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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي ،بأن تضع أو تعتمد معايير أمان بقصد
حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن األخط��ار عل��ى األرواح والممتلك��ات ،وأن تتخ��ذ ترتيب��ات لتطبي��ق ھ��ذه
المعايير.
وت��ـَص ُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من سلس��لة مع��ايير أم��ان الوكال��ة.
وتشمل ھذه السلسلة األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات .وتصنـَّف المنشورات الصادرة
ضمن ھذه السلسلة إلى فئات ،وھي :أساسيات األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة ،الوارد أدناه ،معلومات عن برنامج معايير أمان الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنش�ورة ومس�وداتھا بالل��ة االنكليزي�ة .كم�ا تت�وافر نص�وص
مع���ايير األم���ان الص���ادرة بالل����ات اإلس���بانية والروس���ية والص���ينية والعربي���ة والفرنس���ية ،باإلض���افة إل���ى مس���رد
مصطلحات األمان الذي وضعته الوكالة وتقرير قيد اإلعداد عن حال�ة مع�ايير األم�ان .وللحص�ول عل�ى مزي�د م�ن
المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

وال��دعوة موجَّ ھ��ة إل��ى جمي��ع مس��تخدمي مع��ايير أم��ان الوكال��ة إلبالغھ��ا ب��الخبرة المس��تفادة م��ن اس��تخدامھا
)كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً( ،بم�ا يكف�ل أن تظ�ل ھ�ذه المع�ايير ق�ادرة
عل��ى تلبي��ة احتياج��ات المس��تخدمين .ويمك��ن ت��وفير المعلوم��ات ع��ن طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو
بالبريد ،كما ھو مبيّن أعاله ،أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن الم�ادة الثامن�ة
من نظامھا األساسي ت�وفر معلوم�ات بش�أن األنش�طة النووي�ة الس�لمية وتيس�ر تبادلھ�ا وتق�وم ،لھ�ذا ال��رض ،ب�دور
الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوص�فھا تق�ارير أم�ان ت�وفر أمثل�ة عملي�ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل تقارير التقييم ا�ش�عاع� ،وتق�ارير ال�ري�ق ال�دول�
لألمان النووي ،والتقارير التقنية ،والوثائق التقنية .كما تصدر الوكالة تق�ارير ع�ن الح�واد� اإلش�عاعية ،وأدل�ـَّة
خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تت�ألف سلس�لة الطاق�ة النووي�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن تق�ارير مص�مّمة لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح��
المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطويرھا وتطبيقھا العمل�ي .وت�رد المعلوم�ات ض�من أدل�ة وتق�ارير
عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز ،وأفضل الممارسات لالس�تخدامات الس�لمية للطاق�ة النووي�ة .وتس�تكمل
ھذه السلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،وتق�دم إرش�ادات مستفيض�ة ،وخب�رة ،باإلض�افة إل�ى الممارس�ات
الجيّدة وأمثلة في مجاالت الق�وى النووي�ة ،ودورة الوق�ود الن�ووي ،والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عّة واإلخ�را� م�ن
الخدمة.
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الدول التالية أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
االتـِّحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجــان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيـا
إسرائيـل
أفغانستان )جمھورية-اإلسالمية(
إكــوادور
ألبانيــا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
إندونيسيا
أنغـوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغنــدا
أوكرانيا
إيران )جمھورية  -اإلسالمية(
آيرلندا
آيسلنـدا
إيطاليــا
بابوا غينيا الجديدة
باراغـواي
باكستان
باالو
البحرين
البرازيل
البرتغـال
بلجيكــا
بلغاريــا
بليز
بنغالديـش
بنمـــا
بنـــن
بوتسوانا
بوركينا فاصـو
بوروندي
البوسنة والھرسك
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيالروس
تايلند
تركيــا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونــس
جامايكــا

الجبل األسود
الجزائر
جزر مارشال
جمھورية أفريقيا الوسطى
الجمھورية التشيكية
الجمھورية الدومينيكية
الجمھورية العربية السورية
جمھورية الكونغو الديمقراطية
جمھورية تنزانيا المتحدة
جمھورية كوريــا
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
جمھورية مولدوفـــا
جنوب أفريقيا
جورجيا
الدانمـرك
دومينيكا
رواندا
رومانيــا
زامبيـــا
زمبابــوي
سري النكا
السلفـادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغـال
سوازيلند
السودان
السويد
سويسرا
سيراليـون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصين
طاجيكستان
العــراق
عـُمان
غابــون
غانا
غواتيمـاال
فرنسا
الفلبيــن
فنزويال )جمھورية-البوليفارية(
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبــرص
قطـــر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميـرون
الكرسي الرسولي

كرواتيــا
كمبوديــا
كنـــدا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكــا
كولومبيــا
الكونغو
الكويـــت
كينيـــا
التفيــا
لبنــان
لختنشتاين
لكسمبـرغ
ليبيا
ليبيريــا
ليتوانيــا
ليسوتو
مالطـة
مالــي
ماليزيا
مدغشقــر
مصر
المغـرب
المكسيك
مالوي
المملكة العربيّة السعوديّة
المملكة الم َّتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشماليّة
منغوليـا
موريتانيا )جمھورية -اإلسالمية(
موريشيـوس
موزامبيق
موناكـو
ميانمـــار
ناميبيـــا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجــر
نيجيريا
نيكاراغـوا
نيوزيلنــدا
ھايتــي
الھند
ھندوراس
ھنغاريــا
ھولنــدا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمـــن
اليونان

واف ق الم ؤتمر الخ اص بالنظ ام األساس ي للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ال ذي ع ـُقد ف ي المق ر الرئيس ي لألم م المتح دة بنيوي ورك ف ي  ٢٣تش رين
األول/أكتوبر  ١٩٥٦على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفــــاذه فــــي  ٢٩تموز/يولي ه  .١٩٥٧ويق ع المق ر الرئيس ي للوكال ة ف ي فيين ا .ويتمث ـّل
ھدفھا الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
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مالحظة بشأن حقوق النشر

جمي ع منش ورات الوكال ة العلمي ة والتقني ة محمي ة بموج ب أحك ام االتفاقي ة العالمي ة لحق وق النش ر بش أن
الملكي ة الفكري ة بص يغتھا المعتم دة ف ي ع ام ) ١٩٥٢ب رن( والمنقح ة ف ي ع ام ) ١٩٧٢ب اريس( .وق د ت م
تمدي د ح ق النش ر من ذ ذل ك الح ين بواس طة المنظم ة العالمي ة للملكي ة الفكري ة )جني ف( ليش مل الملكي ة
الفكري ة اإللكتروني ة والفعلي ة .ويج ب الحص ول عل ى إذن باس تخدام النص وص ال واردة ف ي منش ورات
الوكال ة بش كل مطب وع أو إلكترون ي ،اس تخداما كلي ا ً أو جزئي اً؛ ويخض ع ھ ذا اإلذن ع ادة التفاق ات حق وق
النش ر واإلنت اج األدب ي .ويُرحَّ ب بأي ة اقتراح ات تخ ص االستنس اخ والترجم ة ألغ راض غي ر تجاري ة،
وسيُن َظر فيھا على أساس كل حالة على حدة .وينبغي توجيه أية استفسارات إل ى قس م النش ر الت ابع للوكال ة
) (IAEA Publishing Sectionعلى العنوان التالي:
Marketing and Sales Unit, Publishing Section
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
P.O. Box 100
1400 Vienna
Austria
fax: +43 1 2600 29302
tel.: +43 1 2600 22417
email: sales.publications@iaea.org
http://www.iaea.org/books

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي:
For further information on this publication, please contact :
Incident and Emergency Centre
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
Email: Official.Mail@iaea.org
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تصدير
الھدف من ھذا المنشور ھ و تق ديم إرش اد عمل ي بش أن التأھ ب والتص دي للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية
لمس ؤولي اإلع الم الع ام ،والوف اء بقس م م ن مھ ام الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة بموج ب اتفاقي ة تق ديم
المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي )اتفاقية المساعدة( ،فضالً ع ن الوف اء بمتطلب ات
المع ايير ف ي ك ل م ن سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة )" ،(SF-1مب ادئ األم ان األساس ية"،
وسلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة )" ،(GS-R-2التأھ ب والتص دي للط وارئ النووي ة أو
اإلشعاعية".
وبموجب المادة )٥أ(’ ‘٢من اتفاقية المساعدة ،فإن من بين مھام الوكالة جمع ونشر عل ى ال دول األط راف
وال دول األعض اء معلوم ات ع ن األس اليب والتقني ات والنت ائج المتاح ة الت ي توص لت إليھ ا البح وث الت ي
تتصل بمواجھة الحوادث النووية أو الطوارئ اإلشعاعية .وتحدد سلسلة معايير األم ان  GS-R-2الص ادرة
عن الوكالة المتطلبات الالزمة لبلوغ مستوى مالئم من التأھب والتصدي للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية
ف ي أي دول ة كان ت ،وي رد فيھ ا م ا يل ي :خ الل مرحل ة التص دي" ،تتخ ذ جمي ع الخط وات العملي ة لتزوي د
الجمھ ور ف ي الوق ت المناس ب بمعلوم ات مفي دة وص ادقة ومتس قة ومالئم ة ط وال الط ارئ الن ووي أو
اإلشعاعي" .وھ ي تس تلزم أيض ا ً "التص دي للمعلوم ات الخاطئ ة والش ائعات؛ واالس تجابة للمعلوم ات الت ي
يطلبھا الجمھور ووسائل األخبار واإلعالم".
ويقدم ھذا المنشور توجيھ ات إجرائي ة وص حائف للمعلوم ات تتن اول م ا يمك ن للدول ة تطبيق ه بس ھولة م ن
أج ل بن اء الق درات األساس ية الالزم ة للتص دي للط ارئ الن ووي أو اإلش عاعي .وينبغ ي تكيي ف ھ ذه
اإلرشادات لك ي تتناس ب م ع الترتيب ات اإلداري ة للدول ة المس تفيدة ولغتھ ا ومص طلحاتھا ولمفھ وم التش غيل
والقدرات المتاحة لديھا.
ويص در ھ ذا المنش ور ض من سلس لة الوكال ة بش أن التأھ ب والتص دي للط وارئ وھ و يك ّم ل دلي ل طالئ ع
المتص دين للط ارئ اإلش عاعي ،وذل ك فيم ا يتص ل بمھ ام م وظفي اإلع الم الع ام .وھ و يأخ ذ ف ي اعتب اره
ال دروس المس تفادة م ن ح االت الط وارئ الس ابقة ،بم ا ف ي ذل ك الح ادث ال ذي وق ع ف ي محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة الكھرباء اليابانية في عام  ،٢٠١١ومن مصادر البح ث ،م ع ض مان
االتساق مع سلسلة معايير األمان  GS–R–2الصادرة عن الوكالة.
ولقد أشرف على إصدار عن ھذا المنشور ل .بيرتيلوت ،الموظف في مرك ز الحادث ات والط وارئ ،إدارة
األمان واألمن النوويين ،لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مالحظة تحريرية
ال ينطوي استخدام تسميات معيَّنة للبلدان أو األق اليم عل ى أي حك م م ن جان ب الناش ر ،وھ و الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة،
بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقاليم ،أو سلطاتھا ومؤسساتھا ،أو تعيين حدودھا.
وال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات محددة )سواء مع اإلش ارة إل ى أنھ ا مس جلة أو دون تل ك اإلش ارة( عل ى أي ني ة
النتھاك حقوق الملكية ،وال ينبغي أن يفسر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
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 – ١مقدمة
 -١-١الخلفية
توضح التجربة في مجال الطوارئ النووية واإلشعاعية )اإلشعاع( ١أنّ االتص ال الع ام ھ و واح د م ن أھ م
التحديات في إدارة الطوارئ .وأحيانا ً ،ال يعتبر الخب راء أو المتص دون ح دثا ً م ا حال ة طارئ ة ولك ن عام ة
الناس تراه بشكل آخر .ويشكل التواصل الفعّال مع الجمھور بشأن الطوارئ اإلشعاعية أس اس النج اح ف ي
إدارة الطوارئ .فھو يساعد عل ى تخفي ف المخ اطر ،وي دعم تنفي ذ اإلج راءات الوقائي ة ،ويس اھم ف ي تقلي ل
اآلثار النفسية السلبية إلى أدنى حد.
ولقد تبين أنّ االتصال الفعّال مع الجمھ ور يع زز تنفي ذ اإلج راءات الوقائي ة المناس بة تنفي ذاً سلس ا ً م ن قب ل
األشخاص المعرضين للخطر ويُطمئن األفراد غير المعرضين لمخاطر مباشرة من خالل تقليل الش ائعات
والمخ اوف .وبإمكان ه تيس ير جھ ود اإلغاث ة والمحافظ ة عل ى ثق ة واعتب ار الن اس لألجھ زة المس ؤولة ع ن
ضمان رعايتھم.
ويُشكل التواص ل م ع الجمھ ور بش أن اإلش عاع تح ديا ً .وض رورة إج راء االتص ال دائم ا ً بلغ ة بس يطة ھ ي
حقيقة ال ينبغ ي أن تغي ب ع ن األذھ ان .فالثق ة وت وافر المعلوم ات عنص ران أساس يان ف ي االتص ال بش أن
المخاطر.
وباإلضافة إلى خ دمات الط وارئ المحلي ة )مث ل األفرق ة الطبي ة المحلي ة ،والمس ؤولين ع ن إنف اذ الق انون،
وف رق اإلطف اء( ،ف إن مس ؤولي اإلع الم يض طلعون ب أھم دور ف ي التص دي المبك ر للط ارئ اإلش عاعي.
وبغية النجاح في أداء ذلك الدور ،البد لمسؤولي اإلعالم من التأھب والتدرب قبل حدوث الطوارئ.
 -٢-١الھدف
الھ دف م ن ھ ذا المنش ور ھ و تق ديم توجي ه عمل ي للمس ؤولين ع ن تبلي غ الجمھ ور ووس ائل اإلع الم
بالمعلومات وعن تنسيق جمي ع مص ادر المعلوم ات الرس مية لض مان تزوي د الجمھ ور برس الة متس قة قب ل
حدوث طارئ إشعاعي وأثناء الطارئ وفي أعقابه.
وتوخيا ً لبلوغ ذلك الھدف ،فإن ھذا المنشور:




يشرح أس لوب اإلع داد والت دريب عل ى إج راء االتص االت ف ي ح االت الط وارئ قب ل ح دوث ط ارئ
إشعاعي.
يشرح ضرورة االتصاالت العامة الفعالة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية.
يق دم مب ادئ االتص ال ووس ائله لمس اعدة مس ؤولي اإلع الم عل ى تحقي ق اتص ال ف ّع ال خ الل الط ارئ
اإلشعاعي وعلى تخفيف آثاره أيضا ً.

 ١يشار إلى الطوارئ النووية واإلشعاعية في ھذا المنشور بعبارة الطوارئ اإلشعاعية .والمقصود باإلشعاع ھ و اإلش عاع األي وني،
الذي يرد تعريفه في قائمة التعاريف.

١

 -٣-١النطاق
يتضمن ھذا المنشور إرشادات يمكن تطبيقھ ا عل ى طائف ة الط وارئ اإلش عاعية المحتمل ة برمتھ ا .وھ و ال
يقتصر على م ا يعتب ر عموم ا ً "طارئ ا ً إش عاعيا ً" ك إطالق م واد إش عاعية م ن محط ة للق وى النووي ة )مث ل
تشيرنوبيل أو محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية( ،أو ضياع أو سرقة مصدر مش ع خطي ر )مث ل م ا
حصل في غويانيا( ،وإنما يشمل نطاق ھذا المنشور أي حادث إشعاعي قد يستجيب ل ه الجمھ ور عل ى أن ه
حادث طارئ ،بصرف النظر عن طريقة تصنيف ذلك الحادث تقنيا ً.
ويش رح المنش ور بإيج از االتص االت العام ة ف ي مرحلت ي إزال ة التل وث واالس تعادة ولك ن وث ائق الوكال ة
األخرى ] [١تغطي ھذه المجاالت تغطية أكثر إسھابا ً .وللحصول على مزيد م ن المعلوم ات ع ن المقي اس
الدولي لألحداث النووية )مقياس إينيس( ،ينبغي الرجوع إلى دليل ھذا المقياس ].[٢
وثمة إقرار بتباين االحتياجات واإلجراءات المتبعة في شتى الدول .ويقترح ھذا المنش ور إرش ادات تس تند
إلى التجارب وأفضل الممارس ات وال دروس المس تفادة .وينبغ ي لمس ؤولي اإلع الم ال ذين يس تخدمون ھ ذه
اإلرشادات أن يراعوا على الدوام ثقافة وممارسات اإلعالم المحلية والوطني ة ،والخلفي ة القانوني ة ،ومھم ة
الق ائمين باالتص ال ومس ؤوليتھم ،ودور المنظم ين والمش غلين ،عن د قي امھم ب التخطيط والتواص ل م ع
الجمھور.
ويتس ق ھ ذا المنش ور م ع المتطلب ات الم ذكورة ف ي سلس لة مع ايير األم ان رق م  [٣] GS-R-2وھ و يك ّم ل
اإلرشادات األساسية بشأن االتصاالت العامة التي ترد ف ي منش ورات سلس لة التأھ ب والتص دي للط وارئ
] .[٧ ،٦ ،٥ ،٤ولغ رض التيس ير المرجع ي ،ت رد ف ي ھ ذا المنش ور بع ض إج راءات التص دي الرئيس ية
للطوارئ المستمدة من تلك المنشورات.
 -٤-١البنية
يتألف ھذا المنشور من قسمين ،يتضمن القسم  ١خلفية المحتويات وھدفھا ونطاقھا وبنيتھ ا ،باإلض افة إل ى
إرشادات حول أسلوب استخدام المنشور .أم ا القس م  ٢فيغط ي المعلوم ات األساس ية بش أن نظ ام الس يطرة
على الحوادث ،وجھاز اإلعالم/االتصال العام ،وأدوار االتصاالت العامة والتنس يق أثن اء حال ة الط وارئ،
واحتياجات الميزانية الالزم ة لالتص االت العام ة ،وتخط يط االتص االت العام ة والتأھ ب للط وارئ .وت رد
بقي ة محتوي ات المنش ور ف ي ش كل توجيھ ات إجرائي ة وص فحات معلوم ات وت ذييالت لتوجي ه مس ؤولي
اإلعالم وإسداء المشورة لھم .كما يتضمن المنشور قائمة بالتعاريف.
 -٥-١استخدام اإلرشادات
يقدم ھذا المنشور اإلرشاد من خالل التوجيھات اإلجرائية وصحائف المعلومات والتذييالت التالية:



التوجيھات اإلجرائية بشأن االتص االت العام ة ،وھ ي تتض من تفاص يل اإلج راءات العام ة الت ي يق وم
بھا مسؤولو اإلعالم العاملون في إطار نظام السيطرة على الحوادث.
ص حائف المعلوم ات ع ن االتص االت العام ة ،الت ي تب ين المراج ع المفي دة ف ي ع دد م ن المج االت
الرئيسية لغرض دعم مسؤولي االتصال في تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة في التوجيھات اإلجرائية.

٢



ت ذييالت تتض من نم اذج لتق ديم البيان ات والبيان ات الص حفية والتح ذيرات وس جالت االتص االت
الداخلية.

وترد في اإلطارات " "قوائم بالخطوات الالزم اتخاذھا أو المسائل الت ي ينبغ ي النظ ر فيھ ا أو معالجتھ ا
بغية التأشير عليھا كجزء من قوائم التحقق.
ويتوقع أن يستخدم ھذا المنشور بصفة أساسية من قبل مسؤولي االتصال.
وإذ يوصى بقراءة المنشور بأكمل ه م ن أج ل اكتس اب فھ م ت ام ألھ م جوان ب االتص ال الع ام ف ي الط وارئ
اإلشعاعية ،فليس ضروريا ً قراءة جميع األقسام بالترتيب التسلسلي ،وإنما يُشجع القارئ باألحرى على أن
يب دأ بموض وع مح دد ذي أھمي ة بالنس بة ل ه .وق د أُدرج ت أمثل ة ورس وم وق وائم التحق ق لجع ل المنش ور
واضحا ً ومفيداً.
وينبغي إدراج مضمون ھذا المنشور في الترتيبات الوطنية والمحلية للدولة التي سيستخدم فيھ ا .ويتض من
ذلك ترجمة المضمون إلى اللغة المحلي ة وتنقيح ه لك ي يتس ق م ع المص طلحات المحلي ة وأجھ زة التص دي
ومفاھيم التشغيل .وبعد اكمال المضمون الخاص بالدولة ،ينبغي تنفيذ التدريب واختبار التص دي ف ي إط ار
التمرينات والتجارب.
وليس المقصود بمضمون ھذا المنشور أن يكون نموذجا ً صارما ً وإنما يقص د ب ه أن يش كل إط اراً متك امالً
مع االحتياجات الوطنية والمحلية ،مع مراع اة العوام ل الثقافي ة واالجتماعي ة .يُض اف إل ى ذل ك أنّ تطبي ق
للتوجيھات اإلجرائية سيتوقف على التفاصيل الخاصة بكل طارئ.

٣

 – ٢األسس
 -١-٢نظام التصدي للحوادث
يلزم من كل دولة عضو أن تضع نظاما ً متكامالً للتصدي وأن تحدد بوضوح وتنسق مسؤولياته وس لطاته.
وينبغي أن تجري إدارة التصدي بصورة مباش رة م ن موق ع مرك زي يق ع عل ى مقرب ة م ن مش ھد الح ادث
وفي أسرع وقت ممكن ].[٤
وھناك نوعان مختلفان من مرافق أو مواقع الطوارئ ھما :المرافق أو المواقع المنش أة مس بقا ً )ف ي محط ة
القوى النووية مثالً( وتلك المراف ق أو المواق ع الت ي ُتنش أ وق ت ح دوث الط ارئ .وف ي كلت ا الح التين يج ب
النظر بإمعان في وظائف المرافق والمواقع ومھامھا وظروف تشغيلھا ومتطلباتھا مع القي ام بالتحض يرات
المسبقة الالزمة .وتشكل االتصاالت العامة مجاالً رئيسيا ً في كلتا الحالتين.
ونظ ام الس يطرة عل ى الح وادث ھ و الھيك ل األوس ع اس تخداما ً ف ي التص دي للح وادث وھ و م ا تس تخدمه
إرشادات الوكالة .ويعزز ھذا الھيكل عملية اتخ اذ الق رار بش أن التص دي م ن قب ل مس ؤول الس يطرة عل ى
الح وادث ،حي ث يج ري ع ن طري ق ھ ذا الھيك ل تبلي غ مس ؤول الس يطرة ع ن الح وادث بخص وص جمي ع
األنشطة والمھام .ويتحدد حجم الھيكل وفقا ً لضرورات الطارئ المع يّن ويج ري تكييف ه ع ادة إلدراج ن وع
مھام التصدي وفقا لطبيعة الطارئ .وترد في المرجع ] [٤بعض الھياكل المقترحة التي وضعتھا الوكالة.
ويرتك ز بن اء نظ ام الس يطرة عل ى الح وادث عل ى خمس ة عناص ر رئيس ية ھ ي :الس يطرة ،والتخط يط،
والعملي ات ،واللوجس تيات ،والتموي ل/اإلدارة .وعل ى نط اق األح داث/الطوارئ الص غيرة ،يمك ن لش خص
واحد ،وھ و مس ؤول الس يطرة عل ى الح وادث ،إدارة أو أداء جمي ع ھ ذه العناص ر .أم ا األح داث/الطوارئ
الواسعة النطاق فھي تستلزم عادة إعداد ھذه العناصر عل ى نح و منفص ل .ويج وز تجزئ ة األقس ام األولي ة
لنظام السيطرة عل ى الح وادث إل ى مھ ام أص غر حس ب االحتي اج .وبص ورة نموذجي ة ،ينقس م التنظ يم إل ى
أف رع وفق ا لطبيع ة النش اط ذات مس ؤولية وظيفي ة أو جغرافي ة ،ومجموع ات مس ؤولة ع ن مھ ام وظيفي ة
محددة ،وأخيراً إلى أفرقة ] .[٤ويورد الشكل  ١ھيكالً تنظيميا ً أساسيا ً لنظام السيطرة على الحوادث.
مسؤول السيطرة على الحوادث

مسؤول/فريق اإلعالم

قسم اللوجستيات

قسم المالية/اإلدارة

فرع )فروع(

فريق )أفرقة(

قسم العمليات

فرع )فروع(

فريق )أفرقة(

قسم التخطيط

فرع )فروع(

فريق )أفرقة(

مسؤول األمان

فرع )فروع(

فريق )أفرقة(

الشكل  – ١الھيكل التنظيمي األساسي لنظام السيطرة على الحوادث

٤

وتشكل االتصاالت العامة جزءاً من قسم السيطرة .ووفقا ً لحجم الطارئ ،يتولى شخص واحد أو مجموع ة
من األشخاص أداء ھذه المھمة .ومن بين المزايا الرئيسية لنظام السيطرة على الحوادث ھو أنه يتيح عمل
تخصصات ومھام متنوعة في إطار ھيك ل موحّ د .وفيم ا يخ ص االتص االت العام ة ،ف إن ذل ك يت يح أيض ا
التنسيق بين شتى األجھزة المشاركة في التصدي ،كالوزارات المسؤولة عن الوقاية من اإلشعاع والص حة
والبيئة واألغذية.
 -٢-٢تنظيم التواصل مع الجمھور
يضطلع مسؤول أو فريق اإلعالم بالدرجة األولى بمس ؤولية إع الم الن اس ووس ائل اإلع الم والتنس يق م ع
جميع مصادر المعلومات الرسمية لضمان تزويد عموم الناس برسالة متسقة.
وفي حالة الطوارئ ،يعمل مسؤول اإلعالم تحت إدارة مسؤول الس يطرة ع ن الح وادث ال ذي يواف ق عل ى
المعلوم ات الص ادرة للجمھ ور .وتت ألف األھ داف الرئيس ية للتص دي لط ارئ إش عاعي م ن حماي ة الن اس
وموظفي الطوارئ أثناء عملي ة التص دي .وتت يح التعليم ات  ٢ف ي المرج ع ] [٦المب ادئ التوجيھي ة لحماي ة
العاملين التي ينبغي لمسؤولي اإلعالم اتباعھا باعتبارھم "طالئع المتصدين".
وفي حالة حدوث ط ارئ م ا ،ينبغ ي تعي ين رئ يس مس ؤولي اإلع الم .وق د يحت اج ھ ذا ال رئيس إل ى بع ض
المساعدين ،وذلك وفقا ً لحجم الطارئ ودرجة تعقده وكذلك وفقا ً لمرحل ة الط ارئ .وف ي ح ين يك ون تنظ يم
فريق اإلعالم محدوداً في مرحل ة التأھ ب والمرحل ة الالحق ة لحال ة الط وارئ ،ف إن ھيك ل اإلع الم س يكون
أكثر تفصيال في مرحل ة التص دي للط وارئ .ويتوق ف ذل ك عل ى حج م الط ارئ والم وارد المتاح ة .ويب ين
الش كل  ٢الھيك ل األساس ي لفري ق اإلع الم .كم ا ي ورد التوجي ه اإلجرائ ي  ١قائم ة اإلج راءات األساس ية
لمسؤول/فريق اإلعالم.

الشكل  – ٢الھيكل األساسي لھيئة/فريق اإلعالم

٥

ومھما كان حجم الطارئ ،فإن دور ومھام مسؤول اإلعالم )المشروحة فيما يل ي( تبق ى نفس ھا .وف ي حال ة
ح دوث ط ارئ ھ ام بالنس بة لوس ائل اإلع الم ،ينبغ ي لموظ ف أو فري ق اإلع الم العم ل ف ي إط ار مرك ز
اإلعالم ،وھو موق ع تنس يق جمي ع المعلوم ات الرس مية الت ي تص ّدر لوس ائل اإلع الم بش أن ذل ك الط ارئ.
ويك ون موق ع المرك ز ف ي منطق ة مأمون ة مج اورة لموق ع الط ارئ وب القرب م ن مكت ب الس يطرة عل ى
الحوادث وتخصص له مساحة وھيكالً لدعم تزويد وس ائل اإلع الم بالمعلوم ات بش أن الط ارئ ] .[٦وي رد
في المرجع ] [٤شرح مسھب لمخطط بناء قدرة التصدي للطوارئ.
 -٣-٢األدوار المندرجة في إطار التواصل مع الجمھور أثناء حالة الطوارئ
 -١-٣-٢السلطات المحلية
يمكن للمجتمعات المحلية أن تؤدي طائفة من المھام أثناء حالة الطوارئ من بينھا نشر المعلومات ،وتعبئة
خدمات الرعاية والدعم وتلبية االحتياج ات األساس ية ألعض ائھا .وم ن ش أن التأھ ب عل ى ص عيد المجتم ع
المحلي والتوعية بتدابير الطوارئ أن يساعدا على تحسين التقبل واالمتثال أثناء حالة الطوارئ .كذلك من
ش أنه أن يس اعد فيم ا بع د عل ى بن اء المرون ة ف ي مرحل ة االنع اش .وينبغ ي للس لطات المحلي ة أن تخط ط
للتص دي ألي ط ارئ محتم ل ،بم ا ف ي ذل ك ض رورة اإلج الء ف ي حال ة ح دوث ط ارئ إش عاعي .وينبغ ي
تنسيق ھذه الخطط مع المستويات الحكومية األخرى )السلطات الوطنية(.
والحكوم ات المحلي ة تتوق ع ،ويتوق ع منھ ا ،القي ام باالتص االت بش أن م ا تفعل ه للتص دي لط ارئ إش عاعي.
فسكان المنطقة ووسائل اإلعالم سيناشدون المسؤولين المحليين للحصول عل ى المعلوم ات والخ دمات ف ي
كاف ة مراح ل حال ة الط وارئ ،ولك ن ذل ك سيحص ل بكثاف ة أكب ر ف ي حال ة القي ام ب اإلجالء أو ف ي مرحل ة
اإلنعاش ،حيث يمكن أن يلزم اتخاذ ت دابير طويل ة األج ل بش أن المجتمع ات المت أثرة .وربم ا ش اركت تل ك
الحكوم ات أيض ا ً ف ي إدارة اآلث ار االقتص ادية عل ى الص ناعات المحلي ة والس ياحة وق يم الممتلك ات عل ى
المدى الطويل.
وحرصا ً عل ى تق ديم معلوم ات متس قة لوس ائل اإلع الم وللجمھ ور ،الب د لالتص االت العام ة عل ى الص عيد
ال وطني م ن التنس يق م ع الس لطات المحلي ة المناس بة .وثم ة أھمي ة حيوي ة ألن يك ون متح دثو الحكوم ات
المحلية والمسؤولون المنتخبون مطلعين على ما يتردد قول ه بش أن إج راءات التص دي المتخ ذة والمخ اطر
التي يجري تقييمھا .وعلى الرغم من ع دم احتم ال أن تطل ب م نھم وس ائل اإلع الم رأي ا ً خبي راً بش أن ھ ذه
األم ور ،فإن ه يحتم ل أن يطل ب م نھم التفاع ل محلي ا ً إزاء م ا يح دث .وف ي حال ة ع دم وع ي مس ؤولي
االتصاالت العامة بما يجري ،فإن ردھم على أسئلة من ھذا القبي ل يمك ن أن ي وحي ب أن إدارة التص دي ال
تتم على نحو جيد .ذلك باإلضافة إلى المعرفة العميقة التي تمتلكھا السلطات المحلية بش أن مجتمعاتھ ا مم ا
يجعلھ ا مص درً ا ق ّي ًم ا للمعلوم ات بش أن تحدي د مواق ع مراك ز المعلوم ات ،وتنظ يم االجتماع ات العام ة،
والمراكز الديني ة واألفرق ة المحلي ة مم ا يت يح تب ادل المعلوم ات م ع أعض ائھا ،وم ع س ائر اآللي ات القائم ة
لالتصال بالسكان المحليين.
 -٢-٣-٢السلطات الوطنية
توخ ًي ا للحص ول عل ى اس تجابة إعالمي ة فعّال ة لحال ة الط وارئ ،الب د م ن تنس يق االتص االت العام ة عل ى
المستوى الوطني ،وذلك تجنبا ً لتضارب الرسائل والمعلومات الخاطئة ما بين األجھ زة الوطني ة المش اركة
ف ي التص دي .وينبغ ي تخط يط ھيك ل التص دي ،بم ا ف ي ذل ك أدوار ومس ؤوليات ش تى األجھ زة المعني ة،
ً
تخطيطا مسب ًقا وتوضيحه في كافة خطط التصدي التنظيمية والوطنية .ويمكن االستفادة من نظام الس يطرة
على الحوادث أو أي ھيكل مشابه له لضمان مستوى التنسيق ال الزم ب ين األجھ زة عل ى الص عيد ال وطني.
٦

وھذا الھيكل لن يساعد شتى األجھزة على فھم دورھا فحسب ،وإنم ا سيض من أي ً
ض ا إحال ة طلب ات وس ائل
اإلعالم إلى المتحدث المناسب أو الجھاز المناسب وفقا ً لألدوار والمسؤوليات المحددة.
وبموجب اتفاقية التبليغ المبكر عن وق وع ح ادث ن وويُ ،تل زم جمي ع ال دول األعض اء والمنظم ات الدولي ة
األطراف بتبليغ الوكالة بأي إطالق محتم ل للم واد اإلش عاعية عب ر الح دود الوطني ة مم ا ق د يك ون ل ه أث ر
إشعاعي ھام في دولة أخرى ] .[٧وفي حين يعني ھذا ،بوجه التحديد ،أن التبليغ ملزم في حالة احتمال أن
يؤدي الطارئ إلى اطالق اإلشعاعات عب ر الح دود الوطني ة ،فربم ا كان ت ھن اك أيض ا ح االت يمك ن فيھ ا
النظر في التبليغ ،وال سيما تلك الحاالت التي قد تترتب عليھا عواقب دولية ،كحاالت الطوارئ ف ي الم دن
الكبرى أو التلوث الذي يصيب البشر أو السلع أو النقل عبر الحدود.
ويج ب عل ى ك ل دول ة عض و ومنظم ة دولي ة أن تع ّين وتعل م الوكال ة بمرك ز التح ذير ال وطني ٧/٢٤
والسلطات المختصة ألغراض التبليغ .وينبغي توجيه معلوم ات االتص ال )أرق ام الف اكس والھ اتف ،وعن د
اللزوم عناوين البريد االلكتروني( وكذلك جميع التغييرات فيھا ،إلى مركز الحوادث والطوارئ مع نس خة
إلى البعثة الدائمة ل دى الوكال ة .وت رد جمي ع الترتيب ات ف ي المرج ع ] .[٨وفيم ا يخ ص االتص االت العام ة
أثناء حالة الطوارئ ،ھناك القسم المعني بالنظام الموحد لتبادل المعلومات في حاالت الحوادث والط وارئ
الذي يمكن الحصول منه على تفاصيل االتصال لغ رض طلب ات وس ائل اإلع الم وال روابط م ع أي بيان ات
صحفية .وھذا النظام ھو الموقع الشبكي الموحد المنفرد للتبليغ بش أن الح وادث والط وارئ لص الح مراك ز
االتصال بشأن الطوارئ ومسؤولي مقياس إينيس الوطنيين .ويجري فيما بعد توزيع ھ ذه المعلوم ات عل ى
جميع مراكز االتصال لكي تتطلع على المعلومات التي أعلن ت للجمھ ور ولغ رض توجي ه وس ائل اإلع الم
على النحو المناسب عند االقتضاء.
ويستحسن أن تكون السلطات الوطنية قد أعدت البنود التالية ذات األھمية لمسؤولي اإلعالم:











جھاز التصدي للطوارئ-األدوار والمسؤوليات.
نقاط االتصال لغرض الحصول على المعلومات.
الوصالت االلكترونية الخارجية ،وأرقام الھاتف وعناوين البريد االلكتروني:
 أذون التصدي )التشريعات/اللوائح الوطنية(.
 المشورة األساسية بشأن اإلجراءات العامة التي يمكن للناس اتخاذھا.
الرص د والمراقب ة وخ دمات المختب رات المت وفرة للكش ف ع ن أي إط الق إش عاعي غي ر خاض ع
للمراقبة.
قدرة تقييم الجرعات.
تخطيط التصدي )القدرة الطبية ،إجراءات الوقاية والتصدي(.
معايير التصدي الوطنية )العامة والتشغيلية( وشروح اإلجراءات الوقائية المحتملة.
المعلومات العامة األساسية عن المرافق واستعمال المواد المشعّة في الدولة.
قائمة المخاطر المستندة إلى استعمال المواد المشعة في الدولة/المنطقة/اإلقليم.

 -٣-٣-٢المنظمات الدولية
تشكل "الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية" )الخطة المشتركة( ][٩
اإلطار التنسيقي ألنشطة التصدي التي تقوم بھا المنظمات الدولية ذات الص لة أثن اء الط وارئ اإلش عاعية،
كمنظم ة الص حة العالمي ة ،والمنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة ،ومنظم ة األغذي ة والزراع ة .والخط ة
٧

المش تركة ھ ي آلي ة ش املة مش تركة ب ين الوك االت ،وھ ي تح دد اإلط ار المش ترك ب ين الوك االت للتأھ ب
والتصدي للطوارئ وتتيح سبل تنس يق وتوض يح أدوار وق درات المنظم ات الدولي ة المش اركة ف ي التأھ ب
والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية .وبموج ب الخط ة المش تركة ،تض طلع الوكال ة ب دور قي ادي ف ي
تنسيق التصدي للطوارئ اإلشعاعية.
وترك ز عملي ات التص دي الدولي ة عل ى تنس يق المعلوم ات ال واردة م ن الدول ة الت ي يق ع فيھ ا الح ادث
والموجھ ة لل دول األخ رى وت وفير المس اعدة التقني ة وغيرھ ا م ن أش كال المس اعدة بن اء عل ى الطل ب.
وألغراض االتص االت العام ة ،تك ون الوكال ة مس ؤولة ع ن العالق ات م ع وس ائل اإلع الم وأنش طة رص د
وسائل اإلعالم باإلضافة إل ى نش ر المعلوم ات ع ن خلفي ة الحال ة وع ن دور الوكال ة وأنش طتھا أثن اء حال ة
الط وارئ .وتنس ق المنظم ات الدولي ة فيم ا بينھ ا أنش طة االتص االت العام ة بش أن الخط ة المش تركة ].[٩
وحر ً
صا على ضمان دقة المعلومات قبل اعالنھا ،تتحقق الوكالة من جميع المعلومات م ع الدول ة )ال دول(
المتأثرة.
 -٤-٢احتياجات الميزانية والموارد
يغلب أن يك ون تق دير الطلب ات عل ى اإلع الم أثن اء حال ة الط وارئ ،والتك اليف المتص لة بھ ا ،تق ديرً ا غي ر
ك اف .وتتب اين الم وارد وف ًق ا للمس توى الق ائم لالتص االت العام ة الت ي تجريھ ا الدول ة العض و .وق د تحت اج
الدول التي ال توجد فيھا بالفعل برامج من ھذا القبيل إلى تخصيص موارد مالية وبشرية إضافية م ن أج ل
إع داد م ا ق د يلزمھ ا ف ي التص دي لحال ة الط وارئ م ن سياس ات وإج راءات وت دريب ومنتج ات إعالمي ة
وموق ع لالنترن ت .وربم ا ل زم أي ً
ض ا ت أمين خ دمات تعاقدي ة لرص د وس ائل اإلع الم والترجم ة والدعاي ة
والطباعة والمعدات السمعية والبصرية .وربما لزم كذلك تأمين موارد إضافية إلدراج برنامج اإلعالم في
التمرينات وأنشطة المحاكاة والتدريب في مجال الطوارئ.
وقد يلزم وجود بعض المرافق الجديدة ،وذلك وف ًقا لوضع الدولة العضو .ويمك ن ،بص ورة مؤقت ة ،تحوي ل
المرافق القائمة مثل مراكز الزوار والمكاتب وقاع ات االس تماع والفن ادق وقاع ات الم ؤتمرات والم دارس
الستخدامھا كمواقع ألنشطة االتصاالت العامة.
 -٥-٢التخطيط والتأھب
تشكل االتصاالت العامة جز ًءا قائ ًما بذاته من اإلدارة الش املة للط ارئ اإلش عاعي .وينبغ ي وض ع الخط ط
واإلجراءات الالزمة للقيام باستجابة إعالمية فعالة قبل وقوع أي طارئ .ويلزم إدراج ھ ذه الخط ط ض من
التخطيط الشامل والترتيبات الالزمة إلدارة الطوارئ .وينبغي أن ُت درج ف ي تل ك الخط ط تفاص يل األدوار
والمس ؤوليات واألنش طة الت ي يتع ين تنفي ذھا خ الل عملي ة التص دي .وتق دم اإلج راءات وق وائم التحق ق
تعليمات محددة لألفراد المعيّنين ألداء شتى األدوار ولتنفيذ أنشطة إعالمية محددة.
وينبغي إعداد الخطط واإلجراءات الخاصة ب األجھزة المعيّن ة ،باإلض افة إل ى خط ة وإج راءات االس تجابة
اإلعالمية الوطنية ،وذلك من أجل تنسيق أنشطة االتص ال الع ام م ع الس لطات اإلقليمي ة و/أو المحلي ة .وإذ
يمكن إعالم الجمھ ور م ن ھ ذه المس تويات المختلف ة ،ف إن التس اق المعلوم ات أھمي ة حيوي ة لموثوقي ة تل ك
االس تجابة .وينبغ ي للخط ط أن تح دد أدوار ومس ؤوليات ش تى الف اعلين ف ي االس تجابة اإلعالمي ة ،م ع
تض مينھا آلي ات مح ددة لتنس يق المعلوم ات ب ين كاف ة المس تويات ،والس يما المس تويات المحلي ة واإلقليمي ة
والدولية.
٨

وينبغي للخطة الوطنية أن تشمل أيضا ً تعيين نقط ة وطني ة لالتص ال بالوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،لك ي
تعني بشؤون االتصاالت العامة .ويمكن للسلطة الوطني ة المختص ة المعني ة ب الطوارئ الخارجي ة ] [٨أداء
ھذا الدور أو يمكن استبانة جھة محددة للعالقات مع وسائل اإلعالم كجزء من ترتيبات التصدي المحددة.
وينبغ ي إع داد اإلج راءات الخاص ة بطائف ة واس عة م ن االتص االت العام ة .وق د تتض من تل ك اإلج راءات
رصد وس ائل اإلع الم ،والعالق ات م ع وس ائل اإلع الم ،والبيان ات اإلعالمي ة ،والخط وط الھاتفي ة الس اخنة
لغرض طرح األسئلة.
وللرفاه الشخصي وانتاجية الموظفين العاملين في حالة الطوارئ أھمية حاسمة في تحقيق فعالية التص دي.
وم ن ش أن ض مان تخط يط ق در معق ول م ن فت رات التن اوب وترددھ ا أن يس اعد عل ى تخفي ف الت وتر
واإلرھاق .وقد يلزم تطبيق التناوب لعدد من األي ام أو األس ابيع أو األش ھر .وق د يتب ع الجمھ ور أو وس ائل
اإلع الم أس لوبا ً ع دوانيا ً أو غي ر متع اطف ،مم ا يف رض عبئ ا ً كبي راً وض غطا ً عل ى مس ؤولي اإلع الم ،ل ذا
يجدر أن يكون ھناك تخطيط مناسب عن طريق تدريب عدد كاف من الم وظفين ألداء جمي ع أدوار فري ق
اإلعالم.
ويبين الشكل  ٣دورة التنظيم واألداء الف ّعال إلدوار وأنش طة مس ؤولي اإلع الم المش روحة ف ي التوجيھ ات
اإلجرائية وصحائف المعلومات.

الشكل  – ٣دورة تنظيم وتنفيذ أنشطة مسؤولي اإلعالم.
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"خط ط" ھ و مرحل ة التحض ير لالتص ال ف ي حال ة للط وارئ كوض ع خط ة مس بقة م ثالً لالتص ال
واإلجراءات والترتيبات العملية.
"اعمل" أي مرحلة تنفيذ أنشطة االتصال من قبل مسؤول/فريق االعالم في حالة الطوارئ ككتابة
الرسائل مثالً والعمل على نشر الرسائل العامة بتوجيه من مسؤول السيطرة على الحوادث.
"تحقق" وھو مرحلة التقييم لتحديد مدى فعالية أنشطة االتصال مثل رصد وسائل اإلعالم.
"افعل" أي مرحلة تعديل أنشطة االتصال استناداً لنتائج التقييم في مرحلة "التحقق".

ويوجه مسؤول اإلعالم المعلومات العامة باستخدام شتى السبل المتاحة وفق ا للوض ع ف ي المرف ق الن ووي.
ويوضح الشكل  ٤المعلومات الموصلة وتطور االتصال في الظروف الطبيعية والطارئة.

الشكل  – ٤دورة االتصال بشأن المرافق النووية.

ف ي الش كل  ،٤يش ير اإلح داثي األفق ي إل ى الوض ع ف ي المرف ق الن ووي ،ال ذي يتب اين م ن نم ط التش غيل
االعتيادي حت ى نم ط الط وارئ ويش ير اإلح داثي العم ودي إل ى خط ر حال ة الط وارئ )أي احتم ال وج ود
وضع مؤذ خطير أو خالفه( وحالة طارئة فعلية.
ف ي الرب ع أل ف ،يج ري مس ؤول اإلع الم أنش طة االتص ال آخ ذاً ف ي االعتب ار إدراك الخط ر م ن قب ل
الجمھور .ويجري توسيع جھود االتصال فور حدوث ط ارئ ن ووي ،كجم ع المعلوم ات الحالي ة والجاري ة
عن الوضع من فريق التصدي ،والعمل بتوجيه من مس ؤول الس يطرة عل ى الح وادث بغي ة كتاب ة الرس ائل
الموجھة للجمھور واتخاذ الق رار بش أن أس لوب تق ديمھا ع ن طري ق أكث ر قن وات االتص ال فعالي ة .وتنتق ل
مرحلة االتصال من الربع ألف إلى الربع باء.

١٠

وفي الربع جيم ،يقدم مسؤول اإلعالم معلومات عن المرافق النووية األخرى الت ي ال تت أثر ت أثيرً ا مباش رً ا
بحالة الطوارئ ولكنھا قد تكون مركزاً الھتمام الجمھور وأسئلته ومشاغله.
ومع مراعاة أسباب حالة الط وارئُ ،تطب ق اإلج راءات التخفيفي ة ف ي المرف ق الن ووي .وف ي ھ ذه المرحل ة
)الربع دال( ،يزود مسؤول اإلعالم الجمھور بمعلومات عن ھ ذه اإلج راءات ،آخ ذاً ف ي االعتب ار البيان ات
التقنية والتصدي لحالة الطوارئ على الصعيد االجتماعي.
وتتح ول الرس ائل وقن وات االتص ال م ن تق ديم المعلوم ات ع ن المخ اطر إل ى تق ديم المعلوم ات ع ن حال ة
الطوارئ ثم تدور الحلقة عودة إلى تقديم المعلومات عن المخاطر.

١١

 – ٣التوجيھات اإلجرائية بشأن االتصاالت العامة )التوجيھات اإلجرائية(
)للتنفيذ حسب االقتضاء واإلمكانية العملية(
التوجيه اإلجرائي  – ١اإلجراءات العامة لمسؤول/فريق اإلعالم في حالة الطوارئ















العم ل بتوجي ه م ن مس ؤول الس يطرة عل ى الح وادث وإتب اع المب ادئ التوجيھي ة لوقاي ة الع املين
الواردة في التعليمات  ٢من المرجع ].[٦
تلقي المعلومات من مسؤول السيطرة على الحوادث.
إقام ة خ ط لالتص ال ب ين مس ؤول اإلع الم والمقيّم/فري ق التقي يم اإلش عاعي بغي ة التش اور وإس داء
المش ورة عل ى نح و متواص ل بش أن معالج ة الخط ر اإلش عاعي واإلج راءات المناس بة للتص دي
للطوارئ.
اتخ اذ جمي ع الخط وات العملي ة لتزوي د الجمھ ور عل ى امت داد حال ة الط وارئ بمعلوم ات مفي دة
وصحيحة ومتسقة ومالئمة في الوقت المناسب.
االستعداد ،بالتعاون مع فريق إنفاذ الق انون ،لمواجھ ة االھتم ام الكبي ر ال ذي تبدي ه وس ائل اإلع الم
بما في ذلك وصول المراسلين الصحفيين إلى الموقع.
التأكيد مع مسؤول السيطرة على الحوادث ب أنكم مص در اإلع الم الرس مي ،وتبلي غ المتص دين ف ي
الموق ع ،وأجھ زة إنف اذ الق انون ،والمستش فيات ،والحكوم ة المحلي ة ،والمرك ز ال وطني لعملي ات
الطوارئ بإحالة استفسارات وسائل اإلعالم إليكم.
إع داد وإص دار بي ان ص حفي بالتع اون م ع مس ؤول الس يطرة ع ن الح وادث )أنظ ر الت ذييل األول
على سبيل المثال( لشرح ما يلي:
 الخطر؛
 إجراءات التصدي المناسبة وغير المناسبة من قبل المجتمع؛
 اإلجراءات المتخذة لضمان األمان العام ،ووقاية المنتجات ،وما إلى ذلك.
إنشاء مركز اإلعالم في أقرب فرصة ممكنة حيث يجري متحدث مؤھل واحد أو ھيئة من ممثل ي
جميع األجھزة المعنية بالتصدي جلسات لتقديم المعلومات إلى وسائل اإلع الم .م ع إش راك ممثل ي
الحكومات المحلية والوطنية في جلسات تقديم المعلومات.
تقييم االحتياجات وطلب موارد إضافية.
االستعداد للرد على االستفسارات الدولية والتصدي للشائعات.

١٢

التوجيه اإلجرائي  – ٢الترتيبات العملية لمسؤول اإلعالم
ينبغ ي أن ي تم مس بقا ً وض ع الترتيب ات اللوجس تية لتش كيل فري ق اإلع الم الخ اص بالتص دي ،م ع كاف ة
اإلجراءات الالزمة .وفيما يلي بعض القدرات التي يلزم توفرھا خالل الطارئ اإلشعاعي:















إتباع خطط االتصال العام الوطنية واإلقليمية وما يقترن بھا من إجراءات وأدوار ومسؤوليات.
إتباع خطة/ترتيبات تنسيق االتصاالت العامة/العالقات مع وسائل اإلعالم في البلدان المجاورة.
االحتفاظ بقائمة أسماء الموظفين المش اركين ف ي االتص االت العام ة ف ي إط ار التص دي للط وارئ
)أنظر التوجيه اإلجرائي .(٣
تنشيط اس تجابة إعالمي ة كامل ة )حت ى ف ي حال ة غي اب التنش يط الرس مي للتص دي للط وارئ عل ى
الصعيد الوطني( والدعم التقني واإلداري الالزم.
ضمان قدرات التوزيع )خدمات التوزيع بالفاكس ،نظام توزيع البري د االلكترون ي( لنش ر البيان ات
الصحفية ،واإلشعارات اإلعالمية ،وإجراءات الوقاية ،وما إلى ذلك.
رصد وسائل اإلعالم )الوطنية والدولية(.
ضمان تدريب العاملين على التعامل مع وسائل اإلعالم.
االحتفاظ بقائمة بأسماء المتحدثين المتدربين في مجال وسائل اإلعالم.
كتابة صحائف الوقائع واألسئلة والردود.
االحتفاظ بالخرائط والرسوم اإليضاحية.
ضمان قدرات الترجمة.
استخدام النماذج في تقديم البيانات ،والبيانات الصحفية ،ونقاط التح ُدث وما إلى ذلك.
إنشاء رقم لالتصال الھاتفي المجاني لتلقي نداءات الجمھور.
ضمان وجود اللوجستيات واإلجراءات من أجل إنشاء مركز إعالمي مخص ص )مرك ز اإلع الم(
عند االقتضاء.

١٣

التوجيه اإلجرائي  – ٣قائمة االتصال بمسؤول/فريق اإلعالم
ينبغي وضع قائمة االتصال التالية وتحديثھا باستمرار:






قائمة بأسماء جميع الموظفين المشاركين في العمل ،وأرقام الھاتف في المسكن والھاتف المحم ول
والعناوين.
قائمة بجھات االتصال لدى وسائل اإلعالم.
تفاصيل االتصال بمسؤولي اإلعالم العاملين في المنظمات المسؤولة األخرى.
تحدي د م وظفي االحتي اط ألداء المھ ام اإلداري ة ومھ ام ال دعم كال دعم الحاس وبي ،واالستنس اخ
التصويري ،والرد على المكالمات الھاتفية ،وإرسال الفاكس.
قائمة بأسماء العاملين لضمان التغطية على مدى  ٢٤ساعة.

وينبغي مراعاة ما يلي عند إعداد ھذه القوائم:








توزيع المسؤوليات عن التحقق المنتظم ،واختبار جميع تفاصيل االتصال وتحديثھا.
توزيع المسؤوليات عن التحقق المنتظم من توفر العاملين وتحديث قوائم أسمائھم.
إجراء اختبارات االستدعاء ورصده لضمان اإلقرار بتلقي جميع االستدعاءات.
تحديد الموعد المستھدف الذي ينبغي أن يجري في غضونه تشغيل المرفق عل ى المس توى األدن ى
على األقل.
تحديد )في اإلجراءات( من تقع عليه مسؤولية اإلذن باالستدعاء في حالة الطوارئ.
تحديد )في اإلجراءات( من تقع عليه مسؤولية تنفيذ االستدعاء في حالة الطوارئ.
إع داد عيّن ات لمض مون الرس ائل المحتمل ة الت ي س توجه إل ى ك ل ف رد أو قائم ة للتحق ق م ن بن ود
المعلومات التي يتعيّن تقديمھا )في اإلجراءات(.

ويرد في التذييل الثاني نموذج قوائم االتصال بالعاملين.

١٤

التوجيه اإلجرائي  – ٤التدريب والتمرينات
في حالة حدوث طارئ إشعاعي ،يرجح أن يساعد تحضير الناس واطالعھ م عل ى المعلوم ات عل ى زي ادة
فھمھم للرسائل الصادرة عن السلطات ،مما ييسر تنسيق التصدي لحال ة الط وارئ .وف ي المرحل ة الالحق ة
للط وارئ ،ثم ة فائ دة ش ديدة لتق ديم المعلوم ات الجي دة مس بقا ً ،فھ و يقل ص احتم ال ض ياع ثق ة الن اس ف ي
المؤسسات المسؤولة عن ضمان أمانھم ].[١٢ ،١١
وينبغي وضع تدريب متخصص على إجراء االتصاالت ،وتمرينات وبرنامج تجريبي بغي ة ض مان تأھ ب
العاملين للتصدي بفعالية للطارئ اإلشعاعي في حال ة حدوث ه .وينبغ ي م نح ھ ذا الت دريب لجمي ع مس ؤولي
اإلعالم على أساس سنوي .كما ينبغي تدريب الموظفين من غير العاملين ف ي المحط ات وم وظفي وس ائل
اإلعالم واألخبار.
تدريب مسؤولي اإلعالم
إن الھ دف الش امل ال ذي يرم ي إلي ه ت دريب مس ؤولي اإلع الم ھ و االحتف اظ بم وظفين م ؤھلين للعم ل ف ي
جميع وظائف فريق االتصاالت .ويتكافأ التدريب مع وظيفة الفرد في سياق التصدي للطوارئ.
وينبغي تنفيذ خطة أولية لتدريب الموظفين الجدد على االتصاالت في الطوارئ اإلشعاعية ،وذل ك انطالق ا ً
من مبدأ "حسب االحتياج" .وينبغي كذلك إجراء تدريب سنوي لجميع الم وظفين وأن ي تم ،عن د االقتض اء،
تنسيقه مع إدارة التدريب التابعة لمحط ة الق وى النووي ة .ويمك ن أن يش مل الت دريب دورات داخ ل قاع ات
الدراسة تتناول المواضيع التالية:








التغييرات الحاصلة في خطة أو إجراءات االتصال بشأن الطارئ اإلشعاعي.
التغييرات الحاصلة في خطة أو إجراءات الطوارئ في محطة القوى النووية.
التغيي رات الحاص لة فيم ا يخ ص الم وظفين ومس ؤولياتھم )الخ دمات ،الرقاب ة ،الع املون خ ارج
الموقع ،وغيرھم(.
التغييرات الحاصلة في المرفق والمعدات.
الدروس المستفادة من التدريب السابق والتمرينات والتجارب السابقة.
الدروس المستفادة من التصدي للطوارئ في مرافق الخدمات األخرى.
عند االقتضاء ،الدروس المستفادة من التصدي للطوارئ في الصناعات األخرى.

وينبغي للتدريب السنوي أن يشمل أيضا ً مشاركة في التمرينات أو التجارب.
وقد يل زم إج راء ت دريب خ اص وفق ا ً لن وع الوظ ائف ،بم ا ف ي ذل ك تق ديم الع روض ف ي قاع ات الدراس ة،
والتمرين ات عل ى س طح المنض دة ،والتمرين ات داخ ل المرف ق أو الت دريب عل ى المع دات .ويج وز تق ديم
التدريب الخاص إلى:





المتحدثين.
ممثلي الھواتف/الخطوط الساخنة.
موظفي التماس مع وسائل اإلعالم.
محرري البيانات اإلخبارية.

١٥



مديري المرافق والمشرفين عليھا.

تمرينات الطوارئ
ينبغي لمسؤولي اإلعالم أن يشاركوا ف ي برن امج التم رين ال ذي ت نص علي ه خط ة التص دي للط وارئ ف ي
المرفق .وقد يشمل ذلك ما يلي:






تقديم معلومات عامة عن فريق إعداد السيناريوھات.
إدراج أھداف االتصاالت العامة في التمرينات والتدريب داخل المحطة.
إدراج الرسائل والمواقف التي ستستھل أنشطة االتصاالت العامة والتصدي.
كيف يصبح الفرد مراقبا ً/مقيّما ً للتمرينات أو التدريبات.
التنسيق مع أجھزة التصدي من خارج الموقع.

وينبغي لمسؤولي االتصال أن يشاركوا في تدريب واحد على األقل في السنة ،وأن يتب ع مب دأ التن اوب ف ي
تلقي التدريب لكي تتاح فرصة المشاركة فيه ألكبر عدد ممكن من أعضاء فريق اإلعالم .ووفقا ً لما يحدد،
يجوز لمسؤولي اإلعالم إجراء تمرين ات منفص لة ألفرق ة التص دي للط وارئ اإلش عاعية أو المش اركة ف ي
تلك التمرينات.

١٦

التوجيه اإلجرائي  – ٥اختيار المتحدثين والمبادئ التوجيھية إلجراء المقابالت
خالل حالة الطوارئ ،ال يجوز اإلدالء ببيانات إلى وسائل اإلعالم سوى لألشخاص الذي يؤذن لھ م ب ذلك.
والب د م ن ض مان إع داد جمي ع المق ابالت بتوجي ه م ن مس ؤول الس يطرة عل ى الح وادث .والمتح دث ھ و
الموظف الرسمي المعين للتحدث مع وسائل اإلعالم بدعم م ن أخص ائيي االتص االت العام ة/العالقات م ع
وس ائل اإلع الم ،ال ذين ينس قون كاف ة ال ردود )ف ي حال ة االحتي اج إل ى متح دثين متع ددين( لض مان ع دم
تضارب الرسائل أو تناقضھا .كما يقوم أخصائي االتص االت العام ة/العالقات م ع وس ائل اإلع الم بتوجي ه
المتحدثين وتدريبھم على إجراء مقابالت محددة أو جلسات المعلومات للصحافة.
ويس تند اختي ار المتح دث بالدرج ة األول ى إل ى العوام ل الثالث ة التالي ة :الخب رة التقني ة ،ومس توى الس لطة،
ومھ ارات االتص ال .وض مانا ً لمص داقية المتح دث ،يج ب أن يك ون خبي را ف ي المج ال المع ّين وأن يش غل
وظيفة تتميز بقدر مناس ب م ن االط الع عل ى القض ية الت ي س يتحدث بش أنھا .وف ي حال ة الط وارئ ،يع ين
غالبا مسؤول أقدم ومشارك في إدارة التصدي ألداء دور المتحدث .ويجب أن يتمتع المتحدث أيضا ً بق درة
جيدة على االتصال ،وعلى التعاطف مع مشاغل الجمھور وتبسيط المعلومات العلمية والتقني ة .وينبغ ي ل ه
أن يعمل مع مسؤول اإلعالم من أجل إعداد الشروح المناسبة بلغة مبس طة وتق ديم األمثل ة لش رح المس ائل
التقنية.
ولدى االتصال مع وسائل اإلعالم ،ينبغي للمتحدث أن يكون:











صريحا ً.
مسترخيا ً وواثقا ً.
صادقا ً.
جزاً.
مو ِ
إنسانيا ً وحساسا ً.
مجامالً.
إيجابيا ً ومنطقيا ً.
متيقظا ً.
نشطا ً.
ملتزما ً ومخلصا ً.

تعليمات بشأن المقابالت
عندما يطلب الصحفي إجراء مقابلة ،اطرح عليه األسئلة التالية:
ھل سيجري بث المقابلة مباشرة على الھواء أم ستسجل؟

من ھم األشخاص اآلخرين الذين ستجري مقابلتھم؟

ما ھي المدة المتاحة لتقديم الردود على األسئلة؟ ) ٢٠ثانية لكل سؤال مثالً(.

أين ومتى سيجري بث/نشر المقابلة؟

ما ھو نوع البرنامج الذي ستستخدم فيه المقابلة؟

ينبغي لك أن تتفاوض جيداً بشأن أي متطلبات خاصة قبل إجراء المقابلة )مت ى وأي ن ،عل ى س بيل

المثال(.
لك الحق دائما ً في أن ترفض المقابلة ،ولكن تذ ّكر أن للجمھور الحق في أن يعلم.
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ال يلزم منك الرد على جميع األسئلة .قدم رسالتك األساسية.
ينبغي أن تكون المقابلة فرصة لتوصيل رسالة ھامة إلى الجمھور.

أثناء إجراء المقابلة:
تحدث بإيجاز ووضوح وبساطة ) ٢٠ثانية مثالً لكل بيان(.

كن واثقا ً من نفسك.

كن صادقا ً .وإن لم تتمكن من الرد على السؤال ،اشرح سبب ذلك أو أشر لمن يلزم توجيه السؤال

إليه.
أدرج رسالتك على الدوام في الرد بصرف النظر عن األسئلة المعيّنة.

ال تطرح تخمينات أو توقعات.

اقتصر في الحديث على مجالك فحسب ،وتح ّدث عما تعرفه فقط.

ال ترد سوى على األسئلة المتصلة بحالة الطوارئ ،وال تقدم أي بيانات عامة.

ال تستخدم مطلقا ً عبارة" :لن أعلّق عل ى ذل ك") .اش رح ،عن د االقتض اء ،س بب ع دم ق درتك عل ى

التعليق(.
كن ھادئا ً على الدوام وتجنب أي تبادل محتد.

قبل المقابلة التلفزيونية
تحدث مع الصحفي وحاول إيجاد اتصال شخصي ما معه.

تحدث مع الصحفي بشأن الجوانب العامة.

اطلب من الصحفي أن يخبرك األسئلة كلمة فكلمة.

اطلب عدم توجيه أكثر من  ٣أسئلة أمام الكاميرا.

خذ وقتك للتفكير بشأن ردودك قبل بدء المقابلة.

تذ ّكر الرسائل األساسية التي تعتزم عرضھا.

فيما يخص التلفزيون ،تحقق من خلفية المقابلة .فما يحيطك يمكن أن يشكل رسالة أيضا ً.

أثناء المقابلة التلفزيونية
خذ وقتك للرد على األسئلة ولكن ال تنحرف عن الموضوع أو الرسالة.

حاول أن تجعل ردودك موجزة ) ٢٠ثانية مثالً لكل رد(.

ال تقتصر بالرد بـ "نعم" أو "ال" .اشرح رسالتك وادرجھا في الرد.

ال تثن ذراعيك.

قد تجرى المقابلة خارج المبنى أثناء حالة الطوارئ .في ھذه الحالة ،أطلب الوقوف وال تجلس.

تصرّ ف بصورة طبيعية وحاول االستمتاع بالمقابلة.

حاول الرد بوضوح ،كما لو كنت ترد على صديق أو قري ب ي ود معرف ة رأي ك أو الحص ول عل ى

بعض المعلومات.
إذا كانت المقابلة مسجلة ،يمكنك أن تطلب دوما ً إعادة السؤال.

تذ ّكر أن جھاز التصوير أو تسجيل الصوت ربما كان يعمل قبل بدء المقابلة وبعد انتھائھا.

ما ستسأله وسائل اإلعالم أثناء حالة الطوارئ

حسبما يمكن تطبيقه على الحالة ،كن مستعدا للرد على أسئلة تتعلق بما يلي:
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ألف – شروح حالة الطوارئ
سبب حدوث حالة الطوارئ.

وقت حدوثھا.

نطاق حالة الطوارئ.

نطاق أي إطالقات ،وانسكابات ،وانفجارات ،وتفجرات.

مستويات المواد المشعة أو الخطيرة المنبعثة.

شرح الروائح أو األلوان أو التوھجات.

محاوالت اإلنقاذ أو النجاة.

سالمة الھياكل والنظم والمعدات.

حالة الوحدات األخرى في الموقع.

تأثر إمدادات الطاقة أو اآلثار المتخلفة عليھا.

اآلثار العامة.

المستوى األولي أو المبدئي المحدد لمقياس إينيس.

ما ھي الخطوات التي ستتخذ بعد ذلك.

باء -جھود التصدي
كيف اك ُتشفت حالة الطوارئ.

من الذي أطلق اإلنذار وطلب المساعدة؟

ما ھي األجھزة التي تصدت للطوارئ؟

ما ھي األجھزة المتوقع منھا التصدي للطوارئ؟

التحذيرات المسبقة؛ التحذيرات السابقة لمؤشرات الطوارئ.

وضع المحطة وقت حدوث الطوارئ )في حالة حدوث الطوارئ في محطة القوى النووية(.

وضع المحطة والتصدي )في حالة حدوث الطوارئ في محطة القوى النووية(.

فرص مقابلة المشاركين ،الشھود.

ف رص مقابل ة المتص دين الرئيس يين )المش ّغلين ،اإلطف اء ،الش رطة( والمس ؤولين التنفي ذيين ف ي

الشركة.
فرص مقابلة الخبراء.

جيم – الضرر الملحق بالممتلكات/المعدات
شرح الضرر – نوع المبنى )المباني( ،المحطة ،المعدات.

قيمة الخسائر المقدرة.

أھمية الضرر )لمواصلة التشغيل المأمون أو إغالق المحطة(.

الممتلكات أو المباني األخرى المعرضة للخطر.

حاالت الطوارئ السابقة المرتبطة بالمرفق أو الموقع.

دال – الخسائر
عدد القتلى والجرحى والمفقودين.

طبيعة اإلصابات الحاصلة.

الرعاية المقدمة للمصابين.
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ھل تلوث المصابون أم ال.
أين تجري معالجة المصابين أو إزالة التلوث عنھم.
شرح وظيفة أي قتلى أو مصابين أو ناجين.
كيف تمت عمليات النجاة أو تعرقلت أو توقفت.

ھاء – جھود اإلغاثة
عدد األشخاص الذين تم إجالؤھم من الموقع.

عدد المشاركين في اإلنقاذ واإلغاثة.

المعدات المستخدمة.

العقبات التي تعترض تصحيح المشكلة.

كيف يُمنع تفاقم المشكلة.

األعمال البطولية.

قدرات التصدي لدى األجھزة من خارج الموقع.

واو – وقاية الجمھور والعواقب الصحية
ھل سيتأثر الجمھور؟

ما ھو إجراء الوقاية المتخذ؟

ما ھو األساس الذي يستند إليه في اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الوقاية؟

من ھم الذين يقررون اإلجراءات التي ينبغي للجمھور اتخاذھا ،وأين تقع مقارّ ھم؟

ھل ستنجم أمراض عن اإلشعاعات )كتزايد عدد حاالت السرطان مثالً(؟

تعاريف مصطلحات التعرض.

كيف يتاح األمان بالوقت والمسافة والتدريع؟

ما المقصود بالتستر الواقي؟

ما المقصود باإلجالء؟

لماذا يجري إيواء الماشية؟

ما ھي الفترة المحتملة لمواصلة ھذه التدابير؟

ما الذي علمه أصحاب القرار عن حالة المحطة؟

ما ھي األساليب التي ا ُتبعت في تثقيف الناس قبل حدوث الطوارئ وبعده؟

وينبغي أيضا ً تحضير موظفي االتصال لمواجھة أسئلة تتعلق باآلثار القانونية والمالية المترتب ة عل ى حال ة
الطوارئ .ويلزم إعداد الردود على تل ك األس ئلة بعناي ة ،فإص دار تعليق ات غي ر ح ذرة م ن قب ل مس ؤولي
االتصال قد يؤدي إلى آثار قانونية ومالية خطيرة.
التدريب في مجال وسائل اإلعالم
يستحسن أن يتلقى جميع المتحدثين أمام وسائل اإلعالم خالل الطارئ اإلشعاعي ت دريبا ف ي مج ال وس ائل
اإلعالم على أساس منتظم ومتسق .وينبغي إعداد جميع المتحدثين والخبراء التقنيين إعداداً جي داً لمواجھ ة
تفاعالت التحدي والتوتر المحتملة مع وسائل اإلعالم أثناء الطوارئ اإلشعاعية .والبد من إجراء التدريب
في وقت سابق ألي طارئ محتم ل .وينبغ ي إتاح ة الت دريب عل ى وس ائل اإلع الم لجمي ع الخب راء التقني ين
ممن يحتمل استدعاؤھم لتقديم المعلومات إلى وسائل اإلعالم أثناء الطوارئ.
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وينبغي النظر في العناصر التالية للتدريب على وسائل اإلعالم ضمانا ً إلعداد المتحدثين والخبراء التقنيين
إعداداً مناسبا ً:





إعداد المقابالت.
إعداد الرسائل األساسية.
التدريب على المقابالت اإلذاعية.
أسس االتصاالت في ظروف األزمات.
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التوجيه اإلجرائي  – ٦إعداد الرسائل الموجھة للجمھور
يجب إعداد كافة الرسائل ،الكتابية منھا والشفوية ،بعناية ،على أن تك ون مب ادئ االتص ال بش أن المخ اطر
حاضرة في األذھان .وترد في التذييل األول نماذج لتلك الرسائل .ويساعد إعداد نماذج مسبقة على تيسير
إع داد الرس ائل وتوزيعھ ا ف ي حال ة الط وارئ .وينبغ ي أن تك ون الرس ائل واقعي ة أوالً ،ف الجمھور يري د
الحصول على حقائق وأرقام رسمية وموثوقة.
وفيما يخص الرسائل الكتابية ،فثمة أھمية أساسية لفح وى الرس الة )طبيع ة الط ارئ ،بي ان بش أن الض رر،
العواقب ،والتعليمات( وشكلھا )مفھومة ،وموجزة ،وواقعية( .وينبغي أن تتضمن الرسائل الكتابية ما يلي:









ش رح النوي دات المش عة ون وع اإلش عاع ال ذي ينط وي علي ه الط ارئ .وك ذلك ش رح المس ارات
المحتملة التي يمكن أن يتعرض الجمھور من خاللھا لإلشعاع.
تق ديم تق ديرات الجرع ات اإلش عاعية إذا أمك ن ،وش رح مق ارن لھ ا م ع الجرع ات الناتج ة ع ن
مص ادر اإلش عاع األخ رى ،كاإلش عاعات الطبيعي ة ف ي البيئ ة أو اإلش عاع الن اتج ع ن الممارس ات
الطبية.
شرح اآلثار الصحية المحتملة للجرعات المتلقاة.
شرح كيف يمكن للناس تقليل الجرعات اإلشعاعية ،مع تقديم اإليواء الوقائي كمثال أساسي.
توض يح المن اطق الت ي يمك ن أن يت أثر فيھ ا الس كان والمن اطق الت ي ال يت أثرون فيھ ا )أو الت ي ال
يحتمل أن يتأثروا فيھا(.
إس داء مش ورة متس قة وم وجزة وواض حة .ويستحس ن ،أثن اء ح االت الط وارئ الطويل ة ،إص دار
المعلومات في أوقات منتظمة مما يساعد الناس على مواجھة اآلثار الناجمة عنھا.
تقديم معلومات موثوقة ومشورة واضحة بشأن الوقاية.

باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي للرسائل الشفوية أن تكون:








بسيطة ومفھومة )مع تجنب المصطلحات المتخصصة والمعقدة(.
قصيرة وموجزة وواضحة ) ٣رسائل أساسية ٩ ،ثوان ،نحو  ٣٠كلمة فقط(.
تفي باحتياجات الناس ومشاغلھم )إعالمھم بشأن المخاطر واإلجراءات الضرورية(.
صادقة ،وخالية من التخمينات ،مع تقديم الحقائق.
تعد بما يمكن عمله فقط.
ال تلقي باللوم على اآلخرين.
تشرح سبب عدم توفر بعض المعلومات.

ومن المفيد ،عند التأھب للطوارئ اإلشعاعية ،إعداد البيانات أو صحائف الوقائع بشأن المواضيع التالية:







كيف ينتقل اإلشعاع )بواسطة الغيوم مثالً ،أو الريح أو الھواء أو الماء(؟
كيف يمكن أن ينتشر اإلشعاع )بواسطة العمليات الطبيعية ،البشر ،الحيوانات ،المركبات(؟
ما ھي المسافة التي يمكن أن ينتقلھا اإلشعاع؟
ھل سيلوث اإلشعاع إمدادات المياه واألغذية؟
ما ھي الفترة التي سيدوم اإلشعاع خاللھا؟
كيف ُتحدد مستويات اإلشعاع؟
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كيف ُترصد مستويات اإلشعاع؟
ما ھي أعراض التعرض لإلشعاع؟
كيف يعرف األفراد ما إذا كانوا قد تلوثوا أم ال؟
ماذا يمكن لألفراد عمله لوقاية أنفسھم؟
ما ھي اآلثار القصيرة والطويلة األجل الناجمة عن التلوث؟
كيف سيُعالج المرضى والمصابون ،وھل المستشفيات قادرة على ذلك؟
ما ھو احتمال التلوث العرضي )من أشخاص آخرين(؟
كي ف يمكنن ي الحص ول عل ى معلوم ات أخ رى تتعل ق بحال ة الط وارئ؟ )بم ا ف ي ذل ك خط وط
المساعدة الھاتفية وما إلى ذلك(.

وفي حالة حدوث طارئ ،يمكن عند االقتضاء اطالق ھذه المعلومات األساسية عن طريق وسائل اإلع الم
وموقع االنترنت ،والخط الھاتفي الساخن ،والتوزيع المادي ،وما أشبه.
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التوجيه اإلجرائي  – ٧االتصاالت العامة في شتى أنواع الطوارئ
اإلطالق غير المخطط الناجم عن حادث
ينبغي أن تكون الرس ائل الموجھ ة للجمھ ور أن تك ون واقعي ة بالدرج ة األول ى .ف الجمھور يري د الحص ول
على حقائق وأرقام رسمية وموثوقة .وفيما يلي الخطوات التي يجب أخذھا بعين االعتبار في حالة إط الق
عرضي.



















اشرح النويدات المشعة ونوع اإلشعاع الذي ينطوي عليه الطارئ.
اشرح المسارات المحتملة التي يمك ن أن يتع رض الجمھ ور م ن خاللھ ا لإلش عاع ،وكي ف يمك نھم
وقاية أنفسھم.
قدم للناس ،إذا أمكن ،تقديرات الجرعات اإلشعاعية وكيف يمكن مقارنتھا بالجرع ات الناتج ة ع ن
مص ادر اإلش عاع األخ رى ،كاإلش عاعات الطبيعي ة ف ي البيئ ة أو اإلش عاع الن اتج ع ن الممارس ات
الطبية.
اشرح اآلثار الصحية المحتملة للجرعات المتلقاة ،واألعراض التي يلزم إدراكھا.
عند االقتضاء ،اشرح للناس كي ف يمك نھم تقلي ل الجرع ات اإلش عاعية ،م ع تق ديم اإلي واء الوق ائي
كمثال أساسي.
وضّح المناطق التي يمكن أن يتأثر فيھا السكان والمناطق التي ال يتأثرون فيھا )أو التي ال يحتمل
أن يتأثروا فيھا() .اذكر عند االقتضاء احتمال تغيّر الظ روف المناخي ة وانتش ار التل وث ف ي اتج اه
آخر(.
اشرح بوضوح أي قيود تتعلق باستھالك األغذية أو اللبن أو الماء.
اشرح بوضوح أي قيود أو مشورة تتعلق بالنقل أو السفر.
ق دم مش ورة متس قة وم وجزة وواض حة .وم ن المفي د ،أثن اء ح االت الط وارئ الطويل ة ،إص دار
المعلومات في أوقات منتظمة مما يساعد الناس على مواجھة اآلثار الناجمة.
اختر بعناية المتحدثين المسؤولين عن تقديم المعلومات والرسائل.
اعرض بوضوح األساس المنطقي ألي توصيات بشأن الصحة العمومية ،بما في ذلك االس تحمام،
واالحتماء في المأوى ،واإلجالء ،وتناول أقراص اليود المستقر )عند االقتضاء(.
وضّح أي جوانب من عدم الت ي ّقن المتص لة بطبيع ة اإلط الق الدقيق ة لتيس ير فھ م الجمھ ور لت دابير
ّ
التحذر.
اشرح بوضوح الرسائل التي تتضمن تحذيرات تتعلق باألطفال على وج ه التحدي د .فم ن الطبيع ي
أن تكون للناس ،في حاالت الطوارئ ،مشاغل بشأن أعضاء األس رة المت أثرين أو ال ذين يعتق دون
بأنھم متأثرين فيھا.
اش رح بوض وح مخ اطر التع رض لإلش عاع ،بم ا ف ي ذل ك المخ اطر الح ادة والطويل ة األج ل،
واستخدم عبارات صريحة في ذلك.
اشرح بوضوح ضرورة مراجعة الناس ،عن د االقتض اء ،لمراك ز الرص د الخاص ة الت ي تنش أ م ن
أجل التصدي للطوارئ بغية التمكن من تنفيذ برنامج الرصد الشامل تنفيذاً فعاالً.

٢٤

المصادر اإلشعاعية المفقودة أو اليتيمة
ثمة احتمال لتعرض األفراد و/أو تلوثھم من مصادر إشعاعية مفقودة أو يتيمة .وترد أدن اه الخط وات الت ي
يتعين اتخاذھا إلجراء اتصال واضح وفوري لدى وقوع حادث من ھذا القبيل.











اشرح النويدات المشعة ونوع اإلشعاع الذي ينطوي عليه الطارئ.
اشرح المسارات المحتملة التي يمكن أن يتعرض الجمھور من خاللھا لإلشعاع.
وضّح المناطق التي يمكن أن يتأثر فيھا السكان والمناطق التي ال يتأثرون فيھا )أو التي ال يحتمل
أن يتأثروا فيھا(.
اشرح بوضوح ضرورة مراجعة الناس ،عن د االقتض اء ،لمراك ز الرص د الخاص ة الت ي تنش أ م ن
أجل التصدي للطوارئ بغية التمكن من تنفيذ برنامج الرصد الشامل بفعالية.
قدم للناس ،إذا أمكن ،تقديرات الجرعات اإلشعاعية وكيف يمكن مقارنتھا بالجرع ات الناتج ة ع ن
المصادر اإلشعاعية األخرى ،كاإلشعاعات الطبيعية في البيئة أو اإلش عاع الن اتج ع ن الممارس ات
الطبية.
اشرح اآلثار الصحية الممكنة للجرعات المتلقاة.
اشرح ،عند االقتضاء ،كيف يمكن للناس تقليل الجرعات اإلشعاعية بواسطة مفاھيم الوقت والبع د
واالحتماء في المأوى.
اشرح بوضوح وبلغة مبسطة مخاطر التعرض لإلشعاع ،بم ا ف ي ذل ك المخ اطر الح ادة والطويل ة
األجل.
توقع ارتفاع مستويات القلق لدى الناس وتعامل معھا بتحسس عند إنشاء برنامج للرص د .وي رجح
أن يل تمس الرص د بع ض األش خاص ال ذين يعتق دون أنھ م أنفس ھم ،أو أس رھم ،مت أثرون .وعل ى
العكس ،ھناك بعض الناس الذين يرفضون مراجعة مراكز الرص د لجمل ة م ن األس باب المختلف ة،
بما في ذلك الخوف من التعرض للتلوث من أشخاص آخرين.

االطالقات الناجمة عن األفعال المقصودة التي يرتكبھا أفراد أو جماعات.
إن نتائج اإلطالق المقصود للمواد المشعة من قبل أفراد أو جماعات ال تختلف بالضرورة ع ن االطالق ات
غير المزمعة أو غير المقصودة المشروحة أعاله ،بيد أنه يلزم النظر بعناية في خص ائص ھ ذا الن وع م ن
الطوارئ في سياق االتصال العام.
وف ي حال ة ح دوث ط ارئ م ن ھ ذا القبي ل ،ينبغ ي االتف اق م ع الس لطات المختص ة بش أن بروتوك والت
االتصال بالنظر ألھمية المسائل األمنية .وفيما يلي بعض الخطوات التي يتعين اتخاذھا لالتصال الواض ح
والفوري في حالة وقوع ھذا الحدث:




اشرح النويدات المشعة ونوع اإلشعاع الذي ينطوي عليه الطارئ.
اشرح المسارات المحتملة التي يمك ن أن يتع رض الجمھ ور م ن خاللھ ا لإلش عاع ،وكي ف يمك نھم
وقاية أنفسھم.
وضّح المناطق التي يمكن أن يتأثر فيھا السكان والمناطق التي ال يتأثرون فيھا )أو التي ال يحتمل
أن يتأثروا فيھا() .اذكر عند االقتضاء احتمال تغيّر الظ روف المناخي ة وانتش ار التل وث ف ي اتج اه
آخر(.
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اشرح بوضوح أي قيود تتعلق باستھالك األغذية أو اللبن أو الماء.
اشرح بوضوح بشأن أي قيود أو مشورة تتعلق بالنقل أو السفر.
اشرح بوضوح ضرورة مراجعة الناس ،عن د االقتض اء ،لمراك ز الرص د الخاص ة الت ي تنش أ م ن
أجل التصدي للطوارئ بغية التمكن من تنفيذ برنامج الرصد الشامل تنفيذاً فعاالً.
قدم للناس ،إذا أمكن ،تقديرات الجرعات اإلشعاعية وكيف يمكن مقارنتھا بالجرع ات الناتج ة ع ن
المصادر اإلشعاعية األخرى ،كاإلشعاعات الطبيعية في البيئة أو اإلش عاع الن اتج ع ن الممارس ات
الطبية.
اشرح اآلثار الصحية الممكنة للجرعات المتلقاة ،واألعراض التي يلزم إدراكھا.
اشرح بوضوح وبلغة مبسطة مخاطر التعرض لإلشعاع ،بم ا ف ي ذل ك المخ اطر الح ادة والطويل ة
األجل.
توقع ارتفاع مستويات القلق لدى الناس وتعامل معھا بتحسس عند إنشاء برنامج للرص د .وي رجح
أن يل تمس الرص د بع ض األش خاص ال ذين يعتق دون أنھ م أنفس ھم ،أو أس رھم ،مت أثرون .وعل ى
العكس ،ھناك بعض الناس الذين يرفضون مراجعة مراكز الرص د لجمل ة م ن األس باب المختلف ة،
بما في ذلك الخوف من التعرض للتلوث من أشخاص آخرين.

وستكون ھناك على الدوام اعتبارات خاصة بھذا النوع من الطوارئ ،مما يمكن أن يق ّي د كمي ة المعلوم ات
التي يمكن االفصاح بھا للجمھور .ويلزم تزوي د المتح دثين بمعلوم ات دقيق ة عم ا يمك ن أو ال يمك ن قول ه.
وسيلزم أيضا ً وج ود اتفاق ات بش أن تق ديم البيان ات الض رورية بش أن الص حة العمومي ة دون المس اس ب أي
تحقيق.
وفي حالة ھجوم إرھابي ،سيلتمس الناس المعلومات ،وسيرغبون ف ي االتص ال بأس رھم وحمايتھ ا والتأك د
م ن حص ولھا عل ى الم ؤن األساس ية .ويل زم معالج ة ھ ذه المس ائل ف ي االتص االت الت ي توج ه لألش خاص
األشد تأثراً بالطارئ.
وسيطلب الناس الحصول على المعلومات بشأن الوضع ال راھن ألي فع ل مقص ود ،وحجم ه وإذا م ا تم ت
اس تبانة مرتكبي ه أو الق بض عل يھم .ولق د بين ت البح وث أن المخ اوف يمك ن أن تتراج ع إذا م ا حص ل
الجمھور على معلومات عن أسلوب تصدي خدمات الطوارئ لذلك الوضع.
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 – ٤صحائف المعلومات لالتصاالت العامة )صحائف المعلومات(
صحيفة المعلومات  – ١توصيل المعلومات األساسية بشأن اإلشعاع
يشرح ھذا القسم المعلومات األساسية عن اإلشعاع باستخدام مصطلحات لغوية بسيطة ،وذلك بغية ال تمكن
من توصيلھا للناس بأسلوب مفھوم ،سواء أكان ذلك في مرحلة التأھب أم في مرحلة التصدي.
ما ھو اإلشعاع؟
اإلشعاع ھو ظاھرة انتقال جسيمات قليلة الطاقة عب ر الھ واء أو الم واد )البش رة أو الزج اج أو الم اء ،وم ا
إلى ذلك( .ويمكن أن يخلف اإلشعاع أثرً ا على المادة التي ينتق ل عبرھ ا وف ًق ا لطاقت ه .وين تج اإلش عاع ع ن
م ادة تع رف عمو ًم ا باس م المص در .وق د يك ون ھ ذا المص در طبيع ًي ا أو اص طناع ًيا )م ن ص نع اإلنس ان(.
ويوضح الشكل  ٥اإلشعاع الكوني ومعدالت جرعات التعرض المقترنة به.
بعض المعلومات األساسية عن المصادر اإلشعاعية مشروحة بلغة بسيطة:







يوجد اإلشعاع بصورة طبيعية في البيئة .ويُعرف باسم اإلشعاع الخلفي الطبيعي.
يتعرض الناس لمصادر اإلشعاع الطبيعية ،التي تتضمن األشعّة الكونية ،وأشعّة غاما المنبعثة من
األرض ،ونواتج اضمحالل الرادون في الھواء وشتى النويدات المشعة الموجودة بصورة طبيعي ة
في األغذية والمشروبات.
ويج وز أن يتع رض الن اس أي ً
ض ا للمص ادر
اإلش عاعية االص طناعية ،الت ي تش مل األش عة
الس ينية الطبي ة ،وأش عة غام ا الص ناعية
 ١٥كم
 ١٠ميكروسيفرت
في الساعة
واإلش عاعات المتس اقطة م ن اختب ارات األس لحة
النووية في الغالف الجوي.
ويك ون التع رض الطب ي ف ي التش خيص والع الج
مس ؤوالً ف ي الغال ب ع ن أكب ر الجرع ات م ن
مصادر اإلشعاع االصطناعية.
 ٥ميكروسيفرت
في الساعة

 ١ميكروسيفرت
في الساعة

 ١٠كم

الھيمااليا  ٦٫٧كم
 ٥كم
السا ،التبت  ٣٫٧كم

 ٠٫١ميكروسيفرت
في الساعة
 ٠٫٠٣ميكروسيفرت
في الساعة

مكسيكو ستي  ٢٫٢٥كم
 ٢كم
دنفر  ١٫٦كم
مستوى سطح
البحر

الشكل  – ٥اإلشعاع الكوني ومعدالت جرعات التعرض.
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أنواع اإلشعاع
ھناك بعض المعلومات التي قد يلزم توصيلھا للناس بشأن أنواع اإلشعاع التي يمكن أن تسبب اإلص ابات،
وذل ك للمس اعدة م ثالً عل ى نش ر المعلوم ات الالزم ة لتنفي ذ إج راءات الوقاي ة وتقلي ل الش عور بع دم الت يقن
وجھل المعلومات .ولكن استخدام لغة تقنية بالغة التعقد ،مما قد ال يتيسر للناس فھمه ،يمكن أن ي ؤدي إل ى
زيادة المخاوف وعدم التيقن في حال ة الط وارئ .ل ذا الب د م ن تق ديم معلوم ات مبس طة عل ى ال دوام وبق در
اإلمكان ،مع تجن ب ال دخول ف ي التفاص يل ع ن أن واع اإلش عاع .فلك ي تش جع عل ى االحتم اء م ثالً ،اش رح
كيف يمكن لخرسانة المنزل ص ّد نوع اإلشعاع المنطلق.
ويأتي اإلشعاع في أنواع متعددة ومتباينة ،كما يرد شرحه في الجدول  ،١والتي يمك ن أن تخت رق مختل ف
األشياء ،كما يوضحه الشكل .٦
الجدول  :١أنواع اإلشعاع الرئيسية
إشعاع ألفا

إشعاع بيتا

إشعاع غاما

إش عاع قص ير النط اق ف ي الھ واء
ويمك ن ص ّده ب الورق أو البش رة.
ويمك ن أن يش كل ھ ذا اإلش عاع
خط رً ا إذا م ا دخ ل الجس م
باالستنشاق أو التناول ألن ذلك قد
ي ؤدي إل ى تع رض األنس جة
المجاورة إلى جرعات كبيرة.

إش عاع ق ادر عل ى اخت راق الم واد
واألنس جة لمس افة أبع د ،ولك ن
يمكن ص ّده بالل دائن أو الزج اج أو
المعادن .وھذا اإلشعاع ال يخت رق
عادة أكثر من طبق ة البش رة العلي ا
ولك ن التع رض إل ى جرع ات
كبيرة منه قد يسبب حروق البشرة
وھ و خط ر أيض ا ً إذا م ا دخ ل
الجسم.

إشعاع شديد القدرة على االختراق
ال ذي ال يمك ن الت ّدرع من ه س وى
بم واد ش ديدة الكثاف ة ك الفوالذ
والرص اص .وھ ذا اإلش عاع ق ادر
عل ى توص يل جرع ات خطي رة
للجسم دون حاجة للدخول فيه.

الرصاص

الفوالذ

البالستيك

الورق
ألفا
بيتا

بيتا
غاما

الشكل  – ٦أنواع اإلشعاع وقدراتھا على االختراق.
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مسارات التعرض
ينبغ ي ش رح مس ارات التع رض للجمھ ور بأس لوب بس يط .وت رد الش روح التالي ة بلغ ة بس يطة مالئم ة
لالتصال بالجمھور ويرد توضيحھا في الشكل .٧
ھناك مس اران رئيس يان للتع رض لإلش عاع ھم ا :التع رض الخ ارجي لمص ادر اإلش عاع الموج ودة خ ارج
الجسم والتعرض الداخلي للمصادر الداخلة فيه .ويطلق على األساليب التي يمك ن أن يتع رض فيھ ا الن اس
لإلشعاع اسم المسارات ،وھي تتضمن ما يلي:
 التعرض الخارجي الن اجم ع ن التم اس م ع مص در لإلش عاع أو الوج ود ب القرب من ه )عل ى س بيل
المثال ،شيء أو مادة أو جھاز ق ادر عل ى التس بب ف ي التع رض لإلش عاع ،أو غيم ة تحت وي عل ى
مادة مشعّة أو التلوث األرضي(.
 التع رض ال داخلي بالتن اول )كتن اول أغذي ة أو س وائل ملوث ة ،أو التن اول غي ر المقص ود بواس طة
الي دين المل وثتين(؛ واالستنش اق )كاالستنش اق م ن غيم ة إش عاعية أو ترس بات م ادة مش عّة(؛ أو
االمتصاص من مصدر إشعاعي )من خالل البشرة أو جرح مكشوف مثالً(.

لمعان غيمي

غيمة

منتجات طازجة
لبن طازج

تلوث الجلد

استنشاق

تناول غير
مقصود

تناول غير
مقصود
لمعان من تلوث أرضي ترسبي

الشكل  – ٧مسارات التعرض
الكميات والوحدات
ينبغي التح ّذر بشدة في استخدام الكميات والوحدات ،وينبغي تجنب استخدامھا في االتص االت العام ة بق در
اإلمكان ،وذلك ألن الكمي ات والوح دات اإلش عاعية ليس ت ش ائعة االس تخدام وال يس يرة الفھ م ل دى الن اس.
وھ ي تختل ف ج ًدا ع ن وح دات قي اس الس رعة وال وزن م ثالً ،المس تخدمة ف ي الحي اة اليومي ة .وم ن غي ر
الممكن الكشف عن اإلشعاع بواسطة الح واس )الش م والبص ر وال ذوق واللم س( ولك ن يمك ن قياس ه بس بل
أخرى .ويتضمن الجدول  ٢شروحا ً للكميات والوحدات بلغة بسيطة.
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الجدول  – ٢كميات ووحدات اإلشعاع
قياس اإلشعاع

البكريل ھو وحدة قياس اإلشعاع.
يتفاعل اإلشعاع عند التأيّن مع النسيج البيول وجي ،وير ّس ب الطاق ة في ه .ويطل ق
على كمية الطاقة المترسبة في كل وحدة للكتلة من النسيج اسم الطاقة الممتصة:
وتعرف وحدة ھذه الجرعة باسم "غراي".
وب النظر إل ى أنّ التعرض ات المتس اوية لمختل ف أن واع اإلش عاع معب راً عنھ ا
بالغراي ال ت ؤدي بالض رورة إل ى آث ار بيولوجي ة متس اوية ،يج ري ت رجيح ھ ذه
الجرع ات للتوص ل إل ى وح دات الجرع ات الت ي تمث ل جرع ة فعال ة ،أو
"سيفرت" .ويحدد السيفرت مدى احتمال نشوء أثر ض ار بالص حة .ومھم ا ك ان
ن وع اإلش عاع ،ف إن س يفرتا ً واح داً م ن اإلش عاع ي ؤدي إل ى احتم ال األث ر
البيولوجي نفسه )السرطان أو اآلثار الوراثية( .والسيفرت يُحسب وال يُقاس.

جرعة اإلشعاع

ُتقاس كمية اإلشعاع – "الجرعة" – الت ي يتلقاھ ا الن اس بالس يفرت .ويأخ ذ ذل ك
في االعتبار نوع اإلشعاع وأسلوب تعرض الشخص له.
على سبيل المثال :تبل غ الجرع ة النموذجي ة الت ي يتلقاھ ا الش خص م ن التع رض
لإلش عاع م ن مص ادر طبيعي ة  ٢٫٤مل ي س يفرت ف ي الس نة ) ُتكت ب ٢٫٤
مليسيفرت أو  ٠٫٠٠٢٤سيفرت(.
وينتم ي الس يفرت إل ى نف س أس رة اللت ر والكيل وغرام .ولش رح عب ارة "مل ي"
قارنھا مع الوحدات الشائعة االستعمال كاللتر والملي لتر )مليلتر(.
معدل الجرعة ھو المعدل الذي يتم فيه تلقي تلك الجرعة .وتستخدم ھ ذه العب ارة
غالبا ً لحساب كثافة مصدر اإلشعاع.

معدل الجرعة

على سبيل المث ال :يبل غ مع دل الجرع ة عل ى بع د مت ر واح د  ٥٠ميكروس يفرت
في الساعة ) ُتكتب  ٥٠ميكروسيفرت/ساعة( .وإذا بقي الشخص في ھذا المج ال
اإلشعاعي لمدة ساعتين ،فإنه سيتلقى جرعة كلية تبلغ  ١٠٠ميكروسيفرت.
ويكون السيفرت ھنا أصغر مليون مرة من السيفرت وأصغر ألف مرة من
المليسيفرت.

والعمر النصفي ھو القيمة الثابتة للوقت الالزم لكي تقل كمية المادة المشعة إلى نصف قيمتھا األصلية.
آثار اإلشعاع
ھناك نوعان من آثار اإلشعاع التي يمكن أن يتأثر بھا الجسم :األثر القطعي )أثر قصير األج ل يح دث ف ي
وقت مب ّكر بعد التعرض( ،واألثر العشوائي )أثر طويل األجل ،يحدث بعد سنوات( .والبد من شرح ھذين
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األث رين بعب ارات بس يطة وتجن ب اس تخدام كلمت ي "قطع ي" و "عش وائي" ف ي االتص ال الع ام ،ويمك ن
استخدام المصطلحين التاليين عو ً
ضا عنھا:
اآلثار القطعية :وھي تحدث بعد التعرض إلى مستويات مرتفعة من اإلشعاع تتجاوز ح ّداً معين ا ً ويمك ن أن
تؤدي إلى ضرر فوري في الجسم .ويمكن تشخيص ھذه اآلثار اإلشعاعية تشخي ً
صا سرير ًيا لدى الش خص
المتعرض لإلشعاع .وفور تلقي جرع ة إش عاعية تتج اوز الح د المع ين ،تب دأ اآلث ار ف ي الظھ ور .وتتوق ف
شدة تلك األعراض على مقدار الجرعة المتلقاة.
اآلثار العشوائية :وھي آثار يمكن أن تحدث بعد مرور سنوات عديدة على التعرض لإلشعاع ،بما في ذلك
تطور السرطان بعد عدة سنوات أو عقود ،مع احتمال حدوث آثار وراثية .واآلثار من ھذا القبيل ال يمك ن
التيقن منھا عادة ل دى أي ف رد مع ين تع رض لإلش عاع ،ولك ن يمك ن اس تنتاجھا م ن الدراس ات اإلحص ائية
ألعداد كبيرة من السكان .ويبدو أنھا تحدث بشكل عشوائي لدى السكان المشععين .ولكن ال يمك ن الج زم،
في أي وقت ،حتى بالنسبة للجرعات الكبي رة ،بح دوث الس رطان أو ض رر وراث ي نتيج ة لتع رض الف رد.
وبالمثل ،فليس ھناك حد للجرعة التي يمكن التأكيد بع دم إمكاني ة ح دوث آث ار مض رة دون بلوغ ه .كم ا ال
يمكن الجزم مطل ًقا بأن حدوث السرطان أو الضرر الوراثي ناجم عن تعرض محدد لإلشعاع.
كيف يمكن التعرف على مصدر اإلشعاع؟
ھناك رمزان اُقرّ بھما دوليا للتحذير من مصادر اإلشعاع .يبين الشكل  ٨الرمز الثالثي الوريقات للتح ذير
م ن اإلش عاع .كم ا ط وّ ر رم ز إض افي أح دث ويج ري اس تخدامه للتح ذير م ن اإلش عاع الم ؤيّن ،ويبين ه
الشكل .٩

الشكل  – ٨الرمز الثالثي الوريقات للتحذير من اإلشعاع.

الشكل  – ٩الرمز القياسي اإلضافي الجديد للتحذير من اإلشعاع المؤيّن.

٣١

الوقاية من اإلشعاع :الوقت والبعد والتدريع
يؤلف الوقت والبعد والتدريع أسس الوقاية من اإلشعاع .فالوقت يت يح لن ا تقلي ل كمي ة اإلش عاع ال ذي نتلق اه
إلى أدنى حد أو تقليصھا على األقل .وكلما طالت فت رة التع رض ،ازدادت جرع ة اإلش عاع .والعالق ة ب ين
الوقت والتعرض ھي عالقة خطية .فلو ضاعفنا الوقت ،تضاعف التعرض أيض ا ً .وإذا ط ال الوق ت ثالث ة
أض عاف ،ارتف ع مس توى التع رض بثالث ة أض عاف .ومض اعفة الوق ت عش رة أض عاف ت ؤدي إل ى عش رة
أضعاف التعرض ،وھكذا .ويستعمل الوقت عموم ا ً ف ي االتج اه المع اكس م ن أج ل تقلي ل التع رض .فكلم ا
قصرت فترة التعرض ،انخفضت الجرعة.
أما البعد عن مصدر اإلشعاع فھو طريقة فعالة ج ًدا لتقليل جرعة اإلشعاع المتلقاة .والعالق ة ب ين انخف اض
التعرض والبعد ليست خطية .فمثالً ،إذا كان معدل التعرض على بعد متر واحد م ن المص در يبل غ ،١٠٠
فعلى بعد مترين سيكون معدل التعرض  .٢٥وعلى بعد  ١٠أمتار ،سيكون معدل التعرض .١
واإلش عاع ق ادر عل ى اخت راق الم واد أو األنس جة لمس افة أبع د ،ولك ن يمك ن ص ّده بواس طة بع ض الم واد
)أنظر الشكل  .(٦ويمكن استخدام التدريع المالئم لخفض التعرض لإلشعاع أو تقليصه إلى أدنى حد.
وضع وحدات وكميات التعرض الخارجي في المنظور
يقدم ھذا القسم م ن المنش ور أش كاالً يمك ن اس تخدامھا لوض ع الجرع ات الت ي ُيبل غ بش أنھا ع ادة ومع دالت
الجرع ات م ن إش عاع غام ا الخ ارجي ف ي منظ ور نس بي لآلث ار الص حية المحتمل ة بغي ة معالج ة مش اغل
الناس والمساعدة في الرد على السؤال التالي الذي يتردد من قبلھم " :ھل أنا في أمان؟"
ويشرح ھذا القسم كيف يمكن فھم الجرعة المتلقاة من حمل مصدر إشعاعي أو الوجود بالقرب من ه عن دما
يك ون مص در التع رض الوحي د مص دراً ص غيراً )ص غير الحج م( إلش عاع غام ا الخ ارجي .وال ينبغ ي
استخدامه في الطوارئ الت ي تنط وي عل ى تع رض داخل ي محتم ل أو تل وث ھ ام )كاإلش عاع المنطل ق م ن
مفاعل مثالً( .وھو ال يتناول س وى التع رض الخ ارجي نتيج ة لحم ل مص در لإلش عاع أو الوج ود ب القرب
منه .وال يجري التطرق ھن ا لح االت وج ود تل وث إش عاعي ھ ام أو احتم ال تع رض داخل ي م ن تن اول أو
استنشاق مادة مشعة .وإذا كان ھناك احتمال لتعرض داخلي ،فيجب تقييمه بشكل منفصل.
خالل حاالت الط وارئ الس ابقة ،اس تخدم المس ؤولون والخب راء وغي رھم طائف ة م ن الكمي ات والق يم )مث ل
الس يفرت ،المليس يفرت ،مليسيفرت/س اعة ،ميكروسيفرت/س اعة ،غ راي ،وم ا إل ى ذل ك( ف ي ش رح األث ر
الصحي المحتمل نتيجة للتعرض إلى مصدر خارجي إلش عاع غام ا .واس تخدمت ھ ذه الكمي ات ف ي العدي د
م ن الح االت عل ى نح و خ اطئ أو ل م توض ع ف ي منظ ور يتص ل باآلث ار الص حية .مم ا أدى إل ى الل بس،
وأحيا ًنا ،إلى اتخاذ الناس إجراءات غير مناسبة.
والجرع ة ومع دل الجرع ة ال معن ى لھم ا بح د ذاتھم ا ،وال يمك ن ربطھم ا باآلث ار الص حية المحتمل ة أو
المخاطر على الجمھور إلى أن يتم الرد على األسئلة التالية:




ما الذي تم قياسه أو التبليغ بشأنه؟
كيف تعرض الشخص )سيناريو التعرض(؟
من الذي تعرض؟

٣٢

وفي ھذا القسم ،لن ننظر سوى في آثار التع رض الخ ارجي لمص در إش عاع غام ا )التع رض لم ادة مش عة
خ ارج الجس م( ألن ھ ذا الن وع م ن التع رض ش ائع ويمك ن معالجت ه بطريق ة عام ة إذ أن ه ال يتوق ف عل ى
معرفة النويد المشع المح دد )الم ادة المش عة( المعن ي ويمك ن إس ناده إل ى مع دالت الج رع المقاس ة ب أجھزة
الرصد المتاحة عموما ً .أما تقدير األثر الصحي الناجم عن تناول أو استنشاق م واد مش عة فيس تلزم تحل يالً
مع ّقداً ال يمكن إجراؤه سوى بعد معرفة المادة المشعة الفعلية.
ما الذي تم قياسه أو التبليغ بشأنه؟
ثمة أسماء مختلف ة يمك ن أن تتخ ذھا الجرع ة وفق ا ً ألس لوب حس ابھا أو قياس ھا .إذ يمك ن م ثالً التعبي ر ع ن
الجرعة أو معدل الجرعة بالسيفرت أو الغراي ،كما يطلق اسم السيفرت عل ى كمي ات مختلف ة عدي دة ،بم ا
فيھا :مكافئ الجرعة المحيطة ،مكافئ الجرعة الفعال ة م ن التع رض الخ ارجي أو تن اول أو استنش اق م ادة
مشعة .وتعرف جميع القيم المقترنة بك ل كمي ة م ن ھ ذه الكمي ات بالس يفرت ،ويص عب دائم ا ً المقارن ة ب ين
ھذه القيم.
وتوقع اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لمصدر خ ارجي ل يس ممكن ا ً س وى باس تخدام مك افئ الجرع ة
المحيطة أو مكافئ الجرعة الفعالة من التعرض الخارجي.
كيف تعرض الشخص )سيناريو التعرض(؟
ينطبق ھذا القسم على حاالت التعرض لإلشعاع نتيجة لحم ل مص در مش ع أو الوج ود ب القرب من ه عن دما
يكون مصدر التعرض الوحيد مصدراً صغيراً )أي صغير الحجم( إلشعاع غاما الخارجي.
ولظروف تعرض الشخص دور ھام في تحديد شدة اآلثار الصحية المحتملة .وينبغي النظر في مدى قرب
الشخص من المصدر المشع )على سبيل المثال ،اآلثار الصحية الناجمة عن حمل شيء شديد اإلشعاع ف ي
الجيب أو باليد قد تختلف إلى حد كبير عمّا لو كان ذلك الشيء موجوداً في غرفة( .كذلك فإن مدة تع رض
الشخص يمكن أن تكون بالغة األھمية أيضا ً.
من الذي تعرض؟
إن اآلثار الصحية الموضحة ف ي األش كال  ١٠و  ١١و ١٢ال تتعل ق ب أي ف رد مح دد ،وإنم ا المقص ود ھ و
بيان الخطر األقصى الذي يتعرض له أي كان بمن ف ي ذل ك أكث ر أف راد الس كان حساس ية كاألطف ال م ثالً.
ويوجه اھتمام خاص للجنين الذي يعتبر عادة أكثر المتعرضين ضعفا ً .وأثن اء الط وارئ الفعلي ة ،ال ينبغ ي
توقع حدوث اآلثار الصحية الناجمة عن اإلشعاع لدى أي شخص في جرعات أو معدالت الجرع ات الت ي
تقل عن الحدود الموضحة في تلك األشكال.
اآلثار الصحية المحتملة
تقدم األشكال  ١٠و  ١١و  ١٢الجرعات أو معدالت الجرعات التي قد تحدث معھا أن واع اآلث ار الص حية
األربع ة الھام ة الت ي ت رد مناقش تھا فيم ا يل ي .واإلش ارة إل ى األث ر الص حي ال تعن ي أن ه س يحدث ،ولك ن
ب النظر إلمكاني ة ح دوث اآلث ار الص حية ،ينبغ ي تقي يم الف رد م ن قب ل خبي ر ف ي تش خيص وع الج اآلث ار
الص حية الناجم ة ع ن التع رض اإلش عاعي .إذ ال ي رجح أن تك ون ل دى األطب اء اآلخ رين ،كاألطب اء

٣٣

المحليين ،الخبرة الالزم ة إلج راء تل ك التقييم ات .ويمك ن الوص ول إل ى الخب راء المناس بين ف ي تش خيص
وعالج آثار التعرض اإلشعاعي عن طريق الوكالة أو منظمة الصحة العالمية ].[٨ ،٧
 الوفي ات :٢وھ ي الوفي ات الت ي يتوق ع ح دوثھا نتيج ة للتع رض الخ ارجي ف ي غض ون س اعات أو
أسابيع .وھذه الوفيات ال تنجم عن السرطان الذي يحفزه اإلشعاع .والوفيات الناجمة عن اإلش عاع
تح دث ف ي آخ ر المط اف نتيج ة إلخف اق أعض اء متع ددة ف ي الجس م وتتوق ف عل ى عوام ل مث ل
مع دالت الجرع ات المتلق اة ،والع الج الطب ي ،وس نّ الف رد المتع رض وص حته .وعتب ات الوفي ات
المبينة في األشكال  ١٠و  ١١و ١٢ھي أرقام تحفظي ة وال يتوق ع أن تح دث وفي ات ف ي ھ ذه الق يم
في غالبية الحاالت.
 اآلثار الصحية الخطيرة األخرى )آثار قطعية خطي رة ،(٣وھ ي ت ؤدي إل ى إص ابة دائم ة تقل ل م ن
جودة الحياة .وتشتمل ھذه اآلثار على ما يلي:
 oحروق خطيرة )أنسجة ميتة في مواقع محددة( ناتجة ع ن حم ل مص در غي ر م درّ ع بالي د
أو في الجيب .وموت األنسجة ،وفقا ً لموقعھا ،ال يھدد الحياة عادة.
 oواألمثلة على اآلثار األخرى غير المميت ة الناتج ة ع ن تع رض الجس م بكامل ه ھ ي توق ف
اإلباض ة ال دائم )عتب ة  ١٥٠٠مليس يفرت أو مليغ راي( وتوق ف دائ م للمن ى )عتب ة تبل غ
 ١٠٠٠مليس يفرت أو مليغ راي( ] .[١٤وھ ذه العتب ات تحفظي ة وال يتوق ع ح دوث وفي ات
في ھذه القيم في غالبية الحاالت.
 اآلثار الصحية على الجنين :يكون الجنين ،وفق ا ً لمرحل ة نم وه ،أش د المتعرض ين حساس ية ،حي ث
تحدث لديه آث ار ص حية خطي رة نتيج ة للتع رض إل ى جرع ات أدن ى م ن جرع ات التع رض الت ي
يتلقاھا أي م ن أف راد الس كان اآلخ رين .وال يوج د أي أث ر عل ى الخص وبة واحتم ال وض ع أطف ال
أصحاء نتيجة للتع رض ف ي جرع ات تق ل ع ن  ١٠٠مليس يفرت .وال مب رر إلنھ اء الحم ل ت ذرعا ً
بتعرض الجنين إلى جرعة إشعاعية تقل عن  ١٠٠مليسيفرت ] .[١٣كما أن تلقي الجن ين لجرع ة
تزيد على  ١٠٠مليسيفرت ال يعني أنه سيصاب حتما ً .وتتوقف اآلثار على الجنين التي ت نجم ع ن
تلقي جرعات تزيد على  ١٠٠مليسيفرت على عوام ل عدي دة ،م ن بينھ ا مرحل ة نم و الجن ين .وال
يمكن تقييم ھذه اآلثار الصحية الممكنة على نحو كامل سوى على يد خبراء في تش خيص وع الج
آثار التعرض لإلشعاع.
 خطر السرطان :يشكل توقع احتم ال تزاي د خط ر ح دوث الس رطان نتيج ة للتع رض إل ى اإلش عاع
مس ألة معق دة ومثي رة للج دل .وذل ك ،نوع ا ً م ا ،ألن إص ابة ش خص مع ين بالس رطان ال يمك ن أن
تعزى بش كل ق اطع إل ى تعرض ه لإلش عاع .ل ذا تج ري مناقش ة خط ر الس رطان ف ي س ياق ارتف اع
معدل اإلصابة بالسرطان لدى الفئة المتعرضة عن المعدل المتوقع عادة .وارتفاع مع دل اإلص ابة
بالس رطان أم ر ال يمك ن توقع ه س وى عن د تع رض أع داد كبي رة م ن الن اس إل ى جرع ات عالي ة
تقارب تلك الجرعات التي يمكن أن تؤدي إل ى آث ار ص حية خطي رة .ول م يُكش ف ع ن ارتف اع ف ي
مع دة اإلص ابة بالس رطان ل دى أي فئ ة م ن الن اس ال ذين تلق وا جرع ة جس مية كامل ة م ن مص در
للتعرض الخارجي تقل عن  ١٠٠مليسيفرت )كما يتبين في الشكل .(١٠
 ٢اآلثار القطعية الخطيرة ھي اآلثار المميتة أو التي تتھدد الحياة أو التي تؤدي إلى إصابة دائمة تقلل من جودة الحياة.
 ٣لغرض استخدام ھذه األشكال ،الجرعة الخارجية المبلغة بالمليغراي قابلة للمقارنة مع المليسيفرت.

٣٤

استخدام األشكال
تستخدم األشكال ،عند االقتضاء ،للداللة على ما يلي:




الكمية )ما الذي تم قياسه أو حسابه؟(
النظام الدولي للوحدات )أنظر القسم التالي بشأن وسائل التحويل إلى النظام الدولي للوحدات(.
سيناريو التعرض )كيف تعرض الشخص؟(.

يشرح الجدول  ٣الكميات والسيناريوھات المعالجة في األشكال  ١٠و  ١١و .١٢
الجدول  - ٣الكميات والسيناريوھات المعالجة في األشكال  ١٠و  ١١و ١٢
الكمية – الشرح
مليس يفرت )مليغ راي( –
الجرع ة الكلي ة الت ي تلقاھ ا
الجس م بكامل ه م ن مص در
خارجي إلشعاع غام ا خ الل
فت رة قص يرة نس بيا ً )ف ي
غضون أسابيع(.

االسم الرسمي

السيناريو

الشكل

جرعة فعالة م ن التع رض لمص در خ ارجي إلش عاع غام ا
مصدر خارجي م ع ع دم احتم ال تن اول أو استنش اق م ادة
مش عة )ال يوج د تل وث ھ ام ف ي الوق ت
الحاضر(.

١٠

مليسيفرت/ساعة وفقا ً للقياس مع دل مك افئ مسك أو حمل مصدر مشع )شيء( بمع دل
الذي ت ّم بجھ از لقي اس مع دل الجرع
ة الجرع ة ھ ذا وللفت رة المبين ة ف ي األش كال
الجرعة على بع د مت ر واح د المحيطة
مع عدم تناول أو استنشاق مادة مش عة )ل م
من مصدر مشع )شيء(.
يتع رض المص در المش ع للتل ف وال
يتسرب منه تلوث ھام(.

١١

مليسيفرت/س اعة ھ و مع دل مع دل مك افئ تنفي ذ أنش طة اعتيادي ة ف ي منطق ة يتش ابه
الجرع ة المتوس ط ف ي الجرع
ة مع دل الجرع ة فيھ ا م ع المع دالت المبين ة
المنطقة وفقا للقياس ال ذي ت ّم المحيطة
ف ي الش كل .باإلض افة إل ى ع دم احتم ال
بجھاز قياس معدل الجرعة.
تن اول أو استنش اق م ادة مش عة )ال يوج د
تلوث ھام(.

١٢

وينبغي التأكيد على ما يلي عند مناقشة ھذه األشكال مع الجمھور:
 تدل اإلشارة إلى أثر صحي مع ّين على وجود احتم ال ص غير ب أن يع اني أح د م ا م ن ذل ك األث ر.
وكمية جرعة التعرض ال تعني أن اآلثار الصحية ستحدث حتما ً؛
 يدل غياب اإلشارة إلى أثر صحي على وجود احتمال جي د ج دا ب أن الش خص ل ن يع اني م ن ذل ك
األثر؛
 ال يمكن إجراء تقييمات أكثر دق ة لألث ر المحتم ل عل ى الن اس إال بع د فھ م س يناريوھات التع رض
فھما أفضل وبشرط أن يجريھا خبراء في تشخيص وعالج اآلثار الصحية للتعرض لإلشعاع.
٣٥

وثمة شرح بلغ ة بس يطة لك ل ش كل م ن ھ ذه األش كال ،وھ و يلخ ص طائف ة اآلث ار الص حية لك ل س يناريو.
واستخدام ھذه األش كال يس توجب اإلق رار ب أن الكثي ر م ن المعلوم ات المحص لة ف ي وق ت مبك ر م ن حال ة
الطوارئ قد ال تكون موثوقة جدا ،بل وقد تكون خاطئة.
تحويل بادئات النظام الدولي للوحدات
يج ري ،ف ي معظ م الح االت ،التعبي ر ع ن الجرع ة وس ائر الكمي ات بوح دات تحم ل بادئ ة النظ ام ال دولي.
وتستخدم بادئات النظام الدولي لتقلي ل ع دد األص فار المبين ة ف ي الكمي ات الرقمي ة قب ل النقط ة العش رية أو
بعدھا.
ويقتضي استخدام الجداول واألشكال التأكد أوالً بأن التعبير عن الكميات يتم ب نفس وح دات النظ ام ال دولي
كم ا تظھ ر ف ي الش كل .عل ى س بيل المث ال ،يج ب تحوي ل  ١س يفرت إل ى  ١٠٠٠مليس يفرت لل تمكن م ن
استعمالھا مع الشكل  .١٠ويبين الجدول  ٤التحويالت إلى البادئات التي يكثر استعمالھا في األش كال ،كم ا
يبين الجدول  ٥بادئات النظام الدولي األخرى التي يمكن استعمالھا.
الجدول  – ٤تحويل الوحدات األكثر استعماالً إلى الوحدات المستعملة في األشكال  ١٠و  ١١و١٢
اضرب
سيفرت
ميكروسيفرت

للحصول على
مليسيفرت
مليسيفرت

في
) ١٠٠٠أو ( ١٠
) ٠٫٠٠١أو (٣- ١٠
٣

الجدول  – ٥بادئات النظام الدولي المستعملة عادة
البادئة
تيرا
جيجا
ميغا
كيلو
ھيكتو
ديكا
دسي
سنتي
ملي
ميكرو
نانو
بيكو

الرمز
T

10n
1012

الكسر العشري
1000000000000

G

9

10

M

6

10

1000000

k

103

1000

h

2

10

da

1

10

10

100

1

d

10−1

0.1

c

−2

10

m

−3

10

μ

−6

10

0.000001

n

10−9

0.000000001

p

−12

10

1000000000

100

0.01
0.001

0.000000000001

٣٦

*

 ١٠٠٠مليسيفرت

 ١٠٠مليسيفرت

 ١٠مليسيفرت
 ٢مليسيفرت

*متابعة طبية مبررة من قبل خبير.
** لم تسجل زيادة في الحاالت السرطانية المكتشفة في
جرعات تقل عن  ١٠٠مليسيفرت

الشكل  – ١٠اآلثار الصحية الناجمة عن الوجود بالقرب من مصدر مشع
غير مدرّع ،باالستناد إلى جرعة خارجية للجسم بكامله.

٣٧

شرح الشكل  – ١٠اآلثار الصحية على الجسم بكامله التي تنجم عن التعرض الخارجي لإلشعاع
الكمية :الجرعة الفعالة للجسم بكامله المتلقاة خالل فترة قص يرة نس بيا ً )ف ي غض ون أس ابيع( م ن مص در
خارجي إلشعاع غاما .ويحدث التعرض الخارجي من مادة مشعة موجودة خارج الجسم.
الس يناريو :وج ود الش خص ب القرب م ن مص در خ ارجي إلش عاع غام ا مم ا ي ؤدي إل ى تع رض الجس م
بأكمل ه لإلش عاع .وق د يح دث ذل ك نتيج ة لوج ود الش خص ف ي غرف ة تحت وي عل ى مص در غي ر م درّ ع
)ش يء( أو حمل ه لمص در غي ر م درّ ع )ش يء( .ويفت رض أيض ا ً أن الش خص ل م يتن اول أي م ادة مش عة
)تلوث( .وإذا ما اشتبه ف ي ح دوث التن اول )كالتن اول العرض ي بي دين ق ذرتين( ينبغ ي حينئ ذ تقي يم اآلث ار
الصحية المحتملة من قبل خبراء في تشخيص ومعالج ة اآلث ار الص حية الناجم ة ع ن التع رض لإلش عاع.
ويمكن أن يتسبب التناول في آثار صحية خطيرة بما فيھا الموت.
الشرح بلغة بسيطة:
 ١٠٠٠مليسيفرت :يمكن أن تؤدي جرع ة يتلقاھ ا الجس م بأكمل ه تزي د عل ى  ١٠٠٠مليس يفرت إل ى آث ار
ص حية خطي رة ] .[١٤ل ذا فتلق ي جرع ات تتج اوز قيمتھ ا  ١٠٠٠مليس يفرت يس تلزم إج راء تقي يم طب ي
فوري من قبل خبراء في تشخيص ومعالجة اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لإلشعاع ].[١٠
 ١٠٠مليسيفرت :يبرر تلقي الجنين لجرعات تزيد على  ١٠٠مليسيفرت إجراء تقييم طبي خبي ر لتحدي د
اآلثار الممكنة وإس داء المش ورة بغي ة اتخ اذ الق رار بن اء عل ى المعلوم ات المحص لة ] .[١٠وثم ة عوام ل
عديدة تحكم اآلثار الناتجة عن تعرض على الجنين إلى جرعات تعل و قيمتھ ا عل ى  ١٠٠مليس يفرت ،م ن
بينھ ا م ثالً مرحل ة النم و ] .[١٣يض اف إل ى ذل ك أن تقي يم ھ ذه اآلث ار الص حية تقييم ا ً ك امالً ال يمك ن أن
يجريه سوى خبراء تشخيص ومعالجة اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لإلشعاع .وي رجح أن الخب رة
الالزم ة إلج راء مث ل تل ك التقييم ات ال تت وفر دائم ا ً ل دى األطب اء اآلخ رين ،كاألطب اء المحلي ين م ثالً.
وھناك ،على مستويات الجرع ة الفعال ة نح و  ١٠٠مليس يفرت ،خط ر إض افي الح ق لإلص ابة بالس رطان
وھو يقل عن .[١٥] %١
أق ل م ن  ١٠٠مليس يفرت :ال تح دث ف ي المس تويات الت ي تق ل ع ن  ١٠٠مليس يفرت آث ار س رطانية أو
صحية أخرى يمكن كشفھا حتى بالنسبة للجنين ] .[١٤وال يوجد ما يبرر إنھاء الحم ل عل ى أس اس خط ر
التعرض لإلشعاع الناجم عن تلقي الجنين جرعة تقل عن  ١٠٠مليسيفرت ] .[١٣ولم يُكشف ع ن ارتف اع
ف ي مع دة اإلص ابة بالس رطان ل دى أي فئ ة م ن الن اس ال ذين تلق وا جرع ة جس مية كامل ة تق ل ع ن ١٠٠
مليسيفرت من مصدر للتعرض الخارجي.
ولغ رض توض يح المنظ ور ،يب ين الش كل متوس ط الجرع ة الس نوية الت ي يتلقاھ ا الن اس م ن المص ادر
الطبيعية ].[١٦
تعليق ات عام ة :تمث ل ھ ذه الق يم الت ي َتب ّي َن ح دوث آثارھ ا الص حية )العتب ات( ق يم الجرع ات الت ي يمك ن
مالحظة األثر عندھا – وإن ال يحتمل ذلك – لدى بض عة أش خاص ،وذل ك فق ط ف ي حال ة تع رض أع داد
كبيرة من الناس لتلك المس تويات .وتتوق ف القيم ة الفعلي ة للجرع ة الت ي يمك ن مالحظ ة األث ر معھ ا عل ى
معدل الجرعة بالدرج ة األول ى؛ وتتعل ق ق يم الجرع ات المبين ة ف ي األش كال ب التعرض فت رة قص يرة إل ى
جرعات عالية )أكثر من  ١٠مليسيفرت/ساعة مثالً( .أما معدالت الجرعة التي تتدنى عن ذل ك ف إن قيم ة
الجرعة التي يتوقع مالحظة األثر الصحي معھا ستكون أعلى ].[١٤
٣٨

 ٥٠٠٠مليسيفرت/ساعة
 ١٠٠٠مليسيفرت/ساعة

 ١٠٠مليسيفرت/ساعة

 ١٠مليسيفرت/ساعة

 ١٫٠مليسيفرت/ساعة

 ٠٫١مليسيفرت/ساعة

*متابعة طبية مبررة من قبل خبير.
**ل م تس جل آث ار ص حية ش ديدة ف ي ح االت
الط وارئ الس ابقة نتيج ة للوج ود ب القرب م ن
مص در يق ل مع دل جرعت ه ع ن  ١٠مليس يفرت
تقريبا في الساعة على بعد متر واحد.

الشكل  – ١١اآلثار الصحية الناجمة عن الوجود بالقرب من
مصدر مشع غير مدرع ،باالستناد إلى معدل الجرعة.

٣٩

شرح الشكل  :١١اآلثار الصحية الناجمة عن الوجود بالقرب من مصدر مشع غير مدرع
الكمية :يقاس معدل الجرعة في المنطقة )مليسيفرت/ساعة( بجھاز قياس معدل الجرعة )مك افئ الجرع ة
المحيطة(.
الس يناريو :ينف ذ الش خص أنش طة اعتيادي ة خ الل الفت رة الزمني ة المبين ة ،ف ي منطق ة يتش ابه فيھ ا مع دل
الجرع ة م ع المع دل المب يّن ،م ع ع دم وج ود احتم ال لتن اول أو استنش اق م ادة مش عة .وف ي حال ة وج ود
تلوث ،أو االشتباه في وجوده ،ينبغي حينئذ تقييم اآلثار الصحية المحتملة الناجمة عن تناول مھمل )بيدين
قذرتين( يجريه خبير في تشخيص ومعالجة اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لإلشعاع.
الشرح بلغة بسيطة:
 ٥٠٠٠مليسيفرت/ساعة :يمكن أن يؤدي وجود الش خص ألكث ر م ن بض ع دق ائق ف ي منطق ة يزي د فيھ ا
معدل الجرعة على  ٥٠٠٠مليسيفرت/ساعة إلى وفاة ذلك الشخص.
 ١٠٠٠مليسيفرت/ساعة :يمكن أن يؤدي وجود الشخص ألكثر من ساعة واحدة في منطق ة يزي د مع دل
الجرعة فيھا على  ١٠٠٠مليسيفرت/ساعة إلى الموت أو اإلصابة بآثار صحية شديدة.
 ١٠٠مليسيفرت/ساعة :يمكن أن يؤدي وجود الشخص في منطقة يزي د مع دل الجرع ة فيھ ا عل ى ١٠٠
مليسيفرت/ساعة إلى الموت أو اإلصابة بآثار صحية خطيرة في غضون أقل من يوم واحد.
 ١٠مليسيفرت/ساعة :بينت التجربة أن األشخاص الذين يعيشون لمدة أسابيع ف ي من اطق يتج اوز مع دل
الجرعة فيھا  ١٠مليسيفرت/ساعة يمكن أن يتعرضوا للموت ،وبالنسبة للحوامل فإن ذلك يمكن أن ي ؤدي
إلى نتائج تظھر لدى الجنين في غضون ساعات أو أي ام م ن التع رض مم ا يس تلزم تقييم ا ً طبي ا ً آخ ر .أم ا
فيما يخص الجرعة التي تقل عن  ١٠مليسيفرت/ساعة تقريبا ً وعلى بعد متر واحد ،فلم تالح ظ وفي ات أو
آثار صحية خطيرة في حاالت الطوارئ السابقة ].[١٧
 ٠٫١مليسيفرت/ساعة :يمكن أن يؤدي وجود الشخص في مناطق يتعرض فيھا إلى جرع ات تزي د عل ى
 ٠٫١مليسيفرت/ساعة لمدة أيام أو أسابيع إلى حدوث آثار على الجنين تبرر إجراء فحوص طبية من قبل
خبير في تشخيص ومعالجة اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لإلشعاع.
أقل من  ٠٫١مليسيفرت/ساعة :ال يرجح على األغل ب الكش ف ع ن أي س رطانات أو غيرھ ا م ن اآلث ار
الصحية الخطيرة ،حتى بالنسبة للجنين ،نتيج ة لوج ود الش خص ف ي من اطق تق ل فيھ ا مع دالت الجرع ات
عن  ٠٫١مليسيفرت/ساعة.

٤٠

 ١٠٠مليسيفرت/ساعة

 ١٠مليسيفرت/ساعة

 ١٫٠مليسيفرت/ساعة

 ٠٫١مليسيفرت/ساعة

الشكل  – ١٢اآلثار الصحية الناجمة عن حمل مصدر مشع غير مدرع.

٤١

شرح الشكل  – ١٢اآلثار الصحية الناجمة عن حمل مصدر مشع غير مدرع
الكمية :يقاس معدل الجرعة )مليسيفرت/ساعة( بجھاز قياس معدل الجرعة على بعد متر واحد من مصدر مش ع
)شيء( كان محموالً )مكافئ الجرعة المحيطة(.
السيناريو :يحمل الشخص المصدر )شيء( في الوقت المبين ،م ع ع دم تس رب أي م ادة مش عة م ن المص در ل ذا
فإن الشخص لم يتناول أي مادة مشعة .وعند حدوث تسرب من المصدر ،ينبغي تقييم احتمال حدوث آثار ص حية
نتيجة لتناول غير مقصود )عن طريق اليدين القذرتين مثالً( .ويمكن أن يسبب التناول آثاراً ص حية خطي رة ،بم ا
في ذلك الوفاة.
ويجوز ضياع أو سرقة المصادر الخطرة .وقد حدثت عدة حاالت قدمت فيھا إعالن ات فوري ة لتح ذير الن اس م ن
الخط ر الن اجم ع ن ض ياع أو س رقة مص ادر خط رة ،مم ا أدى إل ى اس ترداد المص درة بس رعة ،وبالت الي تجن ب
العواقب الوخيم ة .وك ان األطب اء ال ذين ي دركون اآلث ار الص حية الت ي يحفزھ ا اإلش عاع أول م ن ح ذر الس لطات
بشأن العديد ،إن لم يكن معظم ،حاالت الطوارئ المنطوية على ضياع المصادر أو سرقتھا.
الشرح بلغة بسيطة:
 ١٠٠مليسيفرت/س اعة :يمك ن أن يس بب حم ل أو مس ك مص در )ش يء( م ع مع دل جرع ة يزي د عل ى ١٠٠
مليسيفرت/ساعة ٤لعدة دقائق الموت أو حروقا ً شديدة وآثار صحية خطيرة أخرى.
 ١٠مليسيفرت/س اعة :يمك ن أن يس بب حم ل أو مس ك مص در )ش يء( م ع مع دل جرع ة يزي د عل ى ١٠
مليسيفرت/ساعة ٥لمدة ساعات الموت أو آثاراً صحية خطيرة أخرى.
 ١مليسيفرت/ساعة :يمكن أن تحدث حروق خطيرة نتيجة لحمل أو مسك مصدر )شيء( مع معدل جرع ة يزي د
على  ١مليسيفرت/ساعة ٥لمدة ساعات.
 ٠٫١مليسيفرت/س اعة :إذا حمل ت ام رأة حام ل مص درا لع دة س اعات م ع جرع ة تزي د عل ى ٠٫١
مليسيفرت/ساعة ٥فإن ذلك يمكن أن يسبب تلقي الجنين جرعات تستلزم تقييما ً طبيا ً خبيراً .وال يمكن إجراء تقي يم
كامل لآلثار الصحية سوى من قبل خبير في تشخيص ومعالجة اآلث ار الص حية الناجم ة ع ن التع رض لإلش عاع.
ويرجح أن الخبرة الالزمة إلجراء مثل تلك التقييمات ال تت وفر دائم ا ً ل دى األطب اء اآلخ رين ،كاألطب اء المحلي ين
مثالً.
أق ل م ن  ٠٫١مليسيفرت/س اعة :ال ي رجح عل ى األغل ب ح دوث أي آث ار ص حية خطي رة نتيج ة لحم ل أو مس ك
مصدر ذي جرعات تتدنى عن  ٠٫١مليسيفرت/ساعة ،حتى بالنسبة للجنين.
تعليقات عامة :يمكن أن يؤدي حمل أو مسك مصدر مشع إلى آثار صحية خطي رة )مث ل الح روق الخطي رة الت ي
تستلزم عملية جراحية( التي تصيب اليد أو البشرة أو األنسجة القريبة من الجيب ال ذي وض ع في ه المص در .وق د
ال تظھر ھذه الحروق إال بعد أسابيع وھي تستلزم عالج متخصص )ألنھا تختلف عن الحرق الناجم عن الحرارة
الشديدة( .ويؤدي حمل المصدر أيضا ً إلى تعرض الجسم بأكمله وكذلك تعرض الجنين الذي تحمله المرأة.
ويستلزم التعرض الذي يحتمل أن ي ؤدي إل ى آث ار ص حية خطي رة إج راء تقي يم طب ي ف وري م ن قب ل خب راء ف ي
تشخيص ومعالجة اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لإلشعاع.
 ٤يقاس معدل الجرعة على بعد متر واحد من المصدر )الشيء( .وتحسب الجرعة التي تعرضت لھا اليد أو النسيج بافتراض وج ود
المصدر على بعد سنتيمترين وتحسب الجرعة التي يتلقاھا الجسم بأكمله نتيجة لحمل المصدر والجرعة التي يتلقاھ ا الجن ين ب افتراض
وجود المصدر على بعد  ١٠سنتيمترات ].[١٧
 ٥يستخدم ھنا مصطلح "فئات التھدي د" كم ا ي رد ش رحه ف ي المرج ع ] [٣وينحص ر ھ ذا االس تخدام ف ي أغ راض التأھ ب والتص دي
للط وارئ؛ وھ ذا االس تخدام ال يعن ي أن تھدي داً م ا ،بمعن ى الني ة والق درة عل ى إلح اق الض رر ،ق د ت م إزاء المراف ق أو األنش طة أو
المصادر.

٤٢

صحيفة المعلومات  - ٢تخطيط مسؤولي
اإلعالم للطوارئ النووية واإلشعاعية
٥

فئات التھديد

تتألف الخطوة األولى التي يتخذھا مسؤولو اإلعالم أثناء تخطيط التصدي للطوارئ اإلشعاعية من اس تبانة
أنواع الط وارئ المحتمل ة الت ي س يلزم تخط يط االتص ال الع ام بش أنھا .وق د ح ددت الوكال ة الدولي ة للطاق ة
الذرية خمس فئات من التھديدات لغرض التخطيط للطوارئ ] ،[٣والفئة األول ى ھ ي أش دھا خط راً والفئ ة
الخامسة أقلھا خطراً )أنظر الجدول  .(٦وينبغي أن يغطي تخطيط االتصال العام فئات التھديد القائمة ف ي
مجال مسؤولية مسؤول اإلعالم.
ويورد الجدول التالي معلومات ينبغ ي اس تخدامھا لتحدي د أن واع الط وارئ الت ي ق د تح دث والتخط يط وفق ا ً
لھ ا ،وھ ي معلوم ات ال ينبغ ي اس تخدامھا ف ي االتص ال الع ام .ولالط الع عل ى المب ادئ التوجيھي ة بش أن
االتصال العام في أنواع محددة من الطوارئ ،أنظر القسم الخاص بالتوجيه اإلجرائي.٧-
الجدول  – ٦فئات التخطيط للطوارئ
فئة التھديد

شرح المجاالت التي تنطبق عليھا الفئة

الفئة األولى

المرافق ،مثل محطات القوى النووية ،التي يسلم بأن وقوع أحداث فيھ ا )بم ا ف ي ذل ك
األح داث الت ي يق ل ج داً احتم ال ح دوثھا( يمك ن أن ي ؤدي إل ى آث ار ص حية قطعي ة
خطيرة خارج الموقع ،أو التي وقعت أحداث من ھذا القبيل في مرافق مماثلة لھا.

الفئة الثانية

المراف ق ،مث ل بع ض أن واع مف اعالت البح وث ،الت ي يس لم ب أن وق وع األح داث فيھ ا
يمكن أن يسبب جرع ات يتلقاھ ا األش خاص م ن خ ارج الموق ع تب رر اتخ اذ إج راءات
وقائية عاجلة وفقا ً للمعايير الدولية ،أو التي وقع ت أح داث م ن ھ ذا القبي ل ف ي مراف ق
مماثلة لھا .وفئة التھديد الثانية )خالفا ً لفئة التھديد األولى( ال تشمل المرافق التي يس لم
بأن وقوع األحداث فيھا )بما في ذل ك األح داث الت ي يق ل ج داً احتم ال ح دوثھا( يمك ن
أن يؤدي إلى آثار صحية قطعية خطيرة خارج الموقع ،أو التي وقعت أحداث من ھذا
القبيل في مرافق مماثلة لھا.

الفئة الثالثة

المرافق ،مثل مرافق التشعيع الصناعي ،التي يسلم بأن وقوع األح داث فيھ ا يمك ن أن
يس بب جرع ات أو تل وث يب رر اتخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة ف ي الموق ع ،أو الت ي
وقعت أحداث من ھ ذا القبي ل ف ي مراف ق مماثل ة لھ ا .وفئ ة التھدي د الثالث ة )خالف ا ً لفئ ة
التھدي د الثاني ة( ال تش مل المراف ق الت ي يس لم ب أن وق وع األح داث فيھ ا يب رر اتخ اذ
إج راءات وقائي ة عاجل ة خ ارج الموق ع ،أو الت ي وقع ت أح داث م ن ھ ذا القبي ل ف ي
مرافق مماثلة لھا.

٤٣

فئة التھديد

الفئة الرابعة

شرح المجاالت التي تنطبق عليھا الفئة
األنشطة التي يمكن أن تسبب طارئا ً نوويا ً أو إشعاعيا ً قد يبرر اتخاذ إجراءات حمائية
عاجلة في موقع ال يمكن التكھن به ،وھي تشمل األنشطة غير المأذون بھ ا كاألنش طة
المتصلة بمصادر خطرة يُحصل عليھا بطريقة غير مشروعة .وتشمل أيض ا ً النق ل أو
األنش طة غي ر الم أذون بھ ا الت ي تنط وي عل ى مص ادر محمول ة خط رة مث ل مص ادر
التصوير اإلشعاعي الصناعي ،أو المول دات اإلش عاعية الحراري ة أو الس واتل العامل ة
بالقوى النووية .وتؤلف فئ ة التھدي د الرابع ة أق ل مس توى م ن التھدي د ،والت ي يفت رض
أنھا تنطبق على جميع الدول والواليات القضائية.

األنش طة الت ي ال تش مل ع ادة مص ادر اإلش عاع الم ؤين ولكنھ ا تخل ف منتج ات يوج د
احتم ال كبي ر لتلوثھ ا نتيج ة ألح داث تق ع ف ي المراف ق المندرج ة ف ي الفئت ين األول ى
الفئة الخامسة
والثانية ،بما في ذلك المرافق القائمة في دول أخرى ،إلى مستويات يل زم معھ ا وض ع
قيود فورية على المنتجات وفقا ً للمعايير الدولية.
تنطب ق فئ ة التھدي د الرابع ة عل ى األنش طة الت ي يفت رض وجودھ ا ف ي أي مك ان وبالت الي فإن ه يفت رض أنّ
مستوى التھديد األدنى ھذا موجود في كل مك ان .وتنطب ق فئ ة التھدي د الرابع ة دائم ا ً عل ى جمي ع الوالي ات
القضائية ،ويحتمل وجودھا إلى جانب فئات التھديد األخرى.
وتح دد خص ائص حال ة الط وارئ نھ ج االتص ال ال الزم بش أنھا ،وم ن ث ّم ،يج در تقس يم اإلرش ادات بش أن
التأھب والتصدي للطوارئ إلى الفئتين التاليتين:
)(١

الط وارئ النووي ة ،الت ي يج وز ح دوثھا ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات التھدي د األول ى والثاني ة
والثالثة ،وفقا ً للتھديدات الناجمة عنھا في الموقع وخارجه ،وقد تحدث في:








المفاعالت النووية )مفاعالت القوى ،مفاعالت البحوث ومفاعالت السفن(.
مرافق التشعيع الكبيرة )مثل المفاعالت الصناعية(.
مرافق خزن كميات كبيرة من الوقود المستھلك أو المواد السائلة أو الغازية المشعة.
مرافق دورة الوقود.
المرافق الصناعية )كمرافق صنع المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية(.
مراف ق البح وث أو المراف ق الطبي ة ذات المص ادر الثابت ة الكبي رة )كمص ادر المعالج ة اإلش عاعية
عن بعد(.

)(٢

الطوارئ اإلشعاعية ،التي قد تحدث نتيجة لألنشطة المندرجة في فئتي التھديد الرابع ة والخامس ة،
ويمك ن أن تح دث ف ي أي مك ان وم ن ث ّم ف إن ھ ذا التوجي ه ينطب ق عل ى جمي ع ال دول األعض اء.
ويمكن أن تنشأ الطوارئ اإلشعاعية التي يحتم ل أن ت ؤدي إل ى تع رض أو تلوث/الجمھ ور نتيج ة
لما يلي:



إس اءة اس تعمال المص ادر اإلش عاعية الص ناعية أو الطبي ة م ن مص ادر إش عاعية غي ر خاض عة
للمراقبة )المھجورة أو المفقودة أو المسروقة أو المعثور عليھا(.
التھديدات أو األفعال الشريرة.
طوارئ النقل.




٤٤

صحيفة المعلومات  – ٣االتصال بشأن األمان في الطوارئ
المنطوية على مصادر مشعة صغيرة خطرة
تنط وي الط وارئ اإلش عاعية الت ي يكث ر ح دوثھا عل ى ض ياع أو ت رك أو س رقة مص ادرة مش عة ص غيرة
خطرة .ويمكن أن تكون ھ ذه المص ادر أش ياء معدني ة ص غيرة المع ة )يق ارب حجمھ ا حج م م ّس احة أق الم
الرصاص وتكون مربوطة بسلك أحيانا ً ،أنظ ر الش كل  (١٣تس قط م ن جھ از ص ناعي للتص وير إش عاعي
)الشكل  (١٤يستخدم في موقع للبناء .وقد تكون أشياء أكب ر أحيان ا ً يبل غ قياس ھا بض عة س نتمترات عرض ا ً
وعمقا ً ،تسقط مثالً من وحدة للعالج اإلشعاعي ھُجرت بعد أن كانت تستخدم في معالجة السرطان.

الشكل  – ١٣مصدر شديد الخطر من جھاز للتصوير اإلشعاعي )ال ينبغي التقاطه على اإلطالق(.

الشكل  – ١٤جھاز نموذجي للتصوير اإلشعاعي.

٤٥

يبين الشكل  ١٥السبل الشائعة التي يكثر تعرض الناس بواسطتھا لھذه المصادر:
 مسك المصدر أو حمله :يمكن أن يسبب حمل المصدر باليد أو في الجيب لدقائق قليلة فقط حروق ا ً
خطيرة أو تعرضا ً مميتا ً.
 الوجود بالقرب من المصدر :يسبب جلب ھذه المصادر إلى المساكن أو أماكن العمل وفيات ت نجم
عن التعرض لفترة تبلغ بضعة أشھر.
 تناول التلوث من المصدر :يمكن أن تحتوي ھ ذه المص ادر عل ى مس حوق مش ع ،وف ي حال ة تلفھ ا
يمكن اطالق ذلك المسحوق ووصوله إلى يد ش خص م ا يتناول ه بش كل غي ر مقص ود .وق د نتج ت
وفيات عن ذلك أيضا ً.

تناول التلوث
)التسرب( منه

الوجود على
مقربة

المسك أو
الحمل

الشكل  – ١٥مسارات التعرض لمصدر مشع صغير خطر.
تقدم صحيفة المعلومات  ١مزيداً من المعلومات عن مخاطر مصادر اإلشعاع.
ويلزم توعية الجمھور بشأن اإلجراءات الوقائية الواضحة الالزمة ،كاإلجراءات التالية:
لوقايتك ،عندما تعتقد أن شيئا ً ما ھو مصدر مشع ،يُنصح بما يلي:






ال تلمس المصدر أو تلتقطه؛
ابتعد عن المصدر بما ال يقل عن  ٣٠متراً؛
ابعد اآلخرين عنه )طوقه بشريط(؛
إذا لمسته أو اقتربت منه أو اقتربت من شخص آخر يحتم ل أن ه لم س ذل ك المص در ،ابع د ي ديك
عن فمك واغسلھما قبل تناول الطعام أو الشراب أو التدخين؛
اخبر فوراً الشرطة المحلية أو خدمات الطوارئ.

٤٦

صحيفة المعلومات  – ٤االتصال بشأن
األمان في الطوارئ الواسعة النطاق
تطبق صحيفة المعلومات ھذه في المرف ق الن ووي أو اإلش عاعي ،كمحط ة للق وى النووي ة م ثالً ،٦ال ذي ق د
تحدث فيه حاالت للطوارئ تتسبب في جرعات إش عاعية خ ارج الموق ع تب رر اتخ اذ إج راء ف وري لوقاي ة
الجمھور وتؤدي إلى تلوث مساحات تبلغ عشرات إلى مئات الكيلومترات المربعة.
إسداء المشورة للجمھور بشأن األمان
مع توفر المعلومات ،ينبغي تبليغ األفراد وأسرھم الموجودين عل ى مقرب ة م ن موق ع الط وارئ عل ى وج ه
السرعة بدرجة أم انھم ،وذل ك باس تخدام لغ ة بس يطة ويس يرة الفھ م .وينبغ ي اختب ار ھ ذه المعلوم ات أثن اء
التمرينات .وإذا لم يكن الوضع آمنا ً ،يلزم إسداء المشورة إلى الناس بشأن اإلجراءات الوقائي ة الت ي يتع ين
اتخاذھا .فاألفراد الذين يتلقون المعلومات عن الظروف المحيطة بھ م ع ن طري ق وس ائل اإلع الم ،أو م ن
المستشارين الرسميين العاملين في السيطرة على الح وادث ع ن طري ق الش رطة أو الس لطات المحلي ة ،أو
عن طريق االستشارة عبر الخطوط الھاتفية الساخنة ،أو م ن آخ ر األنب اء الص ادرة عل ى مواق ع االنترن ت
والشبكات االجتماعية ،يريدون معرفة مدى أمانھم ،وما يتعين عليھم عمله ،وما ھي الظ روف الت ي يمك ن
أن تؤدي إلى تغيّر الحالة الراھنة وكم من الوقت ستدوم حالة الطوارئ.
اإلجراءات االحترازية الوقائية
ينبغي أن تتوفر ترتيب ات الط وارئ ف ي المراف ق الت ي يمك ن أن تح دث فيھ ا ط وارئ تس بب تل وث من اطق
واسعة ،مع إعداد تلك الترتيبات إعداداً جيداً واختبارھا خالل التمرينات .وينبغي ،ألغراض الطوارئ ف ي
ھذه المرافق ،اتخاذ إج راءات احترازي ة وقائي ة عن دما ُتكتش ف ف ي المرف ق ظ روف يحتم ل أن ت ؤدي إل ى
إطالق كبير مما يعرض سكان المن اطق القريب ة للخط ر .وق د تش مل تل ك اإلج راءات االحترازي ة الوقائي ة
اإلجالء أو اإليواء .ويجب على الناس اتخاذ اإلجراءات الوقائية ف ور إص دار التعليم ات ب ذلك بغي ة ت وفير
أفضل مستوى من الوقاية لھم .لذا ينبغي أن تشمل ترتيبات الطوارئ في تلك المرافق أحكاما ً بشأن تح ذير
الس كان المحلي ين عل ى الف ور وإص دار التعليم ات لھ م بش أن اإلج راءات الوقائي ة الت ي يتع ين اتخاذھ ا.
وتوضح التجربة أن وسائل اإلع الم س تدرك وج ود ط ارئ كبي ر ف ور حدوث ه تقريب ا ً ف ي المرف ق وبمج رد
إصدار التعليمات للسكان باتخاذ إجراءات الوقاية .ل ذا ينبغ ي لتل ك المراف ق أن تتح وط م ن خ الل إع دادھا
المس بق لبيان ات ت دعم التوص يات الخاص ة ب إجراءات الوقاي ة ولل رد عل ى األس ئلة المبك رة المتوق ع أن
يطرحھ ا الجمھ ور ووس ائل اإلع الم .وم ا ل م تع الج ھ ذه األس ئلة المبك رة معالج ة مناس بة فإنھ ا يمك ن أن
تتداخل مع عملية التصدي وتعرّ ض الناس والمشاركين في التصدي لخطر إضافي.
بعد االطالق
تتخ ذ الق رارات ف ي المرف ق بع د إط الق الم واد المش عة باالس تناد إل ى القياس ات البيئي ة )الرص د( وتحلي ل
العيّن ات .ويج ري وض ع مع ايير مح ددة ،ت دعى مس تويات الت دخل التش غيلي لش تى أن واع الرص د ونت ائج
تحليل العينات ،وعند تجاوز تلك المستويات يتخذ إجراء مع ين للتص دي مث ل اإلج الء أو اإلي واء .وتس تند
مستويات التدخل التشغيلي عادة إلى المعايير الوطنية أو معايير الجرعات األخرى .ولقد بينت التجربة أن
اتخاذ أصحاب القرار لإلجراءات المستندة إلى تلك المستويات وتنفي ذ الن اس للتعليم ات الص ادرة ي تم عل ى
نحو أفضل عند تحسين فھمھم لألمان الذي تتيحه تلك اإلجراءات ] .[١٠لذا ينبغي إعداد شرح مسبق بلغة
بسيطة يبين كيف يتيح اتخاذ اإلجراءات باالستناد إلى مستويات التدخل التشغيلي ضمان األمان للجمھور.
٦

وھي المرافق المندرجة في فئتي التھديد األولى والثانية في المرجع ].[٣

٤٧

صحيفة المعلومات  – ٥إدراك المخاطر
مبادئ إدراك المخاطر
ف ي أي مس الة تنط وي عل ى اإلش عاع ،ھن اك ل دى الن اس ق در قلي ل م ن المعرف ة والكثي ر م ن ع دم الت يقن.
ويُعزى ذلك إلى عدد من العوامل .وإذ ال يتيسر لعامة الناس الوصول إلى مجال الخبرة ھ ذا ،ف إن اآلث ار،
في الوقت نفسه ،كآثار الحوادث النووية مثالً ،معروفة جيداً .وغياب المعرفة ھذا يؤدي إلى اعتماد معظ م
الناس على البيانات التي يقدمھا الخبراء أو المعلومات التي توصلھا إليھم وسائل اإلعالم.
والھدف الرئيس ي ال ذي ينبغ ي أن يتوخ اه الجھ از )الس لطة( ال وطني للتص دي للط وارئ ھ و ض مان تنفي ذ
اإلجراءات المتخذة لصون الحياة والصحة والبيئة تنفيذاً سلسا ً .ولك ن ھ ذا الھ دف يف رض متطلب ات كب رى
على مص داقية جھ از التص دي وثق ة الن اس في ه .ولك ي ي تمكن جمي ع أص حاب المص لحة م ن الت أثير عل ى
القرارات وتغيير السلوك ،البد لھم من الوثوق في تمامية وصحة المعلومات الت ي يج ري تق ديمھا .ويج ب
أن يعرف الناس ،من ھي السلطة المسؤولة قب ل ح دوث الط ارئ فع الً .ويج ب أن تك ون أنش طة االتص ال
العام واضحة للعيان ،وأن تكون قادرة على التأثير على وسائل اإلعالم لكي تحصل عل ى "اإلق رار" .ل ذا،
فإن الس لطة الفعال ة ھ ي تل ك الس لطة الت ي تتمت ع بحس ن الس معة وتتمي ز باالنفت اح والعم ل لص الح الن اس،
فضالً عن كونھا معروفة جيداً من قبل الجمھور.
وتشتمل االتصاالت الفعالة بشأن المخ اطر عل ى القس مين الت اليين :عملي ة التب ادل ،واإلع الم الفعل ي بش أن
المخ اطر .وعملي ة التب ادل ف ي اتج اھين ھ ي عملي ة ت دعم الح وار ب ين األف راد ال ذين يمك ن أن يت أثروا
بالمخ اطر واألف راد المس ؤولين ع ن الس يطرة عليھ ا .و ُتس يّر عملي ة التب ادل ھ ذه بفع ل ك ل م ن ظ روف
الط وارئ وإدراك ات الن اس للمخ اطر المنطوي ة عليھ ا .وينظ ر إدراك المخ اطر ف ي التب اين ب ين أس لوب
إدراك الناس للمخاطر واألسلوب الفعلي لتقييم تلك المخاطر وقياسھا من قبل الخبراء .وكثي راً م ا يُفت رض
أن إدراك الناس خ اطئ وأن ه ينبغ ي إقن اعھم ب أن التقي يم التقن ي ھ و ف ي الواق ع تقي يم ص حيح دون مراع اة
أولي ة لش تى عوام ل "المنط ق الب ديھي" الت ي يُبن ى عليھ ا إدراك الن اس وتقي يمھم للمخ اطر .والواق ع أن
االتصال ال يھدف إلى فرض تغيير في اآلراء المتفاوتة بين الناس والخبراء ،وإنما ھو يھدف إلى فھم تلك
العوامل ألجل النظر فيھا ومعالجتھا .وھو ما يستلزم فھم العوامل األساسية التي يس تند إليھ ا إدراك الن اس
للمخاطر.
ويشكل ك ل م ن الثق ة وت وفر المعلوم ات العنص رين األساس يين لالتص ال بش أن المخ اطر .ولك ي ي تم بن اء
الثقة ،السيّما أثناء حاالت الطوارئ حي ث ق د يطل ب م ن الن اس االمتث ال لإلج راءات الوقائي ة ،ال يكف ي أن
تفي المعلومات المقدمة باحتياجات أولئ ك الن اس ،وإنم ا يج ب تق ديمھا أيض ا ً بلغ ة بس يطة م ن أج ل تيس ير
فھمھا وتسھيل اتخاذ القرارات ذات الصلة.
كذلك فإن فھم األسباب المحددة التي تبرر شعور الن اس إزاء الط وارئ اإلش عاعية يش كل عنص راً أساس يا ً
في زي ادة فعالي ة االتص ال بش أن المخ اطر المتص لة بتل ك الط وارئ .ويت يح عل م ال نفس دل يالً علمي ا ً ص لبا ً
لشرح المش اعر المعين ة وال دوافع الت ي ينط وي عليھ ا إدراك المخ اطر ،ويوض ح س بب ش عور الن اس ب أن
بعض المخاطر تفرض تھديداً أكبر من غيرھا ،مھما كان الوضع الفعلي .والعلم الذي يشرح إدراك البش ر
للمخاطر ھو علم صلب وھام ،كأھمية الفيزياء والطبّ  ،لغرض التصدي للطوارئ.

٤٨

يع رض الج دول  ٧ويش رح الخص ائص المتمي زة لتھدي د اإلش عاع الت ي الب د م ن فھمھ ا ومراعاتھ ا ف ي
االتصاالت العامة لدى التصدي للطوارئ.
وإذ ُتعرض خصائص إدراك المخاطر ھذه بصورة منفصلة ،فإن أي حالة طارئة تنطوي عادة على خليط
من عدة خصائص ،وفقا ً للظروف الطارئة.
الجدول  – ٧العوامل التي تؤثر على إدراك الناس للمخاطر ].[٢٠ ،١٩ ،١٨
خصائص إدراك
المخاطر
اھتمام وسائل اإلعالم
الفھم
درجة التعود
التي ّقن العلمي
التاريخ/الوصم
بداية اآلثار
إمكانية عكس اآلثار
الثقة
توفر المعلومات
الطوعية
السيطرة
اإلنصاف في توزيع
المخاطر
مصدر المخاطر
إمكانية وقوع الكوارث
الطابع الشخصي
المشاركة الشخصية
التوعية
الرھبة
التأثير على األطفال
واألجيال المقبلة

إدراك واسع للمخاطر

إدراك ضيق للمخاطر

اھتمام قليل من وسائل اإلعالم
اھتمام كبير من وسائل اإلعالم
مفاھيم سھلة الفھم
صعوبة فھم المفاھيم العلمية
مخاطر معتاد عليھا
مخاطر غير معتاد عليھا
تب اين اآلراء العلمي ة أو ع دم الت ي ّقن توافق اآلراء العلمية وتي ّقن بشأن الحالة
بشأن الحالة
عدم وجود حوادث سابقة
حوادث وقعت بالفعل
تحذير قليل بشأن بداية حدوث اآلثار توقع بداية حدوث اآلثار
آثار يمكن عكسھا
آثار ال يمكن عكسھا
انع دام الثق ة ف ي المس ؤولين مسؤولون ومؤسسات جديرون بالثقة
والمؤسسات
معلومات موثوقة كافية
معلومات موثوقة غير كافية
إلزامي ة؛ المش اركة ف ي الحال ة ال الطبيعة الطوعية للمشاركة في الحالة
تخضع لإلرادة الشخصية
ع دم وج ود إمكاني ة الت أثير الشخص ي س يطرة شخص ية كامل ة أو جزئي ة عل ى
على نتائج الحالة أو قلة تلك اإلمكانية الحالة من قبل األفراد
توزيع غير منصف للتكاليف والفوائد توزيع منصف للتكاليف والفوائد
مخ اطر ناتج ة ع ن ح وادث أو عملي ات
مخاطر ناتجة عن النشاط البشري
طبيعية
قلة عدد الضحايا
ارتفاع عدد اإلصابات البشرية
عرض للمخ اطر تقدم ه ض حية معيّن ة عرض المخاطر كفكرة
أو محتملة
ال توجد صلة مباشرة بين الحالة والف رد
الحالة تشمل الفرد وأسرته
أو أسرته
وجود التوعية
غياب التوعية
خط ر تنط وي نتيجت ه عل ى ق در أكب ر خطر ال تنط وي نتيجت ه عل ى ق در أكب ر
من األلم والمعاناة
من األلم والمعاناة
تش كل العواق ب خط راً خاص ا ً عل ى ال تش كل العواق ب خط راً خاص ا ً عل ى
األطفال أو تھديداً لألجيال المقبلة
األطفال وتھديداً لألجيال المقبلة
٤٩

الخبير مقابل عامة الجمھور
عند إعداد االتصال بشأن الطوارئ اإلشعاعية ،البد من مالحظ ة تب اين فھ م الخط ر وم دى تقبل ه ب ين ف رد
وآخر .ويصح القول أن ثمة فجوة تفصل بين فھم الناس للمخاطر وفھمھا من قبل الخبير .وفھم التباين بين
إدراك المخاطر ھو مس ألة مھم ة إذ أن تجاھل ه م ن قب ل مس ؤولي االتص ال يمك ن أن يقل ص ف رص نج اح
االتصال بشأن المخاطر.
ويعرّ ف الخبير المخاطر من حيث العالقات بين السبب واألثر ويحاول تحديد كمية الضرر التي يمك ن أن
تنجم عن المشاركة في نشاط ما.
أما القرار الذي يتخذه األف راد بش أن مقبولي ة المخ اطر أوع دم مقبوليتھ ا ،فإن ه ينط وي عل ى مراع اة بض ع
مسائل نوعية ،وھكذا فإن "المخاطر الحقيقية" القليل ة االحتم ال يمك ن أن تتح ول إل ى "مخ اطر مدروك ة"،
يتزايد احتمال حدوثھا بوضوح في مدارك الشخص للمخاطر.
السلوك البشري في الطوارئ
خالف ا ً لل رأي الش ائع ال ذي ي ربط الس لوك البش ري ف ي الط وارئ ب الفرار ذع راً ،والتراج ع ،واألناني ة،
والسلوك غير الرشيد ،فإن للحقيقة وجھا ً آخر تماما ً ،إذ يمكن أن يكون الن اس ف ي غاي ة الش جاعة واإليث ار
عند تعرضھم للخط ر .وبإمك انھم أن يتص رفوا ع ادة بأس لوب وظيف ي ،وبق در يتناس ب م ع مس توى أھمي ة
الوضع ،مع دعم أسرھم وجيرانھم وزمالئھم واألش خاص الغرب اء ع نھم .والمش كلة م ن تق ديم التح ذيرات
والمعلومات للناس في حالة الطوارئ ليست مشكلة التسبب في الف رار ذع راً؛ وإنم ا ھ ي ب األحرى مش كلة
يتكرر حدوثھا ،حيث يميل السكان المھددون إلى عدم االكتراث أو القيام بأي فعل .لذا ال ينبغ ي لمس ؤولي
االتصال التخوف من تحذير الناس فوراً بشأن الخطر ،فالتحذير لن يسبب ذعراً ،وإنما ينبغي لھم تحض ير
الن اس و/أو ت وجيھھم بش أن ذل ك الخط ر .ك ذلك ف إن إص دار تح ذيرات كافي ة ف ي الوق ت المناس ب ي وحي
للن اس ب أن ثم ة س يطرة عل ى الحال ة .ويع ود س بب وص ف الس لوك البش ري ف ي أح وال الخط ر بال ذعر
والتصرف غير الرشيد إلى تجاھل تجارب الناس وما يعرفونه عن ھ ذا الن وع م ن الح االت .وھ و يتوق ف
أيض ا ً عل ى أس لوب إدراكھ م للتھدي د وفيم ا ل و ت م تح ذيرھم ف ي الوق ت المناس ب .وتف اعالت ال ذعر ن ادرة
الحدوث في الواقع ،لذا ال يوجد عموما ً ما يبرر التردد ف ي إص دار التح ذير )"لتجن ب التس بب ف ي ال ذعر"
مثالً( ،وعدم إتباع أسلوب مالئم في تح ذير الن اس ھ و ال ذي ي ؤدي ،عل ى األرج ح ،إل ى تص رفھم تص رفا ً
غير مناسب .تذ ّكر أن أعضاء األسرة يري دون البق اء مع ا ف ي مس اكنھم ،وال س يّما اآلب اء واألطف ال ،وھ و
سلوك رشيد يمكن تفھمه.

٥٠

صحيفة المعلومات  – ٦أھمية الثقة في االتصاالت العامة
يتراجع خوف الناس في الطوارئ مع تزايد ثقتھم في الموظفين واألجھزة المس ؤولة ع ن إدارة الط وارئ،
ف ي ح ين ي ؤدي ض ياع ھ ذه الثق ة إل ى تزاي د مخ اوف الن اس .وأي عم ل أو اتص ال يم س بالثق ة ،كت أخر
وصول المعلومات أو االمتناع عن تقديمھا أو تقديم معلومات خاطئة ،يمك ن أن ي ؤدي إل ى زي ادة مخ اوف
الن اس ويس اھم إل ى ح د بعي د ف ي تع رض ص حتھم ورف اھھم للخط ر .ويع رض الج دول  ٨اآلث ار الس لبية
واإليجابية في الثقة التي تحدث من خالل توصيل الرسائل والتفاعل الشخصي والنشاط المؤسسي.
الجدول  – ٨العوامل التي تؤثر على الثقة ][٢١
رسالة سلبية

رسالة إيجابية
تقديم المعلومات في الوقت المناسب

تأخر تقديم المعلومات

تحديثات متسقة مع تقديم معلومات صحيحة

تحديثات غير متسقة

رسالة واضحة وموجزة

رسالة مفعمة ومليئة بالمصطلحات

رسالة غير منحازة

رسالة منحازة

تراعي قيم الناس ومخاوفھم ومشاغلھم
تراعي عدم التي ّقن

ال تراعي فھم الناس
ال تراعي عدم التي ّقن

صادرة عن مصدر جدير باالحترام

صادرة عن مصدر مشكوك فيه

رسالة منظمة

رسالة عديمة البنية

صياغة تستخدم األسلوب المجازي

صياغة ال تثير االھتمام

استنتاجات صريحة

متلقي الرسالة ھو الذي يتوصل إلى االستنتاج

معلومات إيجابية في بداية الرسالة
شخص إيجابي

التركيز على المعلومات السلبية
شخص سلبي

يقبل عدم التي ّقن

يرفض عدم التي ّقن

يستجيب لمشاعر الجمھور

ال يكترث لمشاعر الجمھور

يسھل التحدث معه

عصبي

يسھل للجمھور التقارب معه

يعتبره الجمھور شخصا ً من خارج دائرتھم

متفان
يعتبره الجمھور خبيراً

متكبّر ومتعالي
غير مطلّع

يعتبره الجمھور صادقا ً

منافق وغير مخلص

محبوب الشخصية

عديم الثقة بنفسه

موثوق وصادق وموضوعي ومحب لآلخرين

مخادع وغير مكترث

٥١

مؤسسات سلبية

مؤسسات إيجابية
تجربة شخصية إيجابية

تجربة شخصية سلبية

إدارة قوية وقديرة

إدارة سيئة غير قديرة

اتصال إيجابي مع الموظفين والناس

سمعة رديئة ،إضرابات العاملين

سياسة بيئية جيدة

سياسة بيئية غير مسؤولة

أمان وجودة اإلنتاج والخدمات

إنتاج ضعيف وخدمات سيئة

صورة إيجابية للنشاط في السابق

صورة سلبية للنشاط في السابق

ضرائب معقولة

أسعار مبالغ فيھا

تعالج وظائف ذات أھمية اجتماعية

عديمة االھتمام بالقضايا االجتماعية

األرباح تفوق التكاليف

التكاليف والمخاطر تفوق األرباح

يب رز محف ل تش رنوبل ] [٢٢أھمي ة الثق ة م ن خ الل بيان ه الت الي "ّ ...
أخ رت الحكوم ة الس وفيتية إعالنھ ا
للجمھور عن وق وع الح ادث .وكان ت المعلوم ات المقدم ة انتقائي ة ومقي دة ،الس يّما ف ي الفت رة الت ي أعقب ت
الحادث ف وراً .ولق د خلّ ف ھ ذا ال نھج ش عوراً بع دم الثق ة ف ي بيان ات المس ؤولين بش أن اإلش عاع مم ا أع اق
محاوالت تزويد الجمھور بمعلومات موثوقة في العقود التالية".
وثمة عدم تساوق بين تحقيق الثقة وضياعھا ،فتحقيق الثقة مسألة صعبة ،ولكن إضاعتھا أمر يسير جداً.
وإيجاد الثقة أمر ممكن بواسطة التوعية واالنتماء للقيم والتوصل لالتفاق.
ومعالجة اإلعالم واالتصال بشأن المخاطر باتب اع عملي ة ذات مس ار م زدوج يزي د م ن احتم ال نجاحھم ا،
حي ث ُيعام ل المش اركون كش ركاء مش روعين ،وت زداد ف رص نجاحھم ا أيض ا ً عن د احت رام مواق ف الن اس
و"آراء العالم" بشأن الصحة والبيئة والتكنولوجيا .ويصح ھذا بصفة خاص ة ف ي المس ائل النووي ة .وخالف ا ً
لل رأي الس ائد ف ي معظ م ال دوائر العلمي ة والتقني ة ،ف إن قب ول المخ اطر ل يس بمس ألة تتوق ف عل ى تق ديم
المعلومات الصريحة أو التثقيف ،وإنما ھو ينشأ نتيجة لوجود اتصال متبادل.
دور الخوف
إن المنظمات والحكومات والمؤسسات ال ينبغي أن تتصور أن توصيل معلومات كاملة بشأن حادث خطر
سيفضي إلى الخوف والذعر .ومن يث ّم ينبغي لھ ا ع دم الت ردد ف ي تق ديم المعلوم ات باس تخدام أفض ل س بل
االتص ال ،وأن ت زود الن اس بأقص ى ق در ممك ن م ن المعلوم ات عل ى أن ال تق دم مطلق ا ً معلوم ات خاطئ ة
بشأن الوضع .ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى بناء الثقة ومنع حدوث الذعر.

٥٢

صحيفة المعلومات  – ٧األنشطة الرئيسية في االتصاالت العامة
إن توص يل المعلوم ات بش أن المخ اطر ال يقتص ر عل ى الكلم ات والرس ائل ،فھ و أث ر ض مني ألنش طة
المتصدين للطوارئ والسياسات التي يعتمدوھا.
ويضطلع مس ؤول اإلع الم أثن اء الط وارئ بمس ؤولية إط الع وس ائل اإلع الم والجمھ ور عل ى المعلوم ات
بص ورة متواص لة والتنس يق م ع كاف ة مص ادر المعلوم ات الرس مية لض مان حص ول وس ائل اإلع الم
والجمھ ور عل ى معلوم ات متس قة وص حيحة ف ي الوق ت المناس ب .وھ ذه المھم ة يمك ن أن ينف ذھا ش خص
واحد أو مجموعة من األشخاص ،وذلك وفقا ً لتعقد حالة الطوارئ ومدتھا.
وعموما ،تكون لدى الدول األعضاء التي تستخدم القوى النووي ة أو غيرھ ا م ن مص ادر اإلش عاع الھام ة،
منظم ة قائم ة بالفع ل تض طلع بمس ؤولية أنش طة االتص االت العام ة ،وبإمكانھ ا القي ام بھ ذه المھم ة أثن اء
الطوارئ .أما في الدول األعضاء األخرى ،فقد يلزم إعداد ھذه المھمة كجزء من الخطة الش املة للتص دي
للطوارئ .وسيكون ھناك طلب شديد على االتصاالت العامة؛ لذا الب د م ن تخط يط أس لوب تنفي ذ األنش طة
الرئيسية على مدار  ٢٤ساعة خالل عدة أيام.
وتتضمن األنشطة الرئيسية لالتصاالت العامة ما يلي:









التخط يط االس تراتيجي – وض ع اس تراتيجية لالتص االت المح ددة ف ي ح االت الط وارئ .وينبغ ي
لھ ذه االس تراتيجية أن تتض من ،كح د أدن ى ،تحل يالً للبيئ ة العام ة الراھن ة ،وأن تح دد أي مس ائل
استراتيجية قد تؤثر عل ى أس لوب القي ام باالتص االت ،وأن ت درس الرس ائل الرئيس ية والمعلوم ات
المزم ع تبليغھ ا وس بب ذل ك ،وأن تع د ال نھج الش امل لتنفي ذ االتص االت وتقت رح وس ائل االتص ال
والنواتج اإلعالمية المزمع استخدامھا.
العالقات مع وسائل اإلعالم – ت وفير المعلوم ات لوس ائل اإلع الم ،وتنظ يم الم ؤتمرات االخباري ة
وجلسات المعلومات التقنية ،وإصدار البيانات الصحفية ،وتصويب الشائعات وتدريب المتحدثين.
رصد وسائل اإلع الم – رص د وس ائل اإلع الم المطبوع ة التقليدي ة ووس ائل اإلع الم االلكتروني ة
باإلضافة إلى مصادر وسائل التواصل االجتماعي للتثبت من صحة المعلومات.
وس ائل اإلع الم الجدي دة – إع داد المنتج ات اإلعالمي ة والمرئي ة لالنترن ت ومص ادر وس ائل
التواصل االجتماعي الجديدة.
الترابط والتنسيق – تنسيق المعلومات/الرسائل وإصدار جميع المعلومات م ع س ائر المنظم ات،
والمستويات الحكومية األخرى والوكاالت الدولية ،وغيرھا من المنظمات المعنية.
االتص االت العام ة – تق ديم المعلوم ات للجمھ ور ع ن طري ق المنتج ات اإلعالمي ة ومراك ز
المعلومات والخطوط الھاتفية الساخنة والبريد االلكتروني واالجتماعات العامة.
االتصاالت الداخلية – مواصلة إطالع العاملين بشأن حال ة الط وارئ وم ا تقول ه المنظم ة لوس ائل
اإلعالم والجمھور بش أن التص دي للط وارئ) .ب النظر لع بء العم ل الثقي ل ال ذي تفرض ه معالج ة
طلبات وسائل اإلعالم والجمھور ،قد يلزم أداء ھذا النشاط من قبل فريق آخ ر ،كخ دمات الم وارد
البشرية/الموظفين(.

وضمانا ً لفعالية أنشطة االتصاالت العامة ھذه ،يجب دعمھا بخبراء مناسبين ق ادرين عل ى إس داء المش ورة
التقنية بشأن إعداد جمي ع وس ائل اإلع الم والمعلوم ات الموجھ ة للجمھ ور .وس يلزم أيض ا ً تعي ين متح دثين
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إعالميين ،ويجري اختيارھم عادة من بين الخبراء التقنيين الذين يتسمون بالموثوقي ة والق درة الجي دة عل ى
االتص ال .وحفاظ ا ً عل ى االتس اق ،ينبغ ي االحتف اظ بأق ل ع دد ممك ن م ن المتح دثين ،وفق ا ً لع بء العم ل.
وخالل الطوارئ ،ستكون ھناك طلبات مكثفة من قبل وسائل اإلعالم المحلية والوطنية والدولية ومن غير
الممكن أن يقوم شخص واح د ب أداء ھ ذا ال دور بمف رده عل ى أس اس  ٢٤س اعة ٧/أي ام .وعن د تش غيل ع دة
متح دثين ،ثم ة أھمي ة حيوي ة لض مان اتس اق المعلوم ات الت ي يق دموھا .ف أي تناقض ات ف ي المعلوم ات ق د
ُتكتشف من قبل وسائل اإلعالم ،ويمكن أن تقوض موثوقية التصدي للطوارئ.
ويساعد اتخاذ الخطوات الالزمة مسبقا ً على زيادة فعالية االتصاالت العامة في الطوارئ .وھ و ال يقتص ر
على وضع الخطط واإلجراءات وتحديد المسؤوليات فحس ب ،وإنم ا يش مل أيض ا ً بح ث مواق ف الجمھ ور،
وتص ميم الرس ائل واختبارھ ا مس بقا ً ،ب ل وحت ى القي ام باالتص االت قب ل ح دوث الط وارئ إلذك اء وع ي
الجمھور ووسائل اإلعالم ومساعدتھم على التأھب في حالة حدوث الطوارئ.
ويتيح الوقت خالل مرحلة التأھب للطوارئ ومرحلة اإلنعاش الالحقة لھا اختبار الرسائل وتقصّي مواق ف
الجمھ ور .ولنظ ام الكش ف ھ ذا أھمي ة ت وازي أھمي ة اختب ار الكش ف ع ن اإلش عاع ف ي موق ع مص اب.
فالمسؤولين ع ن التص دي ال يتكھن ون بمس تويات اإلش عاع ف ي الموق ع المل وث ،ك ذلك ال ينبغ ي لمس ؤولي
االتص ال تكھ ن مواق ف الجمھ ور .وكم ا يت يح الوق ت ،ينبغ ي اختب ار ھ ذه المواق ف وكف اءة اإلج راءات
والرسائل ،مع إدخال التنقيحات عند اللزوم.
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صحيفة المعلومات  – ٨االتصال بشأن المخاطر
االتصال بشأن المخاطر ھو أي مجموعة م ن اإلج راءات والكلم ات وغيرھ ا م ن التف اعالت الت ي تراع ي
وتحترم مدارك متلقي المعلومات .والقصد منه ھ و مس اعدة الن اس عل ى اتخ اذ ق رارات مبني ة عل ى دراي ة
أكبر بالمخاطر التي تھدد صحتھم وأمانھم .ويمكن تعريف االتصال بأنه عملية تبادل الرس ائل ف ي الس ياق
الشخصي والثقافي واالجتماعي.
واالتص ال بش أن المخ اطر ال يعن ي تزوي د الن اس بمعلوم ات "ص حيحة" فحس ب ،وإنم ا يش مل أيض ا ً بن اء
الح وار ومراع اة ش تى الم دارك بش أن المخ اطر .ويش كل الح وار ش رطا ً أساس يا ً لمختل ف الف اعلين بغي ة
تمكنھم من حل المشكلة معا ً .ولكي يكون االتصال فع االً ،يج ب عل ى الش خص أن يح دد الجمھ ور وھ دف
الرسالة التي يوصلھا إليه ،وكذلك القناة واالتصال الممكن استخدامھما لبلوغ الجمھور المس تھدف ،ويج ب
عليه أيضا ً أن يكون مستعداً لتلقي تعقيباتھم.
ويرمي االتصال بالدرجة األولى إلى األھداف التالية:






تبليغ الجمھور وإشراكه.
التشجيع على تغيير السلوكيات وقبول اإلجراءات الوقائية.
إصدار التحذيرات بشأن الخطر وأي معلومات ضرورية أخرى.
تبادل المعلومات وتحديد نھج مشترك إزاء الخطر.
إدارة المخاطر.

ويمكن تمييز العوامل التالية في عملية االتصال:







المصدر :من الذي يوصل الرسالة.
الرسالة :المعلومات )الشفھية( من المصدر.
القناة :سبل أو وسائل االتصال اإلعالمية التي يستخدمھا المصدر.
المتلقي :الجمھور الذي تقصده الرسالة.
األث ر :اآلث ار المحتمل ة للرس الة )عل ى س بيل المث ال نق ل المعلوم ات ،تغيي ر الموق ف أو الس لوك،
تقليص الخوف الناجم عن عدم التي ّقن ،والعواقب على المدى القصير و/أو الطويل األجل(.
التعقيبات :ينبغي أن يكون االتصال عملية ذات اتجاھين.

ولتحقيق اتصال فعّال بشأن المخاطر ،البد من التخطيط على نحو منتظم في المجاالت التالية:






إعداد استراتيجية لالتصال تستھف فئة معينة.
وضع خطة لالتصال العام.
التركيز على استعراض التقييم باعتباره جزءاً قائما ً بذاته من عملية االتصال.
االس تفادة م ن التعقيب ات ال واردة ف ي تحس ين مرحل ة تخط يط االتص ال واألھ داف التكتيكي ة الت ي
يستند إليھا االتصال.
التدريب وتحسين مھارات االتصال.
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ول دى إع داد أي رس ائل أو معلوم ات أخ رى ذات ص لة ب الطوارئ ،يج ب عل ى ال دوام مراع اة المعرف ة
المس بقة ع ن اإلش عاع الت ي يمتلكھ ا الجمھ ور المس تھدف ومس توى ثق افتھم بھ ذا الش أن .وق د يل زم توجي ه
اھتمام خاص لشرائح معينة من الجمھ ور مث ل كب ار الس ن ،واألطف ال ،والمع وقين ،والن اطقين بغي ر اللغ ة
المحلية .وتعتبر الجرائد مثاالً ممتازاً على االتصاالت الواض حة .فھ ي تس تخدم القواع د اللغوي ة البس يطة،
وتش رح جمي ع المص طلحات التقني ة أو غي ر المألوف ة وتض ع الحق ائق الھام ة ف ي موض ع الص دارة .وألن
اإلشعاع موضوع غير مألوف للعديد من األش خاص ،ينبغ ي أيض ا ً إدراج ش روح للمف اھيم األساس ية بغي ة
توفير سياق ومنطق للمعلومات التي يجري تبليغھا.
وق د يتغي ر تقي يم المخ اطر م ع تط ور حال ة الط وارئ ،أو ق د يل زم تح ديث الوق ائع .وبغي ة تقلي ل مش اكل
االتساق المحتملة ،مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان المصداقية والثقة ،لذا فعند تغيير المعلومات ،ينبغي تقديم
شرح واضح لما تم تغييره وسبب ذلك التغيير.
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صحيفة المعلومات  – ٩تدفقات االتصاالت
في إطار التأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية ،يعمل مسؤول اإلعالم بإدارة مباشرة ومتواصلة م ن قب ل
مسؤول السيطرة على الح وادث .ويج ب أن يج ري نق ل المعلوم ات بص ورة راس خة وكامل ة وفعال ة عل ى
العدي د م ن المس تويات ،وينبغ ي أن يتناس ب ذل ك أيض ا ً م ع متطلب ات الوض ع .وعن د التخط يط ،ال ينبغ ي
التركي ز عل ى وس ائل االتص ال فحس ب )أي كي ف ي تم تبلي غ الرس الة( ،وإنم ا ينبغ ي أيض ا ً مراع اة كاف ة
المتطلبات المرتبطة بتدفقات االتصاالت على المستويات التالية:
االتصال داخل الجھاز الذي تعمل فيه
يغلب أن يرتفع ،في حاالت الطوارئ ،عدد "المستفيدين الداخليين" من نظام االتصال ارتفاعا ً ھ ائالً بحك م
ضرورة تبادل االتصاالت التي تفرضھا حالة الطوارئ .وقد ال يتمكن نظام المعلومات م ن معالج ة جمي ع
ھذه الطلب ات ،حي ث يمك ن أن يك ون م ثقالً باألعب اء .ويمك ن أن يعط ل النظ ام أو أن تض يع المعلوم ات أو
يت أخر وص ولھا .كم ا يتزاي د ،خ الل الط وارئ ،تعق د المعلوم ات المتدفق ة وتص بح أق ل وض وحا ً ويبط أ
وصولھا )حيث يزداد مثالً عدد األشخاص في نفس الموقع ،أو تظھر مھام جديدة أو ينق ل األش خاص إل ى
مواقع جديدة( .وتصبح قنوات االتصال االعتيادية غير كافية .ويمكن التحذير م ن ھ ذه المش اكل ف ي إط ار
تخطيط التأھب ،ويلزم في معظم األحيان اقتراح حلول ابتكارية لھا.
االتصال ما بين األجھزة
خالل مرحلة التأھب للطوارئ ،تقام االتصاالت وتنفذ بين شتى األجھزة .وقد تنش أ اتص االت جدي دة أثن اء
الطوارئ مما يوجد حاجة لتدفقات جديدة للمعلومات ،وھو ما يصعب إقامته وإدامته .وينبغ ي للتخط يط أن
يتوقع األجھزة الت ي ستش ارك ف ي التص دي للط وارئ .ل ذا ينبغ ي التركي ز ف ي إط ار الت دريب عل ى أھمي ة
العمل مع نظراء غير معروفين ،وإشراكھم في التمرينات كلما أمكن.
االتصال الموجه من األجھزة نحو الجمھور
ستضطر األجھزة إلى توصيل أنواع مختلفة من المعلومات للجمھ ور أثن اء حال ة الط وارئ .ويج ب عليھ ا
أن تدرس ما يھم الجمھور وليس م ا يھ م الجھ از نفس ه .وينبغ ي أن تقل ل الرس ائل المبلغ ة م ن درج ة ع دم
الت ي ّقن ،وأن ي تم تخط يط فحواھ ا الع ام تخطيط ا ً مس بقا ً ،ف ي ح ين تك ون التفاص يل مس ألة تتعل ق باالعتب ار
التكتيكي.
االتصال الموجه من الجمھور نحو األجھزة )التعقيبات(
يكث ر أن ينش د الجمھ ور المس اعدة والتعليم ات .وغالب ا ً م ا تعج ز األجھ زة األكث ر تعرض ا ً للجمھ ور ع ن
معالجة تزايد الطلب على المعلومات معالجة فعّالة ،مما قد يربك أيضا ً ت دفقات المعلوم ات األخ رى .وم ن
شأن التخط يط أن يس اعد عل ى توق ع طلب ات المعلوم ات ،ومص ادر المعلوم ات وجھ ات االتص ال لغ رض
توري د المعلوم ات .والھ دف ھ و المت وخى م ن ذل ك ھ و ت وفير رس الة متس قة "رس الة واح دة ،أص وات
متعددة".
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صحيفة المعلومات  – ١٠مصادر المعلومات
مصادر المعلومات للجمھور
يس تجيب الجمھ ور اس تجابة إيجابي ة للمعلوم ات إذا ك ان يث ق ف ي مص درھا .ويج ب أن تك ون المعلوم ات
المبلغ ة متس قة وموثوق ة وواقعي ة ،وأن تعك س احتياج ات الجمھ ور المقص ود م ن المعلوم ات .وھن اك ف ي
ظروف الطوارئ دوافع عديدة تحف ز معظ م الن اس عل ى تلق ي المعلوم ات والتماس ھا بحم اس م ن مص ادر
متع ددة .غي ر أن الت وتر إزاء الوض ع يجع ل م ن بع ض األف راد اآلخ رين غي ر مب الين بم ا يح دث وغي ر
راغبين في الحصول على المعلومات حت ى م ع تعرض ھم للخط ر .وتت اح المعلوم ات بش أن الط وارئ م ن
مص ادر متع ددة ،منھ ا مص ادر غي ر رس مية ،ومص ادر تنش د تحقي ق المص الح ،ومص ادر موثوق ة .وم ن
األھمية بمكان رصد ھذه المصادر ،وذلك ل يس لمعرف ة م ا تقول ه فحس ب ،وإنم ا أيض ا ً لتع ديل المعلوم ات
الرسمية وفقا ً لذلك ،سواء بمعالجة المعلومات الخاطئة أو بإضافة حقائق أخرى تم التثبت منھا.
وتتب اين األھ داف الت ي ترم ي إليھ ا ش تى مص ادر المعلوم ات ،وذل ك م ن حي ث المض مون أو م ن حي ث
األولوية .وقد تتباين أيضا ً نوايا مصدر المعلومات ومتلقيھا.
ويستخدم الجمھور طائفة من المص ادر عن د محاولت ه الحص ول عل ى المعلوم ات بش أن الط وارئ .وھن اك
إقرار دولي بھذا االتجاه الذي البد لنا أن نستھدي به لدى اختيارنا أسلوب تبليغ المعلوم ات بش أن المس ائل
المعق دة المتعلق ة بالمخ اطر .ف األفراد سيحص لون عل ى أكب ر ق در ممك ن م ن المعلوم ات وس يقارنون فيم ا
بينھا ،وذلك من مصادر متنوعة تتباين بين أعضاء األسرة المحليين ومصادر األنباء الدولية.
وتشابه الرسائل التي تقدمھا شتى المصادر تشابھا كافيا ً يدفع الجمھور إل ى الثق ة ف ي مض مونھا وعوليتھ ا.
ويمكن توصيل ذلك بصورة شفھية ومادية على السواء .من ذلك م ثالً العالم ات المباش رة الواض حة الت ي
تشير إلى االتساق والموثوقية )كالشارات التي يحملھا أفراد الشرطة والموظفون الصحيون للتعريف بھ م،
واألختام الرسمية( التي تساعد على نشر رسائل من شأنھا زيادة ثقة الجمھور في المعلومات .كذلك ،فعن د
وجود أزمة واضحة في المجتم ع ،ي رجح أن يك ون الجمھ ور أكث ر امتث االً للمش ورة الص حية الت ي تق دمھا
ھيئة اإلسعاف أو غيرھا من األجھزة الرسمية التي تعمل بشكل واضح للعيان في أحيائھم.
وتتباين مستويات ثقة أفراد الجمھور في المصادر المختلفة .ففي حين تكون بع ض المص ادر موثوق ة ج داً
في معظم الدول ،ومنھا بشكل خاص المعلومات الص ادرة م ن األطب اء والعلمي ين ،يغل ب ،مقاب ل ذل ك ،أن
يبدي الناس مستويات متباينة من التشكك وعدم الثقة إزاء المعلومات الصادرة م ن الش ركات والص ناعات
والسياسيين .وترتبط مستويات ع دم الثق ة ھ ذه باحتم ال قلي ل التب اع المش ورة الت ي تق دمھا تل ك المص ادر.
وھناك ،مع ذلك ،عدد من الخيارات التي تتيح زيادة الثقة وتحسين احتمال االمتثال ،من بينھا مثالً:
 تبليغ معلومات موثوقة يمكن التعويل عليھ ا م ن قب ل م ذيع أو متح دث ق ادر عل ى تق ديم معلوم ات
واقعية ومتسقة وصحيحة علميا ً.
 معالجة احتياجات الجمھور الفعلية بالرد على أسئلتھم بردود مشفوعة بالوقائع.
مصادر المعلومات لمسؤولي اإلعالم
يتعين على فريق التصدي للطوارئ معالجة شؤون المصابين والتص دي لحال ة الط وارئ القائم ة )حري ق،
أو حادث صناعي ،أو طارئ ناتج عن أسباب طبيعي ة( ،والقي ام بالرص د اإلش عاعي .ويتع ين عل يھم أيض ا ً
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تنسيق المھام مع األطراف المسؤولة في موقع حالة الطوارئ ،ال ذي ربم ا ك ان محط ة للق وى النووي ة ،أو
موق ع ص ناعي ،أو مستش فى أو مرف ق آخ ر .وتش كل ك ل مھم ة م ن ھ ذه المھ ام مص دراً للمعلوم ات الت ي
يحص ل عليھ ا مس ؤول اإلع الم .وينبغ ي أن تتض من خط ط االتص ال بش أن المخ اطر قائم ة بمص ادر
المعلومات ھذه ،وتفاصيل نقاط االتصال لديھا ،مع إعداد واختبار آليات االتصال الفعلي مع ھذه المصادر
أثناء حال ة الط وارئ .وق د يرغ ب فري ق االتص ال أحيان ا ً المب ادرة باالتص ال بھ ذه المص ادر ،وف ي أحي ان
أخرى ترغب ھذه المصادر نفسھا االتصال بالفريق.
وي رجح أن جھ از الط وارئ ال ذي تعم ل في ه ل ن يك ون الجھ از الوحي د ال ذي يش ارك ف ي التص دي لطائف ة
واسعة من ش تى جوان ب حال ة الط وارئ .حي ث ستش ارك أيض ا ً ،وفق ا ً لطبيع ة الط ارئ ،اإلدارات المحلي ة
إلطفاء الحرائق ،والمستشفيات ،والمدارس ،وأجھزة الصحة العمومية ،وأجھ زة الس المة البيئي ة ،وأجھ زة
السالمة الغذائية ،وغيرھا.
وإذا كان ت االتص االت العام ة داخ ل جھ ازك تعم ل كج زء م ن نظ ام الس يطرة عل ى الح وادث ،ف إن ھ ذه
األجھزة األخرى ينبغي أن تشكل بالفعل قسما من خطة التنسيق .والبد من تنسيق االتصاالت مع ما تقول ه
ھذه األجھزة تجنبا ً للتناقضات والتضاربات .ضع قائمة لج رد الوك االت واألجھ زة األخ رى المش اركة ،أو
الت ي يحتم ل أن تش ارك ف ي التص دي ،واب دأ ب إجراء االتص االت معھ ا .أق م آلي ات لالتص ال ف ي ح االت
الطوارئ وعيّن موظفين مكرسين ألداء ھذه المھمات فقط .ولھذا األمر أھمية خاصة في المرحلة المبك رة
من حالة الطوارئ.
ويغلب أن تمتد حاالت الط وارئ لم ا وراء المنطق ة المحلي ة .فحت ى أص غر الح وادث ،ال ذي ق د ال ينط وى
حتى عل ى أي خط ر أو تھدي د حقيق ي ،يمك ن أن يحف ز بس رعة اھتم ام ومش اركة أجھ زة أخ رى م ن ش تى
أنح اء الع الم .وستش ارك األجھ زة المحلي ة ،كم ا ستش ارك أيض ا ً أجھ زة أخ رى عل ى الص عيدين اإلقليم ي
والوطني ،مثل أجھزة الصحة والنق ل والبيئ ة واألم ن ال وطني والزراع ة .وتش مل المنظم ات الدولي ة الت ي
يتعين النظر فيھ ا الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،ومنظم ة الص حة العالمي ة ،ومنظم ة األغذي ة والزراع ة،
والمنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة .وتش كل ك ل ھ ذه المنظم ات مص ادر محتمل ة للمعلوم ات لموظ ف
االتصال المشارك في التصدي لطارئ إشعاعي.
حدد ،باالستناد إلى قائمة الجرد التي ستدرجھا لدى إعدادك خطة االتصال بشأن مخاطر حاالت الط وارئ
المحتملة ،جميع األجھزة التي يحتمل مشاركتھا أو اھتمامھا في حالة الطوارئ .اجم ع معلوم ات االتص ال
الضرورية .وأقم واختبر آليات االتصال معھا أثناء حالة الطوارئ.
نفذ مسبقا اإلجراءات التالية:
 ح دد داخ ل جھ ازك األش خاص ال ذين س يتولون جم ع المعلوم ات الھام ة ع ن حال ة الط وارئ
)كمستويات اإلشعاع ،اإلصابات أو الوفيات(.
 تع رف عل ى األش خاص المس ؤولين ع ن حش د الم وارد ووض ع خط ط اإلج راءات العمومي ة مث ل
اإليواء أو اإلجالء.
 اجمع معلومات االتصال الضرورية ليتسنى لك االتص ال م ع ھ ذه المص ادر .أق م آلي ات االتص ال
معھ ا خ الل حال ة الط وارئ )أرق ام الخط وط الھاتفي ة األرض ية ،والھوات ف المحمول ة ،وعن اوين
البريد االلكتروني ،وأرقام الفاكس(.
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 حدد األجھزة األخرى المشاركة في التص دي للط وارئ .وق د يك ون بع ض تل ك األجھ زة مش موالً
بالفعل في نظام السيطرة على الحوادث بينما قد ال تكون أجھزة أخرى مشمولة بذلك النظام.
 ادرج في قائمتك وكاالت من كافة المستويات الحكومية ،فضالً عن الوكاالت الدولية.
وس تتوفر ل ك ايض ا معلوم ات كثي رة م ن مص ادر أخ رى تج ري اتص االتھا بش أن حال ة الط وارئ .وثم ة
أسباب ثالثة تدعو لرصد ھذه المصادر .أوالً ،إن ھذه المصادر تمثل عيونا وآذانا عديدة بإمكانھ ا توعيت ك
بالظروف أو األحداث التي يجھلھا جھازك .ويمكنك الحصول على معلومات كثيرة عمّا يحدث م ن خ الل
ما تقوله ھذه المصادر .ثانيا ،إن وسائل اإلع الم اإلخباري ة والش بكات االجتماعي ة والم دونات االلكتروني ة
ستقدم بالتأكيد بعض المعلومات الخاطئة .لذا كن فوق مس توى الش ائعات أو المعلوم ات الخاطئ ة وص وّ بھا
على وجه السرعة .أخيراً ،البد من معرفة اسلوب التبليغ أو التحدث الذي تتبع ه المص ادر األخ رى ،إذ ق د
توج ه إلي ك أس ئلة ح ول أح داث أو ظ روف أبلغ ت بش أنھا تل ك المص ادر .وبالت الي ف إن جھل ك للمعلوم ات
المبلغة يمكن أن يضر بمصداقيتك ،أو يؤدي إلى فقدان ثقة الجمھور في جھازك وتصديقه لم ا يقول ه ،مم ا
يمكن أن يضعف تأثيرك على سلوك الجمھور في اإلطار الشامل للتصدي للطوارئ.
ويمكن أن تكون وسائل اإلعالم اإلخبارية نشطة عند حدوث طارئ إشعاعي وستقدم تقاريرھ ا م ن أم اكن
متع ددة .وھ ي تش كل مص دراً مح تمالً للمعلوم ات ويمك ن الحص ول عل ى معرف ة قيّم ة م ن خ الل رص د
التقارير اإلخبارية .ويمكن أن تقدم وسائل اإلعالم معلومات غي ر مباش رة أيض ا ع ن طري ق األس ئلة الت ي
تطرحھ ا ،مم ا يت يح الكش ف عم ا تعرف ه تل ك الوس ائل .يض اف إل ى ذل ك احتم ال أن تك ون تل ك الوس ائل
مصدرا رئيسيا للمعلومات التي يحص ل عليھ ا الجمھ ور وربم ا كان ت م ن بينھ ا معلوم ات غي ر ص حيحة.
وينبغ ي لموظ ف االتص ال أن ي درك ذل ك لك ي يص وّ ب أي معلوم ات خاطئ ة ،س واء أك ان ذل ك بص ورة
مباش رة لوس ائل اإلع الم الت ي تبل غ القص ة ،أم ف ي الرس ائل العام ة الموجھ ة للجمھ ور ع ن طري ق ش تى
القنوات.
وتش مل وس ائل اإلع الم باالتص ال االلكترون ي المباش ر ك ال م ن مواق ع المعلوم ات واألخب ار ،والم دونات
االلكتروني ة ،والمواق ع الش بكية التابع ة للمنظم ات غي ر الحكومي ة ،ومواق ع وس ائل التواص ل االجتم اعي.
وثمة أھمي ة خاص ة لرص د ھ ذه المواق ع لغ رض اس تبانة المعلوم ات الخاطئ ة الص ادرة عنھ ا .ض ع قائم ة
بجميع وسائل اإلعالم والمواقع االلكترونية التي يلزم رصدھا .أ ّ
شر على المواقع االلكترونية ف ي حاس وب
يمكن اس تخدامه عل ى وج ه الس رعة لرص د تل ك المواق ع .وعن د ظھ ور نب أ جدي د أو ھ ام ع ن طري ق ھ ذه
المصادر ،تأكد من وجود آليات قائمة لتوصيل ھذه المعلومات إلى األشخاص المناسبين في جھ ازك ،فم ن
شأن ذلك أن يساعد جميع المشاركين في التصدي للطوارئ.
ويشكل الجمھور أيضا ً مصدراً آخر للمعلومات التي يحصل عليھا مس ؤول اإلع الم .ويمك ن أن ت أتي ھ ذه
المعلوم ات م ن المواض يع الت ي ي ذكرھا الجمھ ور ف ي مكالم اتھم الھاتفي ة أو رس ائلھم االلكتروني ة ،ومنھ ا
بصفة خاصة مواضيع األسئلة المطروحة .وھي تت يح لمس ؤول اإلع الم معرف ة األح داث والظ روف الت ي
يراقبھا الناس والتي قد ال تكون أنت أو جھازك مطلعا ً عليھا .كذلك ،وم ن المھ م ج داً مالحظ ة أنّ األس ئلة
الت ي يطرحھ ا الن اس تش كل مص دراً جي داً لمعرف ة ش عورھم ف ي الوق ت الحقيق ي .م ع ذل ك ،ت ذ ّكر أن
األش خاص ال ذين يتص لون بالوكال ة ھ م أقلي ة م ن الس كان كك ل وي رجح أنھ م أكث ر قلق ا م ن معظ م األف راد
اآلخرين.
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صحيفة المعلومات  – ١١الجمھور
في سياق االتصال بشأن الطوارئ اإلشعاعية ،يجب مالحظة أن عبارة "عامة الجمھ ور" ھ ي عب ارة ذات
معنى واسع ويستحسن عدم اعتبار "عام ة الجمھ ور" كيان ا ً منف رداً ،فھ و يت ألف م ن فئ ات م ن الن اس ذات
اھتمامات وأولويات واحتياجات خاص ة بھ ا وق د يل زم معالجتھ ا .ونج اح نھ ج لالتص ال م ع فئ ة اجتماعي ة
واحدة ال يضمن نجاحه مع فئة أخرى .لذا ،وضمانا لفعالية االتصال ،ينبغي استبانة جمي ع فئ ات الجمھ ور
الممكنة أثناء مرحلة التأھب .ولكل حالة للطوارئ جمھور مختلف ،بل وقد يتغير ذل ك الجمھ ور حت ى ف ي
سياق حالة واحدة للطوارئ.
وفئات الجمھور يمكن أن تشارك مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الط وارئ .فبعض ھم يمك ن أن يت أثر
بوضوح وبصورة مباشرة بالمخاطر المحتمل ة وبالت الي فھ م يعتم دون عل ى المعلوم ات المبلغ ة .وبعض ھم
اآلخر قد ال يتعرض لإلشعاع فعال ولكنه ي ّدعي االھتمام أو التأثر بالحالة ككل.
وفي حين يوجد خطر حقيق ي يھ دد المتعرض ين لإلش عاع ،ف إن الش عور ب القلق إزاء التھدي د ب الخطر ربم ا
ساور األشخاص اآلخرين أيضا .لذا البد وأن تمنح األولوية إلى تزويد ھاتين الفئتين بالمعلومات المناس بة
على وجه السرعة .وتبيّن تجارب الطوارئ اإلشعاعية السابقة أنّ فئة "القلقين المعافين" تشكل ف ي الغال ب
أكبر مستھلك للموارد الطبية لح االت الط وارئ ،وھ م األش خاص ال ذين يلتمس ون االھتم ام الطب ي ب الرغم
من عدم تعرضھم أو اصابتھم .وبغية تقليل ھ ذا االحتم ال ،يل زم توص يل المعلوم ات الت ي توض ح م ن ھ م
األف راد المعرض ين أو غي ر المعرض ين للخط ر .وفيم ا يتص ل بح االت اإلرھ اب الق ائم عل ى المص ادر
اإلشعاعية ،تجدر المالحظة أن عدم التيقن بشأن األفع ال الش ريرة المحتمل ة ف ي المس تقبل يمك ن أن ي ؤدي
إلى تفاقم مشاغل الجمھور .وينبغي لمسؤولي اإلعالم أن يخططوا أس لوب معالج ة مس ألة تزاي د القل ق ف ي
س ياق إع دادھم المعلوم ات والرس ائل وك ذلك ل دى اختي ار أس لوب االتص ال ف ي الظ روف المنطوي ة عل ى
اإلرھاب.
وتساعد القائمة التالية على استبانة فئات الجمھور المحتمل ة )ھ ذا التسلس ل ال يعن ي األولوي ة ،كم ا أن ھ ذه
القائمة ھي على سبيل المثال ال الحصر(:













المتأثرون مباشرة باإلشعاع.
أسر وأصدقاء المتأثرين باإلشعاع.
المستفيدون من الھياكل األساسية في المنطقة المتأثرة )كأطفال المدارس ،والمتقاعدين المس تفيدين
من المتنزھات(.
األفراد الذين يحتمل تأثرھم بالقرارات بشأن اإلجراءات الوقائية.
مديرو السيطرة على الطوارئ وطالئع المتصدين.
المسؤولون عن قياس درجة اإلشعاع.
أصحاب القرار.
مروجو القرارات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاع.
األفراد الذين يمكن أن يعيقوا اتخاذ القرارات المتصلة بالوقاية من اإلشعاع.
المسؤولون عن معالجة تنظيف المناطق الملوثة.
األفراد غير المتأثرين ممن يجب اطالعھم على الحادث بموجب قانون أو اتفاق أو معاھدة.
األفراد الذين يحتمل أن يعانوا اقتصاديا ً نتيجة لحالة الطوارئ.
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 األجھزة األخرى غير المشاركة في التصدي للطوارئ ولكن لديھا مصلحة شرعية في ذلك.
 األفراد الذين يحاولون زيارة موقع الطوارئ.
ويوص ى بش دة إش راك فئ ات الجمھ ور ف ي مرحل ة التأھ ب .وينبغ ي لمس ؤولي اإلع الم أن يرك زوا عل ى
العالقات والتفاعالت المحلية من أجل فھم المسؤولين الحقيقيين عن بناء الثقة والمحافظة عليھا.
ولقد أصبح وجود شتى فئات أصحاب المصلحة أسلوبا قيما إلشراك الجمھور في تحديد السياسات العامة.
ومن ش أن نج اح مش اركة أص حاب المص لحة أن يس اعد عل ى بن اء الثق ة وتحقي ق الفھ م والتع اون .فوج ود
الثقة ،أو بناؤھا ،يجعل من تلك المشاركة أسلوبا ناجحا بالفعل لبن اء الثق ة ف ي الفئ ات األخ رى ،مم ا ي ؤدي
إلى زيادة التعاون.
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صحيفة المعلومات  – ١٢قنوات االتصال
تس تخدم قن وات االتص ال ف ي نق ل المعلوم ات الموجھ ة لعام ة الجمھ ور وك ذلك المعلوم ات الموجھ ة إل ى
جمھور معيّن .وتتباين القنوات التي تستخدمھا وتثق فيھا ش تى فئ ات الجمھ ور ،كم ا ينبغ ي أن يك ون ن وع
المعلومات مناسبا لكل من القناة المستخدمة والجمھور المس تھدف المقص ود بھ ا .ل ذا ،فمھم ا كان ت طبيع ة
حال ة الط وارئ ،ينبغ ي تن وع الوس ائل المت وفرة لالتص ال بحي ث تش مل الخط وط الھاتفي ة األرض ية،
والھواتف المحمولة ،والبريد االلكتروني ،والرسائل الموجھة لمحطات التلفزيون واإلذاعة.
وثمة دور أساسي تؤديه وسائل اإلعالم اإلخبارية في جميع مراحل حال ة الط وارئ .فھ ي ال تش كل القن اة
الرئيسية لنقل المعلوم ات لعام ة الجمھ ور واالتص ال م ع ش تى فئات ه فحس ب ،وإنم ا باس تطاعتھا أيض ا أن
تعم ل "ك العين الس اھرة" عل ى المجتم ع م ن خ الل رص د التص دي للط وارئ .ك ذلك ف إن وس ائل اإلع الم
اإلخبارية تعمل بمثابة قن اة لالتص ال م ع الجمھ ور أثن اء ح دوث الط وارئ وفيم ا بع دھا ،كمرحل ة تنظي ف
الموقع الملوث مثالً.
وقد يكون استخدام وسائل اإلعالم المحلية في حالة الطوارئ أفضل أسلوب من حيث فعالي ة التواص ل م ع
السكان المحليين .ويستحسن أيضا النظر في استخدام قنوات متعددة في االتصال؛ فتوجيه الرسائل للشباب
مثال يمكن أن يتم عن طريق االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.
ويوضح الجدول  ٩تباين درجات تحكم مسؤول/فريق اإلعالم في شتى قنوات االتصال.
الجدول  – ٩تحكم مسؤول/فريق اإلعالم في قنوات االتصال
أكبر درجة من التحكم
األدوات التنظيمية
القنوات
االلكترونية

المطبوعة

االتصال الشخصي
)وجھا لوجه(

درجة التحكم التنظيمي
تحكم أقل وسائل
اإلعالم الجماھيري

أقل درجة من التحكم
القنوات غير الرسمية

صفحات االنترنت ،مراكز
التلفزيون ،اإلذاعة،
الھواتف المحمولة ،مواقع
النداء )الخطوط الھاتفية صفحات االنترنت التابعة
االنترنت الشخصية
الساخنة(
لوسائل اإلعالم
المنشورات الصادرة عن
الجرائد ،المجالت
المنشورات ،النشرات
أجھزة/أطراف أخرى،
اإلعالنية ،الكتيبات
الخطابات
االجتماعات العامة،
المقابالت ،مراكز تقديم االجتماعات التي تنظمھا
التحذيرات الشخصية،
أجھزة/أطراف أخرى،
المعلومات
مسؤول اإلعالم
الزيارات
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صحيفة المعلومات  – ١٣أدوات االتصال
مبادئ توجيھية بشأن بنية البيان الصحفي
تتباين المھام المحددة لوسائل اإلعالم اإلخبارية بين بلد وآخر ،مع ذل ك ف إن ھ ذه الوس ائل يمك ن أن تش كل
في حاالت الطوارئ واسطة لتبليغ الجمھور بمعلومات الصحة واألمان .ومن شأن كتابة البي ان الص حفي
بطريقة جيدة أن يساعد الص حفي عل ى أداء ھ ذا ال دور ،فض الً ع ن تحس ين ف رص االس تفادة م ن البي ان،
وذل ك إذا م ا أوف ت المعلوم ات الت ي يتيحھ ا باحتياج ات الق راء .وھ ذا يعن ي أن البي ان الص حفي ينبغ ي أن
يُكتب في صيغة قصة إخبارية ّ
منظمة بحيث تحتل أھم أخبار الصحة واألمان موض عا ً ب ارزاً أو أن تظھ ر
الرسالة أوال تعقبھا التفاصيل اإلضافية.
وينبغ ي أن يتض من البي ان الص حفي ت اريخ إص داره ،وموق ع الجھ از ال ذي يُص دره ،م ع ذك ر ومس ؤولي
االتصال وتفاصيل االتصال بھم .وترد أھم النقاط دوما في الفقرة األولى ،حيث يتعين ذكر "الخبر" .تعقبه
فقرات المتابعة التي تشرح النقطة الرئيسية أو تبين تفاصيلھا بلغة بسيطة وكافية لضمان تيس ر فھ م الخب ر
للقرّ اء غير التقنيين .وترد في التذييل األول نماذج لبعض لبيانات الصحفية.
وفيما يخص الوسائل المطبوعة ،فإن إضفاء الصفة الشخص ية عل ى المعلوم ات ،أي اقتب اس "الخب ر" ع ن
المتحدث أو الموظف المسؤول ،إذا أمكن ،يساعد على إثارة للقارئ .ويستحسن أن يك ون البي ان الص حفي
موجزاً بقدر اإلمكان :أي أن ال يتجاوز عادة صفحة واحدة ،أو صفحتين على األكثر.
ضل المتخصصون في االتص ال ال ذين يع الجون المواض يع النووي ة اس تخدام الص يغة الكتابي ة
ويكثر أن يف ّ
ف ي تبلي غ المعلوم ات ،حي ث يمك ن تش كيل الرس الة وتوجيھھ ا بغي ة تق ديم التفاص يل الدقيق ة .ولك ن ھ ذا
األس لوب ق د ال يك ون دائم ا ً أفض ل أس اليب االتص ال الع ام ،ل ذا يش جّ ع أيض ا اس تخدام أس لوب االتص ال
الشفھي خالل حاالت الطوارئ.
ومن بين الممارسات الجيدة ،االحتفاظ بنماذج جيدة م ن البيان ات الص حفية الت ي تتن اول مواض يع متع ددة،
حيث يمكن استقاء بعض األفكار منھا لغرض إعداد البيان الصحفي.
التحديثات الصحفية الدورية
ثمة نھج بديل أو مكمّل للبيان الصحفي التقليدي يمكن استخدامه خالل الطوارئ اإلشعاعية األط ول أج الً.
فمع تطور حالة الطوارئ ،ق د ي رى مس ؤول اإلع الم أن م ن األنس ب تق ديم المعلوم ات ل دى وص ولھا ،أو
وفق ا لج دول زمن ي يح دد ت ردده مس بقا ً ،وف ي ص يغة تح ديث دوري يتب ع ش كل البي ان الص حفي التقلي دي
وأسلوبه ،ولكنه يقدم نصوصا محدثة أقصر لشرح تطورات مح ددة وفق ا للمعلوم ات المت وفرة بش أن حال ة
الطوارئ .ويرد أحد األمثلة على ذلك في التذييل األول.
ويجري بعد ذلك نش ر التح ديثات الدوري ة عل ى أس اس من تظم بأس لوب تراكم ي )ت رد أح دث الرس ائل ف ي
أعلى البيان وأقدمھا في أسفل البيان( على موقع شبكي مكرّ س لحال ة الط وارئ لتق ديم المعلوم ات الراھن ة
المتاحة.
وينبغي تسجيل جميع االتصاالت لدى مركز اإلعالم و/أو المركز الوطني لعمليات الطوارئ.
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إنشاء موقع شبكي مكرس للطوارئ
يساعد عرض موقع شبكي مكرس للط وارئ ف ي مك ان ب ارز م ن الموق ع الش بكي الرئيس ي الت ابع للجھ از
على ضمان تبليغ أوسع جمھور ممكن بواسطة االنترنت أثناء الطوارئ اإلشعاعية .وفي أعقاب الطوارئ
الكبرى يودي تزايد تدفق الطلب الكبي ر عل ى المعلوم ات إل ى إثق ال الع بء عل ى معظ م المُلقم ات الش بكية
بدرجة ھائل ة .ل ذا ينبغ ي إع داد ق درة الت دفق بطريق ة تت يح مواجھ ة نط اق ت ردد الطلب ات ال ذي يبل غ ،كح د
أدن ى ،خمس ين ض عفا لمتوس ط مس تواه .وتت يح اتفاق ات االستض افة الخارجي ة ق درة فوري ة فعال ة التكلف ة
الستضافة صفحات الطوارئ فقط .كما أن تقديم التحديثات نفسھا عن طريق وس ائل التواص ل االجتم اعي
يشكل أحد السبل الممكنة لض مان ت وفر المعلوم ات بص ورة متواص لة ع ن طري ق االنترن ت عن د اكتظ اظ
قدرة الموقع الشبكي أو في حالة ضياعھا.
وينبغ ي أن ي نظم ھ ذا الموق ع الش بكي المك رّ س للط وارئ بش كل يت يح تحديث ه بس ھولة ،م ع تم ّك ن جمي ع
أعضاء فريق االتصال المناسبين من المشاركة في تحرير محتوياته .والبد أيض ا م ن ض مان الق درة عل ى
تحديث الموقع الشبكي وتعديله عن بعد في حالة ع دم ت وفر الم وارد الالزم ة ف ي الموق ع ،م ع تيس ير نش ر
الصور وتسجيالت الفيديو والروابط التشعبية لكي يتاح لعامة الن اس الحص ول عل ى جمي ع أن واع البيان ات
ذات الص لة بالط ارئ اإلش عاعي )ك الخرائط ،ومخطط ات الموق ع ،والص ور( .وتش مل المع الم اإلض افية
المفيدة للموقع الشبكي المكرّ س للطوارئ قدرات عرض الموجزات الشبكية )األخبار الشبكية الم وجزة،(٧
ووظيفة القراءة الميسرة لألجھزة المحمولة ،وتصميم منخفض التردد إلمكانية استخدامه ف ي األم اكن ذات
م وارد االنترن ت المح دودة .ويمك ن ت وفر ھ ذه المتطلب ات ف ي موق ع ش بكي مص ّغر للط وارئ يُستض اف
خارجيا ً .ويرد أحد األمثلة على ذلك ف ي الت ذييل األول ،وھ و ص ورة ملتقط ة عل ى الشاش ة لس جل اإلن ذار
التابع للوكالة الذي استخدم أثن اء الح ادث ال ذي وق ع ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة التابع ة
لشركة كھرباء اليابان.
جلسات المعلومات للصحافة
يؤدي مسؤول اإلعالم دوره في تنظيم جلسات إعالمي ة للص حافة وھ و مس ؤول ع ن التم اس موافق ة نظ ام
الس يطرة عل ى الح وادث واإلدارة العلي ا لغ رض تنظ يم تل ك الجلس ات .وينبغ ي النظ ر ف ي تنظ يم جلس ات
إعالمي ة للص حافة عن د وج ود ض رورة لتبلي غ معلوم ات ھام ة بش أن الط وارئ لوس ائل اإلع الم وعام ة
الجمھور.
وينبغي أن يقوم مسؤول اإلعالم الرئيسي أو المتح دث المس ؤول ب إدارة المناقش ات الت ي تج ري ف ي إط ار
جلس ات إع الم الص حافة م ع إتاح ة مش اركة خب راء تقني ين مم ن يمك نھم ال رد عل ى أس ئلة تتص ل بمج ال
خبرتھم أثناء الجلسات اإلعالمية ألجل توفير المعلومات والرد على األسئلة التي تطرحھا وسائل اإلعالم.
وينبغي أن يُسبق انعقاد جلسات اإلعالم المخصصة للصحافة بمناقشة يشارك فيھ ا جمي ع المتح دثين بش أن
أدوارھ م ومس ؤولياتھم ويح ددوا أي م ن بي نھم س يرد عل ى األس ئلة المعين ة .ويتع ين ب ذل ك ل جھ د ممك ن
لضمان توحيد الرسائل بين جميع المتحدثين قب ل ابت داء جلس ة إع الم الص حافة ،م ع قي ام مس ؤول اإلع الم
و/أو المتحدث بالتحضيرات المناسبة لضمان وضوح المعلومات واتساقھا.
 ٧األخب ار الش بكية الم وجزة ھ ي طريق ة تت يح لمس تخدمي االنترن ت تلق ي العن اوين اإلخباري ة والتح ديثات عل ى جھ ازھم الق ارئ أو
المحمول من مواقع شبكية مختارة فور صدورھا) .المرجع(http://dictionary.reference.com/browse/rss :
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وإذا ّ
تعذر على المتحدثين الحضور شخصيا ً في جلسات اإلعالم المخصصة للصحافة ،يمكن عق د اجتم اع
تحضيري عن بعد ،مع تزويدھم بأكبر قدر ممكن من التوجيه بشأن األسئلة التي يتوقع أن تطرحھا وسائل
اإلعالم .كما ينبغي لمسؤول االتص ال و/أو المتح دث مس اعدة الخب راء التقني ين عل ى إع داد ردود م وجزة
غير تقنية.
وعن د ابت داء الجلس ة اإلعالمي ة ،ينبغ ي تعري ف وس ائل اإلع الم بجمي ع المتح دثين )األس ماء والعن اوين
الوظيفية واألجھزة التي يعملون فيھا( .ثم يقدم رئيس المناقش ة بإيج از ك ل متح دث ومج ال خبرت ه ويح دد
المدة المخصصة ل ه لتق ديم المعلوم ات .ويج وز أن يق دم رئ يس المناقش ة أيض ا خالص ة م وجزة لتفاص يل
الطارئ اإلشعاعي حتى موعد عقد الجلسة .وبعد ھذه المقدم ة ،ي دلي ك ل متح دث ببي ان م وجز ،ث م ي دعو
رئيس المناقشة بعدھا وسائل اإلعالم لكي تطرح أسئلتھا )جلسة لألسئلة والردود(.
وخالل جلسة األسئلة والردود ،يطلب رئيس المناقشة من كل عضو من وسائل اإلعالم تقديم اس مه وجھ ة
اإلعالم التي ينتمي إليھا قبل أن يطرح سؤاله .ثم يعلن رئيس المناقشة إغالق الجلسة.
وينبغي أن يتخذ مسؤول اإلع الم جمي ع الترتيب ات التحض يرية المتص لة بتنظ يم غرف ة االجتم اع ،والنظ ام
الص وتي ،ورق م االتص ال الھ اتفي ،وتس جيل الفي ديو و/أو التس جيل الص وتي ،والترجم ة اللغوي ة )عن د
الض رورة( .ويستحس ن أن تت اح فرص ة االتص ال الھ اتفي المس موع للص حفيين ال ذين ال يتمكن ون م ن
حضور الجلسة اإلعالمية شخصيا ً.
وينبغي أن تكون غرفة االجتماع بالص حافة منفص لة ع ن غ رف تش غيل مرك ز عملي ات الط وارئ ض مانا
لعدم التدخل في عملية التصدي الفعلي للطوارئ .وعن د اإلمك ان ،يستحس ن أن يك ون المرك ز جلي ا ً للعي ان
من غرفة االجتماع.
وينبغي أن يتولى مستشار إعالمي تبليغ أعضاء وسائل اإلعالم مسبقا ً بانعق اد الجلس ة اإلعالمي ة ،عل ى أن
يجري إعداد ذلك والموافقة عليه باتباع العملية المتبعة نفسھا في تقديم البيانات الصحفية.
وينبغي ،عند اإلمكان ،تسجيل الجلسة اإلعالمية تسجيالً صوتيا ً و/أو بالفيديو لغرض االحتف اظ بالمحاض ر
الحرفية لوقائع الجلسة .ويمكن إعداد خالصة للنق اط الرئيس ية ،ف ي ش كل بي ان ص حفي يص در بع د انتھ اء
الجلسة.
وسائل التواصل االجتماعي
ينطب ق مص طلح وس ائل التواص ل االجتم اعي عل ى االنترن ت واألجھ زة المحمول ة الت ي تس تخدم بص ورة
رئيسية في الحوار وتبادل المضامين والمناقشة .وتتميز وسائل التواص ل االجتم اعي ع ن وس ائل اإلع الم
التقليدية بأنھا تبلغ اآلن جمھوراً أوسع في من اطق عدي دة .وبإمك ان وس ائل التواص ل االجتم اعي أن تحف ز
اس تجابات س ريعة ومنظم ة وكبي رة م ن الجمھ ور ،وتنفي ذھا ال يس تلزم س وى ق دراً قل يالً م ن االس تثمار
المالي ،ويتيسر الوصول إليھا وتح ديثھا بش كل ف وري تقريب ا ً .وعل ى العك س ،ف إن تكلف ة الم وارد البش رية
الالزمة للمحافظة على عالقة فعالة ومفيدة ،في آخر المطاف ،مع الجمھور ع ن طري ق ھ ذه الوس ائل ھ ي
تكلفة تضاھي تكلفة االستثمارات القائمة في موظفي االتص االت العام ة .ويج وز ،ف ي حال ة الط وارئ ،أن
يتزاي د نش اط الجمھ ور ب أكثر م ن  ١٠٠ض عف .ورص د وس ائل التواص ل االجتم اعي ،واالس تجابة لھ ا
وتوجي ه الح وار ع ن طريقھ ا يقتض ي وج ود فري ق مك رّ س ،ومجموع ة م ن المب ادئ التوجيھي ة الواض حة
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للتحرير من أجل المحافظة على األسلوب المھذب وحماية حرية التعبير ،وخبرة مس بقة ف ي إدارة التوعي ة
بواسطة وسائل التواصل االجتماعي.
وألغراض ھذا المنشور ،يقصد بتطبيق ات وس ائل التواص ل االجتم اعي االنترن ت والوس ائل المس تندة إل ى
األجھ زة المحمول ة كالم دوّ نات ،والب ث الرقم ي )بودكاس ت( ،ومواق ع الش بكات االجتماعي ة ،وغيرھ ا م ن
تطبيقات االتصال ذات الصلة.
وتتيح وسائل التواصل االجتماعي القيام باتصال مباشر ثنائي االتجاه ب ين الن اس والمنظم ات .واالخ تالف
الرئيسي بين موقع االنترنت التابع للمنظمة ومنصة وسائل التواصل االجتماعي ھو أن ھذه الوس ائل تت يح
لجمھورك التفاعل والرد على المعلومات المقدمة .ويرد في التذييل األول نم وذج يوض ح كي ف اس تخدمت
الوكالة وسائل التواصل االجتماعي في التصدي للطوارئ.
وينط وي نم وذج االتص االت ف ي اتج اھين لوس ائل التواص ل االجتم اعي عل ى من افع ومخ اطر للمنظم ة.
ويوص ى بش دة أن تج ري المنظم ة تحل يال مس ھبا لھ ذه المن افع والمخ اطر قب ل تنفي ذ اس تراتيجية وس ائل
التواص ل االجتم اعي .وينبغ ي للمنظم ة أن تق وم بم ا يل ي قب ل تثبي ت حض ورھا ف ي وس يلة التواص ل
االجتماعي:
 وضع استراتيجية واضحة ومتسقة ألنواع المعلومات المزمع تقديمھا؛
 تحديد الملكية وتوزيع الوظائف ألجل تحديث منافذ وسائل التواصل االجتماعي؛
 وضع قواعد المشاركة لتحديد أسلوب الرد على تعليقات عامة الجمھور والتفاعل معھا.
وتوص ى المنظم ة بش دة ،إض افة إل ى ذل ك ،بع دم إنش اء قن اة جدي دة لالتص ال االجتم اعي أثن اء الط وارئ
اإلشعاعية .ويجب أن تك ون ل دى فري ق االتص ال خب رة ف ي اس تخدام أدوات وس ائل التواص ل االجتم اعي
أثن اء عملي ات التش غيل االعتيادي ة بغي ة التأھ ب والتص دي لتزاي د النش اط المحتم ل حدوث ه ف ي الط وارئ
اإلشعاعية الواسعة النطاق.
ويجوز تمكين مورد التواصل االجتماعي من تلقي تعليقات الجمھور ،ولكن ينبغي رص ده ع ن كث ب عل ى
أساس يومي مع إرسال التعليقات إلى مدير مورد التواصل االجتماعي .وحرصا عل ى الش فافية ،يستحس ن
تنفيذ مجموعة من المبادئ التوجيھية التي يتعين على الجمھور اتباعھا في الرد على التعليقات .وفيم ا يل ي
مث ال عل ى التوجي ه الممك ن" :ال ُتقب ل الرس ائل الت ي تنط وي عل ى تحي ز عنص ري أو إس اءة أو تھدي د

وس يحذفھا المس ؤولون ع ن المناقش ة الع املون ل دينا .وس نعمل عل ى االس تجابة لجمي ع الش كاوى/التعليقات
المشروعة في أقرب فرصة ممكنة".
الخطوط الھاتفية الساخنة
يلتمس عامة الجمھور الحصول من األجھزة الرسمية عل ى معلوم ات ع ن اإلش عاع واآلث ار الص حية وم ا
إلى ذلك .وبغية االستجابة لھذه االستفسارات ،يلزم فتح خط ھ اتفي س اخن إلس داء المش ورة الص حية و/أو
خط ھاتفي ساخن للمش ورة بش أن الط وارئ اإلش عاعية عموم ا ً ،م ن أج ل إس داء المش ورة الص حية ونش ر
المعلوم ات الص حيحة .ويل زم زي ادة ع دد الم وظفين والخط وط الھاتفي ة بغي ة تجن ب العج ز ع ن مواجھ ة
النداءات في المرحلة األولية من حالة الطوارئ.
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ويستحسن أن تتاح المعلومات العادية على مواقع االنترنت الرسمية باعتبارھا "األسئلة المتكررة" ،وذلك
بالنظر لتداخل العديد من األسئلة واالستفسارات.
ويمك ن توق ع تلق ي الخ ط الھ اتفي الس اخن المخص ص إلس داء المش ورة الص حية لتعليق ات وتعقيب ات عل ى
إدارة الطوارئ ،ونداءات عدائية/غاض بة ،وع روض إس داء المش ورة م ن قب ل الجمھ ور وم ّدعي الخب رة.
كما يمكن تلقي نداءات من المسؤولين الطبيين )كاألطباء السريريين ،وأطباء األسنان ،والممرضين ،ال خ(
لمعرفة مدى سالمة معالجة أو استقبال المرضى الذين تم إجالؤھم من موقع الطوارئ اإلشعاعية.

أمثل ة عل ى األس ئلة المتك ررة الت ي ت رد ع ن طري ق الخ ط الھ اتفي الس اخن ف ي حال ة وق وع ح ادث ف ي
محطة للقوى النووية













اشرح من فضلك معنى القيم الرقمية المبلغة في وسائل اإلعالم.
ما ھي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذھا إلزالة تلوث المواد المشعة؟ ھل يمكن أخذھا للمنزل؟
أنا حامل ،فھل سأتأثر باإلشعاع؟
أنا أعيش في مدينة تبع د  ٢٠٠كيل ومتر ع ن موق ع الح ادث .ھ ل يستحس ن تجن ب الخ روج؟ وأن ا
أفھم أن مستوى اإلشعاع آخذ في االرتفاع ،ھل الخروج مأمون؟
ھل يعتبر استقبال شخص تم إجالؤه من موقع الحادث أمرا مأمونا؟
أنا مصاب بفرط الدرقية تحت العالج ،ھل تسبب مياه الحنفية التي تحتوي على اليود المشع أث را
سيئا على صحتي؟
كيف يؤثر اليود المشع على الجسم بعد تناوله؟
بالرغم من أن نسبة المواد المشعة المكتشفة في الخضر تندرج في النطاق الم أمون ،فأن ا مازل ت
أشعر بالقلق .ھل ھناك أي أثر على الحوامل أو األطفال؟
تبلغ وسائل اإلعالم أن األغذي ة ملوث ة باإلش عاع .ھ ل ھن اك تحوط ات ينبغ ي لن ا اتخاذھ ا لتن اول
الخضر وغيرھا من األغذية؟
لقد سمعت عن اكتشاف مواد مشعة في مياه الحنفية ،ولكني شربت الم اء ع ن غي ر عل م .ھ ل أن ا
بخير؟ ھل يمكنني استعمال الماء لالستحمام أو الغرغرة أو غسل األسنان ،وما إلى ذلك؟
ھل يمكن أن أفتح الشباك؟
أرغب في إجراء قياس للتعرض لإلشعاع )فحص التلوث ،عد الجرعات في الجسم بأكمله( .أي ن
يمكنني الحصول على ذلك؟

وينبغ ي ض مان وج ود م وظفين مت دربين اس تعدادا لل رد عل ى الن داءات الھاتفي ة ال واردة لك ي ي زودوا
المتكلم ين بالمعلوم ات المطلوب ة أو ليبين وا لھ م كي ف يمك ن الحص ول عليھ ا .وينبغ ي أن يك ون موظف و
الخطوط الھاتفية الساخنة مستعدين لتقديم معلومات دقيقة وواضحة عن مواضيع متعددة ذات ص لة بحال ة
الطوارئ .وفيما يلي مواضيع االھتمام العام المحتملة أثناء الطوارئ اإلشعاعية الواسعة النطاق.

٦٨

مواضيع االھتمام المحتملة أثناء الطوارئ اإلشعاعية الواسعة النطاق







تدابير األمان اإلشعاعي.
ظروف اإلجالء.
ظروف المرفق و/أو المواد المشعة.
القيود المفروضة على السفر.
األثر البيئي.
عروض تقديم المساعدة.

وتتيح الرسائل المسجلة مسبقا ً على الخط الھاتفي الساخن تزوي د المتكلم ين بمعلوم ات فوري ة وتق دير ع دد
الناس الذين سيحتاجون للحصول على مساعدة شخصية .وينبغي أن تتضمن المعلومات أحدث اإلجراءات
الوقائية والمبادئ التوجيھية.
ويمكن للسلطات ،إذا ما توفرت لھا القدرات الالزمة ،بث رسائل ذات نصوص م وجزة بث ا ً واس ع النط اق
بواسطة األجھزة المحمولة وتضمينھا معلومات بشأن الطوارئ.
إدارة تفاعالت الجمھور
قد تثير قضايا الصحة والبيئة الناتجة عن الطوارئ اإلشعاعية مشاعر قوية ،بما في ذل ك مش اعر الغض ب
والعداء .ولمعالجة ھذه التفاعالت معالجة فعالة ،ينبغي لمسؤولي اإلعالم أن يتذكروا ما يلي:
 إن الشعور العدائي يوجه عادة نحو القائمين باالتصال باعتب ارھم ممثل ي الجھ از/اإلدارة ،وھ و ال
يوجه إليھم كأفراد؛
 إن معالجة الشعور العدائي معالجة غير فعالة يمكن أن تؤدي إلى ضياع الثقة والمصداقية.
والبد لك أن تقرّ بوجود العداء ،حاول السيطرة على التخوف واصغ وكن مستعدا .وم ن األفض ل أن تق وم
بالتخطيط ،وأن تتھيأ لعرض القضايا وتتدرب عليه .ويل زم م ن مس ؤولي اإلع الم توق ع األس ئلة وال ردود،
وعليھم أن يوصلوا الش عور بالتع اطف والرعاي ة .وينبغ ي أن يكون وا ق ادرين أيض ا عل ى اإلق رار بش عور
الن اس باإلحب اط ،واإلص غاء لھ م ،والتح ّذر ل دى ال رد عل ى أس ئلتھم .وبوج ه ع ام ،يمك ن التص دي لعدائي ة
الجمھور م ن خ الل بن اء الثق ة ب ين الط رفين ،وإب داء االنفت اح والص دق ،وتوص يل المعلوم ات ف ي الوق ت
المناسب والتمتع بسجل جيد من العالقات السابقة.
رصد وسائل اإلعالم
ثم ة أھمي ة حيوي ة للقي ام برص د المعلوم ات الت ي تبلغھ ا وس ائل اإلع الم وغيرھ ا م ن المص ادر )مواق ع
االنترنت غير اإلخباري ة ،األجھ زة الحكومي ة األخ رى ،الم دونات ،وغيرھ ا م ن وس ائل اإلع الم الجدي دة(
أثناء حالة الطوارئ .،ويمكن االستفادة من ذلك الرصد في تقييم فعالية جھ ود االتص ال واس تيعاب وس ائل
اإلعالم للرسائل المتصلة بالطوارئ ،إلى جان ب االس تفادة من ه ف ي الكش ف ع ن أي إش اعات أو معلوم ات
كاذبة يحتمل تداولھا بشأن حالة الطوارئ.

٦٩

صحيفة المعلومات  – ١٤الشائعات ومكافحة الشائعات
يل زم رص د الش ائعات الت ي تت ردد ف ي الوس ائل اإلخباري ة أو ف ي المج ال الع ام وجم ع المعلوم ات بش أنھا.
ويمك ن القي ام ب ذلك ف ي ص يغة قائم ة تتب ع بس يطة .ووفق ا ً لحج م الط ارئ ،ق د يل زم إنش اء مرك ز لمكافح ة
الشائعات .ويمكن أن يكون موقعه داخل مكتب السيطرة على الحوادث )انظر القسم .(٢٠٢
ومع توسع نطاق الطارئ ،ستتكاثر أيضا ً مصادر المعلومات .ويتعين على مكتب السيطرة عل ى الح وادث
االطالع على ما تقوله المصادر األخرى بشأن حالة الطوارئ ،وذلك لألسباب الثالثة التالية:
 ربما كان لدى المصادر األخرى معلومات إضافية ھامة وقيّمة.
 ربم ا أبلغ ت المص ادر األخ رى معلوم ات غي ر ص حيحة .وإذا بقي ت المعلوم ات الخاطئ ة دون
تصويب لفترة طويلة فسيتردد ذكرھا وتعتبر معلومات صحيحة.
 إذا أبلغ ت المص ادر األخ رى ع ن بع ض جوان ب حال ة الط وارئ دون أن ي تمكن جھ ازك م ن
معالجتھا عند السؤال بشأنھا ،فسيبدو الجھاز حينئذ ع ديم الق درة ،مم ا يق وض بش دة ثق ة الجمھ ور
وكفاءة االتصال.
والشائعات تبدأ عندما تحاول فئة ما فھم وضع غامض أو غير واضح أو فوض وي .وق د تنتش ر الش ائعات
عن طريق وسائل اإلعالم ،أو االنترنت ،أو االتصال الشفھي ،ويجوز أن يبثھا بعض األفراد إلى عدد من
األش خاص .ويتوق ف انتش ار الش ائعات عل ى درج ة إثارتھ ا ،والغم وض ال ذي يش وب الوض ع ،وغي اب
المعلومات ،ووجود فئة اجتماعية متماسكة .ويمكن تجنب ظھور الشائعات باتباع اس تراتيجيات معين ة ،أو
اتب اع اس تراتيجيات أخ رى للتقلي ل م ن مص داقية الش ائعات أو تجن ب انتش ارھا .ويعتب ر تزوي د الجمھ ور
بمعلومات شفافة أمراً حاسم األھمية في مكافحة الشائعات.
وبالرغم من عدم وجود وصفة لمكافحة الشائعات ،فإن بعض المبادئ التوجيھية تساعد على ذلك ،وھي:






مواصلة تزويد الجمھور بمعلومات كاملة بصورة دورية.
ّ
نظ م ،عن د االقتض اء ،مرك زا لمكافح ة الش ائعات لك ي يق وم بالكش ف ع ن الش ائعات وتتبعھ ا
والتصدي لھا.
ينبغي تدريب مس ؤولي اإلع الم عل ى مواجھ ة الش ائعات .وخ ذ ف ي اعتب ارك ن وع الش ائعات الت ي
ستكون أشد إضرارا بالجھاز الذي تعمل فيه .أدرس الشائعات المماثلة.
أقم عالقات متين ة وإيجابي ة م ع الجمھ ور مم ا يس اعد عل ى التش كك ف ي ص حة الش ائعات أو حت ى
رفضھا.
تأكد من وجود اتصال جيد داخل الجھاز الذي تعمل في ه ،لك ي ال يص بح ھ ذا الجھ از نفس ه مج االً
خصبا لنمو الشائعات.

وتوخيا ً لتصويب الشائعات أو التصدي لھا ،فإن األسلوب األفضل الذي يوصى باتباع ه ھ و تق ديم الحق ائق
بشكل متك رر ع ن طري ق نش ر الرس ائل الرس مية ،وذل ك عوض ا ً ع ن رف ض الش ائعات فحس ب .ف اإلقرار
بوجود الشائعة أو ذكرھا قد يساعد ھو اآلخر على انتشارھا .وينبغي أن تبدأ مكافح ة الش ائعات ف ي أق رب
فرصة ممكنة ألن تلك المكافحة ستكون أصعب مع مواصلة انتشار الشائعة .ومع تزاي د ع دد الن اس ال ذين
يسمعون الشائعة ،يتزايد احتمال تصديقھم لھا .وال ينبغي تجاھ ل الش ائعة إالّ عن دما تك ون عديم ة الض رر
أو إذا اعتبر أنھا ستتالشى بمفردھا.
٧٠

اإلنذارات الكاذبة
إنّ اإلن ذار الك اذب ،أي إص دار تح ذير م ن خط ر مع يّن دون أن يح دث أي ش يء فع ال ،يمك ن أن يمث ل
مشكلة ھامة في سياق االتصاالت بشأن المخاطر .فھو يمكن أن يتسبب في إثارة مخاوف ال داعي لھا ،أو
ي ؤدي إل ى نق ل الم وارد إل ى مك ان ل يس بحاج ة لھ ا ،م ع احتم ال إبع اد المتص دين للط وارئ ع ن مواق ع
الطوارئ الفعلية .وبمرور الوقت ،يمكن أن يؤدي تكرار إصدار اإلنذارات الكاذبة في منطق ة م ا إل ى ب دء
الناس في تجاھل جميع اإلنذارات ،حي ث يعلم ون ف ي ك ل م رة أن اإلن ذار ربم ا ك ان كاذب ا ً .ويمك ن الق ول
ببس اطة إنّ تزاي د اإلن ذارات الكاذب ة ي ؤدي إل ى تراج ع ع دد الن اس ال ذين س يثقون ف ي أجھ زة التص دي
للمخ اطر واالتص االت الت ي تق وم بھ ا .وق د ي ؤدي ذل ك إل ى عواق ب وخيم ة ف ي قض ايا اإلش عاع ب النظر
لألھمية الھائلة لإلنذارات في إنقاذ الحياة.
وثم ة أس باب متع ددة ت ؤدي إل ى ص دور اإلن ذارات الكاذب ة ،منھ ا الش ائعات ،أو ش تى أن واع الھف وات
واألخط اء )زالّت اللس ان ،أو إس اءة الفھ م ،أو س وء التق دير( ،أو التغ ّي رات الت ي تح دث ف ي تط ور حال ة
الطوارئ واستخدام معدات رصد مفرطة الحساسية.
ومنع ا للعواق ب الوخيم ة الناجم ة ع ن اإلن ذارات الكاذب ة ،يج ب اإلق رار بھ ا ف ي أق رب وق ت ممك ن ث م
االستجابة لھا فوراً ،بما في ذلك تقديم معلومات بشأن حقيقة الوضع وأسباب إصدار إنذار ال لزوم له.

٧١

صحيفة المعلومات  – ١٥إقامة العالقات مع وسائل اإلعالم
نظرا لسرعة التطور التي يتسم بھا الطارئ اإلشعاعي ،ثمة أھمية حاسمة لوجود عالقات جيدة مع المناف ذ
اإلعالمية الرئيس ية القائم ة .وھ ذا يعن ي حص ولك عل ى معلوم ات االتص ال بوس ائل اإلع الم ،والتأك د م ن
حصولھا على معلومات االتصال الخاصة بك.
وبغية تعزي ز تغطي ة حال ة الط وارئ بص ورة ص حيحة ومنص فة ،ينبغ ي بن اء عالق ة مبني ة عل ى ن وع م ن
االتصال الشخصي قبل وقوع حالة الطوارئ .ومما يساعد عل ى ذل ك ،إج راء اجتم اع مس بق م ع الع املين
في وسائل اإلعالم )المحررون العاملون في غرف األخبار ،والمراسلون الذين س يعملون ف ي الخ ارج ف ي
الموقع لتغطية األحداث فعالً( .ولك ن ،ينبغ ي أن تت ذ ّكر أن عم ل ھ ؤالء األش خاص ھ و التبلي غ بم ا يح دث
وأنھ م مض طرون للعم ل ف ي ح دود مھ ل زمني ة ض يقة .ل ذا يستحس ن أن تق وم بزي ارتھم م ن أج ل إقام ة
اتص االت شخص ية جي دة .وق د يك ون إنف اق بع ض الم وارد بھ ذه الطريق ة اس تثماراً قيّم ا ً .والط وارئ
اإلش عاعية ال تح دث بش كل متك رر عموم ا ،وبالت الي ،يستحس ن المحافظ ة عل ى ھ ذا االتص ال ب إجراء
اجتماع ات دوري ة ،وتب ادل الرس ائل بالبري د االلكترون ي أو المكالم ات الھاتفي ة .كم ا أن تغ ّي ر الم وظفين
الع املين ف ي مج ال الص حافة أم ر ش ائع الح دوث ،ل ذا ينبغ ي مواص لة التركي ز عل ى بن اء تل ك العالق ات
والمحافظة عليھا.
وفي حين يعتبر بناء عالقات العم ل مس بقا ممارس ة أساس ية جي دة ،ف إن م ن غي ر الممك ن مطلق ا ً االحتف اظ
بتلك العالقات مع جميع منافذ وسائل اإلعالم اإلخبارية التي يحتم ل أن تغط ي حال ة للط وارئ .ل ذا ينبغ ي
إعداد قائمة باألولوي ات باالس تناد إل ى حج م الجمھ ور ال ذي يت ابع تل ك الوس ائل) ،مث ل محط ات التلفزي ون
الرئيسية والخدمات اإلذاعية( ومعرفة مدى اتباعھا سلوكا مسؤوال في الظروف االعتيادية.
وتعتبر وسائل اإلعالم العام قناة جيدة لتوصيل المعلومات بشأن الطوارئ إلى طائفة واسعة من الجمھور.
ويمكن اختيار وسائل اإلعالم خصيصا لبلوغ جمھور معيّن استنادا إلى اھتماماته أو مكانه .ولكن البد من
التذ ّكر أنّ وسائل اإلعالم ال تنقل المعلومات بصورة مباشرة فحسب؛ بل ھي تح دد م ا س يجري التبلي غ ب ه
فعال وفقا لجداول أعمالھا الخاصة .فعمل وسائل اإلعالم ھو بيع األخبار للحص ول عل ى ال دخل مم ا ي ؤثر
ت أثيرا ش ديدا عل ى أس لوب المعلوم ات المبلغ ة ومض مونھا .كم ا َتعتب ر وس ائل اإلع الم نفس ھا ص وت
الجمھور ،فھي تثير المشاغل التي تمثل مص لحة الجمھ ور .وف ي مرحل ة مبك رة م ن حال ة الط وارئ ،ثم ة
احتمال كبير عموما بأن تبل غ وس ائل اإلع الم الحق ائق دون إث ارة التح ديات .ولك ن ھ ذا االتج اه ق د يتغ ّي ر
بمرور الوقت عندما تجري وسائل اإلعالم مزيدا من التحليالت في سياق تبليغ المعلومات وتقييم عملي ات
التص دي للط وارئ ،مم ا يثي ر غالب ا مش اغل أو قض ايا يع رب عنھ ا أف راد م ن الجمھ ور أو غي رھم م ن
أصحاب المصلحة .وربما توقفت سرعة حدوث ھذا التغير عل ى ش دة الط ارئ ،ولكنھ ا تت أثر ت أثرا ش ديدا
أيضا بمستوى الثقة عموما ومدى عولية جھاز التصدي ،سواء أكان قبل حدوث الطارئ أم خالله.
وقبل حدوث حالة للطوارئ ،يمكن أيضا االستفادة من وسائل اإلعالم في إطار الجھود الش املة الت ي تب ذل
لغ رض توعي ة الجمھ ور وتعريف ه بمس ائل األم ان اإلش عاعي وت دابير التص دي للط وارئ .وربم ا أُتيح ت
الفرص ة أيض ا ً إلش راك وس ائل اإلع الم ،ع ن طري ق الجلس ات اإلعالمي ة ،وتنظ يم األح داث ،والج والت
وتمرينات المحاكاة من أجل تحسين فھمھا للموضوع قبل حدوث الطارئ.

٧٢

ويجدر باألجھزة أن تعمل على بن اء عالق ات إيجابي ة م ع وس ائل اإلع الم قب ل ح دوث أي ط ارئ .وإذا ل م
تك ن وس ائل اإلع الم ق د س معت بالجھ از أو إذا وج دت ص عوبة ف ي الحص ول عل ى المعلوم ات من ه ،ف إن
المراس لين سيلتمس ون المعلوم ات م ن مص ادر أخ رى خ الل حال ة الط وارئ .ل ذا فتيس ر وص ول وس ائل
اإلعالم للجھاز ،واالستجابة لھا في الوقت المناسب استجابة منفتحة وص ريحة ،م ع وج ود عالق ات يومي ة
معھا سيساعد على تحقيق شوط واسع من التقدم في إقامة عالقات متعاطفة مع وسائل اإلعالم .ك ذلك ف إن
وج ود ص الت تفاعلي ة معھ ا يس اعد عل ى توطي د العالق ات اإليجابي ة ،إل ى جان ب أھمي ة ت وفير متح دثين
ف ّع الين م ن ذوي المعرف ة إلج راء مق ابالت م ع تل ك الوس ائل تتن اول طائف ة م ن المواض يع المتنوع ة
)المراسلون في مجاالت العلم والصحة والبيئة(.
وإرضاء الحتياجات وسائل اإلعالم للحصول على الصور خالل حالة الطوارئ ،ينبغي أن ينظر مس ؤول
اإلع الم ف ي إنت اج ص ور فوتوغرافي ة قابل ة للطب ع ،وإذاع ة تس جيالت الفي ديو الت ي يمك ن أن تس اعد عل ى
رؤية م ا يح دث .وإذا ل م يك ن ذل ك عملي ا وال ممكن ا ،ينبغ ي النظ ر ف ي إع داد مجم ع إعالم ي خ الل حال ة
الطوارئ ،يسمح فيه لعدد صغير من أجھزة التصوير بإنتاج األفالم ،شريطة تقاسم التسجيالت أو الص ور
مع جميع الصحفيين.
ومع تزايد أھمية حالة الطوارئ ،تتزايد أيضا التغطية اإلخباري ة بش كل متواص ل .وإذا توق ف المس ؤولون
عن التصدي للطوارئ ع ن االتص ال ألي فت رة م ن ال زمن ،حت ى ول و اس تغرق االتص ال فت رة قص يرة ال
تتجاوز نصف س اعة ف ي حال ة األزم ات الواس عة النط اق ،ف إن طلب ات دورات وس ائل اإلع الم اإلخباري ة
على امتداد ٢٤ساعة ٧/أيام ستؤدي إلى ملء ذلك الفراغ بأي معلومات يمكن الحصول عليھا من مصادر
أخرى ،كالمعلقين الموجودين في الموقع ،والتفاعالت الشخصية من خالل المقابالت ،والتطورات الجدي دة
)الشائعات وما أشبه( ،واالنتقادات ،الخ .وق د تك ون ھ ذه المعلوم ات ،أو ال تك ون ،ص حيحة أو ق د تق وّ ض
أيضا أھداف التصدي .لذا ينبغي لمسؤولي االتص ال تق ديم أنب اء محدث ة عل ى أس اس من تظم ،حت ى ول و ل م
تكن ھناك أي تطورات .ولھذا األمر أھمية خاصة في المرحلة األولية من عملية التصدي للطوارئ.
لذا ينبغي النظر في المبادئ التوجيھية التالية بشأن وسائل اإلعالم:
 يلزم أن تتضمن عملية التخطيط للطوارئ اعتبارات خاصة بشأن العالقات مع وسائل اإلعالم.
 ح دد الجمھ ور ال ذي يت ابع مناف ذ خاص ة لوس ائل اإلع الم وم ا يفض له ذل ك الجمھ ور لك ي يمك ن
استخدام أكثر تل ك الوس ائل فعالي ة أثن اء حال ة الط وارئ .وت ذكر عل ى ال دوام أن وس ائل التواص ل
االجتماعي تؤثر ھي األخرى على عملية التحذير.
 ك ن مس تعدا لمواجھ ة مختل ف طلب ات واھتمام ات وس ائل اإلع الم المحلي ة واإلقليمي ة والوطني ة
والدولي ة؛ حي ث س تحاول األول ى منھ ا الحص ول عل ى معلوم ات خاص ة وعملي ة ھام ة بالنس بة
للس كان المحلي ين ،ف ي ح ين س تركز الوس ائل األخ رى عل ى إرض اء اھتمام ات الجمھ ور الع المي
األوسع.
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صحيفة المعلومات  – ١٦تدريب وسائل اإلعالم على التصدي للطوارئ اإلشعاعية
يعتبر تدريب وسائل اإلعالم مسألة ھامة ،ألن ھذه الوسائل تدرك عادة ضرورة التثب ت م ن الحق ائق .وق د
تقر أيضا باحتمال تعرضھا للمخاطر أثناء تغطيتھا للطارئ اإلشعاعي .لذا فعن د إقام ة عالق ات مس بقة م ع
وسائل إلعالم ،ينبغي أن يُقترح تزويدھا بت دريب فعل ي بش أن الط وارئ اإلش عاعية ،عل ى أن يج ري ذل ك
التدريب في الموقع وفي وقت يناسب المنفذ اإلعالمي ،مع تنظيمه في دورات تشتمل على تقديم معلومات
بسيطة ومفھومة لغير التقنيين وذات ص لة بوس ائل اإلع الم اإلخباري ة .إذ س ترغب تل ك الوس ائل م ثالً ف ي
معرفة كيف يمكنھا الوصول بأمان إلى موقع الطوارئ ،أو ما ھي أنماط وقاي ة األم ان الشخص ية الت ي ق د
تحتاجھا ،باإلضافة إلى فھم المبادئ األساسية بشأن الطوارئ اإلشعاعية.
وينبغي أن توفر ھذه الدورات التدريبية موادا مرجعية لكي يستش يرھا المح ررون ف ي حال ة الط وارئ ،أو
ليحملھا المراسلون معھم عن د ذاھ بھم إل ى الموق ع ال ذي يتع ين عل يھم تغطيت ه ،عل ى أن تك ون ھ ذه الم واد
موجزة وموضوعية ،ويشمل ذلك مثال أدل ة الجي ب الم وجزة أو بطاق ات ص غيرة يمك ن حملھ ا ف ي الجي ب
تحمل إشارة سريعة للموضوع .كما يلزم تزويدھم بمعلومات االتصال بالسلطات المسؤولة ع ن التص دي،
وبمسؤول اإلعالم على وجه الخصوص.
ونظرا لكثرة تغير العاملين في معظم منافذ وس ائل اإلع الم ،ينبغ ي م نح الت دريب عل ى أس اس من تظم م ن
أج ل المحافظ ة عل ى ج ودة االتص ال .وينبغ ي ،بق در اإلمك ان ،دع وة وس ائل اإلع الم إل ى المش اركة ف ي
تمرينات الط وارئ .ويمي ل العدي د م ن مناف ذ وس ائل اإلع الم إل ى رف ض ھ ذه ال دعوات ،ت ذرعا بض رورة
المحافظة على استقالل تلك الوسائل عن األجھزة التي يبلغون بشأنھا .لذا فق د تفي د اإلش ارة إليھ ا ب أن ھ ذه
التمرينات ربما ساعدت على إعداد موظفيھا لتغطية حالة الطوارئ التي يلزم منھم التبليغ بشأنھا.
وباإلضافة إلى السلطة المسؤولة ،ينبغي للمش ّغلين أيضا أن ينظموا اجتماعات منتظمة مع وس ائل اإلع الم
التي تغطي محطات عملھم على أساس يومي ،وم ع وس ائل اإلع الم الت ي يحتم ل أن تغط ي المحط ة أثن اء
حالة الطوارئ ،ووسائل اإلعالم المھتمة بھذا التدريب .والغرض من ھذه االجتماعات ھ و إط الع وس ائل
اإلعالم على ما يلي:









الحالة الراھنة في المرافق واألنشطة التي تشتمل على مصادر اإلشعاعات المؤينة.
مبادئ تشغيل القوى النووية.
لمحة عامة عن قضايا الصناعات النووية.
مبادئ اإلشعاع.
التخطيط للطوارئ ومرافق التصدي.
تمرينات الطوارئ.
مراكز االتصال خالل حالة الطوارئ.
التنسيق بين أجھزة التصدي.
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صحيفة المعلومات  -١٧الممارسات الجيدة لمسؤولي اإلعالم
أ ّكد إحساسات جمھورك واحترمھا
يجب على الق ائمين باالتص ال الع ام تحس س مش اغل الن اس واإلق رار بھ ا .وينبغ ي لھ م فھ م العوام ل الت ي
تحدد إدراكھم لمفھوم المخاطر الذي قد يثير المشاغل لديھم .وتتزايد أھمية ھ ذا التحس س والفھ م م ع تف اقم
الشعور بالخطر الناجم عن الحالة؛ ذلك ألن تزايد التوتر يؤدي إلى حدوث تغيي رات كيميائي ة ف ي ال دماغ،
مما يضعف الق درة اإلدراكي ة .وبالت الي ف إن األث ر اإلحساس ي الن اجم ع ن الط وارئ يلع ب دورا ھام ا ف ي
أسلوب إدراك مخاطرھا.
كن صادقا ومنفتحا
ينبغ ي أن يق دم الق ائمون بتوص يل المعلوم ات أقص ى ق در م ن المعلوم ات الص ريحة وف ي أق رب فرص ة
ممكن ة .وإذا تع ّذر االفص اح ع ن بع ض المعلوم ات ،كم ا ف ي حال ة األفع ال اإلرھابي ة م ثالً ،ينبغ ي حينئ ذ
ش رح س بب تقيي د االفص اح ع ن تل ك المعلوم ات .وكون ك ص ادقا ً ومنفتح ا ً ال يعن ي االخ الص فيم ا تقول ه
فحسب ،وإنم ا يعن ي أيض ا ً أن تك ون مس تعدا لتق ديم المعلوم ات ،فھ ذا يس اعد عل ى إدام ة عالق ة الثق ة ب ين
جھاز التصدي والجمھور.
ب ّين للناس ما يمكنھم عمله
ينبغ ي أن تعم ل االتص االت عل ى م نح الن اس ش عوراً بالس يطرة عل ى رف اھھم الشخص ي .وم ع ت ذ ّكر أن
إدراك الن اس للمخ اطر يتراج ع م ع س يطرتھم عل ى تل ك المخ اطر ،ينبغ ي أن تتض من إج راءات التص دي
للط وارئ أنش طة يتيس ر للن اس تنفي ذھا كتق ديم الرعاي ة ف ي أم اكن معين ة ،وخط وات مادي ة فعلي ة يمك نھم
اتخاذھ ا لوقاي ة أنفس ھم )إقام ة الم أوى ،وأق راص الي ود ،واإلج الء( ،أو أس اليب تت يح لھ م الحص ول عل ى
المزيد م ن المعلوم ات ومتابع ة التط ورات الجاري ة .وينبغ ي أن تؤك د الرس ائل ،بق در اإلمك ان ،عل ى ھ ذا
النوع من الخيارات التمكينية.
تجنب العبارات المطلقة
يكثر أن تشعر أجھزة القيادة والس يطرة ،ك أجھزة التص دي للط وارئ ،ب أن عليھ ا أن تظھ ر س يطرتھا ع ن
طريق بيان األشياء بطريقة حازمة ،كالقول مثالً "نحن نسيطر عل ى الحال ة" أو "الحال ة آمن ة" .واس تعمال
ھذه العبارات المطلقة قد يتسبب في وقوع المش اكل إذا م ا تغ ّي رت المش ورة أو التقييم ات م ع تط ور حال ة
الطوارئ .لذا فثمة أھمية لتقديم الرسائل بأسلوب يسمح بإجراء التغييرات إذا ما استدعت الظروف ذلك.
اعترف بعدم التي ّقن
عند جھل مسؤولي اإلعالم لبعض المسائل ،ينبغي لھم أن يق روا ب ذلك عوض ا ع ن االدع اء بالمعرف ة قب ل
أن يُكشف عدم صدقھم فيما بعد .وإظھار الص دق م ن خ الل اإلق رار بع دم الت يقن ي ؤدي ،ف ي الواق ع ،إل ى
بناء الثقة ،مما يحتمل أن يزيل التشكك بقدرات الشخص الذي ربما نتج عن ذلك اإلقرار.
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المقارنة بين المخاطر يشكل مجازفة
ب النظر لتب اين أش كال االس تجابة العاطفي ة لش تى المخ اطر ،وبالت الي أس لوب إدراك تل ك المخ اطر ،ف إن
المقارنة بين خطر وآخر قد ال تكون فعالة وربما أدت ف ي الواق ع إل ى تق ويض موثوقي ة مس ؤول اإلع الم.
ويص ّح ذلك بصفة خاصة عندما تقتصر المقارنة بين المخاطر على جانب التماثل اإلحصائي ،عوضا ً عن
التماث ل الملح وظ .ل ذا ف إن المقارن ة ب ين خط ر الس رطان ل دى الش خص المتع رض أثن اء حال ة الط وارئ
والخطر نفسه لدى العامل في مجال اإلشعاع سيكون أفض ل م ن المقارن ة م ع خط ر الس رطان الن اجم ع ن
التدخين.
احترس عند استخدام األرقام
بالنظر إلى أن مدارك المخاطر تتأثر بالمشاعر والحقائق على السواء ،فإن االقتصار على الحقائق فحسب
)اإلحصاءات واألرقام( يمثل تجاھالً لمشاعر الناس وتغاضيا عنھا .ويوضح البحث أن فھم األرقام يتع ّذر
في معظم األحيان حت ى عل ى األف راد م ن ذوي التعل يم الجي د .ك ذلك ف إن لك ل إحص اء ينط وي عل ى نس بة
واح د م ن ك ذا م ن الخط ر ،ھن اك بع ض األش خاص ال ذين س يعتبرون أنفس ھم المقص ودين بتل ك النس بة.
واس تخدام المعلوم ات الرقمي ة أم ر ممك ن ،بش رط أن يك ون بس يطا ً وواض حا ً ،وكوس يلة لش رح الخط ر
فحسب ،وأداة لمساعدة الناس على تقييم الخطر الذي يواجھونه أنفسھم دون كونه أمرا محتوما.
توقع الغضب
عندما تؤدي المخاطرة إلى شعور عام بالغضب ،فإن تقبلھا سيكون أقل من تقب ل الخط ر وس تعتبر كخط ر
أعظ م م ن المخ اطرة نفس ھا .وف ي ظ روف الط وارئ اإلش عاعية ،ثم ة احتم ال حقيق ي لش عور الجمھ ور
بالغضب .وإذ ينبغي لمسؤولي اإلعالم التأھب لمعالجة الطارئ نفسه ،ف إن عل يھم أيض ا االھتم ام بمش اعر
الجمھور إزاء ما يُقال وأسلوب قوله.
التصور
ال تؤجل :أھمية
ّ
إن لالنطب اع األول ال ذي تترك ه الحال ة أھمي ة حيوي ة لجمي ع اإلدراك ات الت ي س تعقبه .وينبغ ي لمس ؤولي
اإلع الم أن يب ادروا بتش كيل ص ورة لم ا يعرف ه الن اس ع ن الح ادث أو الخط ر .أي أن يرس موا ،بص فة
أساس ية ،ص ورة الوض ع األول ى ف ي أذھ ان الن اس ،ألنھ ا الص ورة المرجعي ة الت ي س تقارن بھ ا جمي ع
المعلومات الالحقة.
ال تقل مطلقا ً "لن أُعلق على ذلك"
ال مجال للقول "لن أُعلق عل ى ذل ك" خ الل أزم ة وش يكة الح دوث .وال ينبغ ي مطلق ا أن يس تخدم مس ؤول
اإلعالم الذي يبلغ بشأن المخاطر عبارة "ل ن أُعل ق عل ى ذل ك" .فھ ذه العب ارة ت وحي بع دم الص دق وتوج د
شعورا بالسرية وتنطوي على معرفتك ب أمر ال ترغ ب أو ال يج وز ل ك تقاس مه م ع الجمھ ور ،مم ا ي ؤدي
إلى التشكك وعدم الثقة.
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صحيفة المعلومات  – ١٨االتصال بشأن اإلجراءات الوقائية الطويلة األجل
تنط وي ح االت الط وارئ الواس عة النط اق عل ى تنفي ذ إج راءات حمائي ة طويل ة األج ل ،مم ا يس تلزم ب ذل
جھود متواصلة في مجال االتصاالت العامة.
وينبغي ،عند اإلمكان ،أن يقوم جھاز موثوق بتقديم المعلومات عن المخ اطر اإلش عاعية ،وذل ك حت ى عن د
مش اركة أكث ر م ن جھ از واح د ف ي ذل ك .ف إن وج ود متح دث واح د بش أن المخ اطر يمث ل أجھ زة متع ددة
للتصدي يساعد على تحقيق اتصال واضح مع الجمھور.
وفيما يلي العوامل التي يلزم إدراجھا في المعلومات المبلغة بشأن اإلجراءات الوقائية الطويلة األجل:












شرح المسارات التي يمكن أن يتعرّ ض الن اس م ن خاللھ ا لإلش عاع الص ادر ع ن التل وث المتبق ي
وأي إجراءات وقائية يلزمھم اتخاذھا.
حساب تقديرات جرعات اإلشعاع بالنسبة للناس باستخدام البيانات المتاحة وتحديثھا بانتظ ام عل ى
ضوء نتائج الرصد.
شرح التأثيرات الصحية التي يحتمل أن تنجم عن الجرعات المتلقاة.
مقارنة جرعات اإلشعاع المق ّدرة بجرع ات مص ادر اإلش عاع األخ رى ،وم ن األمثل ة الت ي تس اعد
على ذلك اإلشعاع الطبيعي والممارسات الطبية.
ش رح واض ح لمخ اطر التع رض لإلش عاعات ،بم ا ف ي ذل ك المخ اطر الح ادة والطويل ة األج ل،
باستخدام لغة صريحة.
إعداد استراتيجية اتصال واضحة لنشر النتائج المحصلة من برنامج الرصد الذي يحتمل وضعه.
تزويد الجمھور بنتائج مفصلة الختبارات رصد اإلشعاعات وما تعنيه تلك النتائج من حيث اآلث ار
الصحية.
تقديم المعلومات عن األسلوب الذي يمكن للناس اتباعه من أجل وقاية أنفسھم وأسرھم.
تقديم المعلومات عن فعالية تدابير إزالة التلوث.
ش رح واض ح م ع تق ديم المعلوم ات بش أن القي ود الغذائي ة الت ي ق د ت دوم لفت رة أط ول م ن فت رة
اإلجراءات الوقائية األخرى ،وذلك بالنظر لمسارات الجرعة الداخلية.
شرح واضح ألي اعتبارات خاصة بشأن رعاية الحيوان.
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التذييل األول
نماذج وع ّينات
بيان أولي )لالستخدام قبل توفر معلومات محددة(
التاريخ] :تاريخ اإلصدار[ ] ...................رقم البيان الصحفي[ .................
الوقت ]وقت اإلصدار[ .....................
يؤك د ]اس م الجھ از[ تلقي ه بالغ ا ع ن ]طبيع ة الح ادث[ .ووفق ا للمعلوم ات ال واردة حت ى اآلن ،فلق د وق ع
]الح ادث[ ف ي ]المك ان والوق ت[ .وت ذكر التق ارير ]أي معلوم ات مؤك دة بش أن الح ادث[ وإن ه يج ري اآلن
اتخاذ ]أي تدابير أولية[ لوقاية ]الجمھور ،المتصدين ،المنتجات ،التجارة ،أو ح دد حس ب االقتض اء[ .ولق د
بدأ اآلن تشغيل خط ة ط وارئ ]ح دد الخط ة حس ب االقتض اء[ ]ولق د ب دأنا بتش غيل مرك ز إع الم الجمھ ور
لدينا[.
ويق وم ]اس م الجھ از[ بتنس يق أنش طته م ع المتص دين الموج ودين اآلن ف ي الموق ع وم ع س ائر األجھ زة
المشاركة ]حدد حسب االقتض اء[ .وس نوافيكم بالمزي د م ن المعلوم ات ف ور توفرھ ا] .ق دم التفاص يل بش أن
موعد أي تحديثات أو جلسات إعالمية[.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحصول على المزيد من المعلومات:
االسم ]اسم مسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
العنوان ]عنوان وظيفة مسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
الجھاز:
رقم الھاتف:
رقم الھاتف المحمول:
عنوان البريد االلكتروني:
موقع االنترنت:

٧٩

بيان صحفي
)بشأن طارئ إشعاعي لشمول أجھزة نشر اإلشعاعات وطوارئ النقل(
التاريخ] :تاريخ اإلصدار[ ] ...................رقم البيان الصحفي[ .................
الوقت ]وقت اإلصدار[ .....................
يؤكد ]اسم الجھاز[ وقوع طارئ ]طبيعة الحادث[ ال ذي ]يحتم ل أن[ يش مل م ادة مش عة .ووفق ا للمعلوم ات
الواردة حتى اآلن ،فلقد وقع ]الطارئ[ في ]المكان والوق ت[ .وت ذكر التق ارير ]أي معلوم ات مؤك دة بش أن
الح ادث[ وإن ه يج ري اآلن اتخ اذ ]أي ت دابير أولي ة[ لوقاي ة ]الجمھ ور ،المتص دين ،األغذي ة ،المنتج ات،
التجارة ،أو حدد حسب االقتضاء[ .ولقد بدأ اآلن تشغيل خطة طوارئ ]حدد الخطة حسب االقتضاء[ ]ولقد
بدأنا بتشغيل مركز إعالم الجمھور لدينا[.
وينصح الجمھور بما يلي:
 عدم لمس أي شيء يحتمل كونه مشعا ً ]شظايا قنبلة أو أي شيء يلتقط في الموقع[.
 ينبغي لألش خاص ال ذين غ ادروا الموق ع دون تقي يمھم م ن قب ل ]ح دد[ تغيي ر ثي ابھم ،واالس تحمام )إن
أمك ن( ،وغس ل الي دين قب ل تن اول الطع ام وال ذھاب إل ى ]ح دد[ للحص ول عل ى تقي يم وتلق ي تعليم ات
أخرى.
 يج ب عل ى أي ش خص ق ام بنق ل ش خص آخ ر )كالمص ابين م ثالً( ال ذھاب إل ى ]ح دد المك ان[ لرص د
تلوث األفراد والمركبات.
]في حالة التشكك بحدوث إطالق في الھواء )ح دد ،وفق ا للس يناريو([ ينص ح الجمھ ور ف ي ح دود كيل ومتر
واحد ]حدد الشرح المحلي – الطرق ،المقاطعات – الذي يمكن للجمھور فھمه[ بما يلي:
 البقاء في الداخل إلى حين ]حدد متى سينتھي أي إطالق فعلي أو محتمل[.
 عدم تناول أو شرب أي شيء يحتم ل تلوث ه )مث ل الخض روات المزروع ة ف ي الھ واء الطل ق أو مي اه
األمطار( إلى حين التبليغ خالفه.
 التأكد من عدم لعب األطفال على األرض.
 غسل اليدين قبل تناول الطعام.
 تجنب المناطق المغبرة أو األنشطة المثيرة للغبار.
 ال تنشغل بشأن األفراد الذين تم إجالؤھم )فوجودك بالقرب منھم ال يعرضك للخطر(.
 ال تذھب لموقع الحادث من أجل التطوع أو تقديم المساعدة .وستصدر إعالن ات طل ب المس اعدة عن د
الحاجة إليھا.
إذا كانت لديك أي مشاغل ص حية راج ع ]عن دما تت وفر ل ك المعلوم ات ،ح دد موقع ا ً بعي داً ع ن المستش فى
المحلي حيث يجري الرصد والرد على األسئلة[.
ينبغ ي تح ذير األطب اء بش أن المرض ى ال ذين تظھ ر ل ديھم أع راض التع رض لإلش عاعات ]الح روق دون
سبب ظاھر – عدم تذكر الشخص إصابته بالحروق[.
إذا كانت لديكم أي أسئلة يرجى منكم االتصال ]حدد رق م الخ ط الھ اتفي الس اخن حي ث ال ي ؤثر تلق ي ع دداً
كبيراً من النداءات على عملية االستجابة[.

٨٠

وس نوافيكم بالمزي د م ن المعلوم ات ف ور توفرھ ا] .ق دم التفاص يل بش أن موع د أي تح ديثات أو جلس ات
إعالمية[.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحصول على المزيد من المعلومات:
االسم ]اسم مسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
العنوان ]عنوان وظيفة مسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
الجھاز:
رقم الھاتف) :الھاتف األرضي والمحمول( البريد االلكتروني:
موقع االنترنت:

٨١

بيان صحفي )بشأن مصدر مفقود أو مسروق(
التاريخ] :تاريخ اإلصدار[ ] ...................رقم البيان الصحفي[ .................
الوقت ]وقت اإلصدار[ .....................
يؤكد ]اسم الجھاز[ ضياع/سرقة مادة مشعة خطيرة ]حدد[ .ووفقا ً للمعلومات ال واردة حت ى اآلن ،ف إن ھ ذه
المادة فُقدت/سُرقت في ]حدد المكان والوقت[ .ويتخذ ]ح دد الجھ از الحك ومي ال ذي يق ود عملي ة التص دي[
]حدد التدابير األولية المتخذة )كالبحث مثالً( [ ويطلب مساعدة الجمھور للعثور على ھذه المادة الخطي رة.
ولق د ب دأ اآلن تنفي ذ ]ح دد الخط ة حس ب االقتض اء[ للط وارئ ]ولق د ب دأنا بتش غيل مرك ز إع الم الجمھ ور
لدينا[.
وشكل المادة ھو ]اشرح المادة أو اعرض صورة لھا إن أمكن[.
ويُنصح الجمھور بما يلي:





ب النظر للخط ورة الش ديدة لھ ذه الم ادة يتع ين ،ف ي حال ة العث ور عليھ ا ،ع دم لمس ھا وابتع اد جمي ع
األشخاص عنھا لمسافة ال تقل عن  ١٠أمتار.
ويلزم ممن شاھدوا ھذه المادة أن يبلغوا على الفور ]حدد[.
إذا لمست المادة أو كنت قريبا منھا ،ينبغي االتصال ]حدد رقم ھاتف ال يؤثر تلقي ه ع ددا كبي را م ن
النداءات على عملية التصدي[.

ويُخطر األطباء باحتمال ظھور أعراض التعرض لإلشعاعات على بعض المرض ى ]الح روق دون س بب
ظاھر – عدم تذ ّكر الشخص إصابته بالحروق[.
ويُطلب ّ
تحذر تجار المعادن ومشتري القطع المعدنية المستعملة.
وإذا كانت ل ديك معلوم ات تعتق د بكونھ ا معلوم ات مفي دة ،يُرج ى من ك االتص ال ]ح دد رق م الخ ط الھ اتفي
الساخن حيث ال يؤثر تلقي عدداً كبيراً من النداءات على عملية االستجابة[.
وس نوافيكم بالمزي د م ن المعلوم ات ف ور توفرھ ا] .ق دم التفاص يل بش أن موع د أي تح ديثات أو جلس ات
إعالمية[.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحصول على المزيد من المعلومات:
االسم ]اسم مسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
العنوان ]العنوان الوظيفي لمسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
الجھاز:
رقم الھاتف:
رقم الھاتف المحمول:
عنوان البريد االلكتروني:
موقع االنترنت:
٨٢

بيان صحفي
)بشأن اكتشاف مصدر خطير في مكان عام )كالجمارك أو مكتب البريد مثالً((
التاريخ] :تاريخ اإلصدار[ ] ...................رقم البيان الصحفي[ .................
الوقت ]وقت اإلصدار[ .....................
يؤك د ]اس م الجھ از[ اكتش اف م ادة مش عة خطي رة ]ح دد[ .ووفق ا ً للمعلوم ات ال واردة حت ى اآلن ،ف إن ھ ذه
المادة اك ُتشفت في ]حدد المكان والوقت[ .وتشير التقارير إل ى أنّ ]اذك ر أي معلوم ات أو ت أثيرات مؤك دة[
وأنه يجري اآلن اتخاذ ]اذكر أي تدابير أولية[ لوقاية ]الجمھور ،أو ح دد حس ب االقتض اء[ .ولق د ب دأ اآلن
تنفيذ ]حدد الخطة حسب االقتضاء[ للطوارئ ]ولقد بدأنا بتشغيل مركز إعالم الجمھور لدينا[.
ينھى إلى علم الجمھور ما يلي:


األشخاص الذين ربما كانوا بقرب مكان العثور عل ى الم واد ف ي غض ون ]تحدي د الفت رة[ الفائت ة و/أو
ربم ا ك انوا بقربھ ا أثن اء نقلھ ا/ش حنھا ]تحدي د التفاص يل[ ينبغ ي لھ م االتص ال ]تحدي د الجھ ة[ لتقي يم
حالتھم وتلقي إرشادات إضافية.

ويُخطر األطباء باحتمال ظھور أعراض التعرض لإلشعاعات على بعض المرض ى ]الح روق دون س بب
ظاھر – عدم تذ ّكر الشخص إصابته بالحروق[.
وإذا كانت لديك أي أسئلة أو معلومات تعتقد أنھا معلوم ات مفي دة ،يُرج ى من ك االتص ال ]ح دد رق م الخ ط
الھاتفي الساخن حيث ال يؤثر تلقي عددا كبيرا من النداءات على عملية االستجابة[.
وس نوافيكم بالمزي د م ن المعلوم ات ف ور توفرھ ا] .ق دم التفاص يل بش أن موع د أي تح ديثات أو جلس ات
إعالمية[.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحصول على المزيد من المعلومات:
االسم ]اسم مسؤول االتصال مع وسائل اإلعالم[:
العنوان ]العنوان الوظيفي لمسؤول االتصال مع اإلعالم[:
الجھاز:
رقم الھاتف:
رقم الھاتف المحمول:
عنوان البريد االلكتروني:
موقع االنترنت.

٨٣

ع ّينات
بيان صحفي دوري

٨٤

موقع شبكي مكرس للطوارئ
نموذج يبين سجل التحذير للوكالة الدولية للطاقة الذرية

٨٥

استخدام وسائل التواصل االجتماعي

٨٦

التذييل الثاني
قائمة عناوين االتصال بالموظفين
يلزم وجود قوائم مستوفاة بعناوين االتص ال ب الموظفين الم درجين ف ي ج دول أس ماء المتص دين للط وارئ
فيما يخ ص مس ؤول/فريق اإلع الم لغ رض ال تمكن م ن االتص ال بھ م ف ي أي وق ت ك ان ،أي حت ى خ ارج
أوقات الدوام وخالل عطلة نھاية األسبوع والعطل األخرى .ويمكن االحتفاظ بالمعلومات نفس ھا ف ي ق وائم
مختلفة يجري تنظيمھا بحسب األسماء أو الوظائف .ويمكن البحث عن ش خص مح دد ف ي قائم ة األس ماء،
في حين يمكن البحث في قائمة الوظائف أوال عند االحتي اج إل ى ش خص لدي ه اتص االت قائم ة م ع وس ائل
اإلعالم )مثال(.
مسؤول/فريق اإلعالم )قائمة األسماء(
ھاتف المكتب

االسم

الھاتف المحمول/
جھاز المناداة

المسكن

االسم ١

####

####-###

####

االسم ٢

####

####-###

####

االسم ٣

####

####-###

####

االسم ٤

####

####-###

####

البريد
االلكتروني

)آخرون (...
مسؤول/فريق اإلعالم )قائمة الوظائف(
الوظيفة
مسؤول اإلعالم الرئيسي
المتح ّدث

االسم

ھاتف
المكتب

المسكن

الھاتف المحمول/
جھاز المناداة

االسم ١

####

####

####

االسم ٢

####

####

####

االسم ٣

####

####

####

االسم  ،٤الخ

####

####

####

البريد
االلكتروني

العالقات مع وسائل اإلعالم
المس ؤولون ع ن رص د
وسائل اإلعالم
منسق االنترنت
ممثل الخط الھاتفي الساخن
موظفو االتصال
الدعم الحاسوبي
موظفو الدعم

٨٧

التذييل الثالث
استمارة سجل االتصاالت الداخلية
ينبغ ي أن ت درج االس تمارة ف ي س جل االتص االت الداخلي ة أو نظ ام التتب ع .وھ ي تت يح إدراج جمي ع
االتصاالت باعتبارھ ا قس ما م ن نظ ام منس ق لتيس ير االتص ال خ الل الط وارئ وفيم ا بع د أثن اء الجلس ات
اإلعالمية واألنشطة المتصلة بالدروس المستفادة.
من______________________ :
التاريخ____________________ :
إلى______________________ :
الوقت____________________ :
الرسالة:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ھل يلزم الرد؟
متى؟

نعم

فورا

ال
في أقرب وقت ممكن

عندما يتاح

الرد:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
نسخة إلى:

مسؤول االتصال الرئيسي
المتحدث
العالقات مع وسائل اإلعالم
المسؤولون عن الرد على الھاتف

٨٩
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التعاريف
الحادث
أي حدث غير مقصود ،بما في ذلك أخطاء التشغيل ،وعط ل المع دات أو األح داث المؤس فة األخ رى الت ي
ال يمكن التغاضي عن عواقبھا أو عواقبھا المحتملة من حيث الوقاية أو األمان.
الترتيبات )االستجابة للطوارئ(
ھ ي مجموع ة متكامل ة م ن العناص ر الھيكلي ة الالزم ة لت وفير الق درة عل ى أداء وظيف ة أو مھم ة مح ددة
ض رورية للتص دي لط ارئ ن ووي أو إش عاعي .ويج وز أن تش مل ھ ذه العناص ر س لطات ومس ؤوليات
وأجھزة وتنسيق وموظفين وخطط وإجراءات ومرافق ومعدات وتدريب.
االتصال*
عملي ة تب ادل الرس ائل ف ي س ياق شخص ي أو ثق افي أو اجتم اعي ،يُث ار خاللھ ا نش اط إدراك ي ،وح االت
عاطفية وسلوكيات .والبد أن يُفھم أنّ االتصال ھو ليس مج رّ د تب ادل للمعلوم ات وإنم ا ھ و عالق ة متبادل ة
مع ّقدة بين األطراف المعنية ،وإن ت ّم التركيز في الغالب على تبادل المعلومات ،وھو الجانب اإلدراكي من
االتصال.
قنوات االتصال*
تس تخدم قن وات االتص ال ف ي نق ل المعلوم ات ،إم ا عل ى نط اق واس ع أو لتوجي ه المعلوم ات إل ى جمھ ور
مستھدف محدد وينبغي أن يكون نوع المعلومات مناس با ً لك ل م ن القن اة المس تخدمة والجمھ ور المس تھدف
ال ذي تقص ده .وتتض من قن وات االتص ال التقليدي ة وس ائل اإلع الم االلكتروني ة )اإلذاع ة والتلفزي ون(
والوسائل المطبوعة )الجرائد والمجالت( .ويمكن تقديم المعلومات في ش كل بيان ات ص حفية )حي ث تق رر
وسائل اإلعالم ما إذا كانت ستستخدمھا( ،والدعاية مقاب ل األج ر )حي ث يج ري ش راء مس احة للطباع ة أو
وقتا ً للبث( أو إعالنات الخدمات العمومية )حيث يُتبرع لوسائل اإلعالم بمساحة الطباعة أو وقت البث(.
وتشمل وسائل اإلعالم التقليدية األخرى ما يلي:
 ص ّفارات اإلنذار
 مكبرات الصوت المتنقلة
 الخطوط الھاتفية الساخنة المجانية )للرد على أسئلة المتكلمين بالھاتف(
 مراك ز المعلوم ات العام ة )حي ث يمك ن للس كان المت أثرين الحص ول عل ى المعلوم ات وط رح
األسئلة(
 العروض
 االجتماعات العامة
التلوث
المواد المشعّة الموجودة على األسطح ،أو ف ي الم واد الص لبة أو الس وائل أو الغ ازات )بم ا ف ي ذل ك جس م
اإلنسان( ،حيث يكون وجودھا غير مقصود أو غير مرغوب ،أو العملية التي تفضي إلى وجودھا في تلك
األماكن.
تقييم الجرعات
تقييم الجرعة )الجرعات( للفرد أو لجماعة من الناس.
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الطارئ ،حالة الطوارئ
حالة غير اعتيادية أو حدث غير اعتيادي يستلزم إجرا ًء فوريا ً يرمي بالدرجة األولى إلى تخفيف خطر أو
آثار سيئة على الصحة واألمن البشريين ،أو نوعية الحياة ،أو الممتلكات أو البيئ ة .ويش مل ذل ك الط وارئ
النووية أو اإلشعاعية والطوارئ التقليدية مثل الحرائق ،أو اطالق مواد كيميائية خط رة ،أو العواص ف أو
الزالزل .وھي تشمل الحاالت التي تستحق اتخاذ إجراء فوري لتخفيف اآلثار أو المخاطر المدروكة.
مرحلة الطوارئ
ھي الفترة الزمنية من ذ اكتش اف الظ روف الت ي تب رر اس تجابة الط وارئ ولغاي ة انتھ اء جمي ع اإلج راءات
المتخ ذة توقع ا أو تص ديا ً للظ روف اإلش عاعية المتوقع ة ف ي األش ھر القليل ة األول ى م ن حال ة الط وارئ.
وتنتھ ي ھ ذه الفت رة ع ادة عن دما يص بح الوض ع خاض عا للس يطرة ،وعن دما ي تم تحدي د أوص اف الظ روف
اإلشعاعية خارج الموقع بدرجة جيدة تكفي الستبانة أين يل زم وض ع القي ود عل ى األغذي ة واإلج الء مؤقت ا
إلى مكان آخر ،وبعد أن يتم تنفيذ جميع القيود الغذائية واإلجالء المؤقت إلى مكان آخر.
خطة الطوارئ
ھي شرح أھداف وسياس ة ومفھ وم عملي ات التص دي للط ارئ وللھيك ل والس لطات والمس ؤوليات الالزم ة
للتص دي عل ى نح و من تظم ومن ّس ق وف ّع ال .وتس تخدم خط ة الط وارئ كأس اس إلع داد الخط ط األخ رى
واإلجراءات وقوائم التحقق.
إجراءات الطوارئ
ھي مجموعة من التعليمات التي تشرح بالتفصيل اإلجراءات التي يتعيّن على الموظفين اتخاذھ ا ف ي حال ة
الطوارئ.
التصدي )للطوارئ(
ھو تنفيذ اإلجراءات الرامية لتخفيف العواقب الناجمة عن حالة الطوارئ عل ى الص حة واألم ن البش ريين،
ونوعي ة الحي اة ،والممتلك ات والبيئ ة .ويج وز أن يش كل أيض ا أساس ا الس تئناف النش اط االجتم اعي
واالقتصادي العادي.
خدمات التصدي
وھي أجھزة التصدي المحلية الكائنة خارج الموقع والمتاحة عموما والتي تؤدي مھام التص دي للط وارئ.
ويمكن أن تشمل ھذه األجھزة الشرطة ،وفرق اإلطفاء واإلنقاذ ،وخدمات االسعاف ،وأفرقة السيطرة على
المواد الخطرة.
عامل الطوارئ
ھو عامل قد يتعرض بدرجة تتجاوز حدود التع رض المھن ي أثن اء أدائ ه إلج راءات تخفي ف عواق ب حال ة
الطوارئ على الصحة واألمن البشريين ،ونوعية الحياة ،والممتلكات والبيئة.
التعرض
ّ
ھ و فع ل أو ظ رف التع رض لإلش عاع .ويمك ن أن يك ون التع رض خارجي ا )التش عيع م ن مص در خ ارج
الجسم( أو داخليا ً )التشعيع من مصدر داخل الجسم(.
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طالئع المتصدين
ھم أول المتصدين في موقع الطوارئ من بين أعضاء خدمة التصدي.
الحادثة
أي ح دث غي ر مقص ود ،بم ا ف ي ذل ك أخط اء التش غيل ،وعط ل المع دات ،واألح داث البادئ ة ،واألح داث
الممھ دة للح وادث ،والح وادث الت ي توش ك أن تق ع أو غي ر ذل ك م ن األح داث المؤس فة ،أو الفع ل غي ر
المرخص بقصد اإليذاء أو بغير قصده ،والعواق ب أو العواق ب المحتمل ة الت ي ال يمك ن تجاھلھ ا م ن حي ث
الوقاية أو األمان.
مسؤول السيطرة على الحوادث*
ھو الشخص المسؤول عن التصدي للطوارئ.
المرحلة األولية
ھي الفترة الزمنية منذ اكتشاف الظروف التي تبرر تنفيذ إجراءات التصدي التي يجب اتخاذھا على الف ور
لك ي تك ون فعال ة لغاي ة اكتم ال تل ك اإلج راءات .وتش مل ھ ذه اإلج راءات التخفيفي ة الت ي يتخ ذھا المش ّغل
واإلجراءات الوقائية الطارئة التي تتخذ داخل الموقع وخارجه.
اإلشعاع المؤ ّين*
ض ر بالنس يج عن دما يخترق ه
ھو مصطلح عام لإلشعاع )خالفا ً للضياء المرئي االعتيادي( الذي يمكن أن ُي ّ
نتيجة لتش ّكل األيونات في النسيج .وأنواع اإلشعاع المؤين األولي ھي إشعاع غاما ،وإشعاع بيتا ،واألشعة
السينية والنيترونات.
اإلجراء الوقائي الطويل األجل
ھو إجراء وق ائي غي ر ط ارئ .ويحتم ل أن تمت د اإلج راءات الوقائي ة ألس ابيع أو أش ھر أو س نوات .وھ ي
تشمل تدابير مثل اإلجالء ،والتدابير الزراعية المضادة واإلجراءات العالجية.
اإلجراء التخفيفي
ھو إجراء فوري يتخذه المش ّغل أو طرف آخر من أجل ما يلي:
) (١تقليص احتمال تطوّ ر الظروف التي تؤدي إلى التع رّ ض لإلش عاعات أو إل ى إط الق م ادة مش عّة مم ا
يستلزم اتخاذ إجراءات طارئة في الموقع أو خارجه؛ أو
) (٢تخفيف حدة ظروف المصدر التي قد تؤدي إلى التعرّ ض لإلشعاعات أو إل ى إط الق م ادة مش عّة مم ا
يستلزم اتخاذ إجراءات طارئة في الموقع أو خارجه.
العواقب غير اإلشعاعية*
ھي اآلثار على البشر أو البيئة التي ھي ليست آثارا حتمية وال عشوائية .وھي تشمل اآلث ار عل ى الص حة
أو نوعية الحياة التي تنجم عن العواقب النفسية أو االجتماعي ة أو االقتص ادية لحال ة الط وارئ أو التص دي
للطوارئ.
التبليغ
) (١تقري ر يق دم إل ى س لطة وطني ة أو دولي ة يتن اول تفاص يل حال ة الط وارئ أو احتم ال ح دوث حال ة
الطوارئ ،من ذلك مثال التقرير الذي ُتلزم بتقديمه اتفاقية التبليغ المب ّكر عن وقوع حادث نووي؛
٩٧

) (٢مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ بناء عل ى اكتش اف ظ روف طارئ ة لغ رض إن ذار جمي ع األجھ زة
المسؤولة عن اتخاذ إجراءات التصدي في حالة ظھور تلك الظروف.
الطارئ النووي أو اإلشعاعي
ھو حالة طارئة تنطوي على خطر أو تعتبر حالة خطرة بالنظر لما يلي:
) (١الطاقة الناجمة عن تفاعل نووي متسلسل أو عن انحالل نواتج التفاعل المتسلسل؛ أو
) (٢التعرض لإلشعاعات.
خارج الموقع :خارج منطقة الموقع.
في الموقع :داخل منطقة الموقع.
مستوى التدخل التشغيلي
ھو مستوى يُحسب ،أو يقاس بواسطة أجھزة أو يحدد بموجب تحليل مختبري ،ويكافئ مس توى للت دخل أو
التخاذ إجراء .ويجري عادة التعبير عن مستويات الت دخل التش غيلي بعب ارات مع دالت الجرع ة أو بنش اط
المادة المشعة المطلق ة ،أو التركي زات الھوائي ة المتكامل ة زمني ا ،أو التركي زات األرض ية أو الس طحية ،أو
تركيزات نشاط النويدات المشعة في العينات البيئية أو عينات األغذية والمياه .ومس توى الت دخل التش غيلي
ھو نوع من أنواع مستوى اإلجراء المستخدم بصورة فورية ومباشرة )دون إج راء تقي يم إض افي( لتحدي د
اإلجراءات الوقائية المناسبة استنادا إلى قياس بيئي.
المش ّغل
ھ و أي جھ از أو ش خص يطل ب اإلذن أو الح ائز ل ه و/أو المس ؤول ع ن األم ان الن ووي أو اإلش عاعي أو
أم ان النفاي ات المش عة أو أم ان النق ل عن د تنفي ذ األنش طة أو فيم ا يتص ل ب أي مراف ق نووي ة أو مص ادر
اإلشعاع المؤين .ويشمل ذلك األفراد الخصوصيين ،واألجھزة الحكومي ة ،والمرس لين والن اقلين ،وح ائزي
التراخيص ،والمستشفيات ،وذوي األعمال المستقلة .ويشمل ذلك األشخاص الذين يراقبون مراقبة مباشرة
المرفق أو النشاط أثناء االستخدام )مث ل مص وري األش عة أو الن اقلين( أو ،ف ي حال ة مص در غي ر خاض ع
للمراقب ة )مث ل المص در المفق ود أو الم زال بص ورة غي ر مش روعة أو الس واتل العائ دة إل ى الم دار(،
واألشخاص الذين كانوا مسؤولين عن مراقبة المصدر قبل ضياعه.
اإلجراء الوقائي
ھو تدخل يقصد به تجنب أو تقليل الجرعات الت ي يتع رض لھ ا الن اس ف ي الط وارئ أو أوض اع التع رض
المزمن.
مركز اإلعالم*
ھو الموقع الذي يجري فيه تنسيق جميع المعلومات الرسمية الموجھة إلى وسائل اإلعالم بشأن الطارئ.
مسؤول اإلعالم*
ھو المسؤول الرئيسي ع ن إط الع الجمھ ور ووس ائل اإلع الم عل ى المعلوم ات ،وع ن التنس يق م ع جمي ع
مصادر المعلومات الرسمية من أجل ضمان تزويد الجمھور برسائل متسقة.
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الطارئ اإلشعاعي
ھو طارئ نووي أو إشعاعي.
مسؤول الوقاية من اإلشعاعات
ھو شخص مؤھل تقنيا في شؤون الوقاية من اإلش عاعات المتص لة بممارس ة م ا ،يعيّن ه المس جل أو حام ل
الترخيص لإلشراف على تطبيق المتطلبات ذات الصلة المحددة بموجب معايير األمان الدولية.
مق ّيم اإلشعاعات
ھو الشخص الذي يقوم ،في حالة وقوع طارئ ن ووي أو إش عاعي ،بمس اعدة مش ّغل المص در الخط ر ع ن
طري ق أداء مس ح لإلش عاعات ،وتقي يم الجرع ات ،ومراقب ة التل وث ،وض مان وقاي ة عم ال الط وارئ م ن
اإلش عاعات وص ياغة التوص يات بش أن اإلج راءات الوقائي ة .وعموم ا ،يك ون مس ؤول الوقاي ة م ن
اإلشعاعات ھو نفسه مقيّم اإلشعاعات.
جھاز التصدي
ھو جھاز تعيّنه أو ُتقره الدولة باعتباره مسؤوال عن إدارة أو تنفيذ أي جانب من جوانب التصدي.
االتصال بشأن المخاطر*
ھو أي مجموعة من اإلجراءات ،أو العب ارات وغي ر ذل ك م ن التف اعالت الت ي تتض من وتحت رم إدراك ات
متلق ي المعلوم ات ،ويقص د بھ ا مس اعدة الن اس عل ى اتخ اذ ق رارات قائم ة عل ى الدراي ة بالتھدي دات الت ي
تتعرض لھا صحتھم وأمانھم.
المصدر اإلشعاعي*
ھو أي شيء يمك ن أن يتس بب ف ي التع رض لإلش عاعات ،كانبع اث إش عاع م ؤين م ثال أو إط الق م واد أو
أشياء مشعة ،ويمكن أن يعامل ككيان منف رد ألغ راض الوقاي ة واألم ان .ويقص د ب ه ع ادة ش يء أو جھ از
)كجھ از األش عة الس ينية م ثالً( .ولكن ه يمك ن أن يك ون مرفق ا أيض ا )كمحط ة للق وى النووي ة م ثالً( أو أي
مصدر آخر لإلشعاع المؤين ،كالتلوث مثال.
الفئات السكانية الخاصة
وھي تتألف من األفراد الذين يلزم اتخاذ ترتيبات خاصة بھم من أجل اتخ اذ إج راءات وقائي ة فعال ة .م نھم
مثالً المعوقون ،والمرضى في المستشفيات والسجناء.
المتحدث*
شخص يُعيّن للتحدث نيابة عن أشخاص آخرين.
تقييم التھديدات
ھو عملية التحلي ل المن تظم للمخ اطر المتص لة ب المرافق أو األنش طة أو المص ادر داخ ل ح دود الدول ة م ن
أجل استبانة ما يلي:
) (١األح داث والمن اطق المتص لة بھ ا الت ي ق د يل زم اتخ اذ إج راءات وقائي ة وت دابير الط وارئ المض ادة
إزاءھا داخل الدولة؛
) (٢اإلجراءات التي ستكون فعالة في تخفيف عواقب تلك األحداث.

٩٩

مركز التحذير
مركز لالتصال يعمل فيه موظفون أو يمكن توجيه اإلن ذارات إلي ه ف ي أي وق ت بغي ة االس تجابة ف ورا ،أو
المبادرة باالستجابة ألي تبليغ يرد من الوكالة )أي ) ،((١أو رسالة تحذيري ة ،أو طل ب للمس اعدة أو طل ب
التحقق من رسالة ،عند االقتضاء.

١٠٠

المساھمون في الصياغة والتنقيح
بندام ،ك.

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية ،المغرب

برتيلو ،ل.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بيغو ،م.ب.

معھد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي

بوغلوفا ،ي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كالين ،ج.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كالرك ،م.

وكالة حماية الصحة ،المملكة المتحدة

فورد ،ج.

وزارة الصحة االتحادية ،كندا

ھوليھيد ،ر.

الرابطة النووية العالمية ،المملكة المتحدة

إيزاكسون ،ر.

الھيئة الفنلندية لألمان اإلشعاعي والنووي ،فنلندا

ليھتينن ،ج.

الھيئة الفنلندية لألمان اإلشعاعي والنووي ،فنلندا

ليونين ،ر.

معھد البحوث النووية الفلبيني ،الفلبين

مايوكا ،م.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ماكينا ،ت.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ملينتسكايا ،ت.

مركز أوبنينسك للبحث العلمي "بروغنوز" ،روسيا

باغانوني ،ب.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بيركو ،ت.

مركز البحوث النووية البلجيكي ،بلجيكا

بوليك ،م.

جامعة لوبليانا ،سلوفينيا

روجرز ،ب.

كنغز كولدج لندن ،المملكة المتحدة

روبييك ،د.

روببيك وزمالؤه ،الواليات المتحدة األمريكية

ساكيتي ،د.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

توميناغا ،ت.

المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية ،اليابان

تيودور ،غ.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيالر فيلتر ،ب.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وودز ،د.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

١٠١

التعليقات الواردة
دايك ،ي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جوبين ،ج .ر.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كاجاندر ،ھـ.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مولوي ،ب.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبيغلبرغ-بالنر ،ر.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اجتماعات التشاور
فيينا ،النمسا ٤-١ :تموز/يوليه ٢٠٠٨؛  ٣٠آذار/مارس ٣-نيسان/أبريل ٢٠٠٩؛
 ٢٦-٢٢آذار/مارس ٢٠١٠؛  ٣١أيار/مايو ٤-حزيران/يونيه ٢٠١٠؛
 ٢٩-٢٦كانون األول/ديسمبر ٢٠١١

االستعمال التجريبي
دورة التدريب المعنية باالتصاالت العامة في الطوارئ اإلشعاعية:
فيينا ،النمسا ١٠-٦ ،كانون األول/ديسمبر ٢٠١٠
دورة التدريب الوطنية المعنية باالتصاالت العامة في الطوارئ النووية أو اإلشعاعية:
بوخارست ،رومانيا ١١-٧ ،شباط/فبراير ٢٠١١
دورة التدريب الوطنية لباكستان المعنية باالتصاالت العامة في
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية:
فيينا ،النمسا ٢٧-٢٣ ،أيار/مايو ٢٠١١
دورة التدريب اإلقليمية المعنية باالتصاالت في
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية:
كواال لمبور ،ماليزيا ١٥-١١ ،تموز/يوليه ٢٠١١
دورة التدريب اإلقليمية المعنية باالتصاالت العامة في
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية:
زغرب ،كرواتيا ١١-٧ ،تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١
١٠٢

12-48996

معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي ،بأن تضع أو تعتمد معايير أمان بقصد
حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن األخط��ار عل��ى األرواح والممتلك��ات ،وأن تتخ��ذ ترتيب��ات لتطبي��ق ھ��ذه
المعايير.
وت��ـَص ُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من سلس��لة مع��ايير أم��ان الوكال��ة.
وتشمل ھذه السلسلة األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات .وتصنـَّف المنشورات الصادرة
ضمن ھذه السلسلة إلى فئات ،وھي :أساسيات األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة ،الوارد أدناه ،معلومات عن برنامج معايير أمان الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنش�ورة ومس�وداتھا بالل��ة االنكليزي�ة .كم�ا تت�وافر نص�وص
مع���ايير األم���ان الص���ادرة بالل����ات اإلس���بانية والروس���ية والص���ينية والعربي���ة والفرنس���ية ،باإلض���افة إل���ى مس���رد
مصطلحات األمان الذي وضعته الوكالة وتقرير قيد اإلعداد عن حال�ة مع�ايير األم�ان .وللحص�ول عل�ى مزي�د م�ن
المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

وال��دعوة موجَّ ھ��ة إل��ى جمي��ع مس��تخدمي مع��ايير أم��ان الوكال��ة إلبالغھ��ا ب��الخبرة المس��تفادة م��ن اس��تخدامھا
)كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً( ،بم�ا يكف�ل أن تظ�ل ھ�ذه المع�ايير ق�ادرة
عل��ى تلبي��ة احتياج��ات المس��تخدمين .ويمك��ن ت��وفير المعلوم��ات ع��ن طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو
بالبريد ،كما ھو مبيّن أعاله ،أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن الم�ادة الثامن�ة
من نظامھا األساسي ت�وفر معلوم�ات بش�أن األنش�طة النووي�ة الس�لمية وتيس�ر تبادلھ�ا وتق�وم ،لھ�ذا ال��رض ،ب�دور
الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوص�فھا تق�ارير أم�ان ت�وفر أمثل�ة عملي�ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل تقارير التقييم ا�ش�عاع� ،وتق�ارير ال�ري�ق ال�دول�
لألمان النووي ،والتقارير التقنية ،والوثائق التقنية .كما تصدر الوكالة تق�ارير ع�ن الح�واد� اإلش�عاعية ،وأدل�ـَّة
خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تت�ألف سلس�لة الطاق�ة النووي�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن تق�ارير مص�مّمة لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح��
المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطويرھا وتطبيقھا العمل�ي .وت�رد المعلوم�ات ض�من أدل�ة وتق�ارير
عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز ،وأفضل الممارسات لالس�تخدامات الس�لمية للطاق�ة النووي�ة .وتس�تكمل
ھذه السلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،وتق�دم إرش�ادات مستفيض�ة ،وخب�رة ،باإلض�افة إل�ى الممارس�ات
الجيّدة وأمثلة في مجاالت الق�وى النووي�ة ،ودورة الوق�ود الن�ووي ،والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عّة واإلخ�را� م�ن
الخدمة.
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التأھب والتصدي للطوارئ

التواصل مع الجمھور
في الطوارئ النووية
الجمھور
مع
التواصل
أو اإلشعاعية
الجمھور
في التواصل
الطوارئمعالنووية
الطوارئ النووية
أو في
اإلشعاعية
أو اإلشعاعية
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التواصل مع الجمھور في الطوارئ النووية أو اإلشعاعية
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