
التحقق من االستخدام السلمي للمواد يشكِّل 

والتكنولوجيا النووية يف مفاعالت 

ا من عمل الوكالة يف مجال التحقق  البحوث جزءاً مهمًّ

النووي. وبينما هناك 30 بلداً فقط لديها محطات 

قوى نووية ومنشآت دورة الوقود، فإن أكثر من 50 

ذت  ل مفاعالت بحوث. ويف عام 2018، نُفِّ منها تشغِّ

ضمانات الوكالة يف نحو 150 من املرافق التي بها 

ياً أمام  مفاعالت بحوث. وتشكِّل هذه املرافق تحدِّ

الضمانات. فعىل عكس مفاعالت القوى النووية، 

 تختلف تصاميم مفاعالت البحوث بشكل كبري، 

مة  ويجب أن تكون تدابري الضمانات املطبَّقة مصمَّ

بحسب كل نوع من املفاعالت.   

وقال جمال تادجري، املفتِّش األول للتنسيق عىل صعيد 

الدول يف الوكالة: "إنَّ استخدام قوى منخفضة ال يعني 

ر مفاعالت البحوث  وجود قلق منخفض. وبينما توفِّ

فوائد كبرية يف مجايل الصحة والتنمية، فإنَّ احتمال 

تحويل املواد النووية من االستخدام السلمي أو سوء 

استخدام املفاعل هو احتمال ال يزال قائماً. وبذلك، فإنَّ 

تطبيق الضمانات يف مفاعالت البحوث هو جزء هام من 

عمل التحقق الذي تقوم به الوكالة."

والبلوتونيوم هو أحد النواتج الجانبية الستخدام 

مفاعالت البحوث، وهو مادة يمكن استخدامها يف 

القوى النووية والبحوث، ولكنه أيضاً عنرص يُستخدم 

إلنتاج األسلحة النووية. ورغم أن كمية صغرية فقط 

من البلوتونيوم ينتجها مفاعل بحوث واحد، فإنه 

ال يزال مصدر قلق بالنسبة للضمانات.  

وخالل أنشطة التحقق، تنظر الوكالة يف الوقت الذي 

يستغرقه مفاعل بحوث إلنتاج كمية واحدة كبرية من 

املواد النووية، أي الكمية التقريبية للمواد النووية التي 

ال يمكن بالنسبة لها استبعاد إمكانية تصنيع جهاز 

ى الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ر نووي. وتتلقَّ متفجِّ

أيضاً معلومات من الدولة املضيفة عن تصميم املرفق 

وتخطيطه، وكذلك عن شكل املواد املستخدمة وكميتها 

وموضعها وتدفقها. وباستخدام هذه املعلومات، 

ماً وفقاً ملواصفات  تضع الوكالة نهجاً للضمانات مصمَّ

املرفق. ويمكن للوكالة بعد ذلك التحقق من صحة 

واكتمال معلومات التصميم املقدَّمة من الدولة والتأكيد 

عىل أن املرفق واملواد النووية يف املرفق تُستخدم عىل 

النحو املبلَّغ عنه.

استخدامات وتصاميم مختلفة

تحتوي العديد من مرافق مفاعالت البحوث عىل 
خاليا ساخنة. وغرف االحتواء هذه تحمي العمال من 

اإلشعاع النووي؛ فالعامل يقف خارج الخلية 

مفتِّشو ضمانات الوكالة يتدرَّبون 
 عىل فحص جميع املواد النووية 
يف مرفق مفاعل بحوث. 

  )الصورة من: د. كالما/الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية(
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ويستخدم أذرع تحكم للتعامل بأمان مع املعدات 
واملواد النووية املوجودة داخل الغرفة. وغالباً ما 

تُستخدم الخاليا الساخنة لفصل النظائر لألغراض 
الطبية، ولكن يمكن استخدامها أيضاً الستخراج 

البلوتونيوم عىل نطاق صغري من الوقود املشع الذي 
ينتجه مفاعل بحوث. ويجري تدريب مفتِّيش ضمانات 

الوكالة عىل اكتشاف استخراج البلوتونيوم.

ويستخدم عدد أقل من مفاعالت البحوث اليورانيوم 
الشديد اإلثراء، وهو اليورانيوم املثرى لدرجة تتجاوز 

20٪ من اليورانيوم-235، وهي مادة أخرى يمكن 
استخدامها إلنتاج أسلحة نووية. ورغم أنَّ العديد من 

لت بالفعل الستخدام يورانيوم  مفاعالت البحوث قد حوِّ
منخفض اإلثراء، وهو مادة ال يمكن استخدامها مبارشة 

 لتصنيع أسلحة نووية، فإن مفتِّيش ضمانات الوكالة 
ما زالوا يقومون بفحص جميع املواد النووية يف مرافق 

مفاعالت البحوث من أجل التحقق من صحة واكتمال 
إعالن الدولة.

وقال تادجري: "بسبب االختالفات يف تصميم واستخدام 
مفاعالت البحوث، ال توجد هناك قائمة مراجعة عامة 
لتلبية متطلبات الضمانات يف مثل هذه املرافق. وبدالً 
من ذلك، نقوم بتدريب املفتِّشني لدينا عىل البحث عن 

أي عالمات تدلُّ عىل سوء االستخدام يف مفاعالت 
البحوث وتحويل املواد النووية. وبالنسبة للمفتِّشني، 

يتعلق األمر باكتشاف التناقضات ثمَّ معرفة األسئلة 
الصحيحة التي يجب طرحها."

الوفاء بالتزامات الضمانات

غري أنه ليس تطبيق الضمانات من عمل مفتِّيش الوكالة 
فقط، ألن الدول لديها أيضاً متطلبات معيَّنة يتعنيَّ 

عليها الوفاء بها. وتقدِّم الوكالة املساعدة للدول عىل 
تلبية هذه املتطلبات من حيث إدراج الضمانات يف 

تصميم املرفق وتنفيذ حرص املواد النووية والوفاء 
ن هذه  باملتطلبات القانونية لتنفيذ الضمانات. وتتضمَّ
املساعدة إرشادات حول إدراج اعتبارات الضمانات يف 

م الوكالة بعثات  تصميم مفاعالت البحوث. كما تقدِّ
استشارية داخل البلد لدعم النظم الحكومية لحرص 

ومراقبة املواد النووية للوفاء بالتزاماتها.

 ومن خالل النظر يف متطلبات الضمانات يف وقت 
مبكر من عملية تصميم مفاعل البحوث، يمكن تقليل 

ل املرفق للتحقق من  الطلبات املستقبلية عىل مشغِّ
املواد النووية. فعىل سبيل املثال، تكون إمكانية 

الة من حيث التكلفة  تطبيق الرصد عن بُعد فعَّ
وتحافظ عىل فعالية الضمانات مع تقليل الحاجة إىل 
نشاط املفتِّش يف املوقع. ومن األمثلة عىل الرصد عن 

بُعد استخدام جهاز رصد قدرة هيدرولوجي حراري 
م يقيِّم تدفق سائل التربيد واستخالص الحرارة  متقدِّ

لقياس إنتاج البلوتونيوم يف املفاعل. ومن خالل 
معرفة كمية البلوتونيوم التي ينتجها املفاعل خالل 
دة، يستطيع املفتِّشون تعديل وترية  فرتة زمنية محدَّ

التفتيش وفقاً لذلك، وبالتايل توفري الوقت لكل من 
ل. املفتش واملشغِّ

 وقال تادجري: "لتطبيق الضمانات يف مفاعالت 
البحوث، كما هو الحال بالنسبة لتطبيق الضمانات يف 
أي مرفق نووي، يكون التعاون بني الدولة والوكالة 

ا للغاية. وبالعمل سويًّا وتطبيق التكنولوجيا  مهمَّ
الحديثة، مثل جهاز رصد القدرة الهيدرولوجي 

الحراري املتقدِّم، يمكن للوكالة أن تتحقق بفعالية 
وكفاءة أكرب من أنَّ املواد النووية ال تزال ضمن 

االستخدام السلمي."

“نقوم بتدريب املفتِّشني لدينا 
عىل البحث عن أي عالمات 
تدلُّ عىل سوء االستخدام يف 
مفاعالت البحوث وتحويل 
املواد النووية. وبالنسبة 
للمفتِّشني، يتعلق األمر 
باكتشاف التناقضات ثمَّ 

معرفة األسئلة الصحيحة 
 التي يجب طرحها.”

— جمال تادجير، المفتِّش األول للتنسيق 
 على صعيد الدول، الوكالة

الخلية الساخنة هي غرفة احتواء 
تحمي العمال من اإلشعاع النووي. 
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