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األمن النـووي والصـناعة في فييت نام

خارج هانوي، هناك محطة تصنيع فوالذ تنتج سنويًا أكرث من 
3000 طن من املعدات الصناعية لالستخدام محلًيا وللتصدير. 

ولجودة األنابيب امللحومة والصهاريج الخاصة باملصانع ومعامل 
التكرير أهمية أساسية من أجل تسويق املنتجات وضامن أن تظلَّ 

الصناعة يف فييت نام الدعامة األساسية القتصادها.

ويرشح نغوين نو هواي يف، من الوكالة الفييتنامية لألمان النووي 
واإلشعاعي، قائاًل:  “بعد حادثة رسقة مصدر واسرتداده الحًقا، نّفذنا 

زة للمصادر املحمولة. وسوياً مع جمهورية كوريا  تدابري أمنية معزَّ
نّفذنا نظام تتبُّع للمصادر املشعة يربط العاملني يف امليدان مع الجهة 

الرقابية، األمر الذي يحّسن األمن”.

مثلام أن األشعة السينية تُستخدم للتثبُّت من وجود كرس يف العظام، 
تُستخدم أجهزة التصوير اإلشعاعي الصناعي للتثبُّت من وجود شقوق 
أو عيوب يف املكونات الصناعية. وتتضمن هذه األجهزة مصادر مشعة 

وهي محمولة، ما يجعلها عرضة لفقدانها أو رسقتها. وسنويًا تُبلغ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحاالت فقدان أو رسقة مصادر مشعة.

 ويضيف كيوون يانغ )مييناً( من املعهد الكوري لألمان النووي: 
 “نظام تتبُّع مواقع املصادر املشعة يف فييت نام، القائم عىل نظام 

تتبُّع مواقع املصادر املشعة يف جمهورية كوريا، أو ما يُعرف اختصاًرا 
باسم RADLOT، ميكِّن من رصد تحركات املصادر املشعة القوية 

اإلشعاع يف الزمن الحقيقي، وهو ما يساعد يف الكشف عن أي فقدان 
أو رسقة ويتيح االسرتداد الرسيع.  وألن مثل هذه املصادر محمولة 

فإن تتبُّع مواقعها أمر رضوري”.
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ت النص: دانيال دالستروم، الصور: د. كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعدَّ

يتألف نظام التتبُّع من جزأين: وحدة طرفية متنقلة تتصل بالجهاز 
ونظام تحكم مركزي.  وترسل الوحدة الطرفية املتنقلة معلومات عن 
ل الجرعة مبا يعكس اعتباري األمان واألمن يف تشغيلها.   املوقع ومعدَّ

ويصل إىل الجهة الرقابية إنذار يف حال حدوث نشاط مريب.

من أجل اختبار نظام تتبُّع مواقع املصادر املشعة، أجرى زمالء من 
جمهورية كوريا وفييت نام اختبارات ميدانية للتحقُّق من قيام 

نظام التتبُّع بوظائفه تحت ظروف تشغيلية مختلفة. ويضمن اختبار 
النظام أن الجهة املرخَّص لها والجهة الرقابية واضحتان بالنسبة 
ألدوارهام ومسؤولياتهام، وأنه عند نرش النظام سيوفر مستوى 

أمنياً إضافًيا. 

وباستطاعة الجهات الرقابية الوصول إىل نظام التحكم املركزي 
من خالل وصلة بينية شبكية. وتوفر الوحدات الطرفية املتنقلة 

املعلومات الرضورية لالستجابة لحادثات متصلة باألمن، ما يجمع 
التكنولوجيا واإلرشاف الرقايب مًعا. وتضمن القدرة عىل تحديد 

موقع املصادر املشعة بالرسعة الالزمة وإخضاعها للتحكم الرقايب 
مجدًدا َصْون األمان واألمن.

بضامن أن املعدات يف أيٍد أمينة وبتجريب واختبار العمليات 
يف امليدان، يُظهر املسؤولون متانة قدرات الكشف الوطنية 

يف زمبابوي. والتحقُّق من إجراءات العمل النمطية يساعد يف 
الحّد من الخطر الذي تشكله املواد الخارجة عن التحكم الرقايب 

ويُظهر التزام زمبابوي إزاء األمن النووي مبا يصّب يف منفعة 
السياحة والتجارة.
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