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"وباستطاعة الوكالة أن 

تنبِّه 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 

انتشار األسلحة النووية مهمة معقدة. وبعد انقضاء منع 

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 

املقالني  من  يظهر  كام  الحديثة،  بالتكنولوجيات  وتستعني 

املنشورين يف الصفحتني 18 و 22. ويستند تنفيذ الضامنات 

واتفاقات  دولية  معاهدات  شكل  يف  قانونية،  اتفاقات  إىل 

يف  املقال  )انظر  والدول  الوكالة  بني  السواء،  عىل   ثنائية 

التزاماً  الوكالة  ضامنات  تطبيق  ميثل  ولذلك   .)4 الصفحة 

استنتاجاتنا  نستخلص  ونحن  الوكالة.  عاتق  عىل  قانونياً 

الخاصة بالضامنات بشكل مستقل. 

مواكبة التغري

يختلف العامل الذي ننفذ فيه الضامنات اليوم اختالفا كبريا عام 

ست الوكالة. وللتغلب  كان عليه العامل يف عام 1957 عندما أُسِّ

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 

ـق  التحقُّ العامل عىل مدار األسبوع للقيام بأنشطة  لنا أرجاء 

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. ونقّدم 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. 

ويحدوين األمل بأن يسهم هذا املنشور يف تحسني فهم أصحاب 

املصلحة وعموم الجمهور عىل السواء ألنشطة الضامنات التي 

تضطلع بها الوكالة.
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