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 مركز االمتياز الوطني في باكستان يساهم 
في استدامة األمن النووي 

بقلم آبها ديكسيت

مسؤولو الخطوط األمامية وطالئع بات 
املتصدين يف باكستان يف وضع أفضل 

ميّكنهم من مكافحة االتجار غري املرشوع باملواد النووية 
واملواد املشّعة األخرى، ومن استخدام معدات الكشف 
والرصد اإلشعاعي املتطّورة، بفضل ما حصلوا عليه من 
تدريب يف مركز االمتياز يف مجال األمن النووي الخاص 

بالبلد. وهذا ليس إاّل واحًدا من املنافع التي اكتسبها 
البلد من املركز، الذي يتعاون مع الشبكة الدولية 

ملراكز التدريب والدعم يف مجال األمن النووي التي 
تزداد اتّساًعا، ويعمل عىل بناء القدرات الوطنية عن 

طريق التدريب وتعزيز برامج الدعم التقني والعلمي.

ومنذ إنشاء مركز االمتياز، تنظّم باكستان دورات 
تدريبية يف مجال األمن النووي للعاملني التابعني 

للمنظامت الوطنية واإلقليمية. ويقّدم مركز االمتياز 
أيًضا الدعم التقني للعاملني املعنيني بصيانة املرافق 

وترقيتها، مع الرتكيز عىل تعزيز املهارات التقنية 
والعلمية ومراقبة جودة املعّدات.

وبفضل الربنامج القائم املعني ببناء القدرات املتكاملة، 
أصبحت باكستان قادرة عىل إتاحة ما متلكه من مرافق 

تدريب لبلدان أخرى من أجل بناء القدرات يف مجايل 
الحامية املادية ملحطات القوى النووية واألمن النووي، 

وهذا ما أوضحه السيّد محمد أنور حبيب، رئيس 
الهيئة الرقابية النووية الباكستانية، إذ أضاف أنه تّم 

إنشاء مخترب خارجي جديد للحامية املادية يف نيسان/
أبريل من العام الجاري.

التدريب املحّدد يعّزز األمن
لقد استخدمت باكستان مركز االمتياز الخاص بها من 

أجل الرتويج ألفضل املامرسات يف مجال األمن النووي 
وتقاسمها من خالل ثالثة معاهد تابعة، هي: مركز 

باكستان لالمتياز يف مجال األمن النووي، واملعهد 
الوطني لألمان واألمن، ومعهد باكستان للهندسة 

والعلوم التطبيقية.

ويقّدم مركز باكستان لالمتياز يف مجال األمن النووي 
تدريبًا يف ميدان األمن النووي واالستجابة النووية، 

فيام يجري املعهد الوطني لألمان واألمن دورات 
مختّصة تتيح تدريبًا متكاماًل يُعنى بالعمليات 

الرقابية الفّعالة. وباإلضافة إىل ذلك، ينظّم معهد 
باكستان للهندسة والعلوم التطبيقية دورات أكادميية 

بدرجة املاجستري يف األمن النووي. وأفاد السيد 
حبيب أن الدورات األكادميية يف هذا املجال ستهيّئ 
الجيل القادم من املهندسني والعلامء الشبّان لتويّل 

مسؤوليات األمن النووي.

وتابع قائاًل “إن مركز باكستان لالمتياز يف مجال األمن 
النووي سيقّدم أحدث إمكانيات التعليم والتدريب 
يف مجال األمن النووي وسيساهم يف عمل الشبكة 

الدولية ملراكز التدريب والدعم يف مجال األمن 

النووي”.

إن مفهوم الشبكة الدولية ملراكز التدريب والدعم يف مجال 
 األمن النووي، الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
 هو وسيلة لتعزيز استدامة األمن النووي يف البلدان، ويعمل 

عىل تحقيق األهداف التالية:

مة  1-  تنمية املوارد البرشية عرب تنفيذ برامج تدريبية مصمَّ
حسب الطلب؛

وإنشاء شبكة من الخرباء؛  -2

3-  وتقديم الدعم التقني إلدارة املعّدات وتوفري الدعم 
العلمي ملنع وقوع أحداث األمن النووي والكشف عنها 

واالستجابة لها.

وقد أُنشئت الشبكة الدولية ملراكز التدريب والدعم يف مجال 
األمن النووي يف عام 2012 استجابًة للرتكيز املتزايد الذي 

يخّصصه املجتمع الدويل لألمن النووي. ومن شأن ذلك تعزيز 
ثقافة األمن النووي وتحسني التنسيق والتعاون فيام بني الدول 
التي قد أنشأت مركزاً للتدريب والدعم يف مجال األمن النووي 

أو الدول املهتمة بالقيام بذلك.

وبحسب ما أدىل به السيد خوان كارلوس لينتيخو، نائب املدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدير إدارة األمان واألمن 

النوويني التابعة لها “أصبحت الشبكة الدولية ملراكز التدريب 
والدعم يف مجال األمن النووي شبكة قامئة للمامرسة تتيح 

للدول األعضاء وللوكالة الدولية للطاقة الذرية تبادل املعلومات، 
وتحديد أفضل املامرسات، وتوطيد التعاون فيام يتعلّق بتطوير 

هذه املراكز”.

  “إن مركز باكستان لالمتياز 
يف جمال األمن النووي سيقّدم 

التعليم  أحدث إمكانيات 
والتدريب يف جمال األمن النووي 

وسيساهم يف عمل الشبكة 
الدولية ملراكز التدريب والدعم 

 يف جمال األمن النووي ”.
 —  حممد أنور حبيب، 

الباكستانية   رئيس اهليئة الرقابية النووية 

ما هي الشبكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال األمن النووي؟




