األمـن النـووي عنـ
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تحسني قدرات الكشف عند معرب حدود شالالت ڤيكتوريا مينح
األشخاص الذين يزورون زمبابوي الثقة بوجود تدابري للحؤول دون
أي عرقلة ناجمة عن املواد املشعة ويساعد عىل حامية البيئة املحلية.

قدرات الكشف ،مبا يف ذلك اإلجراءات واملعدات ،ال تحقق النجاح
املرج ّو إال مبشاركة املعنيني بشكل كامل .ويعمل مسؤولون من تسع
منظامت ،منها وزارة الدفاع ،وهيئة اإليرادات وهيئة الوقاية من
اإلشعاعات يف زمبابوي ،وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
لتعزيز إجراءات العمل الجامعي يف حال الكشف عن مواد نووية
أو مواد مشعة أخرى عند حدود زمبابوي.
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“األمن النووي أداة متكني” هذا ما يقوله جسنت موبامهانغا ،نائب
السكرتري األول يف مكتب الرئيس ومجلس الوزراء .ونحن ندرك عدد
التطبيقات حيث تكون التكنولوجيا النووية أساسية .وتضمن تدابري
األمن النووي ،مثل الكشف عند نقاط الدخول والخروج ،أن املواد
ال ميكن تسخريها الستخدامات غري سلمية ومتكّن الناس من زيارة
متنزهاتنا ُووجهات الحياة الربية لدينا”.

يف مطار شالالت ڤيكتوريا الدويل ،يتحقَّق املسؤولون من سيناريو
ينطوي عىل تهريب مواد مشعة إىل البالد .ومبجرد الكشف عن املواد
يتعي عليهم نرش املعدات بالسالسة الالزمة والتحقُّق من تجاوب
َّ
خطتهم .وميكِّن ما سبق زمبابوي من تحديد أفضل إجراءات العمل
النمطية الستجابة متعددة الوكاالت.

ـد حدود زمبابـوي
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باستخدام معدات كشف مثل أجهزة تحديد النويدات املشعة
وأجهزة قياس طيف أشعة غاما تتمكَّن زمبابوي من التصدي بشكل
أفضل لالتجار غري املرشوع أو أي تحريك غري مقصود للمواد.
ويف إطار خطتها املتكاملة لدعم األمن النووي فإن زمبابوي ملتزمة
بتعزيز إطارها الوطني املتعلق بالكشف عن اإلشعاعات من أجل
تأمني حدودها.

يعرب الباعة املحليون والسياح الحدود من زامبيا مش ًيا عىل األقدام.
ومثل املطار ،لنقطة الدخول هذه أهمية اسرتاتيجية للسياحة
والتجارة يف جنوب-رشق أفريقيا .ويضيف سيفريا ً
قائل“ :األمن
النووي ميكِّن املجتمعات من التعايش”“ .وقدرات الكشف تعزز الثقة
بأن زمبابوي ُوجهة سياحية آمنة وتصلح أن تكون رشيكًا تجاريًا”.
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“يف حال عدم وجود قدرات للكشف فإننا نتعامل مع خطر
مجهول عند مناولة البضائع وتخليص إجراءات األشخاص” هذا
ما قاله ريوارد سيفريا ،رئيس هيئة الوقاية من اإلشعاعات يف
زمبابوي“ .نحن نعيش يف قرية عاملية .وسوا ٌء كان األشخاص
يقومون بزيارة إىل شالالت ڤيكتوريا أو يحرضون خرضواتهم إىل
السوق ،نحن بحاجة إىل اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة”.

بضامن أن املعدات يف أي ٍد أمينة وبتجريب واختبار العمليات
يف امليدان ،يُظهر املسؤولون متانة قدرات الكشف الوطنية
يف زمبابوي .والتحقُّق من إجراءات العمل النمطية يساعد يف
الحدّ من الخطر الذي تشكله املواد الخارجة عن التحكم الرقايب
يصب يف منفعة
ويُظهر التزام زمبابوي إزاء األمن النووي مبا ّ
السياحة والتجارة.
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