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ابي – انظر اللوحات البيضاء ذات األزرار الحمراء والبرتقالية  تمرُّ  كل شاحنة تدخل أو  تغادر الموانئ الكمبودية عبر جهاز  رصد إشعاعي بوَّ
ب ُثلث الشحنات في ميناء بنوم بينه في إطالق هذا اإلنذار، حىت إن لم تكن تلك الشحنات تحتوي سوى على كميات غير  والزرقاء. ويتسبَّ

ة من إشعاعات طبيعية المنشأ. واستحدثت الوكالة تطبيقًا محمواًل جديدًا سيساعد موظفي الجمارك في التركيز على الشحنات اليت  ضارَّ
بة.   ة مهرَّ يمكن أن تحتوي بالفعل على مواد مشعَّ
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تطبيق محمول جديد يساعد موظفي الجمارك على تحسين 
الكشف عن اإلشعاعات ألغراض األمن النووي

اعتاد موظف اجلمارك منغسروم سونغ 

وزمالؤه سماع صوت إنذارات اإلشعاع. إذ 

يتسبَّب ُثُلُث شحنات حاويات البضائع التي 

تمرُّ عبر ميناء بنوم بينه املتمتِّع باإلدارة 

الذاتية يف إطالق اإلنذارات عند اجتياز أجهزة 

اسة التي تهدف  ابية احلسَّ الرصد اإلشعاعي البوَّ

إىل الكشف عن املصادر اإلشعاعية واملواد 

النووية املهرَّبة. 

بيد أنَّ جميع اإلنذارات التي ُأطلقت منذ تركيب 

اجلهاز يف تموز/يوليه ٢٠1٦ كانت ناجتة 

عن مواد من قبيل البالط واألسمدة ومواد 

البناء، على حدِّ قول سونغ، نائب رئيس مكتب 

اجلمارك بامليناء الواقع على نهر امليكونغ 

على مشارف العاصمة الكمبودية بنوم بينه. 

ويستأثر امليناء بمناولة ربع التجارة 

اخلارجية للبالد.

وقال سونغ: “إنَّ تقييم إنذارات اإلشعاع يمثِّل 

ا  ا كبيراً لنا، ألنَّ تلك اإلنذارات تتطلَّب منَّ حتديًّ

االضطالع بعمليات تفتيش ثانوية تشمل 

ا. ويستهلك هذا األمر  عشرات احلاويات يوميًّ

الوقت واملوارد، ويأتي على حساب سائر 

أعمالنا”. وتنطوي عمليات التفتيش الثانوية 

على عمل يستغرق وقتاً طوياًل باستخدام 

ة،  أجهزة حممولة باليد لتحديد النويدات املشعَّ

حيث تقيس هذه األجهزة كمية اإلشعاع وحتدِّد 

نوعه ومصدره، إىل جانب حتليل البيانات 

ابي  الواردة من جهاز الرصد اإلشعاعي البوَّ

ق من نوع البضائع ومنشئها.  للتحقُّ

وأطلقت الوكالة تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية 

سيساعد يف التمييز بين اإلنذارات الناجتة عن 

كميات غير ضارة من إشعاعات طبيعية املنشأ 

واإلنذارات التي يمكن أن تكون مبعث قلق 

من وجهة نظر أمنية ومن ثمَّ تستوجب املزيد 

من االستقصاء. 

ق  وهذا التطبيق هو ثمرة مشروع بحثي منسَّ

تضطلع به الوكالة بهدف حتسين تقييم 

اإلنذارات األولية.  فقد عمل باحثون من 

الوكالة و٢٠ بلداً معاً من أجل حتسين عملية 

تقييم اإلنذارات عن طريق استحداث أدوات 

وخوارزميات لبرجميات الكشف عن املواد 

ة، بهدف تمكين تلك البرجميات من  املشعَّ

التمييز بين اإلشعاعات التي ُيحتمل أن تكون 
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ناجتة من مصادر مهرَّبة من صنع اإلنسان 

واإلشعاعات الطبيعية املنشأ. 

ويمكن تنزيل التطبيق من “آي تيونز” و“غوغل 

بالي”. 

وقال تشارلز ماسي، مسؤول األمن النووي يف 

الوكالة الذي يتوىلَّ تنسيق املشروع البحثي، 

إنَّ الهدف الرئيسي من العمل البحثي يتمثَّل يف 

القدرة على التمييز بين اخلصائص اإلشعاعية 

لهذه املواد اخملتلفة. وال يمكن أن يستند 

ه يتعيَّن على  التمييز إىل كمية اإلشعاع، ألنَّ

أجهزة الكشف أن تستشعر ما يمكن أن يكون 

موجوداً من املواد النووية أو غيرها من املواد 

ة بما يف ذلك الكميات الضئيلة. وبداًل  املشعَّ

من ذلك، يدرس الباحثون طرائَق للوقوف على 

تكوين اإلشعاع بناًء على النظائر اخملتلفة

التي تتَّسم بها كلُّ مادة. وسيتعيَّن على 

البرجميات حتديد تلك النظائر وتسجيلها 

ن من حتديد ما يتطابق مع نفس  لتتمكَّ

التوصيف من اإلشعاعات الناجتة من مواد 

موجودة يف البيئة الطبيعية. ومن شأن ذلك أن 

يؤدِّي إىل استبعاد غالبية اإلنذارات البريئة، 

بما يتيح ملوظفي اجلمارك التركيز على 

احلاالت التي تظلُّ غير واضحة.

ويعمل الباحثون على وضع خوارزميات 

جديدة الستخدامها يف البرجميات التي 

سُتثبَّت يف ُنظم الكشف. ويف الوقت الراهن، 

ى TRACE )أداة  ر التطبيق اجلديد املسمَّ يوفِّ

تقييم إنذارات اإلشعاع والبضائع( خالصة 

ة املوجودة يف البيئة  وافية عن املواد املشعَّ

الطبيعية واخلصائص اإلشعاعية املميِّزة 

لها. وقال سوكيم كرينغ، موظف اجلمارك 

يف أكبر املوانئ البحرية يف كمبوديا يف 

سيهانوكفيل: “هذه خطوة كبيرة يف االجتاه 

الصحيح، فاستخدام التطبيق سيقلِّل الوقت 

املستغَرق يف اتِّخاذ القرار بشأن ما إذا كانت 

ب املزيد  احلاوية التي أطلقت اإلنذار تتطلَّ

من االستقصاء”. 

وُتوصي اإلرشادات الصادرة عن الوكالة بأن 

تستخدم البلدان يف إطار براجمها الوطنية 

لألمن النووي معدات الكشف عن اإلشعاعات 

لفحص صادرات وواردات البضائع التجارية، 

كطريقة العتراض املواد النووية واملواد 

بة.  ة املهرَّ املشعَّ
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د الجهاز المحمول باليد ما إذا كان  بت في إطالق إنذار اإلشعاع في الميناء. ويؤكِّ ا لشاحنة تسبَّ أحد موظفي الجمارك يجري تفتيشًا ثانويًّ
ة  ة من إشعاعات طبيعية المنشأ منبعثة من نظائر البوتاسيوم-4٠، وليس بسبب مصادر مشعَّ طلق بسبب كميات غير ضارَّ

ُ
 اإلنذار قد أ

بة.     أو مواد نووية مهرَّ
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