ُسئلت مسؤولة األمن النووي، صوفيا مياو، ملاذا حينما 
ينبغي للوكالة أن توفر الدعم األمني النووي للبلدان 
 التي تنظم أحداثًا عمومية كبرى، أجابت بسرعة ودومنا تردد، قائلة:
“لنتصور حدثًا عموميًا كبيراً كاأللعاب األوليمبية، أو مباراة بطولة 
في كرة القدم، أو معرضًا كبيراً. فإذا ما أريد تفجير قنبلة قذرة في 
موقع حتتشد فيه عشرات اآلالف من الناس، فإن التلوث اإلشعاعي 

 الذي يسببه ذلك التفجير من شأنه أن يزيد آثار تلك القنبلة 
سوءاً، وأن يزيد عدد اإلصابات، وأن يعيق التصدي العاجل لتلك 
احلالة الطارئة، وأن يسبب اضطرابًا طويل األمد في اجلوار القريب 

من املوقع”.

إن اجتناب حدوث مشاهد افتراضية كارثية من هذا النحو هو 
القصد الدافع للمساعدة التي تعرض الوكالة تقدميها إلى الدول التي 

تستضيف أحداثًا رياضية كبرى أو غيرها من األحداث العمومية 
الهامة. وميكن أن يتراوح هذا الدعم بني تنظيم دورة تدريبية منفردة 

دة،  وإعداد برنامج شامل يتضمن جوانب تقدير األخطار املهدِّ
والتدريب، وإعارة املعدات، وإجراء التمارين العملية. ويعتمد نوع 
املساعدة ونطاقها على احتياجات الدولة املستضيفة للحدث املعني.

وأضافت السيدة مياو قائلة: “إننا ندمج تدابير األمن النووي في صلب 
اخلطة األمنية لتلك البلدان؛ وال نستحدث أي شيء جديد”.

وذكرت أن املكونات الرئيسية للدعم املعروض توفيره للدول املستضيفة 
تشمل توفير البيانات ذات الصلة من قاعدة بيانات احلادثات واالجتار 
غير املشروع التي أعدتها الوكالة، وذلك ملساعدة الدول على تقدير 

التهديدات احملتملة التي ميكن أن تسببها املواد النووية أو املشعة املُتََّجر 
بها على نحو غير مشروع.

وأوضحت بأن الوكالة قد دعمت ترتيبات األمن النووي لدى بعض 
الدول خالل األلعاب األوليمبية في عامي 2004 و2008 في 

أثينا وبيجني، وبطولة كأس العالم التي نظمها االحتاد العاملي لكرة 
القدم )الفيفا( في جنوب أفريقيا في عام 2010، ومباراة بطولة 

كأس األمم األوروبية لكرة القدم التي أقامها االحتاد األوروبي لكرة 
القدم في كلٍّ من بولندا وأوكرانيا، )يورو عام 2012(. أما املشاريع 

في الوقت الراهن وفي املستقبل في هذا الصدد فتشمل مباريات 
البطولة العاملية لالحتاد الدولي للعبة الهوكي على اجلليد التي سوف 
تنظم في بيالروس في عام 2014، واأللعاب االوليمبية التي سوف 

 تنظم في االحتاد الروسي في عام 2014، وعدة أحداث أخرى 
 من املزمع أن جتري في البرازيل خالل الفترة من عام 2013 إلى 

عام 2016.

واستدركت السيدة مياو قائلة: ومع أن تنظيم األحداث الهامة هو 
عمل جتاري كبير قد تدخل فيه شركات كثيرة من القطاع اخلاص، فإن 
الدعم الذي تقدمه الوكالة إمنا يذهب حصراً إلى حكومة البلد املعني.

وإضافة إلى ضمان األمن النوي أثناء احلدث نفسه، فإن الدعم الذي 
تقدمه الوكالة يترك إرثًا من اخلبرة االختصاصية والوعي في البلد الذي 

يستضيف احلدث. كما إن ترتيبات األمن النووي أثناء احلدث ميكن أن 
تكون أيضًا أساسًا ميكن أن يستند إليه وضع إطار وطني لألمن النووي.

وذلك ألن البلد املعني سوف يتسنى له، مبا اكتسبه من خبرة، أن 
يدرج موضوع األمن النووي في اخلطط التي يضعها منذ البدء عند 

قيامه بتنظيم أحداث هامة في املستقبل. فالبرازيل، على سبيل املثال، 
لن حتتاج إلى البدء من الصفر في التخطيط لترتيبات األمن النووي 

أثناء مباريات كأس بطولة االحتادات الذي ينظمه االحتاد العاملي )الفيفا( 
في حزيران/يونيه 2013، وأثناء يوم الشباب العاملي في متوز/يوليه 

2013، ومباريات كأس بطولة العالم التي سوف ينظمها االحتاد 
العاملي في متوز/يوليه 2014، واأللعاب األوليمبية في آب/أغسطس 

2016، واأللعاب األوليمبية للرياضيني املعوقني في أيلول/سبتمبر 
2016. وهذا ألن السلطات في هذا البلد تعنى باالستناد إلى اخلبرات 

التي جمعتها من خالل العمل بتعاون مع الوكالة في تنظيم ترتيبات 
األمن النووي بشأن دورة ألعاب البلدان األمريكية اخلامسة عشرة، التي 

أقيمت في عام 2007 في ريودي جانيرو.

إن اخلبرة التي اكتسبتها البرازيل من دورة ألعاب البلدان األمريكية 
مكنتها من تقدمي املساعدة إلى بيرو في تنظيم ترتيبات األمن النووي 

إبان حدثني كبيرين جريا في عام 2008. وقد نشرت الوكالة، في عام 
2009، تقريراً عن تدابير األمن النووي في أثناء تلك األلعاب، ثم في 
عام 2012، أصدرت املنشور املعنون: نظم وتدابير األمن النووي من 
أجل األحداث العمومية الكبرى )العدد 18 من سلسلة األمن النووي 

التي تصدر عن الوكالة( بغية متكني الدول من االستفادة من تبادل 
خبراتها فيما بينها.

غير أن السيدة مياو ذكرت أيضًا أنه على الرغم من هذه القدرة 
املتنامية فإنها ترى وجود احتياج مستمر إلى املساعدة من هذا النوع 
الذي تعرض الوكالة تقدميه. وإن الطلبات بشأن احلصول على هذا 

الدعم ترد بانتظام من الدول. ومع أن األحداث الرياضية هي املوضوع 
الذي يشكل أكثرية الطلبات، فإن هنالك عدداً آخذاً في االزدياد من 

هذه الطلبات يتعلق بأحداث غير رياضية، ومنها مثاًل االجتماعات 
السياسية. فقد التمست ماليزيا، على سبيل املثال، املساعدة في توفير 

ترتيبات األمن النووي إبان اجتماع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من 
املزمع عقده في عام 2013.

ومع أن تركيز السيدة مياو ينصّب على الوقاية، فقد قالت: “إن كل ما 
نفعله يهدف إلى مساعدة الدولة املستضيفة في اتخاذ التدابير الوقائية. 

فإننا ال نريد أن تقع أمور سيئة. هذا هو الهدف املتوخى من املساعدة 
التي نقدمها”.

سوزانا لوف، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

تأمين األحداث الكبرى 

البيانات املستمدة من قاعدة بيانات احلادثات واالجتار 
غير املشروع اخلاصة بالوكالة تساعد الدول في تقييم 

التهديدات احملتملة التي ميكن أن تنشأ من املواد النووية 
أو اإلشعاعية التي يتم االجتار بها بصورة غير مشروعة.


