األمن النـووي :استجابة عالمية
لتهديد عالمي
بقلم يوكيا أمانو ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تهديد

اإلرهاب النووي تهديد حقيقي.
وال ميكن أن يُستبعد احتامل أن يحوز
املجرمون مواد نووية ومواد مشعة أخرى .وأُحرز
تقدم كبري يف مواجهة هذا التهديد وطن ًيا وإقليم ًيا
وعامليًا ،غري أنه مازال يتعني تحقيق املزيد يف هذا
الصدد .وللتعاون الدويل أهمية جوهرية.

تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)،
بصفتها املنصة العاملية للتعاون يف مجال األمن
وص ْون نُظم وطنية قوية
النووي ،البلدان يف إرساء َ
ومستدامة يف مجال األمن النووي .ونحن نساعد
يف ضامن اتخاذ التدابري الالزمة لحامية املواد النووية
واملواد املشعة األخرى ،إىل جانب املرافق حيث توجد
مثل تلك املواد ،من األعامل الرشيرة.
وكان هذا العام من األعوام املهمة بالنسبة لألمن
النووي مع دخول تعديل اتفاقية الحامية املادية
للمواد النووية حيِّز النفاذ .فهو يُريس التزامات ملزمة
قانونًا للبلدان لحامية املرافق النووية إىل جانب
املواد النووية أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محل ًيا.
وأنا أش ّجع جميع البلدان التي مل تنض ّم بع ُد إىل هذا
تفعل ذلك لتسهم بذلك يف تقوية النظام
التعديل أن َ
العاملي لألمن النووي.
ويف هذا العدد من مجلة الوكالة ستتعرفون عىل
مجاالت األمن املختلفة حيث تحقق جهودنا فرقًا
حقيقيًا .ونسلّط الضوء هنا عىل التقدم املح َرز يف عدد
من البلدان.
وعىل سبيل املثال ،يف كازاخستان ،البلد الرائد عامل ًّيا
يف إنتاج اليورانيوم ،ساعدت التدابري األمنية التي
ُوضعت مع الوكالة يف جعل احتياطيات اليورانيوم
أكرث أم ًنا (صفحة .)4

(الصورة من :حمطة كوزلودوي للقوى النووية)

وستتعرفون عىل تدابري األمن النووي كجانب
من بنية تحديث كوبا ملستشفياتها (صفحة )20
واستثامر فييت نام يف التصوير اإلشعاعي الصناعي
(صفحة  )16وبرنامج مراقبة الحدود يف زمبابوي
(صفحة  .)6وستتعرفون أيضاً عىل تجربة هنغاريا
يف استخدام التحليل الجنايئ النووي لدعم املالحقة
الجنائية (صفحة  )8وتجربة إندونيسيا يف إرساء
منهجية ثقافة األمن النووي (صفحة .)14
وستلتقون ثالث شابات فُزن بأول مسابقة مقاالت
نظمتها الوكالة عن كيفية تحسني األمن النووي
يف أنحاء العامل (صفحة .)23
وتقع املسؤولية األساسية لألمن النووي عىل عاتق
كل بلد عىل حدة .بي َد أن التهديد املحيق باألمن
النووي ذو صفة عاملية ويستلزم استجابة عاملية.
ومن بني طُرق إسهام الوكالة يف هذا الصدد أنها
لتقاسم
تجمع القادة السياسيني والخرباء التقنيني ُ
الخربات واالستفادة من معارف بعضهم البعض.
وميثل مؤمتر الوكالة الدويل املعني باألمن النووي،
املعقود عىل املستوى الوزاري يف فيينا يف كانون
األول/ديسمرب  2016فرصة لتحديد أولويات
األمن النووي لألعوام القادمة .فهو يتيح فرصة
أي َمواطن ضعف
للنظر فيام إذا كانت هناك ّ
يف اإلطار العاملي لألمن النووي الب ّد من معالجتها.
وأتوق ُع أن املؤمتر سيعيد أيضاً التأكيد عىل الدور
املحوري للوكالة كمنصة عاملية للتعاون يف مجال
األمن النووي.

تساعد الوكالة الدولية للطاقة
الذرية (الوكالة) ،بصفتها املنصة
العاملية للتعاون يف جمال األمن
وص ْون
النووي ،البلدان يف إرساء َ
نُظم وطنية قوية ومستدامة
يف جمال األمن النووي.
— يوكيا أمانو ،املدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأنا واثق أن هذا العدد من مجلة الوكالة
سيعطيكم رؤية متعمقة عن هذا املجال بالغ
األهمية من عملنا.
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