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تفعيل األمن النووي على الحدود الماليزية

على احلدود مع تايلند، هناك أكثر من 300 مركبة جتارية 4 
هة إلى ماليزيا، وعلى منت كل  تعبر احلدود كل يوم متوِجّ

نة  واحدة منها أكثر من 000 40 كغم من البضائع، املكوَّ
باألساس من اخلشب واملطاط. وتساعد أجهزة الرصد اإلشعاعي 

البوابي القائمة في هذا املعبر احلدودي على إبقاء التجارة 
الدولية آمنة، وتقلل إلى احلد األدنى من اخلطر الذي ميكن 

أن تسّببه اإلشعاعات املؤينة للبشر واملجتمع والبيئة.

أوضح راجا عدنان، املدير العام ملجلس ترخيص الطاقة الذرية 1 
في ماليزيا، ذلك قائاًل: “بالنسبة ملاليزيا، يلزم أن تكون التجارة 
ر ليس فقط بني بلدين اثنني،  شفافة”، “فالسلع ُتستوَرد وُتصَدّ
د عدنان  وإمنا هي في حالة عبور بني العديد من البلدان.” وشدَّ

قائاًل: “إنَّ تدابير األمن النووي تساعد على ضمان جتارة 
منفتحة وتضمن ممارسة كل شخص للتجارة مبسؤولية”.

بون 3  خبراء ماليزيون من مجلس ترخيص الطاقة الذرية يدرِّ
نظراء من إندونيسيا على كيفية إبقاء حدودهم آمنة وطريقة 

وضع إجراءات العمل النمطية اخلاصة بهم. وينطوي ذلك 
على تشغيل ونشر أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي، التي 

تعزز األمن النووي عن طريق الكشف عن وجود مواد مشعة 
واملساعدة على منع االجتار غير املشروع عبر احلدود. 

مسؤولون من مجلس ترخيص الطاقة الذرية يستعدون إلجراء 2 
عملية مشتركة بني إندونيسيا وماليزيا حتقيقًا للمراقبة احلدودية 

الفعالة عن طريق استعراض إجراءات عملهم النمطية الوطنية 
بشأن األمن النووي، التي ُوِضعت بتعاون وثيق مع الوكالة. 
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إذا قرر ضباط اجلمارك أنَّ احملتويات مشبوهة، يقومون 8 
بإجراء تقييم إشعاعي مفصل باستخدام أجهزة يدوية 

نهم هذه املعدات من حتديد  للكشف عن اإلشعاع. ومتكِّ
النويدة املشعة على وجه الدقة وتعيني مكان املادة.

يكشف جهاز الرصد اإلشعاعي البوابي عن اإلشعاعات في 6 
ل عمليات التصدير املعتادة على  الوقت احلقيقي وال يعطِّ

احلدود. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الكاميرات في وقت متزامن 
بتحديد احلاويات، مع التقاط الصور للشاحنة وتوفير معلومات 

مفصلة، مبا في ذلك رقم اللوحة واحلاوية. وُتنَقل القياسات 
والصور إلى محطة االنذار املركزية إلجراء استعراض إضافي.

إذا مت الكشف عن مادة مشعة في محطة االنذار املركزية، يتحقق 7 
ضباط اجلمارك من املعلومات املستمدة من كاميرات الرصد 
بة على أجهزة الرصد اإلشعاعي البوابي مقارنًة  عن بعد املركَّ
مة في إعالنات الصادرات بشأن محتويات  باملعلومات املقدَّ
احلاويات. كما ُتعَرض تفاصيل إضافية بشأن املواد املشعة.

سافر السيد موحد إيروان، العامل في مجلس ترخيص الطاقة 5 
الذرية، إلى املعبر احلدودي بادانغ بيزار ورافقه مسؤولون من 
الهيئة الرقابية النووية اإلندونيسية ومن إدارة اجلمارك ووزارة 

النقل ملناقشة كيفية تركيب واستخدام أجهزة الرصد اإلشعاعي 
البوابي. وأوضح ذلك قائاًل: “إنَّ جهاز الرصد اإلشعاعي البوابي 
هو أكثر من مجرد قطعة معدات، فهو يجسد التنسيق والتعاون 

على الصعيد الوطني بني مختلف الهيئات والتخصصات.”
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يوضح بيتر كولغان، رئيس قسم الكشف عن األعمال 12 
الكيدية والتصدي لها التابع ملكتب األمن النووي في الوكالة، 

ذلك قائاًل: “إنَّ الدول األعضاء التي لها حدود مشتركة 
ولوائح وتنظيمية وقيم ثقافية متشابهة هي في وضع جّيد 

لتقاسم أفضل املمارسات وتنسيق ُنُهجها املتصلة باألمن 
النووي”. وخالل العملية املشتركة بني إندونيسيا وماليزيا 

ملراقبة احلدود في تشرين األول/أكتوبر 2012، أعاد هؤالء 
املسؤولون تأكيد التزامهم بجعل حدودهم آمنة والعمل مع 

الوكالة على حتقيق األمن النووي في كل أرجاء العالم.

 أحد املسؤولني في مجلس ترخيص الطاقة الذرية يتحقق 10 
ه إلى تفتيش  من معدات الكشف عن اإلشعاعات قبل التوجُّ

مواد مشبوهة.

سوف يصادر مجلس ترخيص الطاقة الذرية املواد 11 
غير املعلنة ويضعها في مخزن مأمون وآمن الستبعاد 

خطر وقوع هذه املواد في أياٍد غير أمينة.

إذا تأكد وجود مواد مشعة غير معلنة، ُيبلِّغ ضباط اجلمارك 9 
مجلس ترخيص الطاقة الذرية، باعتباره سلطة التصدي والسلطة 
الرقابية، بغرض إجراء تقييم تقني إضافي للحاوية. وهذا التفاعل 

هو مجرد مثال واحد عن التنسيق الوطني الضروري في رصد 
احلدود بفعالية وسرعة.

ت النص: دانيال دالستروم، الصور: دين كاملا، تشرين األول/أكتوبر 2012 أعدَّ


