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من الضروري االحتفاظ باملواد النووية واملواد املشعة األخرى 4 
في مخازن مأمونة وآمنة، ويتضّمن ذلك أنواعًا مختلفة 

من احلواجز املادية ملنع السرقة والدخول بدون إذن.

يعتبر األمن النووي مسؤولية وطنية. واخلطة املتكاملة 1 
ن الدول من معاجلة األمن  لدعم األمن النووي هي أداة متكِّ
النووي بأسلوب شامل ومن تعزيز منظومتها الوطنية لألمن 

النووي، بدءاً باإلطار التشريعي والرقابي داخل الدولة.

هناك مواد مشعة أخرى، مثل املصادر املشعة املختومة املُستخدمة 3 
في أجهزة العالج اإلشعاعي في املستشفيات لعالج السرطان، 

حتتاج إلى حمايتها لكي ال ُتسَرق وُتسَتخَدم بنيَّة كيدية.

تقتضي مجاالت التشغيل في املرافق النووية، كمفاعالت البحوث 2 
التي تستخدم اليورانيوم الشديد اإلثراء تدابير إضافية من 

احلماية املادية لضمان أمن املواد النووية ومنع أعمال التخريب.

تفعيل األمن النووي في المرافق القائمة في غانا
طلبت غانا من الوكالة أن تشاركها في وضع خطة متكاملة لدعم األمن النووي من أجل تعزيز منظومتها الوطنية لألمن النووي.
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فيرنا فانديربووي هي أخصائية في العالج اإلكلينيكي 8 
لألورام من غانا تعتمد على جهاز العالج اإلشعاعي وتقول: 
“بدون جهاز العالج اإلشعاعي الذي منلكه، ال أعرف ماذا 
كان حالنا ليكون. فالعديد من السيدات الشابات في بلدنا 
ن  ، فإنَّ ذلك يحسِّ تعانني من سرطان الثدي. وإذا عاجلناهنَّ

. إنه شعاع ضوء  حياتهنَّ وحياة أسرهنَّ وكل شيء يحيط بهنَّ
بالنسبة ملرضانا وهو يعطيهم األمل. وتدابير األمن النووي أمر 

د هذا األمل.” مهم. لذلك ال نستطيع ترك أي شيء يهِدّ

يتطلَّب التصدي ألي حادثة متصلة باألمن النووي والتخفيف 6 
من عواقبها وجود معدات متخصصة، مثل أجهزة االستدالل 

بني تدريًبا جيًدا. على النظائر، ووجود موظفني أكفاء ومدرَّ

ينصّب التركيز في مراكز دعم األمن النووي على تنمية 7 
املوارد البشرية وكذلك على تقدمي الدعم التقني والعلمي، 

وهو ما يساهم في استدامة األمن النووي في الدول.

تساعد نظم الكشف عن حاالت االقتحام وتقييمها، 5 
مثل الكاميرات وأجهزة االستشعار، على ضمان التصدي 

ألي حادثة أمنية في الوقت وبالشكل املناسبني.

تفعيل األمن النووي في المرافق القائمة في غانا
طلبت غانا من الوكالة أن تشاركها في وضع خطة متكاملة لدعم األمن النووي من أجل تعزيز منظومتها الوطنية لألمن النووي.
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