
  ِ�َم �ث� ا�ط�رات ������؟
 

�� ا�ورا��� ا����رك ��ن ا���و ����ر ���ر �'ودا، ر$�س "!م ��!�ن ا�! �ت ا������� و (!��ُ
ث) ا�ط�رات � ً ��3�4ً و�!�دا��ً �1ز�� ا�/ذا$�� وا�و*���، ا�!�ب ,+ *ون ��!�ن ا�! �ت ِ��َ 

   ,+ ا����م.
 

م ���9�3; ا�زرا4+ ا�����+ أداة ,���� 9داً ���!�ن "درة ا������ل 634  �>د) �� =�و�>ول �'ودا: "إ
�و�� أو ا��+ Aواع ا��ر�� ا��+ ���>ر إ�6 ا��ا��*��ف �; �/��ر ا����خ، وار���ع ا�!��ر، و�; أ

� E9رى."�واAل ر$�!�� أ*��  
 

�ف ا�و"ت ا�ذي ��طE�3 ا�!���ب ا��>�3د�� ���!�ن �َ�ث� ا�ط�رات: ا�طر�>� ا��+ ��ط3ب 
���ج  ١٠إ�6  ٧و�!�د4+ ��!�ن ا�! �ت ا������� �4دة �ن  ا�! �ت.L وات �ن ا���ث�!

�ف 9د�د وا4د.�6 و634 !��ل ا����ل، ��*ن �ي ��Aص ,+ ��!�ن ا�! �ت �!�6 إ� 
�وع �ري رديء ا�9ودة و"�3ل ا�/�3. +, ����Aت أن �9د ھذه ا��,Qق ا�>درة 634 �>�و�� ا�<�� 

 �����ف ا�رديء �; ���� ذات 9ودة ����4 و'�3 �9دة، و��م ��د$ٍذ ا��>�ء و��ر ا��,ُ��َزج ھذا ا�
��$ص ا��ر9وة.Aا��!�و�دة ا��+ ��ـّ!م �*�,� ا�   

 

��.َ�ث� ا�ط�رات: ��Aرات أ*�ر �!�ط��ون ,+ ��!�ن ا�! �ت ا��>�ء وا�د ��Aإن  �; ا��
��9�� ا��+ � �>ل ���V634 ا��>�و�� و� ��ا���9$ن، وھ+ ���ج ��3زج ��ن ا�! �ت، ���ّ�ز �>در�

% �ن ا���وع ا����$+ ����3��ل وأّدت ٧٥وط��3 ا�>رن ا���W+، ُ,ِ>د ��و  4ن ا������ت ا�م.
   >�3ص ا���وع ا�����+ ,+ �>ول ا��زار�4ن.ا�زرا�4ت ا���د�� ا��وع إ�6 �

 

�����ت 9د�دة. !��داثو�W; ھذان ا�ظر,�ن "�وداً أ��م ا������ن 4�د ا��زج ��ن ا�! �ت � 
د ا��ن ا�/ذا$+، إذ أن= "درة ھذه  ُ��د) +����و�>ول �'ودا: "إن ھذا ا��>دان ,+ ا���وع ا��Wوي ا�

ل ا������ت 634 �>�و�� أ�واع إ���$�� � ���� 634 �� �زال �!��رة �ن اQ,�ت وا��راض و"در�
   ا�ظروف ا������A ا�>�!�� ر��� �*ون "د �4�W�ت ��*ل Aط�ر."

 

وھ��ك �ل ��ذه ا��!\��، وھو ا!�Aدام ا�4���Lت �ن أ9ل ا��و�ل ا�ط����4ً إ�6 َ�ث) 
�ون ,+ ��!�ن ا�! �ت.�Aا�� ���رات ������ إ���ج و���[ َ�ث� ا�ط ا���/ّ�رات ا��+ ����9

.��3�Aواع ا����ون ,+ ��!�ن ا�! �ت ��د$ٍذ ���ص ھذه ا��واع  ا�� ��ن �ن ا��Aو�>وم ا��
��$ص ا��ر9وة وا!�Aدا��� ,+ ��3�4ت �زج ا�! �ت.A�9د ا��L  'ودا ��!�راً �ذ�ك�و�>ّدم 

�Qو�و��9ت ا�وھ+  �� وا��+ أ���ت ,�������."�$ ً: "إن= ��!�ن ا�! �ت ِ�َ�ث) ا�ط�رات �ن ا��*
طر�>� ُ�واE9 ��ض ا����ر�W *�� أن= ا��9�ور ���ر �4دة ���>3ق إزاء أي �!\�� ���3ق 

   ���4���Lت وا�ط�رات."
 

.��!���ِ�^ أي �+ء � ُ��E9�ِ ا�ط���� �ُ � �������� ,+ ��!�ن ا�! �ت ا����ء ��3�4  "إ��,��د ا
�9�� ����3ون  ��� أي أ�ر �_����4ت.َ�ث) ا�ط�رات، � ��>6 ,+ ا����و�و,)ر ا�و*��� �ن A ل �ر

��ن ,+ �A��3وث ا�زرا��4 وا��� ���ا��>�+ ا�دوات وا��Aرة، و�*ن �9ب 634 ا��ظم ا�وط
�� ���>�ق ��9���!�ن ا�! �ت ا������� ا��Aذ ا�Aطوة ا������، 4ن طر�ق ا��>�ء ا������ت و�

   ء 634 �!�ن �'ودا.ا�����9 ا��ر9وة،" ھذا �� �9
 

�� ا�ورا��� ا����رك ��ن ا���و وا�و*���.���� ���ر �'ودا، ر$�س "!م ��!�ن ا�! �ت ا������� و

:+� P.J.L.Lagoda@iaea.org  ا��ر�د ا�L*�رو



  ا����ع ا�ورا�� و���� ���ل ا���وث ا�د	��� أ��ل
 

�ري ��� ا�����ء ��و��م �س �ن ا�و�و�ت ا�
�رى ������� ُ ��� ا��
إن ا���ّرف !�  ا�
ر !���م �1راء ��ك ا���وث ھ� أ-ل إ��رة �+ھ���م. �ل و��ر)� ا����ب ���ظ���.��� ���
   ا�

 

.���� ا�و��
ن ��7 ا���وث �ّرا-�، إ5 أن4 ��ظ��� 3ّدم إ�����ت ھ��� ���   و�
ن، وإن �م 
 

��د�ون �+5ت أرز -�درة !�  ���ل ا���و��، أو �ل ا����ل، �ن ;:ن ا�����ء ا�ذن ��  ��(
�  أ�واع �ن ا��وز��� ���3وم ا��راض، أو �ط�طس ذات -�� ?ذا<� أ
�ر أن ؤّ�روا )

.��BCر ا����� ا��واق و!�  ر)وف ا��( ����� و�و!� ا�ط��� ا���
 �
�� أن4  ا��ط�ف )
.��Cّ�ا�� ����و)ّرھ� ��� أط��� ��� ا��وا<د ا�Eذا<� ا��
 �( ً�C  !���م �ؤ�Gر أ

� ���ر ا����ھدة ا�دو����درھ� ��ظ�� و ��� �H?ذ� وا�زرا!�، ا��;:ن ا��وارد ا�ورا�� ا����
� ا�ذي ��!د ا�����ء !�  اB�5راط )� ���ل �ا�?ذ� وا�زرا!�، ا�Iك ا���3و�� ا�ر<

  ا���وث ا�Eذا<� ا���دة.
 

�وي ����ل  ٦٤و)� إط�ر ا����ھدة،  ��ل )� ا����م، وا�Iو5ً �ن أھم ا����Iن ��٨٠� %
7 ("ا��;�ع ������� ����ل ا�5��+ك ا��;ري، !�  ���و!� �ن ا��وارد ا�ورا�� ا��

.("�  ا�ورا�
 

�3 �����وع ����وا)ق !�  ��ل ���و����� ا�وط�� ا�� ���R( ،ق ا���دان !�  ا����ھدة GدI�و!�د�� 
�� ��Iرف ا��( �� ل ا�B�ُز4Iل �ذ�ك �ن ���و��ت !ن ا����I�� و�� ��ت ا�ورا�� ا����

7 �ن B+ل ا��ظ�م ا����دد ا�طراف. ���� ����� ��� �����  ا�
 

� ا�3ط�ع ا��Bص ( ��ن ا��+5ت ا������� �ن )I�Bوا�� �T ذ�ك ���ؤ���ت ا�����و
���و )� ا��3ول،  ��ل ا�I������ ت �ل��� ��Iرف ا��( �� ا��ر�I ����ل ����واد ا�B�ُز4

ن ��ك ا��واد أو ا�������ل.ور��� I  
 

 !�<دات ا������ت

د �ن ا��واد ا�ورا�� �ن B+ل ا��ظ�م ا����دد ا�طراف !�  أ��� ���� ���وا)ق ا����ت ا�
���3م �����ً أي �طورات ����دة �7 ا����ت ا�Bرى �1راء �زد �ن ا���وث أو �وا)ق، إن ��

�� �ن ��و��� ھ� أرادت ا�5���ظ ����طورات ������، !�  د)7 ���� �ن أي )وا<د ���ر��� �
.�   إ�  �Iدوق �;�رك �د!م ا����ظ !�  ا�زرا!� وز�دة �طورھ� )� ا����م ا����

 

 Uء ا�����C!دو��� ا� T��I� �و3ول ��ر 5?ودا: "إ��� أ!��ر ا����ھدة ھ��� �+Cط+ع �:!���

ون ��ذه ا�;�و�� !�  وBد�� ��ذه ا�دول." ١٥٤!ددھم �م، وف: "وأي ;�ء Cو�Z  و

".�   ا�IBوص، و��ل ا���وث ا�Eذا<� ا�د-�3 أ�راً أ��ل، ھو ;�ء أؤّده �ن أ!��ق -��
 


ز، ;��� ا1!+م ا���م.�رو��:  ��;� ھ�ر
  S.Henriques@iaea.org ا��رد ا�1


