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تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع انتشار األسلحة النووية 
ومساعدة كل البلدان، وبخاصة في العالم النامي، على االستفادة من 
استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخدامًا سلميًا ومأمونًا وآمنًا.

ست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة في إطار األمم املتحدة في عام  وقد تأسَّ
1957، وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي متلك اخلبرة 

في التكنولوجيات النووية. وتساعد املختبرات املتخصصة الفريدة من نوعها 
التابعة للوكالة على نقل املعارف واخلبرات إلى الدول األعضاء في الوكالة في 

مجاالت مثل الصحة البشرية واألغذية واملياه والبيئة.

وتقوم الوكالة أيضًا بدور املنّصة العاملية لتعزيز األمن النووي. كما ترّكز 
أنشطة الوكالة على املساعدة على التقليل إلى احلد األدنى من مخاطر وقوع 

املواد النووية وغيرها من املواد املشعة في أيادي اإلرهابيني أو خطر تعرض 
املرافق النووية ألعمال كيدية.

د  وتوفِّر معايير األمان الصادرة عن الوكالة نظامًا ملبادئ األمان األساسية وجتسِّ
ل مستويات عالية من األمان حلماية الناس  توافقًا دوليًا في اآلراء حول ما يشكِّ

والبيئة من التأثيرات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة. وقد ُوِضعت معايير أمان 
الوكالة لتطبيقها في جميع املرافق واألنشطة النووية التي ُتسَتخَدم لألغراض 

السلمية، وكذلك لتطبيقها في اإلجراءات الوقائية الرامية إلى تقليص مخاطر 
اإلشعاعات القائمة.

ق الوكالة أيضا، من خالل نظامها التفتيشي، من امتثال الدول األعضاء  وتتحقَّ
لاللتزامات التي قطعتها على نفسها مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية وغيرها من اتفاقات عدم االنتشار، واملتمثلة في عدم استخدام املواد 
واملرافق النووية إال لألغراض السلمية.

ولعمل الوكالة جوانب متعددة، وتشارك فيه طائفة واسعة ومتنوعة من 
د برامج الوكالة  الشركاء على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. وحتدَّ

وميزانياتها من خالل قرارات جهازي تقرير سياسات الوكالة – أي مجلس 
احملافظني املؤلف من 35 عضواً واملؤمتر العام الذي يضم جميع الدول األعضاء.

ويوجد مقر الوكالة في مركز فيينا الدولي. كما توجد مكاتب ميدانية 
ومكاتب اتصال في جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. وتدير الوكالة 
مختبرات علمية في كل من موناكو وزايبرسدورف وفيينا. وعالوة على 

ذلك، تدعم الوكالة مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي 
بإيطاليا وتوفر له التمويل الالزم.
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ميكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها 
ية، شريطة اإلشارة  مجلة الوكالة في مواضع أخرى ِبُحرِّ
إلى املصدر. وإذا كان مبّينا أنَّ الكاتب من غير موظفي 

الوكالة، فيجب احلصول منه أو من املنظمة املصِدرة على 
إذن بإعادة النشر، إال إذا كان ذلك ألغراض العرض.

ووجهات النظر املُعَرب عنها في أي مقالة موّقعة واردة في 
املجلة ال مُتثـِّل بالضرورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، وال تتحّمل الوكالة أي مسؤولية عنها.

صورة الغالف:
كبسولة فارغة واقية ملصدر مشع.
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اإلرهاب النووي هو أحد التحديات املستمرة. وقد ُأحِرَز إنَّ 
م في ضمان توفير احلماية الالزمة  في السنوات األخيرة تقدُّ

للمواد النووية وغيرها من املواد املشعة، وكذلك املرافق ذات 
الصلة، في كل مكان في العالم. ولكن ما زال هناك الكثير مما 

يتعني القيام به. 

فاألمن النووي هو مسؤولية تقع على عاتق كل بلد على حدة. 
ولكنَّ احلكومات تعترف بأنَّ ما من بلد يستطيع وحده أن 

له اإلرهابيون  يتصدى بفعالية للتهديد العابر للحدود الذي يشكِّ
وغيرهم من املجرمني. وللتعاون الدولي أهمية جوهرية في هذا 
الصدد. وتقوم الوكالة بدور مركزي في مساعدة البلدان على 

حتسني األمن النووي.

د  د دورنا املركزي كثافة العضوية في الوكالة، كما ُيجسِّ وُيجسِّ
واليتنا ودرايتنا التقنية الفريدة من نوعها وخبرتنا الطويلة في تقدمي 

إرشادات متخصصة وعملية إلى البلدان. 

ز على مساعدة الدول للتقليل إلى احلد األدنى من مخاطر  إننا نركِّ
املواد النووية وغيرها من املواد املشعة أو خطر تعرض املرافق النووية 

ُد أجهزة  ألعمال كيدية، مبا فيها األعمال اإلرهابية. كما ُنزِوّ
الشرطة وحرس احلدود بالتدريب املتخصص واملعدات، كأجهزة 
مت الوكالة في السنوات العشر  كشف اإلشعاعات مثاًل. وقد قدَّ

املاضية تدريبًا ألكثر من 12000 أخصائي ممارس في مجال األمن 
النووي في أكثر من 120 بلداً.

مناها، ُوِضعت كمية هائلة من اليورانيوم  وبفضل املساعدة التي قدَّ
الشديد اإلثراء في مخازن أكثر أمنًا. وأوفدت الوكالة عشرات 

البعثات التابعة للخدمة االستشارية الدولية املعنية باحلماية 
املادية، وتقّدم تلك البعثات مشورة اخلبراء بشأن تأمني املواد 

النووية وغيرها من املواد املشعة وحتديد التحسينات املمكنة في 
مجال األمن.

وتعتبر قاعدة بيانات احلادثات واالجتار غير املشروع التي وضعتها 
الوكالة مصدراً عامليًا موثوقًا للمعلومات عن السرقات أو غير ذلك 

من األنشطة غير املأذون بها التي تنطوي على مواد نووية وغيرها 
من املواد املشعة.

وُتنشر هذه الطبعة من مجلة الوكالة لتتزامن مع املؤمتر الدولي 
املعني باألمن النووي: تعزيز اجلهود العاملية، الذي تنظمه الوكالة 

م هذه الطبعة حملة عامة عن عمل  في متوز/يوليه 2013. وتقدِّ
الوكالة في جميع مجاالت األمن النووي.

وأمتنى أن يجد القراء مواضيعها ممتعة ومفيدة.

يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انفك األمن النووي ُيؤخذ دائمًا على محمل اجِلّد. وهناك ما 
ل  براهني كثيرة تدّل على أنَّ أساليب الردع التقليدية ال تعطِّ
بالضرورة أصحاب النوايا الشريرة، القادرين أيضًا على العمل عبر 

د على ضرورة اعتماد نهج قوي  احلدود. إنَّ فهم هذا التهديد قد أكَّ
إزاء حماية املواد النووية وما يتصل بها من مرافق وأنشطة من أجل 
تعزيز األمن النووي في كل أرجاء العالم. وتعترف الدول بأّن هناك 

تهديداً حقيقيًا يتمثَّل في وقوع املواد النووية أو غيرها من املواد 
املشعة في أياٍد غير أمينة، كما تدرك أنَّه تهديد عاملي. لذلك فإنَّ 
وجود إطار قانوني دولي لألمن النووي وبنى أساسية وطنية خاصة 

باألمن النووي، إلى جانب الدور القيادي الذي تقوم به الوكالة، 
ل بعض اللبنات األساسية لوضع إطار دولي فعال لألمن  عوامل تشكِّ

النووي يساهم في التصدي لهذا التهديد بفعالية.

ووضع إطار قانوني دولي لألمن النووي، يشمل في آٍن واحد 
 صكوكًا ُملزمة وغير ملزمة قانونيًا، مسألة أساسية لنجاح 

مت الدول دعمًا جديراً  التعاون الدولي. وفي هذا الصدد، قدَّ
بالترحيب أتاح مؤخراً إعداد إرشادات مثل توصيات األمن 
النووي بشأن احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية 

)INFCIRC/225/Revision 5( )العدد 13 من سلسلة األمن 
النووي الصادرة عن الوكالة(. وعالوًة على ذلك، يعتبر دخول 
تعديل 2005 التفاقية احلماية املادية للمواد النووية حيز النفاذ 
خطوة مهمة في إرساء أساس أشمل لألمن النووي العاملي. وقد 

كانت مبادئ هذا التعديل بارزة في أحدث التوصيات التي أبدتها 
ع نطاق  الوكالة بشأن أمن املواد النووية واملرافق النووية. فهو يوسِّ
االتفاقية املذكورة، من خالل إلزام الدول األطراف بحماية املواد 

 النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليًا وأثناء وجودها في 
املرافق النووية. 

ومن الضروري أن يدخل تعديل 2005 حيز النفاذ ألنَّ الصكوك 
ق إلى مسؤولية الدول عن امتالك  الدولية األخرى املوجودة ال تتطرَّ

وتنفيذ منظومة حماية مادية تسري على املواد واملرافق النووية. 
وقد حلَّلت الدول التهديد العاملي لألمن النووي واعترفت به 

دته في ثمانية قرارات متتالية صادرة عن املؤمتر العام. لذلك  وحدَّ
فإنَّ التصديق على تعديل 2005 هو استجابة منطقية وفعالة 
لهذه احلقائق، وميثِّل برهانًا في الوقت املناسب على التصميم 

وااللتزام الدوليني.

وإرساء بنية أساسية وطنية لألمن النووي عنصر أساسي لتحقيق 
ن كل دولة من معاجلة األمن  أمن نووي فعال ومستدام، وآلية متكِّ
النووي بأسلوب شمولي. ويقتضي ذلك أن تضمن الدول أموراً 
شتى من بينها وضع قوانني ولوائح تنظيمية مناسبة، وأن تكون 
م ُنظم وتدابير  ة بأدوارها ومسؤولياتها، وأن ُتصمَّ السلطات ُمِلمَّ
ذ  لألمن النووي فيما يخص الوقاية والكشف والتصدي وأن ُتنفَّ
وُتصان وتكون مستدامة. فبدون قوانني قائمة ذات صلة، تكون 
الدولة عرضة للخطر. وبدون بنية أساسية مناسبة لألمن النووي 

وثقافة مناسبة لألمن النووي، ال يتسنى للدولة أن تواجه اخلطر 
املاثل أمامها. وال ميكن أن يكون ذلك من االعتبارات الثانوية. 
فأي نقطة ضعف في سلسلة شؤون األمن النووي لها أهميتها، 

ألنَّ اجلهات التي تنوي إحلاق األذى ستعثر على تلك احللقة 
ها. الضعيفة وستستغلُّ

م الوكالة املعونة للدول، بناًء على طلبها، في إرساء وتعزيز  وتقدِّ
بنيتها األساسية لألمن النووي من خالل وضع وتنفيذ خطط 
متكاملة لدعم األمن النووي، وهي خطط عمل شاملة تخص 

ن من زيادة التنسيق  أنشطة الدول في مجال األمن النووي ومتكِّ
في هذا املجال. ومع وجود خطة متكاملة لدعم األمن النووي، 

تستطيع الدول معاجلة األمن النووي بأسلوب شامل ومنهجي 
ق، بغية تفادي ازدواجية اجلهود وتغطية جميع املجاالت التي  ومنسَّ

م استعراضات النظراء، مثل اخلدمة  حتتاج إلى حتسينات. وُتصمَّ
االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية، لتمكني الدول من زيادة 
حتسني أمنها النووي وإعادة تأكيد التزامها بإرساء بنية أساسية قوية 

ومستدامة لألمن النووي.  

نات املهمة ملثل هذه االستدامة أن يكون لدى كل  ومن بني املكوِّ
ًدا والذين  بني جيِّ دولة عدد كاٍف من املوظفني املتعلِّمني واملدرَّ

يتمَتّعون بالكفاءات واملهارات وثقافة األمن السليمة لتعزيز األمن 
النووي واحلفاظ عليه عبر العديد من التخصصات املختلفة. ومن 
الناحية العملية، فإنَّ ثقافة األمن النووي هي مجموعة اخلصائص 
واملواقف والسلوكيات لدى األفراد واملنظمات واملؤسسات، التي 

تعمل كوسيلة لدعم األمن النووي وتعزيزه.

وفي اخلتام، فإنَّ املواد النووية وغيرها من املواد املشعة تظل في تطور 
مستمر، وهي مطلوبة في العديد من التطبيقات السلمية حول 

العالم. لذلك فإنَّ مواصلة استخدام هذه املواد يتطلَّب توخي احلذر 
باستمرار وبأسلوب جماعي. كما أنَّ تعزيز التعاون والتنسيق على 

الصعيد الدولي أمٌر أساسي. 

خمار مرابط، مدير مكتب األمن النووي في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.

يحظى التعاون الدولي بأهمية جوهرية. 
وتقوم الوكالة بدور مركزي في مساعدة 

البلدان على حتسني األمن النووي.

تعزيز األمن النووي على الصعيد العالمي 
تصدير

األمن النووي وسبل المضي قُُدماً
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التعامل مع أكثر من 000 18 حاوية يوميًا في ميناء يتم 
كالنغ الواقع على مضيق ماالكا خارج كواالملبور، الذي 

يحظى باملرتبة الثانية عشرة بني أكبر املوانئ في العالم. ويعمل 
هذا امليناء على مدار الساعة ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مفترق 

الطرق التجارية في جنوب شرق آسيا، وهو محور للشحن العابر 
بالنسبة للبضائع التي ُتنقل من البحر إلى البر واجلو.

ومتر جميع أنواع البضائع عبر ميناء كالنغ. وتتولى السلطات 
الوطنية بعناية رصد هذه البضائع للكشف عن أي بصمات 

مشعة. ويثير تنوع املنتجات حتديات يومية فيما يخص األمن 
النووي. وميكن أن تنطلق إنذارات خاطئة بوجود نشاط 

إشعاعي من السلع املتداولة عادًة في التجارة، مبا في ذلك مواد 
البناء كاحلجر الرملي واألسمنت، واألغذية كاملوز والقهوة، 

واملستلزمات املنزلية كأجهزة التلفاز وأجهزة كشف الدخان. 
ولكنَّ بضائع من هذا النوع قد حتتوي كذلك على مواد نووية 

ومواد مشعة أخرى ميكن االجتار بها بطريقة غير قانونية عبر 
بون لنقل  املوانئ، التي تعتبر مساراً أساسيًا للنقل يستخدمه املهرِّ

مثل هذه املواد حول العالم.  

وال ميكن للتدابير األمنية التقليدية مثل ‘البنادق والبوابات 
واحلرس’ وحدها أن متنع األعمال الكيدية التي قد تنطوي 

على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وتكشف قاعدة بيانات 
 احلادثات واالجتار غير املشروع التي وضعتها الوكالة عن أمناط 

ثابتة من املواد النووية وغيرها من املواد املشعة اخلارجة عن نطاق 
الرقابة والتي ميكن أن ُتسَتخَدم في أغراض كيدية. وتسعى 

السلطات في نقاط العبور، كموانئ احلاويات، إلى فحص البضائع 
بحثًا عن أي مواد نووية أو مواد مشعة أخرى دون إعاقة مؤثرة 

على العمليات املعتادة.

ويعتبر خطر االجتار غير املشروع من التحديات اإلضافية بالنسبة 
لضباط اجلمارك، الذين يستطيعون االعتماد على أجهزة الرصد 
اإلشعاعي البوابي ملساعدتهم على الكشف عن اإلشعاعات ومن 

ثم اعتراض املواد غير املشروعة أثناء عبورها أو خالل وجودها 
في املعابر احلدودية. وفي ميناء كالنغ، يعمل 42 جهاًزا من 
أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي لضمان فحص جميع السلع 

املوجهة لالستيراد أو التصدير أو الشحن العابر من حيث النشاط 
اإلشعاعي. وعند مرور الشاحنات التي تنقل حاويات البضائع، 
تقوم أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي بكشف وجود اإلشعاعات 

في الوقت احلقيقي. وباإلضافة إلى ذلك، ُتثبَّت أجهزة كشف 
شخصية عن اإلشعاعات، أو كما ُيطلق عليها في امليدان 

الكاشفات احملمولة، على أحزمة ضباط اجلمارك للكشف بشكل 
إضافي عن وجود اإلشعاعات.  

وقد أوضح سيفا أرافان، كبير مساعدي مدير اجلمارك في إدارة 
اجلمارك املاليزية امللكية ، ذلك قائاًل: “بدون كاشف محمول، ال 

ميكن ألي أحد أن يتوّجه إلى امليناء أو يقترب من أي حاوية.” 

فمثل هذه التدابير تضمن عدم تعرض املوظفني لإلشعاعات دون 
قصد. ووجود الكاشفات احملمولة هو تذكير دائم بأنَّ األمن النووي 

أحد الشواغل ذات األولوية العالية التي حتتل مكان الصدارة.

فإذا حدث وكشف جهاز من أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي عن 
وجود إشعاعات، ينطلق إنذار وُتنقل بيانات القياس إلى محطة 

إنذار مركزية حيث حُتلَّل املعلومات وُتعاَلج. وإذا كان هناك شكُّ 
في القياس، ُتفحُص جميع األذون واالستمارات مرة أخرى بدقة 

بحًثا عن أي مصادر إشعاعية ُيحتمل أن يكون قد مت نقلها بطريقة 
قانونية. ثم يجرى تفتيش إضافي للبضائع في وقت الحق.  

ويقتضي نظام الكشف الفعال أكثر من مجرد معدات، كأجهزة 
الرصد اإلشعاعي البوابي والكاشفات احملمولة؛ فهو يستلزم وجود نظام 

للتنسيق والتعاون على الصعيد الوطني بني مختلف الهيئات وعبر 
جميع التخصصات. ويتطلَّب فهم قياس اإلشعاعات وضمان التصدي 

بأسلوب مناسب  تعاوًنا وثيًقا بني السلطات املختصة، مثل الهيئة 
الرقابية واملسؤولني في سلطات املوانئ وأجهزة الشرطة وِفَرق املطافئ. 

ق هو أساس تفعيل األمن النووي. وهذا التصدي املنسَّ

وتساعد القدرة على كشف  واعتراض املواد النووية وغيرها من 
املواد املشعة التي يتم االجتار بها بطريقة غير مشروعة  على جعل 
املوانئ أكثر أمًنا، عن طريق التقليل إلى احلد األدنى من احتمال 
اإلضرار باملجتمع والبيئة، وإيجاد مستويات أعلى من الشفافية 

واالطمئنان لدى الشركاء  التجاريني، واملساعدة على ضمان عدم 
رة. تسّلل مواد مشعة إلى البضائع املصدَّ

وكما قال راجا عدنان، املدير العام ملجلس ترخيص الطاقة الذرية 
ض قدرتنا على أن نكون شريًكا  في ماليزيا: “إنَّنا ال نريد أن نقوِّ

ًدا. فتدابير األمن النووي القائمة في ماليزيا تبعث رسالة  جتارًيا جِيّ
قوية إلى اجلهات التي تعتبر ماليزيا ‘ناقال’ لالجتار غير املشروع. وإذا 
كان هناك جهاز لنشر اإلشعاعات، فإنَّه سيثير الهلع ونحن ال نريد 

ذلك لدينا”. 

وتترك تدابير األمن النووي انعكاسات كبيرة على األمن في 
سلسلة اإلمدادات كاملة. وكما قال أرافان: “إنَّ القدرة على 
الكشف عن اإلشعاعات تسمح بتحقيق مستوى من الضبط 

والتوازن بني األمن والعائدات”. واألمن النووي هو أحد تدابير 
بناء الثقة التي تساعد على إبقاء حدود الدول آمنة، فتحافظ 

بالتالي على التجارة منفتحة ومزدهرة.

وبعد وضع تدابير األمن النووي، يظلُّ مع ذلك التهديد املتمثل 
في وقوع املواد النووية وغيرها من املواد املشعة في أياٍد غير أمينة 

تهديًدا قائًما. فاإلرهابيون يسعون باستمرار إلى حتديد النقطة 
األضعف أو الثغرة التي ميكن الدخول منها واستغاللها. وتعتبر 
أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي والكاشفات احملمولة آليات ردع 

ل املواد املشعة التي يتم االجتار بها بطريقة  تقلِّل من احتمال أن تظِّ
بون نقل هذه  غير مشروعة دون الكشف عنها، وأن يحاول املهرِّ

املواد بصورة غير مشروعة عبر نقاط عبور تتمتع بحماية أقل. 

ونتيجًة لذلك، من الضروري أن تكون الدول على بيِّنة مبثل هذه 
بة  زة باملعدات الالزمة ومدرَّ التدابير األمنية، وأن تكون كذلك مجهَّ

بطريقة مناسبة ملواجهة هذا اخلطر. 

وتساعد الوكالة الدول في تعزيز التصدي الشامل لهذا التهديد 
العاملي، وقد عملت بشكل وثيق مع ماليزيا بشأن األمن النووي، 

من خالل توفير اخلبرة الالزمة لتطوير وتعزيز البنية األساسية 
واإلمداد باملعدات وإتاحة التدريب.

بني على  وفي ميناء كالنغ، ينبغي أن يكون كل ضباط اجلمارك مدرَّ
الكشف عن اإلشعاعات. وقد أوضح أرافان ذلك قائاًل: “بدون 

بتنا الوكالة على كيفية  التدريب، ال نستطيع أداء وظيفتنا. وقد درَّ
استخدام املعدات للكشف عن اإلشعاعات وحتديد مكانها وتعيني 

لنا إلى اعتراض شحنة   نوعها. وحتى لو توصَّ
واحدة غير مشروعة، فإنَّ ذلك يعتبر جناًحا.”

دانيال دالستروم، مكتب األمن النووي في الوكالة.

األمن النووي في الصدارة

يستطيع ضباط اجلمارك االعتماد على أجهزة الرصد 
اإلشعاعي البوابي ملساعدتهم على الكشف عن 

اإلشعاعات ومن ثم اعتراض املواد غير املشروعة أثناء 
عبورها أو خالل وجودها في املعابر احلدودية.

 في ميناء كالنغ مباليزيا، ُتر¡صد جميع أنواع 
البضائع بعناية للكشف عن أي بصمات مشعة.

)الصورة من: دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

يقتضي نظام الكشف الفعال أكثر من مجرد معدات، كأجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي والكاشفات احملمولة؛ فهو 
يستلزم وجود نظام للتنسيق والتعاون على الصعيد الوطني بني مختلف الهيئات وعبر جميع التخصصات.

)الصورة من: دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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تفعيل األمن النووي على الحدود الماليزية

على احلدود مع تايلند، هناك أكثر من 300 مركبة جتارية 4 
هة إلى ماليزيا، وعلى منت كل  تعبر احلدود كل يوم متوِجّ

نة  واحدة منها أكثر من 000 40 كغم من البضائع، املكوَّ
باألساس من اخلشب واملطاط. وتساعد أجهزة الرصد اإلشعاعي 

البوابي القائمة في هذا املعبر احلدودي على إبقاء التجارة 
الدولية آمنة، وتقلل إلى احلد األدنى من اخلطر الذي ميكن 

أن تسّببه اإلشعاعات املؤينة للبشر واملجتمع والبيئة.

إذا قرر ضباط اجلمارك أنَّ احملتويات مشبوهة، يقومون 8 
بإجراء تقييم إشعاعي مفصل باستخدام أجهزة يدوية 

نهم هذه املعدات من حتديد  للكشف عن اإلشعاع. ومتكِّ
النويدة املشعة على وجه الدقة وتعيني مكان املادة.

أوضح راجا عدنان، املدير العام ملجلس ترخيص الطاقة الذرية 1 
في ماليزيا، ذلك قائاًل: “بالنسبة ملاليزيا، يلزم أن تكون التجارة 
ر ليس فقط بني بلدين اثنني،  شفافة”، “فالسلع ُتستوَرد وُتصَدّ
د عدنان  وإمنا هي في حالة عبور بني العديد من البلدان.” وشدَّ

قائاًل: “إنَّ تدابير األمن النووي تساعد على ضمان جتارة 
منفتحة وتضمن ممارسة كل شخص للتجارة مبسؤولية”.

يكشف جهاز الرصد اإلشعاعي البوابي عن اإلشعاعات في 6 
ل عمليات التصدير املعتادة على  الوقت احلقيقي وال يعطِّ

احلدود. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الكاميرات في وقت متزامن 
بتحديد احلاويات، مع التقاط الصور للشاحنة وتوفير معلومات 

مفصلة، مبا في ذلك رقم اللوحة واحلاوية. وُتنَقل القياسات 
والصور إلى محطة االنذار املركزية إلجراء استعراض إضافي.

بون 3  خبراء ماليزيون من مجلس ترخيص الطاقة الذرية يدرِّ
نظراء من إندونيسيا على كيفية إبقاء حدودهم آمنة وطريقة 

وضع إجراءات العمل النمطية اخلاصة بهم. وينطوي ذلك 
على تشغيل ونشر أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي، التي 

تعزز األمن النووي عن طريق الكشف عن وجود مواد مشعة 
واملساعدة على منع االجتار غير املشروع عبر احلدود. 

إذا مت الكشف عن مادة مشعة في محطة االنذار املركزية، يتحقق 7 
ضباط اجلمارك من املعلومات املستمدة من كاميرات الرصد 
بة على أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي مقارنًة  عن بعد املركَّ
مة في إعالنات الصادرات بشأن محتويات  باملعلومات املقدَّ
احلاويات. كما ُتعَرض تفاصيل إضافية بشأن املواد املشعة.

سافر السيد موحد إيروان، العامل في مجلس ترخيص الطاقة 5 
الذرية، إلى املعبر احلدودي بادانغ بيزار ورافقه مسؤولون من 
الهيئة الرقابية النووية اإلندونيسية ومن إدارة اجلمارك ووزارة 

النقل ملناقشة كيفية تركيب واستخدام أجهزة الرصد اإلشعاعي 
البوابي. وأوضح ذلك قائاًل: “إنَّ جهاز الرصد اإلشعاعي البوابي 
هو أكثر من مجرد قطعة معدات، فهو يجسد التنسيق والتعاون 

على الصعيد الوطني بني مختلف الهيئات والتخصصات.”

مسؤولون من مجلس ترخيص الطاقة الذرية يستعدون إلجراء 2 
عملية مشتركة بني إندونيسيا وماليزيا حتقيقًا للمراقبة احلدودية 

الفعالة عن طريق استعراض إجراءات عملهم النمطية الوطنية 
بشأن األمن النووي، التي ُوِضعت بتعاون وثيق مع الوكالة. 
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اشترك مسؤولون من غانا مع خبراء من الوكالة في وضع 
خطة متكاملة لدعم األمن النووي لضمان أن تكون 

منظومة األمن النووي الوطني في غانا فعالة ومستدامة.
)الصورة من: دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ق في  املستشفى التعليمي كورلي بو الواقع خارج أكرا، يتحقَّ
بيرل لوفلني الوسن من سجالت املريض التالي الذي 

يتلقى عالًجا إشعاعًيا ويضبط قياسات اجلرعات في جهاز العالج 
اإلشعاعي اخلارجي. هذا هو سير العمل املعتاد في املرفق الذي 
م العالج ألكثر من خمسني مريًضا كل يوم. ولكنَّ العمل  يقدِّ
الروتيني الذي يقوم به الوسون يتضّمن اآلن إجراءات إضافية 

لضمان أنَّ يظل مصدر الكوبالت-60 العالي اإلشعاع املوجود 
داخل اجلهاز آمًنا.

وقد مت تركيب أجهزة ونظم لألمن النووي، مثل األقفال املزدوجة 
وأجهزة استشعار احلركة والكاميرات التي تنقل الصور إلى نظام 
إنذار مركزي، من أجل ضمان استحالة سرقة املصدر أو تخريب 

املرفق أو الوصول إليه دون إذن. ومت االرتقاء بتدابير احلماية املادية 
في كورلي بو كجزء من خطة غانا املتكاملة لدعم األمن النووي. 

ويعتبر منع األعمال اإلجرامية والكشف عنها والتصدي لها، 
كسرقة املصادر املشعة أو نقلها بطريقة غير قانونية، من األولويات 
الدولية التي ميكن معاجلتها من خالل وضع خطة متكاملة لدعم 

مها الوكالة  األمن النووي. ومن بني اخلدمات الرئيسية التي تقدِّ
في مجال األمن النووي، تقدمي املساعدة إلى الدول األعضاء في 

صياغة مثل هذه اخلطط. وتوضع اخلطة املتكاملة لدعم األمن 
النووي على نحو مشترك مع الدولة العضو، باستخدام نهج 
د  شمولي لبناء القدرات في مجال األمن النووي. وهي تؤكِّ

الهدف الرئيسي ملنظومة األمن النووي اخلاصة بدولة ما في حماية 
األشخاص واملجتمع والبيئة من العواقب الوخيمة لألحداث 

ق هذه اخلطة املوضوعة على نحو  املتصلة باألمن النووي. وتتطرَّ
مشترك إلى خمسة مكونات - هي اإلطار القانوني واإلطار الرقابي 

د االحتياجات والكيانات  والوقاية والكشف واالستدامة - وحتدِّ
واملنظمات املسؤولة داخل الدولة، وكذلك اإلطار الزمني لتنفيذ 

األنشطة املتفق عليها في مجال األمن النووي. 

مة  وتعتمد خطة غانا املتكاملة لدعم األمن النووي، املصمَّ
حسب احتياجاتها اخلاصة، على االستنتاجات والتوصيات التي 

مها بعثات اخلدمات االستشارية التي أجريت في غانا، مبا  تقدِّ
في ذلك بعثة للخدمة االستشارية الدولية لألمن النووي وبعثة 
للخدمة االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية. وقد ُأجري 

مؤخراً استعراض خلطة غانا املتكاملة لدعم األمن النووي لتحديد 
املجاالت اإلضافية التي حتتاج إلى حتسني. واستناًدا إلى إرشادات 

الوكالة في مجال األمن النووي، فإنها مصممة لتحديد اإلجراءات 
الالزمة لضمان أن تكون منظومة األمن النووي الوطني في غانا 

فعالة وميكن تنفيذها طيلة فترة من الزمن لضمان االستدامة. 
وتكمن األهداف األساسية ألي خطة متكاملة لدعم األمن 

النووي في حتديد احتياجات كل دولة على حدة فيما يخص 
األمن النووي ودمجها في وثيقة متكاملة. ولكنها أكثر من مجرد 

وثيقة؛ فهي تفعيل لألمن النووي. ويوضح جوزيف غداداغو، 
مدير املعهد الوطني للبحوث النووية في هيئة الطاقة الذرية في 
غانا ذلك قائاًل: “إنَّ األمن النووي بالغ األهمية. فهذا املفاعل 

يستخدم اليورانيوم الشديد اإلثراء. ونحن نضع كل التدابير 
األمنية الالزمة حلماية هذا املفاعل واحليلولة دون وقوع أي 

تخريب أو سرقة من أي نوع.”

ويؤدي مفاعل البحوث دوًرا عظيم الفائدة في التنمية االقتصادية 
والشؤون البيئية في هذه املجاالت. وتعتبر غانا ثاني أكبر منتج 

للكاكاو في العالم ولديها أكثر من 250 من مناجم الذهب. 
ويقوم العلماء في هيئة الطاقة الذرية في غانا بتحديد مالمح 

مون  حبوب الكاكاو لضمان تلبيتها ملعايير التجارة الدولية ويقِدّ
املساعدة في التنقيب عن املعادن. ويستخدم الطلبة، ومنهم طلبة 

من الدول األفريقية املجاورة، املفاعل في مشاريع بحثية. ويعتبر 
زه مركز  هذا التدريب جوهرًيا لبناء القدرات في الدول. ويعزِّ
دعم األمن النووي في غانا، الذي اسُتهَلّ كجزء من خطة غانا 

املتكاملة لدعم األمن النووي. وقد أجرت الوكالة دورات في مركز 
دعم األمن النووي، الذي يتولى كذلك تنسيق التصدي للطوارئ 

وصيانة املعدات وتقدمي الدعم التقني للكشف عن األحداث 
املتصلة باألمن النووي والتصدي لها.

وكما جاء على لسان غداداغو، “إننا ال نترك سبياًل إال وسلكناه 
فيما يتعلق باألمن النووي.” فالتهديد املتمثل في إمكانية 

استخدام املواد النووية أو غيرها من املواد املشعة بنوايا كيدية 
من األمور التي تشغل بال الدول باستمرار. وتبرهن خطة غانا 

املتكاملة لدعم األمن النووي عن التزام قوي بتحسني األمن 
النووي، لكي يستمر املرضى في تلقي أنواع العالج اإلشعاعي 
في املستشفى التعليمي كورلي بو ويواصل الطلبة في مجّمع 

هيئة الطاقة الذرية في غانا تلقي التدريب. والوكالة على أهبة 
االستعداد ملساندة وضع خطط متكاملة لدعم األمن النووي من 

جانب الدول التي تختار استحداث مثل هذه اخلطط في املستقبل 
في محاولة لتعزيز إجراءات التصدي الشامل ألي تهديد عاملي.

دانيال دالستروم، مكتب األمن النووي في الوكالة.

خطة غانا المتكاملة لدعم األمن النووي

يوضح بيتر كولغان، رئيس قسم الكشف عن األعمال 12 
الكيدية والتصدي لها التابع ملكتب األمن النووي في الوكالة، 

ذلك قائاًل: “إنَّ الدول األعضاء التي لها حدود مشتركة 
ولوائح وتنظيمية وقيم ثقافية متشابهة هي في وضع جّيد 

لتقاسم أفضل املمارسات وتنسيق ُنُهجها املتصلة باألمن 
النووي”. وخالل العملية املشتركة بني إندونيسيا وماليزيا 

ملراقبة احلدود في تشرين األول/أكتوبر 2012، أعاد هؤالء 
املسؤولون تأكيد التزامهم بجعل حدودهم آمنة والعمل مع 

الوكالة على حتقيق األمن النووي في كل أرجاء العالم.

 أحد املسؤولني في مجلس ترخيص الطاقة الذرية يتحقق 10 
ه إلى تفتيش  من معدات الكشف عن اإلشعاعات قبل التوجُّ

مواد مشبوهة.

سوف يصادر مجلس ترخيص الطاقة الذرية املواد 11 
غير املعلنة ويضعها في مخزن مأمون وآمن الستبعاد 

خطر وقوع هذه املواد في أياٍد غير أمينة.

إذا تأكد وجود مواد مشعة غير معلنة، ُيبلِّغ ضباط اجلمارك 9 
مجلس ترخيص الطاقة الذرية، باعتباره سلطة التصدي والسلطة 
الرقابية، بغرض إجراء تقييم تقني إضافي للحاوية. وهذا التفاعل 

هو مجرد مثال واحد عن التنسيق الوطني الضروري في رصد 
احلدود بفعالية وسرعة.

ت النص: دانيال دالستروم، الصور: دين كاملا، تشرين األول/أكتوبر 2012 أعدَّ



مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 54-2 حزيران/يونيه 2013 | 1011 | مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 54-2 حزيران/يونيه 2013

من الضروري االحتفاظ باملواد النووية واملواد املشعة األخرى 4 
في مخازن مأمونة وآمنة، ويتضّمن ذلك أنواعًا مختلفة 

من احلواجز املادية ملنع السرقة والدخول بدون إذن.

فيرنا فانديربووي هي أخصائية في العالج اإلكلينيكي 8 
لألورام من غانا تعتمد على جهاز العالج اإلشعاعي وتقول: 
“بدون جهاز العالج اإلشعاعي الذي منلكه، ال أعرف ماذا 
كان حالنا ليكون. فالعديد من السيدات الشابات في بلدنا 
ن  ، فإنَّ ذلك يحسِّ تعانني من سرطان الثدي. وإذا عاجلناهنَّ

. إنه شعاع ضوء  حياتهنَّ وحياة أسرهنَّ وكل شيء يحيط بهنَّ
بالنسبة ملرضانا وهو يعطيهم األمل. وتدابير األمن النووي أمر 

د هذا األمل.” مهم. لذلك ال نستطيع ترك أي شيء يهِدّ

يعتبر األمن النووي مسؤولية وطنية. واخلطة املتكاملة 1 
ن الدول من معاجلة األمن  لدعم األمن النووي هي أداة متكِّ
النووي بأسلوب شامل ومن تعزيز منظومتها الوطنية لألمن 

النووي، بدءاً باإلطار التشريعي والرقابي داخل الدولة.

يتطلَّب التصدي ألي حادثة متصلة باألمن النووي والتخفيف 6 
من عواقبها وجود معدات متخصصة، مثل أجهزة االستدالل 

بني تدريًبا جيًدا. على النظائر، ووجود موظفني أكفاء ومدرَّ

هناك مواد مشعة أخرى، مثل املصادر املشعة املختومة املُستخدمة 3 
في أجهزة العالج اإلشعاعي في املستشفيات لعالج السرطان، 

حتتاج إلى حمايتها لكي ال ُتسَرق وُتسَتخَدم بنيَّة كيدية.

ينصّب التركيز في مراكز دعم األمن النووي على تنمية 7 
املوارد البشرية وكذلك على تقدمي الدعم التقني والعلمي، 

وهو ما يساهم في استدامة األمن النووي في الدول.

تساعد نظم الكشف عن حاالت االقتحام وتقييمها، 5 
مثل الكاميرات وأجهزة االستشعار، على ضمان التصدي 

ألي حادثة أمنية في الوقت وبالشكل املناسبني.

تقتضي مجاالت التشغيل في املرافق النووية، كمفاعالت البحوث 2 
التي تستخدم اليورانيوم الشديد اإلثراء تدابير إضافية من 

احلماية املادية لضمان أمن املواد النووية ومنع أعمال التخريب.

تفعيل األمن النووي في المرافق القائمة في غانا
طلبت غانا من الوكالة أن تشاركها في وضع خطة متكاملة لدعم األمن النووي من أجل تعزيز منظومتها الوطنية لألمن النووي.

ت النص: دانيال دالستروم، الصور: دين كاملا، كانون الثاني/يناير 2013 أعدَّ
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عدد احلواسيب التي يستخدمها األشخاص ويتفاعلون يتزايد 
معها سنويًا، مما يوِجد فرصًا أكثر لعمليات الهجوم 

على الفضاء اإللكتروني. فعلى سبيل املثال، حتتوي السيارات املعاصرة 
على ما ال يقل عن 12 من قنوات اإلدخال/اإلخراج الرقمية للسيطرة 

على احملرك واإلرسال والراديو ونظام منع انغالق الفرامل، والتحّكم 
في السيارة عن بعد، ومنع السرقة، وتطبيقات االتصاالت السلكية 
والالسلكية واملعلوماتية، وما إلى ذلك من التطبيقات. وُيحتمل أن 

تنطوي كل هذه النظم على نقاط ضعف قد جتعلها عرضة ‘للقرصنة’.

وتتطور التكنولوجيا احلاسوبية واملعلوماتية بسرعة كبيرة، مبا 
يتجاوز أحيانًا وعينا باملصادر املمكنة لنقاط الضعف في الفضاء 

اإللكتروني وللهجوم النهائي عليه. وباإلضافة إلى ذلك، ال تقتصر 
عمليات الهجوم في الفضاء اإللكتروني على مكان العمل، بل 

ميكنها أن تستهدف احلياة الشخصية لألفراد.

ومن بني األهداف الرئيسية للوكالة في حتسني أمن الفضاء 
اإللكتروني تعزيز ثقافة األمن النووي وتغيير كيفية تفكير 

األشخاص وتغيير كيفية تقييمهم ليس فقط العتماد 
التكنولوجيا، بل وكذلك الستخدامها. 

يقول دودينهوفر: “إذا كان األخصائيون الفنيون في املجال 
النووي وأسرهم أكثر وعيًا ليس فقط بفضائهم املادي، وإمنا 

أيضًا بفضائهم الرقمي، فسوف يتوخون احلذر أكثر فيما يتعلق 
بتقاسم املعلومات اإللكترونية واستخدام التكنولوجيا. فاملعلومات 

التي تبدو بال ضرر ميكن أن متتزج مبعلومات أخرى ُيعثر عليها 

في مكان آخر على اإلنترنت وميكن أن يتبنيَّ أنها تلحق أضراراً 
كات البحث  ك البحث غوغل وما شابهه من محرِّ جسيمة. فمحرِّ

على اإلنترنت هي األدوات األولى التي يستخدمها قراصنة 
اإلنترنت في الكثير من األحيان لوضع خطة هجومية.”

ق الوطني املعني مبكافحة اإلرهاب   يقول بني غوفيرز، املنسِّ
وباألمن في وزارة األمن والعدل في هولندا إَنّ فهم هذا التهديد 

قد بدأ ينتشر ُرَويداً ُرَويداً في الصناعة النووية. ويضيف 
قائاًل: “إنَّ الصناعة النووية تواجه حتديًا يتمثل في ضرورة 

توسيع وتعميق آلياتها الدفاعية القائمة في الشبكات احلاسوبية 
واملعلوماتية التي ُوضعت ملكافحة تهديدات الفضاء اإللكتروني. 

وهذه الصناعة هي -إلى حد ما - في نقطة االنطالق من وضع 
تدابير قوية وتنفيذها وتوسيعها حلماية نظم املعلومات واملراقبة في 

املرافق النووية.”

ويقول غوفيرز: “إنَّ الوكالة تستطيع أن تؤدي دوًرا رائًدا في هذا 
التطور الديناميكي.”

أوساط املساعدين
اكُتِشف الفيروس احلاسوبي “أكتوبر األحمر” في تشرين األول/

ر أنَّ هذا الفيروس قد جمع معلومات حساسة  أكتوبر 2012. وُيقدَّ
في أكثر من 60 بلداً ملدة وصلت إلى خمس سنوات بينما ظلَّ 

خارج نطاق الكشف عنه. وميكن إعادة استخدام املعلومات التي 
ُجمعت من الشبكات التي أصيبت بالفيروس في هجمات مقبلة 
على الفضاء اإللكتروني. وقد أصبح هذا املستوى من التطور في 

جرائم الفضاء اإللكتروني شائعًا أكثر فأكثر، وهو ميثل حتديًا إضافًيا 
يجب على العاملني في مجال األمن النووي مواجهته. 

وتقدم الوكالة الدعم إلى الدول على جميع املستويات في جهودها 
الرامية إلى وضع برامج قوية ومت اختبارها في مجال املعلومات 

م الوكالة برامج تدريب إقليمية؛ وُتعُدّ  واألمن احلاسوبي. وتنظِّ
دورات للفنيني العاملني في مجال األمن النووي؛ وتنشر مبادئ 
توجيهية ألمن الفضاء اإللكتروني فيما يتعلق باملرافق النووية؛ 

وتعقد اجتماعات دولية منتظمة يستطيع الفنيون خاللها تقاسم 
اخلبرات واحلصول على أجوبة على أكثر أسئلتهم إحلاًحا من ِقَبل 

زمالئهم املمارسني في هذا املجال واخلبراء في الوكالة.

وتعمل الوكالة كذلك على دمج تقييمات أمن املعلومات في اخلدمة 
مها الوكالة.  االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية التي تقدِّ

م اخلدمة االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية، وهي  وتقدِّ
استعراض شامل متاح لكل البلدان التي لديها مواد ومرافق نووية، 

 املشورة للدول حول األساليب األكثر فعالية حلماية موادها 
النووية واإلشعاعية.

وتعمل عدة منظمات على التصدي لتهديد الفضاء اإللكتروني 
املتزايد. وإقامة الشراكات في هذه املجاالت مسألة مهمة. وقد 
عملت الوكالة باالشتراك مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية – 
اإلنتربول ومع الوكالة األوروبية ألمن الشبكات واملعلومات في 

العمليات الدولية وفي إعداد وثائق إرشادية وأنشطة تدريبية في 
مجال أمن الفضاء اإللكتروني. 

وتعتبر العملية الدولية TOMIC 2012@ بشأن أمن الفضاء 
اإللكتروني وأحداث األمن النووي، مبا في ذلك الكيمياء الشرعية 

النووية، أحد األمثلة عن مشاركة الوكالة في األنشطة الدولية 
الرامية إلى زيادة الوعي بأمن الفضاء اإللكتروني حلماية أصول املواد 

ت هذه العملية، برعاية  النووية وغيرها من املواد املشعة. وضمَّ
م العملية املقبلة في  هولندا، 150 مشارًكا من 40 بلًدا. وستنظَّ

 .@TOMIC 2014 :عام 2014، وُيطَلق عليها

م أحداث TOMIC@: “نظًرا ألنَّ للوكالة مكانة  يقول غوفيرز، منظِّ
ز ورائد  مرموقة في العالم النووي، فإنها تستطيع القيام بدور محفِّ
في وضع املبادئ التوجيهية أو البروتوكوالت، وفي إذكاء الوعي 

بتدابير أمن الفضاء اإللكتروني.”

التهديدات القدمية ذاتها
يرى دودينهوفر أن من الضروري أن تالحظ الدول األعضاء أوجه 

 التشابه بني التهديدات احلالية والتهديدات التي واجهتها منذ 
50 عاًما خلت. 

َدة ما زالت هي ذاتها. وقد كانت هناك دائمًا  املُهدِّ “فاجلهات 
عناصر إجرامية حتاول سرقتكم أو ابتزازكم.  وكانت هناك دائمًا 

جهات تقف ضّدكم وضد عملكم - إنهم اإلرهابيون أو املوظفون 

الناقمون عليكم. وكانت املرافق النووية واإلشعاعية حتتاج دائمًا 
إلى حمايتها من هذه التهديدات. والفرق الكبير اآلن هو أنَّ هذه 

دة تستطيع استخدام النظم احلاسوبية في املوقع أو  اجلهات املُهِدّ
 عن بعد للقيام بعملها القذر”، هذا ما جاء على لسان خبير 

األمن النووي.

ساشا هنريكيز، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

احذروا كّل الحذر
تحديات أمن الفضاء اإللكتروني في الصناعة النووية

يتزايد عدد احلواسيب التي ُتسَتخَدم سنويًا، مما يوِجد فرًصا أكثر لعمليات الهجوم على الفضاء اإللكتروني.
) istockphoto.com:الصورة من(

تهديدات الفضاء اإللكتروني هي أحد التحديات الدولية. وتقدم 
الوكالة الدعم إلى الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى بناء تدابير 

لألمن احلاسوبي واختبارها من أجل حماية املرافق النووية.
)istockphoto.com :الصورة من(

استحدثت الوكالة عددًا من البرامج لتوعية الدول 
حول هذه القضايا، ومساعدتها على التعامل مع 

هذه املشكلة والتصدي لها.
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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
مبادرة جديدة لدعم اجلهود العاملية املتواصلة انطلقت تأمين المرافق النووية

في سبيل حتسني أمن املواد النووية وغيرها 
من املواد املشعة ملواجهة تهديد األفعال الكيدية، وتكمن هذه 
املبادرة في إنشاء هيئة من اخلبراء املهنيني لتعزيز األمن النووي. 

وقامت الوكالة واملفوضية األوروبية واجلامعات ومؤسسات البحوث 
وغيرها من الهيئات املتعاونة بإنشاء الشبكة الدولية للتعليم 

في ميدان األمن النووي. وفي عام 2011، بدأ العمل في ست 
مؤسسات أكادميية أوروبية، هي جامعة فيينا للتكنولوجيا، وجامعة 
براندنبورغ للعلوم التطبيقية، ومركز دميوقريطوس الوطني للبحوث 

العلمية في اليونان، ومعهد مفاعل دلفت التابع جلامعة دلفت 
للتكنولوجيا في هولندا، وجامعة أوسلو، ومعهد دالتون النووي 

التابع جلامعة مانشستر، من أجل استحداث برنامج أوروبي لدرجة 
ماجستير العلوم في مجال إدارة األمن النووي.

وفي آذار/مارس 2013، مت افتتاح مشروع املاجستير عندما بدأ 
عشرة طالب دراساتهم في جامعة براندنبورغ للعلوم التطبيقية 

في أملانيا ملدة أسبوعني. وفي نيسان/أبريل، انتقل هؤالء الطالب 
إلى جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا ملدة أسبوعني إضافيني 

من الدراسة. ويشتمل البرنامج التجريبي على ست دورات 
تعليمية في مؤسسات أكادميية مختلفة. وخالل حفل االفتتاح، 

أشاد السيد يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة، بهذه اجلهود الرامية 
إلى تدريب جيل جديد من اخلبراء الذين يستطيعون املساعدة 
ث السيد أمانو إلى  على حتسني األمن النووي حول العالم. وحتدَّ
الطالب وأعضاء هيئات التدريس اجلامعي قائاًل: “من الواضح 
أننا سنحتاج إلى جيل جديد من صانعي السياسات واملهنيني 

املتخصصني في املجال النووي - أي إلى أشخاص مثلكم - 
يدركون أهمية األمن النووي إدراكًا سليمًا”. 

وقال ديفيد المبيرت، مسؤول التدريب األول في مكتب األمن 
النووي التابع للوكالة: “إنَّ هدف الوكالة هو تقدمي الدعم لوضع 

مثل هذه البرامج على نطاق عاملي. وهناك برنامج قائم للدراسات 
العليا يرّكز على األمن النووي في جامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية يلقى الدعم حاليًا من جامعة الدول العربية. ويجري 
حاليًا تضمني هذا البرنامج مواد تعليمية مستمدة من إطار درجة 

ماجستير العلوم في مجال األمن النووي الذي وضعته الشبكة 
الدولية للتعليم في ميدان األمن النووي لفائدة الوكالة واملجتمع 

التعليمي العاملي.”

وقد أتيحت برامج على مستوى الدراسات العليا في مجال األمن 
النووي من عدد من املؤسسات األكادميية في االحتاد الروسي 

واململكة املتحدة طوال قرابة عقد من الزمان بدعم من الوكالة. 

مت الوكالة التدريب ألكثر من 11000 شخص  ومنذ عام 2002، قدَّ
من 120 دولة من خالل مجموعة من األنشطة الرامية إلى حتسني 

قدراتهم في مجال األمن النووي. ولكنَّ دراسة استقصائية ُأجِريت 

في عام 2007 خلصت إلى عدم وجود برنامج شامل في مجال األمن 
النووي مت وضعه على الصعيد العاملي. وبعد مرور ثالث سنوات، 

نشرت الوكالة البرنامج التعليمي في مجال األمن النووي )العدد 12 من 
سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة(، الذي يبنِيّ اخلطوط العريضة 

 لبرنامج ماجستير العلوم وبرنامج الشهادات في مجال 
األمن النووي.

وقال المبيرت: “كان هناك اهتمام كبير باالقتراحات الواردة 
في هذا البرنامج. فقد جنح االجتماع األول للشبكة الدولية 

للتعليم في ميدان األمن النووي الذي ُعقد في آب/أغسطس 
2011 في استقطاب 42 مشاركًا من 21 دولة، مبا في ذلك 

من 26 جامعة، ومنظمتني دوليتني.” وأضاف المبيرت قائاًل: 
الوكالة مبادئ توجيهية  م  “ومن خالل الشبكة املذكورة، تقدِّ
العتماد اجلامعات وتضع كل جامعة املنهاج الدراسي املناسب 

لها”. فاجلامعة التقنية ستقدم شيئًا يختلف كثيراً عّما تتيحه أي 
مؤسسة توفِّر دورات دراسية في مجال العلوم السياسية.

وتنطوي املساعدة التي تقدمها الوكالة إلى اجلامعات أو إلى 
املؤسسات األكادميية األخرى على إعداد كتب دراسية وتقدمي 
الدعم للتنمية املهنية واستعراض املناهج الدراسية األكادميية. 
ل الوكالة التعاون والتنسيق فيما بني  وعالوًة على ذلك، تسهِّ
املؤسسات التعليمية والبحثية. وقال المبيرت: “إن الهدف 

من ذلك هو ضمان توفر خبراء في مجال األمن النووي قادرين 
على مواجهة حتديات املستقبل املتصلة باألمن النووي على 

املستوى الوطني أو اإلقليمي.” ومع تأهب بعض الدول لألخذ 
بالقوى النووية، وإزاء استخدام التقنيات النووية على نطاق 

أوسع من أي وقت مضى في قطاعات الصناعة والزراعة والعلوم 
والطب، سيتزايد باملثل الطلب على اخلبراء املؤهلني تأهياًل جيًدا 

واملتخّصصني في مجال األمن النووي. 

د  وأضاف المبيرت قائاًل: “إن أولويات الشبكة املذكورة حُتدَّ
ل اجلهود الدولية الرامية إلى  بالنسبة للمستقبل القريب لتكمِّ

تعزيز األمن النووي على نطاق عاملي”. فاألعمال الكيدية احملتملة 
التي تنطوي على مواد نووية أو غيرها من املواد املشعة هي تهديد 

حقيقي. وعلينا أن نظل على حذر وأن نبذل املزيد من اجلهود 
باستمرار للتصدي لهذا التهديد. وتطوير مهارات املهنيني جزء 

مهم من احلصون الدفاعية التي نحن بصدد بنائها.”

بيتر ريكوود، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

درجة الماجستير في األمن النووي
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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.

أعني املديرين املسؤولني عن األمن ساهرة على املصادر تظل 
املشعة املستهَلكة. فهذه املصادر املهَملة التي ُتسَتخدم 

ألغراض متنوعة في مجاالت الطب والصناعة والبحوث متثِّل 
تهديًدا محتماًل لألمن؛ حيث ميكن أن يحصل عليها اإلرهابيون 
لصنع قنبلة قذرة. ولضمان األمن واألمان النوويني، من الضروري 

تعبئة هذه املصادر املستهَلكة وخزنها والتخلص منها في نهاية 
املطاف بشكل مأمون وآمن. 

وفي بعض احلاالت، رمبا كانت األقوال أسهل من األفعال. فإزالة 
مصدر قدمي وشديد اإلشعاع من جهاز طبي مثاًل عملية صعبة 

وخطرة. ولتتخيَّل القيام بذلك عن بعد، باستخدام معدات 
 للمناولة، في درجات حرارة تصل إلى 35 درجة وألكثر من 

20 مرة. هذا بالضبط هو ما جنحت الوكالة، إلى جانب شركة 
جنوب أفريقيا للطاقة النووية، في حتقيقه في آذار/مارس 

 ونيسان/أبريل 2013، داخل معهد البحوث النووية الفلبيني 
في مانيال.

وقد مت متويل هذه البعثة من صندوق األمن النووي التابع للوكالة، 
وهو صندوق طوعي أنشئ للمساهمة في دعم تنفيذ أنشطة 
األمن النووي. وهذه املعدات احملمولة التي استنبطتها الوكالة 
ونّفذتها شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية في عام 2007، 

ميكن أن تستخدمها الوكالة في إطار ترتيب خاص مع الشركة 
املذكورة لفترات تصل إلى ثالث مرات في السنة. وطيلة ستة 

أسابيع في مانيال، في إطار مشروع تابع للوكالة، متكنت الشركة 
املذكورة من إزالة مصادر الُكوبالت والسيزيوم من 16 جهاًزا 

قدميًا للعالج اإلشعاعي اخلارجي كانت ُتستخدم ملعاجلة مرضى 
السرطان، ومن وضع تلك املصادر داخل حاويتني للخزن الطويل 

ر  األمد. وكانت هناك ستة مصادر أخرى متآكلة بشدة َتَعذَّ
الشركة املذكورة  التي بذلها فريق  ‘تكييفها’، رغم اجلهود اجلبارة 

الستخراج املصادر في محاولة لوضعها في حاويات اخلزن.

وُتصنَّف مثل هذه املصادر ألسباب أمنية وأسباب تتعلق باألمان 
على أنها من ‘الفئة 1’، أي أنها تعتبر أكثر املصادر خطورة ألنها 
قد تنطوي على مخاطر عالية للغاية بالنسبة للصحة البشرية إذا 

لم يتم التصرف فيها بشكل مأمون أو حمايتها بإحكام. 

قالت كريستينا جورج، املسؤولة عن أمن املصادر املشعة في 
الوكالة: “املهم في املصادر املهَملة من منظور األمن النووي هو 

أنها عرضة للضياع أو التخلي عنها أو سرقتها أو سوء استخدامها. 
وفي أسوأ السيناريوهات، ميكن استخدام مثل هذه املصادر من 

ِقَبل اإلرهابيني أو غيرهم من املجرمني في صنع ما ُيعرف ‘بالقنبلة 
القذرة’ لنشر املواد املشعة.”  

شهر من العمل المضني في مانيال
تأمين المصادر المشعة

ُتزلَّج املصادر املختومة عبر ممر إلى درع للخزن الطويل األمد. وقد قّدمت الوكالة اثنني من هذه الدروع لبعثة مانيال.
)الصورة من:بيتر بافليتشيك/الوكالة(
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وفي معِرض حديثها في مانيال، قالت السيدة جورج: “ما نقوم به 
هنا هو عملية ُيطلق عليها ‘التكييف’. وُيقَصد بالتكييف إعداد 
املصادر لعزلها عن البيئة وعن األحوال اجلوية وتأمينها من الضياع 

ق ذلك، فإنَّ املصدر قد يضيع ثم يعثر  والسرقة. وإذا لم يتحقَّ
ح له فُيساء استخدامه.” عليه في وقت الحق شخص غير مصرَّ

وأضافت بأنَّه مبجرد إزالة املصادر وخزنها في الدروع اجلديدة 
املؤّمنة بدرجة أكبر، يقلِّص ذلك من احتمال سرقتها أو إساءة 
استخدامها. وقالت السيدة جورج: “إنَّ لهذه الدروع سمات 
أمنية كامنة. فاملصادر ُتلحم داخل كبسوالت، وتوضع هذه 
الكبسوالت بعد ذلك في دروع اخلزن. وُتغلق دروع اخلزن، 

ى بحاوية معدنية ثم حُتاط بقفص إضافي.”    وُتغطَّ

ونظراً حلجم ونطاق هذه العملية، كان من الضروري االستعانة 
مبرفق متخصص ُيعرف باسم ‘اخللية الساخنة املتنقلة’. وهذا املرفق 

له شركة جنوب أفريقيا للطاقة  استنبطته الوكالة ومتلكه وتشغِّ
النووية. ومن املمكن نقل هذه اخللية الساخنة وجميع املعدات 

الالزمة لتركيبها واستخدامها وتفكيكها داخل حاويتني للشحن. 

ومتضي السيدة جورج قائلة: “إن اخللية الساخنة هي غرفة 
إشعاعات مدرعة، وُيطلق عليها ‘ساخنة’ ألنَّ املواد التي تتم 

مناولتها داخل اخللية الساخنة  شديدة اإلشعاع.”

التشغيل في  “وبناًء على ذلك، فإنَّ األشخاص املسؤولني عن 
حاجة إلى احلماية من اإلشعاعات املنبعثة من املصادر التي يقومون 

بإزالتها. لذلك فهم يقفون خارج اخللية الساخنة ويشغلون 
املعدات داخلها عن بعد، باستخدام أجهزة مناولة خاصة. ويشبه 

ذلك عصا األلعاب التي ُتستخدم في ألعاب الفيديو.”  

ويقوم فريق شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية  مبراقبة العملية 
داخل اخللية الساخنة عبر نافذة عرض مدرعة أو جهاز رصد يقع 

خارج اخللية، حيث ُتعَرض صور حية تلتقطها كاميرا موجودة 
داخل اخللية. 

وخالل عملية التكييف، ُيرفع كل جهاز إلى اخللية الساخنة 
ن  باستخدام رافعة. ويتم استخراج الدرج داخل اجلهاز الذي ُيخزَّ

فيه املصدر ثم تتم إزالة الغطاء الذي ُيغطي املصدر - وهذه 
اخلطوة وحدها ميكن أن تستغرق فترة تصل إلى ساعتني. 

د إزالة املصدر، يوضع في كبسولة داخل اخللية الساخنة. وُتـلحم  ومبجرَّ
هذه الكبسولة ويتم إخضاعها للفحص للتأكد من أنها مسدودة 

بإحكام ثم ُتزلَّج عبر ممر لتصل إلى درع اخلزن الطويل األمد. 

وقال ليو هوردايك، مدير املشاريع في شركة جنوب أفريقيا 
للطاقة النووية إّن العملية الفلبينية كانت أصعب من البعثات 

السابقة اخلاصة باخلاليا الساخنة، وأضاف: “نظراً للظروف التي مت 
فيها خزن هذه األجهزة طيلة عدة سنوات وبسبب الرطوبة في هذا 

البلد، فإن نحو 80 في املائة منها متآكلة بشدة. وهو ما يجعل 
البعثة تثير حتديات أكثر من الناحية التقنية ألنَّه بات من األصعب 

إزالة املصادر، وهو ما تسبَّب في الكثير من التأخير.”

وأضاف أنَّ أحد التحديات اإلضافية يأتي من تنوع األجهزة 
املستخدمة في كل بلد، وقال: “نحن نحتاج إلى نهج مختلف 

لكل جهاز، وبعض األجهزة تفتقر إلى الوثائق اخلاصة بتصميمها. 
إننا نهدف إلى تكييف مصدرين في اليوم، ولكننا نحتاج في 

بعض األحيان إلى يومني لتكييف مصدر واحد فقط.”

ومرفق خزن النفايات املشعة في معهد البحوث النووية الفلبيني 
هو خيار اخلزن الوحيد للنفايات املشعة واملصادر املهَملة في كامل 
أراضي الفلبني. ومنذ أوائل السبعينات ومعدات العالج اإلشعاعي 

غير املستخدمة حتلُّ على املرفق خلزنها. وقالت إيديثا مارسيلو، 
رئيسة قسم خدمات الوقاية من اإلشعاعات التابع ملعهد البحوث 

ذ أخيراً.  تُنفَّ العملية  النووية الفلبيني: “نحن سعداء ألنَّ هذه 
فقد استغرق إعدادها نحو خمس سنوات.”

املهَملة هذه َتشَغل مساحة  العالج اإلشعاعي  “وكانت رؤوس 
كبيرة، أما اآلن فهناك حيز أكبر الستقبال املزيد من النفايات 

املشعة. وتضمن هذه العملية كذلك حماية اجلمهور والبيئة من 
هذه املصادر املشعة.”

وأمل املعهد في النهاية هو نقل املصادر املشعة إلى موقع جديد 
للتخلص النهائي منها في شمال البلد. وتقوم الوكالة ،عبر 

مشروع للتعاون التقني، مبساعدة املعهد على حتديد موقع مناسب 
لهذا النوع من املرافق. 

 لويز بوترتون، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

خلية ساخنة متنقلة
تستعمل املصادر املشعة في مجموعة واسعة من األجهزة املتنوعة 
في املرافق الطبية والصناعية والزراعية والبحثية في العالم قاطبة. 

وهذه املصادر، ومنها مثال الكوبالت-60 والسيزيوم-137، 
تنبعث منها إشعاعات مؤينة ذات مستويات عالية، ميكن بواسطتها 

معاجلة السرطان، وقياس املواد التي تستعمل في الصناعة، وتعقيم 
األغذية واألدوات الطبية.

وقد تنشأ مشاكل حيثما ال يعود ثمة احتياج إلى هذه املصادر، أو 
إذا تضررت أو اضمحلت. وفي حال عدم خزن هذه املصادر على 

النحو الصحيح، فإنها ميكن أن تصبح خطراً يهدد الصحة البشرية 
والبيئة وقد تشكل مخاطر أمنية.

وكثيراً ما تكون اإلجراءات اخلاصة بتأمني هذه املصادر املستهلكة 
أو ‘املهملة’ باهظة التكلفة جداً وحتتاج إلى مساعدة متخصصة. 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية تساعد دولها على إيجاد حلول 
طويلة األمد بشأن اخلزن املأمون واآلمن للمصادر املشعة املختومة 

.)DSRSs( املهَملة

يعمل فيلموس فريدريخ خبيراً في النفايات املشعة في إدارة الطاقة 
النووية التابعة للوكالة. وقد حتدَثت إليه لويز بوترتون في لقاء 

أثناء بعثة لتكييف املصادر لدى معهد البحوث النووية الفلبيني 
في مانيال.

ما هو املصدر املشع املختوم؟
هو كبسولة صغيرة حتتوي على نسبة تركيز عالية من املواد املشعة. 
ووضع املادة املشعة داخل كبسولة يكفل عدم تشتتها في البيئة في 
ظروف تشغيل اعتيادية. وهذه املصادر العالية النشاط اإلشعاعي، 
والتي تقاس أبعادها ببضعة سنتيمترات عادًة، توضع داخل أجهزة 

كبيرة مختلفة، تبعًا للغرض الذي سوف ُتستعمل من أجله. وهذه 
األجهزة توفر التدريع الذي يقي املشغلني، ولكنه يسمح في الوقت 

نفسه بخروج احلزمة اإلشعاعية من اجلهاز ودخولها في املوضع أو 
اجلسم املستهدف. 

متى يصبح مصدر مشع مختوم 
‘مهماًل’ أو مستهلكًا؟

هناك أسباب شتى لذلك. أشَيعها أن تأخذ املادة املشعة في 
االضمحالل، ويتناقص نشاطها اإلشعاعي وتصبح غير قابلة 

لالستعمال بعد من أجل الغرض األصلي املنشود؛ أو أن يتسنى 
ظهور تكنولوجيا أحدث حتل محل استعمال اجلهاز الذي يحتوي 

على هذا املصدر، ومن ذلك على سبيل املثال جهاز أشعة سينية 
ال يحتوي على مادة مشعة في داخله. وميكن أن يكون ثمة سبب 

آخر وهو تضرر اجلهاز من جراء وقوع كارثة طبيعية أو حدوث 
ارتطام. وهناك أيضًا حاالت قد يحدث فيها أن تتعرض لإلفالس 

شركة ما متلك آالت حتتوي على مصادر مشعة فتصبح تبعًا لذلك 
غير قادرة على العناية بتلك اآلالت.

الحفاظ على المصادر المشعة المختومة مأمونة وآمنة

نظرًا حلجم ونطاق هذه العملية، كان من الضروري 
االستعانة مبرفق متخصص ُيعرف باسم ‘اخللية 

الساخنة املتنقلة’. وهذا املرفق استنبطته الوكالة 
له شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية. ومتلكه وتشغِّ

اخللية الساخنة وجميع املعدات الالزمة لنصبها واستعمالها وتفكيكها مالئمة كلها لتحميلها في حاويتي شحن بالسفن.
)الصورة من: ب. بافليتشيك/الوكالة(
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ملاذا استحدثت الوكالة اخللية الساخنة؟
رغبت الوكالة في تقدمي املساعدة إلى البلدان من خالل إنشاء مرفق 

متنقل، ميكن استعماله في املوقع لغرض جعل املصادر املهَملة 
مأمونة وآمنة. وقد اسُتحدث تصميمه املفاهيمي في الوكالة. 

ومت التعاقد مع شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية )Necsa( على 
االضطالع بالتصميم التفصيلي للمرفق وإنشائه.

ولدى الوكالة ترتيب خاص مع شركة )Necsa( يسمح لها 
باستعمال اخللية الساخنة لغاية ثالث مرات في السنة. وقد أتيحت 

األموال الالزمة من صندوق األمن النووي التابع للوكالة من أجل 
استحداث وتصنيع الوحدة املتنقلة، وأصبحت جاهزة في عام 

2007. ومنذ ذلك احلني اسُتعملت اخللية الساخنة املتنقلة في كلٍّ 
من أوروغواي وجمهورية تنزانيا املتحدة والسودان؛ وهنالك اآلن 

خليتان إضافيتان من اخلاليا الساخنة املتنقلة قيد التشغيل.

كيف يسير عمل اخللية الساخنة؟
كل األجزاء الالزمة لَنصبها وتشغيلها تكون محّملة في حاويتني. 
وهما ُتشحنان بسفينة من جنوب أفريقيا إلى أي ناحية من العالم 
ُيحتاج فيها إلى اخللية الساخنة. وُيحَمل كلٌّ من األجهزة مبفرده 

بواسطة رافعة إلدخاله في اخللية الساخنة. وحينما يتم ذلك، ُتزال 

املصادر املشعة من هذه الوحدات باستعمال آليات مناولة خاصة 
يتحكم بها املشغلون من خارج اخللية. وال ميكن إزالة املصادر 

خارج اخللية الساخنة ألن نشاطها اإلشعاعي العالي من شأنه أن 
يسبب أضراراً صحية شديدة للمشّغلني. وحاملا تتم إزالة املصدر 

يوضع داخل كبسولة واقية، ُتختم باللحام.

وفي نهاية املطاف، جُتمع هذه الكبسوالت معًا داخل حاوية خزن 
طويل األمد، توفر التدريع الالزم، وميكن أن تستوعب الكثير من 

املصادر. ثم توضع هذه احلاويات داخل حاوية معدنية إضافية، 
ن عالوًة على ذلك داخل قفص معدني، ُيقفل ثم يوضع في  تؤمَّ

مرفق تخزين طويل األمد.

كيف يؤدي التدريع الواقي 
للخلية الساخنة عمله؟

يجب أن توفر جدران اخللية الساخنة تدريعًا وافيًا بغرض وقاية 
املشّغلني من اإلشعاعات املؤينة التي تنبعث من املصادر العالية 

اإلشعاع وهي في حالتها املجردة من التغليف بعد إزالتها من 
األجهزة املدرعة. وُتستعمل في احلاالت النمطية مواد عالية 
الكثافة، كالرصاص أو اإلسمنت اخلرساني الثقيل، ألغراض 

التدريع في املرافق الثابتة. بيد أنه فيما يخص الوحدات املتنقلة ال 
يسهل عمليًا نقل عشرات األطنان من لبنات الكتل الرصاصية أو 

اخلرسانية.

ولذلك فإن جدران اخللية الساخنة املتنقلة مصّممة في بنية 
على شكل شطيرة )ساندويتش(؛ مكّونة من اخلارج والداخل من 

ألواح فوالذية رقيقة نسبيًا، ميكن نقلها بسهولة إلى املوقع. أما 
الفجوة البالغ عرضها 1.5 م بني األلواح فُتمأل بالرمل املتاح في 
أي بلد. وهذه الطبقة الرملية السميكة هي التي توفر التدريع 

الوافي بالغرض.

لويز بوترتون، من شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

ر جزئيًا تابع ألحد املستشفيات، ُتِرَكت  في   مرفق مدمَّ
وحدة للعالج اإلشعاعي اخلارجي كانت ُتستخدم 

ألغراض عالج السرطان منسية بدون حراسة فُسرقت. وفي محاولة 
الستخراج خردة معدنية قِيّمة، قام جتار اخلردة عن غير قصد 

بإحداث ثقب في الكبسولة التي كان يوجد بها مصدر مختوم 
شديد اإلشعاع. وبذلك أصبح األشخاص الذين قاموا مبناولة اخلردة 

وأولئك الذين تاجروا بها واملناطق املجاورة لساحة اخلردة عرضة 
ملستويات خطيرة من النشاط اإلشعاعي. وتسبَّبت هذه احلادثة في 

النهاية في وفيات وإصابات وفي تلوث املنطقة، وهو ما يدُلّ على 
ى املصادر املشعة املختومة اخلارجة عن  األخطار الناجمة عّما ُيسمَّ
التحكم الرقابي. وأي استخدام كيدي ملثل هذه املصادر ميكن أن 

تكون له عواقب أوخم.

وُتكلَّف الهيئات الرقابية الوطنية مبهمة حتديد الوسائل الكفيلة 
بإبقاء املصادر املشعة املختومة خاضعة لرقابة دائمة من جانب 
ح لهم بذلك وإذا ما مت العثور على ‘مصدر  املستخدمني املصرَّ

يتيم’ مشتبه فيه - أي مصدر مشع مختوم ضائع أو منسي أو 
مسروق - يجب أن تتمّكن السلطات من حتديد نوع املصادر 

 داخل اجلهاز بغية التصدي ألي ضرر قد يصيب األشخاص 
والبيئة ومنع حدوثه. 

ويوفر الفهرس الدولي للمصادر واألجهزة املشعة املختومة، 
بنسخته اإللكترونية التي أعدتها الوكالة، قاعدة بيانات ميكن 
البحث فيها عن هذه التفاصيل التقنية اجلوهرية حول املصادر 

واألجهزة املختومة.

قالت جوليا ويتورث، خبيرة إدارة املصادر في قسم تكنولوجيا 
النفايات التابع للوكالة: “يساعد هذا الفهرس السلطات املسؤولة 

نهم من إدارة هذه املصادر  في احلصول على املعلومات التي مُتَكِّ
واألجهزة على نحو مأمون عندما ُتصبح غير ُمستخَدمة”. 

والفهرس املذكور هو أداة مرجعية إلكترونية، ويتضمن قائمة 
باملصِنّعني واملصادر وفًقا ألصناف مناذج األجهزة املختومة وقياساتها 
وشكلها والعالمات املميزة لها وصورها، بل وحتى الفترة التي ُصِنّع 

خاللها منوذج محدد بعينه. وقد ُجِمعت املعلومات املدرجة في 
الفهرس املذكور من العديد من قواعد بيانات املصادر املفتوحة ومن 

فهارس املصِنّعني، وكذلك من البعثات التي قامت بها الوكالة. 

وباإلضافة إلى الفهرس اإللكتروني، ميكن للدول طلب املساعدة 
من مركز احلادثات والطوارئ التابع للوكالة فيما يتعلق بحاالت 
م الوكالة  الطوارئ التي تنطوي على مصادر مختومة. كما ُتقِدّ
املشورة للدول بشأن إدارة دورة عمر املصادر املشعة على نحو 
سليم، والترويج ملمارسات العمل املأمونة، وتعزيز األمن أثناء 
االستخدام والنقل واخلزن في إطار برنامج إدارة املصادر املشعة 

املختومة املهَملة. وهذا البرنامج يساعد الدول على تنفيذ 
تكنولوجيات مأمونة وفعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق باستعادة 

املصادر املشعة املختومة املهَملة وتكييفها وخزنها. وتقدم الوكالة 
املساعدة كذلك في إعادة املصادر املشعة املختومة املهَملة العالية 
النشاط إلى بلد املنشأ وإعادة تدويرها، وكذلك تكييف مصادر 

الراديوم املهَملة.

والوصول إلى الفهرس مراَقَب، وال يؤَذن باستخدامه إال للهيئات 
دها السلطات الرقابية في الدول األعضاء.  املسؤولة التي حتدِّ

ويجري باستمرار حتديث املعلومات الواردة في الفهرس استناًدا إلى 
مة من الدول وغيرها من السلطات املعترف بها.  املعلومات املقدَّ

م هذا الفهرس مساهمة قيِّمة جلهود الوكالة الرامية إلى تعزيز  ويقدِّ
التصرف املأمون واآلمن في املصادر املشعة املختومة املهَملة.

آبها ديكسيت، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

اعرف األخطار المحدقة بك
فهرسة المصادر واألجهزة المختومة

الفريق يستخرج بنجاح املصدر من اجلهاز الطبي.
)الصورة من : ب. بافليتشيك/الوكالة(

لدى إزالة املصادر، توضع في كبسوالت واقية داخل اخللية الساخنة.
)الصورة من: ل. بوترتون/الوكالة(

مصدر مهَمل في مستودع للخزن.
)الصور من: قسم تكنولوجيا النفايات التابع إلدارة الطاقة النووية في الوكالة(

مصدر مهَمل عاله الصدأ قبل تكييفه.
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مشعة ُفِقدت من أحد املستشفيات. قطعة معدنية مواد 
بون يحاولون بيع  ثة ُوجدت في ساحة للخردة. مهرِّ ملوَّ

مواد صاحلة لالستخدام في صنع أسلحة نووية. هذه السيناريوهات 
ح املخاطر التي ميكن أن تثيرها هذه املواد بالنسبة  املختلفة توضِّ

لسالمة البشر وأمنهم. ولتقييم هذه املخاطر واستحداث 
استراتيجيات لتقليصها، يجب أن تفهم الدول تداعيات ونطاق 

مثل هذه احلادثات التي تقع حول العالم.

ولفهم هذه األحداث والتصدي لها بأسلوب أفضل، حتتفظ 
الوكالة بقاعدة لبيانات احلادثات واالجتار غير املشروع جتمع 
معلومات من 122 دولة مشاِركة فيها ومن بعض املنظمات 
الدولية املختارة. وُيطَلب من هذه الدول واملنظمات تقاسم 

البيانات على أساس طوعي حول احلادثات التي تكون فيها املواد 
النووية وغيرها من املواد املشعة قد وقعت “خارج نطاق التحكم 

الرقابي”. وقد يعني ذلك حاالت ُيَبَلّغ فيها عن مواد ُفِقدت أو 
حاالت اكتشاف مواد على غير املتوقع. وتختلف هذه احلاالت 

من حاالت بريئة توضع فيها مصادر مشعة صناعية في غير 
موضعها إلى حاالت ُتبذل فيها جهود تهريب إجرامية قد تساعد 

على ارتكاب أعمال إرهابية.

ويتم تقاسم هذه املعلومات بني املشاركني في قاعدة البيانات 
املذكورة، ويحاول احمللِّلون في الوكالة حتديد االجتاهات 

واخلصائص التي ميكن أن تساعد على منع إساءة استخدام هذه 
املواد احملتمل أن تشكل خطورة.

قال جون هيليارد، رئيس قسم إدارة املعلومات والتنسيق الذي 
يدير قاعدة البيانات: “أصبحت قاعدة بيانات احلادثات واالجتار 
غير املشروع أداة معترفًا بها على الصعيد الدولي لتمكني الدول 

من دراسة نطاق وطبيعة هذه احلادثات”. وأضاف: “لقد تعلَّمنا 
الكثير من خالل دراسة هذه احلادثات، ونأمل أن تساعدنا تلك 

املعلومات على منع وقوع حوادث أو جرائم في املستقبل.”

وقد أنشأت الوكالة قاعدة البيانات في عام 1995 بعد أن تنبهت 
الدول إلى خطر تزايد عدد حادثات االجتار غير املشروع في أوائل 

التسعينات. وكانت مسؤولية تشغيلها تقع أصاًل على عاتق إدارة 
الضمانات، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى إدارة األمان واألمن 
النوويني، حيث يتولى مكتب األمن النووي اآلن إدارة جميع 

عمليات جمع وحتليل البيانات.

 وقد أبلغ املشاركون في قاعدة البيانات املذكورة عن 
 2331 حادثة مؤكدة بني عام 1993 ونهاية عام 2012. 

وانطوت 419 حادثة منها على حيازة بدون إذن وعلى أنشطة 
إجرامية ذات صلة )كمحاوالت للبيع(، كما اشتملت 615 منها 

 على سرقة أو فقدان مواد )كضياع مواد من موقع صناعي(، 

وتضمنت 1244 منها أنشطة وأحداثًا أخرى غير مأذون بها 
)كحاالت الكشف عن معادن ملّوثة في ساحات للخردة(، 

واندرجت بعض احلادثات ضمن فئات متنوعة. 

وقال هيليارد: “عادًة ما حتظى مجموعة احليازة بدون إذن 
واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة باجلزء األكبر من االهتمام ألنها 
تصف معظم التهديدات الكيدية على األمن”. وقد تضاءلت 

حاالت التبليغ عن احلادثات في هذه املجموعة منذ أوائل 
التسعينات، وتضم 16 حادثة مؤكدة تنطوي على حيازة بدون 

 إذن لليورانيوم أو البلوتونيوم الشديد اإلثراء. وانطوت بعض 
هذه احلاالت على محاوالت لبيع هذه املواد أو االجتار بها عبر 

احلدود الدولية. 

“ولم تنطِو أيٌّ من هذه احلاالت على مواد بكميات تكفي حتى 
لصنع سالح نووي غير متقن، ولكنها ُتبنيِّ أنَّ بعض األشرار 
يعتقدون أنه ميكنهم بيع هذه األشياء في السوق السوداء.”

وما يثير القلق أيضًا هو أن بعض احلادثات تشير إلى توّرط مهنيني 
عاملني في املجال النووي، وليس فقط حفنة من املجرمني.

وقال هيليارد: “لقد رأينا نوعًا جديًدا من محترفي االجتار غير املشروع، 
فضاًل عن إشارات عَرضية جلناة يعملون معًا في شبكات صغيرة.”

وقد تزايدت حاالت اإلبالغ في املجموعات األخرى من احلادثات 
زيادة كبيرة منذ عام 1993، وبلغت ذروتها على ما يبدو 

في أواسط العقد األول من القرن احلالي. وقد يكون من املثير 
للتحدي متييز االجتاهات في اإلحصائيات، فبعض هذه الزيادات 
ميكن ببساطة أن يعّبر عن حتّسن القدرات الوطنية على الكشف 

واإلبالغ، وال يجسد العدد احلقيقي للحادثات.

را: “وخالصة القول، إنَّ قاعدة بيانات احلادثات  وقال هيليارد مفِسّ
واالجتار غير املشروع أثبتت أنَّها مصدر دولي عظيم، ونحن نعمل 
بال هوادة لتوسيع املشاركة فيها. ومع حلول عام 2013 باعتباره 

 العام العشرين في سجل إضافاتنا للبيانات، فإنني واثق بأن 
نا أساسيا لعمل الوكالة في املجال  قاعدة البيانات ستكون مكوِّ

النووي مستقباًل.”

غريغ ويب، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

تعقُّب محترفي االتجار غير المشروع
قاعدة الوكالة الخاصة ببيانات الحادثات واالتجار غير المشروع

أي تلميح يصدر بشأن تعزيز قدرات التحليل اجلنائي إن 
)الطب الشرعي( النووي ميكن أن يجعل احلكومات متسك 

قبضتها بإحكام على َمحافظ نقودها برد فعل انعكاسي. وذلك ألن 
هذا املصطلح له جرس يوحي بأنه من مضمار التكنولوجيا الرفيعة 

جداً، ولهذا السبب فهو مضمار باهظ التكلفة جداً.

وفي وقت يتسم بتدابير التقشف، ميكن أن جتد البلدان صعوبة في 
أن تأخذ على عاتقها مسؤوليات مالية إضافية، حتى وإن كانت 

تلك املسؤوليات تتعلق باألمن النووي.

ولكن وفقًا لرأي مكتب األمن النووي في الوكالة، ليس اكتساب 
الكفاءة في التحليل اجلنائي النووي باهظ التكلفة كما يلوح ألول 

وهلة. فإن التحليل اجلنائي النووي هو علم يعنى بكشف أصل 
املواد النووية وتاريخها، وبخاصة تلك املواد التي يعثر عليها في 

موقع حدثت فيه جرمية. يقول ديفيد سميث، منسق األمن النووي 
في الوكالة: “إن أي بلد ميكنه أن يضطلع بعملية فحص حتليلي 

جنائي نووي، مستعماًل ما هو متوافر لديه حاليًا من قدرات تقنية 
تسّخر بسهولة ضمن إطار البنية األساسية لألمن النووي.”

ويضيف بقوله إن البلدان “لديها من قبل املعدات التحليلية 
الصحيحة –أي معدات قياس الطيف ومعدات الكيمياء غير 

العضوية، على سبيل املثال- في اجلامعات، ولدى الهيئات الرقابية 
وشركات التعدين، وهي بضعة أماكن نذكرها على سبيل املثال 

ال احلصر. كما إن لديها الكثير من اخلبرة االختصاصية –أي 
بني  بني واملوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون املدرَّ التقنيني املدرَّ

أيضًا- ولكنها ال تدرك أن جتميع هذه العناصر معًا، إلى جانب 
وجود خطط واستراتيجيات قابلة للعمل بها – تستطيع الوكالة أن 

توفرها - ميكن أن يكون إحدى الوسائل الفعالة ملمارسة التحليل 
اجلنائي النووي.”

توفر اخلطة
يقول سميث إن العامل الرئيسي هو توفر خطة جاهزة لتنفيذها في 

حالة وقوع حادثة نووية.

فإذا ُضبطت مادة نووية ما في معبر حدودي، أو إذا ُعثر عليها 
ضمن البّرادات املهملة في فناء للخردة، أو إذا اسُتعملت في قنبلة 
قذرة، فال بد للسلطات الوطنية واحمللية من أن تتوفر لديها بالفعل 

نظم قائمة بغية احتواء هذه املادة واكتشاف أصلها. وينبغي 
بني  للموظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون وعن األمن أن يكونوا مدرَّ

على كيفية التصرف بشأن مواقع اجلرمية هذه، وذلك حرصًا على 
عدم فقدان أي دليل إثباتي حاسم )غير نووي في كثير من األحيان( 

أو على عدم تلوثه.

بال نقود تدفع
تعزيز قدرات التحليل الجنائي النووي لدى الدول بأقل تكلفة

تعمل الوكالة بتعاون وثيق مع مختبرات رئيسية 
متخصصة في التحليل اجلنائي النووي، فتتيح 

ألعضائها سبل الوصول إلى أحدث املرافق التحليلية 
عند التحقيق في اجلرائم.

بة. وحال العثور عليها، سوف حتلَّل اخلواص  تفتيش حوض لبناء السفن بحثًا عن مادة نووية مهرَّ
الكيميائية وغيرها من خواص تلك املادة لكشف املعلومات عن تاريخها.

)الصورة من: دي. سميث/الوكالة(
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كما يقول سميث: “إن القضايا اجلنائية التي تتعلق مبادة نووية 
أفلتت من سيطرة الرادار احلكومي، نقول عنها إنها خارج السيطرة 

الرقابية، هي قضايا كثيراً ما ُتكسب أو ُتخسر استناداً إلى قوة 
أدلة التحليل اجلنائي اإلثباتية غير النووية. وبناًء على حتليل 

احلاوية الرصاصية التي تدرع املادة املشعة، أو نوع القارورة التي 
هي الكبسولة التي حتتوي على املادة، أو الطني على رفرف سيارة 

لها ارتباط بحدث تهريب نووي، البد للسلطات من أن تكون 
مستعدة مسبقًا للقيام بهذا النوع من جمع األدلة اإلثباتية، وبهذا 

النوع من التحليل، قبل وقوع حادثة ما”.

وينصح اخلبراء بأن هذه اخلطط وهذا التدريب يجب أن يكونا 
متوفرين قبل سنني من االحتياج إلى هذه القدرات.

القيام مبا هو صحيح
تبني خطة العمل النموذجية التي أعدتها الوكالة، الواردة في 
املنشور املعنون “دعم التحليل اجلنائي النووي” )العدد 2 من 

سلسلة األمن النووي التي تصدر عن الوكالة(، بتفصيل اخلطوات 
التي ينبغي ألي بلد القيام بها لكي يضع خطته في شكل صحيح. 

وقد حظي هذا املنشور بحسن القبول من الدول منذ نشره ألول 
ح حاليًا لكي تتبدى فيه أحدث  مرة في عام 2006، وهو ينقَّ

منجزات التقدم واخلبرات في علم التحليل اجلنائي النووي مبا من 
شأنه أن يدعم التحقيقات اجلنائية.

وأما فيما يخص تلك الدول التي ليست لديها قدرات على القيام 
بالتحليالت النووية، فإن الوكالة ميكنها أن تيسر استحداث هذه 
القدرات بالعمل مع املؤسسات املعنية في تلك الدول التي تفتقر 

لها. وتعمل الوكالة بتعاون وثيق مع مختبرات رئيسية متخصصة 
في التحليل اجلنائي النووي لدى بعض الدول األعضاء فيها، 

وكذلك مع شبكة واسعة من مختبرات التحليل اجلنائي النووي 
الدولية الشريكة. وهذه الشبكة تتيح ألعضائها سبل الوصول 

إلى خبراء بارزين في مجال التحليل اجلنائي وإلى أحدث املرافق 
التحليلية، عند التحقيق في جرائم وقعت. وقد أبرمت بعض 

البلدان من قبل اتفاقات مع جهات لديها خبرة اختصاصية هامة 
في مجال التحليل النووي.

ساشا هنريكيز، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

استخدام الذّرة لحل معضالت الجرائم
التحليالت الجنائية النووية األساسية

علم التحليالت اجلنائية النووية ُيعنى بتحليل البصمات 
النظيرية، واخلواص الكيميائية، والسمات الفيزيائية للمواد 

النووية أو غيرها من املواد املشعة، لكشف املعلومات الالزمة 
عن أصل املادة وتاريخها. وُيستعمل التحليل اجلنائي النووي 

في اإلجراءات القانونية للدعاوى على الصعيدين الوطني 
والدولي، ومن ذلك مثاًل دعاوى القضايا اجلنائية التي تتعلق 

بالتهريب أو اإلرهاب.

ومن ثم فإن توّفر املقدرة على التأكد )عن يقني( من أين 
جاءت املادة النووية/املشعة ومن جميع األماكن التي طافت 

بها، يساعد البلدان على حتديد وجود أي فجوات في 
بنيتها األساسية الرقابية النووية. ذلك أن املواد احلساسة 

واحملتملة اخلطورة، كهذه املواد، ال ميكن إزالتها من نطاق 
املراقبة املأذون بها من السلطات، لكي تقع في النهاية في 

أيدي اجلمهور العام أو في أيدي املجرمني، إذا ما كان النظام 
الرقابي يؤدي وظيفته كما ينبغي.

فالتحليل اجلنائي النووي مهم ألن النتائج التي ُتستخلص 
من فحص حتليلي جنائي نووي تكون ذات أهمية حاسمة 

للتحقيقات اخلاصة بإنفاذ القانون؛ وألنه يساعد الدول على 
اتخاذ القرارات املبنية على املعلومات والتي من شأنها أن 

حتسن ممارساتها في مجال األمن النووي.

كيف يؤدى العمل في هذا املجال؟ إن التحليل اجلنائي 
النووي ال يتطلب استثمارات جديدة باهظة، بل يستفيد 
باألحرى من القدرات التقنية املوجودة لدى الدولة، مبا في 

ذلك الوسائل التحليلية، واخلبرة العلمية االختصاصية، 
واملرافق اإلشعاعية التي يتولى أمرها املشغلون النوويون أو 

الرقابيون أو الراصدون البيئيون املعنيون، أو املعاهد العلمية 
املعنية. وقد وضعت الوكالة وشركاؤها الدوليون إرشادات 

 توجيهية دولية بشأن كيفية القيام بفحوص التحليل 
 اجلنائي النووي. وترد هذه اإلرشادات التوجيهية ضمن 

خطة العمل النموذجية.

كما تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول التي 
لديها وسائل التحليل اجلنائي النووي وذلك بنشر إرشادات 

توجيهية تقنية بشأن كيفية القيام بالفحوص التحليلية 
اجلنائية النووية الشاملة. وتضطلع الوكالة أيضًا بالتدريب 

ذي السمة العامة بغية زيادة الوعي بالتحليالت اجلنائية 
النووية وفهم مغزاها؛ كما تدرب االختصاصيني املمارسني 

من أجل حتسني مرحلة البدء بالفحص التحليلي اجلنائي 
النووي. وأخيراً، فإن الوكالة تشجع كل دولة عضو على 
إعداد مكتبة متخصصة بعلوم التحليل اجلنائي النووي، 

وتساعدها على استحداث بنية مشتركة لتنظيم معلوماتها.

املساهمون
يوكيا أمانو
تيم أندروز

دانيال دالستروم
آبها ديكسيت

دونالد دودنهوفر
فيلموس فريدريخ
كريستينا جورج
ساشا هنريكيز
جون هيليارد

بيتر كايزر
ديفيد المبيرت

ماريا دي لوردس فيز كارمونا
سوزانا لوف
صوفيا مياو
خمار مرابط

ريتشارد مورفي
لويز بوترتون
بيتر ريكوود
جوليا شو

ديفيد سميث
آرفيداس ستادالنيكاس

غريغ ويب
جوليا ويتوورث

13-22316ISSN 1819-1800




