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تُعترب كوبا أحد املراكز األساسية للبحوث الطبية ولعالج الرسطان
يف أمريكا الالتينية والكاريبي .وتُط َّبق الحامية املادية يف مرافق العالج
اإلشعاعي للكشف عن دخول أي متسلّل ولتأخري وصوله .ومن شأن
ذلك أن يقلّص احتامل الوصول غري املأذون به إىل أدىن حدّ ويحقّق
أقىص درجة من األمن النووي.

املختصة بعلم األورام أولوي ًة فائقة .وتشكّل
ميثّل األمن يف املرافق
ّ
مصادر الكوبالت 60-املش ّعة شديدة النشاط مق ّو ًما حيو ًّيا لعالج
الرسطان .وقد قامت كوبا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
برتقية مستوى تدابري الحامية املادية يف تسعة مرافق طبية بغية ضامن
أمن املصادر.
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يفسه الكولونيل خوان
“تعدّ كوبا من البلدان النامية” بحسب ما ّ
ب .سوزا مارين ،رئيس قسم املواد الخطرة التابع لوزارة الداخلية،
الذي يتابع ً
قائل“ :إننا نريد برهنة كيف يستطيع بلد ما بالرغم من
صغره املساهمة يف تعزيز أمن املصادر املش ّعة ،وبالتايل الحدّ من
الخطر الناجم عن اإلرهاب النووي إىل أبعد درجة ممكنة .ونحن عىل
ثقة من أننا قد اتخذنا التدابري الرامية إىل تعزيز نظامنا الخاص باألمن
النووي الوطني وحامية تقليدنا املتمثّل باالمتياز يف مجال الطب”.

وتفيد الدكتورة نيوركا رودريغيز هرنانديز مبا ييل“ :تساعدنا تدابري
الحامية املادية الصارمة عىل وضع حدٍّ للوصول وجعل العمليات
اليومية تجري بسالسة .وهي تخ ّولنا أيضً ا االمتثال للقواعد ،ما يتيح
بدوره اكتساب الثقة بأن مصدرنا مأمون .ويف نهاية املطاف ،أصبحنا
قادرين عىل تأمني العالج دون انقطاع ملزيد من املرىض بفعل أن
مصدرنا مأمون”.

ـرافق كوبـا الطبيةّ
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وضعت كوبا نظم حامية مادية عىل غرار أبواب الفوالذ املسلّح،
وأجهزة استشعار الحركة ،والكامريات يف ستة مرافق خارج هافانا
لتأخري الوصول غري املأذون به إىل أي من هذه املرافق ،والكشف عن
أي حركة غري مأذون بها ،وتأمني االستجابة يف الوقت املؤايت .فالهدف
الذي تصبو إليه كوبا هو رفع مستوى األمن عن طريق تقليص خطر
الرسقة أو التخريب.

يساهم تحسني الحامية املادية يف املرافق أيضً ا يف تحسني الوقاية من
اإلشعاعات عرب الحد من إمكانية الوصول غري املأذون به إىل املناطق
الخاضعة للرقابة .ويف هذا الصدد ،يرمي األمن النووي إىل الهدف
عينه الذي يسعى إليه األمان اإلشعاعي وهو حامية الناس من اآلثار
الضارة الناجمة عن اإلشعاعات املؤينة ،ما يضمن أن املصدر ُيستخدم
ملصلحة املرىض.
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يقوم خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع كوبا
بزيارة املرافق للتأكّد من وجود املعدّ ات يف موضعها املناسب
ومن تشغيلها وفقًا للخطّة امل ّتفق عليها.

واختتم الدكتور رودريغيز هرنانديز ً
قائل “إن إجراء الرتقيات يف
تدابرينا الخاصة بالحامية املادية يساعد عىل ضامن عدم إمكانية
الوصول إىل مصادرنا ألي شخص غري مأذون له بذلك .فيمكننا
تقديم العالج ملرضانا عىل نح ٍو مأمون وآمن بحيث ال يطال
مجتمعنا أي رضر ،ويواصل بلدنا تقدّ مه”.
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