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ميكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها مجلة الوكالة
يف مواضع أخرى ِب ُح ِّرية ،رشيطة اإلشارة إىل املصدر .وإذا كان مبيناً أ َّن
الكاتب من غري موظفي الوكالة ،فيجب الحصول منه أو من املنظمة
ِ
املصدرة عىل إذن بإعادة النرش ،ما مل يكن ذلك ألغراض االستعراض.
ووجهات النظر امل ُع َرب عنها يف أي مقالة موقّعة واردة يف مجلة الوكالة
ال تمُ ث ِّـل بالرضورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وال تتح َّمل
الوكالة أي مسؤولية عنها.
الغالف:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تأسست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة يف إطار األمم املتحدة يف
وقد َّ
عام  ،1957وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي
متلك الخربة يف مجال التكنولوجيات النووية .وتساعد مختربات الوكالة
املتخصصة الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول
األعضاء يف الوكالة يف مجاالت مثل الصحة البرشية ،واألغذية ،واملياه،
والصناعة ،والبيئة.
املنصة العاملية لتعزيز األمن النووي .وقد
وتقوم الوكالة كذلك بدور ّ
أسست الوكالة سلسلة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية
املتوافق عليها دولياً بشأن األمن النووي .كام تركّز أنشطة الوكالة عىل
تقديم املساعدة للتقليل إىل الحد األدىن من مخاطر وقوع املواد النووية
وغريها من املواد املشعة يف أيدي اإلرهابيـني واملجرمني ،أو خطر تعرض
املرافق النووية ألعامل كيدية.
وتوفِّر معايري األمان الخاصة بالوكالة نظاماً ملبادئ األمان األساسية،
وتجسد توافقاً دولياً يف اآلراء حول ما يشكِّل مستوى عالياً من األمان
ِّ
لحامية الناس والبيئة من التأثريات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة .وقد
ُو ِضعت معايري األمان الخاصة بالوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق
واألنشطة النووية التي ت ُستَخ َدم لألغراض السلمية ،وكذلك لتطبيقها يف
اإلجراءات الوقائية الرامية إىل تقليص املخاطر اإلشعاعية القامئة.
وتتحقَّق الوكالة أيضً ا ،من خالل نظامها التفتييش ،من امتثال الدول
األعضاء لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها مبوجب معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار ،واملتمثلة يف
عدم استخدام املواد واملرافق النووية إال لألغراض السلمية.
ولعمل الوكالة جوانب متعددة ،وتشارك فيه طائفة واسعة ومتنوعة من
الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل .وت ُح َّدد برامج الوكالة
وميزانياتها من خالل مقررات جهازي تقرير سياسات الوكالة – أي
مجلس املحافظني املؤلف من  35عضوا ً واملؤمتر العام الذي يضم جميع
الدول األعضاء.
ويوجد املقر الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل .كام توجد مكاتب
ميدانية ومكاتب اتصال يف جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو .وتدير
كل من موناكو وزايربسدورف وفيينا .وعالو ًة
الوكالة مختربات علمية يف ٍّ
عىل ذلك ،تدعم الوكالة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية يف
ترييستي بإيطاليا وتوفر له التمويل الالزم.

ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
مساهمة جوهرية في السلم واألمن الدوليين
بقلم يوكيا أمانو

منع

انتشار األسلحة النووية مهمة معقدة .وبعد انقضاء
سبعني عاماً عىل إثبات القدرة التدمريية لألسلحة
النووية يف هريوشيام وناغازايك ،توجد اآلن عدة آليات دولية
سياسية وقانونية قامئة لردع انتشار األسلحة النووية .وضامنات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أهم تلك اآلليات.
وكثريا ما يُشار إىل الوكالة باسم "الرقيب النووي" للعامل .فنحن
منلك ما يلزم من كفاءة تقنية واستقاللية وموضوعية لتقديم
توكيدات ذات مصداقية بأن الدول تحرتم التزاماتها الدولية
باستخدام املواد النووية لألغراض السلمية وحدها .وباستطاعة
الوكالة أن تنبِّه العامل ،من خالل الكشف املبكر عن أي تحريف
للمواد النووية أو إساءة استخدام للتكنولوجيا النووية ،إىل
احتامل وجود انتشار .ويسهم ذلك إسهاماً جوهرياً يف السلم
واألمن الدوليني.

وضامنات الوكالة هي ضامنات تقنية قامئة عىل أسس علمية
وتستعني بالتكنولوجيات الحديثة ،كام يظهر من املقالني
املنشورين يف الصفحتني  18و  .22ويستند تنفيذ الضامنات
إىل اتفاقات قانونية ،يف شكل معاهدات دولية واتفاقات
ثنائية عىل السواء ،بني الوكالة والدول (انظر املقال يف
الصفحة  .)4ولذلك ميثل تطبيق ضامنات الوكالة التزاماً
قانونياً عىل عاتق الوكالة .ونحن نستخلص استنتاجاتنا
الخاصة بالضامنات بشكل مستقل.

مواكبة التغري
يختلف العامل الذي ننفذ فيه الضامنات اليوم اختالفا كبريا عام
كان عليه العامل يف عام  1957عندما أُ ِّسست الوكالة .وللتغلب
عىل التحديات الناشئة ،يتعني علينا أن نظل مرنني وقادرين
عىل التكيف .ويتعني علينا أيضاً أن نستفيد من التكنولوجيا
الحديثة ،وذلك ،عىل سبيل املثال ،من خالل استخدام الرصد
عن بُعد والصور امللتقطة بالسواتل .وقد قمنا بتطوير قدراتنا
التحليلية تطويرا كبريا من خالل تحديث مختربات الضامنات
التابعة لنا تحديثا كامال .ويجوب مفتشو الضامنات التابعون
لنا أرجاء العامل عىل مدار األسبوع للقيام بأنشطة التحقُّـق
امليدانية.
ويقدم هذا العدد من مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نظرة خلف الكواليس .فبإمكانكم متابعة مفتش ضامنات ملدة
يوم يف محطة قوى نووية ،والتعرف عىل كيفية أخذ العينات
البيئية .ونق ّدم لكم أيضاً أمثلة لألنواع العديدة من معدات
الضامنات ،ونرشح كيف يساعدنا أخذ عينات صغرية من املواد
النووية بانتظام عىل التحقق من عدم فقدان أي يشء.

"وباستطاعة الوكالة أن
تن ِّبه العالم ،من خالل
الكشف المبكر عن أي
تحريف للمواد النووية
أو إساءة استخدام
للتكنولوجيا النووية ،إلى
احتمال وجود انتشار".
 −يوكيا أمانو ،المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية

ويحدوين األمل بأن يسهم هذا املنشور يف تحسني فهم أصحاب
املصلحة وعموم الجمهور عىل السواء ألنشطة الضامنات التي
تضطلع بها الوكالة.

(الصور من :دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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من خالل الضمانات ،تقدم الوكالة الدولية للطاقة
الذرية توكيدات ذات مصداقية بأن الدول تحترم
التزاماتها الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية
لألغراض السلمية وحدها.
(الرسم املعلومايت :ريتو كني/الوكالة)

 | 4مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حزيران  /يونيه 2016

البيئة

دمة عدم االنتشار النووي
الهدف

من ضامنات الوكالة هو ردع
انتشار األسلحة النووية ،من خالل
الكشف املبكِّر عن تحريف املواد النووية أو إساءة
استخدام التكنولوجيا النووية ،ومن خالل تقديم
توكيدات موثوقة للمجتمع الدويل بأ َّن الدول تحرتم
التزاماتها الخاصة بالضامنات واملتمثلة يف استخدام
املواد واملفردات األخرى املتصلة باملجال النووي
والخاضعة للضامنات لألغراض السلمية وحدها.

وما زال عدد املرافق النووية واستخدام املواد
النووية يف ازدياد .وهناك مفاعالت قوى نووية
جديدة قيد التشييد ومنو مطرد يف استخدام العلوم
والتكنولوجيا النووية ،ما يجعل كمية املواد وعدد
املرافق الخاضعة لضامنات الوكالة يف ازدياد مطرد.
ويف عام  ،2015كان خاضعا لضامنات الوكالة
 1286مرفقاً نووياً ومكاناً واقعاً خارج املرافق ،مثل
الجامعات واملواقع الصناعية .ونفَّذ مفتشو الوكالة
 2118عملية تفتيش يف امليدان.
ويق ِّدم هذا املقال ملحة عامة عن اإلطار القانوين
لضامنات الوكالة ،وتنفيذها ،واستنتاجات الضامنات
التي تستخلصها الوكالة.

شبكة اتفاقات الضامنات
تقتيض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية من الدول
غري الحائزة ألسلحة نووية األطراف يف املعاهدة أن تدخل يف
اتفاقات ملزمة قانوناً مع الوكالة ،تُعرف باسم اتفاقات الضامنات
الشاملة .كام أن املعاهدات اإلقليمية إلنشاء مناطق خالية من
األسلحة النووية ،مثلها مثل معاهدة عدم االنتشار ،تقتيض أيضاً
من الدول األطراف فيها أن تربم اتفاقات ضامنات شاملة مع
الوكالة .ويف إطار اتفاق الضامنات الشاملة ،تتعهد الدولة بأن
تقبل ضامنات الوكالة عىل جميع املواد النووية املوجودة يف
جميع األنشطة السلمية يف الدولة ،وتطبّق الوكالة الضامنات
للتحقُّق من عدم تحريف املواد النووية إىل أسلحة نووية أو
أجهزة متفجرة نووية أخرى.
ويف إطار معاهدة عدم االنتشار ،هناك أيضاً خمس دول حائزة
ألسلحة نووية  -هي روسيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة األمريكية  -أبرم كل منها "اتفاق ضامنات
طوعية" مع الوكالة .ويف إطار اتفاق الضامنات الطوعية ،تطبّق

الضمانات باألرقام ()2015

 967هو عدد عينات المواد النووية والعينات البيئية التي ُجمعت
 2118هو عدد عمليات التفتيش الميدانية




 *883هو عدد أفراد القوى العاملة 
 1416هو عدد كاميرات المراقبة قيد التشغيل
شبكة تتألف من  20مختبراً مؤهالً
 407هو عدد الصور الملتقطة بالسواتل
* يتألف هذا الرقم من عدد املوظفني واملتعاقدين الذين
يعملون يف إدارة الضامنات التابعة للوكالة.

الوكالة الضامنات عىل املواد النووية يف املرافق التي "عرضتها"
الدولة الحائزة ألسلحة نووية لتطبيق الضامنات عليها والتي
اختارتها الوكالة لهذا الغرض.
وهناك نوع ثالث من اتفاقات الضامنات يُعرف باسم "اتفاق
ضامنات يخص مفردات بعينها" ،ومبوجبه تطبّق الوكالة
الضامنات عىل املواد واملرافق النووية وسائر املفردات املنصوص
عليها يف االتفاق .ويف الوقت الحارض تطبّق الوكالة اتفاقات
ضامنات تخص مفردات بعينها يف ثالث دول ،غري أطراف يف
معاهدة عدم االنتشار ،وهي إرسائيل وباكستان والهند.
واألغلبية العظمى من الدول التي ت ُطبّق فيها ضامنات الوكالة
هي دول غري حائزة ألسلحة نووية وأطراف يف معاهدة عدم
االنتشار .وبالنسبة لهذه الدول ،ت ُطبّق الضامنات يف إطار
اتفاقات الضامنات الشاملة املعقودة معها .ويف عام  2015كان
هناك  174دولة غري حائزة ألسلحة نووية ومرتبطة باتفاقات
ضامنات شاملة نافذة مع الوكالة .ويف عام  2015كان هناك 12
دولة طرفاً يف معاهدة عدم االنتشار مل تكن قد أدخلت بع ُد إىل
حيّز النفاذ اتفاقات ضامنات شاملة مربمة مع الوكالة عىل النحو
الذي تقتضيه املعاهدة (انظر الرسم التوضيحي يف الصفحة .)6
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تنفيذ اتفاقات الضمانات

(للدولة الواحدة ،حتى كانون األول/ديسمبر )2015
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الدول الحائزة ألسلحة نووية
األطراف يف معاهدة عدم االنتشار

CSA & AP

الدول غري األطراف يف
معاهدة عدم االنتشار*

121

NPT Nuclear-

Weapon States

 : CSAاتفاقات ضامنات شاملة
 : APبروتوكول إضايف
 : VOAاتفاق ضامنات طوعية
ٍ
مفردات بعينها
تخص
 : item-specificاتفاقات ضامنات ُّ
 : NPTمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
*الهند مرتبطة ببروتوكول إضافي نافذ

Itemspecific

Non- NPT
*States

الدول غري الحائزة ألسلحة نووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشار
NPT Non- Nuclear-Weapon States

ومن بني الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة نافذة ،هناك
 121دولة مرتبطة أيضا بربوتوكوالت إضافية نافذة ملحقة
باتفاقات الضامنات الشاملة الخاصة بها .ومينح الربوتوكول اإلضايف
الوكالة إمكانية أوسع للنفاذ إىل املعلومات واألماكن يف أي دولة
ما ،ما يزيد قدرة الوكالة عىل التحقُّق من االستخدام السلمي
لجميع املواد النووية يف تلك الدولة .وميكن إبرام بروتوكول إضايف
لجميع أنواع اتفاقات الضامنات.

تنفيذ الضامنات
تنفيذ الضامنات ،باالستناد إىل اتفاقات الضامنات ،عملية متواصلة
تتألف من أربع خطوات:
1 .1جمع وتقييم املعلومات ذات الصلة بالضامنات عن دولة ما
للتحقق من اتساقها مع إعالنات الدولة عن برنامجها النووي.
2 .2صوغ نهج ضامنات عىل مستوى الدولة يشتمل عىل إرساء
األهداف الرئيسة لتحديد املسارات املعقولة التي ميكن من
خاللها اقتناء مواد نووية مناسبة لالستخدام يف سالح نووي
أو جهاز متفجر نووي ،واختيار التدابري املتعلقة بالضامنات
املنطبقة لتحقيق تلك األهداف.
3 .3تخطيط األنشطة املتعلقة بالضامنات وتنفيذها وتقييمها ،يف
امليدان ويف مق ّر الوكالة الرئييس عىل السواء ،من خالل خطة
تنفيذ سنوية.
4 .4استخالص استنتاج متعلق بالضامنات لكل دولة عىل حدة من
الدول التي قامت الوكالة بتنفيذ الضامنات فيها.
ورغم أن الطلب عىل ضامنات الوكالة يف ازدياد ،ويزداد تعقدا ً،
ما زالت ميزانية الوكالة املخصصة لتنفيذ الضامنات عىل حالها إىل
حد بعيد .وإزاء ما تق َّدم ،من الرضوري أن يكون تنفيذ الضامنات
مجدياً من حيث التكلفة ومثمرا ً وذا كفاءة ،دون تقويض مصداقية
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استنتاجات الضامنات وجودتها .ومثة ثالثة مسارات تهدف الوكالة
من خاللها إىل الحفاظ عىل فعالية الضامنات وتعزيز تلك الفعالية،
وهي استخدام التكنولوجيا الحديثة ،والعمل بطرائق ذكية وذات
كفاءة يف املقر الرئييس ويف امليدان ،وزيادة دعم وتعاون الدول
يف تنفيذ الضامنات.

استنتاجات الضامنات
تستخلص الوكالة استنتاجات الضامنات سنوياً لكل دولة ت ُط َّبق
فيها الضامنات .وتستند تلك االستنتاجات إىل أنشطة التحقق التي
تقوم بها الوكالة بشكل مستقل وما تتوصل إليه من استنباطات،
وت ُق َّدم تلك االستنتاجات كل عام إىل مجلس محافظي الوكالة يف
تقرير تنفيذ الضامنات.
ويتفاوت نوع االستنتاج الذي ميكن للوكالة أن تتوصل إليه فيام
يتعلق بكل دولة حسب نوع اتفاق الضامنات املربم بني تلك
الدولة والوكالة ،الذي ينص عىل تع ُّهد الدولة وحقوق الوكالة
والتزاماتها ،مبا يف ذلك مستوى النفاذ إىل املواد واملعلومات النووية
(انظر الرسم التوضيحي يف الصفحة .)7

الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة
وبروتوكوالت إضافية نافذة عىل السواء

يف عام  2015مل تجد الوكالة ،فيام يخص  67دولة من  121دولة
لديها اتفاقات ضامنات شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذة عىل
السواء ،وفيام يخص تايوان ،الصني ،أي مؤرش يدل عىل تحريف
مواد نووية معلنة بعيدا ً عن األنشطة السلمية وال أي مؤرش يدل
عىل وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلنة يف الدولة ككل،
واستنتجت الوكالة أن جميع املواد النووية املوجودة يف تلك الدول
ظلت يف نطاق األنشطة السلمية .ويشار إىل هذا االستنتاج بعبارة
"االستنتاج األوسع نطاقًا" .ويف العادة ،تتمكن الوكالة من التوصل

استنتاجات الضمانات

اتفاق ضامنات شاملة وبروتوكول إضايف

(للدولة الواحدة ،حتى كانون األول/ديسمبر )2015

اتفاق
ضامنات شاملة
وبروتوكول إضايف

54

اتفاق ضامنات طوعي

5

املواد النووية التي طُبِّقت
عليها الضامنات بقيت يف
نطاق األنشطة السلمية

اتفاقات ضامنات
ٍ
مفردات بعينها
تخص
ُّ

3

67

اتفاق ضامنات
شاملة فقط

52

استنتاج
أوسع نطاقا:

جميع املواد النووية بقيت
يف نطاق األنشطة السلمية

املواد النووية املعلَنة
بقيت يف نطاق
األنشطة السلمية

املواد النووية أو املفردات
األخرى التي طُ ِّبقت عليها
الضامنات بقيت يف نطاق
األنشطة السلمية

إىل هذا االستنتاج األوسع نطاقاً فيام يتعلق بأي دولة ما بع َد
القيام بأنشطة التحقُّق ألعوام ع َّدة يف إطار اتفاق ضامنات شاملة
وبروتوكول إضايف.
ويف الدول التي توصلت الوكالة الستنتاج أوسع نطاقاً بشأنها ،تط ّبق
الوكالة "ضامنات متكاملة" تقود إىل تحقيق الوضع األمثل لجهود
التحقُّق ،وتقود حيثام كان ممكنا ،إىل خفض جهود عمليات التفتيش
امليدانية .وميكن أن تساعد هذه العالقات التعاونية القامئة عىل الثقة
املتبادلة عىل خفض تكلفة عمليات التفتيش ،وأن تؤدى يف الوقت
نفسه إىل الحد من التدخل يف تشغيل املرافق النووية .ومن بني 67
دولة تم التوصل إىل استنتاجات أوسع نطاقاً بشأنها يف عام  ،2015كانت
 54دولة ،إىل جانب تايوان ،الصني ،خاضعة بالفعل لضامنات متكاملة.
وبالنسبة للدول البالغ عددها  54دولة املرتبطة باتفاقات
ضامنات شاملة ولديها بروتوكول إضايف نافذ لكن دون التوصل
بع ُد إىل استنتاجات أوسع نطاقاً بشأنها ،مل تجد الوكالة أي
مؤرش ّ
يدل عىل تحريف مواد نووية معلنة بعيدا ً عن األنشطة
السلمية ،فيام تتواصل عمليات التقييم املتعلقة بعدم وجود
مواد وأنشطة نووية غري معلنة .وفيام يتعلق بهذه الدول،
خلصت الوكالة إىل استنتاج بأن املواد النووية املعلنة ظلت يف
نطاق األنشطة السلمية.

الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة لكن دون
بروتوكوالت إضافية

حتى نهاية عام  2015كان هناك  52دولة مرتبطة باتفاقات
ضامنات شاملة ،لكن دون بروتوكوالت إضافية نافذة .وفيام
أي مؤرش عىل تحريف مواد
يتعلق بهذه الدول ،مل تَجِد األمانة ّ
نووية معلنة بعيدا عن األنشطة النووية السلمية .ومر ُّد ذلك إىل
أن الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة وبروتوكوالت إضافية
هي وحدها التي متلك الوكالة بشأنها األدوات الكافية لنفاذ أوسع

إىل املعلومات واألماكن من أجل تقديم توكيدات ذات مصداقية
بأن جميع املواد النووية ظلت يف نطاق األنشطة السلمية.

الدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار وليست
لديها اتفاقات ضامنات شاملة

يف عام  ،2015وفيام يخص الدول األطراف يف معاهدة عدم
االنتشار البالغ عددها  12دولة التي مل تكن قد أدخلت
بع ُد حيّز النفاذ اتفاقات ضامنات شاملة ،مل تطبّق الوكالة
الضامنات ومل يكن مبقدورها استخالص أي استنتاجات متصلة
بالضامنات بشأنها.

الدول الحائزة ألسلحة نووية والدول املرتبطة
باتفاقات ضامنات تخص مفردات بعينها

فيام يخص الدول الخمس الحائزة ألسلحة نووية ،استنتجت الوكالة
يف عام  2015أن املواد النووية التي طُبقت عليها الضامنات يف
مرافق مختارة ظلت يف نطاق االستخدام السلمي أو تم سحبها من
الضامنات حسبام نصت عليه االتفاقات.
وبالنسبة للدول الثالث املرتبطة باتفاقات ضامنات تخص مفردات
بعينها ،مل تجد الوكالة أي مؤرش عىل تحريف مواد نووية أو عىل
إساءة استعامل املرافق أو املفردات األخرى التي طُبِّقت عليها
الضامنات ،وعىل هذا األساس استنتجت أن تلك املفردات ظلت
يف نطاق األنشطة السلمية.
ملحوظة :ال تنطوي التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه
الوثيقة ،مبا يف ذلك األعداد املذكورة ،عىل إبداء أي رأي مهام كان من جانب
الوكالة أو الدول األعضاء فيها فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم
أو بسلطاته أو فيام يتعلق بتعيني حدوده .ويستند عدد الدول األطراف يف
معاهدة عدم االنتشار املشار إليه إىل عدد صكوك التصديق أو االنضامم أو
الخالفة التي تم إيداعها.
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يوم في حياة مفتش ضمانات
بقلم ساشا إينريكيز

تراه

مييش عدة أميال عرب املمرات امللتوية الضيقة يف
أحد املرافق النووية ،مرتدياً مالبس واقية وحامالً
معدات ثقيلة ،ويرافقه يف كثري من األحيان موظفو الجهة
املشغِّلة للمرفق :مرحباً بكم يف حياة أحد مفتيش ضامنات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ميثل مفتشو الضامنات جانباً أساسياً من املنظومة العاملية
الخاصة بعدم االنتشار النووي ،ف ُهم يضطلعون بأنشطة
التحقُّق مبا ميكِّن الوكالة من تقديم ضامنات للدول يف كل

5

أنحاء العامل بأن البلدان األخرى ال تح ِّرف املواد النووية عن
األغراض السلمية إىل األغراض العسكرية وال تسئ استخدام
التكنولوجيا النووية .وأحد األنشطة املهمة تفتيش مخزونات
املواد النووية املعلَنة :فالوكالة الدولية للطاقة الذرية هي
املنظمة الوحيدة يف العامل التي متلك والية التحقُّق من
استخدام املواد والتكنولوجيا النووية عىل صعيد العامل.
ويف عام  ،2015كان هناك  709مرافق و 577مكاناً واقعاً خارج
املرافق يف  181دولة خاضعة لضامنات الوكالة ،ما يجعلها

مسار مفتش

 2 1التحقُّق من أختام المفاعل ➔  3التحقُّق من خزن الوقود الطازج ➔ 4

4

ح

وض الوقود المس

المفاعل

7

2

3

خزن
(الرسم المعلوماتي :ريتو كين/الوكالة)
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الوقود ال

خاضعة للتحقُّق من قبل مفتيش الوكالة .وأجرى مفتشو الوكالة
 2118عملية تفتيش ،وأمضوا  13 248يوماً تقوميياً يف امليدان.
ويف املتوسط ،مييض مفتشو الضامنات يف ترحالهم قرابة
 100يوم سنوياً ،بيد أن ُوجهاتهم ليست أماكن سياحية كتلك
التي يتوق لها اآلخرون .ففي العادة ،تقع محطات القوى،
ومناجم اليورانيوم ،ومحطات ُصنع الوقود النووي ،ومرافق
اإلثراء ،ومفاعالت البحوث ،ومرافق النفايات ،يف مناطق
نائية ،ويف بعض األحيان مناطق يصعب الوصول إليها .ويتعينَّ
عىل املفتشني أن يكونوا عىل دراية باالعتبارات األمنية يف
بعض املواقع.

الضمانات

جيئة وذهاباً

يقطع مفتشو الضامنات قرابة  5كيلومرتات مشياً وصعودا ً
عىل األدراج بشكل متواصل خالل عملية تفتيش أي محطة
قوى نووية متوسطة ،مرتدين أحذية أمان مكسوة بالفوالذ،
وخوذات أمان ،ومالبس تغطي الجسم تغطية كاملة .ويقول
عبدالله شاهد الذي يعمل مفتشاً منذ  16عاماً" :هذه وظيفة
تتطلب نشاطا بدنيا كبريا"" .فالبد من أن يكون املرء الئقاً بدنيا
وقادرا عىل التحمل".
ٍ
مؤات ،ما يزيد املشقة
ومثة أوقات يكون فيها الطقس غري
البدنية للوظيفة .ويتذكر عبدالله شاهد عندما اضطُر لحامية
جهاز قياس أشعة غاما داخل سرتته أثناء عملية تفتيش متت

التحقُّق من خزن الوقود المستهلَك ➔  8 7 6 5التحقُّق من كاميرات الضمانات

6

ستهلَك
8

المفاعل
1

لطازج

الخروج

الدخول
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مفتشو الضمانات أثناء
قيامهم بمهامهم.

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

يف شتاء قارس يف كازاخستان تدنَّت فيه درجة الحرارة إىل
 30درجة مئوية .فلو ت ُرك الجهاز يف العراء لتشققت شاشةالكريستال السائل وأصبح الجهاز برمته عديم الفائدة.
وترتاوح مدة عملية تفتيش محطة القوى النووية ما بني أربع
ساعات (إذا سارت األمور بسالسة) وعرش ساعات (عند مصادفة
مشكالت ما) .وقد يتطلب إنجاز عمليات تفتيش أنواع أخرى
من املرافق ،مثل مرافق تصنيع الوقود ،نحو أسبوع.

أماكن محفوفة باملخاطر
من بني األنشطة الرئيسة التي البد أن يقوم بها مفتشو
الضامنات ،داخل قاعة املفاعل يف محطة القوى ،التحقُّق من
محتوى حوض الوقود املستهلَك .ويستخدم املفتشون جهاز
املحسن الذي يستخدم ظاهرة تشريينكوف لتحديد
الرؤية
َّ
وجود مج ّمعات الوقود النووي املستهلَك املخزنة داخل
الحوض والتأكد من أن الجهة املشغلة للمحطة متلك كمية
الوقود التي أبلغت عنها .وقد يصل مجمل عدد مج ّمعات
الوقود املستهلك إىل اآلالف ،حسب حجم املفاعل وعمره.

المشي لمسافة ميل بصحبة

الجدول الزمني لعملية تفتيش روتينية لمحطة

السفر إىل البلد يف الليلة
السابقة ،والوصول حوايل

الساعة  7مساء.

الساعة  6صباحاً

يف اليوم التايل–مغادرة الفندق.
االنتقال بالسيارة ملدة  3ساعات
للوصول إىل محطة القوى ،التي
كثريا ما تكون واقعة يف منطقة
نائية وقليلة الكثافة السكانية.

 9صباحاً

الوصول إىل محطة القوى.
انتظار املرافقني الذين توفرهم املحطة.
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 30دقيقة إىل ساعة

لحرص املواد النووية :ينظر
املفتش يف كمية الوقود النووي
الذي اشرتاه وخزنه واستخدمه
املرفق ،وكذلك السعة التي يعمل
بها املرفق ،ملعرفة إذا ما كانت
كل هذه املعلومات متطابقة.

 15دقيقة

لاللتقاء مبمثل السلطة الوطنية
للضامنات والجهة املشغلة
للمحطة ملناقشة عملية التفتيش
واالتفاق عىل "خطة أنشطة"
تفصل خطط الجهة املشغلة
ِّ
بشأن مستقبل املرفق.

ويتحقَّق املفتشون منها بالبحث عن إشعاعات تشريينكوف
املس َّددة ،أي التوهجات الزرقاء املثرية لالنتباه ،التي تنبعث
من مج ّمعات الوقود املستهلَك (انظر املقال ،صفحة  .)18ويتم
ذلك أثناء االنحناء فوق مج ّمعات الوقود املستهلَك التي يبلغ
املحسن باستخدام
عمقها  16مرتا ً مع إمساك جهاز الرؤية
َّ
ظاهرة تشريينكوف باليد .ويستوجب بعض محطات القوى
النووية أن يُش َّد وثاق املفتشني إىل سياج عىل نحو مأمون أثناء
تفتيش أحواض الوقود املستهلَك .فهذه الوظيفة تتطلب اللياقة
والصرب والقدرة عىل التكيُّف.

االلتحاق بالعمل كمفتش
من بني نحو  250طلباً يتم تلقيها سنوياً ،يُعينَّ ما بني  15إىل
 25مفتشاً .ويتم تدريب واختبار املفتشني ال ُجدد ملدة خمسة
أو ستة أشهر قبل إرسالهم إىل املرافق .ويف العادة يُرشف عىل
باكورة املهام املسندة إليهم مفتشون أكرث خربة ،وبعدها يصبح
املفتشون ال ُجدد جاهزين أخريا ً للعمل مبفردهم .ويف السنة
األوىل يكون هناك مو ِّجه لكل مفتش جديد .وتوظف الوكالة
نحو  385مفتشاً معيناً من نحو  80بلدا ً.
وبسبب املهارات املتخصصة الالزمة للقيام مبهام هذه الوظيفة
فإن معظم املفتشني املعيَّنني هم من الفيزيائيني والكيميائيني
واملهندسني (ويُحبذ أن تكون لديهم خلفية يف الفيزياء النووية
أو مجال ذي صلة) .ويقول هيالريو مونيارادزي ،الذي عمل
مفتشاً ميدانياً ملدة مثانية أعوام ونصف العام وأمىض األعوام
الخمسة املاضية يف تدريب مفتشني ُجدد" :مفتشو الضامنات
بحاجة إىل القدرة عىل التكيف و ُحسن تقدير األمور .وهم

بحاجة إىل التعلُّم برسعة واالهتامم بالتفاصيل" .وهم بحاجة
أيضاً إىل التكتم ،فمعظم األعامل التي يقومون بها والعينات
التي يجمعونها رسية للغاية.
وهناك أنواع مختلفة من أنشطة التحقُّق  -عمليات التفتيش
املق َّررة/املعتادة ،وعمليات التفتيش غري املعلنة ،واملعاينة
التكميلية ،والتحقُّق من املعلومات التصميمية (للتأكد من
عدم إدخال أي تعديالت عىل املرفق ومن استخدامه عىل النحو
املعلَن) ،وعمليات التحقُّق من الرصيد املادي (للتحقُّق من
وجود رصيد املواد النووية املعلن  -مثل الوقود  -يف املرفق).
وقد تكون عملية التحقُّق من الرصيد املادي يف مرفق كبري
معقدة ومستهلكة للوقت بحيث قد يستغرق إنجاز املهمة
ما بني  7أيام إىل  14يوماً مبشاركة ما يصل إىل  10مفتشني.
وخالل عملية التحقُّق من املعلومات التصميمية ،يقارن
املفتش معلومات تصميم املرفق التي ق َّدمتها الدولة إىل الوكالة
باملالحظات امليدانية لتأكيد أن املعلومات املقدمة صحيحة
وكاملة ،وتأكيد عدم إساءة استخدام املرفق.
وت ُنفذ عمليات التحقُّق من املعلومات التصميمية وعمليات
التحقُّق من األرصدة املادية مرة واحدة سنوياً يف معظم
املرافق واألماكن الواقعة خارج املرافق الخاضعة لضامنات
الوكالة حول العامل والتي يناهز عددها  1300مرفق ومكان.
وقد يتعني عىل املفتشني أن يكونوا حارضين خالل أنشطة
رئيسة مثل إعادة تزويد املفاعل بالوقود يف محطات القوى
النووية ،وأن يتعاملوا مع مجموعة واسعة من املعدات
املعقدة (انظر املقال ،يف الصفحة .)18

مفتش ضمانات

ة قوى نووية متوسطة يسير كما يلي:
ساعة

إلجراء مسح إشعاعي لكامل
الجسم ،واستالم مقياس الجرعات
لتت ُّبع الجرعة اإلشعاعية التي
يتلقاها أثناء وجوده يف املكان،
وارتداء مالبس خاصة ومالبس
واقية ،قبل دخول قاعة املفاعل.

ساعتان إىل  4ساعات
يف قاعة املفاعل
ألنشطة التحقُّق.

ساعة

للغداء
مناقشة مع السلطة
الوطنية للضامنات والجهة
املشغِّلة للمحطة بشأن
إجراءات املتابعة.

ساعتان إىل  4ساعات

 4بعد الظهر

أو االنتقال إىل أمكان
أخرى ضمن املحطة إلجراء
أنشطة تحقُّق أخرى.
أو مواصلة إجراء مراجعة
سجالت حرص املواد النووية.

 7مساء

العودة إىل قاعة املفاعل

يغادر املفتش املحطة لتبدأ
رحلة العودة بالسيارة إىل
الفندق وتستغرق  3ساعات.
الوصول إىل الفندق.
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ماذا يوجد في أمتعة المفتش؟
استعراض معدات الضمانات

بقلم فنسن فورنييه

تشكل

عمليات التفتيش امليدانية جوهر أنشطة
التحقق النووي التي تضطلع بها الوكالة،
والب َّد من تزويد املفتشني باألدوات املالمئة إذا ما أردنا
ضامنات نووية فعالة .ويستخدم مفتشو الوكالة ما يربو عىل
مئة نوع من املعدات للتحقُّق من شكل املواد النووية وتركيبها
النظريي وكميتها.

شحنها إىل ُوجهة املفتشني مسبقاً .وأكرث املعدات املحمولة
باليد استخداماً هي أجهزة التحليل غري املتلف .وتكشف هذه
األجهزة عن وجود املواد النووية (اليورانيوم والبلوتونيوم
والثوريوم) وخصائصها املحددة .وهناك أجهزة متخصصة
لتقييم الخصائص الفيزيائية للمواد النووية ،أي درجة الحرارة
والوزن والحجم والسامكة وانبعاث/امتصاص الضوء.

ويف العادة ،يختار املفتشون ثالثة إىل خمسة معدات محمولة
باليد لكل عملية تفتيش .ويف هذا الصدد ،قال أالن لوبرين،
رئيس قسم القياس غري املتلف يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وهو القسم الذي يوفر أدوات الرصد املستخ َدمة من
جانب املفتشني" :ليس هناك ما ميكن أن نسميه عملية تفتيش
منوذجية"" .ويختار املفتشون املعدات عىل أساس كل حالة
عىل حدة".

ويف هذا قال لوبرين" :البد أن تكون املعدات متقدمة
تكنولوجياً ومتعددة االستعامالت ومتينة وسهلة االستخدام".
ويستعرض خرباء املعدات األجهزة ويرتقون بأدائها إىل املستوى
األمثل باستمرار ،من أجل مواكبة االبتكارات التكنولوجية
وتبسيط واجهات املستخدمني.

ويقوم التقنيون بتحضري األجهزة ومعايرتها وحزمها ،ليقوم
املفتشون بحملها ،أو يف حال كانت مفرطة الضخامة يتم
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ويف بعض األحيان ميكن استخدام املعدات املتاحة تجارياً بعد
حد أدىن من املواءمة ،بينام يف حاالت أخرى ت ُط َّور املعدات
خصيصاً للوكالة و/أو من جانب الوكالة .وهنا قال لوبرين:
"كلفة بعض هذه األدوات تفوق كلفة سيارة رياضية".

كاشفات اإلشعاعات

من بني أكرث املعدات شيوعاً يف االستخدام جهاز  .HM-5وهو أحد األجهزة التجارية التي متت
مواءمتها خصيصاً لتالئم تطبيقات التحقُّق يف مجال الضامنات .ويحمل املفتشون هذا الجهاز
للكشف عن وجود املواد املشعة .ويُصدر الجهاز صوتا "عاليا قصريا" يف حال تجاوز اإلشعاع مستوى
معيَّنا ،ويح ّدد النويدة الباعثة لإلشعاع .وباستطاعة هذا الجهاز أيضاً أن يقيس معدل إثراء اليورانيوم.
ويُستخدم جهاز  ،HM-5بفضل تع ُّدد استخداماته ،يف جميع عمليات التفتيش تقريبا التي تضطلع
بها الوكالة.

شؤون اإلثراء

اليورانيوم املرثى إىل اليورانيوم 235-رضوري الستدامة التفاعل املتسلسل النووي .لكن ميكن أيضاً
استخدام املواد والتكنولوجيا النووية املوجودة يف محطات اإلثراء لتصنيع يورانيوم صالح إلنتاج
األسلحة .ويف املرافق التي تقوم مبعالجة و/أو خزن اليورانيوم ،يقيس املفتشون وزن اليورانيوم
ونسبة إثرائه من أجل حساب الكمية اإلجاملية للامدة اإلنشطارية.

ويستخدم املفتشون خلية حمل كبرية ،هي نوع من امليزان املعلق ،لقياس وزن االسطوانة من أجل
تقدير كمية املواد داخلها ،مثل اليورانيوم .وتعمل خلية الحمل ضمن نطاقني من األحامل ،هام ما
يصل إىل  5000كيلوغرام وما يصل إىل  20 000كيلوغرام.
وللتحقُّق من مستويات اإلثراء ،يستخدم املفتشون يف كثري من األحيان ،ألخذ القياسات ،كاشفات
فائقة التقنية تستخدم قياس طيف أشعة غاما ،وهي تقنية لرصد وتقييم أشعة غاما املنبعثة
من أي مصدر ما .وعىل سبيل املثال ،هناك نظام الجرمانيوم املربَّد كهربائياً ( )ECGSالذي
هو كاشف مدمج ومحمول فائق الدقة يعتمد عىل بلورات جرمانيوم نشطة ميكن ،عند تربيدها
إىل درجة  140-مئوية ،أن تكشف عن أشعة غاما املنبعثة من اليورانيوم .وميكن استخدام هذا
النظام يف بيئات غري املختربات ألنه ،خالفاً لكاشفات الجرمانيوم التقليدية ،ميكن تربيده باستخدام
بطاريات ،بدالً من النيرتوجني السائل الذي يصعب التعامل معه وال يتوافر دامئاً.
وكام يظهر يف الصورة ،تكون املادة قيد التحليل يف بعض األحيان محتواة داخل أسطوانة ضخمة.
ولضامن أن يكون بإمكان نظام الجرمانيوم امل َّربد كهربائياً ،أو غريه من األدوات ،تقييم البيانات
وتحليلها بدقة ،يستخدم املفتشون مقياس سامكة فوق صويت لضبط حساسية الكاشف حسب
إشعاع غاما وبناء عىل سامكة جدران االسطوانة.
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تحت املاء

يستخدم املفتشون أنواعاً مختلفة من نظم الكاشفات لقياس سامت الوقود
املستهلَك واملرشِّ حات والنفايات يف املرافق النووية.
وعىل سبيل املثال ،يتألف جهاز اختبار خصائص الوقود املُش َّعع من
كاشف أشعة غاما صغري لكنه حساس ،بحجم حجر كريم صغري ،ومحوي
داخل أنبوب لحاميته ،ويدلىّ هذا الكاشف يف حوض الوقود املستهلك لقياس
املواد املخزنة فيه .وهناك كوابل لربطه بجهاز التحليل الذي يبقى إىل جانب
حوض الوقود.
ويقيس الجهاز كثافة شعاع غاما عند مستويات طاقة متفاوتة .ولكل نظري
من كل ذرة انبعاث شعاع غاما مم ِّيز ،ولذلك ميكن استخدام قياس طيف
أشعة غاما للتحقُّق من محتوى املفردات املوجودة داخل حوض الوقود
املستهلك .ويف حال أزيل الوقود املستهلَك أو استُبدل يف الحوض فإن
معلومات مقياس الطيف تكشف ذلك للمفتش.

تفقُّد أحواض الوقود املستهلك دون تعرض
األجهزة للبلل
أحد بدائل جهاز اختبار خصائص الوقود امل ُش َّعع للتحقُّق من الوقود
املستهلك هو الجهاز الرقمي الخاص مبشاهدة ظاهرة تشريينكوف،
ويستند هذا الجهاز إىل كامريا فائقة الحساسية تكشف الضوء فوق
البنفسجي .وهذه الكامريا موصولة بحاسوب يستخدم برمجيات متخصصة
لتحليل الصور .وقد طُ ِّور هذا الجهاز للوكالة حسب مواصفاتها الخاصة
من معدات علم الفلك .ولكن بدالً من النظر إىل النجوم ،تلتقط الكامريا
بعدستها املتخصصة ومستشعرها املتخصص الضو َء فوق البنفسجي املنبعث
من مجمعات الوقود املستهلك ،وتكشف أمناط الضوء التفاصيل الرئيسية
لخصائص هذه املج َّمعات .ويُستخدم ذلك للتحقُّق من أحواض الوقود
املستهلك مبا يضمن أن الوقود املستهلَك مل يُح َّرف أو يُستبدل بغري مجمعات
الوقود .ومن املهم هنا أن هذا الجهاز ال يُغمر يف حوض الوقود ،وهو لذلك
ال يتلوث بالعنارص املشعة.
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العمل يف إطار الربتوكول إضايف

موسعة للوصول إىل املعلومات واألماكن،
مينح الربوتوكول اإلضايف الوكالة حقوقاً َّ
ما يساعد عىل تقديم توكيدات أكرب بعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلنة يف
الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة (انظر املقال ،يف الصفحة .)4
ولتقييم مدى اكتامل إعالنات الدولة مبوجب الربوتوكول اإلضايف ،قد يقوم املفتشون
بزيارات معاينة تكميلية مستعينني بأطقم املعاينة التكميلية .وتز ّود تلك األطقم
املفتشني بأدوات متعددة لجمع املعلومات والتحقُّق من اإلعالنات .وتشمل هذه
املفردات كامريا ،ومقياس مسافات بالليزر ،وجهاز خاص بالنظام العاملي لتحديد
املواقع ،ومسجل صوت ،وبطارية ضوئية صغرية ،ونظام قياس إشعاعي لألغراض
العامة مثل جهاز  ،HM-5وطقم ألخذ العينات البيئية (انظر املقال يف الصفحة .)14
وتساعد هذه األدوات الوكالة عىل التأكُد من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غري
معلنة يف تلك الدول.

التخطيط للمستقبل

ال تزال أوجه التقدم التكنولوجية تتيح فرصا جديدة ومكاسب يف الكفاءة عىل صعيد أعامل الرصد
والتحقُّق .ويبلغ متوسط العمر االفرتايض للمعدات نحو عرشة أعوام ،وبعد ذلك تتناقص موثوقيتها.
وتعمل الوكالة ،بدعم حاسم من دول أعضاء عدة ،عىل مواكبة تط ُّور التكنولوجيا الحديثة.
ويف هذا الصدد ،قال دمييرتي فينكر ،أخصايئ التبصرّ التكنولوجي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
إن "تحسني كفاءة عمليات التفتيش من أولويات الوكالة .وهدفنا هو أن نقوم مبا نقوم به اليوم برسعة
أكرب وبطريقة أفضل دون إرباك تدفُّق العمل"" .ونحقق ذلك من خالل تنفيذ تغيريات تدريجية ومن
خالل مواءمة األدوات والتكنولوجيات املتوافرة بالفعل يف األسواق".
وعىل سبيل املثال فإن إدخال تحسينات عىل أطقم أدوات املعاينة التكميلية سيتيح للمفتشني يف
املستقبل القريب العمل برسعة أكرب ،وبدقة أكرب ،وإعداد التقارير بجهد أقل عند عودتهم إىل فيينا.

وسوف يستخدمون أقالما إلكرتونية لتدوين املالحظات يف امليدان ،ونظاما مستقال
لتحديد املواقع قامئا عىل وحدة قصور ذايت مث َّبتة عىل قدم املفتش ملتابعة مسار حركته،
وكامريات مختلفة من بينها كامريات األشعة تحت الحمراء ،مقرونة مبقياس نطاقات
وكاشف إشعاع مصغَر جديد قادر عىل كشف املصادر املختلفة لإلشعاع وعىل تحديد

هويتها .ويتم تحميل البيانات املج َّمعة يف امليدان إىل برنامج حاسويب ،وت ُجمع املعلومات
إلعداد تقرير تفتيش بالغ الدقة ومح َّدد املواقع يُظهر الوقت ،والقيمة اإلشعاعية ،والصور،
واملواقع الدقيقة ألخذ العينات ،عىل امتداد عملية التفتيش.
وتابع فينكر قائالً" :بدالً من أن يستنزف املفتشون نصف وقتهم يف جمع املعلومات
إلعداد التقرير ،نزودهم بحلول تكنولوجية تجعلهم يتفرغون معظم الوقت للتحليل بدالً
من ذلك".

وتعكف الوكالة أيضاً عىل تقييم فوائد استخدام تكنولوجيا الليزر ثالثية األبعاد يف أنشطة
التحقُّق ،ألن بإمكان هذه التكنولوجيا أن ترسم خرائط املباين برسعة عندما مير املفتش
عربها حامالً تلك األداة يف يده .والخرائط ثالثية األبعاد املتأتية من ذلك أكرث كفاءة من
الصور العادية للتحقُّق من إعالنات الدول عن مرافقها.
الصور من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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استقصاء المواد الخاضعة للضمانات 7/24
بقلم فنسن فورنييه

يف

حني أن عمليات التفتيش يف ُصلْب أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،غري أن جهود املفتشني ت ُرفد
عىل نحو متزايد بتكنولوجيات مراقبة تعمل عىل مدار الساعة .وهو ما يتيح للوكالة تعزيز فاعلية ضامناتها واالرتقاء بكفاءتها يف
الوقت نفسه.
ويحقق مثل هذا الرصد للمواد واملرافق النووية استمرارية معرفية ،وهو ما ميثل الضامنة النهائية بأن املواد مل ت ُح َّرف عن استخداماتها
السلمية .وبدالً من أن يستلزم األمر وجود مفتشني ،تقوم الكامريات وكاشفات اإلشعاعات بتسجيل العمليات التي تستغرق وقتاً طويالً،
مثل إعادة تزويد مفاعالت املاء الخفيف بالوقود ،فقد تستغرق تلك العملية أسابيع عدة .وبعدئذ إما أن ت ُنقل البيانات بطريقة آمنة
إىل الوكالة يف الزمن الحقيقي ،أو بإمكان املفتشني استعراضها يف املوقع خالل عملية التفتيش املعنية والتأكد فيام إذا كانت األنشطة
تتم عىل النحو املعلن.

وتُجمع أكرث من مليون وحدة من بيانات الضامنات املشفَّرة من خالل ما يربو عىل  1400كامريا مراقبة ،و 400من أجهزة استشعار اإلشعاعات
وغريها من أجهزة االستشعار حول العامل .ويضمن أكرث من  23 000من األختام املركّبة يف املرافق النووية احتواء املواد واملعدات.

عيون يقظة

يتألف نظام املراقبة من الجيل التايل لدى الوكالة من كامريات ضمن حاويات تُظهر
عالمات التالعب ،ومز َّودة ببطاريات طويلة األجل ميكن أن توفر الكهرباء الالزمة لفرتات
ممتدة دون الحاجة إىل طاقة خارجية .وت ُصان صحة ورسية بيانات املراقبة املتأتية
من نظام املراقبة من الجيل التايل من خالل ثالث طبقات مختلفة من حامية البيانات
التشفريية وطبقات متعددة من التكنولوجيا املادية والخاملة والنشطة إلظهار عالمات
التالعب .ويف صميم كامريات نظام املراقبة من الجيل التايل يوفر مك ّون املراقبة الرئيس
اآلمن الحامية للمكونات اإللكرتونية الحاسمة وأجهزة االستشعار البرصية ،وكذلك
األرسار التشفريية من خالل آلية نشطة إلظهار عالمات التالعب.

وت ُركب الكامريات ضمن مناطق التخزين ،ويف أحواض الوقود املستهلَك وبالقرب
منها ،وعند جميع نقاط العبور التي ميكن أن مت ّر من خاللها املواد النووية .وقد تُزود
الكامريات بعدسة برصية تُعرف باسم "عني السمكة" بحيث تتمكن تلك الكامريات من
التقاط صور بانورامية .وتلتقط الكامريات الصور عىل فرتات محددة مسبقاً ،وترتاوح
الفرتة الفاصلة بني صورة وأخرى من ثانية واحدة إىل عرش دقائق أو أكرث ،إذ يعتمد ذلك
عىل احتياجات التحقق .وعىل سبيل املثال ،يف مرافق اإلثراء ،تس ّجل الكامريات الحركة
بوترية أكرب ،فيام تكون الفرتة الزمنية الفاصلة يف مناطق التخزين أطول .ويف هذا الصدد،
يقول غابور هاديف ،رئيس فريق مراقبة الضامنات لدى الوكالة" :يف حال أراد أحدهم
تثبيت رافعة لنقل مواد ،كام هو الحال يف مرافق التخزين ،بإمكاننا الكشف عن أي
أنشطة مشبوهة حتى لو التُقطت الصور بوترية أقل".
ويوضح هاديف قائالً إن التقاط الصور بدالً من تسجيل األفالم املستمر أكرث فائدة
ألسباب عدة ،فمن شأن ذلك إطالة عمر البطارية ،كام أن عملية معالجة الصور
وتحليلها أكرث سهولة مام عليه الحال مع األفالم.
وت ُعالج بيانات املراقبة مسبقاً الستعراضها باالستعانة بربمجيات متخصصة تكشف
عن الحركة ،ويقوم املفتشون بفحص تلك البيانات وتقييم فيام إذا كانت متسقة مع
العمليات االعتيادية واملبلَغ عنها يف املرفق.
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التأكد من اإلشعاعات عن ُبعد

كامريات املراقبة مصممة ملراقبة الحركة ،لكن ليس مبقدورها أن تكشف عن املستويات اإلشعاعية .وتحقيقاً لتلك الغاية ،تستخدم الوكالة
نُظم رصد آلية للقياس غري املتلف للقياس غري املتلف تشمل كاشفات إشعاعات لقياس اإلشعاعات النيوترونية وأشعة غاما إىل جانب
أجهزة استشعار مختلفة لقياس الحرارة والتدفق وغريها من البارامرتات .وهنا يقول تريي بوشيه ،رئيس فريق نُظم الرصد اآليل لدى
الوكالة" :هذه ت ُركَّب يف مواقع محددة لتحديد خصائص املواد النووية والتحقق منها ،ورصد حركة الوقود املستهلَك ،وجمع البيانات
املشفَّرة وإرسالها عىل مدار الساعة".
وميكن تركيب هذه النظم لجمع البيانات يف مناطق يتعذر عىل املفتشني الوصول إليها بسبب الحجم الكبري لإلشعاعات .ويتابع بوشيه
قائالً إن هناك نحو  160من النظم التي تشمل ما مجموعه  700كاشف وجهاز استشعار املركَّبة يف أكرث من  40بلدا ً .وعىل سبيل املثال
يتم تركيب نحو  20جهاز استشعار ملفاعل القوى الذي يعمل باملاء الثقيل املضغوط "مفاعل كاندو".
وت ُستخدم أنواع مختلفة من النظم اآللية لألنواع املختلفة من املرافق ،مثل مرافق اإلثراء واملفاعالت ومرافق خزن الوقود املستهلك
ومرافق إعادة املعالجة .ويف العادة يتم تحليل البيانات املج َّمعة من رصد اإلشعاعات جنباً إىل جنب مع املراقبة الفيديوية لتتبع حركة
املواد النووية يف املرفق ،إذ يستعني املفتش بالصور ليتمكن عن بُعد من مراقبة ما ميكن أن يتسبب يف تفاوت املستويات اإلشعاعية.
ويقوم جهاز الرصد املتكامل للوقود بتتبُّع وتعداد الوقود املف َّرغ
من قلب املفاعالت التي تعمل باملاء الثقيل املضغوط ،ومنها
مفاعالت كاندو .ويف مثل هذه األنواع من املفاعالت البد من
استبدال ُحزم الوقود عدة مرات يف اليوم الواحد .وتقوم نظم الرصد
بتتبُّع هذه ال ُحزم أثناء تحميلها ونقلها يف قلب املفاعل وتفريغها
يف حوض الوقود املستهلك باستخدام عدد من كاشفات اإلشعاعات
النيوترونية وأشعة غاما.

وبعد نحو خمسة أعوام من التربيد يف حوض الوقود املستهلك ،يكون
الوقود جاهزا ً لنقله إىل موقع تخزين ،ويف العادة يكون ذلك يف حدود
كيلومرتات معدودة من موقع املفاعل .وبالنسبة للنقل ،يُنقل الوقود
املستهلَك إىل براميل خاصة يُركب عليها نظام نقال للكشف عن
النيوترونات لقياس مستوى اإلشعاع للتأكد من عدم حدوث أي تغيري
يف املحتوى أثناء عملية النقل .ويعتمد هذا الجهاز عىل نظام الكشف
عن النيوترونات وباستطاعته جمع وتخزين البيانات ملدة تصل إىل
مثانية أسابيع باستخدام طاقة البطارية ودون الحاجة إىل خدمته.
وعند الوصول إىل موقع التخزين ،يُزال النظام النقال للكشف عن
النيوترونات ويُنقل محتوى الرباميل إىل الصوامع .ويُركب جهاز رصد
أشعة غاما عند مداخل الصوامع قبل عملية النقل ،وترصد كاشفات
أشعة غاما داخل الجهاز املذكور عملية التحميل .وهذا الجهاز متصل
بخزانة ت ُخزن فيها البيانات .ويعمل هذا النظام بالتزامن مع املراقبة
بالكامريا من أجل التقاط جميع حركات عملية النقل.
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رصد قوى مفاعالت البحوث

تُستخدم نظم محددة لرصد قوى مفاعالت البحوث النووية .ويُستخدم جهاز رصد القدرة
الهيدرولوجي الحراري املتقدم لرصد مخرجات قوى مفاعالت البحوث من خالل قياس
الحرارة وتدفق املياه يف دوائر تربيد تلك املفاعالت .ويف حال تجاوزت القوى املحسوبة بناء
عىل عملية الرصد حدا ً معيناً يقوم املفتش حينها باالستقصاء لتحديد فيام إذا كان املفاعل
يعمل عىل النحو املعلن .وقد تشري قدرة الخرج الحراري التي تفوق ما هو ُمعلن إىل احتامل
إنتاج البلوتونيوم ،وهو ما يشكل خطر انتشار.

إعادة املعالجة

أثناء عملية إعادة املعالجة النووية لوقود اليورانيوم املستهلك ،يُسرتد البلوتونيوم القابل
لالنشطار من الوقود النووي املش َّعع .ويُعاد تدوير هذا البلوتونيوم املعاد معالجته للحصول
عىل وقود موكس النووي للمفاعالت الحرارية .واليورانيوم املعاد معالجته ،الذي يشكل
ُج ّل مادة الوقود املستهلك ،ميكن أن يُعاد استخدامه أيضاً كوقود .وميثل وجود البلوتونيوم
خطر انتشار عىل وجه التحديد ،ويتم رصد العمليات املختلفة يف محطات إعادة املعالجة
باستخدام معدات آلية .وعىل سبيل املثال ،تم تصميم ما يربو عىل  20نظاماً محددا ً تشمل
املئات من كاشفات اإلشعاعات النيوترونية وأشعة غاما ملحطة روكاشو إلعادة املعالجة يف
اليابان .وتعمل تلك املحطة ،التي ت ُعد إحدى أكرب محطات إعادة املعالجة يف العامل ،بطاقة
سنوية لتحويل  800طن من اليورانيوم أو  8أطنان من البلوتونيوم سنوياً إىل وقود .وت ُنقل
بيانات الرصد املج ّمعة كافة يف الزمن الحقيقي وعرب شبكة مخصصة وآمنة إىل مركز التفتيش
التابع للوكالة الواقع ضمن املحطة نفسها.

تت ُّبع اليورانيوم 235-يف محطات اإلثراء

يف عام  2015ط َّورت الوكالة جهازا ً لرصد اإلثراء إلكرتونياً خ ُِّصص لقياس معدل إثراء
اليورانيوم يف مرافق اإلثراء بالطرد املركزي الغازي .وتقوم مثل هذه املرافق بإثراء اليورانيوم
من خالل زيادة نسبة نظائر اليورانيوم 235-تدريجياً ،وهي القادرة عىل استدامة تفاعل
انشطاري متسلسل.
ويقيس الجهاز املذكور خصائص اليورانيوم بشكله الغازي  -سادس فلوريد اليورانيوم -
املتدفق عرب أنابيب املعالجة من سلسلة الطاردات املركزية التعاقبية يف محطة اإلثراء.
وتقيس عقدة االتصال األساسية ،املتمثلة يف كاشف أشعة غاما يعتمد عىل بلورات يوديد
الصوديوم ،كمية اليورانيوم 235-يف األنبوب ،فيام متكّن أجهزة استشعار الضغط والحرارة
الجهاز من تحديد الكمية اإلجاملية لليورانيوم يف شكله الغازي .ومن خالل االثنني ،يتمكن
الجهاز من حساب وتخزين أو نقل معدل اإلثراء يف الزمن الحقيقي إىل املقر الرئييس للوكالة.
نسق لرصد معدالت إثراء املواد الداخلة إىل ،أو الخارجة من،
وميكن تركيب الجهاز ضمن َ
سلسلة الطاردات املركزية التعاقبية الغازية املستخدمة يف اإلثراء.
وتوضع جميع املكونات يف صناديق مختومة متصلة بأنابيب خاصة وجميع هياكلها مختومة.
ويُستخدم طالء خاص مبا يضمن مالحظة أي محاولة للتالعب يف الجهاز.
وبدأت الوكالة يف استخدام جهاز رصد اإلثراء إلكرتونياً يف إيران ،يف محطة إثراء الوقود يف
ناتانز ،يف كانون الثاين/يناير  ،2016وتعتزم الوكالة نرش الجهاز تدريجياً يف محطات اإلثراء
بالطرد املركزي الغازي يف بلدان أخرى .وحيث أن هذه التكنولوجيا الجديدة توفر القياس
املستمر ،سيتم تقليص أخذ العينات وأخذ العينات البيئية ،وهو ما يزيد الكفاءة ويحقق
وفورات يف التكلفة.
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ختم موافقة الوكالة

من بني مختلف معدات الضامنات ت ُع ُّد أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكرثها شهرة بل وأكرثها استخداماً .ورغم بساطتها فإن
هذه األجهزة الكاشفة للتالعب ذات كفاءة عالية يف ردع الوصول غري املرصح به إىل املواد الخاضعة للضامنات ومعدات ضامنات
الوكالة .وهي توفر أيضاً وسيلة لتحديد الحاويات اآلمنة عىل نحو فريد .وعملية التحقق من األختام تتألف من فحص متأنٍ للهيكل
وهوية وسالمة الختم للكشف عن أي محاولة للتالعب.
وتستخدم الوكالة أنواعاً عدة من األختام حسب االقتضاء .وبعض تلك األختام مصمم لالستخدام تحت املاء أو يف البيئات القاسية.

وتستعني الوكالة باألختام ذات األغطية املعدنية وذات االستخدام
الواحد منذ أكرث من ثالثني عاماً ،ويتم توزيع قرابة  16 000من تلك
األختام والتحقق منها سنوياً .وألغراض تحديد األختام فإن كل ختم منها
مرقّم وله عالماته املميِّزة الفريدة عىل سطحه الخارجي ،ويتم تدوينها
قبل إصدار األختام للمفتشني .وخالل عمليات التفتيش ،تُستبدل األختام
وت ُعاد إىل املقر الرئييس للوكالة للتحقق من فاعليتها وصحتها من خالل
التأكد من أن العالمات املميِّزة مطابقة لألصلية.
ومثة أنواع أخرى من األختام يتحقق منها مفتشو الوكالة يف املوقع.
كابل ألياف برصية متعدد
وعىل سبيل املثال ،يشمل ختم "كوبرا" َ
النوى أطرافه متضمنة داخل هيكل الختم .وبطريقة عشوائية يتم
إحداث قطع يف بعض تلك النوى خالل إغالق الختم لتشكيل أنساق
برصية فريدة .وت ُستخدم الكامريات لتسجيل تلك األختام الفريدة من
خالل وميض ضوء عرب الكابل .وخالل عملية التحقق ،تتم مقارنة صور
التفتيش بصور الرتكيب لضامن هوية الختم واستمرار سالمته .ويتم
سنوياً نرش نحو  2000ختم من أختام "كوبرا" ،ويف العادة يتم ذلك
بالتزامن مع أختام األغطية املعدنية مبا يعزز املوثوقية.

كذلك تستخدم الوكالة األختام اإللكرتونية ،مثل نظم األختام
اإللكرتونية-الضوئية ،التي ميكن فحصها عن بُعد من ِقبل املفتشني،

وهي متصلة ب ُنظم املراقبة الفيديوية .وتتألف هذه األختام من حلقة
ألياف برصية ووحدة إلكرتونية ،والتي تواصل رصد حالة الحلقة بإرسال
نبضات ضوئية عرب األلياف تفصل بني كل نبضة وأخرى منها فرتات
زمنية قصرية .ويتم تدوين وقت وتاريخ ومدة أي عملية فتح وإغالق
لحلقة األلياف البرصية وذلك ضمن ذاكرة داخلية مشفَّرة .وتتيح األختام
اإللكرتونية النشطة التعاون مع السلطات الوطنية والجهات املشغِّلة
الوطنية ،إذ يُسمح لتلك السلطات والجهات تثبيت تلك األختام أو
نزعها .وت ُس َّجل مثل هذه التعديالت وباستطاعة املفتشني مقارنتها مع
األنشطة املعلنة.

وميثل نظام املسح بالليزر للتحقق من االحتواء أحدث
تكنولوجيات األختام قيد االستخدام .ويعتمد هذا النظام عىل
تكنولوجيا رسم الخرائط السطحية بالليزر ،حيث تولّد املاسحة الضوئية
يف النظام املذكور خريطة فائقة الدقة للوصلة امللحومة لهيكل الحاوية
عند إدخال الحاويات يف الخدمة .وميكن تحديد هويتها والكشف
عن التالعب من خالل إجراء مسح جديد للوصلة امللحومة ومقارنة
الخريطة الجديدة باملرجع املقابل.

الصور (ما لم يُذكر خالف ذلك) :الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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الكشف عن الحقائق من خالل تسخير العلم
للتحقق النووي
بقلم نيكول جاويرث

"إننا نستخدم معدات
شديدة الحساسية لتحليل
العينات التي يجمعها
مفتشو الضمانات ،وتكون
هذه العينات في بعض
األحيان في نطاق أقل
من النانوغرام".
−ستيفن بالسلي ،رئيس مختبر
المواد النووية ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

إ َّن

اقتفاء أثر الحقائق جزء هام من التحقق النووي.
ويتلقى موظفو مختربات الضامنات التابعة للوكالة
مئات العينات كل سنة فيتحققون من البيانات من خالل
إجراء فحوصات فورية وتحليل محتوى اليورانيوم والبلوتونيوم
يف عينات املواد النووية.

وقال السيد ستيفن بالسيل ،رئيس مخترب املواد النووية التابع
للوكالة "إننا نستخدم معدات شديدة الحساسية لتحليل
العينات التي يجمعها مفتشو الضامنات ،وتكون هذه العينات
يف بعض األحيان يف نطاق أقل من النانوغرام" ".إنها عملية
دقيقة للغاية لها دور هام يف عمل الوكالة للتحقق مام إذا
كانت املواد واملرافق النووية ت ُستَخدم استخدا ًما سلم ًيا".
ويحلِّل علامء املخترب العينات املسحية البيئية وعينات املواد
النووية املأخوذة من شتى مراحل دورة الوقود النووي وهي
عينات يكون مفتشو الضامنات قد جمعوها خالل عمليات
التفتيش املادي للمرافق النووية .ويتم فحص العينات
ومعالجتها وتوزيعها عىل املختربات يف شبكة مختربات الوكالة،
ويحلِّل العلامء هذه العينات ثم يحفظونها يف األرشيف يف
مختربات الوكالة يف زايربسدورف بالنمسا .وتتأ لَّف هذه
املختربات من مرفقني عرصيني ،هام :مخترب املواد النووية ،الذي
يعالج عينات املواد النووية ،ومخترب العينات البيئية ،الذي
يتلقى جميع العينات املسحية البيئية ويفحصها بحثًا عن آثار
ملواد نووية( .انظر املقال الوارد يف الصفحة .)14
وعندما ت ُس َّجل العينات وتوزَّع عىل املختربات يف شبكة
الوكالة ،يستخدم العلامء أجهزة من قبيل أجهزة قياس طيف
أشعة غاما وقياس الطيف الكتيل (انظر اإلطار الخاص بال ِعلم
يف الصفحة  ،)15من أجل تحديد كمية ونوع اليورانيوم أو
البلوتونيوم يف عينة ما.
وأوضح السيد بالسيل قائال "إنَّ اليورانيوم والبلوتونيوم هام
العنرصان االنشطاريان األساسيان املستخدمان لتوليد القوى يف
مفاعالت القوى النووية ،ولكنهام أيضً ا العنرصان االنشطاريان
األشيع استخدا ًما يف إنتاج األسلحة النووية"" .إننا أكرث اهتام ًما
بأن نراقب عن كثب الوجهة التي تنتقل حولها النظائر
االنشطارية لهذين العنرصين يف دورة الوقود النووي".
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ويف املتوسط ،ترد أكرث من  600عينة من املواد النووية وت ُحلَّل
كل سنة .ويُحتَفظ بهذه العينات يف حاويات صغرية موسومة
بشفرات بدون اسم لضامن الرسية طوال عملية التقييم.
وميكن أن ترتاوح أحجام العينات من صغرية بحجم الرمش
إىل أن تبلغ العديد من الغرامات .وقد تساعد املعلومات التي
تحتويها تلك العينات عىل كشف أوجه الغموض حول األنشطة
السابقة والحالية يف املوقع الذي أُ ِخذت منه العينة.
وقال السيد بالسيل" :رغم أنَّ العينات التي يجمعها مفتشو
الضامنات قد تكون مج َّرد نسبة ضئيلة ج ًدا من أطنان املواد
يف مرفق ما ،فإننا نستطيع النظر يف خصائص معينة من الذرات
يف عينة ما لتقييم طبيعتها اإلجاملية" ".فباستخالص البيانات
من تحليل عينة صغرية ،يستطيع العلامء تحديد تركيب أطنان
من املواد–وتحسني دقة حرص املواد النووية".

استخدام العينات ألغراض التحقق
يكمن الغرض األسايس من جمع العينات النووية يف التحقق
من الكميات املعلنة والرتكيب النظريي للمواد يف املرافق
الخاضعة للضامنات .وتقارن الوكالة حينئذ القيم امل ُعلن عنها
بقيمها التي تم قياسها بصورة مستقلة.
وأوضح السيد بالسيل قائلاً "إنَّ وجود تباين ضئيل مسألة
عادية عند العمل بأرصدة ضخمة يف أي قطاع ،سواء تعلق
األمر مبصارف أو مخازن بقالة أو مرافق نووية .وهناك
إما فائض أو نقص عندما ت ُقا َرن القيم الدفرتية باملفردات
املادية ".وقال إنَّ أحد األهداف األساسية للضامنات هو
التأكد من أن تكون أوجه التضارب ضئيلة مقارنة مبا يُعرف
بالتعبري "الكمية املعنوية" ،وهي كمية املواد الالزمة لتطوير
جهاز متفجر نووي.
وت ُع َرف االختالفات الكبرية بني القيم امل ُعلن عنها والقيم التي
ت ُقاس بصورة مستقلة عىل أنَّها عيوب وتأيت يف ثالثة أنواع:
عيب جسيم ،ويكون عندما ال ميكن احتساب مفردة سائبة
ٌ
وعيب
النووية؛
للمواد
السائبة
املفردات
من
أكرث
أو
واحدة
ٌ
جزيئ ويكون عندما يتم سحب جزء كبري من املفردة السائلة؛
وعيب انحيازي ويكون عندما تتقشرَّ مفردة سائلة دوريًا مع
ٌ
مرور الوقت.

وعىل عكس العيب الجسيم والعيب الجزيئ ،اللذين يكون من
السهل أن يكتشفهام مفتِّش يف املرفق بسبب الكميات الكبرية
املعنية ،فإ َّن الطبيعة الصغرية الحجم للعيب االنحيازي تقتيض
إجراء قياسات كيميائية وفيزيائية عالية الدقة لتحسني حرص
املواد النووية.
وفيام يتلعق باملواد السائبة املتجانسة ،مثل براميل أكسيد
اليورانيوم عىل سبيل املثال ،يتم ذلك أوال بواسطة القيام بعناية
ودقة بوزن املفردة السائبة األصلية املختارة عشوائ ًيا باستخدام
نظام متخصص يطلَق عليه خلية الحمل (ملعرفة هذا النظام
وغريه من املعدات ،يرجى الرجوع إىل الصفحة  .)18ويأخذ
املشغِّل بعدئذ عينات بحجم الغرام من املفردة السائبة ،تحت
مراقبة مفتِّش الوكالة .ويتم بعدئذ وزن هذه العينات بحجم
الغرام بعناية كذلك يف املرفق.
وفور ما تو َدع هذه العينات يف مخترب املواد النووية ،يُعاد وزنها
ثم ت ُحلَّل للكشف عن نسبة اليورانيوم ،وكذلك عن تركيبه
النظريي .وبقياس نسبة اليورانيوم يف العينة ووزن العينات
وكذلك املفردة األصلية ،يستطيع أخصائيو الوكالة حساب
كمية اليوروانيوم بدقة يف املفردة السائبة .ويقارنون بعد ذلك
هذه االستنباطات باملعلومات التي أعلن عنها املرفق وكذلك
السجالت التاريخية للنتائج التحليلية من العينات التي أُخذت
من املنطقة املادية ذاتها التي يتم فيها اإلرشاف عىل كميات
املواد النووية واملعروفة بعبارة منطقة قياس املواد النووية.
وفيام يتعلق ببعض املنتجات التي ال ميكن أخذ عينات منها
بسهولة ،أو املواد غري املتجانسة التي ال ميكن أخذ عينات
متثيلية منها ،ت ُستخدم أساليب أخرى للتحقق من تركيباتها
الكيميائية أو النظريية.

الدقة والجودة والثقة
إنَّ مراقبة الجودة عنرص أسايس للحفاظ عىل الثقة يف
االستنباطات التحليلية املستخدمة ألغراض التحقق يف
مجال الضامنات .وكجزء من مخترب معتمد دول ًيا ،يستخدم
املوظفون أساليب تحليلية تم التحقق من صالحيتها إلجراء
التحليالت .وت ُستَخدم مواد مرجعية معتمدة لرصد جودة
القياسات يف املختربات ،كام أنَّ املشاركة يف برامج املقارنات
بني املختربات تضمن أن تكون معايري القياس ومعايرة
األجهزة دقيقة .ويقوم موظفو املختربات كذلك بتدريب
مفتِّيش الضامنات عىل اإلجراءات من أجل القيام بصورة
سليمة بجمع ومناولة العينات ،بدءا من كيفية تفادي انتقال
التلوث إىل أخذ عينات مفردات املواد النووية بطريقة متكِّن
من التوصل إىل عينات متثيلية.

وتساهم مواكبة املستجدات يف أحدث التطورات التكنولوجية
كذلك يف التوصل إىل مستويات أعىل من الدقة واإلتقان
لضامن الجودة .وتواكب هذه املختربات التطورات من خالل
االستشارات املتكررة مع الخرباء يف امليدان ،والدعم الذي
تق ِّدمه الدول األعضاء ،وتعمل باستمرار عىل تحسني األساليب
واالرتقاء باألجهزة.

املرافق العرصية

يستخدم الخبراء في مختبر
المواد النووية أدوات
متخصصة من أجل تحليل
عينات المواد النووية بعناية
كجزء من عملية التحقق في
إطار الضمانات.

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

استُك ِمل يف نهاية عام  2015يف الوقت املناسب ووفق امليزانية
مرشوع تجديد رئييس بلغت تكلفته نحو  80مليون يورو
يف مختربات زايربسدورف .وانطوى مرشوع ‘تعزيز قدرات
الخدمات التحليلية الخاصة بالضامنات’ عىل ملحق جديد
للمخترب النظيف مبخترب العينات البيئية ومخترب جديد للمواد
محل مخترب التحليل الخاص بالضامنات الذي
حل َّ
النووية َّ
تأسس يف سبعينات القرن املايض.
َّ
وقد ساعد هذا املرشوع ،يف جملة أمور ،عىل زيادة قدرة
املختربات فيام يتعلق بالعينات ،وتحسني حساسية األساليب
التحليلية ،وق َّدم بنية أساسية أكرث لتدريب املفتشني واملوظفني
من مختربات الدول األعضاء.
وقال السيد بالسيل "إنَّ استكامل هذا املرشوع بنجاح يؤكِّد
عىل استعداد الوكالة للتعامل مع تزايد أعباء العمل فيام
يتعلق بالضامنات" ".وستتمكَّن الوكالة بفضل مواكبة العرص
والتجديد من االستمرار يف تلبية االحتياجات التحليلية الخاصة
بالضامنات يف العقود القادمة".
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الفحص بالمسح :جمع العينات البيئية وتحليلها
بقلم آبها ديكسيت

"مهما يكون عدد مرات
قيامكم بتنظيف مطبخ
ما ،فستبقى بقعة من
غبار المواد موجودة
دائ ًما .وينطبق ذلك أيضً ا
على المرفق النووي.
ويمكِّن ذلك من أن
يكشف تحليل العينات
المسحية البيئية العناصر
التي اس ُتخدمت".
 −شتيفن فوغت ،رئيس مختبر
العينات البيئية التابع للوكالة.

يُض َغط

رصد عن كثب.
الهواء ثم يُصفَّى بعناية ويُ َ
ومي ُّر العلامء والتقنيون عرب مناضح هوائية
قبل الدخول .أهلاً وسهلاً يف مخترب العينات البيئية التابع
للوكالة أو ‘املخترب النظيف’ يف زايربسدورف بالنمسا حيث
يُحلَّل أكرث من  300عينة كل سنة للتحقق من أنَّ املرافق
النووية استُخدمت كام أُعلن عنها.
وتوفري ظروف املخترب النظيف رضوري ليتسنى تحديد أصغر
آثار لليورانيوم و/أو البلوتونيوم يف العينات املسحية التي
يأخذها املفتشون يف مفاعالت البحوث ومحطات اإلثراء
وغريها من املرافق النووية لتحليلها .واآلالت املستخدمة هي
آالت حساسة لدرجة أنها تستطيع التعرف عىل اليورانيوم
والبلوتونيوم عند أوزان تقل عن واحد من الرتليون من الغرام
يف أي عينة.

ويف حني أنَّ العديد من أساليب التحقق يف مجال الضامنات
يهدف إىل فحص وتأكيد نوع وكمية املواد النووية التي تعلن
عنها الدولة فإن أخذ العينات البيئية يُستخدم للتحقق من
عدم وجود مواد نووية غري معلنة.

كيف بدأت الوكالة أخذ العينات
باملسح

يف تسعينات القرن املايض ،قُصف مرفق نووي يف العراق ،ومل
يكن هناك أي سبيل الضطالع مفتيش الوكالة بأنشطة التحقق
التقليدية يف املوقع املد َّمر .وبدال من ذلك ابتكر املفتشون
سبلاً أخرى .فقد استخدموا منسوجات قطنية من أجل ‘مسح’
مفردات ناشئة من املرفق املد َّمر ،وحلَّلوها لتحديد العنارص
التي استُخدمت يف املرفق قبل تدمريه .وتم تحديد نطاق كامل
من اليورانيوم ،بدءا من اليورانيوم املستنفد إىل اليورانيوم
الشديد اإلثراء .ومتكَّنت املنسوجات املل َّوثة من الكشف عن
معلومات هامة عن تاريخ املرفق النووي املد َّمر .ومن هنا
ُولِدت فكرة استخدام أخذ العينات باملسح كجزء من أنشطة
التحقق ايت تضطلع بها الوكالة.
وأخذ العينات البيئية هو اليوم جزء من العمليات النمطية
للوكالة .ويتم يف ‘الغرفة النظيفة’ يف املخترب إعداد جميع أطقم
أدوات أخذ العينات البيئية التي تُستخدم ألغراض التفتيش .وال
ت ُفتح طرود العينات املسحية املختومة إال يف منطقة التفتيش
املع َّينة .ويحتوي طرد العينات عىل زوجي قفاز مطاطي،
و 6إىل  10عينات مسحية قطنية ،وكذلك عىل علب ت ُغلق
بزمام منزلق لوضع العينات املسحية .وتوضع هذه املفردات
بعدئذ يف كيس خارجي مختوم إىل أن تصل إىل الوكالة.
وتؤخذ عينات مسحية عدة مرات من األسطح يف مواقع
متنوعة يف املرفق النووي أو املرفق املرتبط به .وعندما تعود
هذه العينات إىل املخترب ،تخضع لتحليالت عالية التطور
باستخدام تكنولوجيا متق ِّدمة (انظر اإلطار).

مفتشون يأخذون عينة
مسحية في مرفق نووي.

(الصورة من :إدارة الضمانات
التابعة للوكالة)

"مهام كان عدد مرات قيامكم بتنظيف مطبخ ما ،ستبقى دامئاً
بقعة من غبار املواد .وينطبق ذلك أيضً ا عىل املرفق النووي.
وميكِّن ذلك من أن يكشف تحليل العينات املسحية البيئية عن
العنارص التي استُخدمت" هذا ما قاله السيد شتيفن فوغت،
رئيس مخترب العينات البيئية التابع للوكالة.
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وت ُحلَّل العينات يف مخترب الوكالة وكذلك يف املختربات التسعة
عرش املعتمدة يف مثاين دول أعضاء يف الوكالة ويف الجامعة
األوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم) .وتشكل مختربات موجودة
يف أسرتاليا وأملانيا والربازيل وجمهورية كوريا وروسيا وفرنسا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واليابان جزءا
من شبكة الوكالة للمختربات املنتسبة.

وللحفاظ عىل رسية العملية ،تخضع جميع العينات املسحية
املج َّمعة لنظام دقيق لوضع بطاقات التعريف ،يزيل هوية
البلد ومكان جمع العينة .وقال السيد فوكت إ َّن هذه العينات
التي ال تحمل اسماً تخضع لفحص استقصايئ أويل بحثا عن
ُرسل إىل
البصامت املشعة وتكوينات العنارص الرئيسية ،ثم ت َ
املختربات املخصصة يف الدول األعضاء .وتشمل العينات التي
ترسلها الوكالة أيضا عينات مخفية التكوين ،وذلك ملراقبة
قياسا عىل املعايري التي
الجودة ليك يتسنى تقييم القياسات ً
تضعها الوكالة والحفاظ عىل جودة عالية متسقة.
وجمع العينات البيئة بعناية وتحليلها تحليلاً دقيقًا هو اليوم
عنرص أسايس من عمل الوكالة املتعلق بالضامنات .وقال
السيد تريو فارخورانتا ،نائب املدير العام لشؤون الضامنات
يف الوكالة" :هذه األنشطة متكِّن الوكالة من التحقق من أنَّ
املرافق النووية كانت مستخدمة عىل النحو امل ُعلَن عنه ،ومن
بناء الثقة يف االستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية".

طقم أدوات خاص بالعينات يُستخدم في أخذ العينات البيئية.
(الصورة من :إدارة الضمانات التابعة للوكالة)

العلم
ِ

تعقُّب آثار عنارص البصامت والنظائر
يجري فحص جميع العينات املسحية باستخدام قياس طيف أشعة غاما
واألشعة السينية ،الذي يستطيع الكشف عن أنواع العنارص والنظائر املشعة
املوجودة .وقال السيد فوغت" :املنهجية املستخدمة لفحص العينات املسحية
هي منهجية غري متلفة ،أي أنَّ العينات ال ت ُد َّمر أو تتحلَّل قبل فحصها وال
ت ُق َّوض يف أثناء عملية الفحص".
وت ُستَخ َدم أجهزة قياس الطيف الكتيل لتحديد الرتكيب النظريي لليورانيوم أو
البلوتونيوم املوجود يف العينات املسحية .وهذه طريقة حساسة ج ًدا لدرجة
أنها تستطيع تحديد ُجسيم منفرد أصغر من عرض الشعرة بعرش مرات.
ويقوم املطياف الكتيل الكبري النسق لأليونات الثانوية بقياس الرتكيب
النظريي لليورانيوم يف ُجسيامت بحجم امليكرومرت .وهو يوفِّر أداة تحليلية
قوية لتحديد ‘البصمة النظريية’ ل ُجسيامت اليورانيوم املنفردة .وهناك
طريقة أخرى لتحليل العينات وهي التحليل اإلجاميل ،أي النظر يف محتوى
اليورانيوم والبلوتونيوم وتركيبهام النظريي يف املادة املج َّمعة املوجودة يف
العينة املسحية .وأضاف السيد فوغت إ َّن العينات تُرسل عادة بالتزامن إلجراء
التحليل اإلجاميل والتحليل ال ُجسيمي.

عينات مسحية يجري تحليلها في مختبر العينات البيئية التابع للوكالة في
زايبرسدورف بالنمسا.
(الصورة من :دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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استكمال الصورة :استخدام الصور الملتقطة بالسواتل
لتعزيز قدرات الوكالة المتعلقة بالضمانات
بقلم رودولفو كويفنكو

تُس َتخدم الصور الملتقطة
بالسواتل لوضع خطط
موقعية من أجل جمع
المعلومات عن المباني
والهياكل الموجودة في موقع
ما .وفي هذه الصورة ،يناقش
المحلِّلون الخطة الموقعية.
(الصورة من :دين كالما/الوكالة
الدولية للطاقة الذرية) الساتل

يف

تنفيذ الضامنات ،تجمع الوكالة وتق ِّيم مجموعة واسعة
من املعلومات املتصلة بالضامنات بغية التحقق من
االلتزامات الدولية للدول بأن ال تستخدم املواد والتكنولوجيا
النووية إال لألغراض السلمية .ويشمل ذلك املعلومات التي
ت ُج َّمع من املصادر املفتوحة ،مبا يف ذلك الصور امللتقطة
بواسطة السواتل التجارية.

وقالت السيدة كارين شتايناموس ،رئيسة قسم تحليل البنى
األساسية الحكومية يف الوكالة" :تحليل الصور يستكمل
رصا ها ًما
املعلومات التي تقدمها الدول ،وميكن أن يكون عن ً

من عنارص التحقق من إعالنات أي دولة ما ".وأضافت السيدة
شتايناموس :إنَّ "الصور امللتقطة بواسطة السواتل التجارية
أصبحت مصد ًرا ها ًما ج ًدا للمعلومات بالنسبة إلدارة الضامنات
التابعة للوكالة ،والسيام فيام يتعلق باألماكن التي ال تستطيع
الوكالة أن تصل إليها".
ويُستخدم تحليل الصور امللتقطة بالسواتل بصورة روتينية يف
األنشطة التالية املتعلقة بالضامنات:
•للتحقق من دقة واكتامل املعلومات التي تقدمها الدول؛
•للمساعدة عىل تخطيط األنشطة امليدانية وأنشطة التفتيش؛

الصور امللتقطة بالسواتل خالل حادث فوكوشيام

تتجاوز أهمية الصور امللتقطة بالسواتل مجرد التحقق من
إعالنات الدول وتخطيط ودعم أنشطة التحقق والكشف عن
األنشطة غري امل ُعلن عنها والتحقق منها .فهي تؤدي كذلك دو ًرا
ها ًما يف رصد أنشطة دورة الوقود النووي .ويشكل الحادث
الذي وقع يف محطة فوكوشيام للقوى النووية مثاالً عن ذلك.

فعندما رضب زلزال بقوة  9.0درجات ساحل الشامل الرشقي
لليابان يف  11آذار/مارس  ،2011أدى ذلك إىل سلسلة من
األحداث أفضت يف نهاية املطاف إىل حادث نووي .وبعد ظهرية
ذلك اليوم ،رشعت إدارة الضامنات التابعة للوكالة يف جمع
الصور امللتقطة بالسواتل لتقييم الخسائر املحتملة يف مجموعة
واسعة من املواقع النووية اليابانية.
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واستطاعت الوكالة أن تتلقى الصور وتحلِّلها يوم ًيا .ويف الفرتة
بني  11آذار/مارس ونهاية أيار/مايو من ذلك العام حصلت
الوكالة عىل  157صورة لليابان ملتقطة بالسواتل التجارية،
منحتها ‘خدمة أحداث األزمات’  130منها.

وكشف التقييم األويل للصور امللتقطة بالسواتل عن أرضار يف
مواقع نووية متعددة ،ولكن رسعان ما ات ّضح أن األزمة كانت
متمركزة يف محطة فوكوشيام داييتيش للقوى النووية .وأدت
الصور امللتقطة بواسطة السواتل التجارية دو ًرا حاسماً يف دعم
مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة ،إلبالغ الدول األعضاء
وكذلك التواصل مع جمهور أوسع نطاقا يف األيام واألشهر التي
تلت الحادث.

•للكشف عن التغريات ورصد األنشطة يف املواقع املتصلة
بدورة الوقود النووي؛
•للتعرف عىل األنشطة غري امل ُعلن عنها املحتملة.

قيمة الصور امللتقطة بالسواتل
بالنسبة للضامنات :حالة جمهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية

تساعد الصور امللتقطة بالسواتل الوكالة عىل مواكبة التطورات
الحاصلة يف الربنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،رغم أنها ال تستطيع القيام بأنشطة التحقق
املادي يف ذلك البلد .ويتسم رصد التطورات يف موقع يونغبيون
بأهمية خاصة.

تحديات وفرص املستقبل

يف السنوات األخرية ،اتسعت التحديات والفرص املتعلقة
بتحليل الصور امللتقطة بالسواتل اتساعا كبريا .وتق ِّدم أجهزة
االستشعار الجديدة ذات االستبانة الفضائية واملكانية العالية
فرصا مل يسبق لها مثيل
وذات ‘فرتات املعاودة’ األفضل كث ًريا ً
لرصد املواقع واألنشطة.
وباإلضافة إىل الصور البرصية فإ َّن رادارات التصوير التجارية،
وأجهزة االستشعار الجديدة العاملة باألشعة تحت الحمراء،
وصور الفيديو املتحصل عليها من السواتل ،ميكن أن تعزز
العملية التحليلية .وتز ِّود هذه القدرات املحلِّلني بتقنيات
مختلفة للحصول عىل معلومات إضافية تدعم متطلبات
التحقق التشغييل الخاصة بالوكالة.

"أصبحت الصور الملتقطة
بواسطة السواتل التجارية
مصد ًرا ها ًما جدً ا
للمعلومات بالنسبة إلدارة
الضمانات التابعة للوكالة،
والسيما فيما يتعلق
باألماكن التي ال تستطيع
الوصول إليها".
 كارين شتاينماوس ،رئيسة قسمتحليل البنى األساسية الحكومية
في الوكالة

ويسمح استخدام الصور امللتقطة بالسواتل للوكالة بإعداد
وتحديث خطة مفصلة لتنفيذ أنشطة الرصد والتحقق يف
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف حال عودة املفتشني
إىل ذلك البلد.

تحقيق المستوى األمثل لضمانات الوكالة

بقلم تريو فارخورانتا ،نائب املدير العام لشؤون الضامنات

تق ِّدم ضامنات الوكالة مساهمة جوهرية يف األمن الدويل .فمن
خالل الضامنات ،تردع الوكالة انتشار األسلحة النووية ،وتقدم
توكيدات ذات مصداقية بأن الدول تحرتم التزاماتها الدولية بأن
ال تستخدم املواد النووية إال لألغراض السلمية .كام أن أنشطة
التحقق املستقل التي تضطلع بها الوكالة تتيح لها تسهيل بناء
الثقة الدولية وتعزيز األمن الجامعي للجميع.
وال يقف ميدان التكنولوجيا النووية ساك ًنا .ففي السنوات
الخمس املاضية ،دخلت حيز النفاذ  7اتفاقات ضامنات جديدة
و 23بروتوكولاً إضاف ًيا جدي ًدا .وتزايدت كميات املواد النووية
الخاضعة للضامنات بنسبة  ،%17وتزايد عدد املرافق النووية
توسع الربامج
الخاضعة للضامنات بنسبة  .%5ومع استمرار ُّ
النووية املدنية ،ستواصل هذه االتجاهات مسريتها.
ويف حني تواصل األعباء امللقاة عىل عاتق إدارة الضامنات
تزايدها ،مدفوعة بالتزاماتنا القانونية يف مجال التحقق ،ال
تتزايد ميزانيتنا بطريقة متناسبة .ولذلك يجب ،ليك نواصل
تعزيز فعاليتنا ،أن نصبح أكرث كفاءة .وبعبارة أخرى :أن نحقِّق
إنتاجية أكرب.

وهناك ثالثة أساليب نقوم بذلك من خاللها .فأولها أننا نستفيد
استفادة تامة من التكنولوجيات العرصية املتاحة .وثانيها
نبسط عملياتنا الداخلية .وثالثها أننا نش ِّجع الدول ،عند
أننا ِّ
االقتضاء ،عىل تحسني تعاونها عىل تنفيذ الضامنات.
وفضال عن ذلك ،أثبت االتفاق النووي املعقود بني إيران
والقوى الكربى يف متوز/يوليه  2015أهمية إدارة الضامنات يف
التمكُّن من االستجابة بفعالية ورسعة لطلبات التحقق الجديدة
الواردة من الدول األعضاء يف الوكالة.
إ َّن لد َّي شعورا إيجابيا إزاء مستقبل ضامنات الوكالة ومساهمتها
يف األمن العاملي .فلدينا والية قانونية قوية ودعم سيايس واسع
االنتشار والقدرات التقنية الالزمة ليتسنى لنا تقديم توكيدات
للعامل بأن املواد النووية تُستخدم استخدا ًما سلم ًيا.

تيرو فارخورانتا ،نائب المدير
العام لشؤون الضمانات
(الصورة من :الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

ورؤيتي للضامنات هي رؤية تعترب فيها الدول والصناعة النووية
الوكالة قيمة مضافة؛ ونواصل فيها استخالص استنتاجات مستقلة
وذات مصداقية بشأن الضامنات؛ وتستمر فيها املعالجة الحازمة
ألي قضية ذات أهمية من حيث الضامنات.
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إيران والوكالة :التحقق والرصد في إطار خطة العمل
الشاملة المشتركة

يف

 16كانون الثاين/يناير  ،2016أعلن السيد يوكيا أمانو،
املدير العام للوكالة ،أن إيران أكملت الخطوات
التحضريية الرضورية للرشوع يف تنفيذ خطة العمل الشاملة
املشرتكة (الخطة) .ويستهل ذلك مرحلة جديدة يف العالقات
بني الوكالة وإيران ،وميثِّل بداية لزيادة جهود الوكالة يف مجال
أنشطة التحقق والرصد يف إيران.

وقد تم االتفاق عىل الخطة يف متوز/يوليه األخري بني إيران
والصني وفرنسا وأملانيا وروسيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة واالتحاد األورويب ،وهي ما يُطلق عليه مجموعة
بلدان االتحاد األورويب الثالثة .3+وتقوم الوكالة ،التي ليست
طرفًا يف الخطة ،مبجموعة واسعة من أنشطة التحقق والرصد
لاللتزامات املتصلة باملجال النووي الواردة يف تلك الوثيقة.
وقد التزمت إيران يف الخطة بتقليص عدد طارداتها املركزية
الخاصة باإلثراء بنحو الثلثني وبأن ال ترثي اليورانيوم بنسبة
تتجاوز  %3.67من اليورانيوم .235-كام وافقت عىل أن تنفِّذ
مؤقتًا الربوتوكول اإلضايف ،وهو اتفاق قانوين مينح الوكالة
إمكانية أوسع للوصول إىل املعلومات واألماكن يف أي دولة
ما ،عالوة عىل املرافق واملواد النووية املعلن عنها .ويرفع ذلك
من قدرة الوكالة عىل التحقق من االستخدام السلمي لجميع
املواد النووية يف تلك الدولة.

ويف إطار خطة العمل الشاملة املشرتكة ،وافقت إيران كذلك
عىل تنفيذ االلتزامات الطوعية املتصلة باملجال النووي،
املعروفة باسم ‘تدابري الشفافية’ ،والتي تشمل منح مفتيش
الوكالة إمكانية مع َّززة للوصول إىل مناجم اليورانيوم ووحدات
تجهيزه ،واإلرشاف املستمر عىل أماكن تصنيع وتخزين
الطاردات املركزية (انظر الشكل الوارد أدناه للحصول عىل
ملحة عامة عن االلتزامات النووية الرئيسية إليران وتوقيتها يف
إطار الخطة) .وتتجاوز هذه التدابري نطاق الربوتوكول اإلضايف،
وستساعد الوكالة عىل تحسني فهم أنشطة إيران النووية.

مستوى أعىل من االلتزام
نتيجة لتنفيذ خطة العمل الشاملة املشرتكة ،زادت موارد
الوكالة املخصصة للتحقق والرصد يف إيران زيادة كبرية (انظر
الشكل البياين أعاله) .فعىل سبيل املثال ،تنقل نظم املراقبة
عن بُعد (انظر املقال الوارد يف الصفحة  )22اآلن إىل الوكالة
كل يوم صو ًرا وبيانات نووية أكرث بنسبة  %25مقارنة مبا
كانت تنقله قبل تنفيذ الخطة ،وما يقارب ضعف عدد الصور
والبيانات النووية التي كانت تنقلها قبل عام  ،2014عندما
رشعت الوكالة يف أنشطة التحقق والرصد فيام يتعلق بإطار
مؤقت ،وهو خطة العمل املشرتكة ،تم االتفاق عليه بني إيران
ومجموعة بلدان االتحاد األورويب الثالثة 3+يف عام .2013

االلتزامات الرئيسية إليران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة
عدم وجود يورانيوم ضعيف اإلثراء مرثَّى بنسبة تتجاوز %3.67
خزون محدود من اليورانيوم الضعيف اإلثراء ال يتجاوز  300كغ
عدم وجود يورانيوم مرثَّى يف محطة فوردو إلثراء الوقود
عدم وجود مرافق إثراء جديدة
عدم وجود مفاعالت ماء ثقيل
تصدير الفائض من املاء الثقيل

إمكانية وصول الوكالة إىل مناجم
اليورانيوم ووحدات تجهيزه

لفرتة  15سنة

2016

2026

لفرتة  25سنة
2031

لفرتة  10- 8سنوات

عدم وجود طاردات مركزية متقدِّمة
بحث وتطوير محدود باستخدام الطاردات املركزية
عدد محدود من الطاردات املركزية يف محطة إثراء
الوقود يف ناتانز
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لفرتة  20سنة

2036

مراقبة الوكالة لتصنيع الطاردات املركزية

2041

اتفاق الضامنات الشاملة والربوتوكول اإلضايف
والبند املعدَّل 1-3

الزيادة في الموارد الالزمة
CSA
اتفاق الضمانات الشاملة

CSA + JPA
اتفاق الضمانات الشاملة +
خطة العمل المشتركة

CSA + AP + JCPOA
اتفاق الضمانات الشاملة  +البروتوكول اإلضافي +
خطة العمل الشاملة المشتركة

األيام في الميدان/السنة
%90

الزيادة

نظم المراقبة

التكاليف السنوية

%100





%78







 %220 €
%230 €
%120










€

الزيادة

> %52الزيادة
> %90الزيادة
في الصور في اليوم

وازداد عدد موظفي الوكالة املخصصني ألنشطة التحقق والرصد
يف إيران مبا يقارب الربع منذ العام املايض ،وإىل أكرث من
الضعف منذ ما قبل عام .2014

الموارد البشرية

الزيادة

الزيادة

إيران وضمانات الوكالة :التواريخ الرئيسية
1974
دخول اتفاق
الضامنات الشاملة
الخاص بإيران حيز
النفاذ

التوقيع عىل

2016

2006

الربوتوكول اإلضايف
وتنفيذه طواعية

2015
2013

قيام الوكالة باإلبالغ
عن إخفاق إيران
يف اإلبالغ عن املواد
واألنشطة النووية

الزيادة

وقد قال السيد تريو فارخورانتا ،نائب املدير العام لشؤون
الضامنات إنَّه "رغم أن الكثري من العمل ينتظرنا فإن الوكالة
تتمتع بالدراية والخربة الالزمتني للقيام بهذا العمل ".وميثِّل
الجمع بني اتفاق الضامنات الشاملة الخاص بإيران وبروتوكولها
اإلضايف والتزاماتها املتصلة باملجال النووي يف إطار خطة العمل
الشاملة املشرتكة مكس ًبا صاف ًيا واض ًحا من حيث التحقق.

وسيتطلَّب تنفيذ الوكالة ألنشطة التحقق والرصد يف إطار
الخطة نفقات إضافية قدرها  9.2مليون يورو يف السنة.
وميزانية الوكالة املخصصة لهذه األنشطة أعىل مبقدار
 2.3أضعاف مام كانت عليه قبل تنفيذ الخطة.

2003

الزيادة

توقيع الوكالة وإيران عىل

إطار التعاون

موافقة مجموعة بلدان االتحاد
األورويب الثالثة  3+وإيران عىل

خطة العمل املشرتكة

اتفاق الضامنات الشاملة
الربوتوكول اإلضايف
تطبيقهام مؤقتًا

االلتزامات املتصلة
باملجال النووي

توقيع الوكالة وإيران عىل خريطة طريق

لتوضيح جميع املسائل العالقة

موافقة مجموعة بلدان االتحاد األورويب الثالثة3+
وإيران عىل خطة العمل الشاملة املشرتكة
قيام الوكالة باإلبالغ عن التقييم النهايئ لجميع
القضايا العالقة
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أخبار الوكالة

كيف تساهم الوكالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بقلم نيكول جاويرث وميكلوس غاسبار

أهداف

التنمية املستدامة السبعة
عرش هي مجموعة من
الغايات التي اتفقت عليها الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب  .2015وهي
تهدف إىل تحفيز العمل خالل السنوات الخمس
عرشة املقبلة يف مجاالت ذات أهمية حرجة
بالنسبة لإلنسانية وكوكب األرض .وهي توازن
بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة :االقتصادي
واالجتامعي والبيئي.

وتجعل الوكالة التكنولوجيا النووية السلمية
متاحة لدولها األعضاء يف العديد من امليادين ،مبا
يف ذلك الطاقة والصحة البرشية واإلنتاج الغذايئ
وإدارة املياه وحامية البيئة ،وجميعها مجاالت
هامة معرتف بها يف أهداف التنمية املستدامة.
وإللقاء الضوء عىل دور العلوم والتكنولوجيا
النووية ،وبالتايل دور الوكالة ،يف بعض املجاالت
التي تغطيها أهداف التنمية املستدامة ،ترد فيام
ييل ملحة عن الكيفية التي تق ِّدم بها الوكالة الدعم
للبلدان يف استخدام التقنيات النووية والنظريية.
ومن املتوقع أن يتكاثف هذا العمل عىل ضوء
أهداف التنمية املستدامة ،وسيساعد عىل جعل
العامل أقرب إىل تحقيق األهداف ذات الصلة.
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كثريا ما تكمن جذور
القضاء التام
عىل الجوع
الجوع وسوء التغذية
يف انعدام األمن
الغذايئ والتحديات
الزراعية ،ويتسببان
يف تدين الرفاهية وتأزم االقتصادات .ومن خالل

الوكالة ورشاكتها مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) ،تعمل عدة بلدان حول
العامل عىل تحسني األمن الغذايئ والزراعة
باستخدام التقنيات النووية والنظريية لحامية
النباتات من اآلفات الحرشية والستيالد أصناف
جديدة من النباتات تكون أفضل من حيث
الغالل املحصولية و/أو مقاومة األمراض و/أو
تح ُّمل الجفاف .وتستخدم بلدان أخرى هذه
التقنيات لحامية صحة ماشيتها وتعزيز التناسل.
فعىل سبيل املثال ،تساعد الوكالة بلدانًا مثل
السنغال عىل استخدام تقنية الحرشة العقيمة يف
استئصال ذبابة تيس تيس التي كانت تقيض عىل
أعداد كبرية من املاشية.
وعند تحضري املواد الغذائية لالستهالك ،يساعد
التشعيع عىل ضامن جودتها وسالمتها .ومبساعدة
من الوكالة ،تستخدم بعض البلدان التشعيع
للقضاء عىل البكترييا التي يمُ كن أن تكون ضارة
وللقضاء عىل اآلفات الحرشية غري املرغوب فيها،
بينام تستفيد بلدان أخرى من استخدامها يف
متديد فرتة صالحية األغذية.
وكثريا ما يؤدي انعدام األمن الغذايئ والتحديات
الغذائية إىل الجوع وسوء التغذية .وباستخدام
تقنيات النظائر املستقرة ،يستطيع املهنيون
الصحيون رصد تركيب الجسم ومدخوله الغذايئ
وامتصاصه لألغذية ،بغية تحسني فهم تعقيدات
سوء التغذية وما إذا كانت تدابري املعالجة
والوقاية تتسم بالفعالية.

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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(الصورة من)IUCNweb/flickr.com/CC BY 2.0 :
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الصحة الجيدة وال ميكن تحقيق
والرفاه
التنمية املستدامة
إذا كانت الصحة
تعاين من جرا ء
أمرا ض وظروف
صحية مو ِهنة .وللمساعدة عىل تحقيق هدف
التنمية املستدامة املتمثل يف إحداث تخفيض
بنسبة الثلث يف الوفيات الناجمة عن األمراض
غري املعدية فإ َّن الوكالة يف وضع ج ِّيد ميكِّنها من
مساعدة البلدان عىل التصدي بنجاح للرسطان
مبساعدتها عىل وضع برامج شاملة ملكافحة
الرسطان ،وإنشاء مرافق الطب النووي والعالج
اإلشعاعي لألورام ،وكذلك دعم تعليم وتدريب
املهنيني الصحيني املتخصصني .ويساهم عمل
الوكالة يف تحسني مكافحة الرسطان والحصول
عىل الرعاية يف كل أنحاء العامل.
وتعمل الوكالة كذلك عىل تحسني استخدام
املرافق وموثوقيتها ،مبا يشمل مفاعالت البحوث
التي تنتج النظائر املشعة املنقذة للحياة ،وعىل
دعم البلدان يف الحد من تعرض املرىض املفرط
لإلشعاعات خالل اإلجراءات الطبية.
وبوجود إمكانية أكرب للحصول إىل اإلشعاعات
وعىل تكنولوجيات الطب النووي ،تستطيع
البلدان أيضا أن تزيد من دقة تشخيص ومعالجة
أمراض مثل مرض القلب واألوعية الدموية،
وكذلك رصد وتقييم ظروف صحية مثل السل
وغريه من حاالت العدوى.

(الصورة من :فيليب ب إيغيل)CC BY 3.0/

أخبار الوكالة
وعىل سبيل املثال ،يستطيع اآلن العلامء
والعاملون يف املجال الصحي يف غواتيامال،
مبساعدة التقنيات النووية ،تحديد أسباب
وعواقب سوء التغذية لدى أطفال البلد ،مبا
ميكِّن صانعي السياسات من وضع اسرتاتيجيات
ملكافحة السمنة والتق ُّزم .وتدعم الوكالة كذلك
البلدان يف تطوير قدرات الكشف املبكر عن
األمراض التي تنتقل من الحيوان إىل البرش،
مثل اإليبوال.
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املياه النظيفة
واملاء عنرص أسايس
الصحية
والنظافة
للحياة .ومع تزايد
ا لسكا ن و تو سع
االقتصادات ،أضحى
إ مكا نية
تو فري
الحصول عىل املياه النظيفة املأمونة أم ًرا ال بد
منه .وتلقي التقنيات النظريية الضوء عىل عمر
املياه وجودتها .وتستخدم بعض البلدان ،مثل
الربازيل ،هذه التقنيات لتنفيذ خطط اإلدارة
املتكاملة ملوارد املياه ،من أجل االستخدام
املستدام للموارد وحامية املياه والنظم
اإليكولوجية املتصلة بها ،بينام تستخدم بلدان
أخرى البيانات ملعالجة شح املياه وتحسني
إمدادات املياه العذبة.

ويشمل عمل الوكالة مساعدة املزارعني يف
أفريقيا عىل استخدام مواردهم املائية الشحيحة
بكفاءة ،من خالل التقنيات النووية والنظريية،
وإنشاء مختربات النظائر يف الرشق األوسط
لدراسة موارد املياه الجوفية ،واملساعدة عىل
تطوير سياسات استخدام وإدارة املياه يف
منطقة الساحل.
ومبا أن للمجتمع تأثريه فإن تلوث املياه ميثل
كذلك أحد التحديات .وبدعم من الوكالة ،تلجأ

(الصورة من :عبد النارص إبراهيم/مركز ماداين
للتدريب عىل االختبارات غري املتلفة)

بعض البلدان اآلن إىل التكنولوجيا النووية
ملعالجة مياه املجاري الصناعية وتقليص املل ِّوثات
وتحسني جودة املاء ،مبا يجعل املاء أكرث أمانا
إلعادة استخدامه.
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طاقة نظيفة
والحصول عىل طاقة
معقولة
وبأسعار
نظيفة وموثوقة
وميسورة التكلفة
رشط مسبق لتحقيق
النمو االقتصادي
املستدام وتحسني الرفاه البرشي ،األمر الذي يؤث ِّر
يف الصحة والتعليم وفرص العمل .وتحفز الوكالة
استخدام القوى النووية بكفاءة وأمان عن طريق
دعم الربامج النووية القامئة والجديدة يف جميع
أنحاء العامل ،وتحفيز االبتكار ،وبناء القدرات يف
مجال تخطيط وتحليل الطاقة ويف مجال إدارة
املعلومات واملعارف النووية .وتساعد الوكالة
البلدان عىل االستجابة للطلبات املتزايدة عىل
الطاقة ألغراض التنمية ،وتعمل يف الوقت ذاته
عىل تحسني األمن النووي وتقليص اآلثار البيئية
والصحية والحد من تغري املناخ.

وتدعم الوكالة البلدان التي تنظر يف استحداث
أو توسيع قدراتها الخاصة بتوليد القوى النووية
والتي تخطط لذلك ،فتساعدها وتو ِّجهها عرب
جميع مراحل العملية من أجل استخدام القوى
النووية بصورة مأمونة وآمنة.
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الصناعة واالبتكار وتشكِّل التكنولوجيات
والهياكل األساسية الصناعية املتطورة
لنجا ح
ر كيز ة
االقتصادات القوية
يف البلدان املتقدمة
والنامية عىل حد سواء .وتستطيع العلوم
والتكنولوجيا النووية عىل وجه الخصوص أن

(الصورة من :الفاو/الوكالة)

تسهم إسها ًما كب ًريا يف تحقيق النمو االقتصادي،
ولها دور هام يف دعم التنمية املستدامة.
ومبساعدة من الوكالة ،عملت بعض البلدان عىل
زيادة القدرة التنافسية لصناعاتها باستخدام
هذه التكنولوجيات إلجراء االختبارات غري املتلفة
يف مجال األمان والجودة ،واستخدام تكنولوجيات
التشعيع لتحسني دميومة املنتجات ،من إطارات
السيارات إىل خطوط األنابيب ومن األجهزة
الطبية إىل الكوابل.
فعىل سبيل املثال ،ساهم االختبار الصناعي
باستخدام التكنولوجيا النووية يف قدرة قطاع
التصنيع يف ماليزيا عىل املنافسة .وبنى البلد
لنفسه سوقا متخصصة يف هذا املجال يف جنوب
رشق آسيا ،متيحا للمص ِّنعني يف البلدان املجاورة
خدمات االختبار غري املتلف باستخدام األجهزة
النووية.
ويحسن التشعيع أيضا االستدامة الصناعية عن
ِّ
طريق املساعدة عىل تقليص األثر البيئي من
خالل معالجة غازات املداخن يف محطات توليد
القوى التي تعمل بحرق الفحم ومن خالل
تحديد مسارات التلوث يف الهواء.
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وتستطيع العلوم
العمل
املناخي
النووية ،مبا يف ذلك
القوى النووية ،أن
تؤدي دو ًرا ها ًما
يف الحد من تغري
املناخ ويف التكيف معه .وتعترب القوى النووية،
إىل جانب طاقة الرياح والطاقة املائية ،إحدى
التكنولوجيات ذات أقل قدر من االنبعاثات
الكربونية املتاحة لتوليد الكهرباء .وتعمل
الوكالة عىل زيادة الوعي العاملي بدور القوى

(الصورة من :ب.س .هاي/معهد داالت للبحوث النووية)
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أخبار الوكالة
النووية فيام يتعلق بتغري املناخ ،وال سيام
محاولة ضامن االعرتاف السليم بالدور الذي
ميكن للقوى النووية أن تؤديه والذي تؤديه
فعال يف مساعدة البلدان عىل تقليص انبعاثات
غازات الدفيئة فيها.
وتشكِّل القوى النووية ركيزة هامة للعديد من
اسرتاتيجيات البلدان يف مجال تغري املناخ ،وينظر
عدد متزايد من البلدان يف القوى النووية ضمن
حافظات استثامراتها الوطنية الخاصة بالطاقة.
وتستطيع العلوم والتكنولوجيا النووية أداء دور
حيوي يف مساعدة البلدان عىل التك ُّيف مع عواقب
تغري املناخ .وبدعم من الوكالة ،أفىض استخدام
التقنيات النووية إىل تحسني مكافحة الفيضانات يف
الفلبني ،وتطوير تقنيات ري جديدة يف مناطق
متزايدة الجفاف يف كينيا ،واستحداث أصناف
جديدة من بذور القمح يف أفغانستان قادرة عىل
النمو يف ظروف بيئية قاسية.
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وتحتوي املحيطات
الحياة
تحت املاء
عىل نظم إيكولوجية
واسعة مليئة بالحياة
ا لبحر ية  ،و هي
مصدر ذو أهمية
حيوية ملن يعتمدون عىل البحر لتأمني سبل
عيشهم أو تغذيتهم اليومية أو كليهام .ومن
أجل إدارة املحيطات وحاميتها بصورة مستدامة،
ومن ثم دعم املجتمعات الساحلية ،تستخدم
عدة بلدان التقنيات النووية والنظريية ،بدعم
من الوكالة ،لتحسني فهم ورصد صحة املحيطات
وظواهر بحرية مثل تح ّمض املحيطات وتكاثر
الطحالب الضارة.
وتساعد الوكالة الدول األعضاء عىل استخدام
التقنيات النووية لقياس تح ّمض املحيطات،
وتق ِّد م معلوما ت موضوعية للعلام ء
واالقتصاديني وصانعي السياسات من أجل اتخاذ
قرارات مستنرية.
كام أنَّ شبكات املختربات الوطنية واإلقليمية
والدولية التي أُ ِ
نشئت من خالل التنسيق الذي
تقوم به الوكالة ت ُتيح للعديد من البلدان سبيلاً

للتعاون العلمي ،ومتثل موارد رئيسية لتحليل
ورصد الشوائب واملل ِّوثات البحرية.
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الحياة
وميكن أن يؤدي
يف الربّ
ا لتصحر وتد هور
األرايض وتآكل الرتبة
إىل تعريض حياة
الناس وسبل عيشهم
للخطر .وتوفِّر التقنيات النظريية تقييامت دقيقة
لتآكل الرتبة وتساعد عىل تحديد وتعقب البؤر
النشطة لتآكل الرتبة ،فتوفِّر أداة هامة لعكس
تدهور األرايض وإصالح الرتبة .وتشمل هذه
التقنيات النويدات املشعة املتساقطة ،التي
تساعد عىل تقييم معدالت تآكل الرتبة ،وتحليل
النظائر املستقرة مبركبات مع َّينة ،الذي يُستخدم
لتحديد منشأ الرتبة املنجرفة .وعالوة عىل ذلك،
تدعم الوكالة الدول األعضاء يف الوفاء بالتزاماتها
املتعلقة مبكافحة التصحر.

ويساعد الدعم الذي تق ِّدمه الوكالة يف هذه
املجاالت العديد من البلدان عىل جمع
املعلومات باستخدام هذه التقنيات لصوغ
املامرسات الزراعية الرامية إىل استخدام األرايض
استخدا ًما أكرث استدامة .ويساهم ذلك يف زيادة
حسن يف الوقت ذاته أساليب حفظ
الدخل ،ويُ ِّ
الرتبة وحامية املوارد والنظم اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي.
ويستخدم املزارعون يف بلدان نامية مثل فييت
نام هذه األدوات لتحديد مصدر تآكل الرتبة
الذي يصيب مزارعهم ،فتتيح لهم إمكانية إنقاذ
مزارعهم وزيادة دخلهم.
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وإقامة الرشاكات
عقد الرشاكات
لتحقيق األهداف مع الدول األعضاء
من صميم أنشطة
الوكالة .كام أنَّ
التعاون الوثيق بني
الوكالة ومنظامت األمم املتحدة وغريها من
املنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين
يساعد عىل تعظيم أثر الدعم الذي تقدمه
الوكالة لتحقيق أولويات الدول األعضاء يف
مجال التنمية.
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ويف عام  ،2014ق َّدمت الوكالة الدعم من خالل
برنامجها للتعاون التقني إىل  131بل ًدا وإقليماً .
وتعمل الوكالة ،بالتعاون مع رشكائها ،ومن
بينهم شبكة عاملية ملؤسسات املوارد ومراكز
التعاون اإلقليمية ،عىل ترويج صنع السياسات
استنا ًد ا إىل العلوم وإمكانية الحصول عىل
التكنولوجيا واالبتكار.
كام أن الرشاكات العريقة ،مثل الرشاكات
القامئة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العاملية ،تتيح
للمنظامت الدولية تجميع مهاراتها ومواردها يف
مجاالت خربة كل منها ووالية كل منها لدعم
الدول األعضاء.
ولضامن أن تكون املساعدة التي تقدمها الوكالة
مص َّممة لتلبية االحتياجات واألولويات املحددة
التي تخص املستفيدين منها ،وأنها مستدامة عىل
األجل الطويل ،تستند األنشطة إىل املشاورات
مع الدول األعضاء .وهناك أكرث من  90دولة
عض ًوا لديها بالفعل أطر برنامجية قُطرية تح ِّدد
مجاالت التعاون مع الوكالة عىل دعم أولوياتها
التنموية الوطنية.
وتتبادل الدول األعضاء يف الوكالة كذلك
معارفها وتكنولوجياتها وأفضل مامرساتها من
خالل مشاريع التعاون التقني اإلقليمية  -مبا
فيها االتفاقات اإلقليمية/التعاونية  -واملشاريع
البحثية املنسقة ،واملشاريع املتعلقة مبختربات
الوكالة املتخصصة .وتعمل الوكالة عىل ترويج
وتسهيل التعاون الثنايئ والتعاون فيام بني بلدان
الجنوب والتعاون دون اإلقليمي واملواضيعي
فيام بني البلدان والجهات الرقابية واملؤسسات.

أخبار الوكالة

تحسن إنتاجية
التقنيات المستمدة من المجال النووي ِّ
األبقار وجودة الحليب في الكاميرون
بقلم آبها ديكسيت

زيادة

اإلنتاجية الزراعية وتحسني جودة
الحليب واللحم عنرصان رئيسيان
يف مكافحة الفقر وزيادة األمن الغذايئ يف أفريقيا.
ويتزايد لجوء بلدان مثل الكامريون إىل التقنيات
االبتكارية والنووية واملستمدة من املجال النووي
ملكافحة األمراض بني املاشية والوقاية منها
ولزيادة إنتاجية األبقار وإنتاج الحليب.

وقال السيد أبيل وادي ،رئيس املخترب البيطري
الوطني يف الكامريون إنَّ "التقنيات النووية
أدوات هامة يف جميع ميادين العلوم الحيوانية
تقري ًبا عندما تكون الغاية املنشودة هي زيادة
إنتاجية وصحة الحيوانات املنزلية ذات األهمية
االقتصادية الحيوية ".و"سيواجه بلدنا أزمة يف
مجال إمدادات املنتجات الحيوانية مل يسبق
لها مثيل إذا مل نستخدم جميع األدوات العلمية
املتاحة لضامن االستيالد الجيد وزيادة عدد
األبقار السليمة ".واألبقار هي أهم ماشية يف
الكامريون :فالبلد يضم  5.8ماليني من األبقار،
مقارنة بـ 4.6ماليني من املاعز و 4ماليني من
الضأن .كام يُنظر إىل األبقار عىل أنَّها رمز للرثاء.
ومنذ أوائل تسعينات القرن املايض ،تق ِّدم الوكالة
الدعم للكامريون من خالل برنامجها للتعاون
التقني الستخدام إجراءات نووية وأخرى مستمدة
من املجال النووي ،مثل القياس املناعي اإلشعاعي،
والقياس املناعي اإلنزميي ،والتشخيص الجزيئي،
والفحص الورايث يف التناسل واالستيالد ،والتلقيح
االصطناعي ،وبرامج مكافحة أمراض املاشية.
وقد أُخذ يف الكامريون بالتقنيات النووية للتلقيح
االصطناعي منذ مثاين سنوات مضت .وقال السيد
وادي "إذا مل تكن لدينا أبقار سليمة فلن تكون
لدينا لحوم جيدة نأكلها أو حليب مغذ نرشبه".

الرتكيز عىل اإلنتاجية
بالتعاون مع الوكالة ومنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) ،يقوم املخترب البيطري
الوطني ومعهد البحوث الزراعية ألغراض التنمية

يف البلد بتدريب األطباء البيطريني ومقدمي
خدمات اإلرشاد البيطري واملختصني يف االستيالد
عىل مكافحة األمراض وعىل التلقيح االصطناعي
من أجل تحسني إنتاجية املاشية وإدارة التناسل
ومراقبة الصحة الحيوانية .وقال السيد ماريو
غارسيا بوديستا ،الذي يعمل يف الشعبة املشرتكة
بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية
يف األغذية والزراعة ،إنَّ التلقيح االصطناعي
يسمح للعلامء بتحسني الرتكيبة الوراثية للنسل،
مبا يؤدي إىل زيادة إنتاج البقرة الواحدة من
الحليب مبعدل يصل إىل خمسة أضعاف.
وتساعد هذه املنهجية املوظفني التقنيني عىل
تحسني اإلدارة التناسلية يف مزارع املاشية وعىل
الحصول عىل املزيد من العجول واللحوم والحليب
مقارنة باإلدارة التقليدية للمزارع .ويساعد قياس
الربوجستريون باستخدام القياس املناعي اإلشعاعي
يف التلقيح االصطناعي عىل زيادة تحديد األبقار
لالستيالد بنسبة  %20إىل  %40أكرث من األساليب
التقليدية املشتملة عىل مراقبة املؤرشات السلوكية.
وقال السيد غارسيا بوديستا إ َّن ذلك القياس
يستطيع الحقا زيادة معدل الحمل بنسبة ترتاوح
بني  %5و %50تبعا لفعالية األسلوب واإلدارة
التقليديني املستخدمني سابقًا.
وينطوي تحسني املاشية كذلك عىل تعقب
ومكافحة أمراض مثل االلتهاب الرئوي الحيواين
املعدي وداء الربوسيالت والسل وطاعون
الحيوانات املجرتة الصغرية وحمى الخنازير
األفريقية .وأوضح السيد وادي أنَّ املخترب
البيطري الوطني يتوىل املراقبة من أجل الكشف
عن األمراض املعدية يف شامل الكامريون ،الذي
يثري فيه الحراك املوسمي للناس مع ماشيتهم
بني مراعي الصيف ومراعي الشتاء مخاطر إصابة
املاشية باألمراض .كام أ َّن املختربات املتنقلة التي
تستخدم التقنيات النظريية والنووية واملستمدة
من املجال النووي تساعد عىل تحديد هذه
املخاطر يف وقت مبكِّر وبرسعة ،مبا يفيض إىل
التصدي لتلك املخاطر بفعالية.

أبقار هجينة في مزرعة لأللبان في الكاميرون.

(الصورة من :م .غارسيا بوديستا/الوكالة)

الوصول إىل املستفيدين

لزيادة الوعي مبزايا التلقيح االصطناعي لدى
املزارعني الريفيني ،الذين يعتمدون عىل األساليب
التقليدية يف تربية املاشية ،يعمل املركز اإلقليمي
التابع للمعهد يف بامبوي مع هؤالء املزارعني
مبارشة عىل فهم الرسالة ،ويتيح إمكانية الوصول
إىل األدوات الالزمة للتلقيح االصطناعي .وقالت
السيدة فيكتورين نسونغكا ،رئيسة قسم اإلنتاج
الحيواين والصحة الحيوانية مبعهد البحوث
الزراعية ألغراض التنمية يف بامبوي ،إ َّن "الجهود
االستباقية التي يقوم بها املعهد من أجل النجاح
يف إقناع مزارعينا سوف تساعد عىل تلبية الطلب
املتزايد عىل إنتاج اللحوم والحليب".

وقالت السيدة نسونغكا إ َّن هناك مرشو ًعا ذا صلة،
هو حال ًيا يف مرحلته التحضريية ،سوف يؤدي إىل
التلقيح االصطناعي لـ 70 000بقرة خالل السنوات
الست املقبلة يف الشامل الرشقي للكامريون.
وأضافت أ َّن هذه املبادرة ،التي مي ِّولها البنك
اإلسالمي للتنمية ،سوف تستخدم كذلك التقنيات
التي تدعمها الوكالة ،وسوف تفيض إىل إنشاء شبكة
للتلقيح االصطناعي والتناسل يف املنطقة.
وتقوم حكومة الكامريون بالوصول إىل املستفيدين
من أجل توسيع الدعم إىل مراكز االستيالد يف بنن
وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
من أجل زيادة عدد الحيوانات الحلوب من خالل
التلقيح االصطناعي باستخدام السائل املنوي الناتج
عن الحيوانات املتفوقة وراث ًيا.

مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حزيران  /يونيه 31 | 2016

أخبار الوكالة

نحو إيجاد عالج مثالي من السرطان :تطبيق الوكالة الجديد على
الهواتف الذكية لتحديد مراحل تطور السرطان
بقلم ميكلوس غاسبار وعمر يوسف

من التشخيص ومرورا بتحديد
املراحل إىل تخطيط العالج:
دور الوكالة
تساهم الوكالة يف تحسني مكافحة الرسطان يف كل
أنحاء العامل عن طريق مساعدة الدول األعضاء
عىل وضع برامج شاملة للتدبري العالجي للرسطان،
وتنفيذ مرافق الطب النووي والعالج اإلشعاعي
لألورام والتصوير اإلشعاعي ،وكذلك دعم التعليم
والتدريب للعاملني الطبيني.

)الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

سوف

يصبح من األسهل عىل املهنيني
املختصني بالرعاية الصحية يف البلدان
النامية تحديد مراحل تطور الرسطان برسعة وبدقة،
بفضل تطبيق استحدثته الوكالة عىل الهواتف الذكية
وأطلقته يف أيلول/سبتمرب  2015خالل الدورة التاسعة
والخمسني للمؤمتر العام.

وتحديد مراحل تطور الرسطان عملية معقَّدة
تنطوي عىل إدماج نتائج مجموعة واسعة من
االختبارات .واستنادا ً إىل هذا التشخيص ،يق ِّرر
األطباء ما إذا كانت العملية الجراحية أو العالج
اإلشعاعي أو العالج الكيميايئ أو أي شكل آخر من
العالج هو الطريقة األنسب.
وقالت السيدة نجاة مختار ،مديرة شعبة آسيا
واملحيط الهادئ يف إدارة التعاون التقني التابعة
للوكالة ،إن تطبيق الهواتف الذكية الجديد،
املتاح عىل أجهزة اآليفون واألندرويد ،والذي يعرب
عن التزام الوكالة ببناء القدرات يف مجال الصحة
البرشية" ،سيمكِّن من جعل الوصول إىل عملية
تحديد مراحل تطور الرسطان ميسورا واستخدام
هذه العملية سهال ،وسيكون التطبيق مجانًا متا ًما".
ويوفِّر نظام تحديد مراحل تطور الرسطان ،الذي
يعبرَّ عنه مبراحل متتد من األوىل إىل الرابعة ،مع
عدة مراحل فرعية ،لغة مشرتكة لألطباء ،ويس ِّهل
وضع خطة للعالج.

ونظام تحديد مراحل تطور الرسطان ،الذي يُطلق
عليه اسم نظام تصنيف الورم والعقد والنقائل
( ،)TNMيستخدم حجم وموقع الورم ( ،)Tوما
إذا كانت الخاليا الرسطانية قد انترشت يف العقد
اللمفية (  ،)Nوما إذا الورم قد انترش إىل أجزاء
أخرى من الجسم (النقائل أو  .)Mوهناك نظام
معقَّد لتحديد كل من هذه املتغريات ،وخصوصا
عند إجراء تقييم يف كامل الجسم للورم األسايس
ومدى انتشاره.
وقال السيد رايف كاشياب ،األخصايئ يف علم األشعة
التشخييص يف الوكالة" ،سوف تكون هذه املعلومات
اآلن متاحة بسهولة ،وسيكون استخدامها أسهل عرب
هذا التطبيق التفاعيل ".وأضاف أ َّن التطبيق سيكون
قابال للتشغيل خارج شبكة اإلنرتنت كذلك ،ومن ثم
فسيكون بوسع األطباء استخدامه يف األماكن النائية
التي ال يوجد فيها اتصال بشبكة االنرتنت.
ورغم أنَّ األطباء يف البلدان املتقدمة يتمتعون
منذ سنوات بإمكانية الحصول عىل الكتيبات ،ويف
بعض األحيان األدوات الحاسوبية ،لتحديد مراحل
الرسطان ،فقد كان يتعني حتى اآلن عىل املهنيني
يف مجال الرعاية الصحية يف العديد من البلدان
النامية اللجوء إىل الكتيبات .وقالت السيدة مختار
"هذه مساهمة بسيطة ولكنها خطوة هامة يف
تقليص الفجوة العاملية يف الحصول عىل رعاية
جيدة ملرىض الرسطان".
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وميكن الحصول عىل معلومات ق ِّيمة حول مدى
انتشار الرسطان من خالل الطب النووي والتصوير
اإلشعاعي ،مثل املسح باستخدام التصوير املقطعي
باالنبعاث البوزيرتوين/التصوير املقطعي الحاسويب.
وتتيح معرفة مرحلة الرسطان استنا ًدا إىل هذه
النتائج لألطباء وضع خطة العالج املناسبة.
وقالت السيدة مي عبد الوهاب ،مديرة شعبة
الصحة البرشية يف الوكالة ،إنَّ التطبيق الجديد
الخاص بتحديد مراحل تطور الرسطان هو انعكاس
الستخدام التكنولوجيا من أجل تسهيل نرش
املعلومات لدعم التدبري العالجي للرسطان يف كل
أنحاء العامل ،مضيفة أ َّن الوصول إىل الطب اإلشعاعي
من أجل الكشف املبكر عن املرض وتشخيصه
وعالجه خطوة رئيسية نحو مكافحة الرسطان ،وهو
مجال تضطلع فيه الوكالة بدور جوهري.
وقد استحدثت الوكالة هذا التطبيق بالتعاون مع
مركز تاتا التذكاري التابع إلدارة الطاقة الذرية يف
حكومة الهند وبدعم من مرشوع التعاون التقني
للوكالة املعنون "تحسني التدبري العالجي للرسطان
من خالل تعزيز عملية تحديد مراحل الرسطان عن
طريق التصوير املقطعي الحاسويب".
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