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 اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية

 2011أبريل  4

 

 

) 111بتقديم هذا االصدار رقم ( –ناشر اصدارات اللجنة  –مع إلسفير  قامت اللجنة الدولية للوقاية من االشعاع بالتعاون     

 آلماد طويلة فى حماية الناس الذين يعيشون ة فى ناللجتوصيات  ، وهو عنكاصدار مجانى بال تكلفة

 .يةحالة طوارئ إشعاععقب بعد وقوع حادث نووي أو إشعاعيا المناطق الملوثة 

 تعتمد أساسا على بيع المطبوعات ، ولذا فإنهامؤسسة خيريةكفى األصل مسجلة اللجنة الدولية هي من المتعارف عليه أن      

التطوعى؛ وبرغم هذا  اللجنة للمساعدة المستمرة والدعم الدءوب لعملوالتقارير الفنية التى يعدها الخبراء، لالعتماد على دريعها 

 منالعاجل ي التعافي ، ومساندته فلمساعدة الشعب الياباني إنسانية منها لفتة إصدار هذا التقرير مجانا فىفقد قررت اللجنة 

 جل ونحن نعد هذا التقرير للنشر فإن . يةاألخير، والحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما للطاقة النوو زلزال والالتسونامي  آثار

ن ألنأسف  مع تداعيات هذه األحداث المأساوية، ونحن همتعامل، ونتابع بكل االهتمام في اليابان ينجداو تالم هؤالءأفكارنا مع 

، من ثم نأمل أن  111التقرير  نشرالتى يمكن أن تفيد فى التعامل مع مثل هذا الحدث لم تفعل إال بعد توصيات اللجنة الدولية 

 .التقرير االستخدام الفعال قريبا جدا بعد أن تم نشرتوضع تلك التوصيات طى 

الذين فقدوا كثيرا ن يياللجنة الدولية إلى اليابانالذى تكفلت بنشره  111المجانى من التقرير خاص الويكرس هذا االصدار      

 .نيابة عن اللجنة الدولية للمصابين والمنكوبين، تعاطف عميق، و أحر تعازينا القلبية ألهالى الضحايا اليابانيينجدا.مع 

 

 ليمنتككريستوفر                                                           كوسينس كلير             

 اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية                             السكرتير العلمى للجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية رئيس
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ICRP 
 اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية

 
 

 111المطبوعة رقم 

 تطبيق توصيات اللجنة فى حماية الناس الذين يعيشون آلماد طويلة فى 
 المناطق الملوثة إشعاعيا بعد وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ إشعاعية

 
 الذين فقدوا كثيرا جدايين اللجنة الدولية إلى اليابانالذى تكفلت بنشره  111المجانى من التقرير خاص الويكرس هذا االصدار 

 .فى الحادث األخير األليم
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 اإلشعاعية الدولية للوقاية االصدارات الدورية الخاصة باللجنة
 اإلشعاعية الدولية للوقاية اللجنة لمصلحة نشرت

 والرؤية: األهداف

 مسجلة الدولية اللجنةو المؤينة.  من األشعة الوقاية مجال في الرئيسية الهيئة هى االشعاع من للوقاية الدولية اللجنةتعتبر      

اإلشعاعي  للتصوير الدولي عقب المؤتمر إنشاء اللجنة تموقد  حكومية. غير مستقلة مؤسسة خيرية، مما يعنى أنها مؤسسة

العامة.  المصلحة أجل الوقاية اإلشعاعية، من فى اتجاه االستخدام األمثل لعلم قدما المضي ؛ بهدف1928والذى عقد فى عام 

المؤينة، وذلك فى مجاالت متنوعة  الناجمة عن استخدام األشعة المخاطر من الحماية بشأن وتوجيهات توصيات وتقدم اللجنة

 والصناعة انسانية متعددة؛ كالطبواسع، في أنشطة  نطاق اآلن على الصناعية، والتى تستخدم مثل المصادر المشعة

وال يقتصر األمر على الوقاية من المصادر المشعة الصناعية فقط بل تمتد  المهنية.والهيئات النووية والذرية  والمؤسسات

 حوليات اللجنة سنة فى مجلة كل مرات أربع والتوصيات تنشر التقارير التوصيات لتشمل المصادر المشعة طبيعيا. هذه

محدد ويتكفل بالخوض فى غمار كل تفاصيل هذا الموضوع،  لموضوع شاملة ومتعمقة حيث يقدم كل اصدار تغطيةالدولية؛ 

 والرد التفصيلى وااليجابى حول كل االستفسارات المثارة حوله.

حدث فى جديدة بصفة شبه منتظمة؛ كى يظلوا على اطالع دائم وسريع بكل ما هو جديد وم تقارير ويتلقى مشتركى المجلة     

تقارير  مجموعة على األعضاء يفضلون الحصول هذا المجال الحيوى والهام. و من ناحية أخرى فإنه يوجد جانب كبير من

اللجنة دفعة واحدة. باالضافة إلى هذا فإنه تتوافر أيضا أعداد منفصلة من المجلة، مما يتح لألفراد والمنظمات  وتوصيات

ذى يخدم هدفها اآلنى فقط، دون الحصول على الحزمة الكاملة. ولمن يبغى الحصول على العاملة فى المجال اقتناء العدد ال

أحد أعداد المجلة فإنه من الممكن أن يسلك أحد طرق ثالثة؛ إما عن طريق بائع الكتب الخاص بهذه النوعية، وٕاما بواسطة 

 ه، بالطريقة التى يتفق عليها. وكيل المشتركين فى المجلة، أو يمكنه االتصال مباشرة بالناشر، ليرسله إلي

دائمة  لجان وخمس وسكرتارية علمية، رئيسية، لجنة من للوقاية اإلشعاعية تتألف الدولية وتجدر االشارة إلى أن اللجنة      

 ولجنة تطبيق الطب، مجال والوقاية اإلشعاعية في التعرض اإلشعاعي، والجرعات الناجمة عن اآلثار اإلشعاعية، :هى

 وأخيرا لجنة وقاية البيئة من األخطار االشعاعية المحتملة من المصادر المختلفة. للوقاية اإلشعاعية، الدولية اللجنة توصيات
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عضوا. بينما تضم باقى اللجان فى عضويتها ما بين  عشر ومعه اثني رئيس من تتألف الرئيسية وينبغى التنويه إلى أن اللجنة

 لكن الفيزيائيين ممثلين أيضا تمثيال ؛ الحالية معظم مقاعد العضوية طباء علىواأل البيولوجيين ) عضو، يسيطر10-15(

 جيدا. 

 من العمل عدد يضم فريق ما وعادة. تقاريرها إلعداد عمل ومجموعات األفكار لتطوير العمل فرق الدولية اللجنة تستخدم     

  يعمل الجميع تحت رئاسة أحد أعضاء اللجنة الفاعلين.وباقى األعضاء من خارجها، على أن  الدولية اللجنة من المختصين

 مجاالت مختلف في المتخصصين من مستقلة دولية للوقاية اإلشعاعية هى شبكة الدولية وهكذا يمكن القول أن اللجنة     

 وصانعى البارزين ) من العلماء100( وقت يوجد حوالى أي يمكن التأكيد على أنه فيفإنه وبصفة عامة . اإلشعاع من الوقاية

كمنهج متبع و الدولية، ويشاركون فى تأديته بنشاط جم طيلة الوقت.  من أعمال اللجنة عمل في سياسة اللجنة منغمسين كلية

 حول وثائق حول تلك المهمة بصورة أولية، وذلك صياغة مسئولية تركن إليهاحيث مجموعات للمهام المحددة،  تعيين فإنه يتم

وأخيرا تعتمد وتلقى القبول بعد اعتمادها من قبل اللجنة  طبقا آللية محددة سلفا.مراجعتها الوثائق تتموتلك  المواضيع، شتى

 الدولية. اللجنة حوليات فى الوثائق هذه هى نشر الرئيسية، وتكون الخطوة التالية

 

 للوقاية اإلشعاعية الدولية اللجنة

 sci.sec@icrp.org للوقاية اإلشعاعية، أوتاوا، أونتريو، كندا؛ الدولية اللجنة،  C.H. Clementالسكرتير العلمى:  

 ، قسم األشعة ، مستشفى أدينسون بوك ، كامبريدج ، المملكة المتحدة Dr. C. Cousinsالرئيس: 

 ، هيئة الرقابة النووية األرجنتينية ، بوينس أيرس ، األرجنتين Dr. A.J. Gonzalezنائب الرئيس: 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 )2013-2009للوقاية اإلشعاعية خالل الفترة من ( الدولية الرئيسية فى اللجنةأعضاء اللجنة 

 
 

J.D. Boice Jr, Rockville, MD, USA R.J. Pentreath, Cornwall, 

UK 

 األعضاء الفخريين

J.R. Cooper, Didcot, UK R.J. Preston, Research 
Triangle Park, NC, USA 

R.H. Clarke, Hampshire, UK 

J. Lee, Seoul, Korea N. Shandala, Moscow, 

Russia 

B. Lindell, Stockholm, Sweden 

J. Lochard, Fontenay-Aux-Roses, 
France 

 

E. Van˜ o´ , Madrid, Spain C.D. Meinhold, Brookhaven, NY, USA 

H.-G. Menzel, Gene`ve, Switzerland  F.A. Mettler Jr., Albuqverqve, NM, 

USA 

O. Niwa, Chiba, Japan  W.K. Sinclair, Escondido, CA, USA 

Z. Pan, Beijing, China  C. Streffer, Essen, Germany 

 

 أعضاء المجموعة التى قامت بمهمة اعداد هذا التقرير:

 

 األعضاء المناظرين األعضاء الكاملين

J. Lochard (Chairman) A. Janssens 

P. Hedemann-Jensen T. Lazo 

A. Oudiz (2006–2007) Z. Carr 

I. Bogdevitch 

A. McEwan 

T. Schneider 

E. Gallego 

A. Nisbet 

P. Strand 

 

 



6 
 

 اصدارات اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية

 111المطبوعة رقم 

 تطبيق توصيات اللجنة فى حماية الناس الذين يعيشون آلماد طويلة فى 
 وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ إشعاعية المناطق الملوثة إشعاعيا بعد

 

 المحرر

C.H. CLEMENT 
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 المقدمة العربية 
 

حماية الناس؛ مهنيين وجمهور، والمنشآت النووية واإلشعاعية،  القائم علىعرف علم الوقاية اإلشعاعية على أنه العلم ي     

 من اآلثار الضارة لألشعة المؤينة.واألجيال المستقبلية باإلضافة إلى حماية البيئة، 

على المدى الزمنى الستخدام تطبيقات الطاقة الذرية فى المجاالت المختلفة وقعت بعض الحوادث، التى نجم عنها تلوث      

شعاعية بدراسة تلك الحوادث بالتفصيل؛ لمعرفة األسباب التى أدت استدعى أن يقوم العاملون فى مجال الوقاية اإل إشعاعى،

إلى وقوعها؛ بهدف تنبيه العاملين فى المجال إليها، واستخالص الدروس المناسبة منها؛ مما يؤدى إلى الحيلولة دون وقوعها 

 ن وقعت، بناء على ما تم استخالصه من الخبرات الناجمة عن الحوادث السابقة.مستقبال، وأن تتم ادارتها بطريقة فعالة إ

من تلك الحوادث ما أدى إلى تلوث إشعاعى على نطاق مكانى واسع كما حدث فى حادثة تشيرنوبيل مثال، والتى لم      

م أرجاء القارة العجوز أوروبا. وليس هذا تقتصر آثارها على االتحاد السوفيتى السابق فقط، وٕانما امتدت آثارها البالغة إلى معظ

إلى تغيير  –بالتالى  –فقط بل لقد تساقط الغبار الذرى الناشىء عنها على كل أرجاء البسيطة، مع اختالف النسب. وأدى ذلك 

ية؛ ومن خالل عبورها بين األقطار. كما نمى قواعد األمان فى المنشآت النوو  –خاصة األغذية  –قواعد التعامل مع البضائع 

ثم أدى إلى تنامى دور الهيئات الرقابية على األنشطة النووية والممارسات اإلشعاعية. وما يهمنا فى هذا الموضوع هو الجانب 

  مثل تلك فى –ولفترات طويلة متتالية  –حماية الناس الذين يعيشون المرتبط ب

تطبيق توصيات . لذلك كان من المهم دراسة إشعاعيةالمناطق الملوثة إشعاعيا بعد وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ 

وبوازع  –لمثل هذه الحالة الهامة جدا العتبارات متعددة؛ أهمها أن سكان مثل تلك المناطق الدولية للوقاية اإلشعاعية اللجنة 

شعاعية المحدقة يرفضون رفضا باتا مغادرة أماكن عيشهم التى اعتادوها، ويفضلون البقاء بها رغم األخطار اإل -غريزى 

تشكيل فريق عمل لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه؛ رتأت اللجنة اشرحها لهم بأسلوب مبسط. لذلك  رغمالمحيطة بهم، 

للمساهمة فى وضع حل لمثل هذا الوضع الشائك، مع الوضع فى االعتبار ضرورة حماية هؤالء الناس فى المقام األول، 

ارتباط مباشر بالنواحى االقتصادية التى تمس من ية األساسية؛ خاصة مبدأ األمثلة؛ لما له وتطبيق مبادىء الوقاية اإلشعاع

 .ألفرادالتعرض لتقنين جرعات  –وهو األمر األكثر أهمية  –، باالضافة إلى الجمهور من سكان المناطق الملوثةمصالح 
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 مقدمة المترجم

 
 استراتيجيات تخطيط فى للمساعدة مرجعية مستويات وهى؛ تحديد خمسةترتبط بمحاور  التقرير الحالى ارشادات يقدم     

 الوقاية تدابير تنفيذ في المتضررة بالمناطق المصلحة أصحاب الوقائية، إشراك اإلجراءات ، أمثلةالطويل المدى على الوقاية

وآمنة.  مميزة بطريقة الملوثة السلع إدارة لكيفية تصور وضع الصحي، وأخيرا والمسح االشعاعي الرصد اإلشعاعية، تطوير

االرشادات مستقبال. مع التأكيد التام على أن تطبيق توصيات اللجنة مسألة  تطوير تلك ويترك التقرير المجال مفتوحا بغرض

 تخص السلطات الوطنية ذات الصلة. 

مقدمة تفصيلية ة عن . الفصل األول عبار على موجز تنفيذى، وستة فصول، وملحق بأشهر الحوادث التقريريحتوى      

حاالت  على تطبيق توصيات اللجنةالثالث يناقش الفصل . بينما حادثالوقوع مابعد آثار  الثانىالفصل . ويتناول للموضوع

المرتبطة الجوانب العملية يتناول  الرابع الذىالفصل ثم يليه  اية.وقاستراتيجيات الالتعرض، وأمثلة  تبريرو تعرض القائمة، ال

أخيرا يأتى و  .المراقبة الصحيةى، وسبل رصد اإلشعاعوسائل اليغطي  الخامس الذىالفصل ويعقبه اية. وقاتيجيات التنفيذ استر ب

وفى نهاية  السلع األخرى.باقى المواد الغذائية الملوثة و المفترضة للتعامل النوذجى مع دارة اإل السادس ليبرز طرائقالفصل 

 تنفيذ تدابير اإلصالح.إشعاعيا، وكيفية  لمناطق الملوثةلرب السابقة االتجعن لخص التقرير يأتى الملحق ليعرض م

 .فى مجال المفاعالت ومجال انتاج النظائر المشعة فى ممارسة العمل بالوقاية اإلشعاعيةالعملية  والمترجم من ذوى الخبرة     

طنى والمحيط العربى والنطاق اإلفريقى، كما أنه اإلشعاعية على المستوى الو الوقاية  أستاذ أساتذةكما قام باالشراف والمراجعة 

وٕاليه أتوجه بعظيم تقديرى، وفائق احترامى على ثقته على المستوى العالمى. من أهم الرموز فى مجال الوقاية اإلشعاعية 

صاحب ؛ األستاذ الدكتور / محمد أحمد محمود جمعةالبالغة، ومنحه لى شرف اعداد وترجمة هذا المستند المرجعى ... إنه 

 . أيها العالم الجليلفى مجال الوقاية اإلشعاعية ... فشكرا لك البصمات الواضحة لما يزيد عن خمسة عقود متتالية 
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 )111اإلشعاعية رقم (توصيات اللجنة الدولية للوقاية 
 

 تطبيق توصيات اللجنة فى حماية الناس الذين يعيشون آلماد طويلة فى 

 المناطق الملوثة إشعاعيا بعد وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ إشعاعية

 111رقم  تقريرال

 من 

 اصدارات اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية

 2008تم قبولها من قبل اللجنة فى أكتوبر 
 

 ملخص:

 فى  فترات طويلة ومتواصلةتقدم اللجنة هذا التقرير لحماية الناس الذين يعيشون ل     

الضارة ثار اآلاللجنة  تعرض وفي هذا التقرير .المناطق الملوثة إشعاعيا بعد وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ إشعاعية

حتمل إلنسان، وأنواع السكان المل اإلشعاعى لتعرضاوهذا يشمل مسارات . السكان من المتضررين علىلمثل هذه الحوادث 

اعتبارات الوقاية على بصورة أساسية التركيز  ه قد تمالرغم من أنوب  .اتالتعرضهذه خصائص هذا باالضافة إلى  ،تعرضهم

 ىاإلشعاع حادثالمرحلة ما بعد  ات التى تطرأ فىتعقيدالمدى بيعترف ية فإن التقرير شعاعاإل

بيئية وصحية واقتصادية  بما تضمه من نواحالحياة اليومية،  فىكافة المجاالت المتضررة  تها بمعزل عنالتي ال يمكن معالجو 

ية تطبيق توصيات كيفكذلك يشرح التقرير  ... إلى كافة المناحى المتعلقة. سياسيةبل و  واجتماعية ونفسية وثقافية وأخالقية

 مع ضرورة األخذ فى االعتبار مبادىء التبرير واألمثلة فى، القائمة  التعرض تحاال النوع منعلى هذا   2007اللجنة لعام



11 
 

ات عمليإدارة  يتم االقتداء بها فى  يات مرجعية للقياسات اإلشعاعيةاستحداث وتطبيق مستو مما يستتبعه اية، وقاستراتيجيات ال

السلطات التى تشمل اية، التى يمكن تضمينها فى استراتيجيات الوقالجوانب العملية  فى اعتبارهالتقرير كذلك يأخذ األمثلة. 

لسكان المتضررين والمتخصصين المباشر لشراك لإل ات الضروريةفعالياليؤكد على  هذاو . السكان المتضررينأيضا و المختصة 

 المالئمة لخلق الظروف والوطنيةعلى المستويات المحلية السلطات كافة مسؤولية أيضا ، و القائم في إدارة الوضعالمحليين 

ر ادو وانطالقا من هذه النقطة فقد تم توضيح أهمية أإلى المشاركة وتمكينهم من ذلك.  السكانالمناسبة لدفع وتوفير الوسائل 

فها وتم وص المواد الغذائية الملوثة وغيرها من السلع الفعالة للقائمين على متابعة دارةاإل، و والمسح الصحي رصد اإلشعاع،ال

طويل مدى  علىرب الماضي اتجالخبرات المتراكمة من الملحق يلخص  . ومن المهم التأكيد على أن هذا المنظورتفصيليا من 

معايير و  ،وما بعدها حاالت الطوارئ اإلشعاعيةالحوادث اإلشعاعية أو النووية أو من الناتجة من إشعاعيا المناطق الملوثة فى 

 .ية المستهدفةتدابير اإلصالحالتنفيذ  خالل هاعاتباالتى يجب  اإلشعاعيةالوقاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية، دار السفير المحدودة للنشر، جميع الحقوق محفوظة. منشورات ©

 ،برير، مستوى مرجعى، مشاركة ذوى المصلحة، الرصد اإلشعاعى، تإعادة التأهيلمابعد الحادثة اإلشعاعية، : كلمات البحث

 .األغذية الملوثة، ىالصح مسحال
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 )111(المطبوعة  – اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية

 

 ضيف التحرير
 :ما بعد حالة الطوارىء

 غالبا مفقود ضرورىعنصر 
 

 إن هذا العدد من تقارير اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية يقدم المشورة بشأن تطبيق توصيات اللجنة  لعام      

2007 (ICRP, 2008) وقد أعد خصيصا للتعامل مع الناس الذين يعيشون  .بالنسبة لحاالت التعرض اإلشعاعى الحالية

على الرغم من . هذا وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ إشعاعيةآلجال طويلة فى المناطق الملوثة إشعاعيا، و تحديدا بعد 

القائمة (مثل غاز اإلشعاعى حاالت أخرى من حاالت التعرض  النصيحة تنطبق أيضاالمرتبطة بهذه االعتبارات أن العديد من 

جة ي، أو المواقع الملوثة نترم"طبيعيا وهى ما نطلق عليها اختصارا "النو  المواد المشعة الرادون في المنازل أو أماكن العمل،

 مشعة حدثت سابقا). أنشطة

" تطبيق توصيات اللجنة لوقاية العامة فى حاالت 109يمكن القول أن التقرير الحالى يرتبط بشكل ما بتقرير اللجنة رقم "     

لتعرض اإلشعاعى التي والذى يمكن طرح التقرير الحالى  جانبا لو أن حاالت ا (ICRP, 2009)التعرض اإلشعاعى الطارئة 

فلن  تتطور لتصل إلى مابعد حالة الطوارئ التى يتم التعرض  قد تمت معالجتها بصورة جيدة  (ICRP, 2009)في التقرير 

 .التفصيلى لها هاهنا

التكميلية بحيث تقدم المشورة  وبسبب ذلك فإن مجموعات العمل التى عملت على هاتين الوثيقتين قد قامت بتنسيق جهودها    

. والحوادث الناتجة عنها كتداع تلقائى لهافي مجال إدارة الطوارئ  شعاعلالستخدام للمهنيين المتخصصين فى الوقاية من اإل

 حيويا بالنظر إلى أن جانبا مهما من جوانب المشكلة األكبر هو االنتقال من وكان هذا التعاون

تغيير من تلك مدفوعا إلحاح، مع  الية. يجب أن تكون استراتيجياتحالة التعرض لحاالت الطوارئ إلى حالة التعرض الح

 والقرارات في الغالب المركزية، وٕالى استراتيجيات أكثر المركزية والتي تهدف إلى مستويات عالية من التعرض المحتمل

 نظرا للظروف. تحسين ظروف المعيشة والحد من التعرض ليصل الى حد معقول يمكن تحقيقه
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ز مبدأ يعز أال وهو تالنهج الجديد للجنة على  من هذا التقرير هو أنه يؤكد هاعلى القارئ أخذينبغي واحدة عامة نقطة      

مركز نظام الوقاية بصفة  ؛ حيث يتم التعامل معه باعتباره مركزجرعات الفردية)الاية (مع بعض القيود على الوق فى مثلةاأل

 -ة األمثلإن استخدام مبدأ . التعرض اإلشعاعى حاالت جميععلى بطريقة مماثلة مطلقة ؛ وهو ما يعنى ضرورة  تطبيقه 

 في هذا التقرير. النهج المبين ضرورى لتحقيق جد – بمساعدة المستويات المرجعية

فراد التى تتم بهدف التحكم فى الجرعات اإلشعاعية أل والتدابير ذكرها؛ وهى أن نجاح القياسات نقطة هامة أخرى البد منو      

 فى حاالت التعرض اإلشعاعى الحالى تعتمد بصفة أساسية على تصرفات هؤالء الذين يعانون من تلك التعرضات جمهورمن ال

إال  مصدر قوة، ولكن فى الوقت نفسه اليمكن اعتباره ضعف وهذا المسلك ال يفترض النظر إليه على أنه .وسلوكياتهم الخاصة

 ،الوقت المناسب، وتوفير أصحاب المصلحة الرئيسيين من خالل إشراك اذا أمكن استغاللها

 .الوقاية الذاتية، وتشجيع تدابير والحرص على كون الوضع الكائن مفهوما، مع استقصاء المعلومات العملية

أن إن الخبرات على المستوى العالمى والمستمدة من الوقائع واألحداث التى تلى الحوادث النووية أو غير النووية تبين      

قيود  وضعفال بد من  وباإلضافة إلى ذلك. ملوثةوصارت األفراد غير ميالين إلى مغادرة المناطق التى تنضررت إشعاعيا 

يرغبون في فى مثل تلك المناطق  الناس على المدى الطويل، لكنالعادية وأنماط الحياة  استعماالت األراضي على محددة

بالعودة  للسماح للناس إعادة تأهيل المناطق يكون الهدف األول هويجب أن  ولذلك .قدر اإلمكان طبيعيةبطريقة  حياةال عيش

 .على المدى الطويلما أمكن ذلك ولو بنفس العادات السابقة على الحادثة  ممارسة حياتها الطبيعية إلى

مستعدين وقادرين  نهم وأ، بل حياتهم مواصلة يريدون حقا معظم الناس أنللقارىء اعادة استعراض ماسبق بتأن يتأكد  بعد

 .التوجيه واالرشاد بقليل من تحقيق ذلكلمساعدة في على ا

 

 

CHRISTOPHER H. CLEMENT 

 للجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية  السكرتير العلمى
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 تمهيد

 تشكيلعلى  وافقت اللجنة الرئيسية للجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية ،2005في مارس  في اجتماعها الذى عقد بباريس     

) 2007لعام (اللجنة  توصيات بشأن تنفيذ لوضع توجيهات، )4اللجنة ( إلىتقديم التقارير يكون دورها ، عمل جديدة مجموعة

 .لفترات طويلة اإلشعاعية حالة طوارئ أو وقوع حادث نووي بعد المناطق الملوثة الناس الذين يعيشون في ايةوقل

                               :ارشادات بشأنتقديم  مجموعة العمل تلك اختصاصات وكانت

 .على المدى الطويل ايةوقاستراتيجيات التخطيط مساعدة فى مرجعية لل تحديد مستويات. 1 

                               .وقائيةال جراءاتأمثلة اإلتنفيذ  .2

 .اإلشعاعية ايةتنفيذ تدابير الوق فيبالمناطق المتضررة  إشراك أصحاب المصلحة   .3

 .الصحي سحالماالشعاعي و  الرصد تطوير   .4

      .بطريقة مميزة وآمنة الملوثة السلع إدارة وضع تصور لكيفية أخيرا و  . 5

 

مجموعة  بالتعاون معالتى نشأت عن اجتماع باريس وبغرض تطوير االرشادات الخاصة بها فقد قامت  مجموعة العمل     

في حاالت التعرض لحاالت الطوارئ  على تطبيق توصيات اللجنة من أجل حماية الناس العمل المعنية بوضع توصيات

(ICRP, 2009). الذين يعيشون في  وبالطبع فإن التقرير الذى بين أيدينا قد أخذ في االعتبار التجربة السابقة لحماية السكان

ليس تى تضررت بصورة بالغة من جراء حادث تشرنوبيل، وال المناطق الملوثة، وال سيما في رابطة الدول المستقلة (الكومونولث)

 أدت إلى تلوث مناطق واسعة.ببلدان مختلفة فى الماضى حوادث أخرى  هذا فقط وٕانما أضافت إليها الخبرات الناجمة عن

ى المستوى وعل العملية على المستوى الدوليطرق القياس و  ات المستحدثةالتطورات األخيرة والمنهجيوكذلك فقد أخذ التقرير 

من وكالة الطاقة النووية / منظمة للشؤون وصحة العامة  يةاإلشعاع الوقايةلجنة الخاص ب )INEX(برنامج  لمثالوطني: 

التدريب الفرنسي المفوضية األوروبية، و  من )EURANOS()، ومشروع NEA  /OECDالتعاون والتنمية ( االقتصادية

عادة تأهيل ما بعد كارثة تشيرنوبيل في روسيا إلوالبرنامج األساسي  ،)ETHOS(، ومشروع  )CODIRPAالمعروف ب (

 البيضاء.
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ى هفى هذا التقرير مجموعة العمل اللجنة من خالل توصيات التوجيهات التي تقدمها وختاما البد من التأكيد على أن      

تبعا  اك االطارويمكن تكييف ذادث، للتعامل العام مع مثل هذه النوعية من الحو  ، توفر اإلطار األساسيةعامتوجيهات 

، بالطبع يمكن ذلك، ولكن هيبالتفصيل كما توصيات اللجنة تنفيذ وال يعنى هذا أنه ال يمكن   اخضاعه لها.و ، لظروف معينة

 .مسألة تخص السلطات الوطنية ذات الصلة تلك

 : التقرير على النحو التالي صياغة هذا عمل فريق أعضاء وكان

E. Gallego I. Bogdevitch J. Lochard (Chair) 

A. Nisbet A. McEwan P. Hedemann-Jensen 

P. Strand T. Schneider A. Oudiz (2006–2007) 

 

 :همثالثة و المناظرين  واألعضاء

Z. Carr T. Lazo A. Janssens 

 

 النهائي المجموعة التالية: التقرير إعداد فترة ) خالل4( اللجنة بينما شملت عضوية

 

 النحو التالى:)  مرات على 4ولقد تقابل أفراد مجموعة العمل (

 ، فرنساNEA/OECD ،Issy-les-Moulineaux، 2006) فبراير 13-15. (1

 ، فرنساNEA/OECD ،Issy-les-Moulineaux، 2006) أكتوبر 2-4(. 2

 ، فرنساباريس، NEA/OECD، 2007) أبريل 16-18. (3

 سويسرا، جنيف،  (WHO) منظمة الصحة العالمية ،2008 فبراير) 4-6. (4

P. Carboneras P. Burns A. Sugier  (Chair) 

M. Kai J. Cooper (Vice-Chair) D. Cool 

J. Lochard H. Liu J-F. Lecomte (Secretary) 

K. Mrabit A. McGarry G. Massera 

A. Tsela K-L. Sjo¨blom M. Savkin 

  W. Weiss 
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العرض الجيد  على ) المحدودةWismutأعضاء فريق العمل بكل شكر وتقدير للسيد (بيتر شميدت) من شركة (يتقدم      

، من أنشطة تعدين وطحن اليورانيوم في ألمانيا الشرقية السابقة الذى قدمه حول إدارة إعادة تأهيل المناطق الملوثة إشعاعيا

ما بعد حادث توابع  إدارةكيفية  في تجاربهلمشاركته نتاج  روسيا فى الفيزياء الحيوية من معهد ميخائيل سافكين)( والسيد

 .العلمية القيمة التى قدمتها لمساعدةل بفرنسا  EPNمنباتاي) وكذلك السيدة (سلين ، تشيرنوبيل على المدى الطويل

تسهيل العقبات، وخاصة تتقدم المجموعة بالشكر للمنظمات والكوادر الذين ساعدوا فى عقد اللقاءات وساهموا فى كما 

)NEA/OECDو  باريس) ب(WHO) جنيفب. 

 .2008أكتوبر  25ولقد تم اعتماد هذا التقرير من قبل اللجنة باجتماعها فى بيونس أيرس باألرجنتين بتاريخ 

 

 

 الـمــراجـــــــــــــــــع
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 موجز تنفيذي

 

 التقرير يقدم ارشادات على كيفية تطبيق توصيات اللجنة فى حماية الناس الذين يعيشون لفترات طويلة فى إن هذا  )1(

ما  تأهيلإعادة  وضعوتعتبر اللجنة المناطق الملوثة إشعاعيا بعد وقوع حادث نووي أو عقب حالة طوارئ إشعاعية. 

 قائمة. تعرض حالةبعد الحادثة على أنه 

  2007 عام  ى القائمة بناء على توصيات تقريرـشعاعالتالية تتعامل مع إدارة حاالت التعرض اإلات ـإن التوصي )2(

     (ICRP, 2007). ) بتطوير  -وللمرة األولى  –، ولقد قام هذا التقرير )82وهذه التوصيات متممة لتوصيات التقرير

 2007الذي قدمته توصيات تطور الخذ في االعتبار ولقد تم األ. (ICRP, 2000) دور أصحاب المصلحة

خصائص لدراسة وافية لم على ائنهج قماليجاد  هادفةال لممارساتا ىعلالنهج السابق القائم  القائمة على  والتدخالت 

وقد تم التأكيد على النهج الجديد للجنة؛ والذى يقوى مبدأ أمثلة الوقاية؛ كى يتم  ى.إلشعاعا التعرضالمميزة لحاالت 

 الضوابط على جرعات األفراد. مزيد منمع وضع  ،ة مشابهة على كل حاالت التعرض اإلشعاعىتطبيقه بطريق

فإن  ى الحالي،عالتعرض اإلشعا التحاأساسا إلدارة فئة معينة من  الحالية التوصيات وضعأنه قد تم على الرغم من  )3(

التعديالت الالزمة  بعض نطاق واسع معهذا التقرير قابلة للتطبيق على  وضعت فيالتى التوصيات تلك العديد من 

في  المشع غاز الرادونفإن انبعاثات   -ال الحصر   المثال  على سبيل - مثال؛ فلغيرها من حاالت التعرض القائمة

ن ، قد نجم تلوثها عملوثةمواقع ، أو طبيعيا المواد المشعةتلقائى من المساكن وأماكن العمل، والتي تحدث بشكل 

الخاصة استخدام المستويات المرجعية بجميعها رتبط ت ، البد أننشاط صناعى سابقنتيجة أو  ،ضيةأنشطة نووية ما

الذى يمكن أن تلعبه إجراءات  دوركذلك ينبغى تدعيم ال لها. ايةوقاستراتيجيات الفى  للتخطيطبكل حالة، تبعا 

والقياسات المنفذة التى يتم ، والتدابير المختصة السلطات الوقائية التي تنفذها ى فى استكمال اإلجراءاتاالعتماد الذات

 .إلبالغ األفراد المتضرريناتباعها 

المشتقة  االستراتيجياتعود هذا إلى تغيير في اإلدارة، ويبحالة التعرض المشعة إلى االنتقال من حالة الطوارئ  يتميز) 4(

الغالب األعم تكون القرارات التى تتخذ  صحبها مستويات تعرض إشعاعى عالية، وفىتالتى  ،من الحاالت الطارئة

 ،استراتيجيات أكثر المركزية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، ويتفرع عنها مركزيةخاللها 
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  اإلشعاعية السائدة والمهيمنة. لظروفبالنظر إلى ايمكن تحقيقه  أقل ماوالحد من التعرض الى 

، المختصة السلطاتبيد العيش في المناطق الملوثة  استمرار قرار للسماح للناس الذين يرغبون فيوبالطبع فإن 

ولن يتسنى تحقيق هذا الهدف إال لو  الكارثة. بعدمدى نجاح إعادة التأهيل فى أول مراحل ما  على  يعتمد  ذلك و 

ا يعينهم بم الناسهؤالء القدرة على تزويد بو  ،يلزمهم فى ظل الظروف القائمة ماكافية تكفل استيفاء توافرت ضمانات 

وسبل العيش اآلدمية؛  ،المعتادة الظروف المعيشية الجد عسيرة، وكيفية التوفيق بينها وبين أنماط الحياة على مواجهة

 مية المرجوة ، دون اخالل بعوامل الوقاية اإلشعاعية لهذه المجموعات البشرية.نلتحقيق الت

حاالت الطوارئ أو عقب  عن وقوع حادث نووي الناجمةاإلشعاعى حاالت التعرض لالماضية  رباالتجتكشف ) 5(

من قاطنى تلك  لسكان المناطق الملوثة التقليدية جميع أبعاد الحياة اليوميةخلل واضح يصيب عن  اإلشعاعية

وهذه الحاالت والتى تتأثر بصورة بالغة.  االقتصاديةالنواحى االجتماعية و  بما فى ذلك المناحى، المناطق المنكوبة

األبعاد  يجب معالجة جميع األبعاد ذات الصلة مثلٕانما و  ؛ية فقطاية اإلشعاعوقاعتبارات الإدارتها بالمعقدة ال يمكن 

 ... إلى آخره. السياسيةوحتى  واألخالقية،بل ة والبيئية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والثقافية يالصح

السكان، فإن مستوى التعرض اإلشعاعى المرجعى  التي تؤثر على مكان معيشة ) في معظم حاالت التعرض الحالية6(

والمرتبطة بالتوزيع غير متجانسة   -بصفة عامة  –يرجع بصفة أساسية إلى السلوك الفردي؛ مما يجعل هذه النتائج 

 صدر هو ضرورةوالحل العملى لمثل هذا الوضع الشائك للتحكم فى الم ؛ بسبب صعوبة التحكم في المصدر.بالمرة

الغير  لسيطرة على الوضعا ؛ من ثم تسهلالسيطرة على السلوكيات الفردية عند المصدرإلى هدف ي اتباع نهج

 بطريقةو –متجانس لتوزيعات التعرضات اإلشعاعية. ولكن كتوالى طبيعى لتلك السلوكيات فإنه ليس من الممكن 

أن نتخذ " متوسط للسلوك الفردى" كمثال معبر للنمط السلوكى الجماعى السائد؛ حيث أنه سوف يكون غير  -نمطية 

   ؛ ومن ثم فإنه ال يساعد فى إدارة التعرضات اإلشعاعية فى المناطق الملوثة إشعاعيا.معبر عما هو كائن بالضرورة

    ا مثال جيد لحالة تعرض إشعاعى قائم. ولذلك فإن إشعاعي في المناطق الملوثة حياة الناس أو عملهم عتبر ت) 7(

استراتيجيات الوقاية، ومن  اإلشعاعية بما تضم من ضرورة تبرير التعرض يجب تمثيلها فى المبادىء األساسية للوقاية

فى تطبيق إن المستويات المرجعية المستخدمة ثم فإن التبرير يستتبعه أمثلة التدابير الوقائية فى تلك االستراتيجيات. 

إلى جعل الجرعات اإلشعاعية المتبقية أقل من حتما سوف تؤدى   لتخطيط االستراتيجيات الوقائية عمليات األمثلة 
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 الحدود المرجعية. وفى مثل هذه الحاالت فإنه اليتم تطبيق حدود الجرعات اإلشعاعية ؛ حيث أنها خارج خطوط تلك

                                                                  طريقة مسبقة.التخطيط المسبقة، كما أنه ال يمكن إدارتها ب

الصلة.  التدابير الوقائية التى تستهدف مسارات التعرض ذات إن االستراتيجيات الوقائية يتم تنفيذها عبر سلسلة من ) 8(

بمثابة تطور للتوصيات السابقة، والتى كانت يعتبر تبرير التعرضات اإلشعاعية وأمثلتها فى االستراتيجيات الوقائية و 

  تنصب على التبرير واألمثلة لتدابير الوقاية اإلشعاعية لألفراد.

فإنه يتم اتخذا قرار بتطبيق مبدأ التبرير ، إشعاعى طارىءعرض حاالت تبعد  إشعاعى قائم) في حالة وجود تعرض 9(

في نهاية حالة الطوارئ في حالة  ،المختصةالسلطات  ها من قبلاألساسية التي ينبغي اتخاذ اتقرار العلى بناء مبدئيا 

يجوز ال. و باإلشعاع المناطق الملوثةفى تلك  - المدى الطويل وعلى -بشكل دائم  للسماح للناس أن يعيشوا ؛التعرض

بصفة سواء ببقاء السكان  ملزم إال بعد موافقة خبراء الوقاية اإلشعاعية، حينها يكون القرار أن يرفق مثل هذا القرار

أو حتى إعادة تسكينهم فى بيئات أخرى دائمة أو مؤقتة، على أن يكون ذلك تحت شروط محددة وضوابط دقيقة، 

، وضرورة نقلهم إلى تلك البيئات، على أن تكون مجاورة للبيئة األصلية قدر االمكان، مناسبة وغير ملوثة إشعاعيا

يطبق  ثانيا، و نهج متدرجالتى تنهج  ذات الصلة وفقا للشروط ناطق د من المويمكن تعريف العدي. ألسباب متعددة

والمرتبط بتعريف االستراتيجيات الوقائية  للحفاظ  ،القرار المراد  تنفيذه على مستوى للتعرضات اإلشعاعيةالتبرير مبدأ 

 .ها كخطوة تاليةوتحسين، مرحلة الطوارئ الناتجة عنعلى األوضاع اإلشعاعية 

ح للسكان اسمتم العندما ي ألفرادعلى مستوى ا، وكذلك ىلمجتمععلى المستوى امسؤولية ضمان المنفعة العامة إن ) 10(

ولقد أكدت الخبرات المتراكمة من جراء  .أو السلطات الوطنية بالبقاء في المناطق الملوثة تقع على عاتق الحكومات

 على استعداد فرادحتى األدولة وال الال  هنأعلى مستوى العالمى الحوادث السابقة سواء النووية أو غير النووية على ال

إنسانى مفهوم وله مبرراته المقبولة؛ بغض النظر عن األضرار  لمغادرة المناطق المتضررة جراء الحادثة؛ وهذا سلوك

ولو أن السلطات المختصة فى موقع الحادثة طالبت السكان بمغادرة المناطق اإلشعاعية التى يتم تفصيلها لهم. 

المقاسة أعلى مما هو مسموح به  المتبقيةاإلشعاعية المستويات  كانتما إذا ألسباب صحية في حالة المتضررة 

يل هذه إلى إعادة تأه  - بكل قوةو  -هذه السلطات يجب عليها أن تسعى  نفإ ،للتعرض اإلشعاعى بنسب هائلة

 .حيثما كان ذلك ممكنا، بممارسة المزيد من األنشطة البشريةالمناطق للسماح 
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هو النقطة المحورية فى نظام الوقاية المزمع تحقيقه  دافر األجرعات  على ضوابطمع وجود  أمثلة الوقايةمبدأ إن تحقيق ) 11(

الباترة نظرا لطبيعتها و  لحاالت التعرض الحاليةبالنسبة  .فى المناطق المتضررة طبقا لتوصيات اللجنة فى الحاالت القائمة

توافر الشفافية  ، حيث أنوحالتها الصارمة فالبد من وجود تأكيدات قوية على توافر الشفافية أثناء تنفيذ مثل تلك العمليات

اعطاءها دون حتى أو  حال طلبها ،ذات الصلة بهاو  األطراف المعنيةوامداد  ،المطلوبةتوفير المعلومات يسمح بالمطلوبة 

وصول إلى أفضل لاهدف بتوثيق عملية صنع القرار بشكل صحيح، ذلك  تبعي، على أن ، تبعا لمقتضيات الموقفطلبها

 الصيغ المناسبة قبل اصدار القرار الذى يفترض ابالغه للجهات المعنية، واألطراف ذات الصلة. 

 طة السلطات المختصة كجزء من الترتيبات الوطنية. مع مراعاة أن تأخذمن المفترض اعداد االستراتيجيات الوقائية بواس )12(

إجراء فى السكان بمشاركة ية، بما في ذلك شرط للسماح ائقلو ااإلجراءات و  ،هذه الخطط في االعتبار االعتماد على الذات

 .ةالمحتمل ات اإلشعاعيةجرعالتخفيض للعمل على  ؛نتائجهادراسة مثل هذه األعمال، و 

فإن  مسبق،الالتخطيط  المشروطة فىاإلجراءات اتباع أن نطلب من السكان  ة البالغةبو الرغم من أنه من الصعوب         

بصورة أصحاب مصلحة السكان كإشراك  على -بشتى طرق االقناع  –المسئولة بالعمل لجنة توصي السلطات ال

 .النجاح األساسى فى التخطيط المستهدف مثل مفتاحي -إن حدث  –، وهذا في إعداد هذه الخططمباشرة 

إشعاعيا  المناطق الملوثة فى  التى تحيا لفترات طويلةمعظم الحاالت لالتعرض  ياتمستو معروف فإن كما هو و ) 13(

بالتعريف لسماح ل للسكانالمشاركة  تسهيل عمليات مختصةيجب على السلطات الوعليه حركها السلوك الفردي، ي

بل ، ة خالل ممارسة تلك االجراءاتاألمثلوأن ينحوا المنحى المناسب لتطبيق ، الوقائية الخاصةإلجراءات الدقيق ل

يجعلهم  ستعادة السيطرة على أوضاعهمالاألفراد  حث هو أنو إذا لزم األمر. وهناك جانب إيجابي ها بأنفسهم وتطبيق

 .يستنفرون كل قواهم للمساهمة فى األداء األمثل

بصورة مقبولة فإنه  تنفذكى و  ،للمساعدة الذاتية قد تكون مزعجة اإلجراءات الوقائيةن استخدام فإ ومع ذلك          

ولذلك يجب  بخطورته وسلبياته، ،القائمللوضع ، واستيعابهم التام ألفراد المتضررينل توافر الوعى الكافىسلفا يفترض 

وبالطبع فإن مسئولية تقديم  ومن ثم المشاركة الفعالة المتوقعة منهم. ،لتسهيل الفهم ؛اعطاءهم المعلومات المناسبة

 اتاحةو ، توفير التوجيه الجيد؛ بصفتها القادرة بأدواتها المتعددة على قع على عاتق الحكومةاالرشادات الالزمة ت

ة لدراسة مدى قييم مستمر ت القيام بعمليات السلطة المسؤولة الوسائل الالزمة لتنفيذ ذلك. وبالتالي على الحكومة، أو
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، بما في الذى تضرر بالحادثة ذات اآلثار اإلشعاعية وتوابعها الممتدة مستقبال مكانالاية في وقاستراتيجية ال فعالية

توفير الدعم الكافي وذلك بهدف د، افر مستوى األعلى أو ، ذلك اإلجراءات الوقائية التي أجريت على المستوى المحلي

 ع.اوضتحسين األها؛ لعلى كيفية تعزيز والعمل  ،كفء مع مثل هذه المواقفوالمالئم للتعامل ال

سيفرت / سنة)، مللى  ( الفعالةفى صورة الجرعات الفردية السنوية  المستويات المرجعيةتوضع توصي اللجنة بأن ) 14(

. والهدف من ذلك هو الحاليةات االشعاعية للتعرض مثلةتخطيط وتنفيذ عملية األ بالتزامن معمع مراعاة أن تستخدم 

مثل هذه االستراتيجيات، التي تهدف إلى  التخطيط لتنفيذ مدى متقدم من، أو الوقاية استراتيجيات ةتنفيذ أمثلأن يتم 

عملية فإن  أثناء مرحلة التخطيط .المستويات المرجعيةتقليل الجرعات اإلشعاعية لألفراد؛ لتظل دائما أسفل حدود 

أقل المقاسة لإلشعاعية المتخلفة المقدرة فى أمكنة التضرر  اإلشعاعيةجرعات أن تصير الؤدي إلى تينبغي أن مثلة األ

ء اهتمام بداإهمية بمكان مثلة لالجراءات الوقائية فإنه من األعملية األنفيذ ت خاللو . بالفعل من المستوى المرجعي

المتفق عليه فيما بين  المستوى المرجعي التي قد تظل أعلى من دافر ألاإلشعاعى لتقليل حاالت التعرض لخاص 

تجاهل مستويات  –بأى حال من األحوال  –ال ينبغي فإنه  . ومع ذلكالمختصين والسلطات المسئولة بالدولة المنكوبة

كانت للتأكد مما إذا  اجراء تقييم دقيق، بل ينبغي المستويات المرجعية اإلشعاعى والتى هى أقل من حدود التعرض 

 .وقائية أخرىالتخاذ تدابير ملحة إذا كانت التزال توجد ضرورة ما بالفعل عمليات أمثلة لالجراءات الوقائية، و ت تمقد 

من حدود الدنيا في الإشعاعيا ملوثة مناطق فى للسكان القاطنين  ألمثلة الوقايةالمستوى المرجعي من المهم أن يكون ) 15(

فئة من حاالت ال هذهمثل إدارة  فى (ICRP, 2007)) 103قرير () طبقا لتوصيات التي سيفرت / سنةلمل 20 -1(

أن القيمة لمثل هذه النوعية من الحوادث النووية والتوابع اإلشعاعية . وقد أثبتت التجارب السابقة اإلشعاعى التعرض

ادثة نووية أو أمثلة التدابير الوقائية للسكان القاطنين فى مناطق ملوثة إشعاعيا عقب حالة حعملية فى المستخدمة 

الظروف . ويجوز للسلطات الوطنية أن تأخذ في االعتبار )ي سيفرت / سنةلمل 1( هي بعد حاالت طوارىء إشعاعية

برنامج لالزمنى لتوقيت المن القصوى أيضا االستفادة كما عليها  –والتى ربما تتغير من حادثة ألخرى  –ة السائد

 تدريجيا. مرجعية لتحسين الوضعالمستويات اعتماده بما يتناسب مع ال، كى يتم إعادة التأهيلعملية ل الشامل

من أجل تخطيط ؛ فمستقبليا تستخدم على حد سواءألغراض زمنية ماضية ومستقبلية تستخدم المستويات المرجعية ) 16(

جراءات اإلعض ب (وكذلك، إذا لزم األمر، تحديد المستويات المرجعية المشتقة من أجل تنفيذ ايةوقلااستراتيجيات 
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 ايةوقتنفيذ استراتيجيات ال وبأثر رجعي مقياسا للحكم على فاعلية تجارة المواد الغذائية)، محددة مثلالوقائية ال

 .اإلشعاعية

فإن المرجعية  ياتمستو الدون اإلشعاعى إلى ما التعرض  قليل مستوياتتم ت ه قدأنحتى وٕان أكدت الحقائق العملية ) 17(

 اإلشعاعىمزيد من تقليل حاالت التعرض إمكانية لوقف اإلجراءات الوقائية طالما أن هناك وجوبيا لهذا ليس شرطا 

قيم التعرض على للحفاظ تؤدى  سوفهذه االجراءات  آلية استمرارومن المؤكد أن . أمثلة تدابير الوقايةوفقا لعملية 

العادي على النحو الموصى به من تعرض ال في حاالتاإلشعاعى التعرض قيم  ماثلاإلشعاعى بحيث تقترب من أو ت

 اللجنة. قبل

فإن هذا  ية رئ إشعاعواطعقب حالة أو  تعرض القائمة بعد وقوع حادث نوويال تحااللمحاولة تكوين أفضل ادارة ل) 18(

تعامل تشريطة أن  ،المناطق المتضررةعادة تأهيل المجمعة إلمج ابر عدد قليل أوكثير من التنفيذ  ضرورة علىيعتمد 

إلى آخره،  ... البيئةو  ةيالصحو  االجتماعية واالقتصاديةللموضوع بما فيها األبعاد مع األبعاد المتعددة تلك البرامج 

؛ على أن يتوافر فى تلك البرامج المجمعة والمساحات التى ينتشر فيها ،السطحىوفقا لمستوى التلوث ويكون هذا 

 طبقاير يتغفى األساس بحيث تقبل العملية ديناميكية  اية هووقتراتيجيات التنفيذ اسإن توقيتات زمنية محددة ودقيقة. 

 تطور الحالة اإلشعاعية.ل

من  ايةوقالللسكان المتضررين في استراتيجيات  وضع الشروط وتنفيذ الوسائل التي تسمح بمشاركة فعالةإن ) 19(

التى تسمح بانشاء وسائل مؤثرة  المختصة، وخاصة الجهات الرقابية لخلق الظروف  هو مسؤولية السلطاتاإلشعاع 

 الصعيد التنظيمي تتعدى يةئاوقستراتيجيات الالاوفعالة تساعد فى حشد سكان المناطق المتضررة؛ بما يعنى أن هذه 

، الملوثة المناطق إدارة تحسين كيفيةرب الماضي اتجولقد علمتنا  على الصعيد العالمي.الوطنى إلى أبعاد أكثر رحابة 

ومن الضرورى أن تعمد  .ايةوقفي تنفيذ استراتيجيات التلك المناطق سكان عن طريق االستعانة بالخبراء المحليين و 

آليات تشجيع أصحاب المصلحة فى المناطق المنكوبة إلى بث عوامل وطنية وتحفيز مثيرات ذاتية نابعة من الثقافة 

 .المستجدة لظروفمع ا تتكيف كى تستمر بال عوائق، على أن  ؛المحلية واالنسانية

الناس  حماية ىاية هوقاستراتيجيات الالقصوى لدى السلطات المختصة عند القيام بتنفيذ األولوية يجب أن تكون ) 20(

للحد العمل الحثيث  –بشكل متواز  -أن يتم ، و اإلشعاعية فى مناطق الضرر ألعلى حاالت التعرضالذين يتعرضون 
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. وبالطبع لكى يتحقق )ALARAإلى أدنى المستويات التى يمكن تحقيقها طبقا لمبدأ ( دافر األجميع  اتمن تعرض

 والمقارنة بين كل جرعة مع المستوى المرجعي،ذلك فالبد من وجود تقييم دقيق لتوزيعات التعرضات اإلشعاعية، 

في المختصة السلطات  تنفيذهاأن تقوم ب اتيجيات التي يتعيناالستر ومن نماذج  بغرض القيام باألمثلة الوقائية الحقا.

التغيرات في متابعة ، و يةالنبات ثروةالمراعاة و  ،معالجة التربةو  تنظيف المباني،ة هى ضرورة حالة ما بعد الحادث

(الناتجة عن  نظيفة، وٕادارة النفاياتالوالمنتجات، وتوفير المواد الغذائية  ،البيئة لحيوانات، ورصدالسلوك النمطى ل

الجيد، واالرشاد والتوجيه المطلوبة، المعلومات  غير قابلة للتسويق)، وتوفيرالالسلع الملوثة تنظيف أو من محاوالت ال

 سحالمعلى سبيل المثال)، و للتعامل مع القياسات المطلوبة المعدات (ات المطلوبة للتعامل مع والتعليمالمناسب، 

 نحووما  عامة ...الجمهور عن و  ،خاصةعن المجموعات المعرضة كاملة ت ، وتعليم األطفال، ومعلومايالصح

 - جميع قطاعات السكانشعاعية بصورة عملية بين ثقافة الوقاية اإلنشر ولقد بينت التجارب السابقة أن  .ذلك

األول لنجاح امفتاح  هو - الجمهور ولين عن صحة العامة وتعليمئالمسوالخبراء المهنيين خاصة فيما بين و 

 اية على المدى الطويل.وقستراتيجيات الال

مسمى  المدى الطويلعلى المناطق الملوثة ذج اإلجراءات المتخذة من قبل السكان في انمعلى اللجنة تطلق ) 21(

 عاوضأ ودراسة خصائص توصيف التي تهدف إلى االجراءاتهي تلك و  "؛"االجراءات الوقائية للمساعدة الذاتية

المرتبطة بما قد أصابهم من توابع الحادثة التى تضررت منها أراضيهم، على أن يشمل و  ،ة الخاصةاإلشعاعي السكان

ينبغى أن يتم بواسطة الرصد اإلشعاعى بوسائل عالية الكفاءة   اهذو  هذا التعرضات اإلشعاعية الخارجية والداخلية.

هؤالء، التي يعيش فيها الملوثة إشعاعيا  المحيطة في المناطق اتجرعالمعدالت قياسات بيئتهم المباشرة (والجودة ل

التعرضات اإلشعاعية قياس ومعاودة التأكيد على )، الملوثة المواد الغذائيةويتم التركيز بصورة مكثفة على السكان 

ال األطفعلى أن يتم اعطاء عناية على أعلى مستوى للفئات الخاصة مثل ، الخاصة بهم الخارجية والداخلية

على و  ودراسة طرائقهم المعيشية الحياتية للبحث عن سبل آمنة ومريحة لتقليل التعرضات اإلشعاعية لهم.والمسنين، 

لسكان عن اضم ممثلين تي تال ،من المحافل المحليةالمطلوبة المتابعة  اتإعداد تسهيل المختصة السلطات

وما نحو  ،المختصة ةي، والسلطات الزراعيةاية اإلشعاعقو وال ،ةيالصحالهيئات الصلة (مثل ذوى  الخبراءو  ،المتضررين
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تقييم فعالية و  العام، صالحمن أجل الالمعلومات، ومشاركة جمع وتقاسم بسوف تسمح هذه المنتديات من ثم ف). ذلك

 .المختصة والسلطاتالمحليين  السكانالوقائية المنفذة بواسطة ستراتيجيات الا

القرارات المتعلقة بالسياسة العامة فى إشراك أصحاب المصلحة  بند - بشكل مطرد  و - في السنوات األخيرة انتقل) 22(

استراتيجيات الوقاية من  - بل وتطوير -وضع وتنفيذ رئيسى ل هذه المشاركة مفتاحاللجنة الى الواجهة. وتعتبر 

على غاز الرادون في السيطرة نموذجي على ذلك آخر مثال وكحاالت التعرض الحالية.  اإلشعاع بالنسبة لمعظم

 ،من التجارب السابقةالمستفادة  ةالعديد لدروسكنتيجة حتمية لخبرة إشراك أصحاب المصلحة ولقد نمت . مساكنال

 - المطبقةالعمليات واألدوات  تتأوبالفعل فقد حماية المجتمع.  ية فىاإلشعاعللوقاية ممارسة  كأساس لتطوير أفضل

وتطوير الطرائق أثرها الفعال في تحسين ب فيها أصحاب المصلحةيمكن ادخال على الحاالت التي  - بشكل عام

 اية.وقللنوعية ال

موقف األفراد المعنيين على معلومات عامة عن يحصل أن إشعاعى قائمة تعرض  تحال وجود حاالتوصي اللجنة ) 23(

كون تفي الحاالت التي و  لها. ات، وكيفية تطبيق وسائل الحد من الجرعات اإلشعاعية التى يتعرضونالتعرضتلك 

حينذاك عامل جد  دافر ألاإلشعاعى لالرصد  فإنالرئيسية لتعرض اعوامل مرتبطة ب دافر ألل تيةنماط الحيااألفيها 

الشكوك  إلىبعين االهتمام النظر يتم  . وعالوة على ذلكيوضح ويحلل ويدقق برنامج إعالميينفذ ، على أن ضرورى

 مسؤوليةذه هو  .من قبل السكان منذ مرحلة الطوارئ الصحية المحتملة من التعرض حول مستقبل اآلثارالمتلقاة 

أهم عنصرين من ى والرصد اإلشعاعى الصحالمسح ف ؛ية بحذافيرهاإلشعاعبرنامج الوقاية تنفيذ بالمختصة سلطات ال

 .مكونات هذا البرنامج

 ،السلطات المختصة تحت مسؤولية على أن يكون، والتسجيل لرصدليتم إنشاء نظام سجل بأن كذلك توصي اللجنة ) 24(

هذه السجالت و  .المطبقة ايةوقوفعالية استراتيجيات ال ،ات اإلشعاعيةتقييم تطور وضع التعرضيكون محوره األساسى و 

. وعالوة على الملزم الصحي سحالفئات المعرضة للمخاطر المحتملة، بالتزامن مع الم تكتسب أهمية خاصة لتحديد

فى  الصحية على المدى الطويل للسكان المتضررينوالمتابعة لمراقبة بانشاء نظام محكم للسماح جب افإنه ي ذلك

 تلكلسكان متكاملة ومنقحة إنشاء سجالت صحية  -الحتمية  بالضرورة –يتبع ذلك ، و مناطق التلوث اإلشعاعى

 المناطق الملوثة.
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في المناطق المتضررة من  الغذائية الملوثة وغيرها من السلع المنتجةإدارة المواد من نافلة القول التأكيد على أن ) 25(

الخاص القبول  تعقيداتبسبب  ؛ بةو صعشديدة المشكلة هى بالفعل جراء وقوع حادث نووي أو حالة طوارئ إشعاعية 

سوف ى الطويل المدعلى القيود المفروضة على إنتاج واستهالك المواد الغذائية ومن ناحية أخرى فإن  .في السوقبها 

البد من التنفيذ الفعال لمبدأ أمثلة ، وبالتالي إشعاعيا التنمية المستدامة في المناطق الملوثة على –بكل تأكيد  –ؤثر ت

 ؛على هذه المنتجات –وٕان كانت بشكل غير رسمى  –ترفع القيود المفروضة  الوقاية كى نتجنب المحاذير، ومن ثم

وكى تتحقق تلك التنمية مة المرجوة. امية المستدنوبالتالى تتحقق الت ،المستوى المعيشىرفع و بهدف تحسين االقتصاد، 

السكان المحليين بين و  من ناحية المنتجينباقى لمزارعين و ل محليةالمصالح الالتوفيق بين فإنه من الضرورى البدء ب

لمواد اتوزيع مع مراعاة أن يتم . لوثوباقى المنتجات القادمة من مناطق الت لمواد الغذائيةلمصالح المستهلكين و 

 .؛ لدرء أية مخاطر إشعاعية محتملةعنايةبكل الحرص وبالغ الخارج األراضي الملوثة  وباقى المنتجات الغذائية

في ضوء و  -إال أنه إدارة المواد الغذائية الملوثة، فى قضية  يةواالقتصاد يةاالجتماع اترغم التعقيدبوترى اللجنة أنه ) 26(

على جميع وقائية مع مراعاة األمثلة فى كل الخطوات و ينبغي وضع استراتيجيات  - مصالح مختلف األطراف المعنية

تجهيز، فضال عن التدابير المتخذة وال اإلنتاج والتوزيع فى -بدون حدود  - لتدخل؛ حتى أنه يسمح باالمستويات

دون قيود أو محاذير، مع طمأنتهم  مناسبةالقرارات التخاذ ابلهم  لسماحل ؛بكافة تفاصيل المنتجاتإلعالم المستهلكين 

تى يتم التعبير عنها المستويات المرجعية الوتلعب . بأن ماتم اتخاذه من تدابير وقائية يفى تماما بشروط األمان

، قاسو األ في لمواد الغذائيةا طرحخاصة عند دورا هاما في هذه العملية،  )بيكريل / لتر( أو )مجبيكريل / ك ( بوحدات

 .؛ لسهولة مقارنة القيم المطبوعة بالمرجعيةكعامل أمان يحفز المستهلكين للشراء دون أدنى بواعث للقلق

 باقىشمل وهذا يالطوارئ اإلشعاعية. أو  النوويةالحوادث حاالت قد تكون ملوثة في أعقاب السلع الغذائية وغيرها ) 27(

، أو غيرها من المنتجات المعاد تدويرها من المواد زيوتوالخشب، والمثل الورق غير الغذائية  المنتجات الزراعية

أقل الحدود الممكنة  إلىلحد من التعرض اهو  - مرة أخرى - مثل المعادن الخردة. والهدف من ذلك  لوثتالمحتملة 

 .؛ ألهميتها البالغةيةمع األخذ في االعتبار العوامل االجتماعية واالقتصاد والمقبولة من وجهة نظر الوقاية اإلشعاعية،

 (Bikini, Maralinga)مثل  نوويةلفترات طويلة نتيجة اختبارات المناطق الملوثة الناتجة  ية فىالماضإن التجارب ) 28(

أو حتى حادثة مصدر مشع من نوعية  (Kyshtym, Palomares, Chernobyl)أو حوادث نووية على شاكلة 
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ملوثة القادمة من مناطق المواد الغذائية الستيعاب وتناول  الكامنةخاطر وضح أهمية المت (Goiaˆnia)حادثة 

 مناطق ريفية واسعة ت بهاتأثر األصلى وما نشأ عنه من مشاكل دث ابعد وقوع الحزمنية عدة عقود إشعاعيا برغم مرور 

السكان المحليين  لحمايةق فى تلك المناطهذه المواد الغذائية الحازمة لدارة ولذا فإنه من الملزم أن تستمر اإل. وال تزال

، ويرتبط ضروريجد أمر  فى نفس اآلن، وهو االنتاج المحلي مزمنة والحفاظ على استمرارية يةداخل اتتعرضمن أى 

البيئات الحضرية وشبه تتأثر . عندما ارتباطا وثيقا بالعوامل االقتصادية التى تنعكس على النواحى االجتماعية

وذلك  ،اإلشعاعى من التعرض الخارجى أو االستنشاق تظل محتملة وكبيرة رضمسارات التعفإن سلبا الحضرية 

القائم اإلشعاعى لتعرض لمرجعية المستويات لدقيق لتحديد وضع  تمأن ي المعنيةأهم المسائل  و. ةطويلزمنية  اتفتر ل

نموذجية الجرعة الى أن قيم إل رشدت الماضيتجارب و  .والطوارئ اإلشعاعيةأللحاالت الناتجة عن الحوادث النووية 

هى ذات ، و )ي سيفرت / سنةلمل 1(أو تساوي من قريبة تكون  مختارة من قبل السلطات إلدارة مثل هذه الحاالتال

لحد من التعرض الطويل ل تدريجيا الملحة للقيمة التى يهدف الوصول إليهالرغبة القيمة المرجعية التى تتناسب مع ا

قيود الأي داخل نطاق  ،للجمهور عاديالتعرض اإلشعاعى الأو مشابهة لحاالت  من قريبةاألمد للمستويات التي هي 

 .العادية لجمهور في الحاالتلالمخطط تعرض لالمحددة ل
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مقدمة. 1  
. خلفية1.1  

 
 

) المبادىء العامة التى يتضمنها نظامها الوقائى فى 103فى التقرير ( (ICRP)وصفت اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية ) 1(

ثالثة أنواع محددة؛ وهى حالة التعرض الحالى أو القائم، والحالة المخطط لها وحالة الطوارىء، والذى تغير فيما بعد 

ما سبق على  ، ويمكن تفصيل(ICRP, 2007, Para. 176)ليتم حصره فى نوعين فقط هما الممارسات والتدخالت 

 النحو التالى:

 وهى تلك الحاالت التى تشمل التقديم المدروس بتمهل وتأن لتشغيل مصادر مشعة. :حاالت التعرض المخطط لها •

أو عن فعل يحتمل حدوثها أثناء تشغيل الحاالت المخطط لها،  وهى تلك الحاالت التى :حاالت التعرض الطارىء •

؛ مما يتطلب اتخاذ ؛ كخلل فى آلة معينةأو نتيجة ألى حالة غير متوقعة ،سواء باهمال أو قصد أو بال تعمد ضار

 بهدف منع أو تقليل اآلثار المترتبة على هذه الحالة. اجراء عاجل

، اليمكن التخلص من مصدرها فى تعرضات إشعاعيةينشأ عنها التى وهى تلك الحاالت  :قائمةحاالت التعرض ال •

، للتعايش مع الوضع القائم، حاالت الطوارئ البد من اتخاذها، بعدتنظيمية ات اتخاذ قرار  الوقت اآلنى؛ مما يتطلب

 .بالطريقة المثلى، طبقا لتوصيات اللجنة الدولية

كيفية تطبيق توصيات اللجنة لحماية من يعيشون فى مناطق ملوثة إشعاعيا عقب  نيقدم التقرير الحالى توصيات ع) 2( 

والتى تعتبرها اللجنة "  ،أى أن هذه حالة تأهيل مابعد الحادث لك لفترات طويلة.حادثة نووية أو بعد حالة طوارىء وذ

 .(ICRP, 2007, Para. 240)حالة تعرض قائمة " 

ولقد قررت اللجنة فى الماضى مجموعة من المبادىء العامة للتخطيط الجراءات وقائية عقب الحادثة. وكانت أول ) 3(

، لكنه اقتصر على االجراءات فى المدى القصير وعلى المدى المتوسط (ICRP, 1984) 40االرشادات فى التقرير 

) 63فقط. ولذلك تمت اعادة معالجة هذا التقرير وتنقيحه كى يفى بأغراض أعم فصدر تحت مسمى التقرير (

(ICRP, 1993)  1990اعتمادا على توصيات اللجنة لسنة (ICRP, 1991) .) 82وتاله التقرير ((ICRP, 

كما أنه يعتبر أول تعامل مباشر مع توصيات اللجنة وتطبيق  ،)63هو تقرير مفصل وبمثابة امتداد للتقرير (و  (2000
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التى تصدر عن بقايا إشعاعية فى  ،للتحكم فى التعرضات اإلشعاعية ؛عملى على نظامها المرتبط بالوقاية اإلشعاعية

 البيئة لفترات طويلة.

يقوم بتطوير أدوار أصحاب  ؛ حيث(ICRP, 2000)) 82ت التى وردت بالتقرير () ويستكمل التقرير الحالى التوصيا4(

كما يجب هذا النوع من الحاالت،  فى وا المختصينشاركيأن  هؤالء الناس يجب مع االعتراف بأن  ،المصلحة

ات اإلشعاعية التى تعرضال لسيطرة علىا ، بهدفوقائيةالجراءات اإلمباشرة في تنفيذ الللمشاركة  الفرصة اعطاءهم

 ،عن النهج السابق 2007يتعرضون لها بصفة منتظمة. مع ضرورة األخذ فى االعتبار التطور الذى قدمته توصيات 

الذى يعتمد على خصائص حاالت التعرض اإلشعاعى  نهجالإلى  من الممارسات والتدخالت االنتقالالقائم على و 

الجديد؛ والذى يقوى مبدأ أمثلة الوقاية؛ كى يتم تطبيقه بطريقة مشابهة كد اتجاه اللجنة يؤ  فإنهوبصفة خاصة  القائم.

 مع تطبيق القيود على الجرعات الفردية. ،على جميع حاالت التعرض

على الرغم و . 2007أول تعامل حقيقى مع إدارة حاالت التعرض القائمة منذ توصيات تقرير  تعد) إن التوصيات التالية 5(

في هذا التقرير قابلة  ردتو التى العديد من التوصيات فإن  التعرض الحالية، تعينة من حاالمن وضعها إلدارة فئة م

، مثل غاز األخرى حاالت التعرض الحاليةليف يتك ما يلزم منضرورة القيام بمع  ،أكثر اتساعاللتطبيق على نطاق 

 لوثتالسابقة ، أو المواقع طبيعيا المشعةلمواد امن  بصفة تلقائية ذى ينشاأو أماكن العمل، وال الرادون في المساكن

المستويات المرجعية لتخطيط  استخدامببشكل خاص  ويرتبط ذلك. الماضي تمت فى ناعيةصو أأنشطة نووية نتيجة 

المساعدة الذاتية  اجراءاتيظهر كذلك فى  دور. هذا ال)3.3(القسم محددة كما هو وارد فى وتنفيذ إجراءات وقائية 

، والتدابير المرافقة إلبالغ األفراد المعنية السلطات إلجراءات الوقائية التي تنفذهاتعتبر استكماال لوالتى  ،الوقائية

 ).2.4 البند(كما فى  المتضررين

 
المدى. 2.1  

ة طويل ومتوسطة القصيرة و األزمنة ال) إنه لمن الضرورى أن تتوافر ارشادات عن االجراءات الوقائية المفترضة لتغطية 6(

وأكثر االرشادات الحديثة ارتباطا بادارة مثل هذه النوعية من إدارة الحوادث النووية والطوارئ اإلشعاعية. األمد من 

لحماية  بشأن تطبيق توصيات اللجنة (ICRP, 2009) 109هو التقرير  متوسطالقصير و الحوادث على المدى الزمنى ال
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؛ والهدف حادثالمرحلة ما بعد  معيتوافق الحالى التقرير بينما . اإلشعاعية الناس في حاالت التعرض لحاالت الطوارئ

في وتفعيلها  اإلجراءات التي قد تحتاج لتنفيذهابراز إ ، و المدى الطويل علىالتأهيل حالة إعادة إجراءات منه تيسسير 

 هلةاآل المساحات كبيرة اطقالمن فىإلى تلوث طويل األجل قطعا دى يؤ مما  وقوع حادث نووي أو إشعاعيمابعد حالة 

 .بالسكان فى نفس اآلن

في واضح تغيير بيز ايتم حالة التعرض القائمةاإلشعاعية إلى حالة الطوارئ التعامل مع االنتقال من مما الشك فيه أن ) 7(

مع فى ذات الوقت مل العاجل واآلمن االتى يجب أن يكون المحرك الرئيسى لها هو كيفية التعستراتيجيات الإدارة ا

إلى حالة األولى مركزية في الالتى تغلب عليها الارات القر  تحولاإلشعاعى، على أن ت مستويات عالية من التعرض

العمل الدءوب والشامل على مدى نطاق المساحات الملوثة هدف بفيما بعد؛ الالمركزية ميال إلى  استراتيجيات أكثر

 نظربال ...هذا يمكن تحقيقه أقل مدىالى ات اإلشعاعية التعرض والحد منبها، تحسين الظروف المعيشية ل ،إشعاعيا

 وكشفت .طويل المدى الزمنى هذا الوضع ها أناعتبار  فىستراتيجيات الاعلى أن تضع هذه . المحيطة لظروفإلى ا

 تنسيقبال لجنةه توصى الوعليمباشرة في حماية أنفسهم. بطريقة  باالشتراك األفراد المعنيين قومأن يأهمية  عناللجنة 

ن جميع والفهم العميق م ،أن تلقى القبول التامبطريقة شفافة تماما، و فيما بين الوضعين الخطر لعبور هذا المنحنى 

 األطراف المتضررة.

 ، وذلكعليهموافقة السلطات المعنية أن يلقى ) بالتأكيد فإن قرار بقاء سكان المناطق الملوثة بها لرغبتهم فى ذلك البد من 8(

كشرط أولى للبقاء، وٕان حدث ووافقت السلطات فهذا القرار يعتبر بمثابة الخطوة األولى فى اعادة التأهيل للمناطق 

اية وقالبسبل  على تزويد األفرادالسلطات المحلية قدرة   -بصورة غير مباشرة  –يتضمن القرار وهذا الملوثة إشعاعيا. 

توفير مما يستلزم ، المؤينة بصفة مستمرة ولمدى طويل إلشعاعاتل التعرض جراءمن العواقب الصحية المحتملة 

ومستلزمات تدخل عاجل وقت الضرورة. على أن يكون هدف السلطات هو عودة ، كريمةأحوال معيشية مؤهالت 

ذليل كافة تمن ثم و   برغم الوضع اإلشعاعى الحرج القائم، سابقا، همالمعتادة منأنماط الحياة كافة السكان لممارسة 

 .واآلمن سبل العيش المحترملتيسيير  ؛العقبات
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مع محترفة للتعامل اآلنى  إدارة مساحات شاسعة فإنه من الملزم تواجدحوادث خطيرة تؤثر على  وقوعفي حالة ) 9(

ن االنتقال من حالة يعنى ببساطة أ . وهذاالمتباينةجغرافية المناطق الفي ، المختلفة الحادثة مراحلباإلجراءات المتعلقة 

 المناطق الملوثة. تحدث في أوقات مختلفة داخلالقائم قد  حالة التعرضاإلشعاعية إلى الطوارئ 

 

. الهيكل الرئيسى للتقرير3.1  
 

على السكان المتضررين. وهذا  حالة طوارئ إشعاعيةمايلى  وقوع حادث نووي أومابعد آثار  الثانىالفصل يتناول ) 10(

كيفية استدعاء ، و ذاته خصائص التعرضبل و ، ةالمعرض يةالسكانفئات ال ، وأنواعاإلشعاعى لتعرضايشمل مسارات 

 .، لالستعانة بها على مجابهة الوضع القائمفى بقاع أخرى الماضيالحوادث المماثلة فى أحداث  الخبرة من

ويركز بصفة ن حاالت تعرض القائمة، هذا النوع م على تطبيق توصيات اللجنةالثالث يناقش الفصل هذا بينما           

التعرض، واألمثلة فى  تبريرأساسية على االستفادة القصوى من مبادىء الوقاية اإلشعاعية األساسية ومنها مبدأ 

ات جرعالتوزيع فى للحد من عدم المساواة  ؛ستحداث وتطبيق المستويات المرجعيةكما يتعرض الاية، وقاستراتيجيات ال

 .ين األفرادما بفي اإلشعاعية

 سواء من قبل السلطات اية،وقتنفيذ استراتيجيات الالمرتبطة بالجوانب العملية يتناول  الرابع الذىالفصل ويليه           

 السكان المتضررين. المعنية أو على مستوى 

 وطرق التنفيذ.المراقبة الصحية، ى، وسبل رصد اإلشعاعوسائل اليغطي  الذىالخامس الفصل ويعقبه   

  .السلعباقى و الملوثة المواد الغذائية المفترضة للتعامل النوذجى مع دارة اإل ليبرز طرائق السادسالفصل أخيرا يأتى و   

إشعاعيا من  الملوثةلمناطق لرب السابقة االتجعن لخص ليعرض م )أ( ) وبعد نهاية الفصول الستة يأتى الملحق11( 

في تنفيذ المطلوبة المعايير اإلشعاعية  من ذلك ما قد يتبعالطوارئ اإلشعاعية و حاالت قب عأو  الحوادث النوويةجراء 

 .وٕاعادة التأهيل تدابير اإلصالح

 



34 
 

. الـمــراجـــــــــــــــــع4.1  

 

ICRP, 1984. Statement from the 1984 Stockholm meeting of the International Commission on 
Radiological Protection. ICRP Publication 40. Ann. ICRP 14 (2). 
 
ICRP, 1991. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological 
Protection. ICRP Publication 60. Ann. ICRP 21 (1–3). 
 
ICRP, 1993. Principles for intervention for protection of the public in a radiological emergency. 
ICRP Publication 63. Ann. ICRP 22 (4). 
 
ICRP, 2000. Protection of the public in situations of prolonged exposure. ICRP Publication 82. 
Ann. ICRP 29 (1–2). 
 
ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological 
Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2–4). 
 
ICRP, 2009. Application of the Commission’s recommendations for the protection of people in 
emergency exposure situations. ICRP Publication 109. Ann. ICRP 39 (1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

. الحياة على أراضى ملوثة إشعاعيا 2  
 

حاالت أو عقب  عن وقوع حادث نووي تجةالحالية النا اإلشعاعى التعرضلقد بينت التجارب الماضية لحاالت  )12(

باالضافة إلى أن ، تتأثر سلبيا؛ وهذا أمر منطقى لسكانجميع أبعاد الحياة اليومية لبجالء أن  الطوارئ اإلشعاعية

تصبح  حتى؛ يكاد يودى بها تصاب بهبوط حاد الملوثة المناطقلسكان تلك  االجتماعية واالقتصاديةاألنشطة جميع 

حتما  –باالعتبارات الوقائية فقط؛ وٕانما ونتيجة لذلك تنشأ مواقف شديدة التعقيد اليمكن التعامل معها كالجثة الهامدة. 

ذات الصلة، ع و الموضجميع أبعاد مع وسرعة وحزم قة يمكنه التعامل بكل ث ،وجود كيان ادارى قوىخالل من  –والبد 

االجتماعية والنفسية التعامل المدروس مع الموضوعات و  ،الصحية والبيئية واالقتصاديةفيسعى جاهدا لعالج األوضاع 

كى تجعل هدفها األول كيفية عبور األزمة بأقل خسائر  ؛السياسيةتطوير جدى لألوضاع و  ،والثقافية واألخالقية

على أال تتجاهل هذه االدارة أى موضوعات طارئة أو مستجدة، وال تهمل أي  .وفى أسرع زمن يمكن تحقيقه ،ممكنة

 ؛ للحيلولة دون نشوء مشاكل مستجدةحدث مهما بلغت ضآلته، دون اعطاءه حقه الكافى من الدراسة والتمحيص

(UNDP, 2002). 

آلية تطبيق مبادىء الوقاية اإلشعاعية األساسية  علىقد ركزت بصورة عالية هذه التوصيات أن على الرغم من و          

األخذ فى االعتبار التعقيدات ب ،إال أنه قد تم تطويرها، اإلشعاعى الحالية تعرضالهذا النوع من الحاالت مثل ل

      رته.مع إدا المكتسبة حتى اآلنوالخبرات  ،السابقة

 . مسارات التعرض اإلشعاعى1.2

حوادث نووية متناثرة  ائجهذا التقرير هي نت والتى تم عرضها فى ثناياالحالية  اإلشعاعى التعرض تأنواع حاالتعتبر  )13(

. نسبيا شاسععلى نطاق  و انتشاره ،تشتت التلوث اإلشعاعي انتج عنه ،وحاالت طوارىء نووية فى بقاع متفرقة

دث، سواء من االح على حجم التشتتالجسيمات المشعة الملوثة فى بيئة تلك المساحات الملوثة نمط ترسب  يعتمدو 

اعتمادا على  السائدةواألحوال الجوية ، نوعية وكمية الطاقة التى تم اطالقهاحيث أو من  ،ية اإلشعاعيةالنشاط ناحية

تكون قد تساقطت ربما التى اتجاه الرياح واألمطار لى المعتمدة، مع التركيز بصورة مكثفة ع األرصاد الجويةسجالت 
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أن تتباين سرعة الرياح واتجاهاتها على المدى الشاسع الذى وبالطبع فمن المتوقع . العاصفة النوويةأثناء مرور 

سوف المؤثرة  جويةلاوباقى العوامل  هطول األمطارإن فوعلى المدى الطويل أطلقت فيه تلك الطاقة الملوثة الهائلة. 

واالستقرار فيها، ومن ثم سوف تنتقل كميات غير  اختراق التربةلها بح مسفرصة عمرها عندما ت لنويدات المشعةتتيح ل

عن عبر مسارات المياه المختلفة سواء الجوفية أو األنهار؛ لتستكمل النويدات المشعة هجرتها العاجلة محدودة منها 

للنويدات المشعة التى متصاص النباتات ويتباين ات بديلة قد تعلق بها. أية مسارا وأ ،تلك المسارات األساسية طريق

 ةحادث بعدو ب من منطقة إلى أخرى. يترسالمستويات كما يحدث تباين مشابه ل .ةموسمي بصفةالتربة استقرت فى 

تتراواح من بنسب مساحة) الوحدة  / ية اإلشعاعية(النشاطالتلوث السطحى معدل تفاوت المروعة فقد  تشيرنوبيل

 ) داخل القرية الواحدة.100 -10(

ذات األثر األكبر سوف تهيمن وتصبح  المدى الطويل على -أو احداها   -ة فإن بعض النويدات المشعة ماعوبصورة     

  والعامل األعظم الذى يسبب التعرضات اإلشعاعية لإلنسان فى تلك المناطق التى ضربها التلوث اإلشعاعى.

بسبب . وأهم هذه المسارات هو التعرض لبيئةمسارات التعرض اإلشعاعى عقب حدوث تلوث سطحى لتتعدد ) 14(

ستقرة فى البيئة بصور مختلفة، وتصل لإلنسان عبر االستنشاق أو تناول المواد الغذائية الملوثة. النويدات المشعة الم

النويدات  قلتنت بينما واأللبان واألسماك.اللحوم و استهالك الخضروات عن طريق  لبشرلالنويدات المشعة وتصل 

 .ختلفةمالالنويدات المشعة ء الحيوانى خاصتهم وتنفس الهواء بما يحويه من الغذابواسطة لحيوانات ل المشعة المختلفة

 ،جزيئات غير قابلة للذوبانقد تكون ذات  اتالنبات إلىمباشرة ستقرة بالتربة أو التى انتقلت النويدات المشعة المإن 

الوقت  معفي المواد الغذائية. التى تغلغلت النويدات المشعة غيرها من األمعاء من  ية فىتصاصامكون أقل ومن ثم ت

، ونتيجة وىمن قبل السكان اعتمادا على الموسم السن بلع النويدات المشعةقد يكون هناك اختالف كبير في 

بعض المناطق مثل مراعي جبال األلب، ف. وما إلى ذلك ،والغطاء النباتي ،لممارسات الزراعية، وأنواع التربةل

تربة المناطق   أكثر من نسبة احتفاظ تحتفظ فى طبقاتها بالنويدات المشعةالمناطق المرتفعة الجبلية فى  والغابات

على سبيل أكثر من سواها؛ ف ألطعمة معينةانتقال النويدات المشعة  ارتفاع مستويات. كما قد لوحظ بها الزراعية

 قد سجلت ارتفاعا ملحوظا فى احتفاظها بتلك النويدات لمناسيب عالية. الغابات فىالتوت وعيش الغراب فإن المثال 
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. خصائص التعرضات اإلشعاعية 2.2  
 

اإلشعاعى مستوى التعرض فإن  كن معيشة السكان،امأالحالية التي تؤثر على اإلشعاعى في معظم حاالت التعرض ) 15(

 اتتوزيعة لهذه النتائج عامو المصدر.  يه منلتحكم فا صعب؛ لذلك فإنه من السلوك الفرديالمن يشتق بصفة أساسية 

مثل تلك مدى الحياة أو العمل في على يوما بعد يوم من حاالت التعرض اإلشعاعى. وطبيعى جدا أنه غير متجانسة 

 التعرض.درجات  إلى بعض األمر يؤديالمناطق الملوثة حتما سوف 

بعد وقوع  والمتوسطاإلشعاعى على المدى الزمنى القصير  التعرضحاالت لوضع السائد بعد لدراسات الجادة لتبين ا) 16(

 سواء بالنسبة للجرعات؛ ات األفراد اإلشعاعيةعرضمدى واسع لتحالة طوارئ إشعاعية عقب حادث نووي أو 

هذا المدى الواسع لتعرضات و الشعاعات المتبقية. ، أو تلك المتوقع تلقيها مستقبال من ابالفعلاإلشعاعية المتلقاة حاليا 

 يجازها كالتالى: إيتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية التى يمكن  داألفرا

 من قبل الخبراء هالمناطق الملوثة (بعد تنظيف ومدى القرب أو البعد منالعمل) بالنسبة للسكن و الموقع (  •

 .)المؤهلين

المناطق فى  خاصة ،ضطلع بهاي، واألعمال التي الشخص فيه هضيقيوالوقت الذي  :المهنة أو الوظيفة  •

 .المتضررة

الحالة  وكذلك، شخصوبخاصة النظام الغذائي لكل  ،ألخرىدولة تتغير من  –غالبا  – هىو  :دافر عادات األ  •

 .لفرد نفسهاالجتماعية واالقتصادية ل

اطالقا  غير مناسب مصطلح " متوسط الفرد "أن استخدام السابقة  رباالتجالناجمة من  تالخبرا قد أظهرت لو          

بل جاورة، تالقرى الم توجد فوارق كبيرة بينومن الغريب أنه ملوثة. الطق امنالفي  ات اإلشعاعيةإدارة التعرضفى 

، واحدةالعائلة واألكثر مدعاة للدهشة تواجد فروق داخل الواحدة، القرية الأسر االختالف فيما بين واألغرب من ذلك 

تصل إلى حد اختالف المهنة أو الحرفة ة، و يعادات المعيشالو وتنشأ تلك االختالفات لتباين األنظمة الغذائية، 

مشوه اليمكن القياس عليه أو االستدالل منه توزيع  عنهاينتج وبصفة عامة يمكن القول أن هذه االختالفات . والوظيفة

الفردية لألطفال  اإلشعاعية جرعةالتوزيع  ) 1.2 ويبين الشكل ( ضررين.لمتاالسكان ات اإلشعاعية بين جرعبالنسبة لل
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 سنة من وقوع الحادث 20بعد  ، وذلكتشيرنوبيلالمحيطة بالمنطقة المركزية ل الملوثة يما حول المناطقالمقيمين ف

 .النووى األشهر

وفقا ألهميتها ؛ مزمنة وعرضيةينتج عنه أعراض ن تناول المواد الغذائية الملوثة اإلشعاعى الناجم عتعرض إن ال) 17(

فى كل  ية اإلشعاعيةنشاطالتطور ) 2.2( الشكل عرضستي كمثال على ذلك. المنتجة محلياالمواد الغذائية فى النسبية 

لما  –بصفة منتظمة  –التناول اليومى ) المشع؛ ف137-نظير (السيزيوم من بيكريل  )1000(تناول بالمرتبطة الجسم 

فى  ية إشعاعيةنشاطمتصل ينتج عنه ) يوم 1000( ارعلى مد ) المشع137-(السيزيوم بيكريل من ) 10 – 1( قيمته

إن دل على شىء فإنه يدل هذا ؛ و ما بين شخص وآخر اختالفا ملموساقيمتها تختلف  ،عند نهاية الفترة كل الجسم

لناس ل العملية اتفي الممارس. فاالبتالع الدورىعلى االختالفات المحسوسة بين التناول اليومى لطعام ملوث وبين 

لكامل الجسم هى عبارة عن تكامل للنشاطية الصادرة عن  ية اإلشعاعيةنشاطفإن ال ملوثةالالمناطق الذين يعيشون في 

واالبتالعات التى قد تحدث عرضا خالل ممارسة  - هاعتمادا على أصل -التناول اليومى لطعام ملوث إشعاعيا 

  ليومية الروتينية.العادات ا

من  اليومي من االستهالكنموذجي ال متوسط ال فإن تشيرنوبيل ةعشرين عاما من حادثمرور ما يزيد عن بعد ) 18(

 -10يبلغ مداه (تشيرنوبيل نطاق حول باإلشعاع فيما بالغ في المناطق الملوثة اللشخص ل ) المشع137-(السيزيوم 

 -مثلما يحدث بيكريل من ال بضع مئات قد تصل إلى نحوضافية العرضية اإل بعض التعرضاتبينما  .بيكريل) 20

 في حدود ةفعالة سنوي ةجرعومجموع ماسبق يؤدى إلى  بسبب تناول الفطر البري أو التوت. - على سبيل المثال

ة مييو  يتعرضون بصفةسيئة عادات غذائية خاصة فإن بعض األفراد الذين لديهم  ي سيفرت. ومع ذلكلمل) 0.1(

ي لمل) 1من ( في حدود ةفعالة سنوي ةجرع، وهذا يعادل بيكريلالبضع مئات من إلى  )100( من حدودلجرعات فى 

من المهم ، و عن الحدود المسموحة للمهنيين بكثير –بطبيعة الحال  –مللى سيفرات، وهو مايقل  ةإلى بضع سيفرت

 . هذه استثناءات ال تنطبق على القاعدة الغالبة بطبيعة الحال التأكيد على أن
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والمحيطة  األطفال في جميع أنحاء المنطقة الملوثة فى المبتلعة 137 – السيزيوم اتكميل اإلشعاعيةجرعة التوزيع يوضح نموذجي شكل ) 1.2شكل (

 سنة من وقوع الحادث. 20بعد وذلك تشيرنوبيل ب
 

 

 
) 1000) يوم، وهذه التعرضات مصحوبة بابتالع عرضى يبلغ (1000فى كل الجسم خالل مدى زمنى يبلغ ( ية اإلشعاعيةنشاطيبين ال) 2.2شكل (

 .137 – السيزيوم) بيكريل من 10 – 1وابتالع يومى فى حدود من (بيكريل 
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فإنه من الضرورى اعتبار على المدى الطويل في المناطق الملوثة، ات اإلشعاعية التعرضتحكم فى من أجل ال) 19(

تأثير ل تقييم شاملالذين تم تعرضهم لإلشعاع فى تلك المناطق؛ وذلك للوصول إلى من السكان ة مختلف مجموعات

 :ة كالتالىنموذجيالمجموعات السكان وبصورة عامة فمن المفترض اعتبار الناس. اإلشعاعية على هؤالء الجرعة 

 السكان القرويين: •

كما في المنطقة المتضررة،  اقامتهم وعملهم يفترض أنو المزارعون أو األسر التي لديها حيازات صغيرة ويقصد بهم 

 فى المناطق الملوثة. محلياالمحاصيل التى نمت من احتياجاتهم الغذائية من كبير جزء  أنهم يحصلون على

 سكان المدن: •

 ، لكنهم يستمدون احتياجاتهم الغذائية من خارجها.لمتضررةا المناطق فيمشيدة سكنون المنازل الالناس الذين يوهم      

إلى  وفقاذين تعرضوا إشعاعيا مجموعات مختلفة من العمال الهاتين المجموعتين فإنه من الواجب اضافة وباإلضافة إلى      

العاملين المكلفين بتقطيع األخشاب مثل ت بصورة بالغة من حدوث الكارثة؛ تضرر التى يمارسونها، والتى  األنشطة االقتصادية

خالل  هاالبقاء فيو الملوثة، يسمح لهم بالتواجد فى تلك المناطق غابات. أعضاء هذه الجماعات الطق امن فيبطريقة مقننة 

ويراعى التدقيق فى مصادرهم الغذائية؛ بحيث تكون من مناطق غير  ،هاخارجعلى أن تكون اقامتهم األساسية ساعات العمل، 

بطبيعتها  –المتضررة من جراء هذا التلوث اإلشعاعى السطحى هى اذا كانت المنطقة ة طيلة الوقت، وفى كل الوجبات. و ملوث

  .اقامة مؤقتةهم كمجموعات سكانية مقيمة خصوصياتفإنه البد من مراعاة لسياح ل ةذباج -األصلية 
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. الخبرات المكتسبة من الحوادث السابقة3.2  
 

بيكيني في المحيط الهادئ، عدة تم اجاءوها فى الماضى؛ مثل تلك التجربة التى أجريت بجزيرة  تجارب نووية) 20(

ويند سكال حادثة ؛  مثل وقعت متعددةحوادث نووية و ، سيميباالتينسك في كازاخستانو جنوب أستراليا، ومارالينجا فى 

إلى  –قطعا  –. مثل تلك التجارب والحوادث قد أدت انياسبأبالوماريس في و في روسيا، كيشتم في المملكة المتحدة، و 

في  مصدر جوانا اإلشعاعيةحادثة حوادث أقل نوعا مثل فهناك  ماسبق. باإلضافة إلى جدا مناطق واسعة تلوث

ورغم السلبيات . ، وهى األكثر حداثة فى هذه النوعية من الحوادثتلوث منطقة محدودة، والتى أدت إلى البرازيل

قيمة ناجمة عن القدمت خبرة كبيرة لهذه الحوادث وتلك التجارب إال أنها ذات وجه واحد مشرق؛ حيث أنها الهائلة 

.. بل النهج  مناسبالنهج الفي وضع   -بالتالى  –التى صاحبت درء مخاطرها، وازالة أسبابها؛ مما ساعد عملية ال

الجتماعية اة االعتبارات االمدى الطويل، مع مراع، وذلك على اإلشعاعية ةحادثالمرحلة ما بعد  إدارة فياألمثل 

في أوكرانيا وغيرها من  . ومع ذلك فإن حادثة تشيرنوبيلالتى ربما كانت شائكة القضايا السياسيةكذلك واالقتصادية، و 

الفيضانات مثل  على المدى الطويلة اجتماعي اتاضطرابت فى نشوء التي تسببو إشعاعية غير حاالت الطوارئ ال

رها هذه يفي تطو أساسى كمدخل استعانت بها اللجنة واستخدمتها أهم الدروس التي  تقدمقد  زل وغيرهاوالزال

 التوصيات.

 .لحقفي المفى شتى أرجاء العالم؛ وذلك التي وقعت  النووية داثو ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل حول الح  

، ويثير المخاوف – حتما –يولد  واسع النطاق وطويل األجلالتلوث اإلشعاعى تعقيد األوضاع الناجمة عن إن ) 21(

البالغ إزاء مايحدث فى بيئتهم؛ إن لم  الذين قد يشعرون بالعجزو  ،ناطق الملوثةالقلق بين سكان المالكوامن، ويبعث 

وحتما هم  –مثل هذه الحاالت ممن  عن إدارة ينالخبراء والمهنيين المسؤلولو أن . تمتد لهم أيادى المساعدة الفورية

يصعب وما على شاكلة ذلك مما  المصطلحات العلمية، ووحدات القياس، واإلجراءات الفنية،ون مستخدي –كذلك 

الشعور بفقدان السيطرة على حالة القلق، و  في تعزيزمنهم تساعد هذه المساهمة فإن غير المتخصصين، على فهمه 

 .التى تغلب على السكان على الوضع تحكمال
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 منفسهأإقحام  دث هى العزوف التدريجى لألفراد فى مناطق التلوث عناتلقائية تعقب الحنتيجة المالحظة السائدة كو ) 22(

تبقى مع العديد من األسئلة التي اراتهم المتزايدة سواستف ،يوما بعد يوم إدارة مثل هذه الحاالت المعقدة المشاركة فى في

 تى تبقى معلقة:من نماذج هذه األسئلة ال. بال اجابة غالبا

 ؟المدى الطويل على اإلشعاعي  تعرضال المترتبة على الصحية ما هي اآلثار 

 من التلوث؟ الذاتيةلحماية توجد امكانية لهل 

الخيارات الشخصية المتعلقة بمستقبلهم، بالغة فى  صعوبةيواجهون  الملوثةالمناطق تلك سكان  فإن ونتيجة لذلك          

فى مسألة البقاء فى مناطق التلوث؛ حيث ولدوا وعاشوا ما مضى من حيواتهم، أم  – بشكل خاص -تتجلى تلك الصعوبة و 

 ، ووقاية ذويهم؟ أن عليهم اتخاذ القرار الصعب على النفس بالمغادرة لحماية أنفسهم

اية وقال اعتباراتو  على أسسبناء المعضلة األسئلة اإلجابة على هذه  عسير حقاأنه من الالسابق  رباتجولقد أكدت           

الناس الذين ف ؛ميزانالموضوع وتعدل كفة ال جوانب شخصية كثيرة تدخل فيويرجع ذلك إلى أن هناك . ية وحدهااإلشعاع

؛ خاصة أن مغادرة منازلهمالحيرة البالغة عندما يتعلق األمر ب مينتابهم تردد هائل وتتملكهالمناطق الملوثة  يعيشون في

ليس فقط تطوير المختصة السلطات  ستدعى من. وهذا يفيما بعد تحسين ظروفهم المعيشيةآلمال تنتابهم فى امكانية ا

 المجاالت.تلك المناطق فى شتى  إلى تحسين نوعية حياة سكانالمبادرات الرامية اتخاذ وقائية ولكن أيضا الجراءات اإل

 أنهكذلك للحياة فى مناطق ملوثة إشعاعيا على آماد طويلة رب الماضية االتجالنتائج المستخلصة من وقد أظهرت ) 23(

 السكان المتضررينوافتقاد المعلومة الصحيحة المؤكدة فإن هؤالء  المعرفة الجيدة للحالة اإلشعاعية غيابحالة في 

والذي  ،همد من الدعم لوسيلة لتقديم مزيه الحالة منهم كهذحينذاك يمكن استخدام . ةقف القدريامو التبني يميلون إلى 

عادة؛ مما يتسبب  والتي يتم إهمالها يةشعاعالوقاية اإل إلجراءاتح األساسية ائلنصليرتكز أساسا على التطبيق األمثل 

قد  الملوثةالمناطق مختلف المشاريع التي تنفذ في إن . اإلشعاعى حاالت التعرضنسب و زيادة فى  – بالتأكيد –

المحترفين في إدارة مع المختصين إشراك السكان المحليين  أن مباشرة(انظر الملحق أ)  أثبتت في روسيا البيضاء

 يتطلب لكذلكن . و (Lochard, 2007) وتعجيلها لتحسين عملية إعادة التأهيلومضمونة هو وسيلة فعالة  الوضع

اية. وقيذ استراتيجيات التنفالتى تواجه  النجاحات والصعوباتكذلك اإلشعاعي، و  الوضععن  ة ودقيقةمنتظممعلومات 

 مسؤوليةهو  هموتمكين شراك السكانالمشجعة إل وتوفير الوسائل التنفيذ  تهيئة ظروفإنه لمن المهم التأكيد على أن 
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فى االعتبار األخذ  ضرورة معذلك أن يتم  على ؛(على الصعيدين الوطني والمحلي)المختصة لسلطات مباشرة ل

فهم وتقييم بهم مما يسمح لالمعلومات، ب األفراد ؛ لضمان امدادواالقتصادية ،االجتماعيةو  ،المعيشية ؛المحليةالظروف 

 فى الحاضر وحماية أنفسهم، بهدف تحسين حياتهم اليوميةالدائمة الحفاظ على اليقظة ، ومن ثم وضعهم الشخصي

هو   -ى هذه المرحلة ف  –المسئولة  لسلطاتالرئيسى لن الهدف ونخلص من هذا إلى أوذريتهم في المستقبل. 

والتلوث الداخلى الذى قد  ،ى الخارجىاإلشعاعالتعرض  تأمينها ضدو الستعادة السيطرة على حياتهم،  ؛ساعدة األفرادم

 لظروفلتحسين ا ؛تأهيلالالتي تؤثر في إعادة ينشأ عن ظروف بيئتهم المستجدة، مع أهمية مراعاة باقى العوامل 

 .الصعبة والخطرة المعيشية

 

 

. الـمــراجـــــــــــــــــع4.2  
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لفترات طويلة . تطبيق نظام اللجنة لوقاية الناس الذين يعيشون فى مناطق ملوثة إشعاعيا3  
 

 

مبادئ يجب تضمين  الحاالتمثل هذه وفى . قائمإشعاعى تعرض  تعتبر حالةعمل في منطقة ملوثة الأو  عيشال ) إن24(

ويعقب ذلك المزمع تنفيذها. اية وقاستراتيجيات ال فى واألمثلة ؛ خاصة تبرير التعرضاألساسيةالوقاية اإلشعاعية 

من االجراءات الوقائية لضمان أن تظل قيم التخطيط لوضع القيم المرجعية التى سوف تعتمد فى المرحلة التالية 

أقل من القيم  –تحت ظل الظروف المختلفة  –نتيجة التعرض من البقايا المشعة  التعرض التى يتلقاها األفراد

ال فإنه حدود الجرعات وهو  األساسيةالوقاية اإلشعاعية مبادئ المرجعية المعتمدة. أما بالنسبة للمبدأ الثالث من 

 ال يمكن أن تدار بطريقة مسبقة. ألن حاالت التعرض الحالية على الوضع القائم؛ نطبقي

لقد مسارات التعرض ذات الصلة. و  سلسلة من اإلجراءات الوقائية التي تستهدف علىاية وقاستراتيجيات ال تعتمد) 25(

فى توصيات اللجنة الدولية اعتمادا على اية وقاستراتيجيات الطورت مبادىء تبرير التعرض واألمثلة فى تطبيق 

 في تدابير الحماية الفردية.شددت على التطبيق النموذجى لهما التي و السابقة، اصداراتها 

 

. تبرير استراتيجيات الوقاية1.3  
 

ذات الصلة،  ى الذى يعول عليه فى اتخاذ االجراءات التاليةمصدر المبدأ الهو حيثية خاصة؛ حيث أنه مبدأ التبرير ل) 26(

حاالت التعرض الحالية تضمن أن هذا التعرض هو األقل وهو الذى يتضمن أن أية قرارات يجب اتخاذها للتعامل مع 

 السلطات األساسية التي ينبغي اتخاذها من قبل اتقرار العلى يجب تطبيق التعرض اإلشعاعى بصفة مبدئية  ضررا.

لة طوارىء إشعاعية وذلك عند نهاية حالة االمختصة فى حالة اذا ما أعقبت حالة التعرض اإلشعاعى القائم ح

مثل هذه و التعرض اإلشعاعى؛ للسماح للناس بالحياة فى تلك المناطق الملوثة على المدى البعيد، وبصفة دائمة. 

إال بعد توفير معايير الوقاية اإلشعاعية والتى يجب أن تكون ملزمة، حيث أنه أعلى من  صدرتيجوز أن القرارات ال

؛ البقاءب لهميسمح  ها، وأقل منعادة تسكينهم بأماكن أخرى، يتم توفيرها لهم كبديلإ و  السكاننقل  قيم محددة يجب

ويمكن تعريف العديد من المجاالت ذات  شريطة ضمان استيفاء بعض الشروط، التى تضمن معايير السالمة لهم.
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بلدان المسئولة فى  اعتمدته السلطات النهج الذي هو - على سبيل المثال -. وهذا نهجمتدرجة ال الصلة وفقا لشروط

التعرض تبرير مبدأ تطبيق  فإن ثانياو (انظر المرفق أ). الشهيرة  تشيرنوبيلبحادثة التي تأثرت  الكومنولثرابطة 

عن  الناجم اإلشعاعيعلى الوضع  وتنفيذه يؤدى إلى الحفاظ –ية ئاوقستراتيجيات الالمتعلق بتعريف اوال -اإلشعاعى 

 .يامرحل؛ بل وتحسينه حالة الطوارئ

، دافر لألاإلشعاعى التعرض  لحد منتنفذ بهدف ااية وقاستراتيجيات ال فإن الحاليةاإلشعاعى  حاالت التعرضبالنسبة ل) 27(

، وهو أمر تحقيقه التى تعادل أو تفوق األضرار الناشئةمن المنافع الفردية أو المجتمعية  كمتحقيق وهو ما يعنى 

التعرض اإلشعاعى" الذى  تبرير" فإن المبدأ الوقائى  . ومع ذلك(ICRP, 2007, Para. 203) بمثابة نجاح رائع

؛ حيث أن له تداعيات اية اإلشعاعيةوقمن نطاق الإلى مدى أبعد يذهب الوقاية استراتيجيات يستخدم فى وضع وتنفيذ 

وعليه فمن المهم عندما  النفسية.حتى و بل  السياسية واالقتصادية واآلثار البيئية واالجتماعية،ايجابية على المجاالت 

فى  وعدم المساواةاإلشعاعى للحد من التعرض الوقاية استراتيجيات التعرض اإلشعاعى " فى ر يبر ينفذ مبدأ الوقاية " ت

فى  االجتماعية والسياسية القيم يجب أن تتضمنفتلقاها أولئك الذين يعيشون في المناطق الملوثة يالتعرض التي نسب 

أن يتم أخذ الخبرات األخرى غير المرتبطة  غير إشعاعيةالالعوامل كما أنه من المهم عند التعامل مع . االعتبار

 المرتبطة أن تهيمن على اتخاذ القرارات غير إشعاعيةالالعوامل لهذه ويمكن بمجال الوقاية اإلشعاعية فى االعتبار، بل 

 .(NEA, 2006) ايةوقباستراتيجيات ال

التي تتألف منها لألفراد وآثار اإلجراءات الوقائية  ،الفوائد المتراكمةفى التعرض اإلشعاعى " ر يبر " تيساهم مبدأ ) 28(

المبررة على مستوى األفراد، لكن ناتج محصلة الفائدة ال يكون االجراءات ومن المحتمل أن تتاح . الوقايةاستراتيجيات 

بشكل بعين االعتبار؛ ألنه من المحتمل أن يتم تفريق السكان شاملة الستراتيجية الا، إذا ما تم أخذ ما يبررهالها 

 ،االجتماعيةمما يؤثر سلبا على النواحى ؛ فى مناطق التلوثالجمعى بسبب ظروف التعرض اإلشعاعى  جماعي

على ... وذلك  غايةمعقدة للتتسبب فى جعل عملية ادارة الحالة اإلشعاعية الحالية ، أو أنها لسكانتواصل اانقطاع و 

محصلة قد يسهم في  هولكن يمكن تبريره وحده، بمفرده قد ال إجراء وقائي  من هذا فإن . وعلى العكسسبيل المثال

 .ايةالوقاستراتيجية  ، إذا ما تضمنته جماليةاإلاالستفادة 
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بالبقاء في المناطق الملوثة  سكانلألفراد عندما يسمح للوكذلك  ككل مسؤولية ضمان المنفعة العامة للمجتمعتقع ) 29(

فى المناطق أنحاء العالم  شتى ات السابقة المستمدة منخبر ولقد رسخت الالحكومات أو السلطات الوطنية.  على عاتق

 فراداألوال  دولالال أنه عقب تلك الحوادث وبرغم شدتها وفظاعتها إال أنه نووية غير  وأنووية التى ابتليت بحوادث 

الرحيل من األفراد على  حثتحينما لسلطات ا فإن بشكل عامو مغادرة المناطق المتضررة. ل استعدادأدنى على 

عالية للغاية، مما يجعلها المتبقية اإلشعاعية المستويات ا إذا كانت المناطق المتضررة ألسباب صحية في حالة م

تأهيل هذه المناطق كلما أمكن  تهدف إلى إعادةتتسبب فى تعرضات إشعاعية مفرطة لألفراد، إال أن ذات السلطات 

بمجرد أن تسمح بهذا ظروف الحالة اإلشعاعية، بناء على رأى الخبراء  األنشطة البشرية لمزيد منباذلك للسماح 

 .الوقائيين

التي قد يتم تضمينها في استراتيجية الوقائية اإلجراءات  جميعل جب األخذ بعين االعتبار مبدأ " تبرير التعرض "ي) 30(

، والخبراء، والمهنيين، المحلية قبل السلطاتة من مركزيبطريقة التي تنفذ ؛ و في حاالت التعرض الحالية ايةالوق

مباشر  وذلك بدعم ،الذاتية بالطريقة وقائيةالجراءات فيذ اإلنين، الذين يقومون بتعرضماألشخاص الة مباشر بصورة و 

في ضع أن تالمختصة عليها السلطات بواسطة  ددةمحاية الوقال اتاستراتيجيإن . المختصة من جانب السلطات

اتخاذ من  تمكين األفراد المتضررينباالضافة إلى ، المزمع تنفيذها اإلجراءات الوقائية ضمناالعتبار كال الفئتين 

اإلجراءات  كجزء منالمساعدة الذاتية تطبيق  فإن . ومع ذلك، مع ضرورة االشراف عليهممبادرات المساعدة الذاتية

السكان المنفذة والتى تم قبولها واعتمادها لحدود عليا من المختصين فى المجال تعتمد بصورة كبيرة على  الوقائية

وأن يتم   -بكل ماله صلة بموضوع التعرض الحالى  –وبصفة منتظمة  بشكل صحيح همإبالغعلى أن يتم أنفسهم، 

اتخاذ ؛ مما يساهم فى من قبل السلطات ام الوسائل والمعدات المقدمةاستخدتدريبهم التدريب المالئم؛ كى يتسنى لهم 

 المستهدف منالتوازن ولكى يتحقق  محصلة فائدة ايجابية.ينتج عنه  ما، مأنفسهموقاية قرارات واعية فيما يتعلق ب

فإنهم  اآلخرفي تحسين الوضع، وعلى الجانب بة جادة رغ تتوافر لديهم نأ –جانب  من -فإنه يجب عليهم األفراد 

 وقائية.الجراءات اإل"العبء" الناجم عن تنفيذ من الضرورى أن يتحملوا 
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ة نووية أو عقب حالة طوارىء إشعاعية فإنه على إلدارة المناطق الملوثة على المدى الطويل بعد وقوع حادث) 31(

اإلشعاعى آنذاك،  التعرض حالةفى  الحفاظ على بعض اإلجراءات الوقائية المنفذة على عملالالمختصة لسلطات ا

قرار إدخال هذه يجب أن يعتمد وقائية. و الجراءات اإلكاملة من  ةجديدتقديم مجموعة والعمل فى نفس الوقت على 

كنتيجة تلقائية السكان المقيمين من د افر ألالتعرض اإلشعاعى لمستويات  ؛ أهمهاعلى معايير عدة اإلجراءات الجديدة

على نوعية ها اإلجراءات الجديدة وتأثير تلك تنفيذ المتوقعة من جدوى ة. ومن المهم أن ترتكز اليالمتبقللبقايا اإلشعاعية 

 .ى الملوثة نتيجة اإلشعاعضافي األر  واستدامة األوضاع المعيشية

 

. أمثلة االستراتيجيات الوقائية2.3  
 

لظروف طبقا لاية وقال اتستراتيجيبالخيارات المثلى ال الصلة أهمية عملية؛ حيث أنه وثيقاية وقلا ةتطبيق مبدأ أمثلل) 32(

من كل ما هو جيد من فرعيات األمور بحيث تكون محصلتها أكثر مش واهتعظيم العمل على ، و آنذاك السائدة

القائم فإنه  في النظام ةاألمثل العديدة الجائرة جراء تطبيق مبدأتجنب النتائج كى نضمن لو  بنسبة ملحوظة.الضرر 

المخاطر التي يتعرض لها الناس العمل الدءوب لدرء و  ،اإلشعاعية لألفرادجرعات العلى المطبقة القيود نيين تقيجب 

ات اإلشعاع جرعلتطبيق المستويات المرجعية  من خاللفى مناطق التلوث، ولن يتأتى هذا إال  معينمن مصدر 

على  –قدر االمكان  – ظاحفال فإن من أوائل اهتمامات األمثلة لذلكو . الناشئة عنها طراخكم المأو  ،المقاسة

االقتصادية العوامل األخذ في االعتبار ضرورة  يمكن تحقيقه، معألقصى مدى منخفضة ات اإلشعاعية التعرض

الفوائد اإلشعاعية على السكان قاطبة فى مناطق التلوث، لضمان بلوغ واالجتماعية، فضال عن توزيع الجرعات 

 اية.وقستراتيجيات الا الناتجة عن تنفيذوة و المرج

التعرض الحاالت التي تم تبرير على اية وقالتطبيق  هو ألمثلةعملية ا منالمقصود ينبغى أن يكون واضحا أن ) 33(

ألمثلة يوجب اكما ينبغى التأكيد كذلك على أن مبدأ  اية.وقتنفيذ استراتيجيات ال أثناء في اإلشعاعى لها فقط، وذلك

، وتلك نقطة محورية على حاالت التعرض الحاليةأثناء تطبيقه  دافر ألل ات التعرض اإلشعاعىقيود على جرعوضع 

 فى نظام الوقاية المطلوب تنفيذه.
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بشأن  ضماناتة عملية األمثلة وارتباطها بالنواحى االقتصادية واالجتماعية أيضا فالبد من توافر نظرا لطبيعو           

، واالفتراضات، ثوابتجميع البيانات، والات التى تمس عمليناء عمليات التطبيق. وطبقا لذلك فإن الالملحة أث الشفافية

، بال أى لبس أو عملية ومحددة بشكل واضحاالعتبار أثناء تطبيق األمثلة يجب أن تكون  القيم التي تدخل فيكل و 

ذات الصلة  األطراف المعنيةكل مات إلى توفير جميع المعلو ؛ لضمان الشفافيةولكى يتحقق ذلك فالبد من . غموض

اتخاذ قرار مستنير يسهم بدور فعال فى عملية دقيق لها، مما توثيق عملية جمع المعلومات  تبعي، على أن بالموضوع

 .(ICRP, 2006b, Para. 34)بناء على دقة تلك المعلومات الموثقة  بشكل صحيحو 

المختصة كجزء السلطات  بالمشاركة مع هاعدادإ يتميجب أن فاية وقالاستراتيجيات ولكى يتم ضمان جودة وفعالية ) 34(

 إلجراءات الوقائية في االعتبار،لالمساعدة الذاتية وضع هذه الخطط واضعى  وعلى. وطنىخطيط المن استعدادات الت

 هنأل. و ى ذلكة لهم فالمحتملاإلشعاعية جرعة النتائج تخفيض بما يسمح بمشاركة السكان المحليين فيها، واستخدام 

بمشاركة من  توصي اللجنة فإن مسبق لهذه اإلجراءاتالفي التخطيط المشاركة السكان كل أن تطلب من  من الصعب

 .، كنواب عنهمفي إعداد هذه الخططيمثلهم 

الخصوصيات من تلك الخصوصيات. ببعض  رئاطإشعاعى تعرض  حاالت التى تلىحالة التعرض الحالية  تتمايز) 35(

باإلشعاع رغم كل المخاطر المحتملة؛ ويرجع هذا إلى أن  الملوثةالمناطق في وف يفضلون البقاء السكان س حقيقة أن

وممتلكاتهم.  عائالتهم وأصدقائهمالحل الوسطى الوحيد الذى يجعلهم على مقربة دائمة من  –فى حد ذاته  –بقاءهم 

 مها:فى تلك الحالة سوف تواجه عملية تطبيق األمثلة تحديات شتى أه

 منتج: المقابل مصلحة المستهلك  •

 –ما أمكن  –باإلشعاع يستدعى االحتفاظ  الملوثةالمناطق في فالبقاء                                      

، مع مالحظة أهمية أن توازن امحلي ةنتجمال بما فيها المواد الغذائية ،السلع تجارةمنها و ، قائمة ةاالقتصادية طنشاألب

صاد االقتدعم وتكامل ، والحاجة إلى ةاإلشعاعي يةحماية الناس من النشاط الحاجة إلىعملية استراتيجيات األمثلة بين 

 في السوق العالمية؛؛ ليتواجد المحلي
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 : يندوليالو  ينوطنيالسكان ما بين الالسكان المحليين  •

فترض التضامن إشعاعيا تعادية" في منطقة ملوثة ال"الحياة شروط استعادة إن                                      

حركة البضائع ، والتى ترتبط فى المقام األول ببين السكان المحليين وغير المحليينما مساوئ الوضع  في تقاسم بعض

لصالح العدالة، مع مراعاة األنظمة والخطط مثلة العمل األاستراتيجيات  على واضعى الناس. وينبغيتحركات و 

 و (على سبيل المثال في تجارة المواد الغذائية)،ة الدوليتوصيات ال ومراعاة أن تتوافق معالوطنية، 

 سكان: للالمتعددة اليومية القرارات  •

 في معظماإلشعاعى، وذلك مستوى التعرض فى السلوك الفردي يتحكم                                          

تطبيق استراتيجيات  ة للمساهمة فىاألمثلبالتعريف الدقيق و ل العمليات للسماح للسكان يسهت السلطاتوعلى  .الحاالت

السيطرة  استعادةعلى األفراد  قدرةهو آخر؛ أال و جانب إيجابي  يبرز ر. وهناو األم استدعتإذا بهم اية الخاصة وقال

 (فى بعض األحيان  للمساعدة الذاتية قد تكون مزعجةاإلجراءات الوقائية فإن  . ومع ذلكالصعيبة عهمعلى أوضا

، من نوعية محددة سلفا أو فى مكان محدده بصفة منتظمة طعام كى يتناول أحدهمدفع مثلما يحدث عندما تضطر ل

نفس األمر بالنسبة للمواد التى ينبغى عليه استخدامها واألخرى التى ، و إليها يذهبمعينة للمرء كى أماكن تحديد و 

فرض أن األفراد على هذا و ). االمكان  التعرض الداخلي والخارجي بقدريجب عليه تركها ... كل ذلك لمفاداة 

من  فالبد لدعم هذابصورة جيدة وواضحة. الوضع الذين يعيشونه، وتم ابالغهم  تماما للوضعن المتضررين واعي

كما السلطات).  استخدام المعدات التي وفرتهاوذلك كى يتسنى لهم ( اصحيحو  ين تدريبا مالئماألفراد المحليا تدريب

المسنين، مثل ذوي االحتياجات الخاصة من  مساعدة قطاعات السكانعلى العمل بكل السبل السلطات  علىينبغي 

 .بالمساعدة األولى ؛ فهمم من ذات النوعيةوالمعاقين ذهنيا، وغيره

 وه لوثتفي مناطق ال الرئيسي سارأن المالتى مؤداها حقيقة تلك الاألخذ في االعتبار يجب فإنه وتأكيده  هذكر سبق كما و 

 فيما يتعلق بالفئات ذات الصلة. سارلسيطرة على هذا المالعمل الجدى ل ايةوقينبغي على استراتيجيات الولذلك االبتالع، 

 تخاذ إجراءات عاجلةملحة الحاجة ال تكونحيث  اإلشعاعى لتعرضالطارئة لحاالت الحدث في يما  خالفوعلى ) 36(

خطوة خطوة، مع مثلة عملية األ راعى تنفيذية اإلشعاعية بعد الحادثفى مرحلة ما في حالة إعادة التأهيل  نجد أنه

مكن خفض مستويات التلوث أنه ي تجربةال تقد أثبتلو . حينذاكالظروف السائدة ضرورة الوضع فى االعتبار 
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إلى  ات اإلشعاعيةللحد من التعرضمما يؤدى ، تدريجيا المدى الطويلباإلشعاع على  المناطق الملوثةاإلشعاعى فى 

 العادي.التعرض حاالت في مماثلة لها مستويات قابلة للمقارنة مع تلك ال

للحد من عدم المساواة في توزيع وهو يهدف  " يدةمقمثلة الاأل ا مهما جديدا هو مفهوم "وقد أدخلت اللجنة مفهوم) 37(

مثلها مثل  الحاليةاإلشعاعى التعرض ت في حاال (ICRP, 2007) 103طبقا للتقرير . و دافر ألاإلشعاعية لالجرعات 

 ةقيدالمجرعة ال الجرعة تعمل لخدمةمعايير فإن  كما في الحاالت الطارئةالطارئة للتعرض اإلشعاعى  الحاالت

 .)3.3مرجعى (راجع القسم كمستوى 

فقط ليس الهدف ن أل ؛ستراتيجيةشكل ومدى وزمن االية هي عملية تطوير ئاوقالستراتيجيات الفى ا ةاألمثلإن ) 38(

مساعدة الذى يعتمد على  القرار، واتخاذ فائدة إيجابيةوٕانما الحصول على أعظم  فائدة إيجابية،محصلة الحصول على 

حول متعددة  توصياتولقد قدمت اللجنة اية وعناصرها المختلفة. وقاختيار استراتيجيات ال لتوجيهالمتاحة تقنيات ال

، (ICRP, 1989) 55 والتقرير، (ICRP, 1983) 37 تقارير عدة لها منها التقرير كيفية تطبيق هذه التقنيات في

، ها هنا ثانيةصيلاتف نعيد حتى اليوم؛ لذا لن صالحة تهذه التوصيات ال زال. (ICRP, 2006) 101 التقريرأيضا و 

المستهدفة في عملية اختيار االستراتيجيات مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين ولكننا سنعيد التأكيد على ضرورة 

 ضروري.جد أمر  باإلشعاع؛ حيث أنه ملوثةالالمناطق لحماية الناس الذين يعيشون في 

منع أو الحد من التعرض  عملية تستهدف -فى األساس  –حيث أنها  ها؛من قصوىاالستفادة الألهمية األمثلة ينبغى ) 39(

 التقنية واالجتماعية العواملفإنه يأخذ في االعتبار الحالى أو المستقبلى عن طريق اجراء عمليات تكرارية. 

تنظيما ة منظممنهجية و األمثلة وينبغي أن تكون عملية  .مناسبةنوعية الالكمية و الاألحكام يتطلب مما االقتصادية، و 

 –ى ه ةاألمثلمما سبق يمكن افتراض أن في االعتبار.  هاخذقد تم أ ذات الصلةالجوانب للتأكد من أن كل  ؛دقيقا

فى أن ما قام به ليس هو أفضل ما يمكن  دائمالالشك ؛ حيث أن من ينفذها يجب أن ينتابه حالة ذهنية -باألساس 

يصل إلى تحقيق كى ى كل المجاالت التى تطبق عليها األمثلة، عمله، ومن ثم يبذل قصارى جهده لتحقيق األفضل ف

 التعرض اإلشعاعية وقد تم ذلك للحد من جرعات، في ظل الظروف السائدةبصورة معقولة  كل ما يمكن تحقيقه

(ICRP, 2007, Para. 217) . األمر اءعطاإال أنه مع عالية نوعا ما،  ات اإلشعاعيةكون التعرضتقد  في البدايةو 
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بصورة ملموسة تقل تلك التعرضات  فإن ،فى سبيل ذلك متواصلة جهودالقيام ب ارستمر او ، هاللحد منقصوى أولوية 

 .الوقتبمضى  ،األفراد لجميع

، مثلةاأل لعمليةسمة رئيسية  ىاية هوقاستراتيجيات التبريرات مقارنة بين من واقع ماسبق عرضه يمكن استنتاج أن ال) 40(

ويمكن ين. ختلفبين السكان الم ات اإلشعاعيةتوزيع التعرض على دراسة متأنية لخصائص التي يجب أن تنطويو 

سمات بال استخدام أنموذج به بيانبالذين عانوا من التعرض اإلشعاعى بالفعل كان الس كل مجموعة منوصف 

إعطاء وصي اللجنة بتومن هذا المنطلق . شعاعى المختلفةت التعرض اإلببالبيان التفصيلى لثوا، وكذلك تابينةمال

 .المختلفةالمعنية مجموعات البين  ات اإلشعاعيةالنصاف في توزيع التعرضلمحاولة اخاص اهتمام 

، مما يساعد على تهيئة التعرض تلحاالدقيق  ديحدهى أن يكون هناك ت دائماات ستراتيجيالأو ا اتالخيار أفضل ) 41(

أقل  التأكيد على أنه ال يفضل تحديد بداهةمن المهم لذلك، فإنه مستويات الممكنة. اللتحقيق أفضل  ،الظروف السائدة

وطبقا . (ICRP, 2007, Para. 218) عنده وقفم التيت مثلةعملية األاإلشعاعية أثناء تنفيذ  جرعةلل تعرضمستوى 

بصورة ؤثر مما ي - في البيئة وجود النويدات المشعة طويلة األمد نسبياوالذى ربما تميز ب ،الناشىء خصائص الوضعل

والمتوقع  فإنه من المحتم -داخل حدود مناطق التلوث اإلشعاعى  ةيماكن المعيشالسكان من قاطنى األفي مباشرة 

وبرغم هذا نعاود التأكيد التام ). عقود زمنية متتاليةتصل إلى عدة قد (طويلة المدى الزمنى  اتخاذ إجراءات وقائية

النتيجة  –ببساطة  –اإلشعاعية؛ وٕانما هى  جرعةاللتقليل لمرادف الدقيق ليست هى ا ايةوقلل ةاألمثلعلى أن عملية 

العوامل ات اإلشعاعية من جهة وبين محصلة التعرضضرار أ ما بينالذي يوازن بدقة  المنطقية للتقييم الحذر والمتأنى

مستوى  تحقيق أقلليس شرطا أن يكون  اتأفضل الخيار  من جهة أخرى؛ مما يعنى أن االقتصادية واالجتماعية

 .(ICRP, 2007, Para. 219)المتبقية المنبثقة من اإلشعاعية ألفراد ا إشعاعى نتيجة تعرضات

التى ، و قع على عاتق الحكومةت لتنفيذالمساعدة على ا توفير التوجيه الجيد والوسائلومن الضرورى التنويه إلى أن ) 42(

 - ولةئأو السلطة المس - على الحكومةومن ثم فإنه يجب . حلةبان هذه المر إيجب أن تجعلها أحد أهم مسئولياتها 

أو حتى  –هناك أوجه تعاون  ة وبوسائل شتى، بواسطة مجموعات عمل مختلفة، ليستقييم مستمر القيام بعمليات 

المنفذة من عدمه، وقائية الجراءات ومدى نجاح اإل ،ما اية في مكانوقستراتيجية الافعالية  فيما بينها؛ لبيان –معرفة 

 .ارستمر باتحسين الوضع ل ؛المناسبالدعم  توفير؛ بهدف المحليتعرض األفراد على المستوى بما في ذلك مستويات 
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. المستويات المرجعية للحد من تعرضات األفراد اإلشعاعية3.3  
 

عى الحالى أو حاالت التعرض حاالت التعرض اإلشعاإدارة فى استخدام المستويات المرجعية يجدر التنويه إلى أن ) 43(

 )60ماسبق نشره بالتقرير رقم ( مقارنة مع (ICRP, 2007) )103قد تغيرت فى التقرير (الطارئ اإلشعاعى 

(ICRP, 1991)المناسبة لحاالت إلدارة ؛ للمساعدة فى االلجنة الدولية مفهوم المستوى المرجعيأدخلت  ؛ حيث

) الذى 103عبر العديد من التقارير التى أصدرتها؛ حتى اصدرت التقرير رقم ( طويلة اتلفتر شعاعى اإلالتعرض 

 .تماما وضح هذا المفهومأ

المستوى المرجعي  بتعريفالصلة  مصدر ذاال هو ىوالذ(ICRP, 2007, Para. 230) ) 103طبقا للتقرير رقم (و ) 44(

مستوى أو اإلشعاعية جرعة اليمثل مستوى  -التقرير المذكور  في اللجنةذى حددته على النحو ال -مفهوم الفإن هذا 

تنفيذ كيفية  ، وأدناهاإلشعاعى حاالت التعرضبحدوث لتخطيط للسماح ا مناسبالغير الذى إن تعداه فإنه من خطر ال

ب أن تكون االجراءات الوقائية يجوهو ما يعني أن  عملية األمثلة فى االجراءات الوقائية، واالستفادة القصوى منها،

سوف تعتمد لن تكون ثابتة؛ ألنها  رجعيللمستوى الم ةقيمة المختار إن ال مخططة سلفا، وأن تخضع لعملية األمثلة.

التعرض اإلشعاعى، وتلك الظروف تتغير من حادثة ألخرى، بل من فترة زمنية لفترة زمنية  إبانعلى الظروف السائدة 

المستوى " اقترحت اإلشعاعية الطارئة. ويجب لفت النظر إلى أن اللجنة قد الحقة فى ذات الحادثة النووية أو الحالة 

حاالت ب"  ةقيدمالجرعة ال " أنها ربطت مصطلحفي حين ، القائمةالطارئة و  التعرض اإلشعاعىلحاالت  " المرجعي

عبارة عن  التعرض اإلشعاعى ليس مجرد حالة؛ لكنه للتعبير عن حقيقة أنسلفا؛  المخطط لهااإلشعاعى التعرض 

ق عملية يتطبلكن األمر المشترك بينها هو محاولة حالة، و  المدى تتمايز بخصائص محددة تبعا لكلمجموعة واسعة 

ية؛ خاصة مرجعالالمستويات  اإلشعاعية لألفراد قد تكون أعلى من  الجرعات، والتى قد ينجم عنها قبول أن مثلةاأل

 بتدائية.اإلفى األوضاع 

لألفراد سنوية الفعالة الجرعة ال فى التعبير عن قيمة  ) سيفرت / سنةمللى  (تستخدم وحدة توصي اللجنة بأن ) 45(

على حاالت  مثلةعملية األ تطبيقتخطيط و ها يتم التنفيذ لبالتزامن معو الناتجة عن التعرض للبقايا اإلشعاعية. 

 اية،وقاستراتيجيات الخالل تنفيذ  ةاألمثلعملية  طبيقتضمان ذلك هو وراء  والهدف من، القائمة اإلشعاعى لتعرضا
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كى  دافر ألاإلشعاعية لإلى الحد من الجرعات  -بدورها  –التي تهدف و ، منها قدمتنفيذ مدى مت –على األقل  –أو 

 الجرعاتمثلة سوف تؤدى إلى تقييم عملية األ فإن مرحلة التخطيطوخالل . ىالمرجعى من المستوى أدنتظل 

اعادة التأكيد على أن أهم ما يجب المهم ومن التي هي أقل من المستوى المرجعي. ، و المتبقية المقدرة اإلشعاعية

ات اإلشعاعية لألفراد، والتى قد تتجاوز ء اهتمام خاص للحد من التعرضعطاإمثلة هو عملية األ أثناء تنفيذمراعاته 

؛ النساء الحوامل، و محددة مثل األطفالالفئات ببعض الكما يجب ابداء اهتمام خاص المرجعية.  ياتمستو قيمها قيم ال

إهمال  ذلكال يعنى و  لتعرضات اإلشعاعية بصفة زائدة عن الفئات العادية.لكنتيجة طبيعية لحساسية هذه الفئات 

أن يتم تسجيل  –وبشدة  –، بل إنه من الموصى به المرجعية ياتمستو ات اإلشعاعية التى هى أقل من قيم الالتعرض

عملية األمثلة تؤتى  ينبغي التأكد مما إذا كانتيمة إشعاعية مهما بلغت ضآلتها مادام قد أمكن قياسها. كما أى ق

 ,ICRP, 2007)من تلك االجراءات  لمزيدأن الوضع يستدعى اجراء اأو من اإلجراءات الوقائية فعليا تحسن ثمارها و 

Para. 286). 

يتم تعيين مستوى  فإنه من الضرورى أن رئاالطالتعرض حاالت  ى تعقبالتفي حالة وجود حالة التعرض الحالية ) 46(

 المنطقة الملوثةمثل هذه في  عيشباللسماح للناس باتم اتخاذ قرار لك المرحلة مباشرة، إذا ماتالمرجعية في نهاية القيم 

 حاالت التعرض جميع تجاوزتال أ وشريطة، مستوى الجرعة ختارالمستوى المرجعي الم، على أن يمثل باإلشعاع

لألفراد هذا المستوى، والعمل الدءوب للحفاظ عليها أقل من هذا المستوى المرجعى ألقصى مدى يمكن تحقيقه طيلة 

 المختلفة. العوامل االجتماعية واالقتصادية في االعتبارالوقت وبقدر االمكان، مع 

ن جرعة اختيارات الجرعات المقيدة الناجمة عفى العوامل التي تؤثر عاما يشمل مجموعة اقترحت اللجنة إطارا ) 47(

 ميقداللجنة بت فقد قامت في هذا اإلطارو  .(ICRP, 2007, Table 5) لها مصدر ذا الصلة، والمستويات المرجعيةال

اإلشعاعى محل  فقا لخصائص وضع التعرضالقيود و ية التى تقوم بعمل مرجعالمستويات الثالثة نطاقات من 

من  فوائد التى يجنيها األفراد ومن ثم المجتمع ككلالتعرض، والهذا لتحكم في حسبان كيفية افي ال، مع األخذ االعتبار

لها عناصر تضمها، منها تأكيد أو نفى حاجة هذه التدابير  .واجبة النفاذاية اإلشعاعية وق، وتدابير الالقائمالوضع 

التى يتم الحصول عليها بالطرق المختلفة،  تتوفير المعلوماضرورة وكذلك وقائية، لوضع استراتيجيات المجتمع 

 اإلشعاعى بالوسائل القياسية اعتمادا على الطرق المرجعية رصدباالضافة إلى عمل ال، المناسب التدريبوتأدية 
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إلنشاء نظام محكم لقيم المستويات المرجعية وبالطبع فإن المسئولية التنظيمية  .لإلشعاع المعرضين ألفرادهؤالء ال

 .فى المقام األول يةرقابت الهيئاقع على عاتق الللوضع القائم أو لحالة محددة يالمناسب 

حاالت التعرض  التى تعقبفي حالة وجود حالة التعرض الحالية وضحنا فى العنصر قبل السابق من أنه وكما أ) 48(

ى شعاعاإلمصدر من أن المن المهم كذلك التأكد و  ،المرجعيةالقيم يتم تعيين مستوى  فإنه من الضرورى أن رئاالط

تطلب يقظة دائمة من قبل ا للغاية؛ مما يزال صعبيال القائم  لتحكم في الوضعاولكن تماما، تحت السيطرة  قد صار 

 هذامما الشك فيه أن الحياة. و القاطنين فى مناطق التلوث اإلشعاعى المعنية يوما تلو اآلخر على مدى سكان ال

 ذلك برغملمجتمع ككل. و ، بل وعلى االمناطق الملوثةتلك فراد الذين يعيشون في على األزائدا يشكل عبئا  الوضع 

ة فى دولمن المؤكد أنه ال توجد المناطق المتضررة. هذه في  من االستمرار في العيشيجنيها الطرفان فائدة  فثمة

والمحكومة بقوانينها، بل الخاضعة لسيطرتها،  أن تخسر جزءا من أراضيها تقبل -وتحت وطأة أشد الظروف  –العالم 

يتم نقلهم وترحيلهم (سواء طوعا أو كرها)  بدال من أنوا فيها عالتى ترعر معظم السكان يفضلون البقاء في منازلهم إن 

إلى مناطق جديدة خالية من التلوثات اإلشعاعية. وكنتيجة حتمية لما سبق شرحه وتفصيله فإنه إن تم التأكد من أن 

األنشطة البشرية السكان من ممارسة منع وال تتعدى الحدود التى تليست عالية جدا اعى اإلشعالتلوث  ياتمستو 

هذه في سكان بالبقاء لهؤالء اللسماح لالمالئمة وقائية التدابير التنفيذ كل ما يلزم من المعنية سلطات فعلى ال مةيالمستد

) مللى سيفرت 20 -1اقترحت اللجنة المدى (ولقد . ، وهجر أحالمهم فيهاالمناطق الملوثة بدال من التخلي عنها

  مفضلة وظروف تلك األوضاع. لمستويات المرجعية الكمدى مالئم ل

مجموعة بين ودائم توازن دقيق  هانجم عنية بالطريقة التى يالمرجع ياتالمستو  قيميتم وضع أن إنه لمن المفضل ) 49(

لسكان ل الصحة العامة، وقبل كل ذلك البيئيةالحياة ة و االجتماعية واالقتصاديمثل العوامل الصلة، ذات العوامل 

كذلك بمراعاة  يةالمرجع ياتالمستو اختيار قيم  عمليةكما أنه من الضرورى أن تتسم . (WHO, 1948) المتضررين

 ذوي الصلة.من السكان القاطنين أصحاب المصلحة ذوى وجهات نظر جميع التوازن الفائق بين 

اإلشعاعى كى  لحد من التعرضا " وهطويلة األمد الحالية اإلشعاعى لحاالت التعرض م وبسبب أن الهدف األه) 50(

اللجنة ب؛ وهذا ما دفع  (ICRP, 2007, Para. 288) " عاديةاللحاالت ا من قيمإلى مستويات قريبة تصل مستوياته 

فى الحدود لناس الذين يعيشون في المناطق الملوثة عملية أمثلة الوقاية لالمستوى المرجعي ليكون بأن إلى التوصية 
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 تإلدارة هذه الفئة من حاال) 103السنة، والموصى بها فى التقرير (/  ) مللى سيفرت20 -1(  الدنيا من المدى

 المستخدمة في عمليةو المعتادة المقيدة قيمة الأن  التجارب السابقةالخبرات المنبثقة من . وقد أثبتت اإلشعاعى التعرض

/  ) مللى سيفرت1(هي  النووية أو الطوارىء اإلشعاعية  ادثو حالحاالت حالة من بعد  ي المدى البعيدعل مثلةاأل

المثلى وأيضا االستفادة  ،في االعتبار الظروف السائدة ضعتأن السلطات الوطنية كما على . (راجع المرفق أ) السنة

يمكن ، على أساسها مرجعيةالمستويات لل يتم انشاء نظام وسطى؛ بحيث عادة التأهيلإلالشامل برنامج ال من توقيت

 الوضع تدريجيا. تحسين

فى النطاق  المستويات المرجعية؛ فتستخدم مستقبلمدى نطاقين؛ الماضى والالمستويات المرجعية على ذات تستخدم ) 51(

بغرض المرجعية  المشتقة المستوياتتحديد كما قد يحدث حال ( يةئاوقستراتيجيات الالمن أجل التخطيط ل المستقبلى

 المستويات المرجعيةتستخدم و  .مثل تجارة المواد الغذائية)فى حاالت خاصة محددة، الوقائية الجراءات بعض اإل تنفيذ

واألكثر التنفيذ.  طىاية وقعلى فعالية استراتيجيات الالصائب للحكم  حساس مقياس؛ حيث تستخدم كبأثر رجعي

ات اإلشعاعية التى التعرضالتعامل مع على  ينصبوقائية الالتركيز الرئيسي لإلجراءات عل ج مدعاة لالهتمام هو

باالنصاف ليست  اإلشعاعى وجودها إلى أن توزيع حاالت التعرضوالتى ربما يشير  ،يةالمرجع ياتالمستو  يمق تتعدى

شعاع بسبب ظروف مختلفة لإلالفئات األكثر عرضة وتدعو لوضع اجراءات وقائية أشد حزما مع بعض  ،المفترض

 عامة السكان.اجراءات ن ع

تطور توزيع ، والذى يوضح القائمالتعرض اإلشعاعى استخدام المستويات المرجعية في وضع ) 3.1الشكل (ضح يو ) 52(

تطور ومن هذا الشكل يتضح اية. وقلتنفيذ استراتيجيات الالمعدل الزمنى، كنتيجة مع  دافر ألاإلشعاعية لالجرعات 

في الذين تزداد قيم التعرض اإلشعاعى لديهم عن الحدود المرجعية عدد الناس  يقل بمضى الوقت؛ حيث التوزيعات

لعملية األمثلة التى يتم تطبيقها بحذافيرها يوما بعد نتيجة هذا أمر متوقع و ، المناطق الملوثة تدريجيا مع مرور الوقت

 اآلخر. 

؛ المرجعية ياتمستو الن اإلشعاعى عالتعرض مستويات تم تخفيض  ؤكد أنه قدالتى تقيقة ال يعول كثيرا على الح) 53(

لحد من التعرض وفقا الجهود ل لمزيد منأنه باالمكان بذل اوقف اإلجراءات الوقائية طالما ل ا كافياشرط ليست فهى 
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في ومثيلتها بحيث تتفق  ات اإلشعاعيةآلية للحفاظ على التعرضولذا فإنه من األفضل انشاء . مثلةعملية األالستمرار 

 موصى به من قبل اللجنة.، كما هو العاديةالتعرض حاالت 

 

 
 

 تستخدم على مستوى المرجعية في حالة تعرض القائمة وتطور توزيع) 1.3شكل (
 فرد الجرعات مع مرور الوقت نتيجة للخطوة بخطوة تنفيذ عملية التحسين.
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 ايةوقال استراتيجيات تنفيذ. 4

شامل على تنفيذ برنامج  يةرئ إشعاعواطعقب حالة أو ية نوو  ةقائمة بعد حادثإشعاعى إدارة حالة تعرض تعتمد ) 54(

مع  ،إلعادة التأهيلهذا التلوث  ووقت توزيع وفقا لمستوى التلوث ومجالهتختلف مكوناته من حيث البساطة أو التعقيد 

 –االجراءت الوقائية تميز ت. و ة، البيئة، الخ)يالصح (االجتماعية واالقتصادية،التعامل مع األبعاد المتعددة مراعاة 

ية، بما تضمه من تدابير قد تم الشعاعالوقاية المعتادة ل ستراتيجياتباال – البرنامج التى هى جزء أساسى من هذا

التي لمساعدة الذاتية لوقائية اإلجراءات الباالضافة إلى والمحلي،  وطنيال على المستويينمن قبل السلطات اقرارها 

ولكى يتم ضمان نجاح هذه . المختصة السلطاتالذى حددته طار اإل ين داخل حدودالمتضرر  بواسطة السكان تنفذ

ية التى تساعد على عملالتوجيهات اليجب على السلطات توفير البنية التحتية الالزمة، فضال عن  هنفإاالستراتيجيات 

فإنه من  ةكيعملية دينامي -طبقا لمفهومها  –ى ه منفذةستراتيجيات الوحيث أن تلك اال. على الوجه األكمل تنفيذها

 .السائدة فى مناطق التلوث اإلشعاعى غير مع تطور الحالة اإلشعاعيةأن تت المتوقع

وبصفة ، حق أصيل للسلطات المسئولةهو للسكان المتضررين  المشاركة الفعالةبوضع الشروط التي تسمح إن ) 55(

في استراتيجيات المقترحة  تنفيذ الوسائلضمان ل وتهدفوال سيما على الصعيد التنظيمي،  ،خاصة الجهات الرقابية

برنامج اعادة  فيٕان تطلب األمر مستويات أعلى فيمكن االستعانة بالمؤسسات الدولية ذات الصلة للمساعدة و ، يةالوقا

ن بها بناء على أسس جديدة تضمن حمايتهم على المدى مناطق التلوث اإلشعاعى؛ لمعاودة توطين السكا تأهيل

عامة المهنيين المحليين و باإلشعاع ضرورة مشاركة  الملوثةالمناطق إدارة  فى سابقةرب الاتجالوقد أثبتت . الطويل

كما أنه من . (Lochard, 2004)برنامج التأهيل ؛ وذلك لضمان استمرارية ايةوقفي تنفيذ استراتيجيات ال السكان

 ليات، بحيث ترتبط هذه اآلأصحاب المصلحةالسكان حيث أنهم للتعامل مع محددة آليات مهم االنتباه إلى اتباع ال

 .المتوقع أن تطول هذه الظروفها كى تتالءم و يفيتكمعها اعادة ينبغي مما الثقافية، النواحى الخصائص الوطنية و ب
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 المختصة. االجراءات الوقائية التى تنفذها السلطات 1.4

فى المقام  –ى هالمختصة اية التي تنفذها السلطات وقالستراتيجيات الالمطلقة األولوية البد أن يكون مفهوما أن ) 56(

 دافر األجميع  اتبشكل متواز للحد من تعرضالعمل ، و اإلشعاعى الناس وفقا ألعلى حاالت التعرض حماية –األول 

 تقييمالعمل المستمر ل –بصفة منطقية  –يعني  مما. ومن ثم قبوله ،محط االرتباط إلى أفضل مدى يمكن تحقيقه

ية المعتمدة من جهات المرجعالجرعات اإلشعاعية مستوى  ها وبينبينالدائمة ، والمقارنة ات اإلشعاعيةجرعال اتتوزيع

 على أمثلة الوقاية إلى أقصى مدى ممكن. –فى خطوة تالية  –عمل ، والاالختصاص

 لم تكن ٕاذو  .ىرصد اإلشعاعوسائل البدعم من  يتم غالبا مافإنه التقييم بأقصى قدر من الفعالية  يتم هذالكى و ) 57(

، الجرعات على أساس المعلومات المحليةتلك تقدير يتم  فمن الممكن أن كما يجبالتحقيق ممكنة المطلوبة القياسات 

يمكن ه الوضع فإن كمثل ذا فيو . محط االعتبار فى مناطق التلوث من المرجح أن يتم استالمها من قبل األفرادالتى 

عتبار الفي ا وضعمع ال ،(ICRP, 2006) )101( تقريركما هو موضح في ال"  ىالشخص ممثلالمفهوم "  استخدام

تي الحاالت ال في فإنه . ومع ذلكارستمر اال ات اإلشعاعية محتملةتقييم التعرضل أن هذا المفهوم هو األكثر فائدة

 ).100 – 95شعاعية فى المدى (جرعات اإلال عدم تجاهلتوصي باللجنة  فإن فيها هماستخدمكن اي

التحرى لألسباب  من الضروري مواصلةفإنه يصبح  دافر لأل ات اإلشعاعيةجرعاليز توزيع يتملحظة أن يمكن ) 58(

 جرعة المحيطة، تلوث التربةمعدالت الللسكان المتضررين (ية المؤدية إلى زيادة تلك الجرعات الرئيسوالمسارات 

 -المعنية  هذا سوف يساعد السلطاتبالتأكيد فإن لمواد الغذائية، وما إلى ذلك). و اإلشعاعى لتلوث ال، باإلشعاع

مثل: (الوقائية لى مواصلة االستراتيجيات ملحة إحاجة  ت هناكذا كانإما  ريقر تل - بالتعاون مع السكان المتضررين

ا لتطور الوضع تبع المواد الغذائية، وما إلى ذلك)، لتعديلها إشعاعية على لتلوث، وفرض قيودأعمال إزالة ا

 ة.جديداستراتيجيات  دراسة إنشاءاإلشعاعي، أو ل

ة النووية أو حالة حادثالتنفيذها من قبل السلطات في حالة ما بعد يتم التي  يةنموذجالاالستراتيجيات  جب علىي) 59(

عالم التغيرات في دراسة الغطاء النباتي، و معالجة تنظيف المباني، وٕاعادة تأهيل التربة و اإلشعاعية أن تبدأ بالطوارىء 

نشاء ا، و منها نظيفامرار ال، و خاصة الغذائية لبيئة والمنتجاتاإلشعاعى بوسائل متقدمة لرصد القيام بالالحيوان، و 
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نتيجة تلوثها غير قابلة للتسويق ال للسلعأو  وازالة التلوث، ،تنظيفالالناتجة عن تلك لنفايات (ل احترافية إدارة

 والتعليم المستمر، والتوجيهالشاملة والتفصيلية،  )، وتوفير المعلوماتاإلشعاعى؛ من ثم تعامل على أنها نفايات مشعة

 كشفالو ال، على سبيل المثواألجهزة التى تستخدم فى القياسات  المعداتبواسطة الخبراء، باالضافة إلى توفير 

 الجمهورالعمل على امداد ، والتعليم لألطفال، و ى بواسطة أطباء مختصين فى التعامل مع الحاالت اإلشعاعيةالصح

 .ذلك كثيروغير  ا،عرضاألكثر تالفئات المتاحة، مع التركيز بصفة أعلى على معلومات بصفة عامة بال

 لنويدات المشعةالتحلل التلقائى ل بسبب ؛مع الوقت تدريجيا يتطور سوف البيئ اإلشعاعيبطبيعة الحال فإن التلوث ) 60(

 تأثيرهذا باالضافة إلى البيئة، تلك على توزيع النويدات المشعة في  الفيزيائية والكيميائيةالعمليات ، وتأثير المتواجدة

وذاك ي البيئة. ف الحالياإلشعاعى التلوث نسب  - أو تخفيف -ز يترك تساهم فى زيادة األنشطة البشرية التي قد

خطوة) والتى تساعد على التعامل اآلمن  –باالعتماد على طريقة (خطوة اية وقتنفيذ استراتيجيات الهوالسبب األهم ل

  .المدى الطويلعلى القائمة اإلشعاعى تعرض ال تحاالواالقتصادى مع 

 ت هناك ضروراتعما إذا كانالسريع  من التحقق ات اإلشعاعية العاليةجرعمعدالت ال يساعد التعريف الدقيق لتوزيع) 61(

الجرعات العالية تلك اية الجمعية لحماية مجموعات معينة من الناس، أو ما إذا كانت وقتنفيذ مزيد من استراتيجيات الل

التخلى  ، ومساعدتهم فىالتخلص منهاتمكينهم من و  هم،غبالإيستدعى معينة لهم، مما عادات ب ترتبط دافر أللهؤالء ا

 .مالخاصة بهالوقائية االستراتيجيات  تنفيذ برامجعنها؛ ل

تنفيذ جميع استراتيجيات و  أساسية لدعمتحتية قامة بنية المعنية العمل الجاد إلالسلطات على فإن طلق من هذا المنو ) 62(

ومن العوامل المساعدة على لسكان المتضررين. انفذها يالتي ، و المساعدة الذاتيةاستراتيجيات اية، بما في ذلك وقال

جميع قطاعات السكان، فيما بين  " الثقافة العملية للوقاية اإلشعاعية "نشر النجاح فى تنفيذ تلك االستراتيجيات 

ثمة التعليم. و ، والقائمين على الصحة العامة ، والخبراء المعنيين، ومسئولىولينئالمهنيين المسبين أوساط  ةصاوخ

على  األساسية، والذى يعتمدتطوير البنية التحتية  هو ؛الحاجة إلى تنفيذههرت التجربة أظ عنصر آخر جد هام قد

 أساسية: دعائمثالث 



61 
 

يسهم و يتم االعتماد عليه فى التقييم اإلشعاعى البيئى، الذي و  الين"،-ويا حبذا لو كان "أون ،ىلرصد االشعاعانظام  •

بالولوج المباشر على ألفراد من المتضررين كما يسمح ل ،لألفرادتقييم مستويات التعرض الداخلي والخارجي فى 

 .)5.1(انظر القسم  هذه المعلوماتالنظام، والتعرف على 

وهو يتضمن انشاء نظام حفظ  لمتابعة الوضع الصحي للسكان المتضررين. ؛ والتى تهدفاستراتيجية المراقبة الصحية •

طريق الفحص السريرى ومدى ارتباطه بمستوى تعرضات ة؛ عن لعاملهامة الصحية المؤشرات اللرصد  ؛سجالتلل

 للسكانالعام في الوضع الصحي ممكنة الحدوث تغييرات  ةتحديد أييتيح الفرصة ل ذا النظاموبالطبع فإن ه. األفراد

المرحلة  وهذا فى(بطريقة سريعة، والتحقق مما إذا كانت تلك التغيرات مرتبطة بالتعرض اإلشعاعى أو بعوامل أخرى 

 .5.2انظر القسم  -طويلة األجل)  من التعرضات اإلشعاعيةمبكرة ال

لألجيال  الحالى والمستقبلى بالنسبة السيطرة على الوضع اإلشعاعيلمحاولة  ؛لسكانلملية نقل المعرفة العمن المهم  •

ى موجه ... تعليمنظام من خالل ويمكن تحقيق ذلك على نشر نتائج المراقبة،  ستنادالاولن يتأتى هذا إال ب قادمة، ال

 .على سبيل المثال

 

 . االجراءات الوقائية التى يجب مراعاتها من قبل السكان المتضررين2.4

؛ ومن ثم سوف يكون جديدة سوف تواجه السكان المتضررينمن نوعية مشاكل ة فإن إشعاعي ةفي حالة وقوع حادث) 63(

ا، وآثاره ة،اإلشعاعي يةحول النشاطمتعددة أسئلة  لهمنهم سوف تتولد بداخ كل فردبالطبع فاهتمامات جديدة. و  لهم

 : على منوال

 إشعاعيا؟البيئة  تتلوثكيف     

 كيف يتعرض االنسان لإلشعاع؟   

 ومتى؟   

 إذا ما كان المرء ملوثا؟وما العمل      
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سوء للحد من  هفعلعليهم ، وماذا عليهم كيفية مواجهة هذا الوضع الجديد عناألفراد  سوف يتساءل هؤالءبالطبع فو      

 .إدراكهحد معقول يمكن أدنى ليصل الى  ىالمستقبل اإلشعاعىالتعرض  ، وكذلكالراهن وضعال

التي تحددها السلطات الوقائية إشراك السكان المتضررين في وضع وتنفيذ اإلجراءات ) من واقع الخبرات السابقة فإن 64(

 ياتسلوكفإن  –ماسبق وباإلضافة إلى  - ذلك برغماإلجراءات. و المختصة سوف يكون المفتاح األول لنجاح هذه 

من  اعماإطارا د -بالضرورة  –تطلب اإلشعاعى؛ مما يالعديد من اإلجراءات إلدارة التعرض ينبثق عنها د سوف افر األ

 فعالة.دائمة و  اجراءات إدارة التعرضلجعل  ؛المسئولةالسلطات 

 إجراءات وقائيةالداعم يمكن أن نطلق عليها "  السكان في هذا اإلطارذها التى يتخ ةنموذجيالاإلجراءات إن ) 65(

خاصة الوضعية اإلشعاعية الز يالتي تهدف إلى تمي اإلجراءاتعلى أنها تلك  اللجنةوالتى تعرفها  " للمساعدة الذاتية

مراقبة جودة ال أساس -عد بفيما  –ستصبح  الوضعية التعرض الخارجي والداخلي. هذه فى حالتىوالسيما  السكان؛ب

، باالضافة في أماكن المعيشة ةالمحيطاإلشعاعية  جرعةالمعدالت  ، بما تشمله منبيئتهم المباشرةالمميزة لاإلشعاعية 

 التعرض الداخليأيضا و  ،الخاصة فى أماكن المعيشة الخارجية( نتيجة التعرضات اإلشعاعية تلوث المواد الغذائية إلى

معايير لحماية الجميع إال أن معايير  وضعمع و  ائم بصفة تلقائية، والبلع الذى ربما يحدث قدرا).بسبب االستنشاق الد

 ؛ بهدفمثل األطفال والمسنينالعالية التعرض أكثر خصوصية يجب اتباعها لوقاية فئات خاصة من مستويات 

 .لهمالتعرض المسموحة  ودوفقا لحدالجديدة، التكيف مع أسلوب حياتهم مساعدتهم على 

إنشاء الخرائط المحلية  تتم من خاللإدارة فإن أفضل لخارجية ا ات اإلشعاعيةتقييم التعرضبيتعلق األمر ) عندما 66(

هذه الخرائط سوف . غأوقات الفرااألخرى التى يقضون بها مناطق مختلف الالحديقة، و و المنزل، ؛ كةعيشالمماكن أل

بشكل  فيها أو تلك التي تسهم ،المحيطة اإلشعاعية جرعةللأعلى معدالت بها تسجل  التىماكن األتحديد  تساعد فى

لتقليل البقاء بتلك  يجب وضع ضوابط اضافية وملزمة في كلتا الحالتينو . يهافالمرء وفقا للوقت الذي يقضيه  ر،كبي

 .بلوغه إلى أقصى حد ممكناألماكن إلى أقل وقت ممكن؛ لتقليل التعرضات اإلشعاعية الخارجية 

المواد الغذائية  فىاإلشعاعية للنسب  وفقا مناطق الملوثةسكان البتصرفات الداخلي اإلشعاعى  تقييم التعرضيرتبط ) 67(

استنادا إلى و . بصفة دورية المحليةالغذائية لمنتجات ااإلشعاعية لتلك قياسات حتمية ال يا؛ مما يستدعىالمستهلكة يوم

تحديد يلى هذا ، و ة المسجلة بهااإلشعاعي يةالنشاط نسبالمواد الغذائية وفقا لف يتصن تمنتائج هذه القياسات فإنه ي
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شعاعي من الخضار إللتلوث الأكثر حساسية  المثالفطر ف( غيرهاالمنتجات التي عادة ما تكون أكثر تلوثا من 

 بلعنسب للحد من ؛ السكان لهؤالء الغذائية عاداتالف يتكي إعادةيمكن  وبناء على ما سبق عرضه فإنهوالفواكه). 

 .باإلشعاع المواد الغذائية الملوثة

إشعاعية  اتقياس حدائق خاصة؛ لذا يجب عمل  -في المناطق الريفيةخاصة  –يمتلك سكان المناطق المتضررة ) 68(

لديهم  تتوافرسهذه القياسات  نتائجبناء على . و خطوة أولىية بها، وذلك كمانالالمواد الغذائية  جودةمن للتأكد 

 ، باختيارعن طريق االنتقاء الغذائية المحلية؛ وذلك منتجاتالللتعرف على كيفية الحد من تلوث المعلومات الكافية 

طبيعى أنه لن يتأتى ذلك إال بالتعرف اليقينى على المناطق و لنشاطية اإلشعاعية. ة ليأقل حساس تحوز التيالمواد تلك 

ل النويدات المشعة من التربة إلى النباتات، اقتناللحد من  ؛المتطورةزراعية ، واستخدام التقنيات الاألقل تلوثا بالحدائق

 وما إلى ذلك من طرق التحكم فى درجة ونوعية تلوث المواد الغذائية.

ها؛ حيث أنها تتجاوز  فقط، وٕانما إدارة التلوث اإلشعاعي للبيئةب للمساعدة الذاتية " وقائيةالجراءات ال ترتبط " اإل) 69(

لسكان المتضررين الحرص على تبني على اينبغي طلق من هذا المناإلشعاعية. و  دافر ألات اتعرضالتحكم بي ف ساهمت

وعليه يجب اعطاء في مناطقهم المحلية،  ةاإلشعاعي يةالنشاط تفادى اعادة تركيزالتي من شأنها  وقائيةالجراءات اإل

 المناطق الريفية. سكان مواقدمن المتناثر ، مثل الرماد يةمنزلالدارة النفايات المشعة انتباه خاص إل

) وكما سبق ذكره عاليا فإنه من الضرورى على الهيئات المختصة تسهيل سبل تضمين مشاركة السكان فى 70(

استراتيجيات الوقاية المزمع تنفيذها. كما يفترض منهم تقديم نتائج القياسات الحاضرة، والمعلومات الوافية، باالضافة 

التدريب المناسب للسكان؛ لمساعدتهم على الفهم، ومن ثم المشاركة البناءة فى ادارة الموقف اإلشعاعى إلى القيام ب

مع معدات الرصد ( فيجب مثال توفير تلك المعدات لدى مكاتب السلطات المحلية، أو  –بكفاءة  –القائم، والتعامل 

من ذلك أن تقوم أهمية األكثر و ع تلك المعدات). األطباء، أو الصيادلة ممن قاموا بالتدريب الجيد على التعامل م

السلطات المختصة بعمل قياسات العداد الكامل لجسم االنسان بصفة دورية؛ ومن ثم تتاح الفرصة للسكان كى يلموا 

 .، بمساعدة المختصين، ويمكنهم تقييمها بكفاءة عاليةقد تطرأ عليهمبالتغيرات التى 

على عنهم؛  ضم ممثلينتي تالمحافل المحلية ال فىلسكان المتضررين امتابعة و إعداد  تسهيلالقيام بعلى السلطات )  71(

وغيرهم من ة، يسلطات الزراعوال ،يةاية اإلشعاعوقوال ،(مثل الصحةفى الجوانب المرتبطة خبراء أن يشارك فيها 
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مشاركة جمع و فى عمليات هذه المنتديات  هل). وسوف تسالتخصصات التى يتم االحتياج إلى معاونة خبراءها

ستراتيجيات الفعالية الدراسة إجراء تقييم مشترك من جانب السكان، والسلطات ب على أال يتم انهاءها إالالمعلومات، 

 .المنفذة

 لى واجهةإ ة من مجرد فكرةمطرد صورةبمن السكان إشراك أصحاب المصلحة مسألة انتقلت  األخيرة ونةفي اآلو ) 72(

وضع وتنفيذ استراتيجيات الوقاية  مفتاحبمثابة هذه المشاركة  اللجنةت عتبر لقد اة بالسياسة العامة. و القرارات المتعلق

على غاز الرادون في  يةنموذجالالسيطرة مثال على ذلك وكحاالت التعرض الحالية.  من اإلشعاع بالنسبة لمعظم

 من الممكنوعليه فإنه ، و بمرور الوقتنمتإشراك أصحاب المصلحة الناجمة عن خبرة . وبالطبع فإن المساكنال

 لممارساتاألمثل لتطوير لكأساس لمن تراكم الخبرات عند ذوى أصحاب المصلحة المستفادة ة لعديداالدروس استخدام 

يمكن أن تطبق المستخدمة  واألدواتالمنفذة العمليات وطبيعى أن  المجتمعية المرتبطة بمجال الوقاية اإلشعاعية.

 .المطبقة ايةوقال أساليبفي تحسين  صحاب المصلحةألدور فعال كون فيها يالحاالت التي  بصورة عامة على

 

. الـمــراجـــــــــــــــــع3.4  

 
ICRP, 2006. Assessing dose of the representative person for the purpose of radiation protection 
of the public. ICRP Publication 101 – Part 1. Ann. ICRP 36 (2). 
 
Lochard, J., 2004. Living in contaminated territories: a lesson in stakeholder involvement. In: 
Current Trends in Radiation Protection. EDP Sciences, pp. 211–220. 
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. الرصد اإلشعاعى والمسح الصحى5  

تلقى لحد من ائل اوسو  ،ىالحال اإلشعاعى التعرضحاالت األفراد المعنيين الحصول على معلومات عامة عن  على) 73(

 الحالي اإلشعاعىلتعرض ل تاللجنة حالة وجود حاالبه ما أوصت ، وذلك طبقا  لالخاصة بها اإلشعاعيةالجرعات 

(ICRP, 2007, Table 5) . تيةنماط الحيااألت التي تكون فيها الحاال فيويكون الرصد اإلشعاعى أهم مطلب 

ثنائيا  عالمياإلبرنامج ذات عالقة وثيقة بتعرض هؤالء األفراد؛ حيث يكون برنامج الرصد اإلشعاعى وال دافر ألل

 .منسجما، مما يجعله مفتاح أساسى لنجاح برنامج الوقاية اإلشعاعية المطلوب تنفيذه لسكان مناطق التلوث اإلشعاعى

بشأن االحتماالت األكيدة للتعرض اإلشعاعى على األجيال المستقبلية، ومدى الضرر الذى قد ينجم  جزمنظرا لعدم ال

 لسلطاتفإنه على امنذ مرحلة الطوارئ، المعرضين لسكان ا لصحي سيئة آثاروما قد يسببه من أضرار محتملة و  عنه

العنصرين ة، والذى أحد بنوده األساسية الوقاية اإلشعاعيبرنامج تنفيذ  - صيلةألا وطبقا لمسئوليتها –المعنية 

 المتعاقبان؛ الرصد اإلشعاعى والمسح الصحى.

. الرصد اإلشعاعى1.5  

نظام مراقبة  إنشاءمن الضروري  يكون طويل األجل اإلشعاعىتلوث الفي حالة ولنبدأ أوال بالرصد اإلشعاعى؛ ف) 74(

تنفيذ من ثم القيام بو  ،متابعة الحالة اإلشعاعيةبالسماح ية للقيام بالرصد اإلشعاعى المتوقع؛ بغرض إشعاع

هو اإلشعاعى  لرصدلنظام االهدف األساسي ومما يجب ذكره أن . الجراءات الوقاية اإلشعاعية ستراتيجيات الكافيةالا

التلوث مستويات ، وكذلك إلنسانلالخارجي والداخلي على حد سواء  ؛الحالية اإلشعاعىلتعرض اتقييم مستويات 

يقتضى ضرورة توافر الممارسة فإن أداء تلك  العملية ومن الناحية. يةالمستقبل اتتطور بالللتنبؤ عى السأيضا و  ،البيئية

في المواد  المشعة نويداتجرعة المحيطة، وتركيزات الالقياسات معدالت ؛ يقوم باجراء ى قوىرصد إشعاعنظام 

 لإلنسان.  الجسم قياس التلوث فى سائروأيضا راد؛ والفحص الدقيق للتلوث اإلشعاعى لألف البيئة،فى الغذائية و 

خصوصيات األراضي المتضررة المحلية. وهذا يسمح بتحديد  فعالية نظام الرصد على قدرته على التعامل مععتمد ت) 75(

اية وقلااستراتيجيات أفضل  ؛ مما يسهل من وضعمرتفعةإشعاعية تلقي جرعات ية التى تالسكانمجموعات العدد 

على المستوى المحلي  اإلشعاعيةالمزايا هذا الغرض هو القضية الرئيسية لالستفادة من ويفترض أن يكون . يةشعاعاإل
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التحقق من صحتها من مصادر التى تم قياسات ومن ناحية أخرى فإن تواجد ال. ككل وطنيالنظام ال نم كجزء

 منظمات غير الحكومية،بما فيها من نية (المحلية والوط عاملوالم حترافية،هيئات االوال لسلطات،؛ مثل امختلفة

فهم بيسمح مما  )إلى آخرهوأصحاب المصلحة المحليين، والمنشآت النووية،  ،والجامعات ،المتخصصةالمعاهد و 

فإنه  في هذا الصددو القياسات بين السكان المتضررين. نتائج ثقة في يعطى ثقال و و  ،أفضل للحالة اإلشعاعية المحلية

 .همتطلبات، وضمان تحقيق لجودةا المشاركة فى القياسات أن تخضع لنظام توكيدجميع األطراف على 

التى تتدفق بانتظام، وتحدث بصفة آلية، كى تستفيد منها معلومات اللتوفير اإلشعاعى تصميم نظام الرصد يتم ) 76(

األراضي اإلشعاعى الصادر من  للرصد تغطية موسعةمما يسمح بواألطراف المعنية األخرى، المختصة السلطات 

فعالية دراسة مدى التطور فى و اإلشعاعى التعرض  أوضاعتقييم لكى يمكن المتضررة على المدى الطويل. 

السلطات المختصة التي ؛ على أن تشرف عليها المراقبة تبإنشاء نظام سجال اللجنة فقد أوصت ايةوقاستراتيجيات ال

، ةمحتملالر اخطالمجموعات المعرضة لألفى تعريف وتحديد  السجالت أهمية خاصةهذه تكتسب و تتحمل المسؤولية. 

احترافى،  صيانة وجود نظاميتطلب بصفة دائمة فإن ذلك مثل هذا النظام ولكى يعمل  بالتزامن مع المراقبة الصحية.

 لية.السلطات الوطنية والمحالمختصة من قبل برامج التدريب باستخدام عليه  المستمر والتدريب

. اإلشراف الصحى2.5  

الخطوة و . يةحالة طوارئ إشعاععقب بعد وقوع حادث نووي أو  لسكان المعرضين) من المفترض أن يتم تقييم طبى ل77(

. وباإلضافة إلى يةشعاعاإلجرعة للمبكر التقييم لللألفراد المتضررين،  حصر دقيقعمل هى  األولى في هذا التقييم

 مالئمةبالمعلومات الدقيقة اللسكان المتضررين ا فيجب امداد –ية شعاعاإل الجرعة بغض النظر عن مستوىو  - ذلك

 المحتملة.المخاطر اإلشعاعية ع انو أو الخاصة بهم،  التعرض ياتمستو ل

بوضع هذه الخلفية فى االعتبار فإن برامج اإلشراف الصحى على المدى الطويل سوف تغطى األهداف التالية ) 78(

(WHO, 2006) : 

(مثل حروق الجلد  مؤثرةحتمية صحية آثار ات إشعاعية عالية أدت إلى ظهور تعرضتلقوا بعة األشخاص الذين متا •

 .وقائيةالصحية المراقبة البرر مما ي ،ات إشعاعية عالية نسبياتعرض وٕاعتام عدسة العين، وغيرها) أو
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تظهر أيضا بعض . أمراض السرطان)أهمها اآلثار السلبية المحتملة (و حرى عامة السكان، والذي يتل الطبي الرصد •

"مجموعات فرعية حساسة"  تها بصفة مستمرة على اعتبار أنهامتابعا، و هللرصد الطبي التى البد من االفرعية  اتالفئ

 .مثل األطفال والنساء الحوامل

 وأخيرا الدراسات الوبائية. •

الوصول إلى قبل  ةض معينامر بوادر أعن لكشف بغرض اإلى فحص السكان المتضررين  الطبيرصد اليشير ) 79(

 تأخير أو منعوالتى تعمل على  ،؛ وذلك بهدف القيام باالجراءات التى ينصح بها تبعا لكل حالةالسريريةالمرحلة 

ما يمكن أن مدى حديد فإن الخطوة األولى هي تبرير وتوعلى ذلك . المتضررين تطور المرض لدى هؤالء األفراد

همية األالخصائص ذات  عرض سبيل المثال، على من العواملبالوضع فى االعتبار مجموعة برنامج يؤديه ال

 التالية:نقاط الهامة لبعض ال قصوىال

 )؛المالحظة، وتتم متابعتها بتركيز التى تستدعىالتأكد، والجرعة، والتعرضات المؤقتة  ات ذات الصلة (لتعرض. ا1

 ؛السكان)ه بين انتشار مدى و  ،الطبيعي تاريخه ومراجعة( وضع االهتمامالمرض م. 2

 ؛خصوصية)أخيرا ال، والحساسية، و يةفعالالفحوصات المتاحة (الخصائص . 3

 ضرار بالغة؛أها فى ماستخدالتى يحتمل أن يتسبب االختبارات . ا4

المخاطر الناجمة ما هى و  ة،توافر هل هى م(إيجابية  الختباراتنتائج ا أتت ما . االجراءات المحتمل اتباعها فى حالة إذا5

 )؛النهائى التقييممثل هذه الحاالت، وأخيرا  عن متابعة

 ؛ نتائج الحاالت المرضيةتحسن يؤدى إلى يمكن أن المحتمل على أن التدخل مؤكدة أدلة . هل توجد 6

والظهور المحتمل لألشعة المؤينة التعرض  ما بينيففترة الكمون آخر نقطة يجب االنتباه إليها فى هذا الصدد هى و . 7

 للمرض، مع انشاء جداول احتمالية بكل النسب القائمة.

وعمل الفحوصات الالزمة وقائي للسكان المتضررين، ال العامة مهمة الرصدالسلطات الصحية ويقع على عاتق      

بشأن اآلثار الصحية المحتملة لهذا  قلقمما يدفع بال ،تهمستجاب، ومدى السكانا على الحالة العامة لهؤالءالطمئنان ل

 .بعيدا الوضع

 فإن الهدف من اجراء الدراسات الوبائية طويلة المدى هو: (WHO, 2006)) طبقا لتعريفات منظمة الصحة العالمية 80(
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ت المعرضين للخطر وتحديد ما إذا كان ات محددة سلفا من هؤالءالسلبية على مجموع ةيالصح التعرف على اآلثار •

أخرى لم يتعرض مجموعة  دىلدرجة الخطر المحتملة أكبر من  لدى إحدى تلك المجموعات المختارة خطرال هذا آثار

هناك تأثيرات مباشرة اضافية نتيجة للتعرض شعاع؛ بهدف اجراء مقارنة، توضح نتائجها ما إذا كانت أفرادها لإل

 اإلشعاعى أم ال. 

 بالتعرضات اإلشعاعية؟ امصحوبتعيين ما إذا كان تعريف المخاطر المتزايدة  •

تحديد ما إذا كانت المخاطر المتزايدة التى تم مالحظتها مرتبطة أو تأثرت بعوامل مصاحبة أو مستقلة عن التعرض  •

 ؟اإلشعاعى مثل التدخين واستنشاق غاز الرادون المشع

عريفات لتقييم المخاطر القائمة فى اشتقاقات وتوالتى يمكن أن تستخدم فيما بعد  –أضف إلى قاعدة المعرفة العلمية  •

المتبعة لالستمرار عليها أو تحديثها، وبيان والتقييم المنهجى لالجراءات الوقائية  –وتوقع المخاطر المحتملة مستقبال 

 أوجه القصور فيها.

تالية: حجم العتبارات ال؛ بحيث تنفذ طبقا لالدراسات الوبائيةوضبط يتم تعديل فسوف  لممارسة العملية) بالنسبة ل81(

 ،يشعاعاإل قياسات التعرض دقة، منقحةالية شعاعاإل ات التعرضاتوتوزيعقيم  ،موضع الدراسةوتركيبة السكان 

التي قد تؤثر و معلومات عن عوامل الخطر األخرى ال توافرمدى ، المصاحبة له ومعدل الخلفيةبدقة تحديد المرض 

 على المدى الطويل فإن اللجنة توصيللسكان المتضررين  فعالباإلشراف الطبى اللسماح كى يتم اعلى النتيجة. ل

 .إشعاعيا المناطق الملوثة للسكان المقيمين في تفصيلية إنشاء سجالت صحيةبضرورة 

 

. الـمــراجـــــــــــــــــع3.5  

 
ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological 
Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2–4). 
 
WHO, 2006. Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes. In: 
Bennett, B., Repacholi, M., Carr, Z. (Eds.), Report of the UN Chernobyl Forum, Expert Group 
‘Health’. WHO Press, Geneva, p. 160. 
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. إدارة األغذية الملوثة والمنتجات األخرى6  

 
) لقد خضعت إدارة األغذية الملوثة والمنتجات األخرى المنتجة فى المناطق الملوثة إشعاعيا عقب حدوث حادثة نووية 82(

) 104التقرير ( أو حالة طوارىء إشعاعية لدراسات مكثفة سابقا من قبل اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية؛ ففى

)ICRP, 2007ات قبول بيقدم مشكلة صعبة جدا بصفة خاصة " بسبب " صعو  ع) عرفت اللجنة أن " هذا الوض

السوق لتلك المنتجات ". واألكثر مدعاة لالهتمام صعوبة الحفاظ على القيود المفروضة على هذه المنتجات لفترات 

اطق الملوثة يمكن أن يؤثر بطريقة فعالة على تقدم وتطور تلك طويلة. كما أن استهالك المنتجات الغذائية من المن

المناطق. وعلى هذا البد من العمل الجاد لتضمين مدخالت مبدأ األمثلة. ومن ثم فمن المفضل البدء بالتعرف على 

صتهم. اهتمامات الفالحين المحليين، والمنتجين عامة، وسكان المناطق الملوثة ككل، وانطباعاتهم عن المنتجات خا

مع مراعاة االهتمام البالغ بالمنتجات الغذائية المنتجة من مناطق التلوث اإلشعاعى حال تصديرها لقطاع خارج نطاق 

تلك المناطق. ويمكن تعيين أفضل االستراتيجيات الوقائية. وفى نفس الوقت تطبيق محاذير عامة على المنتجات 

 من تلك المحاذير التى يتم تطبيقها على من خارجها من السكان.  أكثر ،الغذائية التى ترد لسكان المناطق الملوثة

) يجب وضع العوامل االقتصادية واالجتماعية فى االعتبار عند التعامل مع محاوالت تقليل التعرض اإلشعاعى الناجم 83(

وصول إلى أدنى عن بلع المواد الغذائية الملوثة، والمنتجة فى مناطق طويلة األجل فى التلوث اإلشعاعى، حتى ال

المستويات التى يمكن تحقيقها، وقد يتضمن تحقيق هذا الهدف القيام بوضع استراتيجيات معقدة. يمكن ادارة الجودة 

تجات الغذائية بتنفيذ مجموعة من االجراءات الوقائية، والتى تهدف إلى عرقلة انتقال النويدات المشعة ناإلشعاعية للم

المعالجات  - على سبيل المثال -). وتشمل هذه االجراءات الوقائية Nisbet et al., 2006(من المزرعة إلى المائدة 

توفير اضافات جديدة ، الممارسات الزراعيةتربة المختلفة، والتغييرات فى الفيزيائية والكيميائية ألنواع ومستويات ال

العمليات الصناعية الزالة التلوث من ، واختيار أراض جديدة لالستعمال، باالضافة إلى القيام ببعض ألعالف الماشية

الغذاء. وبالطبع فسوف تعتمد االجراءات الوقائية المختارة على الخواص الفيزيائية والكيميائية للنويدات المشعة 

المنبعثة، وسوف تختلف تلك االجراءات من فصل آلخر من فصول السنة، وكذلك على نوعية األراضى التى تأثرت. 
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تضمين االجراءات الوقائية كى يمكن تفادى القيود المفروضة على المنتج المحلى بقدر  لمهمبذلك يتضح أنه من ا

 . ، وبالتالى انعاش الحياة االقتصادية ألهالى المناطق الملوثةاالمكان

فإنه يجب اشراك فعالة إشعاعيا  ملوثةأراضي  هبللمواد الغذائية في بلد ية إدارة الجودة اإلشعاعلضمان أن تكون ) 84(

بكافة أنواعها توزيع المواد الغذائية ية و غذاألالقائمين على صناعة السلطات ونقابات المزارعين، و (أصحاب المصلحة 

). وبصفة أشد الحاحا فإنه يجب اشراك ممثلين عن م من ذوى الصلةوالمنظمات غير الحكومية، وغيرهن ستهلكيموال

القيام بعمل توازن لمستهلكين التى تمس أولويات األفراد. كما يجب على ا اتعامة جماهير السكان فى اتخاذ القرار 

، والعيش الكريم الملوثة إشعاعيا ، وٕاعادة تأهيل المناطق الريفيةىالزراعاإلنتاج ضرورة الحفاظ على دقيق مابين 

يتأتى ذلك إال بالقيام ولن . بهذا التوازن المطلوب –بالغ السوء  –فى مناطق الضرر بدون تأثر  لمجتمع المحليل

وااللتفاف التى تساعد على عبور المرحلة لتحقيق درجة من التضامن ؛ على المستوى الوطنيومكثفة شاملة  اتمناقشب

 .، حتى يتم تجاوز المحنة ... ذات يومالمصاب داخل البلدالصعبة 

 

الملوثة داخل المناطقدارة . اإل1.6  

الحدائق  فىعلى الغذاء المنتج محليا الغذائي  هممن نظاماالعتماد فى جزء محدود ويجوز للسكان المحليين ) 85(

، على أال على سبيل المثال)والفطر  التوت(األشجار البرية والغابات الخاصة، والمواد الغذائية التي تم جمعها من 

النويدات المشعة بها عما يتجاوز مناسيب معينة، وأن يكون خاضعا الشراف من المختصين؛ بسبب زيادة تركيزات 

المنطقة، فضال عن تقاليد  األهمية النسبية للمنتجات المحلية تعتمد على خصائصويمكن التأكيد على أن . سواها

بهدف إلى حد ما، تغيير النمط الغذائى السائد لألهالى  –باالستعانة بالمحترفين  – باالمكانو . األهالى وعادات

 تفضيل الطعام الذي هو أقل تلوثا، أوالتغيير التدريجى لالعتماد على الغذاء التقليدى، حتى الوصول إلى مرحلة 

. ، وٕان لم يكن مستساغا لديهم سابقا؛ من أجل الصحة العامة، واألجيال الناشئةمن مناطق غير ملوثةالغذاء الوارد 

عن  بأنفسهم، من النويدات المشعة مإدارة نصيبهف يكون بمقدورهم بمضى الوقت، ومع زيادة الوعى فإن األهالى سو و 

 أكثرمجموعات من السكان بالطبع توجد . و المرتفعة مستويات التلوث ذاتاستهالك المنتجات  طريق تجنب أو تقليل
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، مثل األطفال والنساء الحوامل أو المرضعات جدا أولئك يستحقون حماية خاصة ية من غيرهم من العامة،حساس

الحد من استهالك أنواع ب همنصحيصل األمر بهؤالء إلى أن يتم قد و  ذوى الحاالت الصحية الحرجة من العامة.و 

 .اإلشعاعى المرتفع إلى حدود ضئيلة، أو حتى تجنبها كلية التلوث مستويات ية ذاتغذمعينة من األ

تقديم المعلومات  لسلطاتعلى ا، ينبغي الملوثة لسيطرة على المواد الغذائيةفى امن أجل مساعدة السكان المحليين ) 86(

 مباشرةاإلشعاعى بها مستويات التلوث أغذية مرجعية يسهل قياس مجموعة  واستخدام ،معايير التلوثبذات الصلة 

 لتوجيه أذهان الجمهوربيكريل / لتر)، (أو  )مجبيكريل / كا بوحدات (معبرا عنهأمام الجمهور، واعالن القيم المقاسة 

فقط، ليتجنب المزيد من المشاكل نسبة من المواد الغذائية المنتجة محليا بأن يقتصر فى نمطه الغذائى المعتاد على 

من قبل هيئة الدستور  ةقد وضعت مستويات توجيهيل. المعقدة إذا ظل على سلوكه االعتيادى فى نمطه الغذائى

). وتستند هذه 2006 والزراعة / منظمة الصحة العالمية،الغذائي الستخدامها في التجارة الدولية (منظمة األغذية 

فى  األغذية الملوثةمن  حد على افتراض أن أقصى )ي سيفرت / سنةلمل 1(المستويات على مستوى جرعة مقدارها 

) الذى يتم الحديث ٪10( الرض ف من الضرورى التنويه إلى أن. تحت أية ظروف ٪10 ال يتجاوزالنظام الغذائي 

لبعض المجتمعات المحلية، وبالتالي  اكون صالحيال حمية خاصة من المواد الغذائية الملوثة إشعاعيا قد  عنه كنظام

هيئة الدستور  ة التى أصدرتهادون المستويات التوجيهيبحيث تظل دوما وضع معايير للمواد الغذائية  فمن المحتم

فال ضير من فئات قليلة من المواد الغذائية، ه اإلشعاعى قد ضرب بأطنابإذا كان التلوث  الغذائي. وعلى العكس،

للحفاظ على اإلنتاج المحلي، ألعلى القيم معايير التلوث تحديد معايير التلوث ألعلى القيم. ويمكن أيضا أن توضع 

 أو التيالمجتمع ومرتبطة على نحو ما بمعتقداته أو تراثه،  قد تكون متأصلة في تقاليدلبعض المنتجات الغذائية التى 

 .، وذلك بعد موافقة المختصين رسمياقد تكون ضرورية القتصاد المجتمع بأكمله

هذه المواد فقدان قد يتسبب فى بيع المواد الغذائية الملوثة  علىزائدة وبال دراسة كافية لعواقب األمور وضع قيود إن ) 87(

 لمستهلكمنطقية لخوف انتيجة ك، ياضطراب في االقتصاد المحلحدوث  ، مما ينشأ عنهفي السوقاالعتيادية حصتها 

مما يثار حول التلوث اإلشعاعى لتلك المواد، ولحل تلك المشكلة العويصة ينبغى العمل من خالل محاور مختلفة 

للوصول إلى صيغة توافقية تقلل القيود الموضوعة، على المواد الغذائية المعنية، والعمل على تقليل التلوث بشتى 

الستهالك سكان المناطق من خالل توفير المواد الغذائية غير الملوثة ى محور آخر؛ الطرق. ويمكن العمل عل
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في النرويج حدث مع أصحاب المصلحة المحليين، كما  وثيقالتعاون بال. يجب أن تتخذ مثل هذه القرارات المتضررة

ومن المعروف أن ). 2005 وآخرون، Skuterudالتي ينتجها سكان سامي بعد حادث تشرنوبيل ( مع لحوم الرنة

شعب (سامى) هم بقايا السكان األصليين للدول االسكندنافية، ويتركزون فى أقاصى الشمال فى النرويج والسويد 

وفنلندا، ويعتمد نشاطهم االقتصادى األساسى على رعى الرنة، حتى لقد خصصت مناطق معينة لهم بالدول التى 

 –لهم فقط. بعد حادثة تشيرنوبيل بلغت تركيزات النويدات المشعة فى لحوم الرنة  –وبصفة قانونية  –ذكرناها آنفا 

حدود مرتفعة. رغم هذا لم يتم وضع قيود على لحوم الرنة بطريقة  –التى هى مورد الرزق األساسى لشعب سامى 

ولة من كافة األطراف، جائرة، وٕانما تم اشراك ممثلين لشعب سامى فى دراسة الموضوع، وتم الوصول إلى اتفاقات مقب

معايير تلوث المواد الغذائية ومن ناحية أخرى يمكن القول أن مما يثبت نجاح سياسة إشراك أصحاب المصلحة. 

ينبغي أن يكون الهدف هو . لذلك تجاوزها يجبمستوى الجرعة الفردية التي ال  - بشكل غير مباشر -مثل تالمحددة 

واالقتصادية في  االجتماعية العواملوضع ، مع على المدى الطويل للى حد معقو إيصل حتى خفض هذا المستوى 

التحسن التدريجي  تؤدى إلى خطوة خطوة مستوى التلوث تخفيض سياسة  نرى أنبالنظر من تلك الزاوية االعتبار. 

 .االهتمام وضع، وهو األمر ممعايير التلوثل

 

الملوثة الصادرات خارج المناطقإدارة . 2.6  

فمن الطبيعى أن الرقابة على التجارة. باحكام  المناطق الملوثةحدود السكان الذين يعيشون خارج يمكن وقاية ) 88(

هذا تحقيق كن ال يمقد ف. ومع ذلك همقاسو أفي  لوثةمواد غذائية م ون وجودتوقعال ي فى تلك المناطقالمستهلكين 

 :ة، بسبب عوامل مختلفةدائم بطريقةالوضع 

؛ حيث أنهم الملوثة المناطق السكان المتضررين الذين يعيشون في ة منمصلحرى االهتمام بأصحاب المن الضرو  :أوال 

 أشكال اإلنتاج الزراعي هناك.  على بعضالوسيلة للحفاظ 

نقاط الوعلى جميع  تشمل جميع المواد الغذائية في كل مكانفعالة شعاعية إفي ضمان مراقبة  ةجوهري صعوبةتوجد  ثانيا:

 في الوقت المناسب. 
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   التلوث نسبقد تحتوي على بعض  الملوثةالمناطق المواد الغذائية القادمة من خارج  فإن لهذه األسباب            

 .المرجعية تلوثال معايير ، على الرغم من أنها أقل بكثير مناإلشعاعى

لسيطرة بوضعها تحت الئحة أكواد ذات مستويات لتخضع يجب أن المواد الغذائية الملوثة في السوق  إن وضعية) 89(

في أعقاب حاالت  التي تنطبق على األغذية الملوثةوذلك طبقا للقواعد الستخدامها في التجارة الدولية، ارشادية عديدة 

، على أن )التى قد تكون مؤذية واإلجراءات، الحوادثكلتا النوعين من الطوارئ النووية أو اإلشعاعية (بما في ذلك 

للكود الدستورى للجنة فإنه يمكن اعتبار الغذاء آمنا لالستهالك اآلدمى عندما ال ا طبقلفترة غير محددة. و يتم هذا 

تتجاوز قيم مستويات النويدات المشعة المحتواة القيم االرشادية المرجعية. وٕان تعدت المستويات االرشادية القيم 

أن يتم توزيع المواد الغذائية داخل  -تحت ظل ظروف مشروطة  –تقرير على الحكومات المحلية  هالمسموحة فإن

فإنه سوف يصبح  الطعام في السوق بمجرد أن ينزل هذا هأنجيدا وتدرك اللجنة  .أم ال الخاضعة لسلطانهاراضي األ

اجراء أي  أنمن العسير حقا التحكم فى الجرعات اإلشعاعية الناجمة عنه، ومن ثم تحقيق األمثلة لمستهلكيه؛ حيث 

وبالطبع السكان. ات السكانية المستهلكة إلى باقى عاقطأحد المن قد ينقل التلوث  توزيع المواد الغذائيةفى عمليات 

المواد الغذائية ض و عر ويجدر التنويه إلى أنه حتى . بالمرة غير أخالقيةأفعال شائنة بل و  تعتبر الحاالتفإن مثل هذه 

أن ينظر إليها المبتالة بالمجاعات ال يجب استثنائها بل ينبغى  نسانية في المناطقمساعدات االمجانية التى تمثل 

ووضع هذه  ،التحمل سوقمن ثم فينبغى على القوى االستهالكية لمنتجات العلى هذا النحو من قبل المستفيدين. 

نوعية اإلشعاعية ال لتحسيندعو إلى التحقيق في جميع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها مما ي ؛في االعتبارالعوامل 

 ق.اسو في األ نزولهالمواد الغذائية قبل ل

زالة الشكوك التى قد تنتابه إ ، و المواد الغذائية الملوثةثقة مستهلك على  -بشتى السبل  –من األمور الهامة الحفاظ ) 90(

ساعد على تقد العوامل التى ن مو في إدارة المواد الغذائية الملوثة.  أهمية قصوى اك أمر ذوذ، و من الجذور بشأنها

 طمأنةفي  يةهماألشديد عامل  هوصولها للمستهلك، و و  ىمن البداية وحتتتبع المواد الغذائية ازالة تلك الشكوك 

مؤشرا كافيا يعد منطقة المنشأ على تسميات المواد الغذائية أن وضع اسم  اللجنة أن اإلشارة إلىوترى المستهلكين. 

 توصيات اللجنة. إدارة آليات السوق خارج نطاقلكن البد من التشديد على أن  تسويقية.الغراض ألل
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فإنه يمكن إدارة المواد الغذائية الملوثة ية المرتبطة بواالقتصاد يةاالجتماع اتوترى اللجنة أنه على الرغم من التعقيد) 91(

وقائية تكون وضع استراتيجيات نظام بيمكن تحقيق هذا الو  مصالح مختلف األطراف المعنية، انشاء نظام يتوافق مع

 ،على جميع المستوياتستراتيجيات الاقابلة للتطوير؛ بحيث تتوافق مع القيم المرجعية المنشأة، على أن تتم أمثلة هذه 

يمكن أن على سبيل المثال ف .فى أى مرحلة للتغيير فيها بما يتفق مع مقتضيات األمثلة التدخل حيث أنه من الممكن

ما يتحتم نادرا و ، وربما اقتضى األمر التدخل فى أكثر من مرحلة، التجهيز وأالتوزيع  وأاإلنتاج ل فى مرحلة يتم التدخ

 واتمكنبالوضع القائم بشفافية، كى يإعالم المستهلكين  فضال عن التدابير المتخذة من أجلهذا  .فيها جميعاالتدخل 

ة والتى يتم مستمدوتعتبر المستويات المرجعية ال. احة لديهمعلى ضوء المعلومات المت من اتخاذ القرارات المناسبة

 في وضع المواد الغذائية في السوق. ذات أثر بالغ األهمية )بيكريل / لتر(أو  )مجبيكريل / كالتعبير عنها بوحدات (

باقى السلعإدارة . 3.6  

طوارئ إشعاعية.  ةحالأو  نوويةحادثة في أعقاب قد تكون ملوثة المواد الغذائية  توجد سلع ومنتجات أخرى غير) 92(

وغيرها من المنتجات المعاد تدويرها من المواد  زيوتمثل الورق والخشب وال المنتجات الزراعية وتشمل تلك السلع

حد أفضل يصل الى أن لى اإلشعاعى إلحد من التعرض امثل المعادن الخردة. والهدف من ذلك هو باإلشعاع  الملوثة

 العوامل االجتماعية واالقتصادية.في االعتبار األخذ للتحقيق، مع قابل  معقول

اإلشعاعى من األساس؛  التلوث منعبما في ذلك  ،كلما استدعى األمر مثلةاستراتيجيات األ تطويرب اللجنة توصي) 93(

خذ في االعتبار ، مع األكلما كان ذلك ممكنا ذات صلةكأن يتم االستعاضة عن الزراعة فى المناطق الملوثة ببدائل 

المنتجة  الملوثةالسلع عمدا نحو المنتجات غير الغذائية، وٕادارة  اإعادة توجيهيمكن أن الزراعة في المناطق الملوثة 

هذه مثل تداول  من المنتجات الغذائية. كما أن –بال أدنى شك  –فيها بالطريقة المثلى، والتى سوف تكون أقل ضررا 

، تبعا للقياسات التى تتم عليها طالقعلى اال دون شروط أويمكن أن يكون بشروط مقيدة ها اتالسلع الملوثة واستخدام

 توقعاعتمادا على االستخدام الم لمواد الغذائيةباينبغي تحديد معايير التلوث ذات الصلة لتحقيق ذلك . و قبل التوزيع

 تجارة أو االستعمال.ال وشروط ،السلعتلك من 
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من لوث تمناطق ال داخلالنتاجها ملوثة التى يحتمل أن تكون مستويات التلوث الستخدام السلع ينبغى اشتقاق ) 94(

وعلى . اإلشعاعى لتعرضلواقعية سيناريوهات اعتمادا على أسس مرنة ل ،يةالمرجعية السنو الحدية مستوى الجرعة 

 شروط االستخدام.يات مقننة لوصتأو  ،ةملزم ولحلالمختصة ايجاد لسلطات ا

مع قواعد من مواد ملوثة إشعاعيا  تجارة السلع الملوثة أو المنتجات االستهالكية المصنعةيجب أن تتوافق شروط  )95(

تجارة مرتبطة بحاالت تواجد ومع ذلك يمكن أن تعندما تصدر خارج نطاق مناطق التلوث.  لتجارة الدوليةاوتوصيات 

أصحاب المصلحة ذوي و ين المتلق بينع ألحكام واضحة للتفاوض و خضالعلى  فيها يتم النصيجب أن السلع الملوثة 

فى  قيم عدديةبقد أوصت الهيئات الدولية لالبلدان المستوردة. و رقابة على الواردات فى الصلة، والسيما هيئات ال

)، يةنوو  منشأةبعد تفكيك فى حالة ماعلى سبيل المثال كما قد يحدث الستخدام وتجارة السلع الملوثة (جداول مرجعية 

 التلوثثابتة للتعامل مع معايير  السلطات الوطنية ذات الصلة لوضعها من قبل يمكن استخدامهذه المعايير  و

 .(IAEA, 2005) اإلشعاعى
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 مع مناطق التلوث اإلشعاعى ذات األمد الطويلالمرفق (أ): خبرات تاريخية مكتسبة من التعامل 
 
 

 مقدمة .1.أ
 
 

، وهذه المدى الطويلعلى  المناطق الملوثةمع فى التعامل هذا المرفق بإيجاز سلسلة التجارب السابقة يصف  )1-(أ

 ,Kyshtym)ية نوو أو حوادث ، (Bikini, Maralinga)تجارب نووية التلوثات اإلشعاعية قد تكون ناجمة عن 

Palomares, Chernobyl) إشعاعيمصدر  ة، أو وقوع حادث (Goiaˆnia) خبراتعرض هذه السوف يتم اآلن . و 

تلوث إشعاعى طويل المدى، أنها ذات فى تشترك جميع الحوادث المذكورة ومن المالحظ أن . لها الزمني االطارفي 

 التقرير. الجزء من هذاثنايا في لكنها تختلف فى جوانب أخرى متعددة، سوف يتم ايضاحها 

تم اجالء للسكان ة بالمعنى المقصود تماما فى هذا التقرير؛ حيث أنه قد ليست دقيق ومارالينجا) بيكيني( خبرات إن) 2-(أ

في هذه  دافر األوال يعيش  ،للبيئةعلى المدى الطويل اإلشعاعى والتلوث  حاالت التعرضإلى  قبل األحداث التي أدت

التى ينبغى  الخياراتإن على الرغم من أن عدد قليل من الناس عادوا لبضع سنوات. ، هذا اآلن بشكل دائماألماكن 

، كخطوة فى طريق طويل العادتها سيرتها األولى المواقع الملوثةالسيطرة على أو تنفيذها بشكل فعال الستعادة توخيها 

 التي قد تكون ضرورية -ءات الوقائية اإلجراطبيعة و  ،السائداإلشعاعى مسارات التعرض  توضح قبل التلوث يجب أن

. ، ويمكن قبولهاتحقيقها بصورة معقولةأفضل المستويات التى يمكن لى إ اإلشعاعى للحفاظ على التعرضالالزمة  –

في خاصة األحداث التي وقعت، متتالية عقب  عقودلأهمية تناول المواد الغذائية الملوثة  ةالحظم ومن المثير لالهتمام

 .)يبيكين(حالة 

 شكى دنال أب – هي )تشيرنوبيل(كيشتيم) و (الناجمة عن حوادث على المدى الطويل القائمة حاالت التعرض إن  )3-(أ

إدارة ب المعلومات المتعلقةبالنسبة لحالة (كيشتيم) فإن ذه التوصيات. به ةستهدفالحاالت الم األكثر تمثيال ألنواع -

يجعلها حادثة نووية واسعة ومداها الزمنى الطويل  نتشار التلوثالواسعة الالمساحات نسبيا، ولكن  ة فيها ضيلةالحادث

الكومونولث ( بلدان رابطة فى محيط  الطويلة األجل الناجمة عن حادثة تشيرنوبيل كما أن التوابع والتداعياتالنطاق. 

األوضاع المعيشية للماليين  فى أثرة، مما عميقكانت ذات تأثيرات  أوروبا الغربيةبلدان و  االتحاد السوفيتى سابقا)،
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 إدارة المواد الغذائية هو كيفيةكان مصدر القلق الرئيسي  البلدانتلك في جميع و إشعاعيا.  الملوثةالمناطق من سكان 

 والحفاظ على ،المزمنةية، ذات اآلثار الداخل ات اإلشعاعيةلحماية السكان المحليين ضد التعرضالملوثة إشعاعيا؛ 

  .وأمانه اإلشعاعى ،وجدواه ،اإلنتاج المحلياستمرارية 

الموجودة اإلشعاعى حاالت التعرض مثال جيد ل )جويانا( ةحادث حتىوال ) بالوماريسحادثة (يمكن اعتبار كما ال  )4-(أ

المتأثرين المعنيين  األفرادكذلك عدد و وضآلتها النسبية، المناطق المتضررة محدودية حجم  بسبب ؛في هذا التقرير

نوع  -بجالء –ان توضحذات أهمية بالغة فى اتجاه آخر؛ وهو أن هاتين الحادثتين شرة. ومع ذلك، فإنها مبا

، خاصة عندما في البيئة الحضرية وشبه الحضرية ات اإلشعاعيةللسيطرة على التعرض ةنفذالماإلجراءات الوقائية 

  كبيرة.والداخلى  الخارجي ىاإلشعاعتكون مسارات التعرض 

وادث النووية ن الحع الحالية الناتجةاإلشعاعى مرجعية لحاالت التعرض المستويات ت الداصلة اعدابقدر و  )5-(أ

نموذجية اإلشعاعية الجرعة القيم دل على أن الناجمة من الحوادث المشابهة ت الخبرة السابقةفإن ، والطوارئ اإلشعاعية

لي سيفرت / لم 1(أو تساوي من قريبة كون تينبغى أن  تإلدارة مثل هذه الحاالالمختصة مختارة من قبل السلطات ال

حتى تقترب من أو تعادل  األمد ةطويلات اإلشعاعية من التعرض تدريجيبما يتناسب مع الرغبة فى الحد الو ، )سنة

 لتعرض الجمهوروالملزمة داخل نطاق القيود المحددة  مما يعنى أنها ؛"عادية"يمكن اعتبارها التي الحاالت  مستويات

  .ة من قبلالمخطط الحاالت في
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 بكينى. 2أ.
 

جزيرة تشكل جمهورية جزر المارشال التي تقع في  )29(هي واحدة من  )Bikini Atoll(جزر البكيني المرجانية  )6-(أ

التجارب ت فيه ثاني يجر أذى هي الموقع ال". وتلك الجزر ميكرونيزياالمسماة "المنطقة الجغرافية  ، فىالمحيط الهادي

اجراء فى ) بيكيني أتول(ت جزيرة استخدم 1958و  1946بين عامي فى الفترة ما  .1946األمريكية النووية في عام 

عدد  من المهم معرفة أن. و والبيئة الغالف الجويعلى  سلحة النوويةلدراسة آثار االختبارات التى أجريت باأل تجارب

مستوى ، وفى الماء سطح تحتموقعا ) 66( ، مع مالحظة أنموقعا) 23(التى تم أخذ عينات منها بلغ قع امو ال

الواليات المتحدة تها االختبارات التي أجر  جملةهى عدد المواقع التى تعادل ، من األرض، وفوق سطح األرض

) تولبيكيني أ(بعد انهاء تحليل اختبارات توصل إليها تم الوكانت النتيجة المباشرة التى األمريكية في جزر مارشال. 

على البحيرات الملحية و ، سطح األرضفوق سطح األرض، و  التى أجريت علىالتجارب آلثار  والدراسة العلمية

يما بعد أن أكثرها نشاطية النويدات المشعة، والتي ثبت فب - وعلى نطاق واسع -الضحلة أن تلك المناطق ملوثة 

  ).137-إشعاعية هو (السيزيوم

والتى  يها،قبل التجربة النووية األولى فذلك و  ،الجزر المجاورةإلى ) بيكيني أتول() فردا من جزيرة 167تم اجالء ( )7-(أ

مسح عمل بعد  السبعينات وأوائل الستيناتفي أواخر إلى الجزيرة  همعاد بعض فقد ، ومع ذلك1946عام أجريت 

كشفت فقد  ذلك برغم، و 1978و  1975 عامى الفترة ما بينفي  قياساتيت الجر أمرجانية. الإشعاعي أولي للجزيرة 

) لدى العائدين من األفراد قد زاد بنسبة تتعدى عشرة أضعاف القيمة السابقة 137-(السيزيومأن محتويات الجسم من 

ر جوز أشجا ها إلىمن، و عالية من التربةبنسبة متصاص السيزيوم الرهيبة إلى االزيادة تلك وتعزى عند بداية عودتهم. 

 بيكيني  سكان جزر التي يستهلكهاو  ه،تركيزات عالية في حليب جوز الهند ولحمبلسيزيوم مما تسبب فى وجود االهند، 

ومنذ  .1978في عام  السكان مرة أخرى تهجيرتم وبسبب ذلك فقد  بصفة مستمرة كمصدر غذاء رئيسى بالنسبة لهم.

العلمية؛ لتقييم استمرت الدراسات ) البركانية إليها، وٕان ي أتولبيكينهذا الحين وحتى تاريخه لم يعد سكان جزيرة (

  . الظروف اإلشعاعية
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العائدين يات السكان فإنه من المفترض أن يتلقى أو قيود مفروضة على سلوكمحددة وبدون اتخاذ إجراءات عالجية  )8-(أ

سيفرت)، وذلك كقيمة متوسطة، والتى تعود  ليلم 4( فى حدود سنوية جرعة  -إن عادوا اآلن  –بيكيني  ةر يإلى جز 

ى ستهلكلمإشعاعية متوقعة بالنسبة أعلى جرعة تشير التقديرات إلى أن و المتبقية. اإلشعاعى تلوث إلى مصادر ال

. وعلى هذا فإن )ي سيفرت / سنةلمل 15(حوالي سوف تبلغ فى أنحاء الجزيرة المواد الغذائية المنتجة محليا فقط 

لمن أراد اعادة استيطان الجزيرة أال يقتصر فى طعامخ اليومى على طعام الجزيرة؛ وٕانما عليه  النصيحة الذهبية

بين المنتج نموذجية بطريقة المزج  ذلك  نعوضا عأو  –حال بقائه لمدة قصيرة  –االعتماد على المعلبات المحفوظة 

 )137-هو (السيزيومالمتوقعة  عيةاإلشعا لجرعاتوأعلى مصدر ل. من خارج بكينى المحلي والمستوردالغذائى 

 . لكنةمؤثر مستويات متواجدة، وب زالتال  فإنهاالنويدات المشعة بباقى في األغذية والتربة. وفيما يتعلق المترسب 

التى يجدها من الكالسيوم  بسبب المنافسة القوية نسبيا؛ األطعمة منخفض وابتالعه من )90 -(االسترنشيومامتصاص 

يتم البلوتونيوم واألميريسيوم . ومن ناحية أخرى فإن نظائر مشعة مثل عاليةالمستويات ( المشابه له كيميائيا) ذا ال

بامتصاصهما، ومن ثم يكون انتقالهما  أخرىبحرية األسماك وأشكال قيام مع اصطيادهم وترسبهم فى قاع البحيرة، 

  المأكوالت البحرية منخفض للغاية.ه إلى االنسان عن طريق هذ

 يشعاعإتعرض وضعية يمثل ) بيكيني أتولي فى جزيرة (شعاعاإلية فإن التلوث شعاعاية اإلوقالوجهة نظر من  )9-(أ

ولكى . ها، تحت شروط حديةبالعودة للعيش بشكل دائم فيالجزيرة  لسكانكان باالمكان السماح  هأنمما يعنى  ؛قائم

زالة أسباب التعرض القائم أو التقليل منها ة؛ إلوقائياجراءات عمل تتحقق شروط السماحية بالعودة فإنه من المحتم 

إزالة ق ذلك بيمع مصادر التلوث اإلشعاعى السطحى؛ ويمكن تحقيمكن تنفيذه نفس األمر  .ألدنى قيمة يمكن تحقيقها

تربة مناطق زراعة المركز فى  البوتاسيوم عم مل الناجح واآلمناعتوال ،التربة في المناطق السكنيةطبقات من 

بدرجات كبيرة  –إزالة التربة تقلل  من مصادر التعرض والتلوث الرئيسية؛ حيث أن -بالتالى  –؛ مما يقلل المحاصيل

يث ، حاالستنشاق. بينما باالمكان التحكم فى التعرض الداخلى بضبط الخارجياإلشعاعى التعرض جرعات من  –

 منتجاتعن طريق االدارة الجيدة لتناول االبتالع تنظيم و  ينصح السكان بتقليل تواجدهم فى المناطق عالية التلوث،

 .سكانالمعظم لالزراعية التى تمثل مصدر الغذاء الرئيسى  الجزيرة
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التعرض اإلشعاعى الداخلى الناجم عن تناول السيزيوم خفض جرعات تالبوتاسيوم  ةلجكما أنه من المؤكد أن معا ) 10-(أ

وقد أثبتت اإلجمالية المتوقعة.  اإلشعاعية جرعاتالفي  ةالمساهمالعوامل أهم احد الذى هو ، و المواد الغذائيةفى 

 يةه بصورة دور ر اوتكر  بكفاءة البوتاسيوم جةلاعمبرنامج تنفيذ واسعة أن المكثفة التى أجريت على نطاقات التجارب 

إلى  ة؛ لتصلنموذجي الملوثة بطريقةفي األغذية والتربة  )137-(السيزيوممن شأنه أن يقلل من تركيز ) سنوات 4-5(

منظمة الصحة  ، وأيضا حدود االطالق المعلنة منمنظمة األغذية والزراعةالقيم المسموح بها من  أقل بكثير من

 -حال تنفيذها  –تلك االجراءات  الدولية.المواد الغذائية المبادئ التوجيهية بالنسبة لتجارة  تحققت، ومن ثم العالمية

المزج الطبيعى تم ن إ / سنة)ي سيفرتلمل 0.4(المتوقعة إلى حوالي  اإلشعاعية المتلقاة جرعاتالخفض تسوف 

فى حالة   / سنة)ي سيفرتلمل 1.2(، أو كانفى النمط الغذائى اليومى للس لمواد الغذائية المحلية والمستوردةالمعتدل ل

 .ياالمحلية حصر الغذائية المنتجات  االقتصار على تناول

الزراعية؛ مما يقلل من مصادر التلوث  المحاصيل نمو اطقمنتربة من السطحية الطبقة إزالة  هو بديلالخيار وال) 11-(أ

؛ مما يقلل من مصادر التلوث اإلشعاعى الداخلى المناطق السكنية فعل ذات األمر فى فضال عنفى االبتالع، هذا 

بصورة ، وربما ات اإلشعاعيةالتعرض فعالة في الحد من بدرجةهذا بال شك سوف يسهم . و الناجم عن االستنشاق

تولد كميات كبيرة من التربة هى  –آنذاك  –لكن المشكلة الجديدة الناشئة البوتاسيوم. و  ةجالععلى تأثيرا حتى من مأ

آمنة، وفقا للطرق القياسية تطلب التخلص منها بطرق والتى يجب التعامل معها كمخلفات مشعة صلبة؛ مما يالمشعة 

تلك الطبقات من  استبدالبالضرورة  ذلك وسوغ يستتبع . مخلفات المشعة الصلبة فى كل المراحلفى التعامل مع ال

مالية، إشعاعيا بتاتا، وما فى هذا من كلفة من مناطق غير ملوثة  يجب أن يتم استيرادهاالتى أزيلت، و التربة 

من الخيار  - بكثير –صعوبة ر ثالخيار أك؛ مما يعنى أن احتمالية تنفيذ هذا اجتماعيةتبعات و  ،بيئيةغييرات وت

قبل اتخاذ القرار بتنفيذ  –بحذافيره  –عليه من الضرورى اجراء عمليات التقييم المناسبة وتطبيق مبدأ األمثلة األول، و 

 ا من الخيارين السابقين. أي
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 . مارالينجا3أ.
 

 مارالينجافي موقع  1963و  1955بين عامي األولى فى الفترة ما النووية  هاتجارب أجرت بريطانيا )12-(أ

)Maralingaاختيار المملكة المتحدة لموقع  اختبارات نووية كبرى. قبل 7ما مجموعه  تنفذ؛ حيث جنوب أستراليا) ب

 م، وت) Yulataيوالتا (إلى مستوطنة جديدة في هم نقل العديد منلى هذا األصليين. ت هسكان هكان يعيش فيمارالينجا 

يا من السكان األصليين أو حتى للحيلولة دون وصول أ -على النظام االنجليزى العتيد  – اتخاذ اجراءات صارمة

ثانية، وكان النجاح غالبا فى معظم األحايين؛ مما حال دون وصول أحدهم إلى الموقع  غيرهم إلى موقع مارالينجا

 شرافها المباشر. إدون موافقة من السلطات البريطانية هناك، بل وتحت 

ة ستراليألا مواقعالسكان فى ال إعادة تأهيل خاصة بشأن سترالية معاييرالسلطات األ وضعت 1990في عام  )13-(أ

بالتحديد فى  - ين من هذه المواقعتفي اثنو . األولىالتجارب النووية  جراءإفى  نجليزاإلقا من جانب المستخدمة ساب

على النقيض تماما كان موقع مارالينجا؛  .بسيطةة لجاعمعمل لوجد أنه توجد ضرورة  – مونتي بيلوجزيرتى ايمو و 

  .التى أجريتللتجارب النووية كنتيجة مباشرة  ،البلوتونيوملوثة بعدة مواقع موالذى اكتشفت به 

 من السكان األصليينالمختارة حرجة المجموعة ال استنشاقالمكثفة تجريبية العملية والقياسات الدراسات أثبتت ال )14-(أ

دونما تغييرات جوهرية تتفق والوضع البيئى شبه التقليدية،  نمط الحياة يعيشونوأنهم الزالوا ، غبار البلوتونيوم الملوثل

في معظم الحاالت. وكان المسار اإلشعاعى تعرض لهو المسار السائد ل الملوث إشعاعيا الذى يحيون فيه، مما جعله

في المناطق التي وذلك  ،؛ مما أدى إلى تلوثهاحو جر بال البلوتونيومفى هذا التلوث هو اندماج غبار الثاني المهم 

 ه.جزيئات نع كشفتم اليث ، حالبلوتونيوم الملوثةشظايا فيها الكثير من  انتشرت

 على اتخاذ تدابير عالجيةزالة التلوث يعتمد إ و للتنظيف  - آنذاك –ذو المرجعية الذى تم اتباعه وكان المعيار العام      

ال السائدة  ظروفالفي ظل التى تعمل حرجة المجموعة لللتأكد من أن الجرعات الفعلية السنوية ل ؛وخطوات اصالحية

ن أجل الممارسات في ذلك / سنة) وهو حد الجرعة اإلشعاعية الدولية المسموح بها م ي سيفرتلمل 5مطلقا (تتجاوز 

في بداية عام ، وذلك موقعخاصة تم اتخاذها فى الاستعدادات ب وازالة التلوثلتنظيف عمليات ابدأت ولقد الوقت. 

  .حتى االنتهاء منها سنوات 4ما يقرب من ت تلك العمليات ، واستغرق1996
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كيلو  40(والتى تجاوزت قياساتها فقد تم ازالة التربة من مساحات واسعة موقع تاراناكي أكثر المواقع تلوثا وهو في  )15-أ(

التخييم فى األراضي تلك على استخدام ووضع محاذير ، مع فرض قيود )241 –ميريسيوم ) من (األ2بيكريل / متر

وتمت الموافقة على ذلك بناء على ال يحظر المرور عبرها، كما يسمح بالصيد البرى فيها. ولكن قامة المؤقتة، واإل

في ثالثة و  في المنطقة على األنشطة المسموح بها.التى استخلصت بناء على الدراسات التى أجريت مالحظات ال

أن إلى ملحة هناك حاجة أنه وجد  –ها ستخداملممكن اااألراضي  رحظنطاق والتي ال تزال خارج  -ا لوثأقل تمواقع 

تمت إزالة ولقد  .؛ بسبب أنها خارج نطاق الحظرتاراناكيتلك المطبقة على أكثر صرامة من تنظيف المستويات تكون 

 ةكبير خنادق  في هادفنتم وتلك التربة التى تمت ازالتها  من التربة من أكثر المناطق تلوثا. )2كم 2.3(ما يقرب من 

من الصخور  )متر 5خصيصا لهذا الغرض، وفى الخطوة التالية تم تغطية الخنادق كاملة ب( أنشئتجاورة تمحفورة م

  .على االطالق والتربة غير الملوثة

الصلب بأنها من ، تميزت للمناطق الملوثة على الحدود الخارجيةأقيمت عالمات مانعة للدخول وفيما بعد  )16 - أ(

م)، وتم لصق عالمات تحذيرية عليها تحذر  50ما بينها أكثر من (، على مسافات منتظمة ال يفصل فيالثقيلالمجلفن 

تحوي  ؛ بحيث أنهاتتبع نظام الطرق -بصفة عامة  –ية عالمات التحذير الهذه و تخييم داخل المنطقة. ال من الولوج أو

 5(تزيد عن  نإشعاعية يحتمل أ إلى جرعاتقامة الدائمة بها الملوثة، والتى تؤدى اإلجميع المناطق داخل اطاراتها 

  .)ي سيفرت / سنةلمل
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 . كيشتم4أ.
 

وهى  ،العسكرية )Chelyabinsk-40) (40 - تشيليابينسك(في  ةكبير  ةحادث وقعت 1957 من عام في سبتمبر )17-(أ

السابق.  تياالتحاد السوفيب في جبال األورال الجنوبية )Kyshtymمن كيشتم (قرب بالنتاج البلوتونيوم منشأة إل

مجهزة العددا من خزانات الفوالذ ضمت  أنهاومن ضمن تسهيالتها ، 1953في عام  نشأة قد أنشئتالم ههذ توكان

كما هو متبع فى مثل هذه الحاالت  – اإلشعاعية، وذلك فى مستوى تحت األرضبأنظمة تبريد لتخزين النفايات عالية 

ا حتى امتالءها، ومن ثم معالجتها، أو حتى االحتفاظ هدف تجميع المخلفات المشعة السائلة عالية اإلشعاعية بهب -

)؛ لتعارض ذلك Techaتيشا (نهر ولكن ال يسمح مطلقا بصرفها فى ، إال أن يحدث لها التحلل الالزم بها كما هى

. بدأت ، حتى بعد التخزين المؤقتعالإشعاعى مستوى  ذاتهذه النفايات مع كافة قوانين الحفاظ على البيئة، كما أن 

 ومن ثمحادثة عندما حدث فشل فى أنظمة التبريد، أدى إلى توقفها عن العمل، ومن ثم فقد ارتفعت درجات الحرارة، ال

تبخر سائل التبريد، وتلى هذا أن ارتفعت درجة حرارة الرواسب فى قيعان خزانات المخلفات المشعة السائلة، وصارت 

ات، الكيميائية الموجودة في الخزانرتفعة فقد تفاعلت المواد أكثر جفافا، ومع الضغط المتزايد ودرجات الحرارة الم

من مادة تي متفجرات كمية قوة وبلغت شدة االنفجار ما مجموعه  .1957سبتمبر عام  29يوم  . كان هذا فىانفجرتو 

) متر 2.5) تقريبا. وللسيطرة على الموقف فقد تم القاء خرسانة مسلحة ذات سمك (طن 100 -70( ، وزنهان تيإ

 1(ما يقرب من فقد وصل مداها إلى نفجار الا نالناجمة عالسحابة المشعة وأما عن . )م 30 -25كغطاء، بطول (

 يقرب من مافقد تم دفن  –وال توجد أمطار  الرياح هادئةحيث كانت  –الجوية الجيدة آنذاك ظروف لنظرا لو . )كم

بليون بكريل)  100ما يعادل (  ، في حين تفرق، وأودعت أسفل الخرسانة المسلحةمحلياالمشعة ٪ من المواد 90

)100 PBq( بعيدا عن ) مقاطعات  أجزاء منكم) تقريبا، فشمل  300المشروع، وانتشر التساقط الذرى على مدى

ولقد بدأ تساقط الغبار . )Chelyabinsk, Sverdlovsk, and Tyumen(تشيليابينسك، سفيردلوفسك، وتيومين 

 حدى عشرة ساعة األولى تقريبا من حدوث الحادثة األصلية.الذرى وانتهى فى خالل اإل

-زركونيوم ،144-وكانت االنبعاثات الغازية المشعة الرئيسية المنبعثة إلى البيئة كنتاج لهذه الحادثة هى (السيريوم )18-(أ

وقد أودعت معظم نواتج االنشطار فى التربة؛ مما سمح لنظائر  .)90-وأخيرا االسترنشيوم 95-، نيبيوم95
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االسترنشيوم بالدخول فى السلسلة الغذائية. وبسبب ذلك تم وضع محاذير صارمة على الطعام المحتوى على 

طن) من المواد  10000بكريل/ جم)، وتسبب هذا فى اعدام ( 2.4) الذى تزيد تركيزاته عن (90-(االسترنشيوم

 جميع المتاجر فيفقد أغلقت كإجراء احترازي ضد المواد المشعة المستهلكة و  ى العامين األولين فقط.الغذائية ف

ا من مليب واللحوم، وغيرهوهى سلسلة المتاجر الرئيسية لبيع الح )Kamensk-Uralskiy( أورالسكى) - (كامينيسك

قطار بالفي وقت الحق خارج مناطق التلوث  من تلك المواد من امدادات جديدة، وتم استحضار وجلب المواد الغذائية

 .ات فى خالل يومين من بعد االغالق المذكورشاحنالو 

 )260000(عالية، في حين بقي ما يقرب من التلوث منطقة الشخصا من  )10000(تم اجالء ما يقرب من  )19-(أ

في المناطق ذات الكثافة  اشخص )1154(كان هناك كذلك  .، مع متابعتهم باستمرارشخص في المناطق األقل تلوثا

في المناطق  اشخص )1500( )، 2ميجا بكريل/ م 40) الذى تزيد تركيزاته عن (90-(االسترنشيومترسب العالية من 

 اشخص )100000)، (2ميجا بكريل/ م 4) الذى تزيد تركيزاته عن (90-(االسترنشيومترسب العالية من ذات الكثافة 

  ).2كيلو بكريل/ م 70) الذى تزيد تركيزاته فيه عن (90-(االسترنشيومترسب الية من العفي المناطق ذات الكثافة 

الذين تم اجالؤهم في غضون التى تلقاها هؤالء تلك اإلشعاعية التى تلقاها األفراد هى كانت أعلى الجرعات قد و           

) وجرعة سيفرت ليلم 170ية ذات متوسط (جرعة إشعاعية خارج تلقى هؤالء الناس ة؛ حيثأيام قليلة من وقوع الحادث

سيفرت)، وبذلك وصلت القيمة المتوسطة للجرعة المكافئة  مللي 1500( متوسطها )الهضمي الجهاز( ةداخلي إشعاعية

 1300( هم اجالءمن تم التي تلقاها مجمعة الجرعة الفعالة ال سيفرت). ومما يجب ذكره أيضا أن مللي 520الفعالة (

 سيفرت / رجل).

 تعرضنا فى البند السابق لألوضاع اإلشعاعية للذين تم ترحيلهم فماذا عن الذين بقوا دون ترحيل؟ )20-(أ

 )10000(لمجموعة من حوالي  عاما )30( لمدةكان متوسط الجرعة اإلشعاعية الفعالة الملزمة هؤالء في حالة      

-40حيث بلغ مستواه (مرتفعا بشدة؛ )، 90-عالية التلوث السطحى من (االسترنشيومشخص يعيشون في المناطق 

) لي سيفرتلم 4بينما انخفضت لتصل إلى (، )ي سيفرتلمل 20تم تقييم الجرعة لتكون ( ،)2كيلو بكريل/م 70

-4( ا) بلغ مستواه90-من (االسترنشيوم شخص يعيشون في مناطق ذات كثافة ترسب )2000(لمجموعة من نحو 

) نسمة ممن لم يتم 260000. وبذلك كانت قيمة الجرعة الفعالة المجمعة التى تلقاها حوالى ()2كيلو بكريل/م 40
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تلقى بعضهم جرعة قيمتها أرقام تشير إلى  توافرمع  عاما، )30(على مدى  سيفرت / رجل) 1200( هىاجالءوهم 

  .سيفرت / رجل) 5000(

) فى التسعينات تم تنقيح التدابير الخاصة بالوقاية اإلشعاعية التى اتخذت لحماية السكان الذين عاشوا فى تلك 21-(أ

بأنه البد من اتخاذ تدابير وقائية محددة فى المناطق التى  بندالمناطق الروسية الملوثة باإلشعاع؛ حيث تم وضع 

 مللى سيفرت / سنة).  1تتعدى قياساتها (
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 . بالوماريس5أ.
 

؛ تينمريكيتين أعسكريوقع حادث تصادم بين طائرتين عندما وذلك  ،1966 يناير 17بالوماريس في  ةحادثوقعت  )22-(أ

ا، إعادة التزود بالوقود جو  عمليةأثناء في  )135 –) وناقلة وقود من طراز (ك س 52-هما حاملة قنابل من نوع (ب

وبالطبع فقد دمرت . المتوسط سبانيا على ساحل البحرأ فوق بلدة بالوماريس، في الجنوب الشرقي من وكان هذا

 والطاقم البشرى فيهما لقى منه أسلحة نووية حرارية، أربعة) 4( بلغت محصلة الخسائر. تماما في الجو ينتائر الط

وتناثرت  ،على األرض في المدينة وحولها اممئات األطنان من الحطتساقطت )، و 4( مصرعهم، بينما نجا رجال) 11(

قد سالحين أن  –بالنسبة لذاك الزمن  –من العجيب حقا و  سعة.شاعلى مساحة  تينالطائر بقايا حطام أجزاء من 

نهر (المنظورة)، بينما  في قاع نهر جاف بالقرب من مصب حيث رقد أحدهما ؛دون وقوع حوادثإلى األرض  وصال

أما بالنسبة للسالحين اآلخرين فقد . ، أو يصبه تلف بالغأذى لم يلحق بهبقى سالما في البحر، وكالهما سقط الثانى 

اآلخر استقر من المدينة، و الخفيضة بالقرب  الجبال الغربية منطقة فيأحدهما  سقطفيهما؛ فالمظالت نظام نشر فشل 

ق، مما و وحر  اتتفجير  كال السالحين االنفجار فيمواد شديدة ونجم عن ال. بالوماريس على األراضي الزراعية شرق

إن في جميع أنحاء المنطقة. شظايا الهما، وانتشرت داخلالمتواجد من البلوتونيوم  كميةحرق في  -بالتالى  –تسبب 

األطراف  تضم، )2كم 2.26(على مساحة  -بدرجات متفاوتة  -وزعت ) قد 240،  239( ات البلوتونيومجسيم

 مزروعة.غير التضاريس فى ال -لحسن الطالع  –انحصر الباقى والمزارع، و لقرية ية لشمالال

وتوصيف، وتعريف تحديد ، مرت فى أشهر) 3(شاقة ودءوبة لم تؤتى ثمارها إال بعد د و جهبذل أدى ذلك إلى لقد و  )23-(أ

حيث وصل عدد  1966يناير  31في العمل قمتها ذروة وبلغت . ةفي موقع الحادثة اآلثار الناشئة جلاعمو  وٕازالة،

في عملية التنظيف األفراد كان مجموع من شاركوا من ، و ) فردا فى ذات اآلن680المشاركين فى تلك العمليات إلى (

 US).فى تلك المنطقة  –وبكثافة  –، وهم منتشرون العاملين فى سالح الجو األمريكىغالبيتهم من  ،)1600( حوالى

Air Force Medical Services, 2001)  ميجا بيكريل  1.2( أكبر من ةترسبالمألفا  اتعثابعندما تعدت تركيزات

وبعد  .)سم 10حتى عمق ( النباتات الملوثة والطبقة السطحية من التربة) فقد تم عمل اجراء وقائى ملح بازالة 2/ م

، وأتت الخطوة العالجية األخيرة نفايات مشعةك هامناآلمن التخلص ثم وفصلها، تم جمع المحصلة السابقة، االنتهاء 
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؛ لتعويض الطبقة التى تمت خصبة من مناطق غير ملوثة ىضامن أر التى تم احضارها التربة طبقة من استبدال ب

ها حرث) فقد تم 2ميجا بيكريل / م 1.2( أقل من هامستوياتوالتى كانت  ألراضي الصالحة للزراعةة لببالنسأما . ازالتها

اختلف األمر؛ على سفوح التالل الصخرية بينما ومزجها تماما، وبعد ذلك تم ريها.  لطهاوخ ،)سم 30(عمق حتى 

، كما لم يكن من المسموح به تركها كما هى دون معالجة؛ لذا فقد تم الحرثلم يكن باالمكان القيام بعمليات حيث 

ميجا  0.12(أكبر من  بهاتوى البلوتونيوم مس التى أكدت القياسات أن التربة تمت إزالةو ازالة الطبقة العليا من التالل، 

التى كانت تمت إزالة الشجيرات واألشجار )، وتم تحقيق تلك الغاية بوسائل يدوية بحتة. كذلك فقد 2بيكريل / م

، )، وما لم تتم ازالته فقد تم غسله تحت ضغط2بكريل / م 0.037اإلشعاعى الخاصة بها أعلى من (مستويات التلوث 

حتى ، الملوثةالمنازل أسطح و  جدرانوبنفس الطريقة تم اجراء عمليات ازالة تلوث . غسيل السياراتبنفس طريقة 

 كاملزالة التلوث بالإلم يمكن اجراء عمليات في الحاالت التي و . عطاء القياسات لقيم قاعدية تقريباا، و تنظيفالاكتمال 

 1000ى تمت ازالتها (تية الالنهائلغت كمية التربة الملوثة زالة باستخدام اآلالت الميكانيكية. بإفقد تم تنفيذ عمليات 

، سعة كل منها برميل معدني )5000(ما يقرب من فيمن إزالة التربة  ةنتجمالنفايات التلك وتم وضع  ) تقريبا.3م

ما  دفنمن تلك الكمية فقد تم في الواليات المتحدة.  إلى محطة نهر سافاناتر)، تم جمعها وارسالها جميعا ل 200(

 ؛في خندق) 2كيلو بكريل / م 7(أعلى من  هامستويات التى بلغتالنباتية المشعة من النفايات  )3م 310(يقرب من 

، ووضعها في براميل مع بباقى األجزاء مختلطالالرماد  وٕازالة ،النباتات باقىق احر بينما تم إمنها؛ اآلمن لتخلص ل

 (Gutie´rrez et al., 1994). التربة األكثر تلوثا

فيما لطاقة النووية السابق، و امن قبل مجلس  مراقبة اإلشعاعيةتم تأسيس برنامج للمباشرة  بعد عملية إزالة التلوث )24-(أ

). ويتم ارسال CIEMAT(  وطنيالبحوث المركز باشراف  - بعد مراجعته وتنقيحه -فى البرنامج  ربعد تم االستمرا

 النوويمان لأل سبانيمجلس األالو ، النووي مانوطنية، ومجلس األالرقابة الدوريا إلى هيئة عن هذا الوضع  تقارير

)CSN .(لحوالي بول  تحليلالقيام بعمل حيث تم ، طبيةفحوص عمل  برنامج المراقبة اإلشعاعية يتضمن)150( 

من مناطق محددة أخذ العينات فيتم  البيئةوبالنسبة لحماية البلوتونيوم واألميريسيوم. نسب لتحديد  ؛شخص سنويا

، وتحليل الثروة الحيوانية، وكذلك عينات بيولوجية من النباتي محصولوالالجوفية والجارية، والمياه  ،التربةسلفا؛ من 



89 
 

 لمياه البحرية والرواسبللمنتجات، و تحاليل لقد أجريت شراف واحد. وكذلك فتلك العينات فى أماكن غير خاضعة إل

 .ةحادثتلك ال منذ

ذات صلة.  يةنتائج إشعاعأية لسكان ) فردا من ا1043التى أجريت على ما مجموعه (طبية هر الرقابة اللم تظ )25-(أ

%) 3.3أن نسبة ضئيلة منهم فقط ( لسكان المحليينل 1966التى تجرى بانتظام منذ عام بول تحليل البينت نتائج  دفق

 / 59(لمن تعدت الجرعة اإلشعاعية الفعالة الملزمة وجد أنها  النسبة المئويةأعطت نتيجة ايجابية. وعندما تم حساب 

كد التقرير الذى تم ال تنطوي على أي مخاطر إشعاعية كبيرة، كما أإشعاعية ، مع قيم %) 5.5بما يمثل ( )1066

 ).CSNارساله إلى (

في المناطق )، وذلك 3ميجا بيكريل / م 39هو ( بالوماريس هواء في لبلوتونيومل السنويتركيز وجد أن متوسط ال )26-(أ

فقد وجد أن وقعت الواقعة منذ . كما أنه )3ميجا بيكريل / م 4( في المناطق الحضرية، بينما كانت القيمة الريفية

عدد وبعد تنفيذ  .)لي سيفرتلم 1(من  - ملحوظ بشكل -أقل  االستنشاق طريق عن للسكانة السنويالجرعة متوسط 

اإلشعاعية الجرعة فقد وجد أن للمنتجات الزراعية المنوعة باألجهزة التقنية الحديثة والقياسات الدقيقة من التحليالت 

وقد أظهرت نتائج التحاليل / سنة)،  لي سيفرتلم 1( أقل منهى كذلك  تناول األغذية المنتجة محلياالناتجة عن 

في الجزء الصالح لألكل من بكريل / كجم)  1إشعاعيا أعلى من (ة لوثمفقط من العينات ال) ٪1( أن والقياسات

 الطعام.

التنمية تزايد مع ف ؛قتصادية لمنطقة بالوماريس تغيرا جذرياجتماعية واإلالحالة اإل تتغير  في السنوات األخيرة )27-(أ

التى ارتقت لدرجة عالية مع التقنيات الحديثة  الممارسات الزراعية التقنيةبما فى هذا  طردة،قتصادية المستمرة والماإل

مستقرة القوية و التنمية أيضا الفي استخدام األراضي، و  مكثفالالتوسع و العديد من البيوت البالستيكية)، استخدام  ثل(م

 اتفي استخدامالمكثفة هذه التغيرات  ة. كلنى الجديداالمبانشاءات في ات الهامة والمالحظة يادز المع  ،للسياحة

بقايا الؤدي إلى زيادة توافر تكميات كبيرة من التربة، يمكن أن  على حركة -بطبيعة الحال  –تنطوي  األراضي

ومن ثم تزيد احتماالت التعرض والتلوث، وبناء على ذلك تزداد  ،ة، ونشرها على نطاق أكثر اتساعالوثالم مشعةال

لمناطق األكثر ا مناسبة والمؤهلة إلدارةيذ برنامج لإلدارة التنفل ةدافعكل العوامل السابقة كانت عوامل  عوامل الخطر.

بلوتونيوم  يحوى )2-(القطاعما يسمى ب رسمية أن  مذكرة) بCSN) سسن (CIEMAT( سيماتت تضررا. أبلغ
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ناء على تلك المذكرة بو  تيرا بكريل). 2.85شعاعيته تصل إلى (إسم) فى الطبقة العليا من التربة، وٕان  45ال ( ضمن

معايير محددة الستخدام التربة في بالوماريس، وتم  ضمنته، 2003في عام ) نظام جديد CSNأنشأت سسن ( فقد

ويسمح سم).  15الطبقة العليا من التربة والتى يبلغ سمكها ( المعايير إلىهذه تشير . 2007التصديق عليها في عام 

لي سيفرت / لم 1(أقل من اإلشعاعية الناتجة عنها جرعات ال تالتربة إذا كانلباقى طبقات باالستخدام غير المقيد 

 تعادلاإلشعاعية الناتجة عنها جرعات أن ال ضافيةاإل هاتحدد خصائصالتى ستخدام األراضي أما فى حالة ا ).السنة

فمن الضرورى فرض قيود جزئية عليها؛ لمنع انتشار التلوث اإلشعاعى. وأخيرا ففى حالة  )لي سيفرت / السنةلم 1(

) فيجب لي سيفرت / السنةلم 5(من  علىأاإلشعاعية الناتجة عن األراضى موضع النظر جرعات ما إذا كانت ال

لمضي أن أفضل حل هو ا الحكومة فقد قررت استنادا إلى هذه المعايير. و ها ألبتةومنع استخدام ،فرض قيود كاملة

استمرار مع )، CSNفى تنفيذ التعليمات والمحاذير ثالثية الصفة السابق عرضها، والمعتمدة من سسن ( قدما

 .، مع قادم األياملمشكلةلحل نهائي القائم، حتى الوصول إلى للوضع  عمقةتمالعلمية والتجريبية ال اتدراسال

 ،تحديد دقيق هدف إجراءالملوثة، ومن ثم اعتمادها؛ ب اإلشعاعية في المنطقةلمراقبة ل يةخطة البحثال قبول مت )28-(أ

) فى 241 –ميرسيوم أى للنظير المشع (سطحالتلوث القياس وكبداية فقد تم  .القائم لتلوثابقايا لتوصيف مفصل و 

)؛ مما 2كم 6.6) هكتار، أى ما يعادل (660سم) من التربة، وذلك على منطقة مساحتها ( 15الطبقة ذات سمك (

شعاعى المتبع فى الخطة جراء المسح اإلإتبين خالل  ) قيمة رقمية ببياناتها التفصيلية. 63000أدى إلى تسجيل (

نقاط أثر من  القربتقع ب )هكتار 20، وذلك على مساحة (سابقا غير مسجلةالموضوعة وجود بقايا للتلوث اإلشعاعى 

) أخرى، ذات هكتار 20؛ وهو اكتشاف (هامأمرا آخر التوصيف  هذا أظهرلقد و ين سبب المشكلة األساسية. حسالال

الذى تم خط اإلشعاعى، وذلك بالقرب من خط (الصفر)؛ وهو اللتلوث يمكن قياسها من مصادر متبقية لمستويات 

كى تكون  من األرض ) أخرىهكتارا 40ضافة ما مجموعه (إ ريبر ا يعنى تمم ؛في البدايةة بعد وقوع الحادث تهحظمال

االجراءات المتبعة، والقياسات الضرورية تبين  ءوبد مرة أمام الجمهور،ها قغالإوبمجرد اإلدارة العامة.  تحت مسئولية

سم)  15) قيمة تم قياسها، وذلك من طبقة ال (255000) قد نتج عنها سجالت تحوى (هكتارا 40أن مساحة ال (

الثابتة  لمكانيةاقياسات أكدت ال. فيها )241 –ميرسيوم أظير المشع (، لقياس نسب النفقط من الطبقة العليا للتربة

 القيم السابقة. التى تم اجراءها بالموقع باستخدم أجهزة الجرمانيوم عالية النقاوة لعد وقياس وتحليل األطياف الجامية
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) 1698( تم أخذ عددو ، ة)نقط 581(خارجي في ال ات التعرض اإلشعاعىمستويات جرعكما تم تنفيذ قياسات لتحديد 

 هاقاعمبئر تتراوح أ )280( ) مكان، منها310(أيضا تم إنشاء آبار في  وتحليلها. ،من التربة عينة بالطرق القياسية

وذلك لتقييم أعمق ) م؛ 1 – 0.5(بين  هاقاعمبئر األخرى تتراوح أ )30() م، بينما عدد ال 5 – 2(يتراوح بين 

وما قد يليها نتيجة استقراء  – هذه المعلومات التفصيليةاعد تسمن المتوقع أن . و الباقية تلوثتسريبات لمصادر ال

يؤدي إلى إعادة التأهيل النهائية  -قد  –مما ملزمة جديدة ونهائية؛  ضع توصياتفى   -نتائج التحاليل المستمرة 

 .(Barrigo´ s, 2008) للتضاريس المتضررة

عقد المتضررين، بما في ذلك  مجتمعاتمع  مستمرة المباشرةواالتصاالت الوقد تم الحفاظ على التفاعل الوثيق  )29-(أ

 منظمات بيئية،أفراد و ن متكررة مع السلطات اإلقليمية والمحلية، وكذلك مع الجهات المعنية األخرى مالجتماعات اال

 ثقة الحفاظ علىفى  لك. وقد ساهم ذ(Barrigo´ s, 2008)وسائل االعالم المحلية، وما إلى ذلك ضافة إلى باإل

، وهو حلم عزيز، المؤهلين توصيات الخبراءالمختصة، و تقييمات السلطات  فياألفراد وممثلى المواطنين المتضررين 

 أمسى واقعا نتيجة بذل الجهود المتواصلة.
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 كومنولثبلدان رابطة دول ال/ تشيرنوبيل . 6أ.
 

نطاق  على ، وقد أسفرت عن نشر التلوث اإلشعاعى1986عام  أبريل من النووية فىتشرنوبيل  ةحادثوقعت  )30-(أ

االتحاد السوفيتي جمهوريات  في جمهوريات روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا منبالسكان، المناطق المأهولة فى  واسع

، توليد الكهرباءمن محطة ) القريبين Prypiatبرابيت ( سكان مدينةتم اجالء مباشرة وعقب وقوع الحادثة السابق. 

تقع داخل دائرة نصف قطرها  ناطقالذين يعيشون في م جميع السكان هذا اجالء تليو حيث وقعت الحادثة الرهيبة، 

الدخول والخروج من المنطقة،  على لزمةالقيود المتم فرض العديد من وفيما بعد . الشهيرة كيلومترا حول المحطة 30

، وقد تم هذا بسرعة بالغة. وبمجرد تنفيذ تلك الخطوة بدأت بعدها الخطوة التالية المستهلكة المواد الغذائيةوكذلك على 

 راثآللتقليل من  ا؛زراعيو  اهيدرولوجياإلشعاعى، واتخاذ العديد من الخطوات المضادة  إزالة التلوثمباشرة وهى 

آنذاك فقد تم اتخاذ تدابير  وارئالط ةحال وقوع الحادثة وخالل طور خالل األشهر التي تلتالتلوث اإلشعاعى الناجم. و 

تدابير ، وانتهى األمر بوضع  من السكان من وٕالى المناطق المتضررة نتقاالت مزيدال التدريجى تقليلالاضافية تكفل 

تحديدا  - قضية إعادة التأهيل على المدى الطويلتدريجيا بعد ذلك  ظهرت منعت االنتقاالت تماما. و  مضادة تكميلية

ية التي اعتمدت بعد مرحلة ئاوقستراتيجيات الالا هدفتو  .أكثر وضوحا صار الوضععندما  - الثمانينات أواخرفى 

لسيطرة على انتشار التلوث، فى محاولة لوالحد من  إشعاعيا، سكان بعيدا عن المناطق الملوثةالنقل  لىإالطوارئ 

بشكل ن يقيمالماية السكان ، وال تكفل وقست كافيةليجيدة، لكنها  كل هذه االستراتيجيات  .بشتى الطرقالبيئة تلوث 

 أقل تلوثا.لكنها و مناطق شاسعة االتساع، في دائم 

 ،صحة؛ خاصة الرتباطه بالعلى المدى الطويل في هذه المناطق مصدر قلق دائم للسكاناإلشعاعى التلوث  شكل )31-(أ

ل، وال سيما بسبب التلوث يالطو اإلشعاعى على المدى التعرض من مصادر  بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما تبقى

؛ وهى كيفية رةو خطأخرى غاية فى العقبة  أيضا ما ظهرت. كاألشد خطرا واألكثر مدعاة للقلق الداخلي اإلشعاعى

مة يمستدالصيانة ، ومرورا باللسكان، بداية من االمدى الطويلوجودتها على نوعية الحياة لحفاظ على تدبير سبل ا

قوانين وطنية لى وضع إحكومات روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا ، مما حدا بقتصاديةجتماعية واإلة التحتية اإلللبني

ى اإلشعاعالرصد شبكة لتنظيم جادة في محاولة  من تسعينات القرن العشرين،  في وقت مبكرها اعتمادثم  ،طموحة
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لسكان المقيمين في ل قتصاديةاألحوال اإلو  ،ماعيةالمعيشة االجتسبل المراقبة الصحية، وتحسين وضمان فعالية 

آليات ة من معالجة القضايا الطويلة األجل من خالل سلسلة وطنيل ساساأهدف هذه القوانين تالمناطق الملوثة. و 

 اية اإلشعاعية.وقمعايير الوفقا ل ساسها فى األميصمتى تم ت، والالمضادة التعويض

لحماية االجتماعية للسكان ل ةنظمالم مبادئالقانونين لتحديد  نشرتم  – على سبيل المثال - في روسيا البيضاءف )32-(أ

 وعنوانه، 1991القانون األول في شهر فبراير عام  باإلشعاع. تم التصويت على الملوثة فى المناطقالمتضررين 

حالة القانون ح وضيو  "،شيرنوبيللمواطنين المتضررين من كارثة محطة الطاقة النووية في تل الحماية االجتماعية"

، والسكان، والعمال في المناطق هجرين: المة النووية؛ فيصنفهم إلى فئات متباينة هىحادثالالمتضررين من جراء 

، 1991عام  فى فبراير من لقانون الثانياتم التصويت على . فئة ي كلبناء عل الملوثة، وكذلك تخصيص تعويضات

تعريف و  "القانوني للمناطق الملوثة بعد وقوع الكارثة في محطة الطاقة النووية تشيرنوبيلالوضع "والذي تناول 

، وكذلك ة فى تلك المناطق الملوثةقتصاديواإل ةجتماعياإلمجاالت النشطة في األالظروف والوسائل الالزمة لتنظيم 

إلى مناطق وقطاعات كما فى البيضاء على تنظيم تقسيم روسيا هذا القانون كما نص  البرنامج العلمي المرافق له.

) أى ما ٪20ار بأن (قر تم االو ى. مليون بيالروس )2 (على ما يقرب منوقد تم تطبيق كال القانونين ). A.1(الجدول 

 .بدرجة مؤثرة وخطيرة ملوثةقد صارت من أراضي بيالروس  )2كم 40000يعادل (

والتى تم االتفاق على تنفيذها  - إعادة التأهيلالتى تهدف إلى برامج هذه الاعتمدت ، و ةتخطيطيتم وضع برامج  )33-(أ

نقل ، فيتم نقل البشر من تلك المناطق في المناطق الملوثة بشرىوجود اللاعلى مزيد من تقييد  -التسعينات  في أوائل

ارمة صسيطرة فرض كما تم كذلك  –ولو بطريقة جبرية  –، وينفذ إلزامي، وفى حالة الرفض يكون الوضع طوعي

فى نفس الوقت تم فراد. و لأل بالنسبةلجسم لكامل التلوث أيضا الو  ،لمواد الغذائيةاإلشعاعى ل على مستوى التلوث

نوعيات إنتاج على  المزارع الجماعية، كى تقتصر التدابير المضادة في وحدة التحكم وتحسين اإلشعاعية على زيتركال

، والقيام بالرصد المناسب لها، كبديل عن رصد كل المنتجات فى تهاجود مراقبة تسهل؛ المنتجات الزراعية من خاصة

   المناطق الزراعية المتفرقة.

محطة الطاقة  الحماية االجتماعية للمواطنين المتضررين من كارثة"قانون  تم تعديل وتوضيح 2001في عام  )34-(أ

ع اخضلال ال تحتاجالمناطق هذه العمل في ظروف الحياة و من أن  –حينذاك  –تم التأكد . و "النووية في تشيرنوبيل
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 1( لسكانل والداخلية الخارجيةالتعرضات اإلشعاعية  مجموعلالكلى لمتوسط حيث لم يتجاوز ا أو محاذير؛ دو قي ألية

 ما يلي: نقاط عدة أهمها ينص هذا القانون علىو . استثناء الخلفية) بعد لي سيفرت / سنةلم

 ؛الوقائية المناسبة تنفيذ التدابير ) فيجبلي سيفرت / سنةلم 1(ثر من أك لسكانل اإلشعاعى التعرض متوسطبلغ إذا  •

 إجراءات) فال ينبغى التخلى عن لي سيفرت / سنةلم 1-0.1( بين ما للسكان اإلشعاعى التعرضكان متوسط ما ٕاذا و  •

 القائم؛ مع الوضع هايفيتكيتم ولكن  ؛لحد من التعرضا

 تدابير) فال ضرورة التخاذ لي سيفرت / سنةلم 0.1أقل من ( للسكان التعرض اإلشعاعىمتوسط كان ما إذا بينما  •

 ة على االطالق.وقائي

 
 1991المعتمدة في روسيا البيضاء في عام  التقسيم ) معايير1 –جدول (أ 

 
 العالمات الرسمية للنطاقات معايير التقسيم

 إشعاعى دورىرصد  )2كيلو بكريل / م 185) < (137 –< (سيزيوم  37

 )لي سيفرت / سنةلم 1الجرعة اإلشعاعية للفرد < (

 عمل نطاق مكانى مع إمكانية إعادة التوطين )2كيلو بكريل / م 555) < (137 –< (سيزيوم  185

 )2كيلو بكريل / م 74) < (90 –< (استرنشيوم 18.5

 )2كيلو بكريل / م 1.85< البلوتينيوم < ( 0.37

 )لي سيفرت / سنةلم 1( >الجرعة اإلشعاعية للفرد 

 منطقة إعادة توطين ثانوية )2كيلو بكريل / م 1480) < (137 –< (سيزيوم  555

 )2كيلو بكريل / م 111) < (90 –< (استرنشيوم 74

 )2كيلو بكريل / م 3.7< البلوتينيوم < ( 1.85

 )لي سيفرت / سنةلم 5الجرعة اإلشعاعية للفرد < (

 توطينالعادة ذات أولوية إلليست منطقة  ) 137 –< (سيزيوم  )2كيلو بكريل / م 1480(

 )90 –< (استرنشيوم ) 2كيلو بكريل / م 111(

 < البلوتينيوم ) 2كيلو بكريل / م 3.7(

 الجرعة اإلشعاعية للفرد ) < لي سيفرت / سنةلم 5(

 حظرو خالء إمنطقة         
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لهذا السبب و  فإن الموضوع يصبح جد خطير؛ المواد الغذائيةبالنسب اإلشعاعية السيطرة على باألمر عندما يرتبط  )35-(أ

الحد التى تضمن  معاييرا واقعيا؛ قوامه االعتماد على الماتيجبراالمسئولة برنامجا عمليا ونهجا  قد اعتمدت السلطاتف

(أ  جدولتغير تلك النسب وتحسنها بطريقة آلية. ويوضح البات النويدات المشعة فى المواد الغذائية، ويتغير من تركيز 

 في روسيا البيضاء. )1999-1986فى خالل الفترة (تطور معايير التلوث الغذائي ) 2 –

برامج إعادة تم بناء عليه انشاء  الذى - طفيفةالتغييرات بعض المع  -هذا اإلطار القانوني  أنتجدر اإلشارة إلى  )36-(أ

 20أكثر من )؛ بما يعنى أنه صمد 2000من عام ( وقت متأخر حتىالبداية و  منالتأهيل المتعاقبة التي تم تنفيذها 

 .ة الشهيرةعاما بعد وقوع الحادث

) 1990فى عام ( مبكروقت منذ  تأهيلالإعادة برامج لها صيخصالتى تم هائلة الالموارد الوطنية  الرغم من كمب )37-(أ

بشكل  اإلشعاعى تلوثالالوضع الناشئ عن  اتتعقيدأن تأخذ فى االعتبار مدى اية وقاستراتيجيات ال تفشل فقد

؛ مما أدى بهم إلى في تعبئة المجتمعات المحلية واألفراداية على وجه الخصوص وقاستراتيجيات الفلم تنجح صحيح. 

تولد شعور عام فى  ساهم هذا الوضعولذلك فقد . القائمة الة اإلشعاعيةفي مواجهة الح تدريجيالعجز بال رو الشع

 .ة لألفراد، ودفع بهم دفعا إلى الهجرة خارج الدياريوميال الحياةفقدان السيطرة على باالحباط نتيجة 

االتحاد امبراطورية نتيجة النهيار  لوضع االقتصادياتدهور ) تقريبا وبسبب استمرار 1990عام ( منتصف فى )38-(أ

تأهيل سكان اعادة برامج المخصص لالعبء المالي بعد قيام جورباتشوف بالمكاشفة والمصارحة؛ فقد زاد السوفيتي 

، وتسبب نقص االعتمادات المالية فى شبه توقف لتلك البرامج؛ مما دفع بالسكان إلى االعتماد المتضررةالمناطق 

لضمان أكثر من أي وقت مضى منتجات البرية ودوا التعامل مع العلى أنفسهم الكتساب أقواتهم اليومية؛ ومن ثم عا

الجيدة على مستوى غياب المعرفة وباالضافة إلى هذا وأيضا ل. ، دون مراعاة كاملة للمحاذير السابقةمعيشتهم اليومية

فقد  لمستوى المحليعلى اونوعيتها وجودتها المواد الغذائية  كافية للسيطرة على إشعاعيةالوسائل العاديين بال دافر األ

زيادة مستوى التعرض تمثل فى  كبير ىتغيير حتمإلى  –بالقطع  –نتج عن ذلك تأثيرات سلبية كثيرة، وأدى 

وقد ساهم في نظامهم الغذائي. لها وضعية خاصة منتجات األلبان ؛ بسبب أن األطفال لسكان، وبخاصةاإلشعاعى ل

ضغوط قوية فى نشوء  –الذى لم يكن خافيا على المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة  –السييء  وضعالهذا 
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 تفاقم ةدازيللقيام بأدوارهم المفترضة، بعد أن تسبب سوء األوضاع على كل المستويات فى على السلطات والخبراء، 

 .عد أن أفلت الزمام، بالسيطرة على الوضعإعادة على  السلطات والخبراءة السكان في قدر ثقة فقدان 

 1986عام  منفي روسيا البيضاء   137 –) تقييم حدود التلوث اإلشعاعى فى المواد الغذائية بالسيزيوم 2 –جدول (أ 
 1999وحتى عام 
 

 (بكريل / كجم ، بكريل / لتر) 137 –التلوث اإلشعاعى بالسيزيوم  العام
1986 1993 1996 1999 

     المواد الغذائية
 10 18.5 18.5 370 الشربماء 
 100 111 111 370 اللبن

 100 185 - 7400 الزبدة
     اللحوم:
 500 600 600 3700 البقرى

 500 600 - 3700 الخراف
 180 370 370 3700 الدواجن والخنازير

 80 100 370 3700 البطاطس
 40 100 - - الفواكه

 185 185 185 - التوت البري
 370 370 - - عيش الغراب الطازج
 2500 3700 3700 - عيش الغراب المجفف

 37 - - - غذاء األطفال
 

في ، وذلك )ETHOS( ايتهوس مثل مشروع اجديد انهج لسلطاتا تاختبر فقد  في مواجهة هذا الوضع الصعبو  )39-(أ

شراك اإلفي روسيا البيضاء، وذلك بهدف  2000بدايات عام في  )COREكور (، وبرنامج 1990 عام أواخر

إشراك أصحاب ه من الممكن هذه التوجهات الجديدة أنوبالفعل فقد أثبتت اإلشعاعي.  وضعلا لسكان في إدارةلمباشر ال

 تنفيذ العديد من يةإمكان أثبتكما  .اإلشعاعي يوما بعد يوم وضعلافي إدارة مباشرة بطريقة المصلحة المحليين 

بطريقة سهلة  المسئولة السلطات تخذهاتفة إلى اإلجراءات الجماعية التي باإلضاة الحياتية اليومية، وقائيال اإلجراءات

 الجهات المعنية إدارة ه يمكن أن يطبق بطريقة دائمة، مع مراعاة أنأيضا أنالجديد نهج ولقد أثبت هذا ال. وناعمة

بالدرجة تنمية االعتماد على المبادرات الفردية ، مع قتصاديةالديناميكية االتعتمد على  يجب أنلحالة اإلشعاعية ل

  الدولية.والمنظمات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية المحلية الجهات  بين شراكةوالعمل على انشاء  ،األولى
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 . تشيرنوبيل / النرويج7أ.
 

 عواقب وخيمة على الثروةله كان كما كبيرة، بدرجة ي النرويج علتشيرنوبيل التساقط الذرى الناتج عن حادثة  أثر )40-(أ

بدأت  -عام الكارثة  – 1986صيف عام فى ف. (Brynildsen et al., 1996; Tveten et al., 1998) الزراعية

فقد بلغت التداعيات التشيرنوبلية مداها فى هذا البلد  الجغرافيوبسبب القرب  آثار أزمة تشيرنوبيل تتضح فى النرويج،

أصدرت الحكومة قرارا بتعويض ية على األنشطة المختلفة وتضرر العاملين بها أن آثارها السلببلغ من الهادىء، و 

التى اتخذت جراءات إلنتيجة لالقاسية التى تعرضوا لها؛ قتصادية جميع المزارعين والمنتجين اآلخرين عن الخسائر اإل

هم األكثر تضررا؛  سكان الريفان متوقع فقد ك وكما هو .من آثار األزمة النووية، وازالة اآلثار اإلشعاعية لتخفيفل

، والتى أثرت بدورها على الثروة الحيوانية؛ وبناء على هذا فقد تم صرف بسبب الضربة القاسية التى وجهت للزراعة

تعويضات للمزارعين، ومربى الماشية من أبقار وأغنام وماعز والرنة، وهى الحيوانات شائعة التربية فى مراعى تلك 

المراعي هي جزء من الممارسات الزراعية . والبد من التنويه إلى أن الغابات والجبال الوعرةر بها المناطق التى تنتش

. وبسبب ، وخاصة شعب "سامى"فى المناطق التى أصابها الضرر بالنرويج من جراء حادثة تشيرنوبيل التقليدية

مشكلة  في استمرارهذا ساهم فقد قيرة في النباتات التي تنمو في هذه التربة الف ارتفاع امتصاص السيزيوم المشع

ال تزال هناك ة تشيرنوبيل فحادثوقوع  مناثنين وعشرين عاما وبعد مضى في اإلنتاج الحيواني. اإلشعاعى التلوث 

ى هى مصدر أساسى لغذاء ت، الواسعةالرعى المضادة في مناطق ملحة إلى اتخاذ مزيد من االجراءات الحاجة 

ومن هى مصدر غذاء البقر والماعز.  - على نطاق أقل من التلوث -توجد مناطق مماثلة  كما .األغنام والرنة

، تبعا لمراجع على األقلقادمة عشر سنوات لمدة مضادة  أخرى تدابيراتخاذ المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 

  .(Skuterud et al., 2005a)على سبيل المثال متعددة، منها 

توصيات اللجنة على  تشيرنوبيلاألزمات الناشئة عن حادثة النرويجية في إدارة  يةشعاعاية اإلقو الاعتمدت معايير  )41-(أ

خالل  / السنة) سيفرت ليلم 5حيث بلغ متوسط الجرعة اإلشعاعية ( ر؛جمهو للاإلشعاعى  الدولية بشأن التعرض

ولقد أظهرت . تاليةفي السنوات ال / السنة) سيفرت ليلم 1لكنها تناقصت حتى (، ةوقوع الحادثالتى تلت السنة األولى 

، وبصفة المشورة الغذائية للمستهلكين؛ خاصة فى اعطاء المتثالامجموعة من تدابير اتباع حاجة إلى تلك المعايير ال
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 النرويجىللطابع  مميزان، وهما صنفان األسماكو  لحوم الرنة، وتناول المياه العذبةأكثر تحديدا فيما يرتبط بشرب 

(Strand et al., 1992) . االبتالع اإلشعاعية الناتجة عن جرعات متوسط قيمة ال انخفضالتدابير عقب تنفيذ هذه

قيمة الوقائية فإن متوسط  تدابيرتلك الاتخاذ ) من قيمته السابقة. كما أنه فى حالة عدم 1/10صل إلى (و  حتى لرنةل

فى  بين رعاة حيوان الرنة )لي سيفرت / سنةلم 1(تتجاوز افترض أنها سوف المحتملة ة تواصلالم اإلشعاعيةجرعات ال

 .(Skuterud et al., 2005b)النرويج مناطق تمركزهم ب

 في النرويج على الحفاظ على تشيرنوبيلحادثة  تداعياتاألزمات الناشئة عن إدارة ركزت وفى نفس الوقت فقد  )42-(أ

 علىالمنشودة  السيطرةولكى تتحقق كين في هذه المنتجات. ثقة المستهلحوز اإلنتاج المحلي من المواد الغذائية و 

لسيزيوم لبالنسبة  - ، بلغتتدخلمرجعية للحدود  تم تطبيقفقد  في األغذية المتداولةاإلشعاعى مستويات التلوث 

٪ من االنتاج 85 ستبعادتجنب إومن أجل . ومع ذلك، في المواد الغذائية األساسية م)جبيكريل / ك 600( - المشع

زيادة الحد األقصى ب فقد تم السماحرعاة حيوان الرنة وطبيعة عمل  نمط حياة لرنة، والحفاظ علىلالكلي الوطني 

عام  فىو  ./ كجم) بيكريل 6000( كى تصل إلى 1986عام  خريف منذلسيزيوم المشع في لحوم الرنة لللتدخل 

 منخفضالنرويجيين استهالك بأن متوسط ر ذلك يبر وتم تأيضا على أسماك المياه العذبة. الحد هذا  تم تطبيق 1987

تم تخفيض الحد األقصى  -عما قبل  تحسن الوضع وبعد أن - 1994في عام  بصورة عامة. و المنتجات هذه من

 ./ كجم) بيكريل 3000( إلىلحوم الرنة للتدخل بالنسبة ل

 مليون )18(طن من اللحوم والتي تبلغ قيمتها نحو  )2850(ما يقرب من  وحده تم اعدام 1986خالل عام وفى  )43-(أ

 النرويجية المختصة بمشاكل التلوث اإلشعاعى على المدى السلطات اعتراف منبمثابة  ما يعدفيو . أمريكى دوالر

الرصد والتعويض عن اللحوم بالمرتبطة  الباهظة التكاليف اتخاذ تدابير للحد منفقد قامت هذه السلطات بطويل ال

باالضافة إلى  . هذاوكانت الحاجة ملحة لتحقيق ذلك .الملوث الحليبكذلك و  الصادر بحقها قرارا اعدام، الملوثة

وبالفعل فقد تم تطوير  التكلفة الجديدة الناشئة عن التعامل مع المخلفات المشعة الناتجة عن االعدامات السابقة الذكر.

 Brynildsen and) ، األغنام والماشية، والرنة؛ مثل لحيوانات الحيةاإلشعاعى ل لرصدلاإلجراءات التي وضعت 

Strand, 1994) . وبالطبع فقد كان من توابع تلك االجراءات أن ارتفعت تكلفة تربية الحيوانات، خاصة بعد أن

عن العمل حددت السلطات األعالف النظيفة التى يجب استخدامها كغذاء لها، باالضافة إلى دفع تعويضات 
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، وفى النهاية اليتم الذبح إال بعد أخذ موافقة صريحة من السلطات وما إلى ذلك ، وبناء حظائر،االضافي، والعلف

ومن ثم اضافة الناتج المركزات،  معطها لمع مواد تساعد على التماسك وخالسيزيوم ة ضافالمسئولة. ثم فيما بعد تم إ

، والتى تتناسب التدابير رومان بولىى طريقة ف حسبما هو مطبقتتم االضافة أو  إلى الملح الذى تلعقه الحيوانات،

فى مرحلة مبكرة لمنتجين. على عاهل ا ، دون تحميل أعباء مالية جديدةشعبيةال مع التكاليف االقتصاديةالمتبعة فيها 

، عن تخفيض الوزن من الحيواناتالمناسب التعويض االلتزام بدفع  الرنة، معحيوانات ي علالذبح تدبير تم تطبيق 

مشاركة مع في الميدان، ، ثم اختبارها بعد ذلك العديد من التدابيرتم تطوير . عدم تواجد الكأل المأمون للرعى نتيجة

مة لنجاح اه خطوة بأنه الذى تم اتباعه نهجالاعتبر بعد الحصول على نتائج ايجابية السكان المحليين، و 

 االستراتيجيات المعتمدة.

ارتفاع ، وبسبب الرنةرعاة من قبل سكان الريف والرعاة خاصة  لمنتجات الطبيعيةالزائد ل ستهالكالامعدل  سببب )44-(أ

مستوى  نلحصول على المشورة عفقد كان من الضرورى ا ؛المنتجات الطبيعيةهذه في اإلشعاعى مستويات التلوث 

وباإلضافة إلى  سيزيوم المشع.خفض كمية ال الطهو المناسب لها؛ بهدف االستهالك من المنتجات المختلفة وكيفية

؛ للقيام بعمليات لسيزيوم المشع في رعاة الرنةاإلشعاعى الدقيق لمستويات ا رصدبعمليات الالسلطات قامت  قدف ذلك

األهم من ذلك و . المناطقكثر مجموعات السكان تعرضا بتلك أاإلشعاعية بين مراقبة الجرعات المسح اإلشعاعى و 

لشعب الصحة العامة لعامة اوالسيطرة عليها من أجل  ،أكثر واقعيةاإلشعاعى  تلوثأوضاع الرصد عمليات جعل 

(Mehli et al., 2000).  هناك طلب  ة تشيرنوبيل فال زالوقوع حادث علىعاما  20أكثر من وبالرغم من مرور

الحالة  في الحفاظ على السيطرة على ةرغبالبدافع  اإلشعاعى، ليس هذا الرصدباستمرار من رعاة الرنة مستمر 

توقعة عن المخاطر الم نع - حتى اآلن ال تزال مفتوحةو  -الدائرة بسبب المناقشات ٕانما أيضا و  فقط، إلشعاعيةا

 على المدى الطويل. ية منخفضة المستوىإلشعاعا اتالتعرض

مختلف الحيوانات لوواسعة رصد إشعاعى ناجحة إدارة النرويجية فى تنفيذ عمليات  السلطاتبسبب رغبة  )45-(أ

عدادهم المؤهلين، وإ األطباء البيطريين شراف على تجهيز باإلالسلطات  فقد قامت المناطق الريفية والمنتجات في

عامل، الم الرقابة على، باالضافة إلى األغذية المحلية ) نوعا من60(من ما يقرب قياس السيزيوم المشع فيو كشف ل

كما تم اعطاءهم كامل الحرية فى القيام . (Strand et al., 1987) ) 1987-1986وكان هذا فى خالل الفترة (



100 
 

شبكة  تساعد لقد. و مجانا في منتجاتها الخاصةاإلشعاعى  تلوثمن مستويات التحقق الأرادوا  نالناس إبخدمة 

 .اإلشعاعى فى البالد مستويات التلوث نع مؤثرة معارف محليةتلك فى بناء وتأسيس  كبيرةالرصد ال

السنوات  خاللفقط  في مجال اإلنتاج الحيوانيوالتى تم تنفيذها تشير التقديرات إلى أن التدابير المضادة المختلفة ) 46-(أ

لحوم الالحد من بينما بلغت تكلفة ، مليون دوالر أمريكي )70(نحو قد وصلت تكلفتها االجمالية إلى  ىولاأل )10(ال 

وهو األكثر  – باإلضافة إلى ذلكو . (Tveten et al., 1998) أمريكى تقريبا مليون دوالر )300( قيمتهالمصادرة ما 

سهم قد أالحيوانات والمواد الغذائية  مستويات التلوث فى ومراقبةاإلشعاعى رصد أن عمليات ال –مدعاة لألهمية 

ستثنائية، مما جنب الظروف االرغم وعدم فقدها  ثقة الجمهور في المنتجات النرويجية، في الحفاظ علىبصورة فعالة 

 السوق. التى قد تنشأ نتيجة انهيار الهائلةالسلبية آلثار االقتصادية النرويج المساوىء وا

لألشخاص والبيئة  اإلشعاعىوالرصد لتقليل آثار التلوث اإلشعاعى تطبيق التدابير المضادة مما ساعد على نجاح ) 47-(أ

في المناطق  والمشاركة المباشرة للسكان المتضررين ،لكفاءة المحليةالتركيز على افي النرويج واألغذية والحيوانات 

منتجي المتاحة لدى  تفصيليةالمعرفة بأن ال السلطات المركزية العتراف؛ وكان هذا بناء على طلبهم. كما كان الملوثة

هى الطريق األسرع نحو معالجة مشكلة التلوث الغذائى. ويظهر هذا النجاح أهمية التركيز  المواد الغذائية المحلية

تشيرنوبيل في أزمة نجاح آخر إلدارة تداعيات على عنصر االستعانة بالقدرات البشرية المحلية التى كانت بمثابة 

 النرويج.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 . تشيرنوبيل / المملكة المتحدة8أ.
 

السيزيوم  مثال فىمفي أوكرانيا  الذي وقع في محطة توليد الكهرباء تشرنوبيل النوويةالنووى الحادث وصلت آثار ) 48-(أ

لسيزيوم أعلى المستويات ل تقد سجل. و 1986مايو  )04-02الفترة ( جميع أنحاء المملكة المتحدة فيإلى المشع 

النشاط ، حيث ةبريطانيال الغربيةات المرتفعكان ذلك فى مناطق ، و )2كيلو بكريل / م 40-20(ترسب الم المشع

 اءجر وتم إ دا على المحصول الزراعى تلقائى النمو بهذه المنطقة.اعتماالنشاط األساسى هناك، ألغنام هو ل الرعوى

بعد تعريف الحادثة وتحديد آثارها، أخذ العينات واسع المدى، امتد ليشمل المملكة المتحدة بأكملها؛ حيث تم برنامج 

ساسية أ، بسبب استخدامها بصفة إثارة للقلق المواد الغذائيةكأحد أهم لحوم األغنام منصب على  لتركيزوكان معظم ا

كى يكون من السيزيوم المشع  قصىاألحد فقد تم تطبيق ال حماية المستهلكينومن أجل . فى النظام الغذائى البريطانى

هذا الحد في المملكة المتحدة في تقديم  تم . وقدالكارثيةة حادثبال من لحوم األغنام التي تأثرت )مجبيكريل / ك 1000(

بموجب الصالحيات المنصوص  ،)31المادة ( ، واعتمادا علىالمفوضية األوروبية ، بناء على نصيحة من1986عام 

؛ 1986منذ عام إال أوامر الطوارئ  بينما لم تستعمل  .(FEPA) 1985 لعام البيئةحماية األغذية و قانون عليها في 

فى الخراف التى  - خاصةصفة ب –وتنقالتها، والتحكم بيع الخراف  تحركاتعلى حاكمة فرض قيود وذلك بهدف 

يرلندا أسكتلندا و أشمال ويلز و و أجزاء من كمبريا،  في بعض ود المسموحة؛ خاصةالحدالقيم اإلشعاعية لها تتجاوز 

نها " أقامت بوضع شروط تعريف منطقة ما بالجغرافية، و المناطق  تحديدالقيدية بوامر تكفلت هذه األ وقدالشمالية. 

وهى المنطقة التى بها خراف أو تنتج مواد غذائية تعدت قيم المستويات اإلشاعية لها القيم المسموح  "؛ محظورة ةمنطق

غنام األوتبعا لهذه الشروط فإن  معينة ومحددة بدقة على ما يحتويه نطاقها الجغرافى. ضوابطبها، كما يجب اتباع 

بسبب و السلسلة الغذائية. ها لو خبد –بتاتا  –ال يسمح الحدود المسموحة  ها اإلشعاعىمستويات تلوثالتى تعدت 

 المملكة المتحدةبتربة المناطق المرتفعة من أنواع  فىمعينة وجود مادة ونتيجة وفيزيائية محددة كيميائية خصائص 

؛ مما الخراف بسهولة من التربة على العشب، وبالتالي تتراكم في السيزيوم المشع ال يزال قادرا على االنتقالفإن 

وقوع على عاما  20أكثر من  ، وعلى الرغم من مرور. وبناء على ذلكيوجب استبعادها من السلسلة الغذائية لإلنسان

ه، مع تغير القيم التى طبقت عليها منذ البداية وحتى تاريخمناطق ة الرهيبة فال تزال القيود مفروضة على تلك الالحادث
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كانت المناطق المحظورة متسعة وممتدة  في البدايةالمرجعية للتلوث اإلشعاعى، وتغير الحدود الجغرافية ذاتها؛ ف

مستويات النشاط كما هبطت القيم المسجلة ل، األطراف، بمضى الوقت تقلصت أطرافها، ومن ثم قلت مساحاتها

أيرلندا  عنتماما رفع القيود  كما تم، عند بدايات تشيرنوبيلذات المناطق م إلى قيم دنيا نسبيا بالمقارنة بقي اإلشعاعي

لقيود التى خضعت لوالمزارع  عدد األغنام ) مزيد من التفاصيل عن3 –(أ جدول ويعطى ال. 2000الشمالية في عام 

فى نفذت  تيالقيود الكذلك فإن . ، وذلك للمقارنة2007، و 2000، 1990، 1986 مدى األعوام المفروضة على

اآلن ارت صئة قد ر اطتعرض إشعاعى حالة على أنه  –آنذاك  -أثناء الوضع األولى لحادثة تشيرنوبيل الذى صنف  

 . قائمإشعاعى تعرض  الوقاية، باعتبار الوضع اآلن حالةجزءا من استراتيجية 

لسيزيوم المشع في الغطاء النباتي في المرتفعة ل مستوياتاللم يكن من الممكن تنفيذ تدابير وقائية للحد من ) 49-(أ

هذه لبيئة حساسة الطبيعة الو  ،التضاريسطبيعية ممثلة فى بسبب القيود الالتى تم تحديدها؛ المناطق المحظورة 

، لمواجهة تبعات حادثة جداإشعاعى جاد برنامج رصد فقد تم انشاء وتصميم  مع ذلكو . من ناحية أخرى المناطق

، والحفاظ على األغنامكذلك حماية و  ، وتوفير سبل المعيشة اآلمنة لهم،حماية المزارعينى ؛ مما ساعد علتشيرنوبيل

نسلها، هذا باالضافة إلى استمرار ثقة المستهلك فى لحومها ومنتجاتها األخرى فى ظل أجواء القلق المسيطرة من 

في للعمل به واإلصدار"  الهدف" باسم والمعروف اإلشعاعى، برنامج الرصدالتلوث اإلشعاعى. كما تم اطالق مخطط 

 األغنام من منطقة محظورةفإنه من الممكن نقل  في إطار هذا المخططو . 1986منذ عام  ، وذلكالمناطق المحظورة

فيها يسمح  مستوى السيزيوم المشعفالحين، بعد أن يؤكد برنامج الرصد اإلشعاعى المعنى بأن مزارع الحيوانات ضمن 

 اإلشعاعى. ويتم استخدام تقنية الرصد أمانى الفالحين التى لم تكن لتتحقق بدون هذا البرنامج، وهو ما كان أحد بهذا

يطبق مستوى عندها في نتائج الرصد المباشر، و برصد أية تقلبات متضمنة أو تغييرات ملموسة المباشر للسماح 

األغنام التي تتجاوز  الطبع فإنوب. بيكريل / كجم) 1000بيكريل / كجم) عوضا عن ( 645اإلجرائى ليكون (العمل 

؛ إال المفروضة عليها تم االفراج عن القيودمن ثم ال يو  ؛بصبغةاإلجرائى السابق يتم تمييزها العمل مستوى قياساتها 

 دخول السلسلة الغذائية.ها بيسمح لقيود، ومن ثم تلك البعد أن تمر من 

الحقيقة التى بمقتضاها  األغنام في المناطق المحظورة إدراك ابدأ مزارعو  1986منذ عام والدليل على ذلك أنه  )50-(أ

المراعي قيامهم برعى أغنامهم على واإلصدار" إذا تم  العالمة اجتياز اختبار "القائمين على تربيتها لحمالن ليمكن 
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تحسين العمل على و ، المرتفعةاألراضي ، وهجر المناطق الغير محسنة كلية فى المنخفضة المحسنة في األراضي

قد قاموا بتكييف لمزارعين كان هؤالء ا في وقت الحقوعلى ذلك فقبل الذبح. و تسمين كافية أثناء ال المراعي لفترة

بشتى الطرق المتعارف عليها  -العمل و الجيدة، التى ال غبار عليها، لالستفادة من أراضيهم ، أغنامهم تربية ممارسات

الحمالن قبل الذبح. وأصبح  األراضي المستأجرة لتسمينزا على بصفة أعلى تركيخاصة  اتتحسينضفاء إعلى  –

التى لم تكن مألوفة  الممارسة الجديدة ، كنوع منالمتعارف عليه الحية جزء من هذا الروتيناإلشعاعى للخراف الرصد 

أن تزول ، إلى سنوات قادمةقائمة كما هى، ول القيودطبعا فسوف تظل تلك المجتمعات الزراعية. و فى تلك من قبل 

 .دواعيها تماما
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 . جوانا / البرازيل9أ.
 

أحد أجهزة العالج وجد اثنين من الزبالين  وفي مدينة جويانيا البرازيلية 1987عام من سبتمبر  13يوم فى  )51-(أ

ولقد احتوى الجهاز على نظير . ، والتى تم هجرها منذ فترة طويلةإحدى العيادات المغلقة فىالمتروكة اإلشعاعي 

من ي شكل مسحوق قابل للذوبان ، علبكريل تيرا) 50.9) المشع، والذى بلغت شدته اإلشعاعية (137 –(السيزيوم 

بعد رفع الغطاء الدوار للجهاز الحاوى للدرع الواقى الخاص بالمصدر المشع تم أخذ هذا المصدر كلوريد السيزيوم. 

تعاملوا معه بطريقة همجية؛ مما تسبب فى تمزق حاوية المسحوق، ومن ثم انتشرت أجزاء بكل حماقة إلى المنزل، و 

 عيبب قام هذان الشخصان . بعد خمسة أياممنه. انتاب المرض كال الشخصين فى خال ل ساعات من فعلتهم الشنعاء

اللمعان الصادر من ر تاجر خردة في الحي. الحظ هذا التاجالخردة ل على أنها قطعة من قطع من الغطاء الدوار

حاوية المصدر المشع فبذل جهود مكثفة بأدوات مختلفة لتحطيمه والوصول إلى أجزاءه الداخلية. وكنتيجة حتمية لتلك 

المحاوالت من تاجر الخردة فقد حدث التمزق، ومن ثم انتشر المسحوق المشع بطريقة متزايدة. نتج عن هذه الحادثة 

ربعة قتلى أمما أدى الى سقوط ) شخص 129وكذلك أصيب بالتلوث اإلشعاعى (تلوث مساحات شاسعة من األرض، 

 .هبتر ساعدتم وواحد 

 بواسطة االتصاالت االجتماعية، وبيع ) المشع137 –اإلشعاعى الناتج عن نظير (السيزيوم التلوث حد انتشر  )52-(أ

؛ التى تسببت فى تشتت المسحوق الرياحزاد االنتشار بفعل ، و المشع قطع من المصدركذلك تحركات المواد الملوثة، و 

محاور رئيسية ملوثة سبعة نجم عن ذلك العثور على  .ليثبته فى األماكن التى انتشر بها المطرالمشع، وأتى بعدها 

وأصدقاء الذين تم خاص بعائلة  منزل) 22منها (كن، مس )42(في حيث ثبت وجود تلوث إشعاعى  باإلشعاع؛

تم لي سيفرت / ساعة، و لم )10-1( ها فى حدودتراوحت مستوياتية إشعاعلجرعات آخرون  )20تعرض (، و اجالؤهم

ورقة  مليون )10التى تلوثت إشعاعيا من بين ما يزيد عن (ورقية البنكنوت المن عمالت  )68أيضا اكتشاف عدد (

فواكه لليق االستنشاق واالبتالع داخليا عن طر  واتعرضبالنسبة لسكان المنطقة فقد  بنكنوت خضعت لالختبار.

 ،) المشع137 –المنبعثة من (السيزيوم اما جأشعة عن طريق اختراق خارجيا  واتعرضكما ، الملوثة والخضروات

، وعدم العثور على أى نسب إشعاعية ألية نويدات مشعة مياه الشربوكان الخبر الوحيد السعيد هو التأكد من نظافة 
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 جماليإلوتحليل عينات براز ، بول) عينة 4000(أكثر من تم تحليل  1988ويناير  1987أكتوبر بين ما . بها اطالقا

/ رجل، بينما  سيفيرت) 56.3( ن التعرض الخارجيعالجماعية شعاعية الجرعات اإلبلغت قيم و . شخص )80( عدد

) 14.9على (تعرض الخارجي ال)، ولقد اشتملت تلك التحاليل فى 3.7كانت القيمة ذاتها نتيجة التعرض الداخلى (

 ) لألربعة الذين لقوا حتفهم من جراء التعرض للمصدر المشع.2.3رجل / سيفيرت، وفى التعرض الداخلى (

تمت إزالة المواد النسبة للبيئة فقد وب. )550(أكثر من الذين تم حشدهم ألداء مهام ازالة التلوث عمال بلغ  عدد ال )53-(أ

مع السوائل بينما تم التعامل ، خاصة ومجهزة لهذا الغرض حاويات مختلف المواقع وتحميلها فيفي البيئة من الملوثة 

لمواد اإلشعاعى ل حدود إزالة التلوثواتفق على أن تكون . المسلحة الخرسانة الملوثة بخلطها بطريقة معروفة مع

أقل من بلغ تلوثه السطحى أي شيء بار وبناء على هذا فقد تم اعت. البرازيلية المعايير الوطنيةمع  ةفقمتالصلبة 

ث اإلشعاعى و ى التلو بينما تم تمييز مستتأثر بالحادث. يلم التعامل معه على أنه و  ،نظيف هأن) بكريل / كجم 74(

حدود ، وهى المللي سيفرت / ساعة )20 ، 2للمستوى اإلشعاعى بالتالمس تبلغ (قيم اعتبار السطح ملوثا عند قياس و 

التى تم  التقديرية ية اإلشعاعيةنشاطولقد بلغت ال. بالترتيب متوسطة المستوىالمنخفضة و التلوث المميزة لقيم ال

الشدة  ، مع مالحظة أن)137 –(السيزيوم من  )بكريل تيرا 44( زالة التلوثالعمليات الدءوبة إلخالل  هااستعادت

العمليات صارت المنطقة خالية من أية أخطار وبانتهاء تلك ، )بكريل تيرا 50.9( اإلشعاعية األصلية للمصدر كانت 

 .)3م 3500التى تم ازالتها هى ( المتولدةالمشعة حجم النفايات إشعاعية ملموسة. وكانت المحصلة النهائية ل

القلق كوامن الكثير من  ه؛ حيث فجرتالتغطية اإلعالمية األولية ل هأثارتمن اآلثار السلبية األولية للحادثة ما  )54-(أ

 ما، والتى كانت رنوبيل في االتحاد السوفيتي السابقيلحادث مفاعل تش ة السيئةذكريات األخير المع ، خاصة للمجتمع

فى المرحلة التالية الدارة  وسائل االعالمتعاملت عندما فى التحسن النسبى الوضع زالت عالقة فى األذهان. بدأ 

التى عمدت إلى طمأنة بل وتعليم  اإلجراءات المنفذة ريرجهودها على تقديم تقا تركز األزمة بحرفية، فكان أن 

ناهيك عن التكلفة  ،كانت مؤثرة جدا جتماعية للحادثةقتصادية والتداعيات اإلفإن اآلثار اإل . ومع ذلكالجمهور

ى اإلشعاعرصد الللضحايا، و  الصحية والعالج الطبي والرعايةالبشرية التى أزهقت،  المباشرة المتمثلة فى الحيوات

اآلثار المترتبة تتيقن كم كانت التدابير المضادة المذكورة أعاله، بالنظر إلى كل تلك ألشخاص والمنطقة الملوثة، ل

ومن الغريب أنه وبرغم عدم حدوث جدا. ومؤثرة  ةهام -الذى كان من الممكن تفاديه ببساطة  -حادث هذا العلى 
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للدولة بأكملها الزراعى اإلنتاج الناتج القومى من المباع من  قيمةفقد انخفضت  الزراعيةأى تلوث إشعاعى للمحاصيل 

 منطقةالمنتجة فى  ةيعاالصنوعن السلع . ةالحادثتلك من اإلعالن عن وقوع ين فقط عو سبأفي غضون  )٪50(بنسبة 

يوما.  )45-30لفترة بلغت (في أسعار بيعها  )٪40(قدرها فحدث وال حرج؛ حيث انخفض االنتاج بنسبة  جويانيا

زل، وأسعار اإليجارات، اأسعار بيع المنوضرب الكساد بيد حديدية كل شىء؛ فقلت حركة بيع العقارات، وتدنت 

ر اثاآلمن جملة المناطق الملوثة. وكان  أقرب إلىكلما كانت الممتلكات حدة  زادت درجة السوءوأسعار األراضي، و 

) عن المعدالت المعتادة ٪40(حوالي ؛ حيث انخفضت ياحةالستضررت حركة و  ،حجوزات الفنادق ة أن تأثرتالسلبي

التى تبعد بمقدار ساعة سير في المناطق ث فقط بل حتى و ليس فى محيط مناطق التل، نة من العامو فى تلك اآل

القهرى الناجم عن المفاهيم المغلوطة للمسائل  دائرة التلوث. وبسبب الخوف المرضى والوسواس بالسيارة من مركز

الطيران على متن ال في الفنادق، و قامة من جويانيا باإل بعض السكانة بالتلوث اإلشعاعى فلم يسمح لالمتعلق

ثباتات الهوية الشخصية الخاصة بهم أشارت إلى أنهم من إ، لمجرد أن الحافالتبواسطة السفر حتى الطائرات، أو 

من أهالى جويانيا أو  لناسمن اطلب شهادات رسمية بلغ الخوف المرضى من اإلشعاع مداه بعد أن صار . و جويانيا

 .أمر شبه عادى تفيد خلوها من التلوث اإلشعاعى كل مكانمحيطها فى في المنتجة السلع 

ي المدى الطويل بسهولة في الشوارع، ت المواد المشعة مسببة التلوث اإلشعاعى علقلتنا فقد مطار الغزيرةبسبب األ )55-(أ

فقد صار من بالغ الضروريات القيام بالتخطيط  التربة. ولذلكنويدات المشعة من خالل أعماق الباإلضافة إلى هجرة 

لمحاولة إعادة األمور إلى نصابها الصحيح قبل على المدى الطويل،  عىعاشإلزالة التلوث اإللتنفيذ عمليات إضافية 

 لىبشكل رئيسي عها على المدى الطويل يات ازالة التلوث المزمع اجراءعملحدوث التلوث اإلشعاعى، على أن ترتكز 

على هذا فقد المعالجة، و ية تغطى عمليات لوائح البرازيلتكن اللم تلك اآلونة والحدائق، والشوارع. في  ،ملوثةالمنازل ال

للممارسات. ولذلك،  يةحدال جرعةقيم ال وه هووقبلالقائمين على تولى األمر الناس بعض  هفهمكان األمر الوحيد الذى 

 )لي سيفرتلم 5( استعمال قيمة مرجعية قيمتها  لىإيؤدي االقتراح الذى يعتمد على نهج تقريبى فقد تقرر استخدام 

امل و عال) بالوضع فى االعتبار سنة/  سيفرت ليلم 1( ةالمتوسطلألزمة، على أن تكون القيمة  في السنة األولى

وللتقريب والتوضيح يمكن افتراض عاما.  )70( على مدى زمنى يبلغ المشع سيزيومللفيزيائى واالضمحالل الالمناخية، 

ات معلقالباإلضافة إلى استنشاق  يتعامل مع التعرضات اإلشعاعية الخارجية والداخليةنموذج أن تلك الحادثة تمثل 
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نامى ابتالع الطعام المحيط الجوى، كما تنتج عن ثة الناشئة عن النويدات المشعة التى انتشرت وتغلغلت فى الو المل

الذى ينتج فى مزارع خاضعة لإلشراف الدجاج )، وأيضا بيض والفواكه الحدائق الخاصة (مثل الخضروات،فى 

البيوتات وأماكن العمل،  داخل) لي سيفرتلم 1بلغت (الخارجي اإلشعاعى  معايير للتعرضم اعتماد وتوالمتابعة. 

االستنشاق و الناتجة عن البلع جرعات الداخلية المعايير بينما ظلت ، والعراء في الهواء الطلق )ي سيفرتلمل 3(و

الستخدام نهج مماثل المختصة السلطات وقد اضطرت  .)لي سيفرت / سنةلم 1للنويدات المشعة والمواد الملوثة (

 للممارسات.ية المنظمة وطنال ىء طبقا للقواعدأنشالذى ك الذ

 ،ازالة التلوثو  ،التى خضعت للفحص اإلشعاعىجميع المناطق لعلى مر السنين منتظمة متابعة عمليات تم تنفيذ  )56-(أ

فإن  . ومع ذلكسيرتها األولى، بقيم قريبة من قيم الخلفية القاعديةهذه المناطق مع التسجيل والمتابعة حتى عادت 

الضغط الهائل الذى تعرض له العامة، واجهاد  بب؛ بس1996في عام قد توقف  البيئياإلشعاعى برنامج الرصد 

تسببت ، و )TLDت الوميض الحرارى  (و ك جمعى سلبى، كان من مظاهره اختفاء كر و ونتج عن هذا سل ،جمهورال

 عمل على فحصمن الذهاب إلى أماكن الرصد، وال ين الرسميينملاالسيئة أيضا فى منع العامة للعالسلوكيات 

من قبل النائب العام بالجديد؛ حيث برز طلب  2004. جاء عام التى سجلتها معدات الرصدتسجيل القيم المعدات و 

كما  ،بمعنى أن قيم التلوث اإلشعاعى لها قد تعدت الحدود اآلمنةساخنة" الع ابقالبعض "عمل رصد دقيق لفيه يطلب 

المحيطة الشوارع عض البقاع بوقد عثر بالفعل على مثل تلك النقاط فى بلي، تشغيالمستوى القيم أعلى من أنها 

ومن المهم التأكيد على أن تلك البقاع لم تكن مسجلة سابقا ضمن النطاق الساخن، مما  .بمنطقة الحادثة، وتم ازالتها

يعنى ضمنيا قصور العمليات التى قد أجريت من قبل. وكان أسوأ سيناريو تمت اإلشارة إليه هو الذى تم لتلك الحالة 

 .)لي سيفرت / سنةلم 3.2(الة قدرها جرعة فعالتى سجلت 

والتنسيق الجيد، تطلب التخطيط ت حادثالمن حادث جويانيا هو أن مرحلة ما بعد ها علمس التى تم تو من الدر  )57-(أ

العديد من من المؤسف أن السكان المحليين. و مع أصحاب المصلحة وهم  مع مختلف الجهات المعنية، وبخاصةالتام 

تخطيط إدارة من األساس، فى حالة ما إذا كان  تجنبها مكنكان من الملتنفيذ إجراءات  استخدمت قدالمحلية  الموارد

، والقائمين على تنفيذه على مستوى أعلى من الكفاءة التنفيذية والخبرة العملية السابقة. لذلك من المرجح أفضل الوضع

الطارئة  هذا النوع من الحاالتمثل التعامل مع بالوعي لدى جميع الكيانات المعنية أنه لو توافرت درجة أعلى من 
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ألمكن السيطرة عليها بطريقة أكثر سرعة وأمنا، شرط توافر بعض الحرفية لدى القائمين على التنفيذ، والتميز بالحسم 

 .والحزم والمرونة النابعة عن فهم خقيقى للوضع خالل مراحل السيطرة على الوضع منذ البداية
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