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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


