حادث فوكوشيما داييتشي

تقرير من المدير العام

الدول التالية أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
االتـِّحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجــان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيـا
إسرائيـل
أفغانستان
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
بروناي دار السالم
بلجيكــا
بلغاريــا
بليز
بنغالديـش
بنمـــا
بنـــن
بوتسوانا
بوركينا فاصـو
بوروندي
البوسنة والھرسك
بولندا
بوليفيا ،دولة – المتعددة القوميات
بيرو
بيالروس
تايلند
تركيــا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونــس
جامايكــا
الجبل األسود
الجزائر

جزر الباھاما
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
جيبوتي
الدانمـرك
دومينيكا
رواندا
رومانيــا
زامبيـــا
زمبابــوي
سان مارينو
سري النكا
السلفـادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغـال
سوازيلند
السودان
السويد
سويسرا
سيراليـون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصين
طاجيكستان
العــراق
عـُمان
غابــون
غانا
غواتيمـاال
غيانا
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
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 نفاذه في  ٢٩تموز/يوليه  .١٩٥٧ويقع المقر الرئيس ي للوكال ة ف ي فيين ا .ويتمث ـّل ھ دفھا
الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
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تصدير
بقلم يوكيا أمانو
المدير العام
يعرض ھذا التقرير تقيي ًما ألسباب وعواقب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية باليابان
ً
زلزاال عني ًفا كان
الذي بدأت أحداثه في  ١١آذار/مارس .٢٠١١وھذا الحادث الذي نجم عن تسونامي ضخم أعقب
أسوأ حادث يقع في محطة للقوى النووية منذ كارثة تشرنوبل في عام .١٩٨٦
ويأخذ ھذا التقرير في االعتبار العوامل البشرية والتنظيمية والتقنية ويھدف إلى تقديم فھم لما حصل ولم اذا ،حت ى
يتسنى للحكومات والجھات الرقابية ومشغلي محطات الق وى النووي ة ف ي جمي ع أنح اء الع الم التص رف بن اء عل ى
الدروس المستفادة الالزمة في ھ ذا الش أن .كم ا ي تم خالل ه فح ص م ا ت م اتخ اذه م ن ت دابير للتص دي للح ادث ،ف ي
اليابان وعلى الصعيد الدولي.
وينبغي أال ننسى ما كان لحادث فوكوشيما داييتشي من تأثير كبير على البشر .فقد تم إجالء أكث ر م ن ١٠٠ ٠٠٠
شخص بسبب انبعاث نويدات مشعة في البيئة .وفي وقت كتاب ة ھ ذا التقري ر ،ف ي ع ام  ،٢٠١٥م ازال كثي ر م نھم
عاجزين عن العودة إلى منازلھم.
ولقد قمت بزيارة محطة فوكوشيما داييتش ي بع د بض عة أش ھر م ن وق وع الح ادث وش اھدت بنفس ي الت أثير الق وي
والمدمر الذي خلّفه التسونامي .ولقد كانت ھذه التجربة بالنسبة لي تجربة صادمة ومؤلمة.
ولكنني تأثرت أيما تأثر بما أبداه أولئك العمال والمديرون من شجاعة وتف ان ،إذ أنھ م ل م يبرح وا م واقعھم بع د أن
ضرب التسونامي وكافحوا ،في ظل ظروف مروعة ،من أجل استعادة السيطرة عل ى المف اعالت المتض ررة .فق د
كان عليھم استنباط وسائل تصد مرتجلة ف ي ظ ل ظ روف ل م يتلق وا ت دري ًبا بش أنھا ،وأع وزتھم ف ي أغل ب األحي ان
المعدات المناسبة .وھم جديرون باحترامنا وإعجابنا.
ومن العوامل الرئيسية التي ساھمت في وقوع الحادث االفتراض السائد على نطاق واسع في اليابان بأن محط ات
الق وى النووي ة كان ت آمن ة إل ى ح د أن وق وع ح ادث بھ ذا الحج م ك ان ببس اطة أم رً ا ال يمك ن تص وره .وك ان ھ ذا
االفتراض مسل ًما به من جانب مشغلي محطات الق وى النووي ة ول م ي تم التش كيك في ه م ن قب ل الجھ ات الرقابي ة أو
الحكومة .ونتيجة لذلك ،لم يكن اليابان متأھ ًبا على نحو كاف لحادث نووي عنيف في آذار/مارس .٢٠١١
ولقد كشف حادث فوكوشيما داييتشي بعض مواطن الضعف في اإلطار التشريعي في اليابان .وألقيت المسؤوليات
على عدد من الھيئات ولم يكن دائ ًما واضحً ا أين تكمن السلطة.
كما كانت ھنالك بعض مواطن الضعف في تصميم المحطة ،وترتيبات التأھب للطوارئ والتصدي لھا ،والتخطيط
للتصدي لحادث عنيف .وكان ھنالك افتراض بأنه ال يمكن أب ًدا حصول انقطاع في جمي ع الق وى الكھربائي ة داخ ل
محطة للقوى النووية يدوم ألكثر من فترة زمنية قصيرة .ولم تؤخذ في الحسبان إمكانية أن تعاني في نف س الوق ت
عدة مفاعالت داخل نفس المرفق من أزمة ولم يتم االحتياط على نحو كاف إلمكانية وقوع حادث نووي تنجم عنه
في نفس الوقت كارثة طبيعية كبرى.
ومنذ وقوع الحادث ،قامت اليابان بإدخال إصالحات على نظامھا الرقابي من أجل تلبية المعايير الدولية على نحو
أفضل .وأسندت إلى الجھات الرقابية مسؤوليات أكثر وضوحً ا ومنحتھم سلطة أكبر .وسوف يق وم خب راء دولي ون
باستعراض ھذا اإلطار الرقابي الجديد من خالل بعثة م ن بعث ات االس تعراض الرقابي ة المتكامل ة التابع ة للوكال ة.
كما تم تعزيز ترتيبات التأھب للطوارئ والتصدي لھا.

واس تجابت بل دان أخ رى للح ادث ب إجراءات ش ملت االض طالع ب ـ’اختب ارات التح ُّم ل‘ بغي ة إع ادة تقي يم تص ميم
محط ات الق وى النووي ة ف ي مواجھ ة المخ اطر الطبيعي ة الش ديدة ف ي مواق ع مح ددة ،وتركي ب مص ادر احتياطي ة
إضافية للقوى الكھربائية وإمدادات للمياه ،وتعزيز حماية المحطات في مواجھة األحداث الخارجية القصوى.
وعلى الرغم من أن مسؤولية األمان النووي تظل واقعة على عاتق كل بلد على حدة ،فإن الحوادث النووية يمك ن
أن تتجاوز الح دود الوطني ة .وش دد ح ادث فوكوش يما داييتش ي عل ى م ا يكتس يه التع اون ال دولي الفع ال م ن أھمي ة
حيوية .والوكالة الدولية للطاقة الذرية ھي المك ان ال ذي يج ري في ه الق در األكب ر م ن ھ ذا التع اون .ولق د اعتم دت
دولنا األعضاء خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي بعد بضعة أش ھر م ن وق وع الح ادث كم ا أخ ذت ف ي تنفي ذ
أحكامه البعيدة المدى لتحسين األمان النووي على الصعيد العالمي.
وقامت الوكالة ،وھي التي قدمت ال دعم التقن ي والخب رة إل ى الياب ان عق ب الح ادث وتبادل ت م ع الع الم المعلوم ات
حول األزمة أثناء انكشافھا ،باستعراض وتحسين ترتيبات التصدي لطارئ نووي الخاصة بھ ا .ولق د قمن ا بتوس يع
ال دور ال ذي نض طلع ب ه خ الل ط ارئ ن ووي ليش مل التزوي د بتحلي ل لعواقب ه المحتمل ة وع رض الس يناريوھات
الممكنة بشأن الكيفية التي يمكن بھا أن تتطور أزمة ما.
وتجس د مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة تواف ًق ا دول ًي ا بش أن م ا يش ِّكل مس توى عال ًي ا م ن األم ان .ولق د ت م
استعراضھا بعد وقوع الح ادث م ن قب ل لجن ة مع ايير األم ان .كم ا ت م اقت راح بع ض التع ديالت واعتمادھ ا .وإن ي
أشجع جميع البلدان على أن تن ِّفذ معايير أمان الوكالة بشكل كامل.
وتض طلع استعراض ات نظ راء الوكال ة ب دور ب ارز ف ي مج ال األم ان الن ووي الع المي ،إذ أنھ ا تمك ن البل دان م ن
االستفادة مما يقدمه الخبراء الدوليون الرائدون من أفكار مستقلة ،استنا ًدا إلى اإلط ار المرجع ي المش ترك لمع ايير
األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة .وتع الج ھ ذه االستعراض ات مس ائل م ن قبي ل األم ان التش غيلي ف ي محط ات الق وى
النووية وفعالية كل من الھيئات الرقابية في المج ال الن ووي وتص ميم مواق ع محط ات الق وى النووي ة ف ي مواجھ ة
مخ اطر مح ددة .ولق د قمن ا بتعزي ز برن امج اس تعراض النظ راء الخ اص بن ا من ذ وق وع الح ادث وسنواص ل القي ام
بذلك.
وأنا واثق من أن إرث حادث فوكوشيما داييتشي سيحث على زيادة التركيز على األم ان الن ووي ف ي جمي ع أنح اء
المعمورة .ولقد رأيت ما أدخل من تحسينات على التدابير واإلجراءات الخاصة باألمان في كل محطة قوى نووية
قمت بزيارتھا .وھنالك اعتراف واس ع النط اق بوج وب القي ام بك ل م ا يمك ن القي ام ب ه بش ر ًيا لض مان ع دم تك رار
حادث كھذا على اإلطالق .وتزداد األھمية التي يكتسيھا ھذا األمر بما أن ه م ن الم رجح أن يس تمر نم و االس تخدام
العالمي للقوى النووية في العقود المقبلة.
وال يمكن أن يكون ھنالك أي مجال للتھاون في ما يتعلق باألم ان الن ووي ف ي أي بل د .ث م إن بع ض العوام ل الت ي
س اھمت ف ي وق وع ح ادث فوكوش يما داييتش ي ال تخ ص الياب ان فق ط .والتس اؤل المس تمر واالنفت اح لل تعلم م ن
الخب رات المكتس بة ھ ي عناص ر أساس ية لنش ر ثقاف ة األم ان وھ ي ض رورية لجمي ع الض العين ف ي مج ال الق وى
النووية .ويجب أن يولى األمان النووي دائ ًما المقام األول.
وأو ُّد أن أ ُ
عرب عن عميق االمتنان للخبراء من العديد من البلدان والمنظمات الدولية الذين ساھموا ف ي إع داد ھ ذا
َ
التقري ر ،ولزمالئ ي ف ي الوكال ة ال ذين ق اموا بص ياغته واستعراض ه .وآم ل أن يك ون التقري ر وم ا يص احبه م ن
مجل دات تقني ة ذا منفع ة لجمي ع ال دول الت ي تس تخدم أو تخط ط الس تخدام الق وى النووي ة ف ي م ا تبذل ه م ن جھ ود
متواصلة لتحسين األمان.

كلمة شكر
وردت المساعدة المالية من طرف ك ل م ن كن دا والياب ان واالتح اد الروس ي والمملك ة المتح دة والوالي ات المتح دة
األمريكية.
ووردت مس اھمات عين ّي ة م ن ك ل م ن االتح اد الروس ي ،واألرجنت ين ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وإس رائيل ،وألماني ا،
واإلم ارات العربي ة المتح دة ،وإندونيس يا ،وأوكراني ا ،وآيس لندا ،وإيطالي ا ،وباكس تان ،والبرازي ل ،وبولن دا،
وبيالروس ،وتركيا ،والجمھورية التشيكية ،وجمھورية تنزانيا المتحدة ،والجمھورية العربية السورية ،وجمھورية
كوري ا ،وجن وب أفريقي ا ،وس لوفاكيا ،والس ويد ،وسويس را ،والص ين ،وغان ا ،وفرنس ا ،والفلب ين ،وفنلن دا ،وكن دا،
وكوبا ،وماليزي ا ،والمغ رب ،والمكس يك ،والمملك ة المتح دة ،والن رويج ،ونيوزيلن دا ،والھن د ،وھولن دا ،والوالي ات
المتح دة األمريكي ة ،والياب ان .وباإلض افة إل ى ذل ك ،وردت مس اھمات عين ّي ة م ن المفوض ية األوروبي ة ،ومنظم ة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات ،ومنظمة العمل الدولية ،والفري ق ال دولي
لألم ان الن ووي ،ووكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي ،ولجن ة األم م
المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ،والرابطة العالمية للمش غلين الن وويين ،والمنظم ة العالمي ة لألرص اد
الجوية.
وقدمّت حكومة اليابان دعمًا ق ِّيمًا بتوفير كمية كبيرة من المعلومات ،وتيسير الترتيبات للخبراء اليابانيين بُغية دعم
إعداد التقرير وضمان توافر المساعدة اللوجستية لالجتماعات الثنائية األطراف في اليابان.
وق ّدمت لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري الدعم للوكالة من خالل تعميم قاع دة البيان ات ذات
الصلة الخاصة بالمراجع من تقريرھا لعام  ٢٠١٣وبإتاحة معلومات وأشكال توضيحية من التقرير المذكور قصد
إعادة نشرھا.
و ُتعرب الوكالة عن شكرھا للعدد الكبير من الخبراء الذين شاركوا في إعداد ھذا التقرير .وھذا التقري ر ھ و نتيج ة
للجھ ود المتفاني ة الت ي ب ذلھا ع دة أش خاص .و ق ّدم جمي ع المش اركين المس رودة أس ماؤھم ف ي نھاي ة ھ ذا التقري ر
مساھمات قيِّمة ،وقد تحمّل الرؤساء المشتركون والمنسّقون التابعون لألفرقة العاملة عب ًئا ثقيالً بش كل خ اص .كم ا
يع ود الش كر الجزي ل للعدي د م ن المستعرض ين الخب راء م ن ض منھم أعض اء الفري ق االستش اري ال دولي المعن ي
بالمسائل التقنية على الجھود التي بذلوھا.
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حادث فوكوشيما داييتشي
موجز جامع
وقع الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في  ١١آذار/مارس  .٢٠١١ونجم ھذا الزل زال ع ن انط الق فج ائي
للطاق ة ف ي نقط ة االلتق اء الت ي تن دفع فيھ ا الص فيحة التكتوني ة للمح يط الھ ادئ تح ت الص فيحة التكتوني ة ألمريك ا
الشمالية .وتص َّدع قطاع من القشرة األرضية يق َّدر بنحو  ٥٠٠كم طوالً و ٢٠٠كم عرض اً ،مم ا تس بب ف ي وق وع
زلزال عنيف بقوة  ٩درج ات وتس ونامي اجت اح مس احة كبي رة م ن س احل الياب ان ،بم ا ف ي ذل ك الس احل الش مالي
الشرقي الذي بلغ فيه ارتفاع عدة أمواج أكثر من عشرة أمتار .وتسبب الزلزال والتسونامي في خسائر فادح ة ف ي
األرواح ودمار واسع في اليابان .ولقي أكثر من  ١٥ ٠٠٠شخص حتفھم ،وأصيب م ا يزي د عل ى  ٦٠٠٠ش خص
بجروح ،وفي وقت كتابة ھذا التقرير ١كانت األنباء تفيد بأنَّ قراب ة  ٢٥٠٠ش خص م ا زال وا ف ي ع داد المفق ودين.
ولحقت بالمباني والبنية األساسية أضرار ھائلة ،ال سيما على طول الساحل الشمالي الشرقي لليابان.
وفي محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التي تتولى تشغيلھا شركة طوكيو للطاقة الكھربائية )ش ركة تيبك و(،
ألح ق الزل زال أض رارً ا بخط وط إم دادات الق وى الكھربائي ة ف ي الموق ع وألحق ت التس ونامي دم اراً ھ ائالً بالبني ة
األساسية التشغيلية والبنية األساسية لألمان في الموقع .وأدى األثر المشترك إلى انقط اع الق وى الكھربائي ة خ ارج
الموقع وداخله .وأسفر ذلك ع ن توق ف وظيف ة التبري د ف ي وح دات المفاع ل ٢العامل ة ال ثالث وك ذلك ف ي أح واض
الوقود المستھلك .وت أثرت أيض ا ً محط ات الق وى النووي ة األرب ع األخ رى ٣عل ى ط ول الس احل ب درجات متفاوت ة
جراء الزلزال والتسونامي .ولكنَّ جميع وحدات المفاعل العاملة في ھذه المحطات أُغلِقت بصورة آمنة.
وبالرغم من الجھود التي بذلتھا الجھات المش ِّغلة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية للحفاظ على ال تحكم،
ارتفع ت درج ة ح رارة قل ب المفاع ل ف ي الوح دات م ن  ١إل ى  ٣ارتفاع ا ً مفرط اً ،وانص ھر الوق ود الن ووي،
وتص َّدعت أوعي ة االحت واء الثالث ة .وانطل ق الھي دروجين م ن أوعي ة ض غط المف اعالت ،وأ َّدى ذل ك إل ى وق وع
انفج ارات داخ ل مب اني المف اعالت ف ي الوح دات  ١و ٣و ٤مم ا تس بب ف ي إت الف الھياك ل والمع دات وإص ابة
الع املين .وانطلق ت نوي دات مش ـعة م ن المحط ة إل ى الغ الف الج وي وتر َّس بت عل ى األرض وف ي مي اه المح يط.
ووقعت أيضا ً انبعاثات مباشرة إلى البحر.
وتم إجالء األش خاص ال ذين ك انوا عل ى مس افة ش عاع طول ه  ٢٠ك م م ن الموق ع وف ي المن اطق المعيَّن ة األخ رى،
وصدرت تعليمات إلى األشخاص الذين ك انوا عل ى مس افة ش عاع يت راوح طول ه ب ين  ٢٠و ٣٠ك م باالحتم اء قب ل
إبالغھ م الحق ا ً ب إخالء المك ان طواعي ة .وفُ ِرض ت قي ود عل ى توزي ع األغذي ة واس تھالكھا وعل ى اس تھالك مي اه
الشرب .وفي وقت كتابة ھذا التقرير ،كان ھناك عدة أشخاص يعيشون خارج المناطق التي جرى إجالؤھم منھا.

 ١آذار /مارس  .٢٠١٥أتيحت في بعض الحاالت معلومات حتى حزيران/يونيه  ٢٠١٥وأدرجت تلك المعلومات ،حيثما أمكن.
 ٢من بين الوحدات الست التي تتألف منھا محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ،كان ت الوح دات  ١و ٢و ٣ھ ي الت ي تعم ل وق ت
وقوع الحادث؛ أما الوحدات  ٤و ٥و ٦فقد كانت في حالة إغالق ِوفق خطة موضوعة.
 ٣محطات ھيغاشيدوري ،وأوناغاوا ،وفوكوشيما دايني ،وطوكاي دايني للقوى النووية.

١

وبع د اس تقرار ظ روف المف اعالت ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ،٤ب دأ العم ل عل ى التحض ير
لإلخ راج النھ ائي م ن الخدم ة .واس ُتھلَّت ف ي ع ام  ٢٠١١جھ ود تع افي المن اطق المت أثرة بالح ادث ،بم ا ف ي ذل ك
استصالح المجتمعات والبنية األساسية وإنعاشھا.
ومباشرة بعد وقوع الحادث ،اض طلعت الوكال ة ب دورھا ف ي التص دي للط وارئ .وفعَّل ت نظ ام التص دي للحادث ات
والطوارئ التابع لھا ،ونسَّقت أنشطة التصدي المشتركة بين الوك االت ،واس تھلت سلس لة م ن الجلس ات اإلعالمي ة
مع الدول األعضاء ووسائط اإلعالم.
وق ام الم دير الع ام ف ورً ا بزي ارة للياب ان وأوف دت الوكال ة العدي د م ن البعث ات إل ى الياب ان ،وش مل ذل ك بعث ة دولي ة
لتقصي الحقائق وبعثات استعراض النظراء بشأن اإلخراج من الخدمة واالستصالح.
َّ
ونظمت الوكال ة م ؤتمرً ا وزار ًي ا بش أن األم ان الن ووي ف ي حزيران/يوني ه  ،٢٠١١وتمخ ض عن ه إع الن وزاري
بش أن األم ان الن ووي .وح َّدد ھ ذا اإلع الن ع د ًدا م ن الت دابير لزي ادة تحس ين األم ان الن ووي ،والتأھ ب للط وارئ
ووقاية الناس والبيئة من اإلشعاعات في جميع أنحاء العالم .كما أ ّنه عبَّر عن االلتزام الراسخ للدول األعض اء ف ي
الوكالة بالحرص على أن ُت َتخذ ھذه التدابير.
وطل ب اإلع الن ال وزاري ك ذلك م ن الم دير الع ام إع داد مس ودة خط ة عم ل الوكال ة بش أن األم ان الن ووي )خط ة
العمل( ،٥بالتشاور م ع ال دول األعض اء .وأق رَّ الم ؤتمر الع ام للوكال ة ف ي دورت ه العادي ة الخامس ة والخمس ين ف ي
 ٢٠١١باإلجماع خطة العمل ،التي ح ّددت برنامج عمل لتعزيز اإلطار العالمي لألمان النووي.
واضطلعت الوكالة كذلك بأنشطة تعاونية في فوكوشيما من خالل مذكرة التعاون بين الوكالة ومحافظة فوكوشيما.
وأرس ى ذل ك األس اس للتع اون بش أن رص د اإلش عاعات واالستص الح والص حة البش رية والتأھ ب للط وارئ
والتصدي لھا.
وسھَّلت الوكالة كذلك َّ
ونظمت عد ًدا من المؤتمرات واالجتماعات الدولية لدولھا األعضاء واألطراف المتعاقدة في
اتفاقية األمان النووي .وأُجري العديد من ھذه األنشطة في إطار خطة العمل.
ومنذ الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،أُجريت عدة تحليالت ألس بابه وعواقب ه ،كم ا
ص لة لتداعيات ه عل ى األم ان الن ووي قام ت بھ ا ال دول األعض اء ف ي الوكال ة والمنظم ات
كان ت ھن اك دراس ات مف َّ
الدولي ة وك ذلك ال دول األط راف ف ي الص كوك الدولي ة لألم ان الن ووي ،وال س يما اتفاقي ة األم ان الن ووي .وعُق د
اجتم اع اس تثنائي لألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ف ي آب/أغس طس  ٢٠١٢الس تعراض ومناقش ة
التحليالت األولية للحادث وفعالية االتفاقية.
 ٤في  ١٦كانون األول/ديسمبر  ،٢٠١١أعلن مكتب التصدي المتكامل المشترك بين الحكومة وشركة تيبكو أنَّ شروط ’حالة اإلغ الق
على البارد‘ قد تحققت في الوحدات من  ١إلى  .٣وعرَّ فت حكومة اليابان مصطلح ’حالة اإلغالق عل ى الب ارد‘ ف ي ذل ك الوق ت تحدي داً
لمحطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية .ويختلف تعريف المصطلح عن تعريفه المستخدم في الوكالة وفي غيرھا.
 ٥حدَّدت خطة العمل برنامج عمل من أجل تعزيز اإلطار العالمي لألمان النووي .وتشمل خطة العمل  ١٢إج را ًء رئيس يا ً متص الً بم ا
يل ي :تقييم ات األم ان؛ واستعراض ات النظ راء الت ي ُتجريھ ا الوكال ة؛ والتأھ ب والتص دي للط وارئ؛ والھيئ ات الرقابي ة الوطني ة؛
والمنظم ات المش ِّغلة؛ ومع ايير أم ان الوكال ة؛ واإلط ار الق انوني ال دولي؛ وال دول األعض اء الت ي تخط ط للش روع ف ي برن امج للق وى
النووية؛ وبناء القدرات؛ ووقاية الناس والبيئة من اإلشعاعات المؤينة؛ والتواصل وتعميم المعلومات؛ وأنشطة البحث والتط وير .لمزي د
من التفاصيل ،انظر القسم .١-٦
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وأف ادت األط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ف ي االجتم اع االستعراض ي الس ادس ال ذي ُن ِّظ م ف ي
آذار/مارس-نيسان/أبريل  ٢٠١٤عن تنفيذ عمليات االرتقاء باألم ان ،بم ا ف ي ذل ك :إدخ ال وس ائل إض افية تتحم ل
فق دان الق وى والتبري د لفت رات طويل ة؛ وتط وير ُنظ م الق وى لتحس ين الموثوقي ة؛ وإع ادة تقي يم األخط ار الطبيعي ة
الخارجية التي تتعرض لھا مواقع بعينھا ،واألحداث في المواقع المتعددة الوحدات؛ وإدخ ال تحس ينات ف ي مراك ز
ال تحكم ف ي ح االت الط وارئ داخ ل الموق ع وخارج ه م ن أج ل ض مان الوقاي ة م ن األح داث الخارجي ة الش ديدة
والمخ اطر اإلش عاعية؛ وتعزي ز ت دابير الحف اظ عل ى س المة االحت واء؛ وتحس ين الترتيب ات والمب ادئ التوجيھي ة
المتعلقة بالتصدي للحوادث العنيفة.
وف ي ش باط/فبراير  ،٢٠١٥اعتم دت األط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ف ي م ؤتمر دبلوماس ي عق ده
المدير العام للوكالة إعالن فيينا بش أن األم ان الن ووي ال ذي يش مل المب ادئ الكفيل ة بتنفي ذ الھ دف الثال ث لالتفاقي ة،
وھو الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ،والتخفيف من حدة ھذه العواقب في حال وقوعھا.
التقرير عن حادث فوكوشيما داييتشي
أعلن المدير العام في المؤتمر العام للوكالة في أيلول/سبتمبر  ٢٠١٢أنَّ الوكالة س ُتعد تقريراً عن حادث فوكوشيما
داييتشي .وصرَّ ح المدير العام بعد ذل ك ب أنَّ ھ ذا التقري ر س يكون ”تقيي ًم ا ذا حجي ة وقائ ًم ا عل ى الوق ائع ومتواز ًن ا،
يعالج أسباب الحادث وعواقبه ،وكذلك الدروس المستفادة منه“.
والتقرير عن حادث فوكوشيما داييتشي ھو ثمرة تع اون دول ي مو َّس ع ب ين خمس ة أفرق ة عامل ة ض مت نح و ١٨٠
خبيراً من  ٤٢دولة عضواً )حائزة وغير حائزة لبرامج قوى نووية( والعديد من الھيئات الدولية .وكان ذلك كف يالً
بتحقيق تمثيل واسع للخبرة والمعرفة .وق َّدم فريق استش اري تقن ي دول ي المش ورة بش أن القض ايا التقني ة والعلمي ة.
وأنش ئ فري ق أساس ي مؤلَّ ف م ن اإلدارة العلي ا ف ي الوكال ة م ن أج ل تق ديم التوجي ه وتيس ير التنس يق واس تعراض
التقرير .وأنشئت آليات استعراض إضافية داخلية وخارجية.
ويتألَّف ھذا التقرير الصادر عن المدير العام م ن م وجز ج امع وتقري ر م وجز .وھ و يعتم د عل ى خمس ة مجل دات
تقنية مفصَّلة م ن إع داد خب راء دولي ين وعل ى مس اھمات العدي د م ن الخب راء والھيئ ات الدولي ة المعني ة .ويتض من
التقرير وصفا ً للحادث وأسبابه وتطوره وعواقبه ،باالستناد إلى تقييم البيانات والمعلومات المستمدة من ع دد كبي ر
من المصادر المتاحة حتى آذار/مارس  ،٢٠١٥بما يشمل نتائج األعمال الت ي ج رى االض طالع بھ ا تنفي ذاً لخط ة
العم ل ،وھ و يس لِّط الض وء عل ى المالحظ ات وال دروس الرئيس ية .وق َّدمت حكوم ة الياب ان وس ائر المنظم ات ف ي
اليابان كميـات كبيرة من البيانات.
اعتبارات األمان النووي

ضعف المحطة أمام األحداث الخارجية
تسبَّب الزلزال الذي وقع في  ١١آذار/مارس  ٢٠١١في حدوث حركات أرضية ارتجاجي ة ھ ّزت ھياك ل المحط ة
ونظمھ ا ومكوِّ ناتھ ا .وتبع ت ذل ك سلس لة م ن أم واج التس ونامي أغرق ت إح داھا الموق ع .وتج اوزت الحرك ات
األرضية وارتفاعات أمواج التس ونامي المس جلة بكثي ر افتراض ات المخ اطر الت ي وُ ض عت ف ي التص ميم األص لي
للمحطةَّ .
وأثر الزلزال والتسونامي المرتبط به في وحدات متعددة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.
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وكان ت المخ اطر الزلزالي ة وأم واج التس ونامي الت ي أُخ ذت ف ي االعتب ار ف ي التص ميم األص لي ق د قُيِّم ت أساس ا ً
باالستناد إلى السجالت الزلزالية التاريخية واألدلة المستقاة من أمواج التس ونامي الت ي وقع ت م ؤخراً ف ي الياب ان.
ولم يأخذ ھذا التقييم األصلي في االعتبار بصورة كافي ة المع ايير التكتوني ة الجيولوجي ة و ل م تج ر أي إع ادة تقي يم
باستخدام تلك المعايير.
وقبل وقوع الزلزالُ ،
ص نف خن دق الياب ان بأن ه منطق ة اندساس ية تتك رر فيھ ا زالزل بق وة  ٨درج ات؛ ول م يعتب ر
العلماء اليابانيون وقوع زلزال بقوة  ٩درجات قبالة ساحل محافظة فوكوش يما أم رً ا ممك ًن ا .وم ع ذل ك فق د ُس جلت
زالزل بقوة مماثلة أو أعلى في مناطق مختلفة في بيئات تكتونية مماثلة في العقود القليلة األخيرة.
ول م تك ن ھن اك أي مؤش رات ت دل عل ى ت أثر س مات األم ان الرئيس ية ف ي المحط ة ج راء الحرك ات األرض ية
االرتجاجية التي نتجت عن الزلزال الذي وقع في  ١١آذار/مارس  .٢٠١١وك ان ذل ك راجع ا ً إل ى ال نھج الم تح ِّفظ
إزاء الزالزل المتوخى في تصميم محطات القوى النووية وتشييدھا في اليابان وھو م ا أفض ى إل ى محط ة وف رت
ھ وامش كافي ة م ن األم ان .غي ر أنَّ االعتب ارات التص ميمية األص لية ل م ت وفر ھ وامش أم ان مماثل ة ألح داث
الفيضانات الخارجية العنيفة ،مثل أمواج التسونامي.
ول م ت تم إع ادة تقي يم ض عف محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة أم ام المخ اطر الخارجي ة بطريق ة منھجي ة
وشاملة خالل عمرھا التشغيلي .ولم تكن ھناك وقت وقوع الحادث أي متطلبات رقابي ة ف ي الياب ان بش أن عملي ات
إع ادة التقي يم الم ذكورة ،ول م ت راع عل ى النح و الك افي ف ي الل وائح والمب ادئ التوجيھي ة القائم ة الخب رة التش غيلية
المحلية والدولية ذات الصلة .وكانت المبادئ التوجيھية الرقابية في اليابان المتعلق ة بأس اليب التعام ل م ع ت أثيرات
األحداث المتصلة بالزالزل ،مثل أمواج التسونامي ،عامة وموجزة ولم توفر معايير محددة أو إرشادات مفصلة.
وقبل وقوع الحادث ،أجرى المش ِّغل بع ض عملي ات إع ادة تقي يم مس تويات فيض انات التس ونامي العنيف ة باس تخدام
منھجي ة توافقي ة ُ
ط وِّ رت ف ي الياب ان ف ي ع ام  ٢٠٠٢وأس فرت ع ن ق يم أعل ى م ن الق يم األص لية المحت اط لھ ا ف ي
التصميم .وا ُتخذت بعض التدابير التعويضية على أساس النتائج ،ولكنھا أثبتت عدم كفايتھا وقت وقوع الحادث.
وباإلض افة إل ى ذل ك ،أج رى المش ِّغل قب ل الح ادث ع دة حس ابات تجريبي ة باس تخدام نم اذج أو منھجي ات مص ادر
األمواج تجاوزت المنھجية التوافقية .وھكذا توقع الحساب التجريبي باستخدام نموذج المصدر الذي اقترح ه المق ر
الرئيسي الياباني لتعزي ز بح وث ال زالزل ف ي ع ام  ٢٠٠٢ال ذي اس تخدم آخ ر المعلوم ات واتخ ذ نھج ا ً مختلف ا ً ف ي
سيناريوھاته ،حدوث تسونامي أكبر كثيراً من التس ونامي المحت اط ل ه ف ي التص ميم األص لي وف ي التق ديرات الت ي
أجريت في عمليات إعادة التقييم السابقة .ووقت وقوع الحادث ،كانت ھنالك تقييم ات أخ رى قي د التنفي ذ ،ولك ن ل م
تنفذ في غضون ذلك أي تدابير تعويض ية إض افية .وكان ت الق يم المق درة مماثل ة لمس تويات الفيض ان المس جلة ف ي
آذار/مارس .٢٠١١
وأب رزت الخب رة التش غيلية عل ى الص عيد الع المي ح االت تج اوزت فيھ ا المخ اطر الطبيعي ة األس اس التص ميمي
األصلي لمحطة القوى النووية .وعلى وجه الخصوص ،برھنت الخب رات المس تقاة م ن بع ض ھ ذه األح داث عل ى
ضعف نظم األمان إزاء الفيضانات.


٤

من الضروري أن يكون التقييم الذي يجري للمخاطر الطبيعية تقيي ًم ا متحف ًظ ا بم ا في ه الكفاي ة .والنظ ر
في البيانات التاريخية باألساس في إرساء األساس التصميمي لمحطات القوى النووية ال يكف ي لتحدي د






خصائص أخطار المخاطر الطبيعية العنيفة .وحت ى ف ي حال ة وج ود بيان ات ش املة ،فإن ه بس بب فت رات
المالحظة القصيرة نسب ًيا تظل ھناك حاالت عدم تيقن كبيرة في توقع المخاطر الطبيعية.
ومن الضروري إعادة تقييم أم ان محط ات الق وى النووي ة دور ًي ا م ن أج ل النظ ر ف ي أوج ه التق دم ف ي
المعارف ،ومن الضروري تنفيذ اإلجراءات التصحيحية أو التدابير التعويضية على وجه السرعة.
ومن الض روري أن يراع ي تقي يم المخ اطر الطبيعي ة احتم ال وقوعھ ا مجتمع ة ،إم ا ف ي وق ت واح د أو
الواحدة تلو األخرى ،ويراع ي آثارھ ا المجتمع ة ف ي محط ة الق وى النووي ة .وم ن الض روري ك ذلك أن
يراعي تقييم المخاطر الطبيعية آثارھا في وحدات متعددة في محطة القوى النووية.
ومن الضروري أن تضم برامج الخبرة التشغيلية الخبرة المستمدة من المصادر الوطنية والدولية عل ى
ح د س واء .وم ن الض روري أن ُتن َّف ذ عل ى وج ه الس رعة تحس ينات األم ان المح ددة م ن خ الل ب رامج
الخبرة التشغيلية .ومن الضروري تقييم استخدام الخبرة التشغيلية دور ًيا وبشكل مستقل.

تطبيق مفھوم الدفاع في العمق
الدفاع في العمق مفھوم ُ
ط ِّب ق لض مان أم ان المنش آت النووي ة من ذ بداي ة تط وير الق وى النووي ة .والھ دف من ه ھ و
التعويض عن اإلخفاقات البشرية وإخفاقات المعدات المحتملة عن طريق تطبيق عدة مستويات من الوقاي ة .ويُق َّدم
الدفاع من خالل وسائل متعددة ومستقلة في كل مستوى من مستويات الوقاية.
وأتاح تصميم محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية بالنسبة إل ى أول ثالث ة مس تويات م ن ال دفاع ف ي العم ق م ا
يلي من معدات ونظم (١) :معدات يقصد بھا توفير تش غيل ع ادي موث وق؛ ) (٢مع دات يقص د بھ ا إع ادة المحط ة
إلى حالة آمنة في أعقاب حدث غير عادي ) (٣نظم أمان يقصد بھ ا التص دي لظ روف الح وادث .وت م اس تخالص
قواعد التصميم باستخدام طائف ة م ن المخ اطر المفترض ة؛ غي ر أن األخط ار الخارجي ة مث ل أم واج التس ونامي ل م
تعالج على الوجه األكمل .وبالتالي ،شكلت الفيضانات الناتجة عن أمواج التسونامي في وق ت واح د تح د ًيا بالنس بة
للمستويات الوقائية الثالثة األولى من الدفاع ف ي العم ق ،مم ا أس فر ع ن إلح اق أعط ال مش تركة الس بب بالمع دات
والنظم في كل مستوى من المستويات الثالثة.
وأفضت األعط ال المش تركة الس بب الت ي لحق ت ب نظم األم ان المتع ددة ع ن ح دوث ظ روف ف ي المحط ة ل م تك ن
متوقعة في التصميم .وبالتالي ،فإنَّ وسائل الوقاية المقصود منھا توفير المستوى الرابع من الدفاع في العمق ،وھو
منع تطور الحوادث العنيف ة والتخفي ف م ن عواقبھ ا ،ل م تك ن متاح ة إلص الح نظ ام تبري د المفاع ل والحف اظ عل ى
سالمة االحتواء .وأدى االنقطاع الكامل للقوى ،واالفتقار إلى معلومات بشأن بارامترات األمان ذات الصلة بسبب
عدم توافر األجھزة الضرورية ،وتوق ف أجھ زة ال تحكم ،وع دم كفاي ة إج راءات التش غيل إل ى الحيلول ة دون وق ف
تطور الحادث والحد من عواقبه.
وأدى تعطل توفير وسائل وقاية كافية في كل مستوى من مس تويات ال دفاع ف ي العم ق إل ى إص ابة المف اعالت ف ي
الوحدات  ١و ٢و ٣بأضرار شديدة وإلى انطالق كميات كبيرة من المواد المشعة من ھذه الوحدات.


يظ ل مفھ وم ال دفاع ف ي العم ق مفھوم ا س ار ًيا ،ولك ن تنفي ذ المفھ وم يحت اج إل ى تعزي زه عل ى جمي ع
المس تويات ع ن طري ق ت وفير االس تقاللية الكافي ة واالحتي اط والتن وع والوقاي ة م ن المخ اطر الداخلي ة
ض ا عل ى تحس ين ت دابير
والخارجية .وھناك حاجة للتركيز ليس فقط على الوقاية من الح ادث ،وإنم ا أي ً
التخفيف.
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ومن الضروري أن تظل األجھزة ونظم ال تحكم الالزم ة خ الل الح وادث غي ر المحت اط لھ ا ف ي التص ميم
جاھزة للتشغيل بغية رصد البارامترات األساسية ألمان المحطة وتسھيل عمليات تشغيل المحطة.

تقييم اإلخفاق في أداء وظائف األمان األساسية
وظائف األمان األساسية الثالث الھامة لضمان األمان ھي :التحكم في تفاعلية الوقود النووي؛ وإزالة الحرارة م ن
قلب المفاعل وح وض الوق ود المس تھلك؛ واحت واء الم واد المش عة .وعق ب وق وع الزل زال ،تحقق ت وظيف ة األم ان
األساسية األولى ،وھي التحكم في التفاعلية ،في كل الوحدات الست في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.
َّ
وتعذر الحفاظ على وظيفة األمان األساسية الثانية ،وھي إزالة الحرارة من قلب المفاعل وحوض الوقود الن ووي،
نظ رً ا إل ى حرم ان المش غلين م ن أغلبي ة وس ائل ال تحكم ف ي مف اعالت الوح دات  ١و ٢و ،٣وأح واض الوق ود
المستھلك نتيجة لتوقف معظم ال ُنظم الكھربائية العاملة بالتيار المتردد والتيار المستمر .وكان فقدان وظيف ة األم ان
األساسية الثانية ،في جانب منه ،ناجمًا عن اإلخفاق في تنفيذ عملية حقن المياه بمع دات بديل ة بس بب ت أخر تخفي ف
الضغط عن أوعية ض غط المف اعالت .وأ ّدى توق ف التبري د إل ى ارتف اع مف رط ف ي ح رارة الوق ود وانص ھاره ف ي
المفاعالت.
وفُقِدت وظيفة االحتواء بسبب انقطاع التيار الكھربائي المتردد والتيار المستمر وأ ّدى ذلك إلى توق ف ُنظ م التبري د
وص عّب عل ى المش غلين اس تخدام نظ ام تھوي ة االحت واء .وكان ت تھوي ة نظ ام االحت واء ض رورية للحيلول ة دون
تعطله .وتم َّكن المشغلون م ن تھوي ة الوح دتين  ١و ٣لتخفي ف الض غط ف ي أوعي ة االحت واء األولي ة ،غي ر أن ذل ك
أسفر عن انطالق مواد مشعة في البيئة .ورغ م أنَّ نظ م التھوي ة فيم ا يتعل ق بالوح دتين  ١و ٣كان ت مفتوح ة ،ف إنَّ
أوعية االحتواء األولية قد َّ
تعطلت في نھاية المطاف فيما يتعلق بالوح دتين  ١و .٣وف ي حال ة الوح دة  ،٢ل م ت نجح
تھوية االحتواء ،وتعطل نظام االحتواء مما تسبب في انطالق مواد مشعة.



من الضروري توفير نظم تبري د متين ة وموثوق ة ق ادرة عل ى العم ل ف ي ظ روف الح وادث المحت اط لھ ا
وغير المحتاط لھا في التصميم من أجل إزالة الحرارة المتبقية.
وھناك حاجة إلى ضمان وظيفة احتواء موثوقة فيما يتعلق بالحوادث غير المحتاط لھا في التصميم من
أجل منع االنبعاثات الكبيرة من المواد المشعة في البيئة.

تقييم الحوادث غير المحتاط لھا في التصميم والتصدي للحوادث
إنَّ تحليالت األمان التي أُجريت خالل عملية الترخيص لمحطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية وخ الل تش غيلھا
لم تتناول بالكامل إمكانية حدوث سلسلة معقدة من األحداث التي قد ت ؤدي إل ى أض رار جس يمة ف ي قل ب المفاع ل.
وأخفقت تحليالت األمان على وجه الخصوص في تحديد ضعف المحطة أمام الفيضانات وتحدي د م واطن ض عفھا
في إجراءات التشغيل وفي المبادئ التوجيھية للتص دي للح وادث .ول م تتن اول تحل يالت األم ان االحتمالي ة إمكاني ة
حدوث فيضانات داخلية ،كما أنَّ االفتراضات المتعلقة باألداء البشري للتصدي للحوادث كانت تدعو إلى التف اؤل.
وعالوة على ذلك ،لم تفرض الھيئة الرقابية إال متطلبات محدودة لكي يتسنى للمشغلين النظر في إمكاني ة حص ول
حوادث عنيفة.
ولم يكن المش غلون عل ى اس تعداد ت ام لمواجھ ة انقط اع الكھرب اء ع ن وح دات متع ددة وفق دان نظ ام التبري د ج راء
التسونامي .وصحيح أنَّ شركة تيبكو قد أع َّدت مبادئ توجيھية في التص دي للح وادث العنيف ة ،إال أنَّ تل ك المب ادئ

٦

لم تتطرَّ ق إلى ھذه التوليفة المستبعدة من األحداث .وبناء على ذلك ،فإنَّ المشغلين لم يتلقوا الت دريب المناس ب ول م
يشاركوا في تمارين التصدي للحوادث العنيفة ،ذات الصلة ،ول م تك ن المع دات المتاح ة لھ م مناس بة ف ي الظ روف
المتدھورة التي عرفتھا المحطة.
وف ي أيل ول/س بتمبر  ،٢٠١٢أنش ئت ھيئ ة الرقاب ة النووي ة .ووض عت الھيئ ة ل وائح جدي دة بش أن محط ات الق وى
النووية من أجل وقاية الناس والبيئة ،ودخل ت تل ك الل وائح حي ز النف اذ ف ي ع ام  .٢٠١٣وع ززت الل وائح الت دابير
المضادة للحيلولة دون فقدان كل وظائف األمان في آن واحد نتيجة ألسباب مشتركة ،بما في ذلك إع ادة تقي يم أث ر
األحداث الخارجية ،من قبيل الھزات األرضية وموجات التسونامي .واتخذت أيضا ً تدابير مضادة جدي دة للتص دي
للحوادث العنيفة من أجل مواجھة تضرر قلوب المفاعالت ،وتضرر وعاء االحتواء ،وانتشار مواد مشعة.






من الضروري إجراء تحليالت األمان االحتمالية والقطعية الشاملة لتأكيد قدرة أي محطة على مواجھ ة
الح وادث الس ارية غي ر المحت اط لھ ا ف ي التص ميم ولت وفير درج ة عالي ة م ن الثق ة ف ي متان ة تص ميم
المحطة.
وم ن الض روري أن تك ون ترتيب ات التص دي للح وادث ش املة ومص ممة بش كل جي د وحديث ة .وم ن
الضروري أن ُتس تخلص اس تنادًا إل ى مجموع ة ش املة م ن األح داث البادئ ة وظ روف المحط ات ،وم ن
ضا أن تراعي الحوادث التي تؤثر في العديد من الوحدات في المحطة المتعددة الوحدات.
الضروري أي ً
ومن الضروري أن تتضمن التدريبات والتمارين وتدريبات الطوارئ الظروف التي يفترض أنھا تفضي
إلى وقوع حوادث عنيفة من أجل ضمان استعداد المشغلين أفض ل اس تعداد ممك ن .وم ن الض روري أن
يشمل ذلك محاكاة استخدام المعدات الفعلية التي يمكن نشرھا في حالة التصدي لحادث عنيف.

تقييم الفعالية الرقابية
ُن ِّفذ التنظيم الرقابي لألمان النووي في اليابان في وقت وق وع الح ادث م ن ط رف ع دد م ن الھيئ ات الت ي تض طلع
ب أدوار ومس ؤوليات مختلف ة وتربطھ ا عالق ات متبادل ة مع َّق دة .ول م يك ن واض حً ا تما ًم ا أي الھيئ ات لھ ا مس ؤولية
وسلطة إصدار تعليمات ملزمة بشأن كيفية معالجة قضايا األمان بدون تأخير.
وقد كان برنامج التفتيش الرقابي م َّ
ُنظما بشكل صارم ،مما أضعف قدرة الھيئة الرقابية على التحقق من األمان في
األوقات المناسبة وتحديد قضايا األمان الجديدة المحتملة.
ولم تكن اللوائح والمبادئ التوجيھية واإلجراءات القائمة في وقت وقوع الحادث متسقة تمامًا مع الممارسة الدولية
في بعض المجاالت الرئيسية ،وأھمھا المج االت المتعلق ة باستعراض ات األم ان الدوري ة ،وإع ادة تقي يم المخ اطر،
والتصدي للحوادث العنيفة ،وثقافة األمان.


من أجل ضمان فعالية اإلشراف الرقابي على أم ان المنش آت النووي ة ،م ن الض روري أن تك ون الھيئ ة
الرقابية مستقلة وأن تتمتع بسلطة قانونية وباختصاص تقني وبثقافة أمان قوية.

تقييم العوامل البشرية والتنظيمية
قبل وقوع الحادث ،كان ھناك افتراض أساسي في اليابان بأن تصميم محطات القوى النووية وت دابير األم ان الت ي
وُ ضعت في ھذا الصدد لم تكن متينة بما فيه الكفاي ة لك ي تتح ّم ل األح داث الخارجي ة الض عيفة االحتم ال والش ديدة
العواقب.
٧

ونظرً ا لالفتراض األساسي بأنَّ محطات القوى النووية في اليابان كانت آمنة ،فقد كان ھناك اتجاه ل دى المنظم ات
وموظفيھا يميل إلى عدم الطعن في مستوى األمان .وأسفر انتشار االفت راض األساس ي فيم ا ب ين الجھ ات المعني ة
حول متانة التصميم التقني لمحطات القوى النووية عن وجود حالة لم تدخل فيھا تحسينات األمان بسرعة.
وأظھ ر ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة أن ه م ن أج ل تحدي د نق اط الض عف بأس لوب أفض ل ف ي
المحطة ،من الضروري اتباع نھج متكامل يراعي التفاعالت المعقدة بين األشخاص والمنظمات والتكنولوجيا.




ومن أجل ترويج وتعزي ز ثقاف ة األم ان ،م ن الض روري أن يطع ن األف راد والمنظم ات أو يعي دوا النظ ر
باستمرار في االفتراضات السائدة حول األمان النووي وفي تأثيرات الق رارات واإلج راءات الت ي يمك ن
أن تمس األمان النووي.
م ن الض روري أن يك ون ھن اك نھ ج نظ امي ينظ ر ف ي التف اعالت ب ين العوام ل البش رية والتنظيمي ة
والتقنية .ومن الضروري اتباع ھذا النھج طوال دورة عمر المنشآت النووية.

التأھـّب والتصدّ ي للطوارئ

التصدي األولي في اليابان للحادث
كانت ھناك في وقت وقوع الحادث ترتيب ات منفص لة قائم ة للتص دي للط وارئ النووي ة والك وارث الطبيعي ة عل ى
المس تويين ال وطني والمحل ي ول م تك ن ھن اك أي ترتيب ات من َّس قة للتص دي لط ارئ ن ووي وكارث ة طبيعي ة يقع ان
بالتزامن.
وكانت ترتيبات التصدي للطوارئ النووية تتوخى إرسال إخطار من المحطة إلى الحكومات المحلية والوطنية في
أعقاب اكتشاف ظروف مناوئة ذات صلة في محطة للق وى النووي ة )مث ل فق دان جمي ع إم دادات التي ار الكھرب ائي
المتردد ألكثر من خمس دقائق أو فقدان جميع قدرات تبريد المولِّد( .وكان من المتوق ع أن تق وم الحكوم ة الوطني ة
بعد ذلك بتقييم الحالة وتحديد م ا إذا ك ان ينبغ ي تص نيفھا بأنھ ا ’ط ارئ ن ووي‘ .٦ف إذا ُ
ص ِّنفت الحال ة بأنھ ا ط ارئ
نووي ،يصدر إعالن بھذا المعنى على المستوى الوطني ،و ُتتخذ الق رارات بش أن اإلج راءات الوقائي ة الض رورية
على أساس توقعات الجرعات.
وبناء على تقرير من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ة ،أعل ن رئ يس ال وزراء مس اء ي وم  ١١آذار/م ارس
عن وقوع طارئ نووي ،وأصدر أوامر باتخ اذ إج راءات لوقاي ة الجمھ ور .وت ولى قي ادة التص دي عل ى المس توى
الوطني رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو.
وبات التصدي داخل الموقع ب الغ الص عوبة بس بب ت داعيات الزل زال والتس ونامي وازدي اد مس تويات اإلش عاعات.
وبسبب فقدان التيار الكھربائي المت ردد والمس تمر ،ووج ود ك ّم ھائ ل م ن الرك ام عرق ل اتخ اذ إج راءات للتص دي
داخ ل الموق ع ،والھ زات الالحق ة ،واإلن ذارات بح دوث المزي د م ن موج ات التس ونامي ،وازدي اد مس تويات
اإلشعاعاتَّ ،
تعذر اتخاذ الكثير من اإلجراءات التخفيفية في الوقت المناسب .وشاركت الحكومة الوطنية في اتخ اذ
القرارات المتعلقة باإلجراءات التخفيفية التي تتخذ في الموقع.
 ٦قانون التدابير الخاصة المتعلقة بالتأھب للطوارئ النووية رقم  ١٥٦لسنة  ١٩٩٩بصيغته المعدلة أخيراً بالقانون  ١١٨لس نة ،٢٠٠٦
المشار إليه فيما يلي باسم ’قانون الطوارئ النووية‘.

٨

وك ان م ن الص عب تنش يط مرك ز الط وارئ الواق ع خ ارج الموق ع والك ائن عل ى بع د  ٥ك م م ن محط ة فوكوش يما
داييتش ي للق وى النووي ة ،بس بب األض رار الواس عة النط اق الت ي لحق ت بالبني ة األساس ية م ن ج راء الزل زال
والتسونامي .وفي غضون بضعة أيام ،بات من الض روري إخ الء مرك ز الط وارئ الك ائن خ ارج الموق ع ،بس بب
الظروف اإلشعاعية المناوئة.




يلزم عند التأھب للتصدي لطارئ نووي محتمل النظر في حاالت الطوارئ التي يمكن أن ُتلحق أض راراً
شديدة بالوقود النووي الموجود في قل ب المفاع ل أو الوق ود المس تھلك الموج ود ف ي الموق ع ،بم ا ف ي
ذلك حاالت الطوارئ التي تشمل عدة وحدات في محطة متعددة الوحدات والتي يمكن أن تق ع ف ي نف س
الوقت الذي تقع فيه كارثة طبيعية.
ينبغ ي أن يش مل نظ ام إدارة الط وارئ الخ اص بالتص دي لط ارئ ن ووي أدوراً ومس ؤوليات للمنظم ة
ِّ
المشغلة وللسلطات المحلية والوطنية محدَّدة بوضوح .ويلزم اختبار ھذا النظ ام ،بم ا يش مل التف اعالت
بين المنظمة المشغلة والسلطات ،بانتظام في تمارين.

وقاية عمال الطوارئ
في وقت وقوع الحادث ،كانت التشريعات واإلرشادات الوطنية في اليابان تتناول الت دابير الواج ب اتخاذھ ا لوقاي ة
عمال الطوارئ ،ولكن بعبارات عامة فقط وليس بالتفصيل الكافي.
وتطلَّب دعم التصدي لحالة الطوارئ عد ًدا كبيرً ا من عمال الطوارئ من مختلف المھن .وأتى عمال الطوارئ من
شتى المنظمات وشتى الدوائر العمومية .بيد أنه لم تكن ھناك تدابير قائمة لدمج عمال الط وارئ ال ذين ل م ي تم قب ل
وقوع الحادث تخصيصھم لعمليات التصدي.
وأثرت الظروف البالغة الصعوبة الت ي س ادت ف ي الموق ع ت أثيراً كبي راً عل ى تنفي ذ الترتيب ات الرامي ة إل ى ض مان
وقاي ة العم ال م ن التع رض لإلش عاعات .وم ن أج ل الحف اظ عل ى مس توى مقب ول م ن الوقاي ة لعم ال الط وارئ
الموجودين في الموقع ،تم تنفيذ مجموعة م ن الت دابير االرتجالي ة .فم ن أج ل إتاح ة مواص لة اإلج راءات التخفيفي ة
الضرورية ،رُفع مؤقتا ً مستوى حد الجرعة لعمال الطوارئ الذين يض طلعون بمھ ام مح َّددة .وت أثرت أيض ا ً بش دة
اإلدارة الطبية لعمال الطوارئ ،واقتضت الحاجة بذل جھود كبيرة لتلبية احتياجات عمال الطوارئ الموجودين في
الموقع.
وتطوع أفراد من الجمھور ،أش ير إل يھم باس م ’مق دمي المس اعدة‘ ،للمس اعدة ف ي التص دي لحال ة الط وارئ خ ارج
الموقع .وأصدرت الس لطات الوطني ة إرش ادات بش أن ن وع األنش طة الت ي يمك ن أن يض طلع بھ ا مق دمو المس اعدة
وبشأن التدابير الواجب اتخاذھا لوقايتھم.


يلزم تخصيص عمال الطوارئ وإسناد واجبات محددة بوضوح إليھم ،بصرف النظر عن المنظم ة الت ي
يعملون لديھا ،وتزوي دھم بالت دريب الك افي ،وبالوقاي ة الس ليمة أثن اء حال ة الط وارئ .ويل زم أن تك ون
ھناك ترتيبات قائمة ُيدرج بھا في التصدي لحالة الطوارئ عمال الطوارئ الذين لم يتم تخصيصھم قب ل
وقوع الطارئ ومقدمي المساعدة الذين يتطوعون للمساعدة في التصدي لحالة الطوارئ.

٩

وقاية الجمھور
في وقت وقوع الحادث ،كانت الترتيبات الوطنية للطوارئ تتوخى استناد الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات الوقائي ة
إلى تقديرات الجرعات المتوقعة التي يتلقاھ ا الجمھ ور والت ي ُتحس ب ،حينم ا يل زم اتخ اذ ق رار ،باس تخدام نم وذج
لتوّ ق ع الجرع ات – ھ و نظ ام التنب ؤ بمعلوم ات الجرع ات ف ي ح االت الط وارئ البيئي ة )نظ ام س بيدي( .ول م تك ن
الترتيبات تتوخى اس تناد الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات العاجل ة الرامي ة إل ى وقاي ة الجمھ ور إل ى نش وء ظ روف
األولية بشأن اإلجراءات الوقائية ا ُّتخذت ،أثناء التصدي للحادث،
مح َّددة سلفا ً تسود في المحطة .غير أن القرارات َّ
استنا ًدا إلى ظروف المحط ة .وتع َّذر ت وفير تق ديرات لح د اإلف الت كم دخل ف ي نظ ام س بيدي ،وذل ك بس بب فق دان
القوى الكھربائية داخل الموقع.
وشملت الترتيبات المتخذة قبل وقوع الحادث وضع معايير بشأن اإليواء واإلج الء وحج ب الغ دة الدرقي ة بتع اطي
اليود تستند إلى الجرعة المتوقعة ،ولكن ال تستند إلى مقادير قابلة للقياس .ولم تكن ھناك معايير للترحيل.
وشملت إجراءات وقاية الجمھور التي ُن ِّفذت أثناء الحادث ما يلي :اإلجالء؛ واإليواء؛ وحجب الغدة الدرقية ب اليود
)بتعاطي اليود المستقر(؛ وفرض قيود على استھالك األغذية ومياه الشرب؛ والترحيل؛ وتوفير المعلومات.
وب دأ إج الء الن اس م ن ج وار محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ف ي مس اء ي وم  ١١آذار/م ارس ،٢٠١١
وو ِّس عت منطق ة اإلج الء ت دريجيا ً م ن دائ رة ش عاعھا كيل ومتران م ن المحط ة إل ى دائ رة ش عاعھا  ٣ك م ث م ١٠
كم .وبحلول مساء يوم  ١٢آذار/مارس ،كان قد تم توسيع ھذا الشعاع إلى  ٢٠كم .وبالمثل ،و ِّس عت المنطق ة الت ي
ُ
طلب من السكان االحتماء فيھا بالمباني من مسافة تتراوح بين  ٣و ١٠كم من المحطة بعد وقت قصير م ن وق وع
الحادث إلى ما يتراوح بين  ٢٠و ٣٠كم بحل ول ي وم  ١٥آذار/م ارس .وف ي المنطق ة الواقع ة داخ ل دائ رة يت راوح
شعاعھا بين  ٢٠و ٣٠كم من محطة القوى النووية ،صدرت تعليمات إلى الجمھ ور باالحتم اء بالمب اني حت ى ي وم
 ٢٥آذار/مارس ،عندما أوصت الحكومة الوطنية باإلجالء الطوعي .ولم ينفذ تع اطي الي ود المس تقر لحج ب الغ دة
ً
تنفيذا موح ًدا ،وذلك أساسا ً بسبب عدم وضع ترتيبات مفصَّلة.
الدرقية بتعاطي اليود
وكانت ھناك صعوبات في اإلجالء ،بسبب األضرار الت ي نجم ت ع ن الزل زال والتس ونامي وم ا ترت ب عل ى تل ك
األض رار م ن مش اكل ف ي االتص االت والنق ل .وص ودفت أيض ا ً ص عوبات كبي رة عن د إج الء المرض ى م ن
المستشفيات ودور الرعاية الواقعة داخل منطقة اإلجالء المح َّددة بعشرين كيلومتراً.
وفي  ٢٢نيسان/أبريل ،تقرَّ ر أن تكون منطق ة اإلج الء القائم ة المح َّددة بعش رين كيل ومتراً ’منطق ة محظ ورة‘ ،م ع
مراقبة العودة إليھا .وأنشئت أيضا ً ’منطقة إجالء مقصود‘ خارج ’المنطقة المحظ ورة‘ ف ي األم اكن الت ي يمك ن أن
تزيد فيھا الجرعات على المعايير المح َّددة للترحيل.
وحالم ا اكتش فت نوي دات مش عة ف ي البيئ ة ،وُ ض عت ترتيب ات بش أن اإلج راءات الوقائي ة ف ي المج ال الزراع ي،
وفرضت قيود على استھالك األغذية وتوزيعھا واستھالك مياه الشرب .وباإلضافة إلى ذلك ،وُ ضع نظ ام العتم اد
المنتجات الغذائية والمنتجات األخرى الموجَّ ھة للتصدير.
واس ُتخدمت ع دة قن وات لتزوي د الجمھ ور بالمعلوم ات ولل رد عل ى ش واغل الن اس أثن اء حال ة الط وارئ ،ش ملت
التليفزي ون واإلذاع ة واإلنترن ت والخط وط الھاتفي ة الس اخنة .وتب يَّن م ن التعقيب ات ال واردة م ن الجمھ ور عب ر
الخطوط الھاتفية الساخنة وخدمات اإلرشاد وجود حاجة لتوفير معلومات ومواد دعم يسھل فھمھا.
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يل زم أن تك ون ھن اك ترتيب ات قائم ة تت يح اتخ اذ الق رارات بش أن تنفي ذ إج راءات عاجل ة مح دَّدة س لفا ً
لوقاية الجمھور ،على أساس نشوء ظروف محددة سلفا ً تسود في المحطة.
يلزم أن تكون ھناك ترتيبات قائمة للتمكين من توسيع اإلجراءات الوقائية العاجل ة أو تع ديلھا اس تجابة
لتطورات األوضاع في المحطة أو لنتائج الرصد .ويلزم أيضا ً أن تكون ھناك ترتيبات قائمة للتمكين من
الشروع في اإلجراءات الوقائية المبكرة على أساس نتائج الرصد.
يل زم أن تك ون ھن اك ترتيب ات قائم ة لض مان أن يك ون نف ع اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي
األخرى في حاالت الطوارئ النووية أكبر من ضررھا .ويلزم أن يكن ھناك نھج شامل قائم بشأن اتخاذ
القرارات ،لضمان تحقيق ھذا التوازن.
يلزم أن تكون ھناك ترتيبات قائمة لمساعدة صناع القرار والجمھور وغيرھم )مثل الموظفين الطبيين(
على فھم األخطار الصحية اإلشعاعية في حاالت الطوارئ النووية ،لكي يتخذوا قرارات مستنيرة بش أن
اإلجراءات الوقائية .ويلزم أيضا ً وضع ترتيبات لمعالجة شواغل الجمھور محليا ً ووطنيا ً ودوليا ً.

االنتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي و تحليل التصدي
لم توضع سياسات ومبادئ توجيھية ومعايير وترتيبات مح َّددة لالنتق ال م ن مرحل ة الط وارئ إل ى مرحل ة التع افي
إال بعد وق وع ح ادث فوكوش يما داييتش ي .ول دى وض ع تل ك الترتيب ات طبق ت الس لطات الياباني ة أح دث توص يات
اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات.
وأُجريت تحليالت للحادث وللتصدي للطوارئ وعُرضت في شكل تقارير ،بما في ذلك تلك الص ادرة م ن حكوم ة
اليابان ،والمنظمة المش ِّغلة )شركة تيبكو( ،ولجنتي تحقيق أنشأتھما الحكومة والبرلمان ،على التوالي.
وبعد وقوع الحادثُ ،نقحت في كثير من الح االت الترتيب ات الوطني ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي الياب ان م ن
أج ل مراع اة نت ائج تل ك التحل يالت ومراع اة مع ايير األم ان ذات الص لة الص ادرة ع ن الوكال ة ف ي مج ال التأھ ب
والتصدي للطوارئ.



يلزم وضع ترتيبات ،في مرحلة التأھب ،من أجل إنھاء اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى
ومن أجل االنتقال إلى مرحلة التعافي.
تتعزز ترتيبات الطوارئ بإجراء تحليل في الوقت المناسب لحالة الطوارئ وللتصدي لھ ا ،واس تخالص
الدروس المستفادة منھا ،وتحديد التحسينات الممكنة.

التصدي ضمن اإلطار الدولي للتأھب والتصدي للطوارئ
كان ھناك في وقت وقوع الحادث إطار دولي قائم واسع النطاق للتأھب والتصدي للطوارئ ،مؤلف من الص كوك
القانونية الدولية ،ومعايير األمان الصادرة عن الوكالة ،والترتيبات التشغيلية.٧
 ٧الصكان القانوني ان ال دوليان الرئيس يان ھم ا اتفاقي ة التبلي غ المبك ر ع ن وق وع ح ادث ن ووي واتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة وق وع
حادث نووي أو طارئ إشعاعي .وكانت معايير األمان الدولية في مجال التأھب والتصدي للطوارئ وق ت وق وع الح ادث ھ ي الع ددان
 GS-R-2و  GS-G-2.1من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة .كما تضمّن العدد  ١١٥من سلسلة األمان عناصر متصلة بمجال
التأھب والتصدي للطوارئ .وكانت الترتيبات التشغيلية الدولية مؤلفة من دليل العمليات التقني ة المتعلق ة ب التبليغ ع ن ح االت الط وارئ
وتق ديم المس اعدة ،وش بكة التص ِّدي والمس اعدة التابع ة للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،والخط ة المش تركة للمنظم ات الدولي ة م ن أج ل
التصدي للطوارئ اإلشعاعية.
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وكانت الوكالة في وقت وقوع الحادث تضطلع بأربعة أدوار في التصدي للطوارئ النووي ة أو اإلش عاعية ،وھ ي:
) (١اإلخطار بالمعلومات الرسمية وتبادلھا من خ الل جھ ات اتص ال مح ددة رس مياً؛ ) (٢ت وفير معلوم ات مقدم ة
في الوقت المناسب وواضحة ومفھومة؛ ) (٣تقديم المساعدة الدولية وتيسيرھا حسب الطلب؛ ) (٤تنسيق التص دي
فيما بين الوكاالت.
وشاركت دول كثيرة وعدد من المنظمات الدولية في التصدي الدولي للحادث.
وأقامت الوكالة تواصالً مع جھة االتصال الرسمية في اليابان ،وأطلعت الجھات األخرى على المعلومات المتعلقة
بحال ة الط وارئ أثن اء تطورھ ا ،وأبق ت ال دول والمنظم ات الدولي ة ذات الص لة والجمھ ور عل ى عل م ب التطورات.
وكان التواصل مع جھة االتصال الرسمية في اليابان خالل المرحلة المبكرة من التص دي لحال ة الط وارئ ص عبًا.
وأدت زيارة المدير العام للوكالة إلى اليابان وإيف اد مس ؤولي اتص ال الحق ا ً إل ى طوكي و إل ى تح ّس ن التواص ل ب ين
الوكال ة وجھ ة االتص ال .وأوف دت الوكال ة أيض ا ً بعث ات خب راء إل ى الياب ان ونس قت التص دي المش ترك فيم ا ب ين
الوكاالت.
واتخذت شتى الدول ٨إج راءات وقائي ة مختلف ة لمواطنيھ ا الموج ودين ف ي الياب ان ،أو أوص ت باتخاذھ ا ،م ن أج ل
التصدي للحادث .ولم ُتشرح ھذه االختالفات بصفة عامة شرحً ا جي ًدا للجمھور ،وسببت التباسا ً وقلقا ً من حين إل ى
آخر.
المشاركة في اللجنة المش تركة ب ين الوك االت المعني ة بح االت الط وارئ اإلش عاعية
وقامت المنظمات ذات الصلة
ِ
والنووية بتبادل المعلومات بانتظام .وصدرت أيضا ً نشرات صحفية مشتركة.



يلزم تعزيز تنفيذ الترتيبات الدولية الخاصة باإلخطار وتقديم المساعدة.
ھنالك حاجة إلى تحسين التش اور وتب ادل المعلوم ات ب ين ال دول بش أن اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات
التصدي األخرى.

العواقب اإلشعاعية

النشاط اإلشعاعي في البيئة
أسفر الحادث عن انبعاث نويدات مشعة في البيئة .وأُجريت تقييمات لالنبعاثات من طرف عدة منظمات باس تخدام
نم اذج مختلف ة .ودفع ت الري اح الس ائدة معظ م االنبعاث ات الجوي ة ش ر ًقا فتر ّس بت وتش تتت داخ ل ش مال المح يط
الھادئ .وكان من الصعب تذليل جوانب عدم التيقن في تقديرات كمي ة الم واد المش عة المنبعث ة وتكوينھ ا ،ألس باب
شملت عدم وجود بيانات رصدية عن ترسب االنبعاثات الجوية في المحيط.
وأدى تغير اتجاه الرياح إلى ترسُّب جزء صغير نسبيًا من االنبعاثات الجوي ة ف ي اليابس ة ،وذل ك أسا ًس ا ف ي اتج اه
شمالي غربي من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ة .وت م رص د وج ود ونش اط النوي دات المش عة المترس بة
ف ي البيئ ة األرض ية وتحدي د خصائص ھا .والنش اط المق يس للنوي دات المش عة ي نخفض م ع م رور ال زمن ،بس بب
االضمحالل الفيزيائي وعمليات االنتقال البيئي وأنشطة التنظيف.
 ٨تقع المس ؤولية الرئيس ية ع ن التأھ ب والتص دي ألي ط ارئ ن ووي أو إش عاعي عل ى ع اتق ال دول ،وك ذلك المس ؤولية الرئيس ية ع ن
حماية حياة اإلنسان وصحته والممتلكات والبيئة.
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وباإلضافة إلى النويدات المشعة التي دخلت في المحيط من الترسب الجوي ،كانت ھناك انبعاثات وتصريفات من
محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة إل ى البح ر مباش رة ف ي الموق ع .وم ن الص عب تقي يم الحرك ة الدقيق ة
للنويدات المشعة في المحيط بواسطة القياسات وحدھا ،ولكن اس ُتخدم عدد م ن نم اذج النق ل ف ي المحيط ات لتق دير
تشتت النويدات المشعة في المحيط.
وقد انبعثت نويدات مشعة مثل اليود ١٣١-والسيزيوم ١٣٤-والسيزيوم ١٣٧-ووُ ج دت ف ي مي اه الش رب واألغذي ة
وفي بعض المواد غير المأكولة .وتصديًا للحادث ،وضعت السلطات اليابانية قيو ًدا تمنع استھالك ھذه المنتجات.


في حال وقوع انبعاث عرضي لمواد مشعة في البيئة ،تدعو الحاجة إلى إجراء تقدير دون تأخير لكمية
المواد المشعة المنبعثة في البيئة وتحديد خصائصھا .وبالنسبة لالنبعاثات الكبيرة ،يل زم برن امج ش امل
ومنسق للرصد البيئي الطويل األم د لتحدي د طبيع ة وم دى األث ر اإلش عاعي عل ى البيئ ة عل ى المس توى
المحلي واإلقليمي والعالمي.

وقاية الناس من التعرض لإلشعاعات
بعد وقوع الح ادث ،طبق ت الس لطات الياباني ة المس تويات المرجعي ة المتحفظ ة للجرع ات ،المدرج ة ف ي توص يات
اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات .٩واتض ح أن تطبي ق بع ض الت دابير واإلج راءات الوقائي ة ص عب عل ى
السلطات المن ِّفذة وصعب ج ًدا على المتضررين.
وكانت ھناك بعض الفوارق بين المعايير واإلرشادات الوطنية والدولية بشأن المراقبة الطويلة األجل لمياه الشرب
واألغذية والمنتجات االستھالكية غير المأكولة بعد وقوع الحادث ،عقب انقضاء مرحلة الطوارئ.




روحا لمب ادئ ومع ايير الوقاي ة م ن اإلش عاعات تك ون
يل زم أن تض ع الھيئ ات الدولي ة ذات الص لة ش ً
مفھوم ة لغي ر المتخصص ين ،بغي ة جع ل تطبيقھ ا أوض ح لص ناع الق رار وللجمھ ور .وبم ا أن بع ض
الت دابير الوقائي ة الطويل ة األم د أح دثت إخ الالً للمتض ررين فتل زم اس تراتيجية اتص ال أفض ل إليص ال
مبررات ھذه التدابير واإلجراءات إلى جميع أصحاب المصلحة ،بما يشمل الجمھور.
أدت القرارات المتحفظة المتعلقة بالنشاط النوعي وتركيزات النشاط في المنتج ات االس تھالكية ونش اط
الترسيب إلى فرض قيود طويلة األمد وإلى صعوبات مرتبطة بذلك .وفي حال ة التع رض الطوي ل األم د،
يكون االتس اق فيم ا ب ين المع ايير الدولي ة ،وب ين المع ايير الدولي ة والمع ايير الوطني ة ،مفي دا ،ال س يما
المعايير المرتبطة بمياه الشرب واألغذية والمنتجات االستھالكية غير المأكول ة ونش اط الترس يب عل ى
األرض.

 ٩تص در التوص يات الدولي ة بش أن الوقاي ة م ن اإلش عاعات م ن اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات .وتؤخ ذ ھ ذه التوص يات بع ين
االعتب ار ل دى وض ع مع ايير األم ان الدولي ة ،بم ا فيھ ا مع ايير الوقاي ة م ن اإلش عاعات )مع ايير األم ان األساس ية الدولي ة للوقاي ة م ن
اإلشعاعات المؤينة وألمان المصادر اإلشعاعية )معايير األمان األساسية(( ،التي وضعتھا وأقرتھا عدة منظمات دولية وص درت تح ت
إشراف الوكالة .و ُتستخدم معايير األمان األساسية في جميع أنحاء العالم في وضع لوائح وطنية لوقاية الناس والبيئة من اآلثار الض ارة
المحتمل ة للتع رض لإلش عاع الم ؤين .ووف رت توص يات اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات لع ام  ٢٠٠٧إط ارً ا منقحً ا للوقاي ة م ن
اإلشعاعات .وشملت ھذه التوصيات استحداث مستويات مرجعية الستراتيجيات الوقاي ة .وف ي وق ت وق وع الح ادث ،ك ان يج ري تنق يح
معايير األمان األساسية وذلك ،في جملة أمور ،لمراعاة ھذه التوصيات.
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التعرّض لإلشعاعات
عل ى الم دى القص ير ،ك ان أھ م العوام ل المس اھمة ف ي تع رض الجمھ ور ھم ا الع امالن التالي ان (١) :التع رض
الخارجي الناتج من النويدات المشعة الموجودة في الغيمة والمترسبة على األرض؛ و) (٢التعرض ال داخلي ال ذي
يص يب الغ دة الدرقي ة بس بب األخ ذ ال داخلي للي ود ،١٣١-والتع رض ال داخلي ال ذي يص يب األعض اء واألنس جة
األخرى والراجع أساسًا إلى األخ ذ ال داخلي للس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم .١٣٧-وعل ى الم دى الطوي ل ،س يظل أھ م
العوامل المساھمة في تعرض الجمھور ھو اإلشعاع الخارجي الناتج من السيزيوم ١٣٧-المترسب.
وقد اس ُتخدم في التقييم ات المبك رة للجرع ات اإلش عاعية الرص د البيئ ي ونم اذج تق دير الجرع ات ،وأدى ذل ك إل ى
بعض حاالت المغاالة في التقدير .وفيما يتعلق بالتقديرات الواردة في ھ ذا التقري ر ،أُدرج ت أي ً
ض ا بيان ات الرص د
الف ردي الت ي وفرتھ ا الس لطات المحلي ة ،بغي ة ت وفير معلوم ات أدق ع ن الجرع ات الفردي ة الفعلي ة المتلق اة وع ن
توزيعھا .وتشير ھذه التقديرات إلى أن الجرعات الفعالة الت ي أص ابت أف راد الجمھ ور كان ت منخفض ة ،ومش ابھة
بصفة عامة لنطاق الجرعات الفعالة التي يتم تلقيھا بسبب المستويات العالمية إلشعاعات الخلفية الطبيعية.
وفي أعقاب وق وع أي ح ادث ن ووي ينط وي عل ى إط الق الي ود ١٣١-وأخ ذه ال داخلي م ن جان ب األطف ال ،يك ون
تمثـُّله والجرعات الالحقة التي تصيب غددھم الدرقية مصدر قلق خ اص .وعق ب وق وع ح ادث محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية ،يبدو أن الجرعات المكافئة المسجلة التي تلقتھا الغدد الدرقية لألطفال كان ت منخفض ة ألن
أخذھم الداخلي لليود ١٣١-كان محدو ًدا ،ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود التي فُرضت عل ى مي اه الش رب واألغذي ة،
بما فيھا الخضروات الورقية والحليب الطازج .غير أن ھناك جوانب ع دم ت يقن بش أن األخ ذ ال داخلي للي ود عق ب
الحادث مباشرة ،وذلك بسبب شح بيانات الرصد اإلشعاعي الفردي الموثوقة لھذه الفترة.
وبحل ول ك انون األول/ديس مبر  ،٢٠١١ك ان ح والي  ٢٣ ٠٠٠م ن عم ال الط وارئ ق د ش اركوا ف ي عملي ات
الطوارئ .وكانت الجرعات اإلشعاعية الفعالة التي أصابت معظمھ م أق ل م ن ح دود الجرع ة المھني ة ف ي الياب ان.
ومن ھذا الع دد ،تج اوز  ١٧٤المعي ار الخ اص بعم ال الط وارئ ،وتج اوز  ٦م ن عم ال الط وارئ المعي ار الم ن َّقح
مؤق ًتا للجرعة الفعالة في حاالت الطوارئ الذي وضعته السلطة اليابانية المختصة .وحدثت بع ض أوج ه القص ور
في تنفيذ متطلبات الوقاية اإلشعاعية المھنية ،بما في ذل ك أثن اء الرص د والتس جيل المبك رين للجرع ات اإلش عاعية
التي تلقاھا عمال الطوارئ ،وفي توافر واستخدام بعض المعدات الواقية والتدريب المرتبط بھا.






١٤

يوفر الرصد الفردي لإلشعاعات لمجموعات تمثيلية من أفراد الجمھور معلوم ات قيم ة م ن أج ل إع داد
تقديرات موثوقة للجرعات اإلشعاعية ،ويلزم استخدامھا جن ًبا إلى جنب مع القياس ات البيئي ة والنم اذج
المناسبة الخاصة بتقدير الجرعات بغية تقدير الجرعة التي تصيب أفراد الجمھور.
في حين لم تكن منتجات األلبان ھي المسارات الرئيسية البتالع اليود المشع في اليابان ،فم ن الواض ح
أن أھ م طريق ة للح د م ن الجرع ات الت ي تص يب الغ دة الدرقي ة ،وال س يما ل دى األطف ال ،ھ ي الح د م ن
استھالك الحليب الطازج الذي تنتجه أبقار المراعي.
يل زم نظ ام مت ين لرص د وتس جيل الجرع ات اإلش عاعية المھني ة ،المتلق اة عب ر جمي ع المس ارات ذات
الصلة ،وال سيما الجرعات الناتجة من التعرض الداخلي التي يمكن أن تص يب العم ال خ الل االض طالع
بأنش طة التص دي للح وادث العنيف ة .وم ن الض روري أن تك ون مع دات الوقاي ة الشخص ية المناس بة
والكافي ة مت وفرة م ن أج ل الح د م ن تع رض العم ال خ الل أنش طة التص دي للط وارئ ،وأن ي تم ت دريب
العمال تدري ًبا كاف ًيا على استخدامھا.

اآلثار الصحية
لم تالحظ بين العاملين أو أفراد الجمھور آثار صحية مبكرة مستحثة إشعاعيًا يمكن أن تعزى إلى الحادث.
ويمكن أن تبلغ فترة كمون اآلثار الصحية اإلشعاعية المتأخرة عقو ًدا من الزمن ،ومن ثم ف إن إمكاني ة ح دوث ھ ذه
اآلثار بين السكان المتعرضين ال يمكن استبعادھا عن طريق عمليات الرص د الت ي تج رى بع د التع رض بس نوات
قليلة .غير أنه بالنظر إلى المستويات المنخفض ة للجرع ات المبل غ عنھ ا ب ين أف راد الجمھ ور ف إن اس تنتاجات ھ ذا
التقرير تتفق مع االستنتاجات التي قدمتھا لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري إل ى الجمعي ة
العامة لألمم المتحدة .١٠وقد خلصت اللجنة العلمي ة الم ذكورة إل ى أن ه "ال يتوق ع ح دوث زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي
اآلثار الصحية ذات الصلة باإلشعاعات على أفراد الجمھور أو ذري تھم" )وھ و م ا ورد ف ي س ياق اآلث ار الص حية
المتصلة بـموضوع "مستويات وآثار التعرض لإلشعاعات الناجمة عن الحادث النووي الذي أعقب الزلزال الكبير
والتسونامي اللذين ضربا شرق اليابان في عام  .١١("٢٠١١وخلصت اللجنة العلمية إلى أنه لدى الفئ ة م ن العم ال
التي تلقت جرعات فعالة قدرھا  ١٠٠ملّي س يفرت أو أكث ر "م ن المتوق ع ارتف اع ح االت اإلص ابة بالس رطان ف ي
ص فوف ھ ذه المجموع ة ف ي المس تقبل .وم ع ذل ك ،فل يس م ن المتوق ع ح دوث زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي اإلص ابة
بالس رطان ض من ھ ذه المجموع ة ،بس بب ص عوبة تأكي د ھ ذا الح دث الص غير ب النظر إل ى التقلب ات اإلحص ائية
الطبيعية في حدوث السرطان".١٢
وقد ُنفذت الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما من أجل رصد الحالة الص حية للس كان
المتضررين في محافظة فوكوشيما .وتھدف ھذه الدراس ة االستقص ائية إل ى الكش ف ع ن األم راض وعالجھ ا ف ي
وقت مبكر ،فض ًال ع ن الوقاي ة م ن األم راض المتص لة ب نمط الحي اة .وف ي وق ت كتاب ة ھ ذا التقري ر ،ك ان يج ري
فحص مكثف للغدد الدرقية لألطفال ،كجزء من الدراسة االستقصائية .و ُتستخدم مع دات ش ديدة الحساس ية ،كش فت
عن تشوھات عديمة األعراض للغدة الدرقية بين عدد كبي ر م ن األطف ال ال ذين ش ملتھم الدراس ة االستقص ائية )ل م
تكن الوسائل السريرية ستكشف عنھا( .وال يرجح أن تكون التشوھات التي ت م تحدي دھا ف ي الدراس ة االستقص ائية
مرتبطة بالتعرض لإلشعاعات الناتجة من الحادث ،وھي على األرجح تدل على الحدوث الطبيعي لتشوھات الغ دة
الدرقية لدى األطفال في ھذه السن .وحدوث اإلصابة بسرطان الغ دة الدرقي ة ل دى األطف ال ھ و أرج ح أث ر ص حي
ينشأ بعد وقوع حادث ينطوي على انبعاثات كبيرة م ن الي ود المش ع .وبم ا أن الجرع ات المبل غ ب أن الغ دة الدرقي ة
تلقتھا والتي يمكن عزوھا إلى الحادث كانت منخفضة عمومًا فمن غي ر الم رجح ح دوث زي ادة ف ي س رطان الغ دة
الدرقية لدى األطفال يمكن عزوھا إل ى الح ادث .غي ر أن ه تبق ت أوج ه ع دم ت يقن تتعل ق بالجرع ات المكافئ ة الت ي
تلقتھا الغدة الدرقية لدى األطفال بعد وقوع الحادث مباشرة.
ولم تالحظ آثار إشعاعية سابقة للوالدة ،وليس من المتوق ع أن تح دث ،ب النظر إل ى أن الجرع ات المبل غ عنھ ا أق ل
كثيرً ا من العتبة التي قد تحدث عندھا ھذه اآلثار .ولم يبلغ عن حاالت إنھاء حمل غير مرغوب فيھا يمكن عزوھا
إلى الحالة اإلشعاعية .وفيما يتعلق باحتمال أن يؤدي تعرض الوالدين إلى آثار وراثي ة ف ي ذري تھم ،خلص ت لجن ة
األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري إلى أنه ،بصفة عامة" ،رغم ما أظھرته الدراسات التي أجري ت
 ١٠األمم المتحدة ،تقرير لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ،الوثيقة  A/68/46األمم المتحدة ،نيويورك ).(٢٠١٣
 ١١نشرت منظم ة الص حة العالمي ة أي ً
ض ا ف ي ع ام  ٢٠١٣تقيي ًم ا للمخ اطر الص حية عل ى أس اس الجرع ات التقديري ة األولي ة .والنت ائج
معروضة في ھذا التقرير.
 ١٢انظر الحاشية .١٠

١٥

عل ى الحيوان ات م ن ش واھد ،ف إنَّ م ن المتع ذر ف ي الوق ت ال راھن أن تع زى الزي ادة ف ي اآلث ار الوراثي ة ف ي
المجموعات السكانية البشرية إلى التعرض لإلشعاعات".١٣
وتم اإلبالغ عن بعض الحاالت النفس ية ب ين الس كان المتض ررين م ن الح ادث الن ووي .وبم ا أن ع د ًدا م ن ھ ؤالء
الناس كانوا قد عانوا من اآلثار المجتمعة لزلزال كبي ر وتس ونامي م دمر فض ًال ع ن الح ادث ،فم ن الص عب تقي يم
مدى إمكانية أن تعزى ھذه اآلثار إلى الحادث الن ووي وح ده .وتش ير الدراس ة االستقص ائية بش أن الص حة العقلي ة
وأنماط الحياة ،التي أجريت في إطار الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما ،إلى وجود
مشاكل نفسية ذات صلة لدى بعض الفئات الھشة من السكان المتض ررين ،مث ل ح االت ازدي اد القل ق واض طراب
التوتر التالي للصدمة .وقد ق َّدرت اللجنة العلمية ما يلي" :أ َّم ا األث ر الص حي األھ م ]الن اتج م ن الح ادث[ فھ و ذل ك
ال ذي لح ق بالرف اه ال ذھني واالجتم اعي م ن ج رّ اء األث ر الھائ ل للزل زال والتس ونامي والح ادث الن ووي والخ وف
المتصور الذي ينطوي عليه التعرُّ ض لإلشعاعات المؤيِّنة".١٤
والوصم المتعلقين بالخطر
َّ








ض ا واض ًحا عل ى
يل زم أن ُتع رض مخ اطر التع رض لإلش عاعات وع زو اآلث ار الص حية لإلش عاعات عر ً
واضحا بما ال لبس فيه أن أي زي ادات ف ي ح دوث اآلث ار الص حية ل دى
أصحاب المصلحة ،بحيث يكون
ً
الس كان ال يمك ن أن تع زى إل ى التع رض لإلش عاعات ،إذا كان ت مس تويات التع رض مماثل ة للمتوس ط
العالمي لمستويات إشعاعات الخلفية الطبيعية.
إج راء الدراس ات االستقص ائية الص حية مھ م ومفي د ج دًا بع د وق وع ح ادث ن ووي ،ولك ن ال ينبغ ي أن
تفسر على أنھا دراسات وبائية .والمقصود من نتائج ھ ذه الدراس ات االستقص ائية الص حية ھ و ت وفير
المعلومات من أجل دعم تقديم المساعدة الطبية للسكان المتضررين.
تدعو الحاجة إلى إرشادات بشأن الوقاية من اإلشعاعات ،من أجل التصدي للعواقب النفسية لدى أف راد
المجموعات السكانية المتضررة ف ي أعق اب الح وادث اإلش عاعية .وق د أوص ى فري ق مھ ام ت ابع للجن ة
الدولية للوقاية من اإلشعاعات "بالسعي إلى إيجاد استراتيجيات للتخفي ف م ن اآلث ار النفس ية الخطي رة
الناجمة عن الحوادث اإلشعاعية".١٥
يل زم إب الغ األف راد الموج ودين ف ي المن اطق المتض ررة بالمعلوم ات الوقائعي ة ع ن آث ار اإلش عاعات،
بطريقة مفھومة وفي التوقيت المناسب ،من أجل تعزيز فھمھم لالس تراتيجيات الوقائي ة والتخفي ف م ن
شواغلھم ودعم المبادرات الوقائية التي يتخذونھا بأنفسھم.

العواقب اإلشعاعية على الكائنات الحية غير البشرية
لم يُبلغ عن أية مالحظات آلثار مباشرة مستحثة إشعاعيًا في النباتات والحيوانات ،على الرغم من إجراء دراسات
رصدية مح دودة ف ي الفت رة الت ي تل ت وق وع الح ادث مباش رة .وھن اك مح دوديات ف ي المنھجي ات المت وفرة لتقي يم
 ١٣األمم المتحدة ،تقرير لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ،الوثيقة  ،A/67/46األمم المتحدة ،نيويورك ).(٢٠١٢
UNITED NATIONS, Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2013 Report, Vol. I, Scientific Annex
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١٦

العواقب اإلشعاعية ولكن ،على أساس الخبرة السابقة ومستويات النويدات المش عة الموج ودة ف ي البيئ ة ،ل يس م ن
المحتمل أن تكون ھناك أي عواقب إش عاعية كبي رة عل ى مجموع ات الكائن ات الحي ة أو ال نظم اإليكولوجي ة نتيج ة
للحادث.


ينصب التركيز خالل أي مرحلة من مراحل الط وارئ عل ى وقاي ة الن اس .وال يمك ن الس يطرة
يتعين أن
َّ
على الجرعات التي تصيب الكائنات الحية ،ويمك ن أن تك ون ھ ذه الجرع ات ھام ة عل ى أس اس ف ردي.
وينبغي تعزيز معرفة ما للتعرض لإلشعاعات من آثار على الكائنات الحية غير البشرية ،وذلك بتحسين
منھجية التقييم وتحس ين فھ م اآلث ار المس تحثة إش عاع ًيا عل ى مجموع ات الكائن ات الحي ة وعل ى ال نظم
اإليكولوجية .وعقب وقوع انبعاث كبير للنويدات المشعة إلى البيئة ،يل زم اعتم اد منظ ور متكام ل بغي ة
ضمان استدامة أعمال الزراعة والغابات ومصايد األسماك والسياحة واستخدام الموارد الطبيعية.

التعافي بعد الحادث

استصالح المناطق المتضرِّ رة من جرّاء الحادث خارج الموقع
َّ
يكمن الھدف الطويل األجل
المتوخى من عملية التعافي بعد الحادث ١٦في إعادة إرساء أساس مقب ول لقي ام مجتم ع
نحو تام في المناطق المتضرِّ رة .وينبغي إيالء االعتبار الستصالح ١٧المن اطق المتض رِّ رة م ن
يؤ ِّدي وظيفته على ٍ
الحادث وذلك من أجل خفض الجرعات اإلشعاعية ،بما يتس ق م ع المس تويات المرجعي ة المعتم دة .ول دى اإلع داد
لعودة الذين تم إجالؤھم ،ال ب َّد من النظر بعين االعتب ار ف ي عوام ل مث ل ت رميم البني ة األساس ية وحيوي ة المجتم ع
المحلي في الصمود ومزاولة النشاط االقتصادي المستدام.
وقبل حادث فوكوشيما داييتشي ،لم تكن توجد في اليابان سياسات واستراتيجيات قائمة بشأن االستصالح فيم ا بع د
الحادث ،وقد أصبح من الضروري إعدادھا في الفترة التي تلت الحادث .وقد س َّنت حكومة اليابان السياس ة العام ة
بش أن االستص الح ف ي آب/أغس طس  .١٨٢٠١١و أس ندت مس ؤوليات إل ى الحكوم ات الوطني ة والمحلي ة ،والجھ ة
المش ِّغلة ،والجمھور ،واستحدثت الترتيبات المؤسسية الالزمة لتنفيذ وتنسيق برنامج العمل.
ولق د وُ ض عت اس تراتيجية بش أن االستص الح وب دء تنفي ذھا .وتح ّدد االس تراتيجية أنَّ المن اطق ذات األولوي ة
لالستصالح ھي المناطق الس كنية ،بم ا فيھ ا المب اني والح دائق والم زارع والط رق والبني ة األساس ية ،م ع التش ديد
على خفض جرعات التعرُّ ض لإلشعاعات الخارجية.
وت ِّ
مث ل الجرع ة الخارجي ة م ن النوي دات المش عَّة المتر ّس بة عل ى الس طوح األرض ية وغيرھ ا المس ار الرئيس ي
للتعرُّ ض لإلشعاعات .ولذلك تر ّكز استراتيجية االستصالح على أنشطة إزالة التلوث الرامية إلى خفض مستويات
 ١٦تشمل أنشطة التعافي بعد الحادث ما يلي :استصالح المناطق المتض رِّ رة م ن ج رّ اء الح ادث؛ وتحقي ق اس تقرار المراف ق المتض ررة
خارج الموقع واالستعداد إلخراجھا من الخدم ة؛ والتص رف ف ي الم واد الملوَّ ث ة والنفاي ات المش عة الناش ئة ع ن ھ ذه األنش طة؛ وإنع اش
المجتمع وإشراك الجھات المعنية.
 ١٧يُعرَّ ف االستصالح بأنه أي تدابير يمكن القيام بھا لتقليص التعرض لإلشعاعات الناجم عن تل وث موج ود ف ي مس احات م ن األرض
عن طريق إجراءات يتم تطبيقھا على التلوث نفسه )المصدر( أو على مسارات التعرُّ ض الموصِّلة إلى البشر.
 ١٨قانون التدابير الخاصة بشأن التعام ل م ع تل وث البيئ ة بم وا ٍد مش عَّة مص رَّ فة م ن ج راء الح ادث ف ي محط ة الق وى النووي ة المقت ِرن
ب الھزة األرض ية ف ي مقاطع ة طوھوك و – المقابل ة للمح يط الھ ادئ الت ي وقع ت ف ي  ١١آذار/م ارس  ،٢٠١١الق انون رق م  ١١٠لس نة
.٢٠١١

١٧

ويستمر
السيزيوم المشع الموجودة في المناطق ذات األولوية ،ومن ث َّم الح ِّد من احتماالت حدوث ھذه التعرُّ ضات.
َ
ال تح ُّكم ف ي الجرع ات الداخلي ة بواس طة القي ود المفروض ة عل ى األغذي ة ،وك ذلك م ن خ الل أنش طة االستص الح
المعنية باألراضي الزراعية.
ب الح ادث ،اعتم دت الس لطات ف ي الياب ان ’مس توى مرجعي ا ً‘ باعتب اره مس توى جرع ات مس تھدفا ً بلوغ ه
وعق َ
بخصوص استراتيجية االستصالح الكلّية .وكان ھذا المستوى متسقا ً مع الح ِّد النھائي األدنى من المدى المح َّدد ف ي
اإلرشادات الدولية .ولكنَّ تطبيق مستوى مرجعي منخفض له تأثير في زيادة كمية المواد الملوثة الناتجة في سياق
أنشطة االستصالح ،ومن ثم زيادة التكاليف والمطالب بش أن الم وارد وك ان باإلمك ان اس تخدام الخب رات المكتس بة
في اليابان إلعداد إرشادات عملية بشأن تطبيق معايير األمان الدولية في ظروف التعافي بعد الحادث.
الملوث ة اس تناداً إل ى الجرع ات الس نوية اإلض افية المق َّدرة ف ي خري ف ع ام .٢٠١١
وقد ُح ِّددت فئتان من المناطق
َّ
وأس نِدت المس ؤولية إل ى الحكوم ة الوطني ة ع ن وض ع وتنفي ذ خط ط االستص الح ف ي الفئ ة األول ى م ن المن اطق
)’منطقة إزالة التلوث الخاصة‘( – ضمن شعاع طوله  ٢٠ك م م ن موق ع فوكوش يما داييتش ي ،وف ي المن اطق الت ي
ك ان متو َّقع ا ً فيھ ا أن يتج اوز مق دار الجرع ات الس نوية اإلض افية الناتج ة ع ن التل وث عل ى الس طوح األرض ية
 ٢٠ملِّ ي س يفرت ف ي الس نة األول ى بع د الح ادث .وأُس ندت إل ى ال دوائر البلدي ة المس ؤولية ع ن تنفي ذ أنش طة
َّ
المكث ف‘( ،الت ي ك ان متوقع ا ً أن يتج اوز فيھ ا
االستصالح ف ي الفئ ة األخ رى م ن المن اطق )’منطق ة مس ح التل وث
مقدار الجرعات السنوية اإلضافية  ١ملِّ ي س يفرت ،ولك نْ يظ ّل دون  ٢٠ملِّ ي س يفرت .وُ وض عت أھ داف مح َّددة
لخفض الجرعات ،بما في ذلك ھدف طويل األجل لبلوغ جرعة سنوية إضافية مقدارھا  ١ملِّي سيفرت أو أقل.






التخط يط قب ل الح ادث للتع افي بع د الح ادث أم ر ض روري ج داً لتحس ين عملي ة اتخ اذ الق رارات تح ت
الضغط في الحالة التي تطرأ بعد الحادث مباشرة .وال بدَّ من أن يتم مس ّبقا ً إع داد اس تراتيجيات وت دابير
على الصعيد الوطني بشأن االستصالح بعد الحادث لتكون جاھزة مسب ًقا وذلك للتم ّكن من تنفيذ برن امج
فعال ومناسب لالستصالح الشامل في حالة وقوع حادث نووي .وينبغي أن تشتمل ھ ذه االس تراتيجيات
َّ
والتدابير على إنشاء إطار ق انوني ورق ابي؛ واس تراتيجيات استص الح عام ة ومع ايير ُتعن ى بمس تويات
الجرع ات اإلش عاعية المتبقي ة والتل وث؛ وخط ة لتحقي ق االس تقرار ف ي المراف ق النووي ة المتض ِّررة
الملوث ة والنفاي ات
وإخراجھا من الخدمة؛ واستراتيجية عامة للتصرف في الكميات الكبي رة م ن الم واد
َّ
المشعة.
ُ
فعالية التدابير الفردي ة وج دواھا العملي ة ،وك ذلك
ينبغي أن تضع
استراتيجيات االستصالح في االعتبار ّ
الملوثة التي سوف تنتج في سياق عملية االستصالح.
مقدار المواد
ّ
كجزء من استراتيجية االستصالح ينبغي تنفيذ اختبارات وضوابط رقابية ص ارمة عل ى األغذي ة ،وذل ك
التعرض للجرعات اإلشعاعية باالبتالع أثناء األكل أو التقليل منه إلى أدنى حدٍّ.
من أجل منع
ُّ
ينبغ ي ت وفير المزي د م ن اإلرش ادات الدولي ة بش أن التطبي ق العمل ي لمع ايير األم ان بش أن الوقاي ة م ن
اإلشعاعات في حاالت التعافي بعد الحوادث.

تحقيق استقرار الظروف داخل الموقع واألعمال التحضيرية لإلخراج من الخدمة
وُ ضعت باالش تراك ب ين ش ركة تيبك و والوك االت المعني ة التابع ة لحكوم ة الياب ان خط ة اس تراتيجية ش املة رفيع ة
المستوى لتحقيق استقرار ظروف محطة القوى النووي ة المتض ررة وإخراجھ ا م ن الخدم ة .وص درت الخط ة ف ي
الم رة األول ى ،ف ي ك انون األول/ديس مبر  ،٢٠١١وت م تنقيحھ ا الح ًق ا لك ي تتب َّدى فيھ ا الخب رةُ المكتس بة والفھ ُم

١٨

المحسَّن لظروف محطة القوى النووية المتضرّ رة ،وك ذلك جس ام ُة التح ِّديات الت ي س ُتواجه ف ي المس تقبل .وتع الج
نھج الم َّتب ع ف ي كفال ة األم ان؛
الخطة االستراتيجية الط ابع المعق د ال ذي تتس م بھ ا األعم ال ف ي الموق ع ،وتش مل :ال َ
والتدابير الرامية إلى إخ راج المحط ة م ن الخدم ة؛ وال ُنظ َم والبيئ ات الت ي تي ِّس ر تل ك األعم ال؛ ومتطلَّب ات البح ث
َ
والتطوير.
وفي وقت كتابة ھذا التقرير ،أُعيد إنشاء الوظائف الخاص ة باألم ان ،ووُ ض عت البُن ى وال نظم والمكوِّ ن ات الالزم ة
للحف اظ بش كل موث وق عل ى اس تقرار الظ روف .ولك ن كان ت ھنال ك حاج ة مس تمرّ ة لمراقب ة ودرء دخ ول المي اه
والملوث ة .وك ان الم اء المل َّوث الن اتج يُع الَج إلزال ة النوي دات المش عَّة من ه
الجوفية إلى مب اني المفاع ل المتض رّ رة
َّ
بالقدر الممكن إزالته ،وكان ي َّ
ُخزن في أكثر من  ٨٠٠صھريج .وثمة حاجة إلى حل ول أكث ر اس تدامة ،م ع مراع اة
مختلف الخيارات ،بما فيھا إمكانية استئناف تصريف تلك المياه في البحر على نحو متح َّكم فيه .وسيستدعي اتخ اذ
قرار نھائيًا إشراك الجھات المعنية ومراعاة الظروف االجتماعي ة واالقتص ادية ف ي عملي ة التش اور ،وك ذلك تنفي ذ
برنامج رصد شامل.
وقد أُع َّدت خطط إلدارة أعمال التصرُّ ف في حطام الوقود والوقود المستھلَك ،واس ُتھلَّت إزالة الوقود م ن أح واض
الوقود المستھلك .١٩واس ُتحدث أي ً
ضا نموذج مفاھيمي لألنشطة المزمع القيام بھا في المستقبل من أجل إزالة حط ام
الوق ود ،يأخ ذ ف ي الحس بان العدي ُد م ن الخط وات التمھيدي ة الالزم ة ،بم ا فيھ ا تأكي د َنس ق مكوّ ن ات ھ ذا الحط ام
وتركيبه .ولك نَّ ارتف اع مس تويات الجرع ة اإلش عاعية ف ي المف اعالت المتض رِّ رة د َّل عل ى أنَّ ھ ذا التأكي د ل م يك ن
ممكنا ً في وقت كتابة ھذا التقرير.
ُ
السلطات اليابانية أنَّ اإلطار الزمني الس تكمال أعم ال اإلخ راج م ن الخدم ة م ن الم رجَّ ح أن يت راوح ب ين
وق َّدرت
 ٣٠و ٤٠سنة .وذكرت أن القرارات الالزم اتخاذھا بشأن الظروف النھائية في المحطة والموقع كله سوف تك ون
موضوع تحليالت ومناقشات إضافية.
َ




عقب وقوع حاد ٍ
ث ماُ ،يع ُّد وج ود خط ة اس تراتيجية بش أن الحف اظ عل ى اس تقرار الظ روف ألم ٍد طوي ل
وبش أن إخ راج المراف ق المتض ّررة بفع ل الح ادث م ن الخدم ة ع ً
امال أساس ًيا ج ًدا للقي ام بالتع افي ف ي
مرن ة وقابل ة للتك ُّي ف ب ُيس ٍر م ع الظ روف المتغ ّي رة وتبع ا ً للمعلوم ات
الموقع .وينبغ ي أن تك ون الخط ة ِ
الجديدة.
تح ّتم بالض رورة اس تعادة الوق ود الت الف وتحدي د خص ائص حط ام الوق ود وإزالت ه إيج اد حل ول مح دَّدة
بخصوص الحادث ،وقد يكون من الضروري استحداث طرائق وأدوات خاصة بذلك.

التصرُّ ف في المواد الملوّ ثة والنفايات المشعَّة
يؤدي تحقي ق اس تقرار ظ روف محط ة ق وى نووي ة متض رّ رة وإزال ة التل وّ ث ف ي الموق ع وجھ ود االستص الح ف ي
المناطق المحيطة به إلى تولي د كمي ات كبي رة م ن الم واد الملوّ ث ة والنفاي ات المش عّة .وف ي الموق ع ،تول دت مق ادير
كبيرة من المواد الصلبة والسائلة الملوثة ،وكذلك مواد مشعة ،بعد مختلف أنشطة التعافي ٢٠.والتص رّ ف ف ي م واد

 ١٩استكملت إزالة الوقود من حوض الوقود المستھلك في الوحدة  ٤في كانون األول/ديسمبر .٢٠١٤
 ٢٠يتوقف الفرق بين المواد الملوثة والمواد المشعة على النويدات المشعة وتركيز النشاط اإلشعاعي المصاحب لتلك المواد.

١٩

من ھذا القبيل – بما تنطوي عليه من خواصّ فيزيائية وكيميائية وإشعاعية متباينة – عملية مع َّقدة وتتطلب جھوداً
ضخمة.
وف ي أعق اب ح ادث فوكوش يما داييتش ي ،كان ت ھن اك ص عوبات ف ي إنش اء مواض ع لتخ زين المق ادير الكبي رة م ن
المواد الملوّ ثة الناتجة عن أنشطة االستصالح خارج الموقع .وفي وقت كتابة ھذا التقري ر ،أُنش ئت ع َّدة مئ ات م ن
مرافق التخزين المؤ َّقت في مناطق المجتمعات المحلية المحيطة وتواصلت الجھود المبذولة من أجل إنش اء مرف ق
تخزين تمھيدي.


ُ
االستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن التعافي بعد الح ادث وض َع اس تراتيجية عام ة
ينبغي أن تتض َّمن
مدعم ة بتقييم ات أم ان
بشأن
التصرف في الم واد الملوث ة الس ائلة والص لبة والنفاي ات المش ّعة ،تك ون ّ
ُّ
عامة بشأن التصريف والتخزين والتخلُّص.

إنعاش المجتمعات المحلية ومشاركة الجھات المعنية
الح ُ
ادث الن ووي ،وك ذلك ت دابي ُر الوقاي ة م ن اإلش عاعات المس تحدَ ثة ف ي ح التي الط وارئ والتع افي بع د الح ادث
كلتيھم ا ،ك ان لھم ا عواق ب وخيم ة عل ى حي اة الس كان المتض رِّ رين منھم ا .فق د اش تملت ت دابير اإلج الء وإع ادة
التوطين ،والقيود المفروضة على األغذية ،على مش ّقة عاناھ ا الن اس المتض رِّ رين منھ ا .غي ر أنَّ مش اريع إنع اش
وإعادة اإلعمار التي اس ُتھلَّت في محافظة فوكوشيما قد أُع َّدت انطالق ا ً م ن فھ م للعواق ب االجتماعي ة واالقتص ادية
التي سبَّبھا الحادث .وتعالج ھذه المشاريع لقضايا ع َّدة منھا مثالً إعادة إعمار البنية األساسية ،وإنعاش المجتمع ات
المحلية ودعمھا والتعويض عليھا.
والتواص ل م ع الجمھ ور بش أن أنش طة التع افي أم ر أساس ي ج داً لبن اء الثق ة .وم ن أج ل التواص ل بفعالي ة ،م ن
الضروري أن يفھم الخبرا ُء المعلومات التي يحتاجھا السكان المتضرِّ رون ،وأن يق ِّدموا معلومات يمكن فھمھا عبر
الوسائل ذات الصلة .وقد تحسَّنت أساليب التواص ل ف ي أعق اب الح ادث ،وأص بح الس كان المتض رِّ رون يش اركون
أكثر فأكثر في عملية اتخاذ القرارات وفي تدابير االستصالح.




٢٠

أي ح ادث ن ووي وعل ى
م ن الض روري إدراك العواق ب االقتص ادية االجتماعي ة الت ي تتر ّت ب عل ى ِّ
اإلجراءات الوقائية الالحقة ،وإعداد مشاريع بش أن اإلنع اش وإع ادة اإلعم ار ُتعن ى بقض ايا مث ل إع ادة
إعمار البنية األساسية وإنعاش المجتمعات المحلية والتعويض عليھا.
يخص جميع جوانب التع افي بع د الح ادث .وعل ى
إنَّ الدعم المقدَّ م من قِبل الجھات المعنية أساسي فيما
ّ
وج ه الخص وصُ ،تع ُّد مش اركة الس كان المتض ِّررين ف ي عملي ات اتخ اذ الق رارات ض رورية لتحقي ق
النج اح والمقبولي ة والفعالي ة ف ي أنش طة التع افي ،وإلنع اش المجتمع ات المحلي ة .ويتطلّ ب أي برن امج
المتضررين واشتراكھم .فالثقة ف ي تنفي ذ ت دابير التع افي ال ب دَّ م ن بنائھ ا م ن
فعال للتعافي ثقة السكان
َّ
ِّ
خ الل عملي ات الح وار ،وتق ديم المعلوم ات المتس قة والواض حة واآلن َّي ة ،وت وفير ال دعم للس كان
المتضررين.
ِّ

حادث فوكوشيما داييتشي
تقرير موجز
 -١مقدِّ مة
وقع زلزال شرق اليابان الكبير في  ١١آذار/مارس  .٢٠١١ونجم ھذا الزل زال ع ن انط الق فج ائي للطاق ة ف ي
نقط ة االلتق اء الت ي تن دفع فيھ ا الص فيحة التكتوني ة للمح يط الھ ادئ تح ت الص فيحة التكتوني ة ألمريك ا الش مالية.
وتص َّدع قطاع من القشرة األرضية يق َّدر بنحو  ٥٠٠كم طوالً و ٢٠٠كم عرضاً ،مم ا تس بب ف ي وق وع زل زال
عنيف بقوة  ٩درجات وتسونامي اجتاح مساحة كبيرة من ساحل اليابان ،بما في ذل ك الس احل الش مالي الش رقي
الذي بلغ فيه ارتفاع عدة موج ات أكث ر م ن عش رة أمت ار .وتس بب الزل زال والتس ونامي ف ي خس ائر فادح ة ف ي
األرواح ودمار واسع في اليابان .وكان أكثر من  ١٥ ٠٠٠شخص قد لقوا ح تفھم وأص يب م ا يزي د عل ى ٠٠٠
 ٦ش خص بج روح ،وف ي وق ت كتاب ة ھ ذا التقري ر ،٢١ذك رت التق ارير أنَّ قراب ة  ٢ ٥٠٠ش خص م ا زال وا ف ي
ع داد المفق ودين ] .[1ولحق ت بالمب اني والبني ة األساس ية أض رار ھائل ة ،ال س يما عل ى ط ول الس احل الش مالي
الشرقي لليابان.
وف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة الت ي تت ولى تش غيلھا ش ركة طوكي و للطاق ة الكھربائي ة ،ألح ق
الزلزال أضرارً ا بخطوط إمدادات القوى الكھربائية ف ي الموق ع وألحق ت موج ات تس ونامي دم اراً ھ ائالً بالبني ة
األساس ية التش غيلية والبني ة األساس ية لألم ان ف ي الموق ع .وأدى األث ر المش ترك إل ى انقط اع الق وى الكھربائي ة
خارج الموقع وداخله .وأسفر ذلك عن توقف وظيفة التبري د ف ي وح دات المفاع ل العامل ة ال ثالث ٢٢وك ذلك ف ي
أحواض الوقود المستھلك .وتأثرت أيضا ً محطات القوى النووية األربع األخرى ٢٣على طول الساحل ب درجات
متفاوتة ج راء الزل زال والتس ونامي .ولك نَّ جمي ع وح دات المفاع ل العامل ة ف ي ھ ذه المحط ات أُغلِق ت بص ورة
مأمونة.
وبالرغم م ن الجھ ود الت ي ب ذلتھا الجھ ات المش ِّغلة ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة للحف اظ عل ى
ال تحكم ،ارتفع ت درج ة ح رارة قل ب المفاع ل ف ي الوح دات م ن  ١إل ى  ٣ارتفاع ا ً مفرط اً ،وانص ھر الوق ود
النووي ،وتص َّدعت أوعية االحتواء الثالثة .وانطلق الھيدروجين من أوعي ة ض غط المف اعالت ،وأ ّدى ذل ك إل ى
وق وع انفج ارات داخ ل مب اني المف اعالت ف ي الوح دات  ١و ٣و ٤مم ا تس بب ف ي إت الف الھياك ل والمع دات
وإصابة العاملين .وانطلقت نوي دات مش عة م ن المحط ة إل ى الغ الف الج وي وتر َّس بت عل ى األرض وف ي مي اه
المحيط .ووقعت أيضا ً انطالقات مباشرة إلى البحر.

٢١

آذار/مارس  .٢٠١٥أتيحت في بعض الحاالت معلومات حتى حزيران/يونيه  ٢٠١٥وأدرجت تلك المعلومات ،حيثما أمكن.

 ٢٢كانت الوحدات  ١و ٢و ،٣من بين الوحدات الست التي تتألف منھا محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،تعمل وق ت وق وع
الحادث؛ وأما الوحدات  ٤و ٥و ٦فقد كانت في حالة إغالق وفق خطة موضوعة.
٢٣

محطات ھيغاشيدوري ،وأوناغاوا ،وفوكوشيما دايني ،وطوكاي دايني للقوى النووية.

٢١

وتم إجالء األشخاص الذين كانوا على مسافة شعاع طول ه  ٢٠ك م م ن الموق ع وف ي المن اطق المعيَّن ة األخ رى،
وصدرت تعليمات إلى األشخاص الذين كانوا على مسافة شعاع يتراوح طوله بين  ٢٠و ٣٠ك م باالحتم اء قب ل
إبالغھم الحقا ً ب إخالء المك ان طواعي ة .وفرض ت قي ود عل ى توزي ع األغذي ة واس تھالكھا وعل ى اس تھالك مي اه
الشرب .وال يزال أشخاص كثيرون يعيشون خارج المناطق التي جرى إجالؤھم منھا.
وبعد استقرار ظروف المفاعالت في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ة ٢٤ب دأ العم ل للتحض ير لإلخ راج
النھائي من الخدمة .واس ُتھلَّت في عام  ٢٠١١جھود تعافي المن اطق المت أثرة بالح ادث ،بم ا ف ي ذل ك استص الح
المجتمعات والبنية األساسية وإنعاشھا.

 -١-١تقرير عن حادث فوكوشيما داييتشي
أعل ن الم دير الع ام ف ي الم ؤتمر الع ام للوكال ة ف ي أيلول/س بتمبر  ٢٠١٢أن الوكال ة س ُتعد تقري راً ع ن ح ادث
فوكوشيما داييتشي .وصرَّ ح المدير العام بعد ذلك بأن ذلك التقرير يھدف إل ى تق ديم ”تقي يم موث وق ومس تند إل ى
الوقائع ومتوازن يعالج أسباب الحادث وعواقبه ،وكذلك الدروس المستفادة منه“ ].[2
والتقرير عن حادث فوكوشيما داييتشي ھو ثمرة تعاون دولي موسَّع بين خمسة أفرقة عامل ة ض مت نح و ١٨٠
خبيراً من  ٤٢دولة عضواً )حائزة وغير حائزة لب رامج ق وى نووي ة( والعدي د م ن الھيئ ات الدولي ة .وك ان ذل ك
كفيالً بتحقيق تمثيل واسع للخب رة والمعرف ة .وق َّدم فري ق استش اري تقن ي دول ي المش ورة بش أن القض ايا التقني ة
والعملية .وأنش ئ فري ق أساس ي مؤلَّ ف م ن اإلدارة العلي ا ف ي الوكال ة م ن أج ل تق ديم التوجي ه ولتيس ير التنس يق
واستعراض التقرير .وأنشئت آليات استعراض إضافية داخلية وخارجية ،حسب ما ھو مبيَّن في الشكل .١-١

 -١-١ھيكل الوكالة التنظيمي إلعداد التقرير عن حادث فوكوشيما داييتشي.
 ٢٤في  ١٦كانون األول/ديسمبر  ،٢٠١١أعلن مكتب التصدي المتكامل المشترك بين الحكوم ة وش ركة طوكي و للطاق ة الكھربائي ة
أن شروط ’حالة اإلغالق على البارد‘ قد تحققت في الوحدات من  ١إلى  .٣وعرَّ ف ت حكوم ة الياب ان مص طلح ’حال ة اإلغ الق عل ى
الب ارد‘ ف ي ذل ك الوق ت تحدي داً لمحط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة .ويختل ف تعري ف المص طلح ع ن تعريف ه المس تخدم ف ي
الوكالة وفي غيرھا.

٢٢

ويتألَّف ھذا التقرير الصادر عن المدير العام من موجز جامع وتقرير موجز .وھو يعتم د عل ى خمس ة مجل دات
تقنية مفصَّلة من إع داد خب راء دولي ين وعل ى مس اھمات العدي د م ن الھيئ ات الدولي ة المعني ة .ويتض من التقري ر
وصفا ً للحادث وأسبابه وتطوره وعواقبه باالستناد إلى تقي يم البيان ات والمعلوم ات المس تمدة م ن ع دد كبي ر م ن
المصادر المتاحة حتى آذار/مارس  ،٢٠١٥بما يش مل نت ائج األعم ال الت ي ج رى االض طالع بھ ا تنفي ذاً لخط ة
عم ل الوكال ة بش أن األم ان الن ووي )خط ة العم ل( ،٢٥ويس لِّط الض وء عل ى المالحظ ات وال دروس الرئيس ية.
وق َّدمت حكومة اليابان وسائر المنظمات في اليابان كميات كبيرة من البيانات.
وتستھدف المجل دات التقني ة الخمس ة جمھ ورً ا يتض مَّن الس لطات ذات الص لة ف ي ال دول األعض اء ف ي الوكال ة،
والمنظم ات الدولي ة ،والھيئ ات الرقابي ة النووي ة ،والمنظم ات الت ي تت ولى تش غيل محط ات الق وى النووي ة،
ومصممي المرافق النووية ،والخبراء اآلخرين المختصين بالمسائل المتصلة بالقوى النووية.
ويتألف ھذا التقرير الصادر عن المدير العام من األقسام الستة التالية:







القسم األول :مق ِّدمة.
القسم الثاني :الحادث وأس بابه ،بم ا ف ي ذل ك وص ف لتسلس ل األح داث وتقي يم لل دور ال ذي س اھمت ب ه
األحداث الطبيعية الشديدة في وقوع الحادث النووي العنيف.
القسم الثالث :التأھب والتصدي للطوارئ ،بما يشمل ترتيبات وقاية عمال الطوارئ والجمھور ،وتنفي ذ
تلك الترتيبات أثناء الحادث وبعده مباشرة.
القس م الراب ع :العواق ب اإلش عاعية للح ادث ،بم ا يش مل تع رض الع املين والجمھ ور لإلش عاعات،
والتأثيرات الصحية والبيئية.
القسم الخامس :أنشطة التعافي بعد الح ادث ،بم ا ف ي ذل ك إخ راج المحط ة م ن الخدم ة ،واس تراتيجيات
استصالح المناطق المتأثرة خارج الموقع ،والتصرف في النفايات ،واستراتيجيات اإلنعاش.
القسم الس ادس :نظ رة عام ة عل ى أنش طة الوكال ة واألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ف ي
إطار التصدي للحادث.

وترد في األقس ام م ن الث اني إل ى الخ امس المالحظ ات الرئيس ية وال دروس المس تفادة المستخلص ة م ن الس مات
الخاصة بالحادث .ويبين الشكل  ٢-١العالقة بين محتوى تقرير المدير العام ومحتوى المجلدات التقنية.

 ٢٥حدَّدت خطة العمل التي أقرھا الم ؤتمر الع ام بالوكال ة باإلجم اع ف ي دورت ه العادي ة الخامس ة والخمس ين ،برن امج عم ل لتعزي ز
اإلطار العالمي لألمان النووي .وھي تشمل اثني عشر إجرا ًء رئيسيا ً متصالً بما يلي :تقييمات األمان؛ واستعراضات النظ راء الت ي
ُتجريھا الوكالة؛ والتأھب والتص دي للط وارئ؛ والھيئ ات الرقابي ة الوطني ة؛ والمنظم ات المش ِّغلة؛ ومع ايير أم ان الوكال ة؛ واإلط ار
الق انوني ال دولي؛ وال دول األعض اء الت ي تخط ط للش روع ف ي برن امج للق وى النووي ة؛ وبن اء الق درات؛ ووقاي ة الن اس والبيئ ة م ن
ص لة لخط ة العم ل
اإلشعاعات المؤينة؛ والتواصل وتعم يم المعلوم ات؛ وأنش طة البح ث والتط وير .ويمك ن الرج وع إل ى مناقش ة مف َّ
بشأن األمان النووي في القسم .١-٦

٢٣

الشكل  -٢-١ھيكل التقرير الموجز وعالقته بمحتوى المجلدات التقنية

٢٤

 -٢الحادث وتقييمه
يعرض ھذا القس م وص فا ً م وجزاً للح ادث ال ذي وق ع ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ،يلي ه تقي يم
للعوامل التي يُعتقد أنھا ساھمت في أسبابه وعواقبه.
ويتناول القسم  ١-٢بالوصف األحداث الرئيسية حسب تسلسلھا الزمني ،بم ا ف ي ذل ك أث ر الزل زال والتس ونامي
وما تبع ذلك من أحداث.
ويقيم القسم  ٢-٢أسباب الحادث .ويبدأ القس م بتقي يم لم واطن ض عف محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة
في مواجھة األخطار الخارجية ،ويتناول تصميم المحطة ،وتطور الحادث ،وجھ ود المش ِّغلين ف ي الحف اظ عل ى
وظ ائف األم ان األساس ية وم ا اتخ ذوه م ن إج راءات .وينظ ر ھ ذا القس م أيض ا ً ف ي فعالي ة اإلط ار الرق ابي ف ي
اليابان ،وكذلك أثر االعتبارات البشرية والتنظيمية على األمان النووي.

 -١-٢وصف الحادث
يس تند الوص ف ال وارد أدن اه باألس اس إل ى المعلوم ات الت ي ق َّدمتھا حكوم ة الياب ان إل ى الوكال ة ] ،[3, 4وإل ى
تق ارير لج ان التحقي ق الت ي أنش أتھا الحكوم ة الياباني ة ] ،[5, 6والبرلم ان الياب اني ] [7وش ركة طوكي و للطاق ة
الكھربائية "ش ركة تيبك و" ] ،[8بم ا ف ي ذل ك التح ديثات والمالح ق التكميلي ة المق َّدم ة م ن ش ركة تيبك و ].[9, 10
والھيئ ة الرقابي ة ] [11وبعث ات الوكال ة الت ي ت رد قائم ة بھ ا ف ي القس م  .٦وت رد عل ى ح دة مص ادر المعلوم ات
األخرى.
وتعرض األحداث بالترتيب الزمني ووقعت بعض األحداث الرئيسية بصورة متزامنة أو َّأثرت ف ي اإلج راءات
المتخذة في أماكن أخرى داخل الموقع.

 -١-١-٢الحدث البادئ والتصدي
الزلزال وانقطاع القوى الكھربائية خارج الموقع
وقع الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في  ١١آذار/مارس  ٢٠١١ف ي الس اعة  ١٤:٤٦بتوقي ت الياب ان،
أي ف ي الس اعة  ٥:٤٦بتوقي ت غ رينتش ٢٦قبال ة الس احل الش رقي للياب ان .ونج م الح ادث ع ن انط الق مف اجئ
للطاقة في نقطة االلتقاء التي تندفع فيھا الصفيحة التكتونية في المحيط الھادي تحت الصفيحة التكتوني ة ألمريك ا
الش مالية )الش كل  .(١-٢واس تمرت الھ زة الرئيس ية الت ي بلغ ت قوتھ ا  ٩درج ات ] [12ألكث ر م ن دقيقت ين
وصاحبتھا عدة نبضات كبيرة وھزات الحقة .ويُعد ھذا الحدث أحد أكب ر ال زالزل المس جلة الت ي وق ع معظمھ ا
أيضا ً في مناطق على ط ول الص فيحة التكتوني ة للمح يط الھ ادئ :الزل زاالن الل ذان وقع ا ف ي ع ام  ١٩٦٠وع ام
 ٢٠١٠في شيلي بقوة بلغ ت  ٩٫٥درج ات و ٨٫٨درج ات عل ى الت والي ،وذان ك ال ذين ض ربا أالس كا )(١٩٦٤
وسوماطرا ) ،(٢٠٠٤وبلغت قوة كل منھما  ٩٫٢درجة.

 ٢٦توقيت غرينتش متأخر تسع ساعات عن توقيت اليابان .ويستخدم التقرير توقيت اليابان في كل الحاالت ما لم يرد ما يش ير إل ى
خالف ذلك.

٢٥

الشكل  :١-٢مركز زلزال شرق اليابان الكبير ومحطات القوى النووية القريبة من مركز الزلزال.

عندما وقع الزلزال ،كانت ثالثة من بين المفاعالت الستة التي تعمل بالماء المغلي ف ي محط ة فوكوش يما للق وى
النووية )اإلطار  [13] (١-٢تعمل بكامل طاقتھا ،وكانت ثالثة منھا مغلق ة إلع ادة تزوي دھا ب الوقود ولص يانتھا.
وأُغلق ت مف اعالت العامل ة ف ي الوح دات  ٣-١تلقائي ا ً عن دما كش فت أجھ زة االستش عار ف ي المحط ة الحرك ة
األرضية ونشطت ُنظم وقاية المفاعل وفقا للتصميم .وحقق ھذا اإلجراء التلقائي تحكما ً في التفاعلية.
استمر قلب المفاع ل ف ي تولي د ح رارة ) ُتع رف بح رارة االض محالل( حت ى عن دما بع د إغالق ه .وللحيلول ة دون
ارتفاع حرارة الوقود النووي إلى مستويات مفرطة ،كان من ال الزم ال تخلص م ن ھ ذه الح رارة باس تخدام ُنظ م
تبريد كانت تدار أو يتم التحكم فيھا أساسا ً باستخدام القوى الكھربائية .و ألحق الزل زال أض رارً ا بمع دات س احة
تحويل الكھرباء داخل الموقع ومعدات المحطات الفرعي ة خ ارج الموق ع ،وخط وط الق وى الكھربائي ة الت ي تم د
المحط ة ب القوى الكھربائي ة )التي ار المت ردد ،خ ارج الموق ع( ،وھ و م ا أدى إل ى انقط اع ك ل الق وى الكھربائي ة
خارج الموقع .وب دأت مراف ق الق وى الكھربائي ة االحتياطي ة داخ ل الموق ع ،وھ ي مول دات الكھرب اء االحتياطي ة

٢٦

التي تعمل بال ديزل والمص مَّمة للتعام ل م ع ح االت انقط اع الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع ،ف ي العم ل تلقائي ا ً
الستعادة التيار المتردد في كل الوحدات الست.
اإلطار  -١-٢مفاعالت الماء المغلي
تستخدم مفاعالت الماء المغلي دورة بخار مباشرة مغلقة على النح و المب يَّن ف ي الش كل التخطيط ي ال وارد أدن اه .والم ائع المس تخدم ھ و
الماء الذي يستخدم كمبرِّ د للتخلص من الحرارة وكمھدئ للتحكم في التفاعلية .ويغلي الماء المبرِّ د في قلب المفاعل تحت ض غط ق دره ٧
ميغاباسكال تقريباً ،ويُستخدم البخار المتولِّد في تحريك التوربينات لتوليد الكھرباء .وبعد المرور من التوربيناتَّ ،
يتكثف البخار متح والً
ِّ
المكثف التي ُتمأل بماء بارد يؤخذ من بالوعة حرارة ،مثل المح يط .ويُض خ بع د ذل ك الم اء الن اتج
إلى ماء عن طريق تبريده في أنابيب
عن التكثيف في المفاعل كماء للتغذية.

وعُزلت الوحدات  ٣-١تلقائيا ً عن ُنظم التوربينات بسبب انقطاع القوى الكھربائية ،وأسفر ذلك عن زي ادات ف ي
درج ة الح رارة والض غط ف ي المف اعالت بس بب ح رارة االض محالل .و ُب ردت المف اعالت عق ب ھ ذا الع زل
باستخدام الترتيبات التصميمية والتشغيلية التالية )اإلطار :(٢-٢




بينم ا ارتف ع ض غط المفاع ل ف ي الوح دة  ،١ب دأت أنش وطتي نظ ام مكث ف الع زل ف ي العم ل تلقائي ا ً
واس تمرتا ف ي تبري د المفاع ل .وأ ّدى تش غيل أنش وطتي مكثف ات الع زل إل ى تخف يض ض غط المفاع ل
ودرجة حرارته بسرعة دفعت المشغلين إلى وقفھما تلقائيا ً وفقا ً إلجراءات من أجل من ع ح دوث إجھ اد
ح راري عل ى وع اء ض غط المفاع ل .واس تخدم المش ِّغلون بع د ذل ك أنش وطة واح دة لل تحكم ف ي مع دل
التبريد ٢٧في الحدود المنصوص عليھا في تلك اإلجراءات.
في الوحدتين  ٢و ،٣ن ّ
شطت زيادة ضغط المفاعل تلقائيا ً صمامات األم ان الت ي كان ت مص مَّمة لحماي ة
المفاع ل م ن تك وِّ ن ض غط زائ د ع ن طري ق تص ريف البخ ار م ن وع اء المفاع ل إل ى القس م الخ اص
بحوض الكبح في وعاء االحتواء األوّ لي .وأدى ذلك إلى انخف اض ف ي مس تويات م اء المفاع ل .ون ّ
شط
المشغلون نظام تبريد عزل قلب المفاعل يدويا ً وفقا ً لإلجراءات.

 ٢٧في مفاعالت الماء المغلي ،يُرصد معدل التبريد ويتم التحكم فيه عن طريق تخفيض ض غط المفاع ل ،ويقاب ل ذل ك ب دوره انخف اض
درجة حرارة المفاعل.

٢٧

اإلطار ُ -٢-٢نظم تبريد قلب المفاعل عندما يكون المفاعل معزوالً عن التوربينات
ِّ
المكث ف
يتحقق التبريد العادي لمفاعالت الماء المغلي أثناء إغالقھا تحت الضغط المرتفع عن طريق توجيه البخار من المفاعل إل ى
الرئيس ي متج اوزاً التوربين ات )انظ ر اإلط ار  .(١-٢غي ر أن ھ ذا المس ار ال يك ون متاح ا ً عن دما يك ون المفاع ل مع زوالً ،ويتحق ق
تبريد قلب المفاعل عن طريق ال ُنظم المصمَّمة لمفاعل معزول في ظ روف الض غط المرتف ع الت ي توج د بع د إع الق المفاع ل .وف ي
تصميم محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية َّ
تمثلت ھذه ال ُنظم في اآلتي :نظام مكثف العزل للوحدة ) ١التصميم الس ابق( ونظ ام
تبريد عزل قلب المفاعل في الوحدات .٦-٢

ِّ
مكثف العزل .شمل تصميم الوحدة  ١أنشوطتين ،منفصلة واحتياطية ،لمكثف ات الع زل .وف ي ھ اتين األنش وطتين المغلقت ين ،اس تقبل
َّ
الجانب األولي لمكثف العزل البخار المتولِّد في المفاعل وكثفه عن طريق تبريده داخل أنابيب مبدالت الحرارة التي كان ت مغم ورة
ِّ
المتكث ف ف ي ش كل
في صھاريج مياه أكثر برودة )أحواض مكثفات العزل( خ ارج وع اء االحت واء األوّ ل ي .وأُعي د بع د ذل ك البخ ار
ماء بارد إلى المفاعل بفعل الجاذبية )انظر الشكل البياني أدناه( .وب دون االمت زاج بمي اه الجان ب األول ي المش ع ،ب دأت مي اه الجان ب
الثانوي في أحواض مكثفات العزل في الغليان ،وانطلق البخ ار إل ى الغ الف الج وي ال ذي ش َّكل بالوع ة الح رارة .وك ان حج م مي اه
الجانب الثانوي من مكثف العزل )كلتا القاطرتين( كافيا ً للتبريد لمدة ثماني ساعات قبل أن يل زم تجدي ده م ن مص در مي اه مخص ص
لھذا الغرض.

تبريد عزل قلب المفاعل .في تصميم الوحدات  ،٦-٢كانت ھناك ُنظم تبريد مفتوحة الدورة تطلبت مصدراً إلضافة المياه إل ى نظ ام
المفاعل .وفي ُنظم تبريد عزل قلب المفاعل ،كان البخار المتولد من المفاعل يحرك توربينا ً ص غيراً يش غل ب دوره مض خة مي اه ف ي
المفاعل تحت ضغط مرتفع .وكان البخ ار ال ذي يش ِّغل التبري د يص رف وي راكم ف ي قس م ح وض الك بح ف ي وع اء االحت واء األوّ ل ي
الذي كان يش ِّكل بالوع ة الح رارة المتص اص ح رارة النفاي ات .وكان ت المي اه المفق ودة م ن المفاع ل ُتج دَّد بمي اه عذب ة م ن ص ھريج
خزن الماء المتكثف )انظر الشكل البياني أدناه( .وعند تفريغ الصھريج أو امتالء حوض الكبح ،تسنى استخدام المياه المتراكمة ف ي
ح وض الك بح ليتح ول النظ ام أساس ا ً إل ى دورة مغلق ة األنش وطة .وص مِّم تبري د ع زل قل ب المفاع ل للعم ل لم دة ال تق ل ع ن أرب ع
ساعات.

٢٨

اإلطار ُ -٢-٢نظم تبريد قلب المفاعل عندما يكون المفاعل معزوالً عن التوربينات )تابع(

وكان ال بد أيضا ً من إزالة حرارة االضمحالل من الوقود النووي في الوحدات :٦-٤


ف ي الوح دة  ،٤توقف ت مع دات تبري د مي اه ح وض الوق ود المس تھلك وإع ادة ملئ ه ٢٨ع ن العم ل بس بب
انقطاع القوى الكھربائية خارج الموقع .وكان حوض الوقود المستھلك في الوحدة  ٤الذي كان يحت وي
على أكثر من  ١ ٣٠٠مُجمعة وقود مستھلك يحتفظ بأكبر مقدار م ن ح رارة االض محالل الت ي ك ان ال
بد من التخلص منھا بين كل أحواض الوقود المستھلك في الوحدات.

 ٢٨تمأل أحواض الوقود المس تھلك الت ي ُتخ َّزن فيھ ا مُجمع ات الوق ود المس تعملة والجدي دة ،بالمي اه لت وفير ت دريع إش عاعي وإلزال ة
الحرارة من الوقود النووي المخزن فيھا .غير أنه بدون التبريد ،من شأن مياه األحواض أن تبدأ في التبخر في نھاية المط اف .وإذا
استمرت ھذه الحالة بدون إعادة تغذية األحواض بالماء ،يتوقف تبريد الوقود عندما ينخفض مستوى المياه وينكش ف غط اء الوق ود.
وينشأ عن الحرارة المفرطة وكشف الغطاء أضرار بالوقود وانطالق نويدات مشعة.

٢٩





ف ي الوح دة  ،٥انخف ض ف ي البداي ة ض غط المفاع ل ال ذي ك ان ي تم اإلبق اء علي ه مرتفع ا ً ع ن طري ق
استخدام مضخة ألغراض اختبار الضغط وقت وق وع الزل زال عن دما توقف ت المض خة بس بب انقط اع
القوى الكھربائية خارج الموقع .وبدأ الضغط في االرتف اع بس بب ح رارة االض محالل ولكن ه ظ ل أق ل
بكثير من مستويات الضغط الموجب لتنشيط صمامات األمان خالفا ً لما كان في الوحدتين  ٢و.٣
في الوحدة  ،٦كان ض غط المفاع ل قريب ا ً م ن مس توى الض غط الج وي وكان ت درج ة ح رارة المفاع ل
قريب ة م ن درج ة ح رارة الغرف ة أثن اء وج ود الوق ود ف ي قل ب المفاع ل ،وكان ت ح رارة االض محالل
منخفضة.

في أحواض الوقود المستھلك في جميع الوحدات وفي حوض الوقود المستھلك المشترك ٢٩حيث فقدت إمكان ات
التبريد وإعادة التغذية بعد انقط اع الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع ،ب دأت درج ات ح رارة مي اه األح واض ف ي
االرتفاع بسبب حرارة االضمحالل.
وفي إطار التصدي للزلزال وانقطاع القوى الكھربائية خ ارج الموق ع ،ن ّ
ش ط المش غلون إج راءات تش غيلية غي ر
٣٠
عادية ’على أساس األحداث‘ في كل غرف التحكم الرئيسية الثالث في الوحدات الست  .وج رى تنش يط فري ق
للتصدي لحالة الطوارئ الناجمة عن الزلزال في مرك ز التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع ف ي المبن ى المع زول
زلزاليا ً ٣١.وكان مراقب الموقع مسؤوالً عن توجيه التصدي داخل الموقع والتنسيق مع المنظمات داخل الموق ع
وخارجه ،باعتباره مدير مركز التصدي للطوارئ التابع لشركة تيبكو .وكان ثالثة من مراقبي النوب ات ف ي ك ل
غرفة من غرف التحكم الرئيسية مسؤولين عن توجيه اإلجراءات في وحدتھم تحت قيادة مراقب الموقع.
وتصدت الوحدات في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ة للح دث الب ادئ – الزل زال واالنقط اع المت زامن
ف ي الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع – عل ى النح و المت وخى ف ي التص ميم وحس ب م ا ت نص علي ه إج راءات
التشغيل )باستثناء بعض إجراءات المش ِّغل التي تعرقلت أو تأخرت بسبب الھزات الالحقة( )الشكل .(٢-٢

 ٢٩خزنت في حوض الوقود المستھلك المشترك الذي كان بمثابة مرفق ثانوي مشترك بين الوحدات في مبنى منفص ل ب القرب م ن
الوحدة  ٤أكثر من  ٦ ٠٠٠مُجمعة وقود مستھلك كانت كلھا تحتاج إلى إزالة حرارة االضمحالل منھا.
٣٠

تقاسمت كل وحدتين غرفة تحكم رئيسية مشتركة ،أي الوحدتان  ١و ،٢والوحدتان  ٣و ،٤والوحدتان  ٥و.٦

 ٣١أق يم المبن ى المع زول زلزالي ا ً نتيج ة للخب رة المكتس بة م ن ت أثيرات زل زال نيغات اكين-شويتس و-أوك ي ف ي محط ة كاش يوازاكي-
صمِّم المبنى لتحمل ال زالزل وجھ ز بق وى
كاريوا للقوى النووية في عام  ،٢٠٠٧ووضع موضع التشغيل في تموز/يوليه  .٢٠١٠و ُ
كھربائية احتياطية .واحتوى المبنى على تھوية مر َّ
شحة وتدريع للوقاية من النشاط اإلشعاعي.

٣٠

الشكل  :٢-٢تصدي محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية للزلزال وانقطاع القوى الكھربائية خارج الموقع.

التسونامي وانقطاع التيار الكھربائي في المحطة
أ ّدى الزلزال ،باإلضافة إلى إحداث حركة أرضية قوية ،إلى إزاحة مقدار ھائل من المياه ،مما أ ّدى إلى ح دوث
سلسلة من أمواج تسونامي كبيرة ] .[14وعن دما وص لت أم واج التس ونامي ھ ذه إل ى الس احل نجم ت عنھ ا آث ار
تدميرية في مساحة شاسعة )الشكل .(٣-٢

٣١

الشكل  :٣-٢تباين ت أثير أم واج التس ونامي م ن حي ث الفيض ان )الج زء العل وي( وارتف اع األم واج )الج زء الس فلي( ٣٢عل ى أس اس
الخصائص الجغرافية للساحل وتضاريسه ].[15

وب دأت أم واج التس ونامي ف ي الوص ول إل ى محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة بع د نح و  ٤٠دقيق ة
م ن وق وع الزل زال .وك ان الموق ع محمي ا ً م ن الموج ة األول ى الت ي ت راوح ارتفاعھ ا ب ين  ٤و ٥أمت ار
بفضل حواجز بحرية ضد أمواج تسونامي كانت مصمَّمة للوقاي ة م ن ارتف اع أقص ى ألم واج التس ونامي ،وھ و
 ٥٫٥أمتار ] .[16غير أنه بعد نحو  ١٠دقائق من الموجة األولى ،أغرقت الموج ة الثاني ة واألكب ر الت ي ت راوح
ارتفاعھا بين  ١٤و ١٥م ،الحواجز البحرية وغمرت الموق ع .وأغرق ت الموج ة جمي ع الھياك ل والمع دات الت ي
كان ت موج ودة ف ي الواجھ ة البحري ة وك ذلك المب اني الرئيس ية )بم ا فيھ ا مب اني المف اعالت والتوربين ات
والخدمات( التي كانت قائمة على ارتفاعات أعلى) ٣٣الشكل  ،(٤-٢وتسبب ذلك في سلسلة األحداث التالية:
 ٣٢طغيان الموجة ھو ارتفاعھا عند أبعد نقطة على الشاطئ ،واالرتفاع الفيضاني ھو ذروة ارتفاع الموجة بالنس بة لمس توى س طح
البحر.
 ٣٣كانت مباني اإلدارة والمبنى المعزول زلزاليا ً ال ذي ك ان يحت وي عل ى مرك ز التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع تق ع ف ي منح در
ارتفاع ه  ٣٥م تقريب ا ً )وھ و ارتف اع الموق ع التضاريس ي األص لي قب ل حف ر منطق ة الموق ع لوض ع الوح دات ف ي مواض عھا أثن اء
التشييد(.

٣٢







غمرت الموجة مضخات مياه البحر والمحركات غير المحمية في أم اكن س حب المي اه م ن البح ر إل ى
داخ ل المحط ة عل ى الش اطئ وألحق ت أض راراً بھ ا؛ وك ان ذل ك يعن ي أن ُنظ م المحط ة ومكوناتھ ا
األساسية ،بما فيھا مولدات الكھرباء االحتياطية المبَّردة بالماء وتعمل بالديزلَّ ٣٤
تعذر تبري دھا لض مان
استمرار تشغيلھا.
غمرت الموجة مبن ى الخ زن الج اف الواق ع ب القرب م ن الش اطئ ب ين الوح دات  ٤-١والوح دتين ٦-٥
وألحق ت أض راراً بھ ا .ول م تق ع أي آث ار كبي رة عل ى برامي ل الخ زن والوق ود المخ َّزن فيھ ا حس ب م ا
جرى تأكيده الحقا ً ].[17
دخلت المياه المباني وأغرقتھا ،بما فيھ ا جمي ع مب اني المفاع ل والتوربين ات ،والمبن ى المش ترك لخ زن
الوق ود المس تھلك ،ومبن ى المول دات الت ي تعم ل بال ديزل .وألحق ت المي اه أض راراً بالمب اني والمع دات
الكھربائية والميكانيكية في الطابق األرضي والطوابق الدنيا .وش ملت المع دات الت ي أص يبت بأض رار
مولدات الكھرب اء االحتياطي ة الت ي تعم ل بال ديزل أو وص الت الق وى المتص لة بھ ا ،وھ و م ا أدى إل ى
انقطاع التيار المتردد االحتياطي .ولم يؤثر الفيضان ف ي أداء مول د احتي اطي واح د فق ط مب رد ب الھواء
كان يعمل بالديزل ،وھو المولِّد الخاص بالوحدة  ٣٥٦وظل ھ ذا األخي ر يعم ل واس تمر ف ي تزوي د ُنظ م
األمان الخاصة بالوحدة  ٦بالتيار المتردد االحتياطي وأتاح بذلك تبريد المفاعل.

ونتيجة لتل ك األح داث ،فق دت الوح دات  ٥-١جمي ع الق وى الكھربائي ة المتول دة بالتي ار وھ ي حال ة يُطل ق عليھ ا
انقطاع التيار الكھربائي في المحطة
وبالنظر إلى انقطاع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة ف ي الوح دات  ،٥-١ت م الش روع ف ي إج راءات التش غيل ف ي
حاالت الطوارئ الناجم ة ع ن ’انقط اع جمي ع الق وى الكھربائي ة المتول دة بالتي ار المت ردد‘ ] .[18وأعل ن مراق ب
الموقع الذي كان رئيسا ً لمركز التصدي للطوارئ داخل الموقع الخاص بالمنظمة المش ِّغلة ،وھ ي ش ركة تيبك و،
عن ”حدث مح َّدد“ حسب ما ھو وارد في اللوائح المتص لة بق انون الت دابير الخاص ة المتعلق ة بالتأھ ب للط وارئ
النووية ] ،[19المشار إليھ ا فيم ا يل ي باس م ق انون الط وارئ النووي ة ،اس تناداً إل ى حال ة ’ع دم ت وفر بع ض ُنظ م
األمان‘ .وأُبلغت الوكاالت ذات الصلة خارج الموقع بذلك وفقا ً لمتطلبات قانون الطوارئ النووية.
وكان ت وح دات محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة مص ممة بحي ث تك ون ق ادرة عل ى الص مود ف ي
حال ة انقط اع الكھرب اء ع ن المحط ة ،عل ى غ رار المحط ات األخ رى م ن نف س العم ر ،لم دة ثم اني س اعات
اعتماداً على قدرة بطاريات التيار المستمر في وحدات المفاعالت.٣٦
 ٣٤كانت كل وحدة تحتوي على زوج من مولدات الكھرب اء االحتياطي ة الت ي تعم ل بال ديزل ،وكان ت الوح دة  ٦تحت وي عل ى مولِّ د
زودت الوح دات  ٢و ٤و ٦بمول دات مب رَّ دة ب الھواء .وب النظر إل ى أن تل ك
إضافي .ومن ھذه المولدات التي بلغ ع ددھا  ١٣مول داًِّ ،
المولدات كانت مبرَّ دة بالھواء فإن صالحيتھا للتشغيل لم تتأثر مباشرة بفقدان مياه التبريد جراء تلف مضخات مياه البحر.
 ٣٥لم تتأثر ،فيما يبدو ،المولِّدات المبرَّ دة بالھواء التي تعم ل بال ديزل ف ي ح االت الط وارئ الخاص ة بالوح دتين  ٢و) ٤ف ي الط ابق
األرضي من المبنى المش ترك لخ زن الوق ود المس تھلك( ،والوح دة ) ٦بالط ابق األول م ن مبن ى منفص ل عل ى ارتف اع أعل ى( بمي اه
الفيضان .غير أن مكونات المولِّدات المبرَّ دة بالھواء التي تعمل بالديزل في حاالت الطوارئ )أي معدات التحويل ،ومراك ز الق وى،
واأللواح ،وغيرھا( الخاصة بالوحدتين  ٢و ٤في الطابق الس فلي م ن المبن ي المش ترك لخ زن الوق ود المس تھلك تعرض ت ألض رار
بسبب المياه.
 ٣٦تزوَّ د محطات القوى النووية عموما ً بمصادر للقوى الكھربائية المتولدة بالتيار المستمر داخ ل الموق ع وبمص ادر احتياطي ة إض افية
للقوى الكھربائية المتولدة بالتيار المتردد )أي مولدات توربينات الغ از أو محرك ات ال ديزل( ك ي تك ون ق ادرة عل ى الص مود ف ي حال ة
انقطاع التيار الكھربائي عن المحطة لفترة زمنية محدودة تتراوح بين  ٤و ٧٢ساعة .ويستند تحديد فترة التحمل أساسا ً إل ى الم دة الت ي
تس تغرقھا إع ادة مص ادر الق وى الكھربائي ة المتول دة بالتي ار المت ردد إل ى محط ة الق وى النووي ة وق درة الت دابير المتاح ة .و ُتس تخدم ف ي
غض ون ذل ك مع دات ،مث ل بطاري ات التي ار المس تمر ،والمقوم ات العكس ية للتي ار المس تمر/التيار المت ردد ومص ادر التي ار المت ردد
االحتياطية الثانوية األخرى )مثل توربينات الغاز أو المولدات التي تعمل بالديزل(.

٣٣

الشكل  :٤-٢ارتفاعات وأماكن ھياكل ومكونات محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ].[20

انقطاع التيار الكھربائي المستمر في الوحدات  ،١و ،٢و٤
ُج ِّھ زت جمي ع الوح دات ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة بمص ادر للتي ار المس تمر داخ ل الموق ع
لتوفير إمدادات القوى في حاالت الطوارئ ،ولكن الفيضانات أثرت أيض ا ً عل ى ھ ذه المع دات ف ي الوح دات ،١
و ،٢و ،٤وغمرت بطاريات التيار المستمر ،أو ألواح القوى الكھربائية ،أو التوص يالت .وفق د بالت الي ت دريجيا ً
التيار الكھربائي المستمر في الوحدات  ١و ٢و ٤أثناء الدقائق العشر أو الخمس عش رة األول ى م ن الفيض انات
وبات من الصعب التغلب على انقطاع التيار الكھربائي في المحطة.

٣٤

ونظراً النقطاع جميع القوى )المتولدة بالتيار المتردد والتيار المستمر( ،لم يعد في مقدور مش غلي المحطت ين ١
و ٢رصد البارامترات األساسية للمحطة ،مثل ضغط المفاعل ،ومستوى ماء المفاع ل ،أو حال ة ال ُنظم الرئيس ية
ومكوناتھ ا المس تخدمة ف ي تبري د قل ب المفاع ل .وكم ا ج اء م ن قب ل فق د فُق دت الق درة عل ى إزال ة الح رارة م ن
أحواض الوقود المستھلك في كل الوحدات بع د انقط اع الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع .وأس فر انقط اع التي ار
الكھربائي المستمر في الوحدات  ١و ٢و ٤ھو اآلخر عن عدم تم ُّك ن المش غلين م ن رص د درج ة ح رارة الم اء
ومستوياته في أحواض الوقود المستھلك في تلك الوحدات.
وفي ظل عدم وجود إجراءات لمعالجة انقطاع جميع القوى )المتولدة بالتيار المتردد والتيار المس تمر( ،ل م تك ن
لدى مشغلي الوحدات  ١و ٢و ٤تعليمات محددة بشأن كيفية التعام ل م ع انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة
في تلك الظروف .وبدأ المشغلون وموظفو مركز التصدي للطوارئ ف ي اس تعراض الخي ارات المتاح ة وتحدي د
السُبل الممكنة الستعادة القوى الكھربائية وبذلك استعادة القدرة على رصد المحطة والتحكم فيھا.

التصدي في الوحدات  ٣و ٥و٦
احتفظ ت الوح دات  ٣و ٥و ٦ب القوى الخاص ة بھ ا وھ و م ا مك ن المش غلين م ن مراقب ة حال ة المحط ة حي ث
اس تمرت المؤش رات وأجھ زة ال تحكم ف ي غرف ة ال تحكم الرئيس ية ف ي العم ل .وأت اح ذل ك للمش ِّغلين مواص لة
إجراءاتھم التشغيلية الطارئة ’على أساس األعراض‘ في التصدي لألحداث:






ف ي الوح دة  ،٣فتح ت تلقائي ا ً ص مامات األم ان لوقاي ة وع اء المفاع ل م ن تك ون ض غط مف رط ،وأع اد
المش ِّغلون تش غيل نظ ام تبري د ع زل قل ب المفاع ل ي دوياً ،وال تحكم ف ي ض غط مي اه المفاع ل ورص ده
باستخدام التيار الكھرب ائي المس تمر .وأغل ق المش ِّغلون أيض ا ً المع دات غي ر الحرج ة األخ رى لتحقي ق
أقص ى ق در م ن جاھزي ة بطاري ات التي ار المس تمر م ن أج ل إطال ة م دة التغل ب عل ى انقط اع التي ار
الكھربائي في المحطة.
أتيح أيضا ً تي ار كھرب ائي مس تمر ف ي الوح دة  .٥ول م يك ن المفاع ل يولِّ د بخ اراً ،ول ذلك تع ذرت إزال ة
الح رارة المتبقي ة باس تخدام نظ ام التبري د الع الي الض غط .ول م ت نجح محاول ة تجري ب خي ارات بديل ة
لخفض ضغط وعاء المفاعل للتمكين من ضخ المبرِّ د باستخدام ُنظم منخفضة الضغط ،واستمر ارتف اع
الحرارة والضغط في وعاء المفاعل الذي كان مضغوطا ً وممتلئا ً بالماء.
ل م ينقط ع التي ار الكھرب ائي ف ي الوح دة  ٦نظ راً ألن الق وى الكھربائي ة المتول دة بالتي ار المت ردد كان ت
متاحة من مولد احتي اطي واح د ك ان يعم ل بال ديزل .وھن ا رك زت الجھ ود عل ى الحف اظ عل ى وظ ائف
األم ان األساس ية للتغل ب عل ى انقط اع الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع .وك ان ض غط المفاع ل عن د
مستوى الضغط الجوي ،وأتاح ذلك استخدام نظم منخفضة الضغط لضخ مي اه التبري د؛ غي ر أن بع ض
المكونات الضرورية لتلك ال ُنظم كانت قد تضررت من الفيضان وباتت في حاجة إلى إصالح.

 -٢-١-٢تطورات الحادث
حالة الطوارئ النووية في الوحدتين  ١و٢
نظراً النقطاع جميع القوى الكھربائية في الوحدتين  ١و ،٢لم تكن ھناك أي مؤشرات متاح ة للمش غلين لمعرف ة
ما إذا كانت ُنظم األمان تعمل بشكل س ليم أو م ا إذا كان ت تعم ل أص الً ،م ن أج ل الحف اظ عل ى وظ ائف األم ان

٣٥

األساسية .٣٧وأعلن مشغلو المحطة بعد أن عجزوا عن تحديد مستوى الماء في المفاعل والحالة التش غيلية ل ُنظم
التبريد ،أن تبريد قلب المفاعل )وظيفة األمان األساسية( قد فُقدت .وبالتالي ،أبلغ مرك ز التص دي داخ ل الموق ع
أجھزة التصدي خارج الموقع ومقر شركة تيبكو والسلطات الحكومية ذات الص لة أن ظ روف الط ارئ الن ووي
قائمة ف ي الوح دتين  ١و ٢عل ى أس اس ’ع دم ق درة نظ ام تبري د قل ب المفاع ل ف ي ح االت الط وارئ عل ى ض خ
الماء‘ ].[21

وضع استراتيجية للتصدي للحوادث العنيفة
ب دأ الموظف ون ف ي مرك ز التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع ف ي اتب اع المب ادئ التوجيھي ة المح ددة للتص دي
للحوادث العنيفة ،ون ّ
شط المشغلون في غرفة التحكم الرئيسية المشتركة ب ين الوح دتين  ١و ٢اإلج راء التش غيلي
للتصدي للحوادث العنيف ة .وبع د أن ب دا أن نظ ام تبري د قل ب المفاع ل ق د تض رر ،رك زت اس تراتيجية التص دي
للحادث على ضخ المياه ف ي المف اعالت لمن ع أو تخفي ف إمكاني ة تض رر الوق ود الن ووي .و ُح ِّدد خي اران لض خ
الماء في المفاعالت:



استخدام ُنظم يمكن أن تض خ الم اء مباش رة ف ي المف اعالت حت ى تح ت ض غط مرتف ع ،وھ و م ا تطل ب
استعادة التيار الكھربائي المتردد.
اس تخدام مع دات بديل ة ،مث ل أجھ زة اإلطف اء النقال ة ومض خات اإلطف اء الثابت ة الت ي تعم ل بال ديزل
ويمكنھا ضخ المياه تحت ض غط م نخفض ،وتطل ب ذل ك تخف يض ض غط المف اعالت ومواءم ة خط وط
الوقاية من الحرائق من أجل ضخ المياه في قلب المفاعل.٣٨

واعتمد مركز التصدي للط وارئ داخ ل الموق ع اس تراتيجية تبري د قل ب المفاع ل الت ي تق وم باس تخدام مض خات
اإلطف اء الثابت ة الت ي تعم ل بال ديزل وأجھ زة اإلطف اء م ن خ الل نظ ام الوقاي ة م ن الحرائ ق لحق ن المي اه ف ي
المفاعالت ،باإلضافة إلى توصيل مصادر مؤقتة للقوى.
وأعط ي تنفي ذ ھ ذه االس تراتيجية ف ي الوح دتين  ١و ٢األولوي ة العلي ا ،وكان ت ھ ذه االس تراتيجية قابل ة للتطبي ق
على كل الوحدات األخرى بعد إدخال بعض التغييرات عليھا .من ذلك على سبيل المثال أن إج راءات التص دي
للحادث في الوحدة َّ ٥
تمثلت في استعادة التي ار الكھرب ائي المت ردد ع ن طري ق اس تخدام الخ ط المت اح للتوص يل
المشترك ٣٩مع المولد االحتياطي الذي كان يعمل بالديزل في الوحدة .٦

حالة تبريد قلب المفاعل في الوحدتين  ١و٢
أوقف المش ِّغلون ِّ
مكثف العزل في الوحدة  ١مباشرة قبل وقوع التسونامي وفقا ً إلجراءات تشغيل مح ددة لل تحكم
ف ي مع دل تبري د المفاع ل .وتحق ق ذل ك ع ن طري ق إغ الق الص مامات )خ ارج وع اء االحت واء األوّ ل ي وتعم ل
بالتيار المستمر ،كما ھو مبين في اإلطار  .(٢-٢وبعد نحو ساعتين ونص ف الس اعة م ن فق دان المؤش رات ف ي
الساعة  ١٨:١٨من يوم  ١١آذار/مارس ،تب يَّن أن بع ض مص ابيح اإلش ارة ف ي تل ك الص مامات كان ت ال ت زال
 ٣٧تأكدت وظيف ة األم ان األساس ية المتعلق ة ب التحكم ف ي التفاعلي ة قب ل انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة م ن خ الل مؤش رات
كشفت عن إدخال قضبان التحكم وتوقف التفاعل االنشطاري.
٣٨

صُمم نظام الوقاية من الحرائق أساسا ً إلطفاء الحرائق وغمر وعاء االحتواء بالماء وليس لضخ المياه في المفاعل.

ُ ٣٩ر ِّكب ت خط وط رب ط مش ترك ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة قب ل عق د م ن ال زمن لتحس ين التص ميم فيم ا يتعل ق
بالتص دي للح وادث .ول م يك ن تقاس م الق وى الكھربائي ة الطارئ ة العامل ة ف ي الوح دة  ٦ممكن ا ً إالّ م ع الوح دة  ٥نظ راً ألن ھ ذه
التوصيالت المشتركة لم تكن مركبة إالّ بين كل زوج من الوحدات ،أي الوحدتان  ١و ،٢والوحدتان  ٣و ،٤والوحدتان  ٥و.٦

٣٦

سليمة ،وھو ما أكد أن صمامات التحكم كانت مغلق ة .وح اول المش ِّغلون تش غيل ِّ
مكث ف الع زل ع ن طري ق ف تح
تلك الصمامات .أن مكثف العزل لم يشتغل مما دل على أن صمامات العزل التي كانت تعمل بالتي ار الكھرب ائي
المتردد )داخل وعاء االحت واء األوّ ل ي( كان ت مغلق ة ٤٠.ول ذلك ،فق دت وظيف ة األم ان األساس ية المتعلق ة بتبري د
قل ب المفاع ل ف ي الوح دة  ١عن دما أوق ف المش ِّغلون مكث ف الع زل قب ل وق وع التس ونامي مباش رة ،وارتفع ت
حرارة قلب المفاعل في الوحدة  ١منذ ذلك الحين.
وباإلض افة إل ى ذل ك ،أش ارت القياس ات المحلي ة )ف ي مبن ى المفاع ل( ف ي الس اعة  ٢٠:٠٧أن المفاع ل ك ان ال
يزال قريبا ً من الضغط التشغيلي البالغ  ٧٠بار ) ٧ميغاباس كال( وح ال ذل ك دون ض خ المي اه بأس اليب بديل ة ل م
تكن ممكنة إالّ تحت ضغط قدره  ٨بار ) ٠٫٨ميغاباسكال(.
وبعد عدة تقارير من مركز التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع بش أن حال ة الوح دة  ١والوح دات األخ رى ،وبع د
موافقة رئيس الوزراء في الساعة  ،١٨:٣٠أعلنت حكومة اليابان عن وقوع طارئ ن ووي ف ي الس اعة ١٩:٠٣
من يوم  ١١آذار/مارس.٤١
وف ي الوح دة  ،٢الت ي كان ت أيض ا ً ب دون أي مؤش رات عل ى عم ل نظ ام تبري د قل ب المفاع ل وض غطه ودرج ة
حرارته ،افترض المشغلون سيناريو الحالة األسوأ المتمثل في توقف نظام تبريد عزل قلب المفاع ل ع ن العم ل
واستمرار ارتفاع درجة حرارة قلب المفاعل في الوحدة  .٢وفي الساعة  ٢١:٠١أبلغ مركز التص دي للط وارئ
داخل الموقع السلطات الحكوم ة أنھ ا تتنب أ ب أن ي ؤدي ع دم وج ود أي تبري د إل ى كش ف قل ب مفاع ل الوح دة  ٢ف ي
حوالي الساعة  .٢١:٤٠وبعد ھذه التنبؤات ،أصدر رئيس ال وزراء بص فته الم دير الع ام للمق ر الرئيس ي للتص دي
للطوارئ النووية أمراً ف ي الس اعة  ٢١:٢٣م ن ي وم  ١١آذار/م ارس ب إجالء الجمھ ور الموج ود ف ي ح دود  ٣ك م
وإيوائه في حدود مسافة تراوحت بين  ٣و ١٠كم من الموقع.٤٢
وتأكد انكشاف قلب مفاعل الوحدة  ١عندما اك ُتشفت مستويات إشعاعية عالي ة ف ي مبن ى المفاع ل م ن جان ب فري ق
كان قد أُرسل في الساعة  ٢١:٥١لتأكيد حالة تشغيل ِّ
مكثف الع زل .٤٣وكان ت تل ك إش ارة عل ى ش دة الظ روف ف ي
مفاعل الوحدة  ،١وإمكانية تضرر قلب المفاعل.

تدھور األوضاع في نظام االحتواء في الوحدة ١
في أعقاب تأكيد توقف تبريد قلب المفاعل ف ي الوح دة  ،١ظھ رت تح ديات أخ رى ف ي وظيف ة أخ رى م ن وظ ائف
األم ان األساس ية ،وھ ي االحت واء ،عن دما تس نت ق راءة ض غط وع اء االحت واء ف ي الس اعة  ٢٣:٥٠م ن ي وم
 ١١آذار/م ارس .وتج اوز ض غط وع اء االحت واء الح د األقص ى للض غط المحت اط ل ه ف ي التص ميم ،ودفع ت ھ ذه
 ٤٠لم تكن وضع الصمامات واضحا بالنسبة إلى المشغلين نظرً ا إلى التوقيت غير المؤكد وتسلسل كل نوع من أنواع انقطاع الكھرب اء
الذين من شأنھما تحديد حالة صمامات العزل .وكان م ن المفت رض أن تح افظ جمي ع مكثف ات الع زل عل ى وض عھا ل دى انقط اع التي ار
المتردد ،غير أن صمامات العزل التي كان ت تعم ل بالتي ار الكھرب ائي المت ردد مص ممة لك ي تغل ق ف ي ح ال انقط اع ق وى ال تحكم )أي
التيار المتردد(.
 ٤١أنشئ في نفس الوقت المقر الرئيسي للتصدي للطوارئ النووية ف ي مكت ب رئ يس ال وزراء ،وت ولى رئ يس ال وزراء مس ؤولياته
كمدير عام للمركز من أجل توجيه التصدي الوطني لحالة الطوارئ النووية.
 ٤٢كانت الحكومة المحلية لمحافظ ة فوكوش يما ق د أص درت ف ي وق ت س ابق ف ي الس اعة  ٢٠:٥٠أم ر إج الء للس كان المقيم ين ف ي
حدود  ٢كم من المحطة بعد تقييم إعالن حالة الطوارئ النووية والتباحث مع مسؤولي شركة تيبكو حول عدم الت يقن المتعل ق بحال ة
محطات القوى النووية.
ثوان من إقامتھم في المبنى.
 ٤٣سجلت أجھزة قياس الجرعات الشخصية مستويات مرتفعة بلغت  ٠٫٨ملّي سيفرت في نحو عشرة
ٍ

٣٧

المعلومات مراقب الموقع إلى إصدار أم ر بالتحض ير لتھوي ة وع اء االحت واء ف ي الوح دة  .١وتطلب ت ھ ذه الحال ة
أيض ا ً التبلي غ ع ن حال ة ط وارئ اس تناداً إل ى ’ارتف اع غي ر ع ادي ف ي ض غط وع اء االحت واء األوّ ل ي‘ عل ى النح و
المح َّدد في اللوائح المتصلة بقانون الطوارئ النووية ].[19
وسجلت قياسات ضغط االحتواء في الوحدة  ١أعلى قيمة للضغط ف ي الس اعة  ٢:٣٠وف ي الس اعة  ٢:٤٥م ن ي وم
 ١٢آذار/مارس.

تأكيد حالة الوحدة  ٢والتركيز على تعافي وظيفة األمان في الوحدة ١
في الس اعة  ٢:١٠م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس ،تم َّك ن فري ق م ن دخ ول الغرف ة الت ي كان ت توج د فيھ ا مع دات نظ ام
تبريد عزل قلب مفاع ل الوح دة  ٢وق راءة الب ارامترات لتحدي د حال ة النظ ام .وأُبلغ ت الحال ة التش غيلية إل ى مرك ز
التصدي للطوارئ داخل الموقع في الساعة  ٢:٥٥من يوم  ١٢آذار/مارس ،وساعد ذلك على توض يح حال ة تبري د
قلب مفاعل الوحدة  ٢التي لم تكن معروفة من قبل ،وذلك بعد نحو  ١١ساعة من توق ف الرص د ف ي غرف ة ال تحكم
الرئيسية .ومع تأكيد تبريد قلب مفاعل الوحدة  ٢والتحدي الكبير أمام وظيفة االحتواء في الوح دة  ،١ق رَّ ر مراق ب
الموقع أن ينصب التصدي للحادث على جھود التھوية في الوحدة .١
وفي الوقت الذي كان يجري فيه تط وير خط ط التھوي ة ،تب ين أن اس تراتيجية التص دي م ن أج ل إع ادة تبري د قل ب
مفاعل الوحدة  ١من خالل استخدام مضخة اإلطفاء لضخ الماء غير قابلة للتنفيذ نظ را إل ى أن ه ت م اكتش اف تعط ل
ھذه المضخة في الساعة  ١:٤٨م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس .و ُن ِّف ذ بع د الب ديل المتمث ل ف ي اس تخدام عرب ات اإلطف اء
المتصلة بمنفذ الضخ في مبن ى التوربين ات والت ي كان ت ق د ُر ِّكب ت ف ي الس نة الس ابقة كت دبير للوقاي ة م ن الحرائ ق
استناداً إلى الخبرة المكتسبة من زلزال نيغاتاكين-شويتسو-أوكي.

ارتفاع حرارة الوحدة  ٥واستعادة التيار الكھربائي المتردد
في نفس الوقت تقريباً ،فتح أحد صمامات تخفيف الضغط في الوحدة  ٥تلقائيا ً للم رة األول ى بع د نح و  ١٠س اعات
من انقطاع التيار الكھربائي في المحطة ألن ضغط المفاعل وصل إلى القيمة المحددة لفتحه وكان ذلك في الس اعة
 ١:٤٠من يوم  ١٢آذار/مارس .وفتح الصمام وأغلق تلقائيا ً ع دة م رات للحف اظ عل ى الض غط ف ي النط اق المح َّدد
في التصميم نظرا إلى استمرار حرارة مفاعل الوحدة  ٥في االرتفاع في ظل عدم وجود تدابير إلزالة الحرارة.
وظلت صمامات األمان تعمل تلقائيا ً للحد من الضغط ولكن لم يكن من الممكن استخدامھا لتخف يض الض غط نظ راً
َّ
معطلة ألغراض االختبار الذي أُج ري قب ل وق وع الح ادث .وج رى
ألنَّ وظيفة تخفيف الضغط في معظمھا كانت
النظر ف ي اتب اع نھ ج ب ديل لتخف يض الض غط ع ن طري ق ف تح ص مام ص غير )فوھ ة التھوي ة الرئيس ية( ف ي وع اء
المفاع ل حي ث ك ان التي ار الكھرب ائي المس تمر متاح ا ً لھ ذا الغ رض .وبع د ذل ك ف ي الس اعة  ٦:٠٦م ن ي وم ١٢
آذار/مارس ،أي بعد  ١٤٫٥ساعات تقريبا ً من انقطاع التيار الكھربائي في المحطة ،فتحت فوھة التھوية الرئيس ية
من بُعد وتركت مفتوحة لتصريف ضغط وعاء المفاعل المملوء بالماء .وباإلضافة إلى ذلك ،تم االنتھاء تمام ا ً م ن
توصيل القوى الكھربائية بين الوحدة  ٥والمولِّد االحتياطي الذي كان يعمل بالديزل في الوح دة  ٦بع د نح و ١٦٫٥
ساعات م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة ،وأت اح ذل ك توص يل بع ض الق وى الكھربائي ة المتول دة بالتي ار
المتردد إلى معدات الوحدة  ،٥مثل المضخات والصمامات المطلوبة إلزالة حرارة المفاعل.

٣٨

التبريد البديل لقلب مفاعل الوحدة ١
في غضون ذلك ،انخفض ضغط مفاعل الوحدة  ١بما يكفي ٤٤للسماح بطريقة بديلة لضخ المي اه .وب دأ ف ي الس اعة
 ٤:٠٠من يوم  ١٢آذار/مارس أي بع د  ١٢٫٥س اعات تقريب ا ً م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة اس تخدام
أس لوب ب ديل للتبري د ،وھ و ض خ المي اه العذب ة م ن أجھ زة اإلطف اء إل ى مفاع ل الوح دة  ١الس تعادة تبري د قل ب
المفاع ل .واس تمر ض خ المي اه م ن عرب ة ض خ واح دة حمولتھ ا ط ن واح د بص ورة متقطع ة لنح و  ٥٫٥س اعات،
وتع يَّن عل ى العرب ة أن تع ود إل ى ص ھريج المي اه العذب ة بش كل دوري للت زود بالمي اه .وف ي الوق ت نفس ه ،اس تمر
العمل ف ي إنش اء خ ط مباش ر م ن الص ھريج .وب دأ الحق ا ً بع د م ا يزي د قل يالً عل ى  ١٧٫٥س اعة م ن انقط اع التي ار
الكھربائي في المحطة ضخ المياه العذبة باستمرار إلى الوحدة  ١مباشرة من الصھريج.

تھوية احتواء الوحدة ١
تبين من قياس ضغط احتواء الوحدة  ١في الساعة  ٤:١٩من يوم  ١٢آذار/م ارس أن الض غط ف ي االحت واء ق د
انخفض منذ آخر قياس )في الساعة  (٢:٤٥دون أي إجراء م ن المش ِّغل وب دون مس ار مح دد للتھوي ة ،وھ و م ا
أشار إلى حدوث بعض التخفيف غير المقصود في ضغط االحتواء من خالل مسار غي ر معل وم .وع الوة عل ى
ذل ك فق د كش فت مس تويات اإلش عاعات الت ي قيس ت عن د البواب ة الرئيس ية بع د ذل ك بفت رة وجي زة ع ن ح دوث
زي ادة ٤٥.وك ان ذل ك مؤش راً أيض ا ً عل ى انط الق بع ض الم واد المش عة غي ر الخاض عة لل تحكم م ن االحت واء
األوّ ل ي ،أي ت دھور االحت واء .ودف ع ت دھور األوض اع اإلش عاعية ف ي الموق ع واقت ران ذل ك بارتف اع ض غط
االحت واء ف ي الوح دة  ١بالحكوم ة إل ى توس يع منطق ة اإلج الء إل ى عش رة ك م ف ي الس اعة  ٥:٤٤م ن ي وم ١٢
آذار/مارس.
وتق رر الب دء ف ي أنش طة تھيئ ة تھوي ة احت واء الوح دة  ١ف ي الس اعة  ٩:٠٠م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس .وبمج رد
استالم التأكي د م ن س لطات محافظ ة فوكوش يما ف ي الس اعة  ٩:٠٢باالنتھ اء م ن إج الء بل دة أوكوم اُ ،٤٦ن ّ
ش طت
الفرق للبدء في تعديل الصمامات من أجل ترتيب مسار تھوية احت واء الوح دة  .١ونجح ت جھ ود تحدي د مس ار
للتھوية بعد  ٥٫٥ساعات )اإلطار  (٣-٢عندما فُتح الصمام النھائي في المسار ف ي ح والي الس اعة  ١٤:٠٠م ن
يوم  ١٢آذار/مارس .وتأكد نجاح عملية التھوية بعد انخفاض ض غط االحت واء وفق ا ً للقياس ات الت ي أجري ت ف ي
الساعة  ،٤٧١٤:٣٠وأُبلغت السلطات الحكومية المختصة بذلك .وبالرغم من عدم ح دوث تغيي ر ملم وس ف وري
جلت ق راءة بلغ ت  ١مل ي سيفرت/س اعة تقريب ا ً لمع دل الجرع ة
في قياسات اإلشعاعات داخل حدود الموقع ُ ،س ِ
اإلشعاعية بعد نحو ساعة في الساعة  ٤٨١٥:٢٩في أحد أجھزة رصد الموقع بالقرب من الحد الش مالي الغرب ي
للوحدة .١
 ٤٤حدث تخفيف لضغط المفاعل من دون أي إجراءات من المش ِّغل أو ُنظم المحطة وھو ما أش ار إل ى أن مس اراً غي ر معل وم أت اح
تخفيف الضغط.
 ٤٥زيادة بنحو عشرة أضعاف ) ٠٫٠٠٠ ٠٦٩ملي سيفرت/ساعة قيست في الساعة  ٤:٠٠مقاب ل  ٠٫٠٠٠ ٥٩مل ي سيفرت/س اعة
في الساعة .(٤:٢٣
٤٦

اتفق مع سلطات محافظة فوكوشيما على االنتھاء من اإلجالء للبدء في التھوية.

 ٤٧تطلبت عملية التھوية إجماالً  ١٤٫٥ساعات منذ صدور أمر مراقب الموقع )في منتصف الليل تقريبا ً( وكان ذلك بس بب ارتف اع
مس تويات اإلش عاعات ف ي المنطق ة المحيط ة بحج رة الك بح ،الت ي تع يّن تع ديل ص ماماتھا ي دويا ً ،وبس بب نق ص إم دادات الھ واء
المضغوط الالزم لتشغيل الصمامات.
 ٤٨في الساعة  ،١٦:١٧الحظ مركز التصدي للطوارئ أن قياس اإلشعاعات الذي أُجري ف ي الس اعة  ١٥:٣١ب القرب م ن البواب ة
الرئيسية بلغ  ٠٫٥٦٩مل ي سيفرت/س اعة وأُخط رت ب ه الس لطات ف ي الس اعة  ١٦:٢٧نظ راً ألن قيمت ه تج اوزت المعي ار الق انوني
الموجب لإلبالغ ،وھو  ٠٫٥ملي سيفرت /ساعة .وتم تصحيح اإلخطار في الس اعة  ١٦:٥٣عن دما تب ين أن مس توى اإلش عاع ال ذي
قيس في الساعة  ١٥:٢٩كان  ١٫٠١٥ملي سيفرت/ساعة ،أي بعد تھوية الوحدة ) ١ولكن قبل حدوث االنفجار في الوحدة .(١

٣٩

توقف التبريد العادي لقلب المفاعل والبدء في التبريد االحتياطي لقلب المفاعل في الوحدة ٣
بينما كان يجري إنشاء نظام لتھوية االحتواء في الوح دة  ،١تع ين تع ديل التص دي لالنقط اع ف ي التي ار الكھرب ائي
في الوحدة  ٣عندما توقف نظام تبريد عزل قلب المفاعل عن العمل ف ي الس اعة  ١١:٣٦م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس
بعد  ٢٠٫٥ساعة تقريبا ً م ن التش غيل المتواص ل .وح اول المش ِّغلون دون طائ ل إع ادة تش غيل النظ ام ع دة م رات،
وبالتالي ،استمر غليان الماء وتبخره في المفاعل ،واستمر مستوى ماء المفاعل في االنخفاض.
وعندما وصل مستوى الماء إلى النقطة التي ينشط عندھا نظام ضخ المبرد العالي الضغط تلقائيا ً – تم تفعي ل نظ ام
التبريد االحتياطي لقلب المفاعل – في الساعة  ،١٢:٣٥وحافظ ھذا النظام تلقائيا ً على مستوى ماء المفاعل ض من
النطاق المحدد سل ًفا .ومع ذلك قام المشغلون بالتحكم فيه يدويا ً لتجنب تكرار تشغيل النظ ام وتوقف ه تلقائي ا ً م ن أج ل
الحفاظ على التيار الكھربائي المستمر لمدة أطول وفقا ً إلجراءات التصدي النقطاع التيار الكھربائي في المحطة.

ضخ مياه البحر وتوصيل إمدادات القوى الكھربائية إلى الوحدة ١
بعد  ١١ساعة تقريبا ً من ضخ المياه في قلب مفاعل الوحدة  ،١استنفدت المياه العذبة في صھريج مي اه الوقاي ة م ن
الحرائق بشكل كامل تقريبا ً .ونتيجة لذلك توقف ضخ المياه العذبة ف ي الوح دة  ١ف ي الس اعة  ١٤:٥٣م ن ي وم ١٢
آذار/م ارس .وق رر مراق ب الموق ع بع د ذل ك ض خ مي اه البح ر ف ي مفاع ل الوح دة  ١م ن حف رة ص مام الم اء ،م ن
الوحدة  ،٣المرتجع التي تجمعت فيھا مياه البحر عقب التس ونامي ،وكان ت تل ك الحف رة ھ ي مص در المي اه الوحي د
المتاح آنذاك .وتم االنتھاء من ترتيبات ضخ مياه البحر في أكثر قليالً من نصف ساعة.
وانتھت في نفس الوقت تقريبا ً أعم ال توص يل إم دادات الق وى الفلطي ة النقال ة ٤٩إل ى الوح دتين  ١و ٢باس تخدام
مح ول س ليم ف ي الوح دة  ٢وأُعي د تش غيل ش بكة منخفض ة الفلطي ة إلم داد الوح دة  ١ب القوى الكھربائي ة المول دة
بالتيار المتردد في الساعة  ١٥:٣٠من يوم  ١٢آذار/مارس.
وبع د  ٢٤س اعة تقريب ا ً م ن انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة ،ت م توص يل نظ ام ض خ مي اه البح ر
والتيار الكھربائي المتردد إل ى الوح دة  .١غي ر أن ه بع د دق ائق م ن التوص يل ،وق ع ف ي مبن ى مفاع ل الوح دة ١
انفجار ألحق أضراراً بھذين الترتيبين قبل إمكانية وضعھما موضع االستخدام.

 ٤٩بعد ساعة واحدة تقريبا ً من انقطاع التيار الكھربائي في المحطة يوم  ١١آذار/مارس ،أُرس لت مع دات نقال ة لتولي د الق وى )مركب ات
لإلمداد بالقوى المنخفضة والعالية الفلطية( إلى موقعي محطتي فوكوشيما داييتشي وفوكوشيما دايني للقوى النووية .ووص لت المركب ة
األولى من شركة طوھوكو للطاقة الكھربائية في حوالي الساعة  ٢٢:٠٠من يوم  ١١آذار/مارس ،أي بعد  ٦ساعات تقريبا ً من انقطاع
التيار الكھربائي في المحطة .ووصل المزي د م ن المركب ات م ن س ائر مراف ق ش ركة تيبك و وش ركة طوھوك و للطاق ة الكھربائي ة وم ن
قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى المواقع طوال الليل وبحلول الساعة  ١٠:١٥من يوم  ١٢آذار/مارس ،بلغ مجم وع ع دد المركب ات ٢٣
في الموقع.

٤٠

اإلطار  -٣-٢تھوية االحتواء
تھوية ُر ِّكبت في وحدات محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في تسعينات الق رن الماض ي ’فتح ات تھوي ة محكم ة‘ )أي أجھ زة
مزودة بأنابيب تصريف جدرانھا س ميكة نس بيا ً( كت دبير لتحس ين الق درة عل ى التص دي للح وادث العنيف ة بن اء عل ى
لتخفيف الضغط َّ
قرار رقابي ] .[22, 23وك ان الھ دف م ن ذل ك ھ و من ع ارتف اع ض غط االحت واء األوّ ل ي إل ى مس تويات مفرط ة ع ن طري ق الس ماح
بتھوية االحتواء )انظر الشكل أدناه( .وبالرغم من أن المسار المفض ل للتھوي ة ك ان م ن حج رة الك بح م ن أج ل االس تفادة م ن إزال ة
النظائر المشعة عن طريق حوض المياه ،شمل مسار التھوية طريقا ً آخر ممتداً من البئر الجاف ة .ويمك ن مواءم ة أي م ن المس ارين
ع ن طري ق تع ديل الص مامات م ن غرف ة ال تحكم الرئيس ية وال تحكم ف ي مق دار االنط الق ومدت ه م ن خ الل مدخن ة مش تركة ب ين
الوحدتين.
وف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ،احت وى أيض ا ً خ ط التھوي ة قرص ا ً ينفت ق عن دما يتج اوز ض غط االحت واء مس توى
الضغط المحدد سلفا ً ويحول بالتالي دون حدوث تھوية سابقة ألوانھا .وتمثلت الفلسفة األساسية في اليابان في عدم إج راء تھوي ة م ا
لم يكن ذلك أمراً حتمياً ،وكمالذ أخي ر للحف اظ عل ى س المة االحت واء األوّ ل ي م ن أج ل ت أخير أو من ع ح دوث انط الق مباش ر لم واد
مشعة في البيئة.

االنفجار في مبنى مفاعل الوحدة ١
في الساعة  ١٥:٣٦من يوم  ١٢آذار/مارس ،وقع انفجار في ط ابق الخ دمات ف ي مبن ى مفاع ل الوح دة  ،١مم ا
تسبب في إلح اق أض رار بھيك ل المبن ى العل وي وإح داث إص ابات ب ين الع املين .وب الرغم م ن أن االنفج ار ل م
يتلف فيما يبدو االحتواء األوّ لي فقد تسبب في أضرار واسعة ف ي االحت واء الث انوي )مبن ى المفاع ل( .ول م يك ن
سبب االنفجار معروفا ً لموظفي المحطة ،ولكن اشتبه في انطالق الھي دروجين م ن قل ب المفاع ل وخروج ه م ن
االحت واء األوّ ل ي عب ر مس ار غي ر معل وم .وطل ب بع د ذل ك مرك ز التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع إج الء

٤١

الم وظفين م ن داخ ل الوح دات  ٤-١وم ن المن اطق المحيط ة بھ ا ،بم ا ف ي ذل ك غرفت ي ال تحكم المش تركتين
الرئيسيتين ،باستثناء أقدم ثالثة موظفين.
وبعد ثالث ساعات تقريبا ً من وقوع االنفج ار ف ي الوح دة ) ١أي بع د  ٤س اعات م ن تھوي ة احت واء الوح دة (١
في الساعة  ١٨:٢٥من يوم  ١٢آذار/مارس ،وسعت الحكومة منطقة اإلجالء لتشمل  ٢٠كم.

ضخ مياه البحر في الوحدة ١
لم يتسبب االنفجار الذي وقع في الوحدة  ١في إلحاق أضرار جسيمة بنظام ضخ مياه البحر ومجمع ات خط وط
الق وى الكھربائي ة المؤقت ة فحس ب ،ب ل عرق ل أيض ا ً عملي ات اإلص الح بس بب الرك ام ال ذي تن اثر ح ول الموق ع
ومع دالت الجرع ات المرتفع ة موض عيا ً بس بب الرك ام المل وث .وف ي أعق اب عملي ة اإلج الء الت ي اس تغرقت
ساعتين تقريبًا ،عاودت الفرق إصالح المعدات التالفة أو استبدالھا.
وبعد إصالح واستبدال المع دات التالف ة ،ب دأ ض خ المي اه ف ي مفاع ل الوح دة  ١باس تخدام أجھ زة اإلطف اء ومي اه
البح ر م ن حف رة ص مام المي اه المرتجع ة ف ي الوح دة  ٣ف ي الس اعة  ١٩:٠٤م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس واس تمر
العمل إلى ما بعد ذلك ٥٠.وأض يف حم ض البوري ك الحق ا ً لمعالج ة بواع ث القل ق م ن تج دد الحرجي ة م ن أج ل
ضمان وظيفة األم ان األساس ية المتعلق ة ب التحكم ف ي التفاعلي ة وظ ل قل ب مفاع ل الوح دة  ١عموم ا ً دون تبري د
لمدة  ٤ساعات تقريبا ً خالل الفترة من نھاية ضخ المياه العذبة وبداية ضخ مياه البحر.

توقف تبريد قلب المفاعل في الوحدة ٣
بينما انصبت أولوية االھتمام على الوحدة  ١فيما يتعل ق بالحف اظ عل ى وظ ائف األم ان األساس ية أثن اء أول ي وم
ونصف اليوم م ن وق وع ال زالزل والتس ونامي ،أص بحت حال ة تبري د قل ب المفاع ل ف ي الوح دة  ٣م دعاة للقل ق
صباح يوم األحد  ١٣آذار/مارس.
وبعد  ١٤ساعة من التشغيل المتواصل للنظام االحتياطي لضخ المبرد العالي الضغط ،ساور مش غلي الوح دة ٣
قلق بشأن عولية وإمكانية تعطل توربين النظام الذي كان يزود المضخة ب القوى وال ذي ك ان يعم ل آن ذاك تح ت
ضغط بخار المفاعل المنخفض .وارتبط ھذا القلق بإمكانية تضرر الت وربين ،وتك وّ ن مس ار م ن وع اء المفاع ل
فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى انطالق البخار المشع بصورة غير محكومة مباش رة إل ى خ ارج االحت واء األوّ ل ي.
وازداد ھذا القلق عندما ل م يتوق ف الت وربين تلقائي ا ً حس ب م ا ك ان مح دداً ف ي التص ميم ،عن دما انخف ض ض غط
المفاعل إلى ما دون مستوى الضغط المؤدي إلى حدوث إغالق تلقائي.
وق رر المش غلون بالت الي إيق اف نظ ام ض خ المب رد الع الي الض غط واس تبداله بالض خ تح ت ض غط م نخفض
)مضخة اإلطفاء التي تعمل بالديزل( .واعتق د المش ِّغلون أن ذل ك يمك ن تحقيق ه دون إيق اف تبري د قل ب المفاع ل
نظراً ألن ضغط المفاعل كان بالفعل أقل من مستوى ضغط مضخة اإلطفاء التي تعم ل بال ديزل ويمك ن اإلبق اء
عليه منخفضا ً عن طريق استخدام صمامات تخفي ف الض غط .ول ذلك أوق ف المش غلون نظ ام الض خ االحتي اطي
لقل ب المفاع ل تح ت الض غط الع الي ف ي الوح دة  ٣وش رعوا بع د ذل ك ف ي مح اوالتھم ف تح ص مامات تخفي ف
الضغط.
 ٥٠وفقا ً للتحقيقات ] ،[7طلب أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة تيبكو ممن كانوا يمثلون الش ركة ل دى مكت ب رئ يس ال وزراء ف ي
إحدى المرات من مراقب الموقع ھاتفيا ً أن يوقف ضخ مياه البحر في الوح دة  .١ول م ينف ذ مراق ب الموق ع ھ ذا التوجي ه ول م يتوق ف
ضخ مياه البحر.

٤٢

غير أن جميع محاوالت فتح صمامات تخفيف الضغط باءت بالفشل ،وسرعان ما ازداد ضغط المفاعل إل ى م ا
فوق المستوى الذي يمكن عنده لمضخة اإلطفاء التي تعمل بالديزل أن تضخ الماء ،وأدى ذلك إلى توقف تبري د
قل ب مفاع ل الوح دة  ٣لم دة  ٣٥س اعة بع د انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة .وح اول المش غلون بع د أن
واجھوا ھذه االنتكاسة لمدة  ٤٥دقيقة تقريبا ً الع ودة مع اودة الض خ ع ن طري ق النظ ام االحتي اطي لض خ المب رد
العالي الضغط ولك ن مح اولتھم ل م تكل ل بالنج اح .ونظ راً لع دم وج ود أي إمكاني ة لتبري د المفاع ل ،ص در ب الغ
بوقوع طارئ بسبب ’توقف وظيف ة تبري د المفاع ل‘ عل ى النح و المح دد ف ي الل وائح المتص لة بق انون الط وارئ
النووي ة ] [19بالنس بة للوح دة  ٣ف ي الس اعة  ٥:١٠م ن ي وم  ١٣آذار/م ارس .وظ ل قل ب مفاع ل الوح دة دون
تبريد خالل الساعات التي تلت ذلك لتصبح بذلك الوحدة  ٣ھي الوحدة التالية التي تفقد تبريد قلب المفاعل.
وبعد أن فقد التبريد ،أمر مراقب الموقع باستخدام أسلوب بديل لضخ المياه م ن أج ل تبري د قل ب مفاع ل الوح دة
 ٣باستخدام أجھزة اإلطفاء ف ي الس اعة  .٥:١٥وأم ر مراق ب الموق ع أيض اً ،نظ راً لت دھور األوض اع ،بتجھي ز
مسار تھوية احتواء الوحدة .٣

التبريد البديل لقلب المفاعل وتھوية االحتواء في الوحدة ٣
أُرس لت عرب ات اإلطف اء م ن الوح دتين  ٥و ٦إل ى الوح دة  ٣وب دأ العم ل ف ي الس اعة  ٥:٢١م ن ي وم
 ١٣آذار/م ارس إلنش اء خ ط لض خ مي اه البح ر ف ي الوح دة ف ي قل ب مفاع ل الوح دة  ٣م ن حف رة ص مام المي اه
المرتجع ة ف ي الوح دة  ٣م ن خ الل خط وط الوقاي ة م ن الحرائ ق .ووص لت عرب ة إطف اء إض افية م ن محط ة
كاشيوازاكي-كاريوا للقوى النووية في الساعة  .٦:٣٠وتم االنتھاء من إنشاء خط ضخ مي اه البح ر ف ي غض ون
ساعة .غير أن مراقب الموقع أرجأ استخدامه بعد تلقيه رسالة من مقر شركة تيبك و ٥١.ونتيج ة إل ى ذل ك ،أعي د
تغيي ر خ ط الض خ إل ى مص در المي اه العذب ة المعالج ة بحم ض البوري ك م ن خ الل خ ط الوقاي ة م ن الحرائ ق
باستخدام عربات اإلطفاء.
وتطلبت جھود تخفيض ضغط المفاعل إلى ما دون مستوى ضغط مضخة عربة اإلطفاء من أج ل الحف اظ عل ى
ضخ المياه تنشيط صمامات تخفيف الضغط .وتم تحقيق ذلك م ن خ الل اس تخدام بطاري ات التي ار المس تمر م ن
السيارات ،التي تم تجميعھا في غرفة التحكم الرئيسية المشتركة بين الوحدتين  ٣و.٤
وفي غضون ذلك ،تم االنتھاء أيضا ً من ترتيب ات خ ط التھوي ة ف ي الوح دة  ٣ف ي أكث ر قل يالً م ن ث الث س اعات
وذلك في الساعة  ٨:٤١من يوم  ١٣آذار/مارس ،ولكن ضغط االحت واء ك ان ال ي زال أق ل م ن الض غط المح دد
في تصميم االحتواء ،ولم يكن مرتفعا ً بالقدر الذي يكفي للتس بب ف ي تم زق ق رص االنفت اق حس بما ھ و مص مم.
ومع استمرار جھود تخفيض ضغط المفاعل عن طريق فتح صمام األم ان ،الح ظ المش ِّغلون ف ي غرف ة ال تحكم
الرئيسية انخفاض ضغط مفاعل الوحدة  ٣في الساعة  ٩:٠٨بالرغم من أن مؤشرات حال ة الص مامات ل م تب ين
بصورة قاطعة ما إذا كانت الصمامات مفتوحة .وإلى جانب ذلك التخفيف لضغط وعاء المفاع ل ،ح دث ارتف اع
في ضغط االحتواء األوّ لي ،وكان ذلك مؤشراً عل ى ح دوث تص ريف م ن وع اء المفاع ل إل ى وع اء االحت واء.
وفي نھاية المطاف ،في الساعة  ٩:٢٠من يوم  ١٣آذار/مارس ،تجاوز ض غط االحت واء الح د األقص ى المح دد
للضغط التصميمي لالحتواء وانخفض بعد ذلك ضغط االحتواء انخفاض ا ً س ريعاً ،وھ و م ا أش ار إل ى أن تھوي ة
احتواء الوحدة  ٣قد حدثت نتيجة لتمزق قرص االنفتاق.
 ٥١سأل مدير أحد الشعب في مركز الطوارئ خارج الموقع في مقر شركة تيبكو وال ذي ك ان ق د حض ر اجتم اع ف ي مكت ب رئ يس
الوزراء في وقت سابق مراقب الموقع ھاتفيا ً عما إذا كانت ھن اك أي مي اه عذب ة متاح ة .وأبل غ ذل ك الش خص مراق ب الموق ع ب آراء
المشاركين في االجتماع الذين كانوا يميلون إلى مواصلة ضخ المياه العذبة ألطول فترة ممكنة .وف َّس ر مراق ب الموق ع ھ ذه الرس الة
بعدم ضخ مياه البحر ما دامت المياه العذبة متاحة.

٤٣

وبعد تخفيف ضغط المفاعل عن طريق فتح صمامات األمان اإلض افية ،انخف ض الض غط إل ى م ا دون مس توى
ضغط مضخة عربة اإلطفاء وب دأ ض خ المي اه العذب ة المعالج ة بحم ض البوري ك ف ي مفاع ل الوح دة  ٣الس اعة
 ٩:٢٥بعد أكثر من  ٤ساعات بدون تبريد.
ولم تستمر تھوية احتواء الوحدة  ٣طويالً عندما انغلق ص مام ف ي خ ط التھوي ة ٥٢بس بب نق ص إم دادات الھ واء
الكافية إلبقائه مفتوحا ً .وبعد جھود استمرت  ٦٫٥ساعات ،أعيد فتح الصمام باستخدام ضاغطة ھواء نقالة.

التدابير االحترازية لوظائف األمان األساسية في الوحدة ٢
ف ي ح والي الس اعة  ١٠:١٥م ن ي وم  ١٣آذار/م ارس وف ي ظ ل ازدي اد ص عوبة الحف اظ عل ى وظ ائف األم ان
األساسية في الوحدتين ١و  ،٣أمر مراقب الموقع بالتمھي د لتفري غ مس ار تھوي ة االحت واء ف ي الوح دة  .٢وك ان
الغرض من ذلك ھو االستفادة م ن الظ روف اإلش عاعية الت ي كان ت ال ت زال مواتي ة مقارن ة بظ روف الوح دات
األخرى واالتجاه الس ائد عل ى نط اق الموق ع ٥٣إلج راء األعم ال ف ي مبن ى مفاع ل الوح دة  ٢حي ث تع يَّن تع ديل
الص مامات .وأُنج ز العم ل ف ي  ٤٥دقيق ة ،ولك ن التھوي ة ل م تتحق ق بس بب ع دم ارتف اع الض غط داخ ل احت واء
الوحدة  ٢بما يكفي لتمزيق قرص االنفتاق.
وفي حوالي الساعة  ،١٢:٠٥أمر مراقب الموقع أيضا ً باتخاذ استعدادات احترازية لضخ مياه البحر في الوح دة
 ٢ف ي ح ال تعط ل نظ ام التبري د العام ل ف ي الوح دة .ولھ ذا الغ رض ،ج رى توص يل عرب ات اإلطف اء بخط وط
الوقاية من الحرائق الخاصة بالوحدة  ٢لضخ المياه من حفرة صمام المياه المرتجعة في الوحدة  ،٣إذا اقتض ت
الحاجة ذلك.

ضخ مياه البحر في الوحدة  ٣وارتفاع مستويات اإلشعاعات
نظراً الستنفاد المي اه العذب ة ف ي ص ھاريج الوقاي ة م ن الحرائ ق ف ي الس اعة  ١٢:٢٠م ن ي وم  ١٣آذار/م ارس،
قرر مراقب الموقع ضخ مي اه البح ر ف ي مفاع ل الوح دة  .٣وغ ّي رت عرب ات اإلطف اء مواقعھ ا وب دأ ض خ مي اه
البحر من حفرة صمام المياه المرتجعة في الوحدة  ٣بعد ساعة واحدة تقريباً ،أي في الساعة .١٣:١٢
وف ي الس اعة  ١٤:١٥م ن ي وم  ١٣آذار/م ارس ،ت م قي اس مع دل جرع ة إش عاعية مرتف ع )قراب ة  ١مل ي
سيفرت/ساعة( بالقرب من حد الموقع وأخطرت الوك االت الحكومي ة ذات الص لة ف ي الس اعة  ١٤:٢٣بح دوث
’زي ادة غي ر عادي ة ف ي مس توى اإلش عاعات عن د ح د الموق ع‘ عل ى النح و المح دد ف ي الل وائح المتص لة بق انون
الط وارئ النووي ة ] .[19وبع د ثم اني عش رة دقيق ة ،تج اوز مع دل الجرع ة اإلش عاعية  ٣٠٠-١٠٠مل ي
سيفرت/ساعة عند أبواب دخول مبنى مفاع ل الوح دة  .٣وب النظر إل ى أن قياس ات مع دالت الجرع ة ف ي غرف ة
التحكم الرئيسية المشتركة ب ين الوح دتين  ٣و  ٤م ن ناحي ة الوح دة  ٣تج اوزت  ١٢مل ي سيفرت/س اعة ،انتق ل
فريق النوبة إلى الجانب الخاص بالوحدة .٤
واستدل مركز التصدي للطوارئ داخل الموقع من مستويات الجرع ة عل ى تس رب غ ازات م ن مفاع ل الوح دة
 ،٣وكان ذلك يعني بدوره أن الھيدروجين قد تس رب ھ و اآلخ ر .وإدراك ا ً م ن مراق ب الموق ع إلمكاني ة ح دوث
انفجار ھيدروجيني مماثل لالنفجار الذي وقع في الوحدة  ،١قرر في الساعة  ١٤:٤٥إجالء العاملين مؤقت ا ً م ن
غرفة التحكم الرئيسية المشتركة بين الوحدتين  ٣و  ٤ومن المناطق القريبة من الوحدة.
٥٢

اكتشف بعد ساعتين.

 ٥٣فيما بين الساعة  ٥:٣٠و ١٠:٥٠من يوم  ١٣آذار/مارس ،اكتشفت نيوترونات على مس افة  ١ك م تقريب ا ً م ن مب اني المف اعالت
ف ي الوح دات  ٤-١ب القرب م ن البواب ة الرئيس ية ،وھ و م ا أش ار إل ى إمكاني ة تص دع وع اء االحت واء ،ب الرغم م ن أن مص در
النيوترونات لم يكن معروفا ً.

٤٤

وشملت المناطق التي جرى إجالؤھا أيضا ً منطقة حفرة صمام المياه المرتجعة الخاصة بالوح دة  ،٣وأدى ذل ك
إلى توقف أنشطة ضخ المياه .وأُلغي أمر اإلجالء في الساعة  ،١٧:٠٠وعاد العاملون إلى منطق ة حف رة ص مام
المياه المرتجعة في الوحدة  ٣لمواصلة أنشطة ضخ المياه والتھوية.

تبريد قلب المفاعل في الوحدة ٥
في غضون ذلك ،جرى توصيل القوى الكھربائية من المولد االحتياطي الذي ك ان يعم ل بال ديزل ف ي الوح دة ٦
وذل ك ف ي الس اعة  ٢٠:٤٨م ن ي وم  ١٣آذار/م ارس بمض خة النظ ام الع ادي إلزال ة الح رارة تح ت الض غط
المنخفض في الوحدة  ،٥وتم تنشيط النظام في الساعة  .٢٠:٥٤وتم تجھيز خط لضخ المياه ف ي مفاع ل الوح دة
 ٥من خالل أحد نظامي إزالة الحرارة المتبقيين ،وفُتحت صمامات أنابيب الربط المتصلة بنظام مياه التع ويض
المتكثفة بعد  ٥٣ساعة من انقطاع التيار الكھربائي في المحطة .ومع ذلك لم يب دأ ض خ المي اه نظ راً ألن ض غط
المفاعل ارتفع تدريجيا ً وتجاوز مستوى ضغط المضخة .واستجابة لذلك ،فُتِح أحد صمامات التخفي ف باس تخدام
التيار الكھرب ائي المس تمر وإم دادات النت روجين .ونج ح ذل ك ف ي تخف يض ض غط وع اء المفاع ل وس مح بض خ
٥٤
المياه في مفاعل الوحدة  ٥في الساعة  ٥:٣٠من يوم  ١٤آذار/مارس واستمر ضخ المياه بعد ذلك.

توقف التبريد باستخدام مياه البحر في الوحدتين  ١و٣
في ظل استمرار ض خ مي اه البح ر ف ي الوح دتين  ١و ٣م ن حف رة ص مام المي اه المرتجع ة الخاص ة بالوح دة ٣
حتى يوم االثنين  ١٤آذار/مارس ،انخفض مستوى المياه ف ي الحف رة إل ى ح د أوج ب إيق اف الض خ ف ي الس اعة
 ١:١٠وبع د أن ت م إن زال خرط وم المي اه إل ى عم ق أكب ر ف ي الحف رة ،ت م االحتف اظ برص يد الم اء المتبق ي ف ي
الحف رة لض خه ف ي الوح دة  ٣واس تؤنف ذل ك بع د س اعتين .وأرج ئ تبري د قل ب مفاع ل الوح دة  ١لح ين إع ادة
تزويد الحفرة بالمياه.
وخالل الساعات التالية ،تبيَّن أن ضغط االحتواء ف ي الوح دة  ٣أخ ذ ف ي االزدي اد واس تمر مؤش ر مس توى مي اه
المفاعل في االنخفاض .وتجاوز مستوى الماء في مفاعل الوح دة  ٣ق راءة المقي اس ف ي الس اعة  ٦:٢٠م ن ي وم
 ١٤آذار/مارس ،واستدل المش ِّغلون م ن ذل ك عل ى أن قل ب المفاع ل ق د انكش ف .وأم ر مراق ب الموق ع ب إجالء
جميع العاملين بسبب القلق من إمكانية حدوث انفجار ھيدروجيني في الوحدة  ،٣موقفا ً بذلك أنشطة إع ادة م لء
الحفرة بالماء.
وبلغ ضغط االحتواء في الوحدة  ٣أقصاه في الساعة  ،٧:٠٠ولكنه انخفض قل يالً ف ي الس اعة  ٧:٢٠وظ ل بع د
ذلك مستقراً تحت مستوى الضغط األقصى المح َّدد في التصميم .وقرَّ ر مراقب الموقع بعد ذل ك اس تئناف أعم ال
إنشاء خط إلعادة ملء حفرة صمام المياه المرتجعة من المحيط .وخ الل الس اعتين أو الس اعات األرب ع التالي ة،
أعيد إنشاء خطوط ضخ مياه البحر ف ي ك ل الوح دات ،واس تؤنفت أعم ال إع ادة تزوي د الحف رة بالم اء باس تخدام
عربتي إطفاء إضافيتين لضخ المياه من المحيط وباستخدام شاحنتين صھريجيتين وصلتا إلى الموق ع م ن ق وات
الدفاع الذاتي اليابانية في الساعة  ١٠:٢٦لنقل المياه إلى الحفرة.
وبدأ االستعداد الستئناف ضخ مياه البحر في الوحدة  ١عندما تعيَّن إيق اف ك ل األنش طة ،بم ا فيھ ا أنش طة ض خ
مي اه البح ر الجاري ة ف ي مفاع ل الوح دة  ،٣بس بب االنفج ار ال ذي وق ع ف ي الوح دة  .٣وأ ّدى ذل ك إل ى إت الف
 ٥٤باإلضافة إلى ذلك ،تم توفير التيار الكھربائي المتردد لتشغيل نظام التحكم في ضغط مبنى المفاعل من المول د االحتي اطي ال ذي
كان يعمل بالديزل في الوحدة  .٦وبعد ما يزيد قليالً على يومين من انقط اع التي ار الكھرب ائي ،انخف ض الض غط ف ي مبن ى المفاع ل
إلى ما دون الضغط الجوي وساعد ذلك على ضمان االحتواء الثانوي.

٤٥

خراطيم المياه وعربات اإلطفاء التي كانت موجودة حول حفرة صمام المي اه المرتجع ة ف ي الوح دة  ،٣وتطل ب
ذلك إجالء العاملين مؤقتا ً من المناطق الخارجية.

االنفجار في مبنى مفاعل الوحدة ٣
في الساعة  ١١:٠١من يوم  ١٤آذار/مارس ،وق ع انفج ار ف ي الج زء العل وي م ن مبن ى مفاع ل الوح دة  ٣نج م
عنه تدمير الھيكل الواقع فوق طابق الخدمات وإصابة الع املين .وباإلض افة إل ى ت دمير الترتيب ات البديل ة لض خ
المياه ،فُقدت أيضا ً القدرة على تھوية االحتواء في الوحدة  ٢بسبب االنفجار بعد أن أثر ذل ك عل ى مس ار تھوي ة
احتواء الوحدة  ٢الذي كان قد أنشئ من قبل .وبعد االنفجار ،اكتشف أن صمام العزل في خ ط التھوي ة الخ اص
بالوحدة  ٢مغلق وال يمكن فتحه مرة أخرى.

استئناف التبريد بمياه البحر في الوحدتين  ١و٣
بدأ العمل إلعادة إنشاء خط ضخ مياه البح ر مباش رة م ن المح يط م رة أخ رى بع د انقط اع لم دة س اعتين .وبع د
استعادة خطوط الضخ ،استؤنف ضخ مياه البحر أوالً في الوحدة  ٣بعد ظھر ي وم  ١٤آذار/م ارس ث م بع د ذل ك
في المس اء بالنس بة للوح دة  ١وظل ت قل وب المف اعالت ب دون ض خ مي اه التبري د لم دة  ٥س اعات ف ي الوح دة ٣
ولمدة  ١٨ساعة في الوحدة .١

توقف التبريد وضخ مياه البحر في الوحدة ٢
في حوالي الس اعة  ١٣:٠٠م ن ي وم  ١٤آذار/م ارس ،أص بحت الوح دة  ٢ھ ي الوح دة التالي ة الت ي توق ف فيھ ا
التبريد وكشفت القياسات ع ن أن مس توى مي اه المفاع ل ق د انخف ض وأن ض غط المفاع ل ق د ازداد .وأش ار ذل ك
إلى إمكانية تعطل نظام تبريد عزل قلب مفاعل الوحدة  ٢حسب ما استدل عليه مشغلو الوحدة ومركز التص دي
للطوارئ داخل الموقع .ونتيجة لذلك ،ووفقا ً للوائح المتصلة بقانون الط وارئ النووي ة ] ،[19ص در ب الغ بش أن
’توقف وظائف تبريد المفاعل‘ فيما يتعلق بالوحدة .٢
وبع د تعط ل نظ ام تبري د ع زل قل ب المفاع ل ،ج رت مح اوالت لض خ مي اه البح ر م ن خ الل نظ ام الوقاي ة م ن
الحرائ ق ف ي الس اعة  ،١٣:٠٥ولك ن ض غط المفاع ل ك ان مرتفع ا ً أكث ر م ن ال الزم بالنس بة لمض خات عرب ات
اإلطفاء .وبدى مرجحا ً أن قلب المفاعل ،بدون ض خ المي اه ،سينكش ف بع د فت رة وجي زة .ول ذلك تق رَّ ر اس تخدام
صمامات األمان لتخفيف ضغط المفاعل من أجل التمكين من ضخ المي اه تح ت ض غط م نخفض م ع االعت راف
باألثر المعاكس المحتمل على االحتواء بسبب انطالق البخار من المفاعل إلى االحتواء.٥٥
وبعد تخفيف ض غط وع اء المفاع ل وتزوي د عرب ات اإلطف اء ب الوقود ،ب دأ ض خ مي اه البح ر إل ى الوح دة  ٢م ن
خالل نظام الوقاية من الحرائق بعد فترة وجيزة قبل الساعة  ٢٠:٠٠م ن ي وم  ١٤آذار/م ارس باس تخدام عرب ة
إطفاء واحدة في البداية ثم استخدمت عربتان عقب ذلك بوقت قصير.

تدھور احتواء الوحدة ٢
في حوالي الس اعة  ٢١:٥٥م ن ي وم  ١٤آذار/م ارس ،أش ارت مع دات رص د اإلش عاعات الت ي كان ت أُص لحت
مؤخراً داخل االحتواء إلى أن مستويات اإلشعاعات في احتواء الوحدة  ٢قد ارتفع ت بدرج ة كبي رة من ذ إج راء
٥٥

٤٦

كان قسم حجرة الكبح في وعاء االحتواء الرئيسي قد تشبَّع تقريبا ً بالفعل.

القياسات السابقة قبل ثماني ساعات .٥٦وكشف أيضا ً كل م ن ض غط المفاع ل وض غط االحت واء ع ن اتج اه نح و
االرتف اع بع د الس اعة  ٢٢:٣٠م ن ي وم  ١٤آذار/م ارس .و تج اوز ض غط االحت واء الض غط التص ميمي ف ي
الساعة  ٢٢:٥٠وھو ما دفع إلى إصدار إعالن طارئ بش أن ’ارتف اع غي ر ع ادي ف ي ض غط وع اء االحت واء‘،
وفقا ً للوائح المتص لة بق انون الط وارئ النووي ة ] [19فيم ا يتعل ق بالوح دة  .٢وأُبلغ ت ھ ذه الحال ة إل ى الس لطات
الحكومية المختصة في الساعة  .٢٣:٣٩وخالل الس اعات ال ثالث أو األرب ع التالي ة ،ف تح المزي د م ن ص مامات
تخفيف الض غط لتخف يض ض غط المفاع ل م ن أج ل الس ماح بض خ المي اه إل ى مفاع ل الوح دة  .٢ونتيج ة ل ذلك،
واصل ضغط االحتواء ارتفاعه بينما لم يتم َّكن فريق عمليات الوحدة المكلَّف بإنشاء خ ط تھوي ة لتخفي ف ض غط
االحتواء من فتح صمامات التھوية .وسعيا ً إلى حماية وظيفة االحتواء والسماح بالتھوية في أقرب وقت ممك ن،
واف ق موظف و ش ركة تيبك و ف ي مرك زي التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع وخارج ه عل ى التھوي ة مباش رة م ن
خالل البئر الجافة معترفين بأن من شأن ذلك أن ي ؤدي إل ى زي ادة انط الق االنبعاث ات المش عة إل ى البيئ ة .وم ع
ذلك لم يكن ممكنا ً فتح الصمامات في فتحة تھوية البئر الجافةَّ ،
تعذر بعد ذلك تحقيق التھوية في الوحدة .٢
وف ي الس اعة  ٤:١٧م ن ي وم الثالث اء  ١٥آذار/م ارس ،أُخط رت الوك االت الحكومي ة ذات الص لة ب أن تخفي ف
ضغط احتواء الوحدة  ٢وضغط المفاعل لم يكن فعاالً وبأن ضغط االحتواء في تزايد مستمر.

األحداث في الوحدتين  ٢و ٤التي أعقبھا إجالء الموقع
في الساعة  ٦:١٤من ي وم  ١٥آذار/م ارسُ ،س مع ص وت انفج ار ف ي الموق ع و ُ
ش عر بھ زات ف ي غرف ة ال تحكم
الرئيسية المشتركة بين الوحدتين  ١و .٢وتلى ذلك انخفاض في قراءة ضغط احتواء الوحدة ) ٢حجرة الك بح(.
وأبلغ الموظفون في غرفة التحكم الرئيسية في البداية مركز التصدي للط وارئ داخ ل الموق ع أن ض غط حج رة
الك بح ف ي الوح دة  ٢ق د انخف ض إل ى مس توى قري ب م ن مس توى الض غط الج وي ،٥٧وك ان ذل ك مؤش راً عل ى
احتمال توقف االحتواء.
وأشارت ھذه المعلومات إلى إمكانية تعطل وع اء االحت واء وإل ى إمكاني ة ح دوث انط الق انبعاث ات خ ارج ع ن
السيطرة من الوحدة  .٢وبناء على ذلك ،أصدر مركز التصدي للط وارئ داخ ل الموق ع أم راً إل ى ك ل الع املين
في كل الوحدات باإلجالء مؤقتا ً إلى المبنى المعزول زلزاليا ً حيث يقع مركز التصدي للط وارئ داخ ل الموق ع.
وف ي نف س الوق ت تقريب ا ً ال ذي وق ع في ه الح دث المتص ل بحج رة الك بح ف ي الوح دة  ،٢أبل غ الع املون الق ائمون
باإلجالء عن وقوع انفجار في الجزء العلوي من مبنى مفاعل الوحدة .٤
وعقب األحداث التي وقعت في الوحدتين ٢و  ،٤أصدر مراق ب الموق ع تعليم ات إل ى جمي ع الع املين ،باس تثناء
العاملين المطلوبين للرصد والتصدي للطوارئ ،باالنتقال إلى مكان مأمون إش عاعيا ً .وفھ م م ا يق رب م ن ٦٥٠
شخصا ً ھذا األمر على أن ه إج الء للموق ع وق اموا ب اإلجالء إل ى موق ع محط ة فوكوش يما داين ي للق وى النووي ة.

 ٥٦زي ادة ق درھا  ٥ ٠٠٠ض عف ف ي مس تويات اإلش عاعات ف ي الغ الف الج وي لالحت واء )م ن  ١٫٠٨مل ي سيفرت/ساعـ ـة إلـ ـى
 ٥ ٣٦٠مل ي سيفرت/س اعة( وزي ادة ق درھا  ٤٠ض عفا ً ف ي مس تويات اإلش عاعات ف ي قس م ح وض الك بح الخ اص ب االحتواء )م ن
 ١٠٫٣ملي سيفرت/ساعة إلى  ٣٨٣ملي سيفرت/ساعة( .وإضافة إلى ذلك ،اكتشفت نيوترونات فيم ا ب ين الس اعة  ٢١:٠٠م ن ي وم
 ١٤آذار/م ارس والس اعة  ١:٤٠م ن ي وم  ١٥آذار/م ارس م رة أخ رى ب القرب م ن البواب ة الرئيس ية .واعتق دت ش ركة تيبك و أن
النيوترونات نتجت عن انشطار تلقائي لألكتينات التي انطلقت في أعقاب تضرر قلب المفاعل في أحد المفاعالت الثالثة.
 ٥٧تأكد بعد إعادة فحص القراءات أن ضغط حجرة الكبح تجاوز حدود قراءات المقياس ولك ن ض غط القس م الخ اص ب البئر الجاف ة
لم ينخفض انخفاضا ً كبيراً في الوحدة .٢

٤٧

وبق ي م ا يت راوح ب ين  ٥٠و  ٧٠موظف ا ً ،٥٨بم ن ف يھم مراق ب الموق ع ،ف ي موق ع فوكوش يما داييتش ي .وأُبلغ ت
الوكاالت الحكومية ذات الصلة من مركز التصدي للطوارئ داخل الموقع باإلجالء في الس اعة  ٧:٠٠م ن ي وم
 ١٥آذار/مارس.
وبع د نح و س اعتين ،ش وھد دخ ان أب يض )أو بخ ار( منطلق ا ً م ن مبن ى مفاع ل الوح دة  ٢ب القرب م ن الط ابق
الخامس .وأشارت القياسات المسجلة إلى أن معدل الجرعة اإلشعاعية اقت رب م ن  ١٢مل ي سيفرت/س اعة عن د
البوابة الرئيسية في الساعة  ٩:٠٠من يوم  ١٥آذار/مارس ،وھو أعلى قي اس من ذ بداي ة الح ادث .وب النظر إل ى
ارتفاع مستويات اإلش عاعات ،ص در أم ر م ن الس لطات الحكومي ة بع د س اعتين ،أي ف ي الس اعة  ،١١:٠٠إل ى
جمي ع الس كان المقيم ين داخ ل دائ رة يت راوح نص ف قطرھ ا ب ين  ٢٠و  ٣٠ك م م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي
للقوى النووية باالحتماء في أماكن مغلقة.
وأثناء ھذا التتابع لألحداث ،فُق دت وظ ائف أم ان أساس ية ف ي الوح دات  ٣-١أو ت دھورت بش دة )الش كل ،(٥-٢
وانصبت الجھود على تقييم ما لحق بھذه الوظائف من أضرار ،وإعادة تأھيلھا ،وتثبيتھا.

 -٣-١-٢جھود تحقيق االستقرار
إعادة تغذية حوض الوقود المستھلك في الوحدتين  ٣و٤
وأُج ري تفت يش بص ري م ن بُع د باس تخدام ط ائرة مروحي ة لمعالج ة بواع ث القل ق بش أن حال ة أح واض
الوق ود المس تھلك ف ي الوح دة  ٣بع د ظھ ر ي وم األربع اء  ١٦آذار/م ارس .وأك د التفت يش وج ود مي اه كافي ة ف ي
حوض الوقود المستھلك في الوحدة  ٤لتغطي ة مُجمِع ات الوق ود؛ غي ر أن التفت يش ل م يك ن قاطع ا ً بالنس بة لحال ة
حوض الوقود المستھلك في الوحدة  ،٣مما زاد من أولوية إعادة تغذيته.
وأجري ت أول عملي ة إم داد بالمي اه لح وض الوق ود المس تھلك ف ي الوح دة  ٣فيم ا ب ين الس اعة  ٩:٣٠والس اعة
 ١٠:٠٠من يوم  ١٧آذار/مارس ،حينما وقع استخدام مروحيات إلنزال مياه البحر وتل ى ذل ك رش مي اه عذب ة
باس تخدام ش احنات م زودة بم دافع مي اه ف ي وق ت الح ق م ن نف س الي وم فيم ا ب ين الس اعة  ١٩:٠٥والس اعة
 .٢٠:٠٧و ُر َّ
ش ت مي اه البح ر أو المي اه العذب ة عل ى ح وض الوق ود المس تھلك ف ي الوح دة  ٤اعتب اراً م ن ي وم
٥٩
 ٢٠آذار/مارس .
وتواص ل رش مي اه البح ر والمي اه العذب ة عل ى الح وض باس تخدام الش احنات الم زودة بم دافع المي اه
وعرب ات اإلطف اء أو المركب ات الم زودة بمض خات الخرس انة بص ورة متقطع ة ف ي آذار/م ارس ض ما ًنا لع دم
انكشاف الوقود المستھلك .كما تم استخدم نظام تبريد وتطھير حوض الوقود في نيس ان/أبريل وخ الل ع دة أي ام
من شھر أيار/مايو .٢٠١١

استعادة إمدادات القوى الكھربائية ونھاية انقطاع التيار الكھربائي في المحطة
أُجري ت ف ي الفت رة م ن  ١٧إل ى  ٢٠آذار/م ارس أعم ال م د كواب ل ق وى كھربائي ة مؤقت ة إل ى الوح دتين ١
و .٢وف ي الس اعة  ١٥:٤٦م ن ي وم األح د  ٢٠آذار/م ارس ،أي بالض بط تقريب ا ً بع د تس عة أي ام م ن انقط اع
التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة ،اس تعيدت الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع إل ى الوح دتين  ١و ٢م ن خ الل ھ ذا
النظام المؤقت للتيار المتردد الذي أنھى انقطاع التيار الكھربائي في الوحدتين ١و.٢
 ٥٨كما ھو وارد في مختلف تقارير التحقيقات ،ف إنَّ الع دد ال دقيق للم وظفين غي ر مؤك د ] .[6, 8وج دير بال ذكر ك ذلك أنَّ الم وظفين
ال ذين ت م إجالؤھ م إل ى محط ة فوكوش يما داين ي للق وى النووي ة ش رعوا ف ي الرج وع إل ى موق ع محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية في نفس اليوم.
 ٥٩اتبع نفس النھج في إضافة الماء إلى حوض الوقود المستھلك في الوحدة  .١وب النظر إل ى أن مبن ى مفاع ل الوح دة  ٢ك ان ال ي زال
يغطي حوض الوقود المستھلك في الوحدة  ،٢تعذر استخدام أسلوب الرش في ھذه الوحدة.

٤٨

الشكل  :٥-٢وظائف األمان األساسية والداعمة في التصدي للحادث الذي وقع في محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة )١٥-١١
آذار/مارس .(٢٠١١

٤٩

الشكل  -٥-٢وظائف األمان األساسية والداعمة في التصدي للحادث ال ذي وق ع ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة )٥-١١
آذار/مارس ) (٢٠١١تابع(.

٥٠

وفي الوحدة  ،٦أُعيدت القوى الكھربائية إلى نظ ام التبري د الخ اص بالمول د االحتي اطي الث اني الم َّب رد بالم اء ال ذي
كان يعمل بال ديزل م ن خ الل خ ط ق وى موص ول بالمول د العام ل الم َّب رد ب الھواء .وب دأ المول د االحتي اطي المب رد
بالماء الذي كان يعمل بالديزل في العمل مرة أخرى ف ي الس اعة  ٤:٢٢م ن ي وم  ١٩آذار/م ارس وزود الوح دتين
 ٥و ٦بالتيار الكھربائي المتردد.
وانتھت حالة انقطاع التيار الكھربائي في الوحدتين  ٣و ٤بع د أكث ر م ن  ١٤ي وم عن دما أُعي دت الق وى الكھربائي ة
المؤقتة خارج الموقع إلى ھاتين الوحدتين في  ٢٦آذار/مارس.

تحقيق ظروف مستقرة
كان ت الوح دة  ٥أول وح دة تص ل إل ى حال ة اإلغ الق الب ارد عن دما ج رى تش غيل نظامھ ا الع ادي الخ اص بإزال ة
الح رارة المتبقي ة ف ي الس اعة  ١٢:٢٥م ن ي وم  ٢٠آذار/م ارس .وانخفض ت درج ة ح رارة المفاع ل إل ى أق ل م ن
 ١٠٠درجة مئوية في نح و س اعتين لت دخل الوح دة  ٥ف ي حال ة اإلغ الق الب ارد ف ي الس اعة  ١٤:٣٠م ن ي وم ٢٠
آذار/مارس  ،٢٠١١أي بعد ما يقرب من تسعة أيام من بداية الحادث.
وأعيد تشغيل النظام العادي الخاص بإزالة الحرارة المتبقية في الوحدة  ٦بأس لوب مماث ل لألس لوب ال ذي ا ُتب ع ف ي
الوحدة  ٥في الساعة  ١٨:٤٨من نفس اليوم .وانخفض ت درج ة ح رارة المفاع ل إل ى أق ل م ن  ١٠٠درج ة مئوي ة
ف ي أق ل م ن س اعة واح دة ،لت دخل الوح دة  ٦حال ة اإلغ الق الب ارد ف ي الس اعة  ١٩:٢٧م ن ي وم  ٢٠آذار/م ارس
)الشكل .(٦-٢

الشكل  :٦-٢استعادة وظائف األمان األساسية مؤقتا ً في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.

٥١

وفيم ا يتعل ق بالوح دات  ،٣-١أص درت ش ركة تيبك و خط ة عم ل ي وم  ١٧نيس ان/أبريل  ،٢٠١١وھ ي خارط ة
الطريق نحو ت رميم األض رار الناجم ة ع ن الح ادث ال ذي تعرض ت ل ه محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة
التابعة لشركة تيبكو ] .[24وشملت خارط ة الطري ق اتخ اذ ت دابير م ن أج ل إنش اء نظ ام مس تقر لتبري د المف اعالت
والوقود المستھلك؛ والحد من انطالق م واد مش عة ورص دھا؛ وال تحكم ف ي ت راكم الھي دروجين؛ ومن ع الع ودة إل ى
الحرجية .و ُنفذت تلك اإلجراءات في األشھر التسعة التالية للحادث.
وحددت خارطة الطريق شرطين لتحدي د نھاي ة حال ة الح ادث ،أو ”حال ة اإلغ الق الب ارد“ :٦٠تحقي ق ك بح ملم وس
لالنبعاث ات اإلش عاعية وانخف اض مع دالت الجرع ات اإلش عاعية ب اطراد؛ وتحقي ق الق يّم المس تھدفة لب ارامترات
المحط ات المعيّن ة عل ى النح و المح دد ف ي خارط ة الطري ق .وأعلن ت حكوم ة الياب ان وش ركة تيبك و ف ي ١٩
تموز/يوليه أن أول شرط قد تحقق في الوحدات  ،٣-١وفي  ١٦كانون األول/ديسمبر  ٢٠١١أن الش رط الث اني ق د
تحقق ھذه الوحدات .وأنھى ھذا اإلعالن رسميا ً ٦١مرحلة أح داث ’الح ادث‘ ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية.
ومع ذلك استمرت بعض األوضاع غير المستقرة في المحطة مثل التقلبات في درجات الحرارة التي فُس رت بأنھ ا
ناجمة عن تعطل األجھزة ،أو التقلبات في قياس النواتج االنشطارية .وتحقق المزيد من البارامترات المستقرة ف ي
المحطة فيما ب ين آذار/م ارس ونيس ان/أبريل  ٢٠١٢بينم ا تواص لت جھ ود التص دي ف ي مرحل ة م ا بع د الح ادث.
وإضافة إلى ذلك ،ظل التصرف في النفايات يواجه تحديات ،مثل صعوبة التعامل م ع ت راكم المي اه المش عة بس بب
تسرب المياه الجوفية داخل المباني واستمرار تعطل المعدات في بع ض األحي ان .واعتب رت حكوم ة الياب ان وق ت
كتابة ھذا التقرير محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ”موقعا ً محدداً كموقع حادث“.٦٢

 -٢-٢اعتبارات األمان النووي
 -١-٢-٢تعرض المحطة لألحداث الخارجية
تسبب الزلزال الذي وقع في  ١١آذار/مارس  ٢٠١١في حدوث حركة أرضية ارتجاجية أدت إلى اھتزاز ھياك ل
المحط ة ونظمھ ا ومكوناتھ ا .وتبع ت ذل ك سلس لة م ن أم واج التس ونامي أغرق ت إح داھا الموق ع .وتج اوزت
الحركات األرضية وارتفاعات أمواج التسونامي المسجلة بكثير افتراضات المخاطر الت ي وض عت ف ي التص ميم
األصلي للمحطة .وأ َّثر الزلزال والتسونامي المرتبط به في وحدات عديدة في محطة فوكوشيما داييتشي للق وى
النووية.
وقيم الخطر الزلزالي وأمواج التسونامي التي أخذت بعين االعتبار في التصميم األساسي أساس ا ً باالس تناد إل ى
السجالت الزلزالية التاريخية واألدلة التي تثبت أمواج التسونامي التي وقعت مؤخراً في اليابان .ولم يأخ ذ ھ ذا
التقييم األصلي في االعتبار بصورة كافية المع ايير التكتوني ة الجيولوجي ة و ل م تج ر أي إع ادة تقي يم باس تخدام
تلك المعايير.

 ٦٠عرَّ ف ت حكوم ة الياب ان مص طلح ’حال ة اإلغ الق الب ارد‘ آن ذاك تحدي داً لمف اعالت فوكوش يما داييتش ي .ويختل ف ذل ك ع ن
المصطلحات المستخدمة في الوكالة وفي غيرھا.
٦١

وفقا ً للمعايير التي حددتھا حكومة اليابان آنذاك.

 ٦٢وفقا ً لتعريف ”مرفق نووي محدد“ ،أي المرفق ال ذي يتطل ب ت دابير خاص ة لألم ان أو حماي ة مادي ة لم واد نووي ة مح ددة ،ال ذي
وضعته الھيئة الرقابية الحالية ،وھي الھيئة الرقابية النووية ،في  ٧تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١٢

٥٢

وقبل وقوع الزلزال ،صنف خندق اليابان بأنه منطقة اندساس ية تتك رر فيھ ا زالزل بق وة  ٨درج ات .ول م يعتب ر
العلماء اليابانيون وقوع زلزال بقوة  ٩٫٠درج ات قبال ة س احل محافظ ة فوكوش يما أم راً ممك ًن ا .وم ع ذل ك فق د
سجلت زالزل بقوة مماثلة أو أعلى في مناطق مختلفة في بيئات تكتونية مماثلة في العقود القليلة األخيرة.
ول م تك ن ھن اك أي مؤش رات ت دل عل ى ت أثر س مات األم ان الرئيس ية ف ي المحط ة ج راء الحرك ات األرض ية
االرتجاجي ة الت ي نتج ت ع ن الزل زال ف ي  ١١آذار/م ارس  .٢٠١١وك ان ذل ك راجع ا ً إل ى ال نھج المح افظ إزاء
الزالزل المتوخى في تصميم محطات القوى النووية وتشييدھا في اليابان وھو ما أفضى إلى محطة توفرت لھ ا
ھ وامش كافي ة م ن األم ان .غي ر أن االعتب ارات التص ميمية األص لية ل م ت وفر ھ وامش أم ان مماثل ة ألح داث
الفيضانات الخارجية العنيفة ،مثل أمواج التسونامي.
ول م ت تم إع ادة تقي يم تع رض محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة للمخ اطر الخارجي ة بطريق ة منھجي ة
وش املة خ الل عمرھ ا التش غيلي .ول م تك ن ھن اك وق ت وق وع الح ادث أي متطلب ات رقابي ة ف ي الياب ان بش أن
عمليات إعادة التقييم المذكورة ،ولم تراع على النحو الك افي ف ي الل وائح والخط وط التوجيھي ة القائم ة الخب رة
التش غيلية المحلي ة والدولي ة ذات الص لة .وكان ت المب ادئ التوجيھي ة الرقابي ة ف ي الياب ان المتعلق ة بأس اليب
التعامل مع تأثيرات األحداث المتصلة بالزالزل ،مثل أمواج التسونامي ،عامة وموجزة ولم توفر معايير محددة
أو إرشادات مفصلة.
وقبل وقوع الحادث ،أجرى المش ِّغل بعض عمليات إعادة تقييم مستويات فيضانات تس ونامي العنيف ة باس تخدام
منھجية توافقية طورت في اليابان في عام  ٢٠٠٢وأسفرت عن قيم أعل ى م ن الق يم األص لية المحت اط لھ ا ف ي
التص ميم .واتخ ذت بع ض الت دابير التعويض ية عل ى أس اس النت ائج ،ولكنھ ا أثبت ت ع دم كفايتھ ا وق ت وق وع
الحادث.
وباإلضافة إلى ذلك ،أجرى المش ِّغل قب ل الح ادث ع دة حس ابات تجريبي ة باس تخدام نم اذج أو منھجي ات مص ادر
األمواج تجاوزت المنھجية التوافقية .وھكذا توقع الحس اب التجريب ي باس تخدام نم وذج المص در ال ذي اقترح ه
مق ر تعزي ز بح وث ال زالزل الياب اني ف ي ع ام  ٢٠٠٢ال ذي اس تخدم آخ ر المعلوم ات واتخ ذ نھج ا ً مختلف ا ً ف ي
سيناريوھاته ،تسونامي أكبر كثيراً من التسونامي المحتاط له في التصميم األصلي وفي التقديرات التي أجريت
في عمليات إعادة التقييم السابقة .ووق ت وق وع الح ادث ،كان ت ھنال ك تقييم ات أخ رى قي د اإلج راء ،ولك ن ل م
تنفذ في غضون ذلك أي تدابير تعويضية إضافية .وكانت القيم المقدرة مماثلة لمستويات الفيضان المسجلة في
آذار/مارس .٢٠١١
وأبرزت التجربة التشغيلية على الص عيد الع المي ح االت تج اوزت فيھ ا المخ اطر الطبيعي ة األس اس التص ميمي
األصلي لمحطة قوى نووية .وعلى وجه الخص وص ،برھن ت الخب رات المس تقاة م ن بع ض ھ ذه األح داث عل ى
ضعف نظم األمان إزاء الفيضانات.

٥٣

اإلطار  -٤-٢أمواج التسونامي

][25

التسونامي باللغة اليابانية يعني موجة )’نامي‘( في ميناء )’تس و‘( ،وھ و سلس لة م ن األم واج المرتحل ة ذات األط وال الموجي ة الطويل ة
)تتراوح على سبيل المثال بين بض عة كيل ومترات ومئ ات الكيل ومترات( وفت رات زمني ة طويل ة )تت راوح عل ى س بيل المث ال ب ين ع دة
دقائق وعشرات الدقائق وتص ل ف ي الح االت االس تثنائية إل ى س اعات( تتول د ع ن تش وھات أو اض طرابات ف ي ق اع البح ر )أو بعب ارة
عام ة ،الق اع الواق ع تح ت الم اء( .ويمك ن لل زالزل ،والظ واھر البركاني ة ،واالنھي االت تح ت المائي ة والس احلية ،وتس اقط الص خور
واالنھيارات الجرفية أن يولد أمواج التسونامي .ويمكن أن تحدث أمواج التسونامي في جميع المناطق المحيطية وأح واض البح ار ف ي
العالم ،بل وحتى الخلجان البحرية والبحيرات الكبيرة.
وتنتشر أمواج التسونامي إلى الخارج من المنطقة التي تتولد منھا ف ي ك ل االتجاھ ات ويتح دد االتج اه الرئيس ي النتش ار الطاق ة حس ب
أبعاد واتجاه المصدر الذي يتولد عن ه التس ونامي .وتن دفع أم واج التس ونامي أثن اء انتش ارھا ف ي المي اه العميق ة ك أمواج جاذبي ة عادي ة،
وتتوقف السرعة على عمق المياه .من ذلك عل ى س بيل المث ال أن الس رعة ف ي أعم اق المح يط يمك ن أن تتج اوز  ٨٠٠ك م ف ي الس اعة
ويقل ارتفاع الموجة عموما ً عن بضع عشرات م ن الس نتيمترات ،وف ي حال ة المص در الزلزال ي ،يتج اوز ط ول الموج ة ف ي كثي ر م ن
األحيان  ١٠٠كم .وأثن اء االنتش ار ،ت ؤثر التض اريس البحري ة التحتي ة عل ى س رعة وارتف اع موج ة التس ونامي .وم ن العوام ل الھام ة
الم ؤثرة عل ى انتش ار أم واج التس ونامي ف ي أعم اق المي اه عوام ل االنكس ار ،واالنعك اس م ن جب ل بح ري أو سلس لته )أرخبي ل(،
واالنحراف.
وتصبح أمواج التس ونامي أكث ر ح دة وت زداد ارتفاع ا ً عن د اقترابھ ا م ن مي اه ض حلة نظ راً لتن اقص س رعة الموج ة وطولھ ا بانخف اض
العمق .وفي منطقة ساحلية ،يمكن للتضاريس المحلي ة واألعم اق البحري ة ،مث ل ش به الج زر أو األخادي د البحري ة المغم ورة أن تس بب
زيادة إضافية في ارتفاع األمواج الذي يمكن أن يتضخم أيضا ً بسبب وجود خليج أو مصب مائي أو بحيرات قمعية بينما تقت رب أم واج
التسونامي من اليابسة .ويمكن أن تحدث أيضا عدة أمواج كبيرة؛ وربما ال تكون الموج ة األول ى ھ ي األكب ر .كم ا يمك ن أيض ا ح دوث
تراج ع ف ي مي اه البح ر قب ل وص ول الموج ة األول ى وب ين الفيض انات المتتالي ة .ويمك ن للتس ونامي أن يس بب غرق ا ً داخلي ا ً ألن طول ه
الموجي يكون طويالً بحيث تلي مقدمة الموجة كتلة مائية ضخمة .ويمكن أن يكون لھذا األمر تأثير مدمر.

وتطلبت معايير األمان الصادرة عن الوكالة التي كانت سارية في وقت الحادث أن تحدد قب ل تش ييد محط ة للق وى
النووية األخطار الخارجية الخاصة بالموقع ،مث ل ال زالزل وأم واج التس ونامي ،ويتع ين تقي يم آث ار تل ك المخ اطر
على محطة القوى النووي ة كج زء م ن التوص يف الش امل والكام ل لخص ائص الموق ع ] .[26ويتع ين تحدي د أس س
مناسبة للتصميم من أجل توفير ھوامش أمان كافية طوال العمر التشغيلي لمحطة الق وى النووي ة ] .[27ويتع ين أن
تكون ھذه الھوامش كبيرة بما يكفي لمعالجة المستويات الكبيرة من عدم التيقن المرتبط بتقييم األح داث الخارجي ة.
كما يتعين إعادة تقييم المخاطر المتصلة بالموقع دوريا ً من أجل تحدي د أي حاج ة إل ى تغيي ر نتيج ة لم ا يس تجد م ن
معلومات ومعارف أثناء عمر المحطة ].[26
وم ن الممارس ات الدولي ة الت ي ش اعت ف ي س تينات وس بعينات الق رن الماض ي اس تخدام الس جالت التاريخي ة عن د
تطبي ق أس اليب تق دير المخ اطر الزلزالي ة وم ا يص احبھا م ن مخ اطر )مث ل موج ات التس ونامي( .وش ملت ھ ذه
الممارسة الشائعة زيادة ھوامش أمان عن طريق زي ادة أقص ى ش دة أو ق وة زلزالي ة مس جلة عل ى م ر الت اريخ ف ي
منطقة الموقع ،وعن طريق افتراض وقوع ذل ك الح دث عل ى أق رب مس افة م ن الموق ع ] .[28وك ان الغ رض م ن
ذلك ھو مراعاة أوجه ع دم الت يقن ف ي المالحظ ات المتعلق ة ب درجات الش دة أو الحج م ،وللتع ويض ع ن احتم االت
عدم تحقيق القيم القص وى المحتمل ة ف ي فت رة المالحظ ة القص يرة نس بيا ً عن دما تتطل ب ف ي الع ادة فت رة المالحظ ة
إدراج بيان ات غي ر مس جلة للحص ول عل ى تق ديرات قوي ة لتقي يم المخ اطر .وم ع ذل ك فق د أج ري تقي يم المخ اطر
الزلزالي ة لتص ميم الوح دتين  ١و ٢ف ي موق ع فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة باالس تناد أساس ا ً إل ى البيان ات
الزلزالية التاريخية دون زي ادة ھ وامش األم ان عل ى النح و المب ين أع اله .وأثن اء عملي ة الحص ول عل ى تص اريح
التشييد للوحدات الالحقة ،طبقت منھجية جديدة استخدمت فيھا مجموعة من المعلومات الزلزالية التاريخية وأبع اد
العيوب الجيومورفولوجية ].[16, 29
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واس تمدت المعلوم ات المتعلق ة ب العيوب ’البري ة الداخلي ة‘ م ن مص ادر رس مية وك ذلك م ن دراس ات استقص ائية
محددة أجراھا المشغل ،وبارامترات متحفظة افترض ت ف ي التحلي ل للتنب ؤ بق وة ال زالزل المحتمل ة .وبالنس بة إل ى
خندق اليابان ،أش ارت التق ديرات األص لية إل ى إمكاني ة وق وع زل زال بق وة  ٨درج ات باعتب اره أقص ى ح دث م ن
دون ’ ‘١مبررات تكتونية كافية ،و’ ‘٢استخدام متناظرات عالمية وباالستناد إل ى ح د بعي د إل ى البيان ات التاريخي ة
المشاھدة.
وكانت قد وقعت في منطقة ’حلقة النار‘ من المحيط الھادئ زالزل ضخمة )بقوة  ٩درجات( مثل ذانك ال ذين وقع ا
في شيلي في عام  ١٩٦٠وفي أالسكا في عام  ١٩٦٤بعد فترة وجيزة من الترخيص لبناء الوحدة  ١في فوكوش يما
داييتشي .ولم تفض ھذه الزالزل إلى توافق ف ي اآلراء ب ين علم اء ال زالزل الياب انيين ح ول إمكاني ة وق وع أح داث
من ذلك القبيل بالقرب من شواطئ اليابان ف ي بيئ ة تكتوني ة مماثل ة للبيئ ات التكتوني ة الت ي نتج ت عنھ ا زالزل ف ي
مناطق أخرى من الصفيحة التكتونية للمحيط الھادئ.
وف ي التقي يم األص لي لمخ اطر الفيض انات الخارجي ة المس تخدم ف ي ’تص ريح اإلنش اء‘ الخ اص بالمحط ة ،ط َّب ق
مص ممو المحط ة المنھجي ة والمع ايير الت ي كان ت س ائدة ف ي الياب ان آن ذاك والت ي اس تندت إل ى دراس ة وتفس ير
الس جالت التاريخي ة لل زالزل وأم واج التس ونامي .وك ان التس ونامي البعي د ال ذي وق ع ف ي أعق اب واح د م ن أكب ر
ال زالزل المعروف ة ف ي الع الم ،أي زل زال ش يلي ف ي ع ام  ،١٩٦٠ھ و الح دث المس تخدم ألغ راض التص ميم ض د
الفيضانات الخارجية .وأدى ھذا الحدث إلى ارتف اع ف ي أم واج التس ونامي ل وحظ ف ي مين اء أوناھام ا ف ي محافظ ة
فوكوشيما على ارتفاع  ٣٫١م فوق مستوى سطح البحر.
وفيما يتعلق بمصادر التسونامي الواقعة في خندق الياب ان قبال ة الس احل الش رقي ،ل م تك ن ھن اك س جالت تاريخي ة
لمستويات فيضانات التسونامي في مكان موقع فوكوشيما داييتشي فضالً عن ع دم وج ود أدل ة عل ى وق وع زالزل
في المنطقة البحرية المقابل ة للموق ع .وأي د ع دم ت وافر بيان ات ع ن وج ود مص ادر قريب ة ألم واج التس ونامي الح د
األقص ى المعتم د لمس توى الفيض انات ،وھ و  ٣٫١م ألغ راض التص ميم .ول م تأخ ذ ش ركة تيبك و ف ي االعتب ار
ال زالزل الض خمة الت ي وقع ت ف ي أم اكن أخ رى ،ول م تفترض ھما مص دراً محلي ا ً ألم واج التس ونامي ف ي خن دق
اليابان.
وبالرغم من عدم وجود متطلبات رقابية في الياب ان بش أن إج راء عملي ة إع ادة تقي يم للمخ اطر الزلزالي ة ومخ اطر
التسونامي ،أجرت شركة تيبكو العديد من عمليات إعادة التقييم خالل العمر التش غيلي لمحط ة فوكوش يما داييتش ي
للقوى النووية ] .[30وقامت شركة تيبكو والمنظمات المشغلة األخرى في اليابان بإع ادة تقي يم مس تويات الفيض ان
باستخدام منھجية طورتھا الجمعي ة الياباني ة للمھندس ين الم دنيين و ُنش رت ف ي ع ام  .[31] ٢٠٠٢واس تخدمت ھ ذه
المنھجي ة نم وذج مص در معي اري ألم واج التس ونامي القريب ة أو المحلي ة باالس تناد إل ى البيان ات التاريخي ة ول م
يفترض في ھذا النموذج وقوع أي زلزال مسببا ً تسونامي عل ى ط ول ش اطئ خن دق الياب ان قبال ة موق ع فوكوش يما
داييتشي .واستخدم افتراض نموذج المصدر المعياري عل ى النح و المب ين أع اله ،ف ي ك ل التقييم ات الت ي أجري ت
باستخدام ھذه المنھجية.
وتطلب ت المب ادئ التوجيھي ة للجن ة األم ان الن ووي الياباني ة لع ام  [32] ٢٠٠٦النظ ر ف ي ال زالزل الت ي تق ع ب ين
ص فيحتين تكت ونيتين وك ذلك ف ي ال زالزل الت ي تق ع ف ي القش رة األرض ية الداخلي ة .واس ُتخدمت ھ ذه المب ادئ
التوجيھي ة بش أن األم ان الزلزال ي واألح داث ذات الص لة م ن أج ل تقي يم المخ اطر الزلزالي ة ،ولك ن المب ادئ
التوجيھي ة المتعلق ة بمخ اطر التس ونامي ل م تش مل س وى بيان ات عام ة ومقتض بة ول م تق ِّدم متطلب ات أو مع ايير أو
منھجي ات مح ددة .وص نفت ش ركة تيبك و ھ ذه ال زالزل عل ى أنھ ا بق وة  ٨درج ات وذل ك أثن اء ’اس تكمال فح ص‘
األم ان الزلزال ي بن اء عل ى طل ب وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي .غي ر أن ه بس بب بُع د الموق ع ع ن ال زالزل
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المتع ددة الص فائح التكتوني ة ،و َّف ر ال نھج ق يم مخ اطر أص غر مرتبط ة بھ ذا الھيك ل التكت وني مقارن ة بالمص ادر
الزلزالي ة الداخلي ة .وبالت الي ل م يؤخ ذ ف ي االعتب ار أثرھ ا ف ي مخ اطر ح دوث حرك ة أرض ية .وف ي وق ت وق وع
الحادث ،لم تكن شركة تيبكو قد استكملت إعادة تقييم ضعف المحطة أمام الزالزل والتسونامي.
وف ي ع ام  ،٢٠٠٩ق َّدرت ش ركة تيبك و أن أقص ى ارتف اع ألم واج التس ونامي ھ و  ٦٫١م باس تخدام آخ ر قياس ات
األعماق البحرية والبيانات المتعلقة بالمد والجزر .ونتيجة لھذه التق ديرات الجدي دة ،أجري ت بع ض التغيي رات ف ي
تصميم محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة ،ال س يما رف ع مس توى محرك ات المض خات المس تخدمة إلزال ة
الحرارة المتبقية .وثبت أثناء الحادث أن ھذا التدبير وحده غير كافٍ  .ولم تنف ذ أي ت دابير أخ رى بش أن األم ان م ن
أجل تعزيز الوقاية من الفيضانات ،مثل اتخاذ تدابير لتجنب إغراق المولدات االحتياطية التي تعمل بالديزل.
وباإلضافة إلى عمليات إعادة التقييم باستخدام منھجية الجمعية الياباني ة للمھندس ين الم دنيين ،أج رت ش ركة تيبك و
حسابات تجريبية لمستويات فيضان مي اه التس ونامي قب ل وق وع الح ادث .واس تخدم أح د ھ ذه الحس ابات التجريبي ة
] [30نم وذج المص در ال ذي اقترح ه مق ر تعزي ز بح وث ال زالزل ال ذي اس تخدم آخ ر المعلوم ات ونظ ر ف ي
سيناريوھات شتى ] .[30, 33وتناول ھذا النھج إمكاني ة ح دوث أم واج تس ونامي بس بب خن دق الياب ان قبال ة س احل
محافظ ة فوكوش يما .ول م يعتم د ال نھج فق ط عل ى س جالت تس ونامي التاريخي ة الخاص ة بھ ذا الج زء م ن منطق ة
االندساس التكتوني.
وافترض النھج الجدي د ال ذي طب ق ف ي الفت رة م ن ع ام  ٢٠٠٧حت ى  ٢٠٠٩وق وع زل زال قوت ه  ٨٫٣قبال ة س احل
فوكوش يما .ويمك ن لزل زال بھ ذه الق وة أن يفض ي إل ى أم واج التس ونامي يبل غ ارتفاعھ ا نح و  ١٥م ف ي محط ة
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية )على غرار ارتف اع التس ونامي الفعل ي ال ذي وق ع ف ي  ١١آذار/م ارس (٢٠١١
وھو ما من شأنه أن يغرق المباني الرئيس ة .وعل ى أس اس ھ ذا التحلي ل الجدي د ،رأت ش ركة تيبك و ووكال ة األم ان
النووي والصناعي وغيرھما م ن المنظم ات ف ي الياب ان ض رورة إج راء المزي د م ن الدراس ة والتقص ي .وطلب ت
شركة تيبكو والمرافق الكھربائية األخرى من الجمعية الياباني ة للمھندس ين الم دنيين مراجع ة م دى مالءم ة نم اذج
مصادر التسونامي؛ وكانت ھذه الجھود جارية في آذار/مارس .٢٠١١
ولم تتخذ شركة تيبكو تدابير تعويضية مؤقتة استجابة للزيادة التي طرأت على تقديرات ارتف اع أم واج التس ونامي
كما لم تطلب وكالة األمان النووي والصناعي من شركة تيبكو أن تتصرف فوراً بشأن ھذه النتائج ].[30
وبالرغم من الصعوبات وحاالت عدم التيقن في تقييم المخاطر الزلزالي ة ،أثبت ت األح داث الت ي وقع ت ف ي محط ة
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية متانة محطات القوى النووي ة الياباني ة بالنس بة للحرك ات االرتجاجي ة األرض ية.
وف ي  ١١آذار/م ارس  ،٢٠١١بلغ ت التس ارعات القص وى المس جلة عن د حص يرة قاع دة مب اني المف اعالت ف ي
الوحدات  ٥-١في فوكوشيما داييتشي مستويات أكبر كثيراً مما كان مقدراً في التصميم األصلي للمحطة .غي ر أن ه
لم تكن ھناك أي مؤشرات تدل على أن الحركة األرضية قد ألحقت أض راراً ملحوظ ة ف ي ھياك ل األم ان أو نظم ه
أو مكوناته ] .[34ولكنه تبيَّن أنَّ اإلج راءات الدفاعي ة ض د الفيض انات الت ي تس بَّب فيھ ا التس ونامي ھ ي إج راءات
غير كافية لمواجھة ارتفاعات أمواج التسونامي التي كانت أكبر بكثير من تلك التي اس ُتخدمت ف ي تص ميم محط ة
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية .ولم تتم في تص ميم محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة مراع اة س يناريو
ينطوي على مخاطر طبيعية عنيفة تحدث في وقت واحد وت ؤثر ف ي وح دات متع ددة .وتعرق ل ت وفير الم وارد ف ي
الوق ت المناس ب لتنفي ذ إج راءات تص د للح وادث العنيف ة ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة بس بب
االختالالت خارج الموق ع عل ى المس توى اإلقليم ي الراجع ة إل ى األض رار الواس عة النط اق الت ي ألحقھ ا الزل زال
والتسونامي بالبنية األساسية.
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وتكشف الخبرة التشغيلية المتاحة من محطات القوى النووية في اليابان ومن غيرھا من األماكن ف ي الس نوات ١٢
السابقة على الحادث عن إمكانية وقوع عواقب شديدة جراء الفيضانات .وش ملت الخب رة التش غيلية ذات الص لة م ا
يلي :ھبوب عاصفة قوية تسببت في حدوث فيضانات في مفاعلين في محطة لوبالي للقوى النووية ف ي فرنس ا ف ي
ع ام ١٩٩٩؛ وتس ونامي المح يط الھن دي ف ي ع ام  ٢٠٠٤ال ذي أغ رق مض خات مي اه البح ر ف ي محط ة م دراس
للقوى الذرية في الھند؛ وزلزال نيغاتا-تشوتسو-أوكي في اليابان في ع ام  .٢٠٠٧وأث ر ھ ذا الزل زال األخي ر عل ى
محطة كاشيوازاكي-كاريوا للق وى النووي ة مس ببا ً فيض انات أغرق ت مبن ى مفاع ل الوح دة  ١بس بب تعط ل أنابي ب
اإلطفاء الخارجية الجوفية ][35–38

 -٢-٢-٢تطبيق مفھوم الدفاع في العمق
الدفاع في العمق مفھوم ُط ُّب ق لض مان أم ان المنش آت النووي ة من ذ بداي ة تط وير الق وى النووي ة .والھ دف م ن
الدفاع في العمق ھو التعويض عن اإلخفاقات البشرية وإخفاقات المعدات المحتمل ة ع ن طري ق ع دة مس تويات
من الوقاية .ويقدم الدفاع من خالل وسائل متعددة ومستقلة في كل مستوى من مستويات الوقاية.
وأتاح تصميم محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية بالنسبة إلى أول ثالثة مستويات من ال دفاع ف ي العم ق
ما يلي من مع دات ونظ م  (١) :مع دات يقص د بھ ا ت وفير تش غيل ع ادي موث وق؛ ) (٢مع دات يقص د بھ ا إع ادة
المحطة إلى حالة مأمونة في أعقاب حدث غير عادي ) (٣نظم أمان يقصد بھا التصدي لظ روف الح وادث .وت م
استخالص قواعد التص ميم باس تخدام طائف ة م ن المخ اطر المفترض ة؛ غي ر أن األخط ار الخارجي ة مث ل أم واج
التسونامي لم تعالج على الوجه األكمل .وبالت الي ،ش كلت الفيض انات الناتج ة ع ن أم واج التس ونامي ف ي وق ت
واحد تح ديا بالنس بة للمس تويات الوقائي ة الثالث ة األول ى م ن ال دفاع ف ي العم ق ،مم ا أس فر ع ن إلح اق أعط ال
مشتركة السبب بالمعدات والنظم في كل مستوى من المستويات الثالثة.
وأفضت األعطال المشتركة السبب التي لحقت بنظم األمان المتعددة عن ظروف في المحطة لم تكن متوقعة ف ي
التصميم .وبالتالي ،فإن وسائل الوقاية المقصود منھا توفير المستوى الرابع من ال دفاع ف ي العم ق ،وھ و من ع
تطور الحوادث العنيفة والتخفيف من عواقبھا ،لم تكن متاحة إلصالح نظام تبريد المفاعل والحفاظ على سالمة
االحتواء .وأدى االنقطاع الكامل للقوى ،واالفتقار إلى معلومات بشأن بارامترات األمان ذات الصلة بسبب عدم
ت وافر األجھ زة الض رورية ،وتوق ف أجھ زة ال تحكم ،وع دم كفاي ة إج راءات التش غيل إل ى الحيلول ة دون وق ف
تطور الحادث والحد من عواقبه.
أدى تعطل توفير وسائل وقاية كافية في كل مستوى من مستويات الدفاع في العم ق إل ى إص ابة المف اعالت ف ي
الوحدات  ١و ٢و ٣بأضرار شديدة وإلى انطالق كميات كبيرة من المواد المشعة من ھذه الوحدات.
وتسبب الزلزال الذي وقع في  ١١آذار/مارس  ٢٠١١في أضرار كبيرة بالبنية األساسية في المنطقة ،بما في ذل ك
فقدان التوصيالت القادمة من شبكة القوى الكھربائية خارج الموقع إلى محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة.
وأدى ذلك إلى حيود عن التش غيل الع ادي للمحط ة )المس توى األول لل دفاع ف ي العم ق( .وعق ب الزل زال ،نجح ت
جھ ود اإلم داد ب القوى الكھربائي ة م ن مص ادر داخ ل الموق ع ،واس تمرت جمي ع نظ م األم ان ف ي المس توى الثال ث
للدفاع في العمق في العمل حسب ما ھو محتاط في التصميم .وأشار ذلك إلى أن نظم األم ان ومعدات ه ص مدت ف ي
وجه الخطر الزلزالي ].[8
وأنش ئت المحط ة ب القرب م ن مس توى س طح البح ر ول م تك ن الوقاي ة م ن مخ اطر الفيض انات كافي ة ،حي ث ل م
تق در مخ اطر الفيض انات عل ى نح و مالئ م ] .[27ول م ت تم حماي ة مع دات األم ان الرئيس ية ع ن طري ق وض عھا
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ف ي مقص ورات مانع ة للتس رب أو عل ى ارتفاع ات أعل ى لت وفير الوقاي ة لھ ا م ن الفيض انات .وأدى ذل ك إل ى
فقدان الترتيبات إلزالة الحرارة المتبقية وتبريد االحتواء في مستويات الدفاع في العمق  ١و ٢و.٣
اإلطار  -٥-٢مفھوم الدفاع في العمق المنطبق وقت وقوع الحادث

][27

يضمن مفھوم الدفاع في العم ق عل ى النح و المطب ق عل ى أنش طة األم ان التنظيمي ة أو الس لوكية أو المرتبط ة بالتص ميم ،خض وع تل ك
األنش طة لترتيب ات متداخل ة ،بحي ث إذا ح دث عط ل ،فإن ه يُكتش ف ويُع وّ ض أو يُص حح ع ن طري ق اتخ اذ الت دابير المناس بة .وأدخل ت
تفاص يل أخ رى عل ى ھ ذا المفھ وم ف ي ع ام  .[39, 40] ١٩٨٨ويت يح تطبي ق مفھ وم ال دفاع ف ي العم ق أثن اء التص ميم والتش غيل وقاي ة
متدرجة ضد مجموعة واسعة من التغيرات العابرة ،والوقائع التشغيلية المنتظرة والحوادث ،بما فيھا تلك الناتج ة م ن أعط ال المع دات
أو عن التصرفات البشرية داخل المنشأة واألحداث التي تنشأ خارج المنشأة.
ويوفر تطبيق مفھوم ال دفاع ف ي العم ق عن د تص ميم المنش أة سلس لة م ن المس تويات الدفاعي ة )س مات متأص لة ،ومع دات ،وإج راءات(
ترمي إلى منع وقوع الحوادث وكفالة حماية مالئمة في حالة فشل الوقاية.
(١

والھدف من المستوى الدفاعي األول ھو منع حاالت الحيود عن التشغيل الع ادي ومن ع تعط ل ال نظم .ويقتض ي ذل ك تص ميم
المنش أة وتش ييدھا وص يانتھا وتش غيلھا عل ى نح و س ليم وم تحفظ ،وفق ا ً لمس تويات ج ودة وممارس ات ھندس ية مالئم ة ،مث ل
تطبيق مفاھيم االس تحاطة واالس تقالل والتن وع .ويقتض ي بل وغ ھ ذا الھ دف عناي ة ش ديدة ف ي اختي ار م ا يل زم التص ميم م ن
شفرات ومواد مالئمة ،ولمراقبة صنع المكونات وتشييد المنش أة .ومم ا يس ھم ف ي تحقي ق ھ ذا المس توى م ن ال دفاع خي ارات
التصميم التي يمكن أن تقلل من احتماالت المخاطر الداخلية )مث ل مراقب ة التص دي لح دث ب ادئ افتراض ي( ،أو التقلي ل م ن
العواقب الناجمة عن حدث ب ادئ افتراض ي مع ين ،أو التقلي ل م ن ح د اإلف الت الم رجح عق ب سلس لة م ن الح وادث .وي ولى
االنتباه أيضا ً لإلجراءات التي التصميم والتصنيع والتشييد والتفت يش عل ى المحط ة ف ي أثن اء الخدم ة ،والص يانة واالختب ار،
وسھولة الوصول إلى ھذه األنشطة ،والطريقة التي تشغل بھا المحطة وكيفية االستفادة م ن الخب رة التش غيلية .وھ ذه العملي ة
برمتھا يدعمھا تحليل مفصل يحدد متطلبات تشغيل المنشأة ومتطلبات صيانتھا.

(٢

والھدف من المستوى الدفاعي الثاني ھو كشف ومكافحة الحيود عن الحاالت التشغيلية العادية من أجل من ع تص اعد الوق ائع
التش غيلية المنتظ رة بالمحط ة إل ى ظ روف مفض ية إل ى وق وع ح وادث .وھ ذا ف ي إط ار االعت راف باحتم ال وق وع بع ض
األحداث البادئة االفتراضية على امتداد عمر تشغيل محطة القوى النووية بالرغم من توخي الحرص على منعھ ا .ويقتض ي
ھذا المستوى توفير نظ م مح ددة عل ى النح و ال ذي يق رره تحلي ل األم ان وتحدي د إج راءات تش غيلية م ن أج ل من ع األض رار
الناجمة عن تلك األحداث البادئة االفتراضية أو تقليلھا إلى أدنى حد.

(٣

يفترض في المستوى الدفاعي الثالث ،وإن كان من المستبعد بدرجة كبي رة ،ع دم إمكاني ة ال تحكم ف ي تص اعد بع ض الوق ائع
التش غيلية المتوقع ة أو األح داث البادئ ة االفتراض ية ف ي مس توى س ابق ،وإمكاني ة تط ور األم ور إل ى م ا ھ و أس وأ .وھ ذه
األحداث المستبعد حدوثھا متحسب لھا ف ي األس اس ال ذي يس تند إلي ه تص ميم المنش أة ،وھن اك س مات أم ان متأص لة وت دابير
تص ميمية لمواجھ ة األعط ال ،ومع دات وإج راءات إض افية للس يطرة عل ى عواق ب تل ك األح داث ولتھيئ ة أوض اع مس تقرة
ومقبولة في المحطة عقب وقوع تلك األح داث .ويفض ي ذل ك إل ى اش تراط ت وفير س مات أم ان ھندس ية ق ادرة عل ى أن تق ود
المحطة أوالً إلى حالة خاضعة للتحكم ثم إلى حال ة إيق اف تش غيل مأمون ة ،وعل ى اإلبق اء عل ى ح اجز واح د عل ى األق ل م ن
أجل احتواء المواد المشعة.

(٤

الھدف من المستوى الدفاعي الرابع ھو مواجھة الحوادث العنيفة الت ي ق د تتج اوز ح دود األس اس التص ميمي ،وإل ى ض مان
اإلبقاء على انطالق مواد مشعة عند أقل قدر ممكن عمليا ً .وأھم ما يھدف إليه ھذا المستوى الدفاعي ھو الحفاظ عل ى وظيف ة
االحتواء .ويمكن تحقي ق ذل ك بواس طة ت دابير وإج راءات تكميلي ة تح ول دون تف اقم الح وادث ،وبواس طة التخفي ف م ن ح دة
العواقب المترتبة على حوادث عنيفة مختارة ،باإلضافة إلى إجراءات التصدي للحوادث .ويمكن البرھنة عل ى الوقاي ة الت ي
يكفلھا االحتواء باستخدام أدق األساليب التقديرية.

(٥

يھدف المستوى الدفاعي الخامس واألخير إلى التخفيف من العواق ب اإلش عاعية المترتب ة عل ى احتم ال انط الق م واد مش عة
يمك ن أن تنش أ ع ن ظ روف الح وادث .ويتطل ب ذل ك ت وفير مرك ز مجھ ز تجھي زاً كافي ا ً لمراقب ة الط وارئ )انظ ر القس م ٣
المتعلق بالتأھب والتصدي للطوارئ(.

ومن الجوانب ذات الصلة بتنفيذ الدفاع في العمق أن يشمل التصميم سلسلة م ن الح واجز المادي ة الحت واء الم واد المش عة داخ ل أم اكن
مح ددة .وس وف يعتم د ع دد الح واجز الض رورية عل ى المخ اطر الداخلي ة والخارجي ة المحتمل ة ،وعل ى العواق ب المحتمل ة لألعط ال.
ويمكن أن تتخذ الحواجز في العادة في حالة المفاعالت المبردة بالماء ،شكل قال ب الوق ود ،وكس وة الوق ود ،وح دود ض غط نظ ام تبري د
المفاعل ،واالحتواء.

٥٨

وكان ت الفيض انات س ببا ً مش تركا ً لتعط ل نظ ام اإلم داد ب القوى الكھربائي ة ف ي ح االت الط وارئ ،والتوق ف ش به
الكامل لنظم تزوي د أجھ زة القي اس والمراقب ة بالتي ار الكھرب ائي المس تمر ،وت دمير ھياك ل ومكون ات التبري د بمي اه
البحر في المحطة.
ويھدف المستوى  ٤من الدفاع في العمق إل ى من ع تف اقم الح وادث والتخفي ف م ن عواق ب الح وادث العنيف ة .وفيم ا
يتعل ق ب اإلجراءات الت ي اتخ ذت عل ى المس توى  ،٤احت اج المش غلون إل ى اس تخدام ك ل الوس ائل المتاح ة إلم داد
المفاع ل بالمي اه م ن أج ل ض مان اإلزال ة الكافي ة للح رارة المتبقي ة .وتطل ب ذل ك ت وافر أجھ زة لت وفير معلوم ات
موثوقة عن بارامترات األمان الرئيسية ،ووسائل بسيطة وموثوقة لتخفيف ض غط المفاع ل .وباإلض افة إل ى ذل ك،
احتاج المشغلون إلى إرشادات واضحة وتدريب حتى يمكنھم الشروع في تدابير للتصدي للحادث ].[41
وأثن اء تط ور الح ادث ،فق د المش غلون الق درة عل ى قي اس ب ارامترات األم ان الھام ة بطريق ة موثوق ة م ن غرف ة
التحكم .وھذه المعلومات كانت مطلوبة لتقييم حالة المفاعل والتخاذ قرارات عن علم بشأن اإلجراءات واألس اليب
غير العادية لتبريد المفاعالت .ومع ذلك فقد أعطى المشغلون األولوية العليا لتبريد المفاعالت وتمكن وا م ن إع داد
خطوط إمداد بالمياه بسرعة من أجل ضخ المبرد إلى المفاعالت باس تخدام مض خات الض غط الم نخفض المتاح ة.
غير أن محاوالت تخفيف ض غط المف اعالت ب اءت بالفش ل بس بب ع دم اتخ اذ أي ترتيب ات للقي ام بھ ذه المھم ة بع د
حدوث انقطاع كامل للقوى الكھربائية .ولم يكن من الممكن استعادة القوى الكھربائية المطلوب ة لل تحكم ف ي الوق ت
المناسب للحيلولة دون تضرر قلب المفاعل ].[8
وكان الحاجز المادي األخير المشمول في المستوى  ٤من الدفاع في العم ق احت واء المفاع ل .،والغ رض م ن ھ ذا
االحتواء ھو التخفيف م ن عواق ب الح وادث ع ن طري ق الحيلول ة دون انط الق م واد مش عة كبي رة إل ى البيئ ة بع د
تضرر المفاعل .وتبعا ً لنوع االحتواء ،يلزم وجود نظم شتى أو أن واع مختلف ة م ن المع دات لحماي ة االحت واء ض د
الظ واھر المادي ة المص احبة للح وادث الت ي تفض ي إل ى تض رر قل ب المفاع ل ويمك ن أن تش كل تح ديا ً لس المة
االحتواء .وشملت الوحدات في محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة وس ائل لل تحكم ف ي تھوي ة االحت واء م ن
أجل تخفيف الض غط الزائ د ال ذي يمك ن أن ينش أ بس بب تس رب البخ ار م ن دائ رة تبري د المفاع ل .وباإلض افة إل ى
ذلك ،ملئ الغالف الجوي داخل االحتواء بغ از النيت روجين الخام ل لمن ع احت راق الھي دروجين وتف ادي انفج ارات
محتملة.
وتشير القياسات التي أجريت أثناء الحادث إلى أن ضغط االحتواء في الوحدات  ١و ٢و ٣ف ي أوق ات معين ة ازداد
إلى مستويات قريبة أو أعل ى م ن المس تويات المحت اط لھ ا ف ي تص ميم االحت واء الخ اص بك ل م ن ھ ذه الوح دات.
ونجمت زيادة الضغط عن توقف نظم تبريد االحت واء وتول د بخ ار بس بب االرتف اع الزائ د ف ي درج ة ح رارة قل ب
المفاعل .وبالرغم من أن بعض نظم تھوية االحتواء فتحت بنجاح فإن المؤشرات كانت تدل عل ى أن االحت واء ف ي
الوح دات  ١و ٢و ٣ق د تعط ل ،وھ و م ا أدى إل ى انط الق م واد مش عة وھي دروجين .وح ال الغ الف الج وي
الممل وء ب النيتروجين داخ ل االحت واء بفعلي ة دون احت راق النيت روجين وانفج اره ف ي ذل ك الحي ز المحص ور.
غير أن الھي دروجين تس رب م ن االحت واء إل ى مب اني المف اعالت ،ووقع ت انفج ارات ھيدروجيني ة ف ي الوح دات
 ١و ٣و.[8] ٤
وأثبت حادث فوكوش يما داييتش ي أن المخ اطر الطبيعي ة العنيف ة يمك ن أن تعط ل مس تويات متع ددة م ن ال دفاع ف ي
العمق أو تقوضھا ] .[42,43ولذلك يتعين النظر في تحدي د منھج ي وتقي يم للمخ اطر الخارجي ة وت وفير وقاي ة قوي ة
ض د ھ ذه األخط ار عل ى كاف ة مس تويات ال دفاع ف ي العم ق .وع الوة عل ى ذل ك فق د كش ف الح ادث ع ن أن وض ع
ترتيبات تص ميمية بديل ة وت وفير إمكان ات للتص دي للح وادث يمك ن أن يض من اإلم داد بمي اه التبري د إل ى المفاع ل
حتى في حال توق ف جمي ع نظ م األم ان الرئيس ية المص ممة لوقاي ة المفاع ل .غي ر أن اس تخدام تل ك الترتيب ات ف ي

٥٩

الوقت المناسب يتطلب أجھزة يمكنھا توفير معلومات موثوقة بشأن ببارامترات األمان الرئيسية ،ووس ائل بس يطة
وموثوقة لتخفيف ضغط المفاعل حتى يمكن استخدام أي وسائل إلمداد المفاعل بمياه التبريد.

 -٣-٢-٢تقييم اإلخفاق في أداء وظائف األمان األساسية
تتمثل وظائف األمان األساسية ال ثالث الھام ة لض مان األم ان ف ي ال تحكم ف ي تفاعلي ة الوق ود الن ووي؛ وإزال ة
الحرارة من قلب المفاعل وحوض الوقود المستھلك؛ واحتواء الم واد المش عة .وعق ب وق وع الزل زال ،تحقق ت
وظيف ة األم ان األساس ية األول ى ،وھ ي ال تحكم ف ي التفاعلي ة ،ف ي ك ل الوح دات الس ت ف ي محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية.
وتع َّذر الحف اظ عل ى وظيف ة األم ان األساس ية الثاني ة ،وھ ي إزال ة الح رارة م ن قل ب المفاع ل وح وض الوق ود
النووي ،نظراً إل ى حرم ان المش غلين م ن أغلبي ة وس ائل ال تحكم ف ي مف اعالت الوح دات  ١و ٢و ،٣وأح واض
الوقود المستھلك نتيجة لتوقف معظم ال ُنظم الكھربائي ة العامل ة بالتي ار المت ردد والتي ار المس تمر .وك ان فق دان
وظيفة األمان األساسية الثانية ،في جانب منه ،ناج ًما عن اإلخف اق ف ي تنفي ذ عملي ة ض خ المي اه بمع دات بديل ة
بسبب تأخر تخفيف ضغط أوعي ة ض غط المف اعالت .وأدّى توق ف التبري د إل ى ارتف اع مف رط ف ي ح رارة الوق ود
وانصھاره في المفاعالت.
وفـُقدت وظيفة االحتواء بس بب انقط اع التي ار الكھرب ائي المت ردد والتي ار المس تمر وأدّى ذل ك إل ى توق ف ُنظ م
ً
رورية للتخفي ف
التبريد وص ّعب على المشغلين استخدام نظام تھوية االحتواء .وكانت تھوية نظام االحت واء ض
من الض غط والحيلول ة دون تعط ل النظ ام .وتم َّك ن المش غلون م ن تھوي ة الوح دتين  ١و ٣لتخفي ف الض غط ف ي
أوعية االحتواء األولية .غير أن ذلك أسفر عن انطالق انبعاثات مشعة ف ي البيئ ة .ورغ م أنَّ نظ م التھوي ة فيم ا
يتعلق بالوحدتين  ١و ٣كانت مفتوحة ،فإنَّ أوعي ة االحت واء األولي ة ق د تع َّطل ت ف ي نھاي ة المط اف فيم ا يتعل ق
بالوحدتين  ١و .٣وفي حالة الوحدة  ،٢لم تنجح تھوية االحتواء ،وتعطل نظام االحتواء مما تسبب في انط الق
مواد مشعة.
اإلطار  -٦-٢وظائف األمان األساسية
وظائف األمان األساسية الثالث ھي:
)( ١

التحكم في التفاعلية؛

)( ٢

إزالة الحرارة؛

)( ٣

احتواء المواد المشعة.

وكان قد وقع حادثان قبل حادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية بس بب اإلخف اق ف ي الحف اظ عل ى واح دة أو أكث ر م ن وظ ائف
األمان األساسية .ووقع حادث ع ام  ١٩٧٩ف ي محط ة جزي رة ث ري ماي ل آيلن د للق وى النووي ة ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة بس بب
توقف وظيفة األمان الثانية ،ولكن حِيل بنجاح دون انطالق مواد مشعة إلى البيئة بفض ل الوظيف ة الثالث ة ،وھ ي احت واء الم واد المش عة
عن طريق وعاء االحتواء .ووقع حادث عام  ١٩٨٦ف ي محط ة تش رنوبل للق وى النووي ة ف ي االتح اد الس وفياتي الس ابق بس بب توق ف
مزودة بوعاء احتواء .ولذلك أسفر حادث تشرنوبل ع ن انط الق م واد مش عة كبي رة للغاي ة إل ى
وظيفة األمان األولى .ولم تكن المحطة َّ
البيئة .ووقع حادث فوكوشيما داييتشي بسبب توق ف ال وظيفتين الثاني ة والثالث ة م ن وظ ائف األم ان ف ي أعق اب مجموع ة م ن األح داث
الخارجية العنيفة.

٦٠

التحكم في تفاعلية الوقود النووي في قلب المفاعل
تو ِّفر ُنظم األمان الخاصة بالتحكم في تفاعلي ة الوق ود الن ووي ف ي قل ب المفاع ل الحماي ة للمفاع ل و ُنظ م محرك ات
قضبان التحكم .وقبل وقوع الزلزال ،كانت الوحدات  ٣-١في محطة فوكوشيما قيد التشغيل؛ وكان ت الوح دات -٤
 ٦مغلقة ألغراض الصيانة .وكانت مفاعالت الوحدات  ٣-١ق د أُغلق ت تلقائي ا ً ع ن طري ق ُنظ م حماي ة المف اعالت
التي نشطتھا معدات رصد األحداث الزلزالية .وأنھى إدخال قضبان التحكم في المفاعل عن طريق ُنظ م محرك ات
قضبان التحكم التفاعل النووي المتسلسل في الوقود النووي وأغلق المفاعالت.

إزالة الحرارة من الوقود النووي
بعد إغالق الوحدات  ،٣-١تمت إزالة الحرارة المتبقية ،المتولدة بفعل ما كان يجري من اضمحالل للمواد المش عة
ف ي الوق ود ،ع ن طري ق ُنظ م تبري د المفاع ل ومك ن ھ ذا األم ر م ن الحف اظ عل ى وظيف ة األم ان األساس ية الثاني ة.
وكانت ُنظم التبريد الم ذكورة تتك َّون م ن أنش وطات دوران مغلق ة لنق ل الح رارة إل ى مي اه البح ر ووس ائل مختلف ة
لضخ المياه تحت الضغط العالي والضغط المنخفض في قلب المفاعل من أجل إزالة ھ ذه الح رارة المتبقي ة )انظ ر
القسم .(١-٢
وتطلب تش غيل الكثي ر م ن تل ك ال ُنظم تي اراً كھربائي ا ً مت ردداً ،وتتطل ب ال تحكم ف ي تش غيلھا جميع ا ً تي اراً كھربائي ا ً
مستمراً .وكانت معظم مصادر القوى الكھربائية قد فقدت أثناء الحادث؛ ويركز ھ ذا الج زء م ن التقري ر عل ى أث ر
ھذا االنقطاع في القوى الكھربائية.

الوحدة ١
بدأ ِّ
مكثف العزل )انظر اإلطار  (٢-٢الخاص بتبريد الوحدة  ١في العمل تلقائيا ً نتيجة الرتفاع إشارة ضغط وع اء
المفاع ل .وف تح ذل ك ص مامات الع زل ف ي خط وط رج وع الم اء المتكث ف )كان ت ھن اك ص مامات ع زل أخ رى
مفتوحة في الخط وط أثن اء التش غيل الع ادي( عن دما أغل ق المفاع ل عق ب الزل زال .وحس ب م ا تقتض يه إج راءات
التشغيل ،قام المشغلون بإيقاف نظام ِّ
مكثف الع زل وأع ادوا تش غيله ع دة م رات لمن ع تبري د المفاع ل بس رعة أكب ر
من الالزم وإحداث إجھاد حراري يتج اوز الق يم التص ميمية لوع اء ض غط المفاع ل .وتحق ق ذل ك ع ن طري ق ف تح
وإغالق صمامات العزل في خطوط رجوع الماء المتكثف ].[8
وعندما أغرق التسونامي الموقع وانقطعت القوى الكھربائية ،كان المشغلون ق د أوقف وا لت وھم نظ ام ِّ
مكث ف الع زل
عن طريق إغالق صمام في خ ط الرج وع خ ارج وع اء االحت واء األوّ ل ي .ول م يك ن ل دى المش غلين أي معلوم ات
مكثف العزل ،وبدأت أولى محاوالتھم إلعادة تش غيل ِّ
متاحة عن أوضاع صمام ِّ
مكث ف الع زل ي دويا ً بع د م ا يق رب
من ثالث ساعات .ولم يكن المشغلون مدرَّ بين تماما ً على فھ م كيفي ة عم ل الص مامات ف ي ھ ذه الظ روف .وأج رى
المشغلون في نھاية المطاف محاولتين فاشلتين من غرفة التحكم الرئيسية إلعادة تشغيل ِّ
مكث ف الع زل ع ن طري ق
فتح ص مامات الع زل الخارجي ة .ول م تك ن ل دى المش غلين أي إج راءات لتش غيل ِّ
مكث ف الع زل ي دويا ً .وف ي وق ت
كتابة ھذا التقرير ،مازالت المواق ع الدقيق ة لجمي ع الص مامات الموج ودة ف ي نظ ام مكث ف الع زل مجھول ة  ،ولك ن
ھنالك مؤشرات على أن ِّ
مكثف العزل لم يعمل بعد وقوع التسونامي ].[8
ولم يكن نظام ضخ المبرِّ د العالي الضغط باستخدام توربين البخار متاحا ً بسبب انقطاع التيار الكھربائي المستمر.
وفي أعقاب توقف ِّ
مكثف العزل ونظ ام التبري د ب الحقن الع الي الض غط ،ب ات مطلوب ا ً اس تخدام وس يلة بديل ة لض خ
المياه في وعاء ضغط المفاعل باالعتماد على معدات منخفضة الضغط ،مثل مض خات إطف اء الحري ق أو عرب ات
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اإلطفاء .وجھَّز المشغلون مسارات ضخ المياه في الموعد المح َّدد ،ولك ن ك ان م ن الض روري أيض ا ً ك ي يتمكن وا
من ضخ المي اه تح ت ض غط م نخفض تخف يض الض غط داخ ل وع اء ض غط المفاع ل باس تخدام ص مامات تخفي ف
َّ
وتعذر فتح تلك الصمامات بسبب انقطاع قوى التحكم والھ واء الع الي الض غط .وك ان الض غط ف ي وع اء
الضغط.
المفاعل وفي االحتواء أعلى من أن يسمح بضخ مياه كافية لتبريد الوقود بدون تھوية االحتواء وتص ريف الض غط
من وعاء ضغط المفاعل .ولذلك عجزت ال ُنظم البديلة لضخ المياه تحت ضغط منخفض عن ضخ المي اه ف ي وع اء
ضغط المفاعل.
وظل الضغط في وعاء المفاعل عاليا ً إل ى أن أص يب قل ب المفاع ل بأض رار ش ديدة وك ان س بب تخفي ف الض غط
األكثر احتماال ھو تصدع وعاء ضغط المفاعل جراء االنصھار ] .[44ومما يؤي د االفت راض ب أنَّ تخفي ف الض غط
كان ناجمًا عن حدوث تصدع ،الزيادة ف ي ض غط االحت واء بع د بض ع س اعات م ن ظھ ور مؤش رات عل ى إص ابة
قلب المفاعل بأضرار شديدة .وبالتالي ،ف إن م ا ترت ب ع ن ذل ك م ن انخف اض ف ي الض غط ھ و م ا أت اح الظ روف
لضخ المياه إلى وعاء ضغط المفاعل بعد نحو  ١٢ساعة من وق وع التس ونامي .غي ر أن أض راراً ش ديدة كان ت ق د
أصابت بالفعل الوقود حينذاك ].[8
ويق َّدر أن األضرار التي لحقت بقلب مفاعل الوحدة  ١بدأت بالحدوث بعد ما يتراوح بين  ٤و ٥ساعات م ن وق وع
التسونامي ،وأن قل ب المفاع ل المنص ھر م زق ق اع وع اء المفاع ل بع د م ا يت راوح ب ين  ٦و ٨س اعات م ن وق وع
التسونامي .ولوحظت أولى عالمات انط الق م واد مش عة إل ى البيئ ة بع د نح و  ١٢س اعة م ن التس ونامي ،وح دث
انطالق كبير عندما تمت تھوية احتواء الوح دة  ١للحيلول ة دون تمزق ه بس بب الض غط الع الي بع د نح و  ٢٣س اعة
من وقوع التسونامي .ونتجت ع ن التف اعالت الكيميائي ة ب ين كس وة الوق ود والم اء كمي ات كبي رة م ن الھي دروجين
مرت من وعاء ضغط المفاعل إلى وعاء االحتواء األوّ لي وواصلت تسربھا إلى مبنى المفاعل ].[8

الوحدة ٢
يختلف تصميم الوحدة  ٢فيم ا يتعل ق بإزال ة الح رارة المتبقي ة م ن قل ب المفاع ل .واس تخدم نظ ام تبري د ع زل قل ب
المفاع ل )انظ ر اإلط ار  (٢-٢البخ ار م ن وع اء ض غط المفاع ل لتحري ك ت وربين ك ان يض خ الم اء ف ي وع اء
المفاعل .وتم تشغيل نظام تبريد ع زل قل ب مفاع ل الوح دة  ٢ي دويا ً بع د انقط اع الق وى الكھربائي ة خ ارج الموق ع.
وتطلب تشغيل ھذا النظام من بُعد تياراً كھربائيا ً مستمراً .وقد صُمم النظ ام للعم ل لم دة أرب ع س اعات عل ى األق ل.
غير أن النظام استمر في العمل في ظروف قاسية لمدة بلغت نح و  ٦٨س اعة ب دون تي ار كھرب ائي مس تمر وب دون
تدخل من المش ِّغل ] .[8ونج ح ھ ذا النظ ام ف ي الحف اظ عل ى مس توى الم اء ف ي وع اء ض غط المفاع ل وف ي ض مان
وظيفة التبريد.
وھناك مؤشرات على أن نظام تبريد عزل قلب المفاعل قد تعط ل بع د نح و  ٦٨س اعة .ول ذلك ل م يع د ممكن ا ً ض خ
الماء في وعاء ضغط المفاعل ألنه كان تحت ضغط مرتف ع .وأش ارت التق ديرات إل ى أن مس توى الم اء ف ي وع اء
ضغط المفاعل سينخفض ليصل إلى قمة قلب المفاعل في بضع ساعات بعد توقف نظام تبريد عزل قلب المفاع ل.
واعتمد المشغلون على معدات بديلة لضخ المياه تحت ضغط منخفض على غرار المع دات الت ي كان ت متاح ة ف ي
األولي ة ،نج ح المش غلون ف ي تخف يض الض غط ف ي وع اء ض غط المفاع ل ع ن
الوحدة  .١وبع د بع ض الص عوبات َّ
طريق استخدام صمامات تخفي ف الض غط ب الرغم م ن أن ض خ الم اء ت أخر أكث ر م ن ال الزم لمن ع ح دوث ارتف اع
سريع في حرارة الوقود وتضرر قلب المفاعل.
وأخفق نظام تھوية االحتواء في تخفيف الضغط في الوح دة  .٢ويُع َتق د أن ھ ذا االخف اق ح دث ألنَّ ق رص االنفت اق
َّ
يتحطم .ويق َّدر أن قلب مفاعل الوح دة  ٢ق د ب دأ ف ي االنص ھار بع د نح و  ٧٦س اعة م ن وق وع التس ونامي .وب دأ
لم
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انطالق المواد المشعة بعد نحو  ٨٩ساعة من التسونامي عقب تصدع حد االحتواء حسب م ا تب يَّن م ن االنخف اض
السريع في ضغط االحتواء ].[45

الوحدة ٣
ظ ل التي ار المس تمر متاح ا ً ف ي الوح دة  ٣لم دة ي ومين تقريب ا ً خالف ا ً لم ا ح دث ف ي الوح دتين  ١و .٢ويعن ي ذل ك
استمرار عمل نظام تبريد قلب المفاعل ونظام ضخ المبرِّ د العالي الضغط باستخدام المضخات المدفوع ة بالبخ ار.
وك ان المش غلون ف ي البداي ة ق ادرين عل ى الحف اظ عل ى مس تويات الم اء ف ي قل ب المفاع ل ع ن طري ق ض خ الم اء
باستخدام نظام تبريد عزل قلب المفاعل .واتبع المش غلون اإلج راءات الت ي مكن تھم م ن تحقي ق أقص ى عم ر مت اح
للبطاريات من أجل نظام تبريد عزل قلب المفاعل ].[8
وباإلضافة إلى ذلك ،أتيح تصريف البخار من وعاء ضغط المفاع ل إل ى حج رة الك بح ،وتس نى ال تحكم ف ي ض غط
حجرة الكبح باستخدام رش الماء من مضخات اإلطفاء .واستمر ھ ذا الوض ع لم دة  ٢٠س اعة إل ى أن توق ف نظ ام
تبريد عزل قلب المفاعل عن العمل ولم يكن من الممكن إعادة تشغيله .وبدأ نظ ام ض خ المب رِّ د الع الي الض غط ف ي
ضخ المياه تلقائيا ً في وعاء ضغط المفاعل للحفاظ على مستوى الماء.
والغرض من نظام ضخ المبرِّ د العالي الضغط ھو إعادة ملء وع اء ض غط المفاع ل بع د ح دوث تس رب ف ي نظ ام
مبرِّ د المفاعل .وكان ھذا النظام فعاالً بدرجة كبيرة ف ي تخف يض الض غط ف ي وع اء ض غط المفاع ل .غي ر أن ذل ك
أدى إل ى انخف اض ض غط البخ ار ال داخل إل ى ت وربين المض خة إل ى م ا دون المس توى المح َّدد ف ي مواص فات
المضخة ،وانخفض مستوى كفاءة المضخة انخفاضا ً كبيراً .وقرر المشغلون إغالق النظام بع د ح والي  ١٤س اعة
بسبب القلق من إمكانية تعطل النظام وتسريبه مواد مشعة إلى خارج االحتواء.
وبعد إغالق نظام ضخ المبرِّ د العالي الضغط ،أعد المشغلون خطا ً لضخ المياه إلى وعاء المفاعل وك انوا ج اھزين
لضخ مياه البحر في وعاء المفاعل .غير أنه بسبب ارتفاع ضغط المفاعل ،لم يكن ممكن ا ً ض خ مي اه البح ر إالّ بع د
تصريف الضغط من ه .ل ذلك ،وبس بب الت أخر ف ي ض خ مي اه البح ر ف ي وع اء المفاع ل ،اس تمر مس توى الم اء ف ي
االنخف اض إل ى أن اقت رب م ن قم ة الوق ود .ويعتق د أن إش ارة تلقائي ة ،يش تبه ف ي أنھ ا كان ت كاذب ة ،تس ببت ف ي
تصريف الضغط تلقائيا ً بسرعة من خالل صمامات تخفيف الضغط قب ل أن ي تم َّكن المش غلون م ن ال تحكم ف ي ف تح
صمامات األمان ] .[46وتشير التقديرات إلى أن تصريف الض غط ،إل ى جان ب انخف اض مس توى الم اء ف ي وع اء
الضغط ،تسبب في تحول الماء المتبقي في قلب المفاعل بسرعة إلى بخار مما أ ّدى إلى توقف التبريد الك افي لقل ب
المفاع ل .وتش به سلس لة األح داث الالحق ة الت ي أفض ت إل ى توق ف تبري د قل ب المفاع ل األح داث الت ي وقع ت ف ي
الوحدة .٢
وبدأت حرارة قلب المفاعل في االرتفاع إلى مستويات مفرطة ،وأدت تصريفات البخار الكبي رة م ن وع اء ض غط
المفاعل إلى حجرة كبح االحتواء إلى زيادة الضغط إلى مستوى تسبب في تمزق ق رص االنفت اق ف ي خ ط التھوي ة
وفتح ذلك مساراً لحدوث انطالق إلى البيئة ] [8ويق َّدر انصھار قلب مفاعل الوح دة  ٣بأن ه ب دأ بع د نح و  ٤٣س اعة
من وقوع التسونامي .وبدأت انطالقات مشعة كبيرة بعد نحو  ٤٧ساعة من التسونامي ].[8

الوحدة ٤
كانت الوحدة  ٤تخضع لتفتيش مقرَّ ر وأُغلقت قبل الحادث .وكان ك ل وق ود الوح دة  ٤موج وداً ف ي ح وض الوق ود
المستھلك وقت وقوع الحادث .ولذلك ،لم يكن ضروريا ً تبريد قلب مفاعل الوح دة  .٤وتع َّذر تبري د ح وض الوق ود
المستھلك بسبب انقطاع التيار الكھربائي ،ولذلك بدأت درجة حرارة الحوض في االرتفاع.
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أحواض الوقود المستھلك
خالل األيام القليلة األولى بعد وقوع التسونامي ،اعتقد المشغلون أن أحواض الوقود المستھلك كان ت تحت وي عل ى
كميات كافية من المياه ،وأن ارتفاع حرارة الوقود إلى مستويات مفرطة لم يكن يش ِّكل مسألة عاجلة .وتغيَّرت ھ ذه
النظ رة ف ي  ١٥آذار/م ارس عن دما انفج ر مبن ى مفاع ل الوح دة  .٤وس اد اعتق اد آن ذاك ب أن س بب االنفج ار ھ و
الھيدروجين ،وك ان المص در الوحي د المحتم ل للھي دروجين ف ي الوح دة  ٤ھ و الوق ود ال ذي ارتفع ت حرارت ه إل ى
مس تويات مفرط ة ف ي ح وض الوق ود المس تھلك بع د فق دان غط اء الم اء .وأث ار ذل ك ف وراً قلق ا ً بش ان كمي ة المي اه
المتبقية في ذلك الحوض ،وبُذلت جھود لتحديد مستوى الماء في أحواض الوقود المستھلك.
وفي  ١٦آذار/مارس ،أشارت التفتيشات البصرية إلى أنه ما زالت ھنالك مياه في الحوض في الوح دة  .٤غي ر أن
الحال ة ف ي الوح دة  ٣أث ارت قلق ا ً أ ّدى إل ى العدي د م ن الجھ ود التخفيفي ة ،بم ا ف ي ذل ك إن زال المي اه ج واً باس تخدام
المروحي ات .وكش فت التحل يالت وعملي ات التفت يش الت ي أُجري ت الحق ا ً أن مس توى الم اء ف ي أح واض الوق ود
المستھلك في الوحدتين  ٣و ٤لم تھبط إلى مستوى الوقود المستھلك .وأكدت ھذه التفتيشات أن االنفجار ال ذي وق ع
في الوحدة  ٤نجم عن الھيدروجين ،وأن مصدر الھيدروجين لم يكن الوقود الذي كان موج وداً ف ي ح وض الوق ود
المستھلك في الوحدة  ،٤بل كان بسبب انتقال الھيدروجين من الوح دة  ٣إل ى الوح دة  ٤ع ن طري ق نظ ام مش ترك
للتھوي ة .وم ع ذل ك ف إن ع دم معرف ة الظ روف الفعلي ة ف ي أح واض الوق ود المس تھلك أثن اء الح ادث بس بب توق ف
ص ل ألح داث أح واض
األجھزة أدى إلى ب ذل جھ ود إلض افة مي اه إل ى الح وض .وي رد ف ي القس م  ١-٢وص ف مف َّ
الوقود المستھلك.

الوحدتان  ٥و٦
تأثرت أيضا ً الوحدتان  ٥و ٦بالتسونامي ،ولكن مفاعليھما كانا يولدان حرارة متبقية أقل ألنھما كان ا ق د أغلق ا لم دة
طويل ة قب ل الح ادث .وباإلض افة إل ى ذل ك ،نج ا م ن الفيض ان واح د م ن المول دات االحتياطي ة الت ي كان ت تعم ل
بالديزل في الوحدة  ٦وظل صالحا ً للعمل .وبالتالي فقد أتيح للمشغلين وقت أطول للتصدي ،وتم إمداد ُنظ م التبري د
في الوحدتين بالقوى الكھربائية من المولد االحتياطي المتبقي الذي كان يعمل بالديزل .وحافظ ھذا اإلم داد ب القوى
على تبريد قلب كل من المفاعلين ووقع استخدامه في نھاية المطاف لتوفير التبريد ألحواض الوق ود المس تھلك ف ي
الوحدتين  ٥و ٦اللتين بُرِّ دت كل واحدة منھا بنجاح حتى وصلت إلى حالة مأمونة ].[8

احتواء المواد المشعة والتحكم في االنبعاثات المشعة
نتيجة لألضرار التي لحقت بقلوب المفاعالت الوحدات  ،٣-١تسربت مقادير كبيرة من البخ ار والھي دروجين م ن
أوعية ضغط المفاعالت .وأ ّدى ذلك بدوره إل ى تك ون الض غط وتس خين أوعي ة االحت واء األوّ ل ّي ة .وتص دعت ھ ذه
األوعية وانطلق البخار والھيدروجين وغيرھما من الغازات ،إلى جانب مواد مش عة ،ف ي مب اني المف اعالت وإل ى
البيئة في نھاية المطاف.
ولم تكن أوعية االحتواء األولية ف ي المف اعالت مص مَّمة لتحم ل الض غط ال ذي يمك ن أن يتولَّ د ف ي ح ادث عني ف،
ولذلك ُر ِّكبت أنظمة تھوية ف ي تس عينات الق رن الماض ي ] [22, 23لتخفي ف الض غط ف ي أوعي ة االحت واء ف ي ح ال
وقوع حادث م ا .وال توج د مؤش رات عل ى أن أوعي ة االحت واء األول ّي ة ف ي الوح دات  ٣-١تعطل ت خ الل مختل ف
مراحل تطور الحادث .ونجم ذلك عن ارتفاع الضغط ودرجة الح رارة ف ي وع اء االحت واء األوّ ل ي إل ى مس تويات
تجاوزت كثيراً اإلمكانات التصميمية قبل أن يتسنى تنفيذ عملي ة التھوي ة )انظ ر القس م  .(١-٢وت م التخفي ف جزئي ا ً
من تسرب المواد المشعة من قل وب المف اعالت باس تخدام أح واض الك بح الت ي احتفظ ت ب بعض النوي دات المش عة
المنطلقة من أوعية ضغط المفاعالت.
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إنَّ تحل يالت األم ان الت ي أُجري ت خ الل عملي ة الت رخيص لمحط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة وخ الل
تشغيلھا لم تتناول بالكامل إمكانية حدوث سلسلة معقدة من األحداث التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة في
قلب المفاعل .وأخفقت تحليالت األمان على وجه الخصوص ف ي تحدي د قابلي ة المحط ة للتض رر م ن الفيض انات
ومواطن ضعفھا في إجراءات التشغيل وفي المبادئ التوجيھية للتص دي للح وادث .ول م تتن اول تحل يالت األم ان
االحتمالية إمكانية حدوث فيضانات داخلية ،كما أنَّ االفتراضات المتعلقة باألداء البشري للتصدي للحوادث كانت
تدعو إلى التفاؤل .وعالوة على ذلك لم تفرض الھيئة الرقابية إال متطلبات محدودة لكي يتسنى للمشغلين النظ ر
إمكانية حصول حوادث عنيفة
ولم يكن المشغلون على استعداد تام لمواجھة انقطاع الكھرباء عن وح دات متع ددة وفق دان نظ ام التبري د ج راء
التس ونامي .وص حيح أنَّ ش ركة تيبك و ق د أع دَّت مب ادئ توجيھي ة ف ي التص دي للح وادث العنيف ة ،إال أنَّ تل ك
تتطرق إلى ھذه التوليفة المستبعدة من األحداث .وبناء على ذل ك ،ف إنَّ المش غلين ل م يتلق وا الت دريب
المبادئ لم
َّ
المناسب ولم يشاركوا في تمارين التصدي للحوادث العنيفة ،ذات الصلة ،ولم تكن المعدات المتاحة لھم مناس بة
في الظروف المتدھورة التي عرفتھا المحطة.
وف ي أيلول/س بتمبر  ،٢٠١٢أنش ئت الھيئ ة الرقابي ة النووي ة .ووض عت الھيئ ة ل وائح جدي دة بش أن محط ات
الق وى النووي ة م ن أج ل وقاي ة الن اس والبيئ ة ،ودخل ت تل ك الل وائح حي ز النف اذ ف ي ع ام  .٢٠١٣وع ززت
اللوائح التدابير المضادة للحيلولة دون فقدان كل وظائف األمان ف ي آن واح د نتيج ة ألس باب مش تركة ،بم ا ف ي
ذل ك إع ادة تقي يم أث ر األح داث الخارجي ة ،م ن قبي ل الھ زات األرض ية وموج ات التس ونامي .واتخ ذت أيض ا ً
ت دابير مض ادة جدي دة للتص دي للح وادث العنيف ة م ن أج ل مواجھ ة تض رر قل وب المف اعالت ،وتض رر وع اء
االحتواء ،وانتشار مواد مشعة.
وتطلَّبت معايير أمان الوكالة التي كانت سارية في وقت وقوع الحادث إجراء تقييم لتحديد ما إذا ك ان م ن الممك ن
تحقيق وظائف األمان بالنسبة لجميع األنماط التشغيلية العادية وظروف الحوادث والحوادث غير المحت اط لھ ا ف ي
التصميم ،بما في ذلك الحوادث العنيفة .ومن الضروري تحديد تسلسالت األحداث الھامة التي يمكن أن تؤدي إل ى
وقوع حادث عنيف ،وذلك باستخدام توليفة من األساليب االحتمالية واألساليب القطعية واألحكام الھندس ية الس ليمة
] .[27وباإلض افة إل ى ذل ك ،ت دعو الحاج ة إل ى إج راء تحل يالت مح ددة وقطعي ة للح وادث غي ر المحت اط لھ ا ف ي
التصميم من أجل التحقق من سيناريوھات الحوادث المعقول ة الت ي يمك ن اس تخدامھا إلدخ ال تحس ينات ف ي ت دابير
التصدي للحوادث ] .[41وبالتالي فإن من الضروري تحديد ما إذا كان باإلمكان تحقيق وظائف األمان في ظروف
الحوادث غير المحتاط لھا في التصميم.

اإلطار  -٧-٢تقييمات األمان القطعية واالحتمالية

][47, 48

تحليالت األمان ھي التقييمات التحليلية للظ واھر الفيزيائي ة الت ي تح دث ف ي مف اعالت الق وى النووي ة .وتتنب أ تحل يالت األم ان القطعي ة
بالتصدي لألحداث البادئة االفتراض ية .وي تم تطبي ق مجموع ة مح ددة م ن القواع د ومع ايير القب ول .وف ي الع ادة ،ينبغ ي أن ترك ز ھ ذه
القواعد والمعايير على الجوانب النيوترونية والحرارية-الھيدروليكية واإلش عاعية والحراري ة-الميكانيكي ة والھيكلي ة ،الت ي غالب ا م ا ي تم
تحليلھا باستخدام عدة أدوات حسابية.
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اإلطار  -٧-٢تقييمات األمان القطعية واالحتمالية ]) [47, 48تابع(
وينبغي إجراء أفضل تقدير لتحليالت األمان القطعية بغية تأكيد االستراتيجيات الت ي ت م تطويرھ ا الس تعادة الظ روف التش غيلية العادي ة
ف ي المحط ة عق ب م ا ش ھدته م ن أح داث ع ابرة ناجم ة ع ن وق ائع تش غيلية متوقع ة وح وادث محت اط لھ ا ف ي التص ميم .وتتجل ى ھ ذه
االستراتيجيات من خ الل اج راءات التش غيل ف ي ح االت الط وارئ الت ي تح دد اإلج راءات الت ي ينبغ ي اتخاذھ ا خ الل أح داث م ن ھ ذا
القبيل .وتحليالت األمان القطعية الزمة لتحديد اإلجراءات التي يجب علي المشغل اتخاذھا خالل التصدي لبعض الحوادث ،كما ينبغ ي
أن تكون التحليالت عنصرً ا ھامًا في استعراض استراتيجيات التصدي للحوادث .ولدى وضع استراتيجيات التعافي ،وبغية تحديد المدة
الزمنية المتاحة للمشغل لك ي يتخ ذ اج راءات فعال ة ،ينبغ ي إج راء حس ابات الحساس ية بش أن التوقي ت ال الزم لإلج راءات الت ي يتخ ذھا
المش ِّغل ،كما يمكن أن تستخدم ھذه الحسابات لتحسين اإلجراءات.
وينبغي إجراء تحليالت األمان القطعي ة بغي ة المس اعدة عل ى وض ع االس تراتيجية الت ي يتع ين عل ى المش غل اتباعھ ا ف ي ح ال ل م ت نجح
إجراءات التشغيل في حاالت الطوارئ ف ي الحيلول ة دون حص ول ح ادث عني ف .وينبغ ي أن تس تخدم ھ ذه التحل يالت لتحدي د م ا يمك ن
توقع مواجھته من تحديات خالل تطور الحوادث وما يمكن أن يطرأ من ظواھر كما ينبغي استخدامھا لتوفير األساس لوضع مجموع ة
من المبادئ التوجيھية للتصدي للحوادث وتخفيف عواقبھا.
ومع أنه باإلمكان استخدام التحليالت القطعية للتأكد من الوفاء بمعايير القبول ،باإلمكان استخدام تقييم األمان االحتمالي لتحدي د احتم ال
التضرر بالنسبة إلى كل حاجز من الحواجز .وبالتالي ،فإن تقييم األمان االحتمالي يمكن أن يكون أداة مناسبة لتقييم المخاطر التي تنش أ
من السالسل المنخفضة الوتيرة التي تتضرر من جرائھا الحواجز ،في حين أن تحليالً قطعيًا يكون مناسبًا ألحداث أعلى وتيرة.
وتضطلع تحليالت األمان القطعية بدور ھام لدى إجراء تقييم أمان احتمالي ألنھا تقدم معلومات بش أن م ا إذا ك ان س ينجم ع ن س يناريو
الحادث عطل في حاجز ناتج انشطار ما .وشجرة أعطال تقييم األمان االحتمالي أداة قوية يمكن اس تخدامھا للتأك د م ن أن االفتراض ات
التي تتم عادة في الحساب القطعي بشأن توافر النظم.
وأھداف تقييم األمان االحتمالي ھي تحديد جميع العوامل التي تساھم مساھمة كبيرة في المخ اطر اإلش عاعية الت ي تنش أ م ن المرف ق أو
النش اط ،وتقي يم م دى دق ـّة الت وازن ف ي التص ميم الش امل وم دى وفائ ه بمع ايير األم ان االحتم الي حيثم ا ج رى تحدي دھا .وف ي مج ال
مف اعالت البح وثَ ،يست ـَخدم تقي يم األم ان االحتم الي نھج ا ً ش امالً منظ ًم ا لتحدي د س يناريوھات األعط ال .وھ و يشك ـّل أداة مفاھيمي ة
ورياضية تتيح استخالص تقديرات عددية للمخاطر .ويـَستخدم النھج االحتمالي فرضيات واقعية كلما أمكن ذل ك ويت يح إط اراً لمعالج ة
العديد من حاالت عدم التيقن بشكل صريح .وربم ا أتاح ت النـُھ ـُج االحتمالي ة أفك ارً ا ح ول موثوقي ة أداء النظ ام ،والتف اعالت وم واطن
الضعف في التصميم وتطبيق مفھوم الدفاع في العمق والمخ اطر ،وھ ي مس ائل ق د ال يك ون باإلمك ان التوص ل إليھ ا م ن خ الل إج راء
تحليل قطعي.
وأتاح إدخال التحسينات على النھج العام المتـَّبع حيال تحليل األمان تكامل النھج ين القطع ي واالحتم الي عل ى نح و أفض ل .وم ع تزاي د
ج ودة النم اذج والبيان ات ذات الص لة ،يمك ن اس تحداث تحلي ل قطع ي أكث ر واقعي ة واالس تفادة م ن المعلوم ات االحتمالي ة ف ي اختي ار
سيناريوھات الحوادث .ويتزايد التركيز على تحديد الوسائل االحتمالية التي يج ب بھ ا إثب ات االمتث ال لمع ايير األم ان القطع ي ،وذل ك،
مثالً ،عن طريق تحديد فترات الثقة الفاصلة وكيفية تحديد ھوامش األمان.
ويمكن استخدام تقنيات عديدة في إجراء التحليل االحتمالي لألمان .والنھج المتبع عادة ھو استخدام مزيج من أشجار األحداث وأش جار
األعطال .والحجم )التعقد( النسبي ألشجار األحداث وأشجار األعطال ھو إلى حد كبي ر مس ألة تفض يل للتحلي ل وھ و يعتم د ك ذلك عل ى
سمات البرنامج الحاسوبي المستخدم.
ِّ
وتلخص أشجار األحداث الخصائص الواسعة لتسلسالت الحوادث التي تبدأ من الحدث البادئ وتفضي ،بحسب نجاح أو فشل نظم أمان
التخفيف والنظم المتعلق ة باألم ان ،إل ى نتيج ة ناجح ة أو إل ى حص ول ض رر ف ي قل ب المفاع ل ،أو إل ى ح االت تض رُّ ر المحط ة )الت ي
تقتضي المستوى  ٢من التحليل االحتمالي لألمان( .و ُتستخدم أشجار األعطال لوضع نموذج لتعطل نظ م األم ان ونظ م ال دعم ع ن أداء
وظائفھا المتعلقة باألمان.
وينبغي إعداد أشجار األعطال لتقديم نموذج تعطل منطقي فيما يتعلق بحاالت أعطال نظم األم ان المح ددة ف ي تحلي ل ش جرة األح داث.
وينبغي أن يكون معيار األعطال الذي يتيح الحدث العلوي الخاص بشجرة األعطال بالنس بة لك ل وظيف ة م ن وظ ائف نظ ام األم ان ھ و
العكس المنطقي لمعيار نجاح تسلسل األحداث .وينبغي أن تكون األحداث الرئيسية التي وُ ضع لھ ا نم وذج ف ي أش جار األعط ال متس قة
مع البيانات المتاحة حول أعطال المكوِّ نات .وينبغي تطوير نماذج أشجار األعطال لتصل إلى مستوى أنماط األعطال الكبي رة الخاص ة
بالمكوِّ ن ات الفردي ة )المض خات والص مامات ومولِّ دات ال ديزل ،إل خ( واألخط اء البش رية الفردي ة ،وينبغ ي أن تض م جمي ع األح داث
األساسية التي يمكن أن تؤدي مباشرة أو باالقتران مع أحداث أساسية أخرى إلى الحدث العلوي في شجرة األعطال.
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وقد شرعت شركة تيبكو في إجراء تقييمات أمان احتمالية ،وتقييمات أمان احتمالية ألھم تسلس الت األح داث ،ف ي
تسعينات القرن الماضي .وتماشيًا مع ممارسة الدول األعضاء في الوكالة آنذاك ،كانت تقييمات األم ان االحتمالي ة
ھ ذه تقتص ر عل ى األح داث الت ي تق ع ف ي محط ات الق وى النووي ة الت ي تض م وح دة منف ردة .وص حيح أنَّ محط ة
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية كانت تقع في منطقة كان يُحتمل أن يضربھا التس ونامي ،إل ى أن ھ ذه التحل يالت
لم تشمل األعطال المشتركة السبب التي تسببت فيھا الفيض انات أو االنقط اع المط ول للطاق ة الكھربائي ة ] .[8كم ا
أن دراسات التقييم االحتمالي لألمان فيما يتعلق بمحطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية لم تنظ ر ف ي الفيض انات
الداخلية أو الحرائق ،وكانت االفتراضات المتعلقة إجراءات التي يتخذھا المشغلون متفائلة.
وتدعو الحاجة إلى إجراء تقييم احتمالي شامل لألمان ،بما في ذلك تسلسالت الفيضانات الداخلية ،من أج ل تس ليط
الضوء على ضعف النظم الجوھرية في المحطة ،مثل مول دات ال ديزل الخاص ة ب الطوارئ والمف اتيح الكھربائي ة،
في مواجھة الفيضانات .وفي عام  ،١٩٩١أدى أنبوب متآكل إلى تسريب الماء بمعدل  ٢٠مترً ا مكع ًبا في الساعة،
مما أدى إلى تسرب الماء إلى الغرفة التي يوجد فيھا النظام الكھربائي الخاص بالمفاعل في حاالت الطوارئ عبر
الباب وعبر فتحات الكوابل في الوحدة .١في محطة فوكوشيما للقوى النووية .وأظھر ھذا الحادث أنَّ ھناك ضع ًفا
في مواجھة الفيضانات فيما يتعل ق بموق ع مولِّ دات ال ديزل الخاص ة ب الطوارئ ومجموع ة المف اتيح الكھربائي ة ف ي
الطابق السفلي.
وتم كذلك تقييم إرشادات التصدي للحوادث في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية من خالل إجراء دراسات
محدودة النطاق للتقييم االحتمالي لألمان .فعلى سبيل المثال ،شملت ھ ذه التقييم ات اس تخدام نظ ام تھوي ة االحت واء
م ن خ الل تطبي ق نھ ج ش جرة األعط ال لمحاك اة أعط ال المع دات م ع احتم ال وج ود أخط اء بش رية فيم ا يتعل ق
بالتش غيل الي دوي .ول م ي تم إج راء تقي يم أكث ر دق ة للتح ديات المواجھ ة ف ي التص دي للح وادث العنيف ة ،بم ا يش مل
التدريبات واإلرشادات المحدودة المقدم ة إل ى م وظفي المحط ة .ول م يك ن ھن اك اعت راف ب أنَّ االفتراض ات بش أن
ً
مفرطة في التفاؤل ولم تؤدي الدراسات التي أجريت في ھذا الصدد إلى إدخال تحس ينات ف ي
احتمال العطل كانت
اإلجراءات واإلرشادات ]) [47انظر اإلطار  ٨-٢فيما يخص التصدي للحوادث(.
وكانت محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية تعاني من بعض نق اط الض عف الت ي ل م ي تم تق ديرھا بش كل كام ل
بإجراء تقييم احتمالي لألمان ،كما توصي بذلك معايير األمان الصادرة عن الوكالة ] .[47, 49وتشمل األمثل ة ع ن
ذل ك ع دم حماي ة مول دات ال ديزل الخاص ة ب الطوارئ وغ رف البطاري ات والمف اتيح الكھربائي ة م ن الفيض انات
وانخفاض احتماالت نج اح الت دخالت ف ي الح وادث العنيف ة ،نظ را لت وفير إرش ادات وت دريبات ومع ارف مح دودة
لموظفي المحطة في مجال التصدي للحوادث العنيفة .ولم يتم النظر بصورة كافية في الحوادث غي ر المحت اط لھ ا
في التصميم ،مما أثـَّر في الق درة عل ى الحف اظ عل ى تبري د قل ب المفاع ل ،وف ي ق درة المش غلين عل ى رص د مع الم
األمان الھامة وإدارة الظروف المفضية إلى وقوع حوادث عنيفة )انظر الشكل .(٧-٢

٦٧

الشكل  -٧-٢تأثير النظر بصورة غير كافية في الحوادث غير المحتاط لھا ف ي التص ميم مم ا أث ـَّر ف ي الق درة عل ى الحف اظ عل ى تبري د
قلب المفاعل ،وفي قدرة المشغلين على رصد معالم األمان الھامة وإدارة الظروف المفضية إلى وقوع حوادث عنيفة ][27, 50

اإلطار  -٨-٢التصدي للحوادث

][41

ينبغي وضع برنامج للتصدي للحوادث فيما يتعلق بجميع المحطات ،بصرف النظر عن تواتر تلف قلب المفاع ل وت واتر إط الق ن واتج
االنش طار المحس وبة للمحط ة .وينبغ ي اس تخدام نھ ج تن ازلي م نظم إلع داد إرش ادات للتص دي للح وادث .وينبغ ي أن يب دأ ھ ذا ال نھج
باألھداف واالستراتيجيات ويؤدي إلى اإلجراءات والمبادئ التوجيھية ،وينبغي أن يشمل المجالين الوقائي والتخفيفي.
وف ي المس توى األعل ىُ ،تع رَّ ف أھ داف التص دي للح وادث عل ى النح و الت الي :من ع إص ابة قل ب المفاع ل بض رر كبي ر؛ ووق ف تط ور
الضرر الالحق بقلب المفاعل فور ظھوره؛ والحفاظ على سالمة االحتواء أطول فترة ممكنة؛ وتقليص انبعاثات المواد المش عة؛ وبل وغ
حالة مستقرة على المدى الطويل .ولتحقيق ھذه األھداف ،ينبغي وضع عدد من االستراتيجيات.
ومن ھذه االستراتيجيات ،ينبغي استنباط تدابير مناسبة وفعالة للتصدي للحوادث .وتش مل ھ ذه الت دابير إدخ ال تع ديالت عل ى المحط ة،
وھي تعديالت تعتبر ھامة للتصدي للحوادث العادية والحوادث العنيفة غير المحتاط لھا في التصميم ،واإلجراءات المتعلقة بالموظفين.
َّ
المعطلة .وينبغ ي إع داد إرش ادات مناس بة تك ون ف ي ش كل إج راءات ومب ادئ توجيھي ة للم وظفين
وتشمل ھذه التدابير إصالح المعدات
المسؤولين عن تنفيذ تدابير التصدي للحوادث.
وعند وضع إرشادات بشأن التصدي للحوادث ،ينبغي إيالء االعتبار للقدرات التصميمية الكاملة للمحطة ،باس تخدام نظ م األم ان وغي ر
األم ان ،وإدراج إمكاني ة اس تخدام بع ض ال نظم خ ارج وظيفتھ ا المس تھدفة أص ال وظ روف تش غيلھا المنتظ رة ،وربم ا خ ارج أساس ھا
التصميمي .وينبغي تحديد النقطة التي يتم عندھا انتقال المسؤولية والسلطة من المجال الوقائي إل ى المج ال التخفيف ي وينبغ ي أن تس تند
ھذه النقطة إلى معايير محددة وموثـَّقة بشكل سليم.
وفيما يتعلق بأي تغيير في التكوين النسقي للمحطة أو إذا أُتيحت نتائج جديدة مستمدة من البحوث بشأن الظاھرة الفيزيائي ة ،فإ َّن ه ينبغ ي
فحص اآلثار المترتبة على إرشادات التصدي للحوادث ،وينبغي إذا لزم األمر إجراء مراجعة إلرشادات التصدي للحوادث.

وساھم النطاق المحدود لمتطلبات الھيئة الرقابية فيما يتعلق بالحوادث غير المحتاط لھا في التصميم في ع دم نظ ر
مشغلي المحطات بصورة مالئمة في المخاطر ذات الصلة .وقد ُسلِّط الضوء على ھذه المسألة خالل بعث ة الوكال ة
في حزيران/يونيه  ٢٠٠٧في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة ،والتي خلصت إلى "عدم وجود ل وائح
قانونية للنظر في الحوادث غير المحتاط لھا في التصميم ،ألن المحطات الياباني ة تعتب ر آمن ة بص ورة كافي ة ألنھ ا
مضمونة بتدابير وقائية" ] .[51فعلى س بيل المث ال ،ل م تطل ب عملي ة االس تعراض ال دوري لألم ان ف ي الياب ان م ن
المنظمات المشغلة أن تح ِّدث تحليالتھا الستعمال أحدث التقنيات ].[52

٦٨

ويفت رض برن امج التص دي للح وادث الخ اص بش ركة تيبك و أن ه س تتم اس تعادة الق وى الكھربائي ة المولَّ دة بالتي ار
المتن اوب بس رعة ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة .وافترض ت ش ركة تيبك و ك ذلك أن مس تلزمات
ضرورية أخرى ،مثل القوى الكھربائية المولَّدة بالتيار المباشر والھواء العالي الض غط ،س تكون متاح ة ف ي جمي ع
األوق ات لت وفير ق وى كھربائي ة لألجھ زة وإتاح ة تش غيل الص مامات .ول م يش مل البرن امج وال المب ادئ التوجيھي ة
احتمال أن ِّ
يؤثر أي حادث عنيف في عدة وحدات من المفاع ل ف ي وق ت واح د أو إمكاني ة مواجھ ة ص عوبات ف ي
تلقي الدعم من خارج الموق ع ج راء االخ تالالت الش ديدة الت ي أص ابت البني ة األساس ية خ ارج الموق ع .وك ان ھ ذا
ال نھج متماش ًيا م ع الممارس ة الدولي ة النموذجي ة آن ذاك .وأوض ح الح ادث أن تش غيل بع ض ال نظم ف ي ظ روف
الحوادث غير المحتاط لھا في التصميم ھي نظم تستدعي ومھارات عالية بشكل استثنائي من جانب المشغلين بغية
الحفاظ على وظائف األمان األساسية.
وتشمل اإلرشادات الموجودة بشأن التصدي للحوادث في محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة مجموع ة م ن
الوثائق يستخدمھا المشغلون ،بما في ذلك إجراءات التشغيل في حاالت الطوارئ والمبادئ التوجيھية في التص دي
للح وادث العنيف ة .وق د كان ت ھن اك مب ادئ توجيھي ة للتص دي للح وادث متاح ة ليس تخدمھا موظف و ال دعم التقن ي
العاملون في شركة تيبكو في الجھاز المسؤول عن التصدي للطوارئ .وتشمل ھذه الوثائق مجتمع ة مجموع ة م ن
عملي ات التص دي للح وادث المحت اط لھ ا ف ي التص ميم والح وادث غي ر المحت اط لھ ا ف ي التص ميم ،بم ا ف ي ذل ك
الحوادث العنيف ة .وجع ل غي اب التي ار الكھرب ائي وغي اب معلوم ات كافي ة ح ول حال ة المحط ة م ن الص عب عل ى
المشغلين التص دي بفعالي ة لألح داث الجاري ة .ول م تش مل المب ادئ التوجيھي ة للتص دي للح وادث الح االت الطارئ ة
لفقدان األجھزة الالزمة لعرض البارامترات الرئيسية التي تمكن المشغلين من تحديد حالة محطة الق وى النووي ة.
وباإلضافة إلى ذلك ،لم تنص المبادئ التوجيھية على توصيات بش أن التص دي للح وادث عن دما تك ون جمي ع نظ م
التوزيع الكھربائي ذات الصلة باألمان وفي وقت الحق العديد من نظم األمان المعتمدة عليھا غير صالحة للعمل.
ولم يتلق الموظفون تدريبات على تنفيذ إجراءات التصدي للحوادث في ظل ظروف انقط ع فيھ ا التي ار الكھرب ائي
في المحطة لفترات طويلة أو في ظل ظروف كانت فيھا المعلومات محدودة أو غير موجودة .ورغم ھذا الوضع،
اضطلع موظفو التشغيل بأنشطتھم بشكل سليم في ظل الظروف القاسية التي تسبب فيھا الحادث .ولكن العجز عن
الحصول على معلومات جوھرية بشأن حالة المحطة وضرورة استنباط إجراءات تخفيفية أعاق التصدي للحادث.
كم ا س اھم ع دم وج ود متطلب ات التص دي للح وادث العنيف ة ف ي اإلط ار الرق ابي ف ي ع دم اس تعداد ش ركة تيبك و.
ونشرت لجنة األمان النووي دليالً بشأن التصدي للحوادث في عام  ،[23] ١٩٩٢وفي السنة ذاتھ ا ،نش رت وزارة
التجارة والصناعة الدولية خريط ة طري ق بش أن التص دي للح وادث .وطلب ت ال وزارة ك ذلك م ن الھيئ ات المش غلة
النووية أن تتخذ إجراءات للتصدي للحوادث األعنف من الحوادث التي يراعيھا التص ميم األص لي .ولك ن ل م يك ن
ھذا األمر متطلبًا إلزاميًا ،وأدى إلى اتخ اذ الھيئ ات المش غلة النووي ة إج راءات طوعي ة مح دودة .واقترح ت البعث ة
الدولية للوكالة إلى الياب ان ف ي ع ام  ٢٠٠٧ف ي إط ار خدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة الحاج ة إل ى وض ع
متطلب ات رقابي ة للح وادث غي ر المحت اط لھ ا ف ي التص ميم ،كم ا اقترح ت ب أن تواص ل وكال ة األم ان الن ووي
والصناعي وضع نھج منھجي للنظر في مثل ھذه األحداث ،وكذلك في االستخدام المكمل للتقييم االحتمالي لألم ان
والتصرف في الحوادث العنيفة ] .[51ولم ُتح ِّفز اقتراحات البعثة االستعراضية بذل جھود إضافية في ھذا المجال.
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 -٥-٢-٢تقييم الفعالية الرقابية
ُن ِّفذ التنظيم الرقابي لألمان النووي في اليابان في وقت وقوع الحادث من طرف ع دد م ن الھيئ ات الت ي تض طلع
بأدوار ومسؤوليات مختلفة وتربطھا عالقات متبادلة مع َّقدة .ول م يك ن واض ًحا تما ًم ا أي الھيئ ات لھ ا مس ؤولية
وسلطة إصدار تعليمات ملزمة بشأن كيفية معالجة قضايا األمان بدون تأخير.
وقد كان برنامج التفتيش الرقابي ُمن َّظما بشكل صارم ،مما أضعف قدرة الھيئة الرقابية على التحق ق م ن األم ان
في األوقات المناسبة وتحديد قضايا األمان الجديدة المحتملة.
ولم تكن اللوائح والمبادئ التوجيھية واإلجراءات القائم ة ف ي وق ت وق وع الح ادث متس قة تما ًم ا م ع الممارس ة
الدولية في بعض المجاالت الرئيس ية ،وأھمھ ا المج االت المتعلق ة باستعراض ات األم ان الدوري ة ،وإع ادة تقي يم
المخاطر ،والتصدي للحوادث العنيفة ،وثقافة األمان.
وفي اإلطار الرقابي الساري في اليابان فيم ا يتعل ق باألم ان الن ووي ف ي وق ت وق وع الح ادث ،كان ت الحكوم ة ق د
س َّنت ق وانين واس تكملتھا بق وانين ومراس يم وزاري ة ونظ م أساس ية فرعي ة .ويظھ ر اإلط اران  ٨-٢و ٩-٢الھيك ل
العام لإلطار التشريعي والرقابي في وقت وقوع الحادث .وكان الھيكل الرقابي في اليابان في وقت وقوع الح ادث
يتألف من عدد من اإلدارات الحكومية والھيئ ات األخ رى الت ي تض طلع بمس ؤوليات ع ن األم ان الن ووي .وق د ت م
تنقيح الھيكل مرتين في أعقاب الحادثة اإلشعاعية التي وقعت على متن السفينة موتسو العاملة بالقوى النووي ة ف ي
عام  ١٩٧٤وحادث الحرجية الذي وقع في المرفق الياباني لتحويل الوقود النووي في توكايمورا في ع ام ،١٩٩٩
ولكن لم ُتعالَج بعض القضايا الجوھري ة المتعلق ة بوض وح األدوار والمس ؤوليات ] .[53, 54وذك رت بعث ة الوكال ة
في عام  ٢٠٠٧في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة وج ود حاج ة إل ى تحس ين وتنق يح وتوض يح ع دد
من الجوانب الرقابية ] ،[51مثل اللوائح المتعلقة بمعالجة الحوادث غير المحتاط لھ ا ف ي التص ميم وتوض يح أدوار
ومسؤوليات وكالة األمان النووي والصناعي ولجنة األمان النووي في اليابان داخل النظام الرقابي الياباني.
وكان ت وزارة االقتص اد والتج ارة والص ناعة مس ؤولة ع ن السياس ة المعني ة بتط وير واس تخدام الطاق ة النووي ة،
وكذلك عن تنظيم المنشآت النووية التجارية .وكان ت وكال ة الم وارد الطبيعي ة والطاق ة ،داخ ل ال وزارة الم ذكورة،
مسؤولة عن اإلشراف على اإلمدادات الوطنية م ن الطاق ة ،بم ا ف ي ذل ك الت رويج للطاق ة النووي ة .وأُنش ئت وكال ة
األمان النووي والصناعي في عام  ٢٠٠١باعتبارھا وكالة خاصة تابعة لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة وأُس ندت
إليھا مسؤولية الھيئة الرقابية المعنية باألمان النووي .ونصَّ القانون على أنه في حال وج ود تض ارب ب ين األم ان
والت رويج ،ينبغ ي أن يُعط ي وزي ر وزارة االقتص اد والتج ارة والص ناعة األولوي ة لألم ان .ووض عت وزارة
االقتصاد والتج ارة والص ناعة خطتھ ا االس تراتيجية الوطني ة اس تنا ًدا إل ى ھ ذا التحدي د لألولوي ات ،وخلص ت بعث ة
الوكالة في عام  ٢٠٠٧في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة إلى أنَّ وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي
مستقلة بشكل فعال عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اتخاذ قراراتھا الرقابية .ولكن البعثة اقترحت كذلك أن
تع ِّب ر التش ريعات بوض وح أكث ر ع ن اس تقاللية وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي ع ن وزارة االقتص اد والتج ارة
والصناعة.
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ولوزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا كذلك مسؤوليات رقابية منھا اإلش راف عل ى الوقاي ة م ن
اإلش عاعات وض مانات الم واد النووي ة ف ي محط ات الق وى النووي ة ،ومف اعالت البح وث وبع ض مراف ق البح ث
والتطوير ألغراض القوى النووية .وأشرفت الوزارة كذلك عل ى المعھ د ال وطني للعل وم اإلش عاعية الت ابع للوكال ة
اليابانية للطاقة الذرية.
وكانت لجنة األمان النووي ،الواقعة في مكتب مجلس رئيس الوزراء والتابعة له ،ھيئة مستقلة لھا دور استش اري
ودور إشرافي في إطار التنظيم الرقابي النووي .وقد وضعت وأصدرت وثائق السياسات المتعلقة باألمان الن ووي
واألدلة الرقابية التي كانت وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي تس تخدمھا ف ي عملھ ا الرق ابي .وكان ت لجن ة األم ان
مخولة بموجب القانون مطالبة وكالة األمان النووي والصناعي بتقديم تقارير وكانت تشرف عل ى عملھ ا.
النووي َّ
وكان لھا أيضا موظفون ت ابعون لھ ا لالض طالع باستعراض ات مس تقلة وإج راء تقييم ات لطلب ات الحص ول عل ى
ترخيص لمحطة القوى النووية وإلعادة تأكيد االستنتاجات الت ي توص لت إليھ ا وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي.
وذك رت بعث ة الوكال ة ف ي ع ام  ٢٠٠٧ف ي إط ار خدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة أنَّ دور وكال ة األم ان
النووي والصناعي بصفتھا ھيئة رقابية فيما يتصل بلجنة األمان النووي يحتاج إلى توضيح.
وأضافت أن وكالة األمان النووي والصناعي تتلقى الدعم من المنظمة اليابانية ألم ان الطاق ة النووي ة الت ي أُنش ئت
في عام  ٢٠٠٣بمقتض ى ق انون ُس نَّ ف ي ع ام  .[51] ٢٠٠٢وانط وت الوظ ائف الرئيس ية للمنظم ة الياباني ة ألم ان
الطاقة النووية على إجراء عمليات تفتيش في المراف ق النووي ة ،واس تعراض عملي ات التفت يش الدوري ة للم رخص
لھم ،وتق ديم ال دعم للتأھ ب للط وارئ النووي ة وتنس يق مش اريع البح وث ذات الص لة باألم ان .وت دعو الحاج ة إل ى
وضع برنامج تفتيش شامل لكي يتسنى ألي ھيئة رقابية القيام على نحو مستقل بتحديد قضايا األمان ف ي المحط ة.
وف ي وق ت وق وع الح ادث ف ي الياب ان ،ورغ م الجھ ود الت ي ب ذلتھا وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي ] ،[56ف إنَّ
عمليات التفتيش كانت َّ
منظمة بشكل صارم بحسب النوع والتردد اللذين يحددھما القانون .وف ي ع ام  ،٢٠١١ذك ر
تقرير اليابان بموجب اتفاقية األمان الن ووي أن أنش طة المش غلين ف ي مج ال إدارة األم ان كان ت خاض عة لعملي ات
التفت يش بش أن األم ان التش غيلي الت ي وافق ت عليھ ا وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي .وق د أج رت وكال ة األم ان
النووي والصناعي عمليات تفتيش فصلية للتحقق من امتثال المشغلين الستعراضات األمان الدورية .كم ا أُجري ت
عمليات تفتيش دورية من طرف وكالة األمان الن ووي والص ناعي والمنظم ة الياباني ة ألم ان الطاق ة النووي ة عل ى
فت رات زمني ة ال تتج اوز  ١٣ش ھرً ا ،ور َّك زت عل ى أنش طة المش ِّغلين ف ي ص يانة ھياك ل محط ات الق وى النووي ة
ونظمھا ومكوِّ ناتھا .ور َّكزت ھذه العمليات على ھياكل ونظم ومكونات األم ان الھام ة الخاص ة عل ى س بيل المث ال
بنظام إغالق المفاعل ،وحدود ضغط مواد تبريد المفاعل ،ونظام إزالة الحرارة المتبقية ،ونظام االحتواء .وتمثل ت
ھ ذه اإلج راءات الرقابي ة ،إل ى جان ب م ا يق وم ب ه المش غلون م ن ج والت موقعي ة وإدارة الص يانة ف ي المنش آت
النووية ،في تقييمات األمان الدورية والتقديرات التقنية المتعلقة بتقادم محطات القوى النووية .ولدى وكال ة األم ان
الن ووي والص ناعي ق درة مح دودة عل ى توس يع نط اق عملي ات التفت يش خ ارج النط اق المح َّدد قانو ًن ا ،مم ا يجع ل
قدرتھا تقتصر على تحديد أوج ه القص ور واالنحراف ات وض مان االس تفادة م ن ال دروس المستخلص ة ] .[51وأدى
ھذا النھج إلى الحد من فعالية التفتيش الرقابي ف ي تحدي د قض ايا األم ان والتحق ق م ن أم ان أنش طة الم رخص لھ م
ومن امتثالھم للمتطلبات.

٧١

الشكل  -٨-٢اإلطار التشريعي والرقابي ألمان المنشآت النووية في اليابان في وقت وقوع الحادث ].[55

٧٢

الشكل  -٩-٢موقع وكالة األمان النووي والصناعي في الحكومة اليابانية.

وأص درت لجن ة األم ان الن ووي سلس لة م ن المب ادئ التوجيھي ة الت ي اع ُتب رت ،ف ي الممارس ة العملي ة ،عل ى أنھ ا
متطلب ات ] .[34واس ُتكملت ھ ذه المب ادئ التوجيھي ة بمع ايير تواف ق اآلراء الت ي أص درتھا الجمعي ات المھني ة
واألكاديمية .ولكن اللوائح والمبادئ التوجيھية في بعض المج االت الرئيس ية ل م تك ن تتماش ى تما ًم ا م ع الممارس ة
الدولية في وقت وقوع الحادث .وارتبطت أبرز االختالفات باستعراضات األمان الدورية ،وإعادة تقييم المخ اطر،
والتصدي للحوادث العنيفة ،وثقافة األمان ].[52, 57, 58
ويق ِّدم استعراض األمان الدوري آلية رسمية لكي يقوم الم رخص لھ م والھيئ ة الرقابي ة بإع ادة النظ ر ف ي التص ميم
والمخ اطر الخارجي ة عل ى ض وء المعلوم ات الجدي دة والمع ايير والتكنولوجي ا الحالي ة ] .[52وف ي الياب ان ،نص ت
التشريعات التي صدرت في عام  [51] ٢٠٠٣على إجراء استعراضات دورية لألم ان ك ل عش ر س نوات  ،ولك ن
ھذه االستعراضات كانت محدودة النطاق ولم تكن تتماشى تمامًا مع الممارسة الدولية أل َّنھا ل م تك ن تقتض ي إع ادة
فحص المخاطر الخارجية ].[51, 52, 58
وأش ارت بعث ة الوكال ة ف ي ع ام  ٢٠٠٧ف ي إط ار خدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة إل ى أن وكال ة األم ان
النووي والصناعي ينبغي أن تكون في وضع يمكنھا من القيام بمساھمة رئيسية في وض ع ل وائح األم ان .وذك رت
البعثة كذلك أن وكالة األمان النووي والصناعي تحتاج إلى أن تكون قادرة على تعديل برنامجھا الخاص ب التفتيش
بأسلوب مرن من أجل تحقيق المستوى األمثل من الفعالية والتركيز وأن تكون قادرة على إجراء عمليات التفت يش
بشأن األمان في مواقع وأوقات وف ًقا لتقديرھا ] .[51وأشارت بعثة الوكالة في إطار خدم ة االستعراض ات الرقابي ة
المتكامل ة ك ذلك إل ى أن وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي ت دعم إقام ة عالق ات ص ريحة ومفتوح ة م ع الص ناعة
النووية والمنظمات المشغلة ،من أجل إيصال أوجه القلق الرقابية مباشرة إلى مستوى اإلدارة.

٧٣

إنشاء ھيئة رقابية جديدة
في أيلول/سبتمبر  ،٢٠١٢أُنشئت الھيئة الرقابية النووية ] .[59وأجرت الھيئة الرقابية النووي ة استعرا ً
ض ا للمب ادئ
التوجيھي ة والمتطلب ات الرقابي ة ف ي مج ال األم ان بھ دف ص ياغة ل وائح جدي دة لوقاي ة الن اس والبيئ ة .وف ي ع ام
 ،٢٠١٣دخلت المتطلبات الرقابية الجديدة المتعلقة بمحطات القوى النووية حيز النفاذ .واستنا ًدا إلى مفھ وم ال دفاع
في العمق ،وُ ضعت أھمية على المستويين الثالث والرابع وعلى الوقاية من فقدان جمي ع وظ ائف األم ان ف ي وق ت
واحد نتيجة أسباب مشتركة .وأُعيد تقييم االفتراضات السابقة بشأن أثر الزالزل والتسونامي واألحداث الخارجية
األخرى ،مثل االنفجارات البركانية واألعاصير وحرائق الغابات ،وتم النظر في التدابير الخاصة باألمان الن ووي
المضادة لھذه األحداث الخارجية .وت م النظ ر ك ذلك ف ي الت دابير المض ادة للحرائ ق الداخلي ة والفيض انات الداخلي ة
وفي إدخال تعزيزات لموثوقية القوى الكھربائية داخل وخارج الموقع للتعامل مع إمكانية انقطاع التيار الكھربائي
في المحطة.
وباإلضافة إلى ذلك ،استدعى األمر أيضًا اتخاذ تدابير خاصة بالتصدي للحوادث العنيفة ضد األضرار التي تلحق
بقلب المفاعل وبأوعية االحتواء وانتش ار الم واد المش عة ،واتخ اذ ت دابير مع ززة لض خ الم اء ف ي أح واض الوق ود
المستھلك ،واتخاذ تدابير مضادة فيما يتعلق بتحطم الطائرات ،وتشييد مبنى للتصدي للطوارئ.
وتنطوي األمثلة عن المتطلبات الرقابية الجديدة على ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى
النووي ة عل ى م ا يل ي (١) :تعزي ز المتطلب ات المتعلق ة بمقاوم ة الزالزل/التس ونامي ؛ ) (٢وتعزي ز المتطلب ات أو
إدراج متطلبات جديدة فيما يتعلق باألساس التصميمي؛ ) (٣وإدراج متطلبات جديدة فيما يتعلق بتدابير الوقاية م ن
الحوادث العنيفة ].[60
ُ
درجت ضمن الھيئة الرقابي ة النووي ة األدوار والمس ؤوليات الت ي كان ت ُتس َند س اب ًقا لمنظم ات حكومي ة مختلف ة.
وأ ِ
وتتمتع الھيئة الرقابية النووية بوالية قضائية على بعض أنشطة المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية والوكالة اليابانية
للطاقة الذرية .وقد أُدمجت المنظمة اليابانية ألمان الطاقة النووية ،وھي المنظمة الرئيسية الت ي ُتق دم ال دعم التقن ي
في مجال األمان النووي ،مع الھيئة الرقابية النووية في  ١آذار/مارس .٢٠١٤
واعتمدت الھيئة الرقابية النووية عملية استعراضية دورية وفقا ً لمع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة دخل ت حي ز
النفاذ في ك انون األول/ديس مبر  .٢٠١٣ويتطل ب النظ ام ت راخيص لمف اعالت الق وى النووي ة إلج راء تقي يم ش امل
ألمان المفاعالت ولتقديم النتائج إل ى الھيئ ة الرقابي ة النووي ة ف ي غض ون س تة أش ھر م ن نھاي ة التفت يش ال دوري،
والتي تبين ما يلي:





االمتثال للمتطلبات الرقابية؛
تدابير تحسين األمان على أساس طوعي؛
تقييم ومراجعة ھوامش األمان لتحسينھا وتقييم المخاطر االحتمالية؛
إعادة تقييم شامل على أساس النتائج المذكورة أعاله وخطط العمل من أجل تحسين األمان.

وطلب ت الياب ان م ن الوكال ة أن تج ري بعث ة ف ي إط ار خدم ة االستعراض ات الرقابي ة المتكامل ة ف ي أواخ ر ع ام
 ،٢٠١٥بھدف تعزيز األمان النووي وتحسين كفاءة الھيئ ة الرقابي ة النووي ة باعتبارھ ا ھيئ ة مس تقلة مس ؤولة ع ن
الرقابة النووية عبر عملية تعلُّم متواصلة وشفافة ومنفتحة.

٧٤

 -٦-٢-٢تقييم العوامل البشرية والتنظيمية
قبل وقوع الحادث ،كان ھناك افتراض أساس ي ف ي الياب ان ب أن تص ميم محط ات الق وى النووي ة وت دابير األم ان
التي ُوض عت ف ي ھ ذا الص دد ل م تك ن متين ة بم ا في ه الكفاي ة لك ي تتح ّم ل األح داث الخارجي ة الض عيفة االحتم ال
والشديدة العواقب.
ونظ ًرا لالفت راض األساس ي ب أنَّ محط ات الق وى النووي ة ف ي الياب ان كان ت آمن ة ،فق د ك ان ھن اك اتج اه ل دى
المنظمات وموظفيھ ا يمي ل إل ى ع دم الطع ن ف ي مس توى األم ان .وأس فر انتش ار االفت راض األساس ي فيم ا ب ين
الجھات المعنية حول متانة التصميم التقن ي لمحط ات الق وى النووي ة ع ن وج ود حال ة ل م ت دخل فيھ ا تحس ينات
األمان بسرعة.
وأظھر حادث محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة أن ه م ن أج ل تحدي د نق اط الض عف بأس لوب أفض ل ف ي
المحطة ،من الضروري اتباع نھج متكامل يراعي التفاعالت المعقدة بين األشخاص والمنظمات والتكنولوجيا.
وقبل وقوع الحادث ،لم يتم النظر بم ا في ه الكفاي ة ف ي األح داث الخارجي ة المنخفض ة االحتم ال والش ديدة العواق ب
والت ي ظلَّ ت خ ارج نط اق الكش ف عنھ ا .وك ان الس بب ف ي ذل ك يع ود باألس اس لالفت راض األساس ي الس ائد ف ي
اليابان ،والذي َّ
تعزز على مدى عقود طويلة ،بأن متانة التصميم التقني للمحطات النووية ستكون كافية للوقاية من
المخاطر المفترضة .ونتيجة لذلك ،كانت األحداث التي أفضت إلى الح ادث ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووي ة خ ارج ح دود االفتراض ات األساس ية للمنظم ات المش غلة والھيئ ة الرقابي ة والحكوم ة .وق د َّأث رت ھ ذه
االفتراضات األساسية ف ي ق رارات وإج راءات مجموع ة واس عة م ن الجھ ات المعني ة ،ول م تقتص ر عل ى الجھ ات
المشاركة مباشرة في تشغيل محطات القوى النووية وفي تنظيمھا الرقابي.
اإلطار  -٩-٢ثقافة األمان
يع رِّ ف المنش ور  INSAG-4ثقاف ة األم ان عل ى النح و الت الي" :مجموع ة الخص ائص والمواق ف المعين ة ل دى المنظم ات واألف راد الت ي
تضمن أن قضايا أمان المحطات النووية تلقى ما تستحقه من عناية بسبب أھميتھا وباعتبار أن لھا أولوية طاغية [61] ".
ض ح الع دد  GS-G-3.5م ن سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ] [62والع دد  ١١م ن سلس لة تق ارير األم ان ] [63أنَّ ثقاف ة
ويو ِّ
األم ان ھ ي ف ي ح د ذاتھ ا ج زء م ن ثقاف ة المنظم ة كك ل ،حي ث تش تمل ھ ذه األخي رة عل ى م زيج م ن الق يم والمواق ف وأنم اط الس لوك
المشتركة التي تعطي إلى المنظمة طابعھا الخاص.
وعادة ما تمر المنظمات بعدد من المراحل في تطوير وتعزيز ثقافة األمان .ويح ِّدد العدد  ١١من سلس لة تق ارير األم ان ث الث مراح ل،
ھي:
) (١األمان دافعه ھو االمتثال وقوامه األساسي ھو القواعد واللوائح .وفي ھ ذه المرحل ة ،يُنظ ر إل ى األم ان عل ى أن ه مس ألة تقني ة ،م ع
اعتبار االمتثال للقواعد واللوائح المفروضة من الخارج مسألة مالئمة لألمان.
) (٢يصبح أداء األمان الجيد ھد ًفا تسعى المنظمة إلى تحقيقه ويتم التعامل معه في المقام األول من حيث أغراض أو أھداف األمان.
) (٣يُنظر إلى األمان على أنه عملية تحسين مستمرة يمكن للجميع المساھمة فيھا.
وھذه المراحل الثالث غير منفصلة عن بعضھا بعض في الواقع ويمكن ألي منظمة أن يكون لھا أجزاء قبل غيرھا م ن المنظم ات ف ي
عملية تعزيز ثقافة األمان.

وقد َّأثرت االفتراضات األساسية في عدم ممارسة وكالة األمان النووي والصناعي السلطة الكافية ،لذلك لم تتم َّكن
ھ ذه الوكال ة م ن الطع ن ف ي االفتراض ات األخ رى المتعلق ة باألم ان الن ووي .وح ال ذل ك دون قيامھ ا ب دورھا
اإلشرافي بسبب عدم وجود إطار رق ابي مناس ب وك ذلك بس بب العوائ ق القانوني ة الص ريحة ] .[6, 51فعل ى س بيل

٧٥

المثال ،وجدت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام  ٢٠٠٧في إطار خدمة االستعراضات الرقابية المتكامل ة
أنَّ مفتشي وكالة األمان النووي والصناعي ال يتمتعون بحق غير مقيَّد في معاين ة مراف ق الم رخص لھ م م ن أج ل
إج راء عملي اتھم التفتيش ية وبأن ه ُس مح لھ م فق ط ب إجراء عملي اتھم التفتيش ية خ الل أوق ات معين ة فق ط .ونظ رً ا
لالفتراض األساسي بأنَّ متانة التصميم التقني قد تو ِّفر الوقاية الكافية م ن المخ اطر المفترض ة ،ف إنَّ وكال ة األم ان
النووي والصناعي كانت تعمل عمومًا بأسلوب أقل تكاملية وأكثر تفاعلية ،وكانت ترك ز ف ي بع ض األحي ان عل ى
األنشطة القصيرة األم د ،ول م تتن اول القض ايا األھ م واألط ول أم داً ،مث ل النظ ر ف ي مع ايير األم ان الص ادرة ع ن
الوكالة وتطبيقھا .وفي بعض الحاالت ،لم يتم تحديث اللوائح وال إجراء تمارين معقدة على الطوارئ نظرً ا لوجود
يتكون لدى الجمھور انطباع بأن محطات القوى النووي ة ليس ت آمن ة عل ى عك س االفت راض األساس ي
قلق من أن َّ
].[5
كما أنَّ االفتراض األساسي نفسه القائل بأنَّ محطات القوى النووية ھي آمنة قد َّأث ر ف ي إج راءات ش ركة تيبك و إذ
أكسبھا ذلك ثقة في قدرة السمات التقنية للمحطات في تفادي الح وادث النووي ة العنيف ة .وأس فر ذل ك ف ي أنَّ ش ركة
تيبكو لم تكن مستعدة بما فيه الكفاية للتخفيف م ن ح دة الح ادث ال ذي وق ع ف ي آذار/م ارس  .[6, 7, 65] ٢٠١١فق د
كان احتمال أن تؤدي الفيضانات إلى وقوع حادث نووي خارج نطاق االفتراض األساس ي ،وبالت الي ل م ي تم دائم ا ً
اتباع أحدث اإلرشادات الدولية بشأن التصدي للحوادث العنيفة ] .[66كم ا أنَّ االفت راض األساس ي أدى ك ذلك إل ى
اس تبعاد إمكاني ة أن ي ؤدي عط ل مش ترك الس بب إل ى انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة فيم ا يتعل ق بوح دات
متعددة.
وك ون المنظم ات ذات الص لة وموظفيھ ا ل م يطعن وا ف ي االفتراض ات األساس ية ح ول األم ان الن ووي وال أع ادوا
فحصھا يُبيِّن وجود نقص في ثقافة األمان .وكما ھو محدد في اإلطار  ،٩-٢فإن المرحلة الثالثة م ن برن امج ثقاف ة
األمان تح ِّدد الحاجة إلى وجود عملية مستمرة من التحسينات ينبغي أن تشمل إعادة النظر دوريًا في مدى مالءم ة
األمان النووي .ومن بين أس اليب الطع ن ف ي االفتراض ات األساس ية اتب اع نھ ج نظ امي إزاء األم ان الن ووي لفھ م
تعق د المجموع ة الكامل ة م ن التف اعالت ب ين العوام ل البش رية والتنظيمي ة والتقني ة .وق د ك ان ع دم معالج ة ھ ذه
التفاعالت بما فيه الكفاية م ن ب ين العوام ل الت ي س اھمت ف ي وق وع الح ادث ،أل َّن ه ل م ي تم الكش ف ع ن االفت راض
األساسي.
اإلطار  -١٠-٢االفتراضات األساسية
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لفھ م ثقاف ة األم ان بك ل جوانبھ ا ،يج ب تحدي د العوام ل االص طناعية والس لوك والق يم المعتم دة واالفتراض ات األساس ية الت ي تش كل
المستويات الثالثة من مفھوم الثقافة بحسب انطباقھا على األمان .وتطبيق النموذج الثالثي المستويات على منظم ة معيَّن ة ق د يع ِّب ر ع ن
تفرد تلك المنظمة ،ويسمح بإقامة روابط منطقية بين العوامل االصطناعية والقيم المعتمدة واالفتراضات األساسية .ولن تكون ال روابط
المنطقية واضحة في األمثلة التوضيحية الواردة أدناه ،ألنھا غير مستمدة من أي منظمة معيَّنة.
والعوامل االصطناعية ھي أسھل شيء يمكن مالحظته ولكن معناھا ھو أص عب ش يء يمك ن تفس يره .وستس اعد معرف ة الق يم المعتم دة
في فھم المعنى ،ولكن معنى المكوِّ نات على مستوى العوامل االصطناعية لن يصبح واضحً ا إال إذا فُھمت االفتراضات األساسية.
العوامل االصطناعية والسلوك :المعمار وطقوس التحية واللباس وأشكال المخاطبة – عوامل مرئية؛
القيم المعتمدة :االستراتيجيات واألھداف والفلسفات – يمكن استنباطھا؛
االفتراضات األساسية :الطبيعة البشرية ،وعلى أساسھا يحظى الناس باالحترام ُ -تفترض بدون وعي وتكون عادة ضمنية.
وتكمن االفتراضات األساسية في أعمق مستويات الثقافة .وھي معتقدات جوھرية تعتبر أمرً ا مسلَّمًا به لدرج ة أنَّ معظ م الن اس ف ي أي
مجموعة ثقافية يؤمنون بھا ولكن بال وعي منھم .ولفھم أي ثقافة ،م ن الض روري اكتش اف ھ ذه االفتراض ات األساس ية الس ارية .وف ي
حالة أي منظمة ،س ُتجسِّد ھذه االفتراضات أيضًا تاريخھا وقيمھا ومعتقداتھا وافتراضات مؤسسيھا وقادتھا الرئيسيين الذين عمل وا عل ى
وتواجه ومن الصعب تغييرھا.
جعلھا منظمة ناجحة .ونادرً ا ما ُتناقش االفتراضات األساسية
َ

اإلطار  -١١-٢النھج النظامي لألمان

٧٦

][67

يتناول النھج النظامي لألمان النظام برمته عن طريق النظر في التفاعالت الدينامية داخل جمي ع العوام ل ذات الص لة الخاص ة بالنظ ام
وفيم ا بينھ ا  -أي العوام ل الفردي ة )مث ل المع ارف واألفك ار والق رارات واإلج راءات( ،والعوام ل التقني ة )مث ل التكنولوجي ا واألدوات
والمعدات( ،والعوامل التنظيمية )مثل النظام اإلداري ،والھيكل التنظيمي ،والحوكمة ،والموارد(.
ويعمل النھج النظامي لألمان عن طريق معالجة ھذا النظام المعق د م ن التف اعالت كك ل .وعل ى س بيل المث ال ،م ن ب ين العوام ل الھام ة
للنظر ف ي ھ ذه التف اعالت ف ي أي محط ة للق وى النووي ة ،ثم ة العوام ل المتعلق ة ب األفراد ،كالمع ارف والق رارات واألفك ار والعواط ف
واإلجراءات .وتشمل العوامل التقنية الجوانب المادية من محطة القوى النووية ونطاق األدوات والمعدات التقني ة المس تخدمة لتش غيلھا.
وتشمل العوامل التنظيمية النظام اإلداري والھيكل التنظيمي والحوكمة داخل المحطة والموارد البشرية والمالية .وعند أخذ التفاعل بين
جميع العوامل الفردية والتقنية والتنظيمية في ع ين االعتب ار يتض ح أنَّ العملي ات ف ي محط ة الق وى النووي ة ھ ي عملي ات معق دة وغي ر
مستقيمة .ومن الضروري التوصل بأسلوب أفضل إلى دراسة الوسائل التي ِّ
تؤثر فيھا نقاط ض عف ونق اط ق وة جمي ع ھ ذه العوام ل ف ي
بعضھا بعض من أجل المبادرة مسب ًقا إلى تقليص أو استبعاد األخطار.

وأدى ميول غالبية الجھات المعني ة إل ى ع دم الطع ن ف ي م دى مالءم ة س مات األم ان القائم ة للمحط ة إل ى تعزي ز
افتراض أن متانة التصميم التقني للمحط ة وس مات األم ان القائم ة س تكون كافي ة لحماي ة المحط ة .وأدى ذل ك إل ى
عدم إدخال تحسينات األمان الالزمة بشكل استباقي وبسرعة ].[5-7
أما المش غلون ال ذين تص دوا للح ادث مباش رة ف ي المراح ل المبك رة م ن وقوع ه فق د ق اموا ب ذلك ف ي ظ ل ظ روف
قاسية .فقد كان الخوف والقلق المصاحب ألعمالھم يتفاقم بسبب عدم حصولھم ف ي غال ب األحي ان عل ى معلوم ات
يتطور الح ادث ،مم ا خل ق
حول سالمة أسرھم أو حالة منازلھم .ولم يكن األش خاص ف ي الموق ع يعرف ون كي ف س َّ
حالة من عدم التيقن الكبير ،ورغم ذلك فقد بذلوا قصارى جھدھم لحماية الناس والبيئة .وكان الوضع الذي واجھ ه
المشغلون غير مسبوق للتصدي لحادث ضرب وحدات متعددة خالل أزم ة وطني ة تعرض ت فيھ ا البني ة األساس ية
إلى أضرار بالغة .وأدى ذلك إلى خلق بيئة عمل سلبية للغاية من المنظورين الجسدي والنفسي.
ويحدث تفاعل العوامل البشرية والتنظيمية والتقنية داخل جميع منظمات الجھات المعنية وبين مختلف المس تويات
داخل كل منظمة ضمن النطاق األوسع لثقافة األمان داخل المنظمة ،وھو ُيع ِّب ر عل ى ھ ذا النح و ع ن ثقاف ة األم ان
داخل المنظمة .وباتباع نھج نظامي إزاء األمان يُحلِّل العوامل البشرية والتنظيمية والتقنية ،تستطيع أي منظمة أن
تستعد بأسلوب أفضل ألي حادث غير متوقع .وسيعتمد األمان النووي ك ذلك عل ى مواق ف الن اس وس لوكھم ].[67
والعوامل البشرية والتنظيمية التي التي تؤدي إلى افتراضات أساسية عن األمان دون تح ديھا ،ق د ت دفع المنظم ات
واألفراد إلى اتخاذ قرارات والقيام بإجراءات يمكن أن تقوِّ ض بدون قصد األمان النووي .ومن الض روري إدراك
مثل ھذه االفتراضات األساسية والعمل على فھم تأثيرھا في األمان النووي.

 -٣-٢المالحظات والدروس
تم تجميع عدد من المالحظات والدروس كنتيجة لتقييم اعتبارات األمان النووي الخاصة بالحادث.


من الضروري أن يكون التقييم الذي يجري للمخاطر الطبيعية تقيي ًم ا متحف ًظ ا بم ا في ه الكفاي ة .وال يكف ي
النظر ف ي البيان ات التاريخي ة باألس اس ف ي إرس اء األس اس التص ميمي لمحط ات الق وى النووي ة لتحدي د
خص ائص أخط ار المخ اطر الطبيعي ة العنيف ة .وحت ى ف ي حال ة وج ود بيان ات ش املة ،فإن ه بس بب فت رات
المالحظة القصيرة نسب ًيا تظل ھناك حاالت عدم تيقن كبيرة في توقع المخاطر الطبيعية.
يمكن لألحداث الطبيعية العنيفة التي يكون احتمال حدوثھا ضعي ًفا ج ًدا أن تسفر عن عواقب وخيمة ،ويظ ل
التنبؤ بالمخاطر الطبيعية العنيفة مسألة صعبة ومثيرة للجدل بس بب وج ود ح االت ع دم الت يقن .وباإلض افة
إل ى ذل ك ،يمك ن أن تتغ َّي ر ھ ذه التنب ؤات عل ى م دى عم ر محط ة الق وى النووي ة إذ ُتت اح معلوم ات أكث ر
وتتحسَّن أساليب التحليل .ومن الض روري ،بن اء عل ى ذل ك ،اس تخدام جمي ع البيان ات ذات الص لة المتاح ة،
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على الصعيدين المحلي والدولي ،لضمان التنبؤ بالمخاطر بشكل موث وق؛ وتحدي د أس اس تص ميمي موث وق
وواقعي في مواجھ ة األح داث الطبيعي ة العنيف ة ،وتص ميم محط ات الق وى النووي ة م ع ت رك ھ وامش أم ان
كافية.
م ن الض روري إع ادة تقي يم أم ان محط ات الق وى النووي ة دور ًي ا م ن أج ل النظ ر ف ي أوج ه التق دم ف ي
المع ارف ،وم ن الض روري تنفي ذ اإلج راءات التص حيحية أو الت دابير التعويض ية الالزم ة عل ى وج ه
السرعة.
لم يؤدي برنامج استعراض األمان الدوري في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية إلى القيام بعملي ات
ارتقاء باألمان استنا ًدا إلى المتطلبات الرقابية .وق د أع ادت ش ركة تيبك و التقي يم طواعي ة م ع مراع اة أوج ه
التقدم الحاصلة في المعارف ،بما يشمل المعلومات والبيانات الجديدة .وأمام تقدير من َّقح لخطر ما ويتج اوز
ھذا التقدير التنبؤات السابقة ،من المھم ض مان أم ان المنش أة ع ن طري ق تنفي ذ إج راءات تص حيحية مؤقت ة
قياسًا على التقدير الجديد للخطر وفي الوقت نفسه تقييم دقة القيمة المن َّقحة .وإذا تم تأكيد دقة التقدير الجدي د
للمخاطر ،من الضروري أن تتفق المنظمة المشغلة والھيئة الرقابية حول جدول زمني وخطة عم ل ش املة
للقيام على وجه السرعة بمعالجة أسلوب مواجھة ھذا المستوى األعلى من المخاطر من أج ل ض مان أم ان
المحطة.
من الضروري أن يراعي تقييم المخاطر الطبيعية احتمال وقوعھا مجتمعة ،إما في وقت واحد أو الواحدة
تلو األخرى ،ويراعي آثارھا المجتمعة في محطة القوى النووية .ومن الضروري ك ذلك أن يراع ي تقي يم
المخاطر الطبيعية آثارھا في الوحدات المتعددة في محطة القوى النووية.
أثب ت ح ادث فوكوش يما داييتش ي أن ھن اك ض رورة للبح ث بش كل كام ل ف ي احتم ال وج ود مجموع ة م ن
المخ اطر الطبيعي ة الت ي ت ِّ
ؤثر ف ي وح دات متع ددة ف ي محط ة الق وى النووي ة .وم ن الض روري مراع اة
السيناريوھات المع ّقدة التي تنجم عن وجود مجموعة من المخاطر الطبيعية عند دراسة تدابير التخفيف م ن
حدة الحوادث وإجراءات التعافي.
من الضروري أن تضم برامج الخبرة التشغيلية الخبرة المستمدة من المصادر الوطنية والدولية على حد
سواء .ومن الض روري أن ُتن َّف ذ عل ى وج ه الس رعة تحس ينات األم ان المح ددة م ن خ الل ب رامج الخب رة
التشغيلية .ومن الضروري تقييم استخدام الخبرة التشغيلية دور ًيا وبشكل مستقل.
لم يسفر برنامج تقييم الخبرة التشغيلية في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية عن إحداث تغييرات في
التصميم تأخذ في الحسبان الخبرات المحلية أو الدولية التي شھدت الفيض انات .وم ن الض روري أن يك ون
استعراض الخبرة التشغيلية جزءًا موح ًدا من عمليات اإلشراف على المحطة ،مع إيالء االعتب ار للمص ادر
ذات الص لة ،مث ل نظ ام التبلي غ ع ن الحادث ات الت ابع للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ووكال ة الطاق ة النووي ة
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .وتحتاج الھيئات الرقابي ة إل ى إج راء استعراض ات
مستقلة للخبرة التشغيلية الوطنية والدولية من أجل التأكد من أن المنظمات المشغلة تتخذ إجراءات ملموس ة
لتحسين األمان.
يظ ل مفھ وم ال دفاع ف ي العم ق مفھوم ا س ار ًيا ،ولك ن تنفي ذ المفھ وم يحت اج إل ى تعزي زه عل ى جمي ع
المس تويات ع ن طري ق ت وفير االس تقاللية الكافي ة واالحتي اط والتن وع والوقاي ة م ن المخ اطر الداخلي ة
والخارجية .وھناك حاجة للتركيز ليس فق ط عل ى الوقاي ة م ن الح ادث ،وإنم ا أيض ا عل ى تحس ين ت دابير
التخفيف.
أثارت الفيضانات الناتجة عن التسونامي تحديات في آن واحد أم ام المس تويات الوقائي ة الثالث ة األول ى م ن
الدفاع في العمق ،مما أدى إل ى ح دوث أعط ال مش تركة الس بب ف ي المع دات وال نظم .وحت ى عن دما واج ه
المش غلون ھ ذا الوض ع ،فق د تم َّكن وا م ن تطبي ق اس تراتيجيات تخفيفي ة فعال ة ،وإن كان ت مت أخرة .وم ن
الضروري تعزي ز جمي ع طبق ات ال دفاع ف ي العم ق المرتبط ة ب إجراءات الوقاي ة م ن الح وادث وإج راءات











التخفيف من حدتھا ،وذلك عن طريق توفير االستقاللية الكافية واالحتي اط والتن وع والوقاي ة لك ي ال تواج ه
صعوبات في وقت واحد بسبب مخاطر خارجية أو داخلية وال تكون عرضة لعطل مشترك األسباب .ومن
الضروري إعادة فحص تطبيق مفھوم الدفاع في العمق بشكل دوري على مدى عمر محطة القوى النووية
للتأكد من أنَّ أي تغيير في سرعة التأثر باألحداث الخارجي ة ھ و تغيي ر مفھ وم وأن ھن اك تغيي رات مناس بة
تحدث و ُتن َّفذ في التصميم .وھناك حاجة إلى معالجة المخاطر الخارجية العنيف ة خ الل استعراض ات األم ان
الدورية ألنَّ مثل ھذه المخاطر يمكن أن تسفر عن أعطال مش تركة الس بب م ن ش أنھا أن تق وِّ ض ف ي وق ت
واحد العديد من مستويات الدفاع في العمق.
م ن الض روري أن تظ ل األجھ زة ونظ م ال تحكم الالزم ة خ الل الح وادث غي ر المحت اط لھ ا ف ي التص ميم
جاھزة للتشغيل من أجل رصد البارامترات األساسية ألمان المحطة وتسھيل عمليات تشغيل المحطة.
لم يترك فقدان األجھ زة وال تحكم خ الل وق وع الح ادث ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة أم ام
المشغلين سوى إشارات بسيطة عن األوضاع الفعلية في المحطة .وترك فقدان األجھزة ونظ م ال تحكم أث رً ا
بال ًغا في جھود منع وقوع حادث عنيف أو التخفيف من عواقبه .ومن الضروري القي ام بح ذر بتحدي د م دى
وطبيع ة األجھ زة ونظ م ال تحكم الالزم ة ،وف ًق ا لخص ائص تص ميم المحط ة ،بم ا ف ي ذل ك أح واض الوق ود
المستھلك .وتحتاج النظم إلى حمايتھا حرصًا على أن تكون في متناول الي د عن د الحاج ة إليھ ا .ويب يِّن ذل ك
أيضًا وجود حاجة إلى تحسين االستراتيجيات إلتاحة التحكم يدويًا في المعدات الحيوية.
من الضروري توفير نظم تبريد متينة وموثوقة قادرة على العمل في ظروف الحوادث المحتاط لھا وغير
المحتاط لھا في التصميم من أجل إزالة الحرارة المتبقية.
في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،تم َّكن المش ِّغلون ف ي نھاي ة المط اف ،بع د ش يء م ن الت أخير،
من نشر أجھزة محمولة لضخ المياه داخل المفاعالت .ومن الضروري تأھيل واختبار نظ م التبري د القائم ة
إما على معدات مر َّكبة أو محمولة من أجل ضمان أدائھا وظائفھا ولكي يتسنى نشرھا عند الحاجة.
ھناك حاجة إلى ضمان وظيفة احتواء موثوقة فيما يتعل ق ب الحوادث غي ر المحت اط لھ ا ف ي التص ميم م ن
أجل منع االنبعاثات الكبيرة من المواد المشعة في البيئة.
في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،أدى العطل الذي حصل في تھوية االحت واء ،ث م العط ل ال ذي
حصل بعد ذلك في مبنى المفاعل بسبب انفجار الھيدروجين ،إلى انبعاث كمية كبيرة من المواد المشعة ف ي
البيئة .وتحتاج وظيفة االحت واء إل ى تقييمھ ا م ن أج ل ض مان مراع اة جمي ع المخ اطر الممكن ة ف ي تص ميم
المعدات الرامية إلى صيانة سالمة نظام االحتواء.
من الضروري إجراء تحليالت األمان االحتمالية والقطعية الش املة لتأكي د ق درة أي محط ة عل ى مواجھ ة
الحوادث السارية غير المحتاط لھا في التصميم ولتوفير درجة عالية من الثقة في متانة تصميم المحطة.
يمكن استخدام تحليالت األمان من أجل تقييم واستحداث استراتيجيات للتصدي للحوادث غي ر المحت اط لھ ا
في التصميم ويجوز أن تشمل تلك التحليالت اس تخدام األس اليب القطعي ة واالحتمالي ة عل ى ح د س واء .وق د
كانت دراسات التقييم االحتمالي لألمان التي أُجريت فيما يتعلق بمحط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة
محدودة النطاق ولم تنظر في إمكانية حدوث فيضانات من مصادر داخلية أو خارجية .وس اھمت محدودي ة
ھذه الدراسات في النطاق المحدود لإلجراءات المتاحة للمشغلين للتصدي للحادث.

من الضروري أن تكون ترتيبات التصدي للحوادث شاملة ومصممة بشكل جيد وحديثة .ومن الض روري
أن ُتستخلص استنادًا إلى مجموعة شاملة من األحداث البادئة وظروف المحطات ،ومن الض روري أيض ا
أن تراعي الحوادث التي تؤثر في العديد من الوحدات في المحطة المتعددة الوحدات.

٧٩







٨٠

إنَّ إجراءات التصدي للحوادث المتاحة للمشغلين في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية لم تنظ ر ف ي
إمكانية وقوع حادث متع دد الوح دات ،كم ا أنھ ا ل م ت و ِّفر إرش ادات فيم ا يتعل ق بانقط اع الق وى الكھربائي ة.
ومن الضروري أن تستند ترتيب ات التص دي للح وادث إل ى تحلي ل يخ ص محط ة بعينھ ا ويج ري باس تخدام
مزيج من األساليب القطعية واالحتمالية .ومن الضروري أن تنظر إرشادات وإجراءات التصدي للح وادث
في إمكانية وقوع أحداث في وحدات متعددة في وقت واحد وفي أحواض الوقود المستھلك .كما أنھا تحت اج
إلى أن تأخذ في االعتبار إمكانية تعط ل البني ة األساس ية اإلقليمي ة ،بم ا ف ي ذل ك أوج ه القص ور البالغ ة ف ي
االتص االت والنق ل والمراف ق .وم ن الض روري ك ذلك أن تأخ ذ ترتيب ات التص دي للح وادث ف ي االعتب ار
أفضل اإلرشادات المتاحة من المجتمع الدولي وأن تح ِّدثھا دوريًا بإدراج معلومات جديدة.
من الضروري أن تتضمن الت دريبات والتم ارين وت دريبات الط وارئ الظ روف الت ي يفت رض أنھ ا تفض ي
إلى وقوع حوادث عنيفة من أج ل ض مان اس تعداد المش غلين أفض ل اس تعداد ممك ن .وم ن الض روري أن
يشمل ذلك محاكاة استخدام المعدات الفعلية التي يمكن نشرھا في حالة التصدي لحادث عنيف.
لم يتلق المشغلون في محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة ت دريبات مح َّددة بش أن كيفي ة تش غيل ال نظم
يدويًا مثل ِّ
مكثف فص ل الوح دة  ١وس يارات اإلطف اء كمص در ب ديل لض خ المي اه المخفض ة الض غط .وم ن
الضروري إيالء اھتمام خاص بتدريب الموظفين من أجل اتخاذ إج راءات ف ي ظ روف انقط اع ك ل الق وى
لفترات طويلة ووجود معلومات محدودة ح ول حال ة المحط ة وع دم وج ود أي معلوم ات ح ول ب ارامترات
األمان الھامة .ومن الضروري أن تحاكي التدريبات والتمارين وتدريبات الطوارئ بأسلوب واقع ي تط ور
الحوادث العنيف ة ،بم ا ف ي ذل ك وق وع ح وادث ف ي وق ت واح د ف ي وح دات متع ددة ف ي الموق ع ذات ه .وم ن
الض روري أال تقتص ر الت دريبات والتم ارين وت دريبات الط وارئ عل ى م وظفي التص دي للح وادث داخ ل
الموقع فحسب ،وإنما أيضًا على جمي ع المعني ين بالتص دي للح وادث خ ارج الموق ع ف ي المنظم ة المش غلة،
على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية.
من أجل ضمان فعالي ة اإلش راف الرق ابي عل ى أم ان المنش آت النووي ة ،م ن الض روري أن تك ون الھيئ ة
الرقابية مستقلة وأن تتمتع بسلطة قانونية وباختصاص تقني وبثقافة أمان قوية.
لم يكن لوكالة األمان النووي والص ناعي الس لطة الكافي ة التخ اذ اإلج راءات الالزم ة ،بم ا ف ي ذل ك إج راء
عملي ات التفت يش ف ي المراف ق الخاض عة للرقاب ة .وم ن المھ م أن تك ون الھيئ ة الرقابي ة ق ادرة عل ى اتخ اذ
قرارات مستقلة بشأن األمان طيلة العمر التشغيلي للمنشآت .ولضمان ھذه االستقاللية في اتخ اذ الق رارات،
يج ب أن تك ون الھيئ ة الرقابي ة ھيئ ة مختص ة ويج ب أن تمل ك الم وارد البش رية الكافي ة والس لطة القانوني ة
المناس بة ،بم ا ف ي ذل ك الح ق ف ي وق ف التش غيل و/أو ف رض إدخ ال تحس ينات ف ي األم ان عل ى المنظم ات
المش غلة ،ويج ب أن تك ون ل ديھا الم وارد المالي ة الكافي ة .وتحت اج الھيئ ة الرقابي ة إل ى الس لطة لك ي تك ِّي ف
برنامجھا التفتيشي على ضوء معلومات األمان الجدي دة .ويج ب عليھ ا ك ذلك أن تك ون ق ادرة عل ى ض مان
إجراء تقنيح دوري للمتطلبات الرقابية الوطنية والمب ادئ التوجيھي ة المقابل ة لتقي يم أم ان المنش آت النووي ة،
وذلك وف ًقا للتطورات العلمية والتقنية والخبرات التشغيلية والمعايير والممارسات الدولية.

م ن أج ل ت رويج وتعزي ز ثقاف ة األم ان ،م ن الض روري أن يطع ن األف راد والمنظم ات أو يعي دوا النظ ر
باستمرار في االفتراضات السائدة حول األمان النووي وفي تأثيرات القرارات واإلجراءات التي يمك ن أن
تمس األمان النووي.
يمكن أن يتوصَّل إلى ذلك األف راد والمنظم ات الت ي تتبن ى موق ًف ا اس تفھام ًيا م ن أج ل تحدي د طبيع ة وح دود
التھديدات المحتملة الفتراضاتھم المشتركة ح ول األم ان الن ووي .وم ن الض روري إض فاء ط ابع مؤسس ي



على الحوار المستمر داخل المنظمات وفيما بين مختلف المنظمات حول القض ايا المتعلق ة باألم ان الن ووي
وأھميتھ ا وتأثيرھ ا ف ي الق رارات واإلج راءات .ويمك ن للتقييم ات الدوري ة لثقاف ة األم ان أن تس اعد عل ى
تعزيز التفكير والحوار بشأن االفتراضات األساسية.
من الضروري أن يكون ھناك نھج نظامي ينظر في التفاعالت بين العوامل البشرية والتنظيمية والتقنية.
ومن الضروري اتباع ھذا النھج طوال دورة عمر المنشآت النووية.
أظھر الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية أنه من الص عب تحدي د نق اط الض عف
في ال نظم الت ي تش مل تف اعالت معق دة ب ين الن اس والمنظم ات والتكنولوجي ا ألنَّ االفت راض األساس ي فيم ا
يتعلق باألمان النووي يمكن أن يظ َّل خارج نطاق الكشف عنه .وم ن الض روري اتب اع نھ ج نظ امي يش مل
االعتبارات البشرية والتكنولوجية والتنظيمية ويفھم كيفية عمل مكونات النظ ام الش امل وكيفي ة تفاعلھ ا ف ي
ظروف التشغيل العادي وظروف الحوادث على حد سواء.

٨١

 -٣التأھب والتصدي للطوارئ
يتناول ھذا القسم بالوصف أھم األحداث التي وقعت وإجراءات التصدي التي ا ُتخذت منذ بداية الح ادث ف ي ١١
آذار/م ارس  .٢٠١١كم ا أن ه يتط رق إل ى النظ ام ال وطني للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي الياب ان قب ل وق وع
الحادث واإلطار الدولي للتأھب والتصدي للطوارئ.
ويلخص اإلطار  ١-٣المتطلبات الدولية الرئيسية التي كانت قائمة قب ل وق وع الح ادث فيم ا يتص ل بالتأھ ب م ن
أجل التصدي لحاالت الطوارئ النووية.
اإلط ار  -١-٣المتطلب ات الرئيس ية المح دَّدة ف ي مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة قب ل وق وع الح ادث بش أن التأھ ب م ن أج ل
التصدي للطوارئ النووية
تقتضي معايير األمان الصادرة عن الوكالة ] [68, 69السارية قبل وقوع الحادث ما يلي:
) (١استخدام نھج يغطي جميع المخاطر في وضع ترتيبات للتأھب والتص دي٦٣؛ ) (٢وض ع نظ ام لتص نيف الط وارئ عل ى أس اس
جب ة التخ اذ إج راءات الط وارئ( وش روع الجھ ة المش ِّغلة ف وراً
الظروف القابلة للمشاھدة والمعايير القابلة للقياس )المس تويات المو ِ
بعد تصنيف حالة الطوارئ باتخاذ إجراءات عاجلة مح ددة س لفا ً لوقاي ة الجمھ ور )ف ي المن اطق المح ددة س لفا ً(؛ ) (٣تحدي د من اطق
الطوارئ ف ي ك ل ح االت الط وارئ المحتمل ة ،بم ا فيھ ا ح االت الط وارئ ذات احتم االت الوق وع المنخفض ة؛ ) (٤وض ع ترتيب ات
لتنفيذ اإلجراءات الوقائية داخل مناطق الط وارئ وخارجھ ا ،حس ب االقتض اء؛ ) (٥وض ع مع ايير وطني ة للق رارات المتخ ذة بش أن
إجراءات وقاية الجمھور )اإلجالء ،واإليواء ،وحصر الغدة الدرقية باليود ،والترحي ل ،وف رض قي ود عل ى اس تھالك األغذي ة ومي اه
جب ة
الشرب وتوزيعھا ،ورصد الجمھور ،وإزالة التلوث( م ن حي ث الجرع ات والمق ادير القابل ة للقي اس )المس تويات التش غيلية المو ِ
للتدخل( ،مع مراعاة مجموع ة م ن العوام ل )مث ل الجوان ب المالي ة واالجتماعي ة(؛ ) (٦وض ع ترتيب ات إلج راء رص د لإلش عاعات
وأخذ عينات بيئية وتقييمھا م ن أج ل تحدي د المخ اطر الجدي دة ف وراً ولتحس ين اس تراتيجية التص دي؛ ) (٧القي ام ف ي مرحل ة التأھ ب
بتحدي د الفئ ات الس كانية الخاص ة داخ ل من اطق الط وارئ )مث ل األش خاص ذوي اإلعاق ة والمرض ى ف ي المستش فيات( ال ذين يل زم
وضع ترتيب ات مح دَّدة بش أنھم ) (٨وض ع ترتيب ات بش أن عم ال الط وارئ ،بم ا يش مل تحدي د مع ايير الجرع ات ف ي مختل ف أن واع
المھام ،وتعيين عمال الطوارئ وضمان وقايتھم ،ووضع إرشادات إلدارة الجرعات والتحكم فيھا وتسجيلھا ،وتوفير معدات الوقاي ة
المتخصص ة ،واإلج راءات ،والت دريب؛ ) (٩التخط يط لالنتق ال م ن مرحل ة الط وارئ إل ى عملي ات التع افي واس تئناف األنش طة
االجتماعي ة واالقتص ادية المعت ادة ،بم ا يش مل توزي ع المس ؤوليات توزيع ا ً واض حاً ،وتقاس م المعلوم ات ونقلھ ا ،وتقي يم العواق ب،
وإرساء عمليات رسمية للبت في رفع القيود وغير ذلك من الترتيبات المفروض ة أثن اء حال ة الط وارئ ،وتحدي د المب ادئ والمع ايير
ذات الصلة ،والتشاور مع الجمھور؛ ) (١٠إسناد األدوار والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بالتأھب والتص دي للط وارئ عل ى كاف ة
المس تويات بوض وح كج زء م ن خط ط الط وارئ ) (١١تحدي د العالق ات التنظيمي ة والترابط ات ب ين المنظم ات المش ِّغلة وأجھ زة
التصدي وإعداد بروتوكوالت تشغيلية لتنسيق التصدي للط وارئ عل ى كاف ة المس تويات؛ ) (١٢وض ع خط ط وإج راءات للط وارئ
وتنسيقھا على كافة المستويات باالستناد إل ى المخ اطر المقيَّم ة؛ ) (١٣التحض ير لتق ديم ال دعم اللوجس تي م ن خ الل ت وفير األدوات
واألجھزة واإلم دادات والمع دات و ُنظ م االتص االت والمراف ق الوظيفي ة المح ددة والوث ائق ،بم ا يش مل التخط يط لقابلي ة تش غيل تل ك
المف ردات والمراف ق وإمكاني ة اس تخدامھا ف ي األوض اع اإلش عاعية وأوض اع العم ل واألوض اع البيئي ة المفترض ة أثن اء التص دي
للطوارئ؛ ) (١٤التخطيط للتدريب واالختبارات والتمارين وإجرائھا؛ ) (١٥إرساء برنامج لضمان الج ودة م ن أج ل التأك د م ن أن
جميع اإلمدادات والمعدات و ُنظ م االتص االت والمراف ق والوث ائق وغيرھ ا ،حس ب االقتض اء ،مواكب ة باس تمرار آلخ ر التط ورات،
ومتاحة وصالحة لالستخدام في حاالت الطوارئ.

’ ٦٣الترتيب ات‘ ،ھ ي المجموع ة المتكامل ة م ن عناص ر البني ة األساس ية الت ي تل زم لت وفير الق درة عل ى أداء وظيف ة أو مھم ة معيَّن ة
يحتاج إليھا األمر من أجل التصدي لطارئ نووي أو إشعاعي .ويمك ن لھ ذه العناص ر أن تش مل الس لطات والمس ؤوليات أو التنظ يم
أو التنسيق أو العاملين أو الخطط أو اإلجراءات أو المرافق أو المعدات أو التدريب.

٨٢

ويلخص اإلطار  ٢-٣أنواع اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذھا في حاالت الطوارئ النووية.
اإلطار  -٢-٣أنواع اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذھا في حاالت الطوارئ النووية
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’إجراءات تخفيفية‘ ،وھي إجراءات فوري ة ُتتخ ذ للح د م ن إمكاني ة تط ور الظ روف عل ى نح و ي ؤدي إل ى تع رض أو إل ى انط الق
مواد مشعة بما يتطلب اتخاذ إجراءات طوارئ داخل الموقع أو خارجه ،أو التخفيف من حدة ظروف المص ادر الت ي ق د ت ؤدي إل ى
تعرض أو إلى انطالق مواد مشعة بما يتطلب اتخاذ إجراءات طوارئ داخل الموقع أو خارجه.
’إجراءات وقائية عاجلة‘ ،وھي إجراءات يجب ،لكي تك ون فعال ة ،أن ُتنف ذ ف وراً )ع ادة ف ي غض ون س اعات( .وأكث ر اإلج راءات
الوقائي ة العاجل ة ش يوعا ً ف ي ح االت الط وارئ النووي ة ھ ي اإلج الء ،واإلي واء ،وحص ر الغ دة الدرقي ة ب اليود ،وف رض قي ود عل ى
استھالك المواد الغذائية المحتمل تلوثھا ،وتطھير األفراد من التلوث.
’إجراءات وقائية م ِّبكرة‘ ،وھي اإلجراءات التي يجب ،كي تكون فعالة ،أن تتخذ في غض ون أي ام أو أس ابيع .ويمك ن أن ت دوم تل ك
اإلجراءات حتى بعد انتھاء حالة الطوارئ .وخالفا ً لإلجراءات الوقائية العاجلة ،يمكن عموم ا ً أن تس تند تل ك اإلج راءات إل ى نت ائج
الرصد التي تراع ى فيھ ا الطبيع ة الخاص ة ب انطالق الم واد المش عة وتش تتھا ف ي البيئ ة .وتش مل أمثل ة اإلج راءات الوقائي ة المب ِّك رة
الترحيل ،والقيود على األغذية ومياه الشرب ،والضوابط على الزراعة.

األولي للحادث في اليابان
 -١-٣التصدي َّ
كانت ھناك وقت وقوع الحادث ترتيبات منفصلة للتصدي لحاالت الطوارئ النووية والك وارث الطبيعي ة عل ى
المستويين الوطني والمحلي .ولم تكن ھناك أي ترتيبات من َّسقة للتصدي لطارئ نووي وكارثة طبيعية يقعان
بصورة متزامنة.
وتوخ ت ترتيب ات التص دي لح االت الط وارئ النووي ة إرس ال إخط ار م ن المحط ة إل ى الحكوم ات المحلي ة
والوطنية في أعقاب اكتشاف ظروف معاكسة ذات صلة في محطة للقوى النووي ة )مث ل فق دان جمي ع الق وى
الكھربائية المو َّلدة بالتيار المتردد ألكثر من خمس دقائق أو فقدان جمي ع إمكان ات تبري د المو ِّل د( .وك ان م ن
٦٤
المتوقع أن تقوم الحكومة الوطنية بعد ذلك بتقييم وتحديد ما إذا كانت الحالة تص َّنف بأنھ ا ’ط ارئ ن ووي‘
ص ِّنفت بأنھا طارئ نووي ،كان سيصدر إعالن ف ي ھ ذا الش أن عل ى المس توى ال وطني،
وإذا كانت الحالة قد ُ
وكانت س ُتتخذ قرارات بشأن تنفيذ اإلجراءات الوقائية الضرورية على أساس توقعات الجرعات.
وبن اء عل ى تقري ر م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ،أعلن ت الحكوم ة الوطني ة عش ية ي وم
 ١١آذار/مارس عن وقوع ط ارئ ن ووي وأص درت أوام ر باتخ اذ إج راءات لوقاي ة الجمھ ور .وق اد التص دي
على المستوى الوطني رئيس الوزراء وكبار المسؤولين من مكتب رئيس الوزراء في طوكيو.
وب ات التص دي داخ ل الموق ع ب الغ الص عوبة بس بب ت داعيات الزل زال والتس ونامي وازدي اد مس تويات
اإلشعاعات .وتع َّذر اتخاذ الكثير من اإلجراءات التخفيفية في الوقت المناسب بسبب فق دان الق وى الكھربائي ة
المتولِّدة بالتيار المتردد والقوى الكھربائية المتولِّدة بالتيار المستمر ،ووجود ك ّم ھائ ل م ن الرك ام ح ال دون
اتخاذ إجراءات للتصدي داخل الموقع .واإلن ذارات بوق وع المزي د م ن موج ات تس ونامي وارتف اع مس تويات
اإلشعاعات .وشاركت الحكومة الوطنية في اتخاذ قرارات بشأن اإلجراء التخفيفي داخل الموقع.
وتع َّذر تنشيط مرك ز الط وارئ الواق ع خ ارج الموق ع عل ى ُبع د  ٥ك م م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووي ة بس بب األض رار الواس عة الت ي لحق ت بالبني ة األساس ية ج راء الزل زال والتس ونامي .وف ي غض ون
بضعة أيام ،بات من الضروري إجالء مركز التصدي خارج الموقع بسبب الظروف اإلشعاعية المعاكسة.
 ٦٤قانون التدابير الخاصة المتعلق ة بالتأھ ب للط وارئ النووي ة رق م  ١٥٦لس نة  ١٩٩٩بص يغته المعدل ة أخي راً بالق انون رق م ١١٨
لسنة  ،٢٠٠٦المشار إليه فيما يلي بقانون الطوارئ النووية.

٨٣

ً
واردا ف ي الق انون
وك ان األس اس الق انوني الرئيس ي للنظ ام ال وطني للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي الياب ان
األساس ي بش أن الت دابير المض ادة للك وارث ] [70وق انون الت دابير الخاص ة المتعلق ة بالتأھ ب للط وارئ النووي ة
]) [19اإلطار .(٣-٣

اإلط ار  -٣-٣الوث ائق الرئيس ية المح دِّدة للنظ ام ال وطني للتأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ النووي ة ف ي
اليابان وقت وقوع الحادث

 -١-١-٣اإلخطار
تقضي المادة  ١٠من قانون الط وارئ النووي ة ] [19ب أن ترس ل محط ة الق وى النووي ة إخط اراً إل ى الحك ومتين
المحلي ة والوطني ة عن د وق وع ’أح داث خاص ة‘ معيَّن ة مح َّددة س لفاً ،مث ل توق ف جمي ع إم دادات الق وى المتولِّ دة
ُرس ل تقري ٌر
بالتيار المتردد ألكثر من خم س دق ائق ] .[55وبموج ب الم ادة  ١٥م ن ق انون الط وارئ النووي ة ،ي َ
عن وقوع ’طارئ نووي‘ إذا تحققت معايير معيَّنة مح َّددة سلفا ً أو إذا جرى تجاوزھا ،مثل فقدان جميع إمكان ات
تبريد المفاعل ][21, 71
واف ُت ِرض أن إرس ال تقري ر ع ن وق وع ح دث بموج ب الم ادة  ١٥س يلي إرس ال إخط ار بوق وع ح دث بموج ب
المادة  .[72] ١٠وتقوم الحكومة الوطنية بعد تلقيھ ا اإلخط ار بتقي يم وتقري ر م ا إذا ك ان الح دث ’طارئ ا ً نووي ا ً‘.
وإذا تقرر أن األمر كذلكُ ،تق َّدم إحاطة إلى رئيس الوزراء ويُعرض عليه مشروع اإلع الن ع ن وق وع ’ط ارئ
ن ووي‘ .ويك ون رئ يس ال وزراء مس ؤوالً ع ن الب ت ف ي اإلع الن ع ن ’ط ارئ ن ووي‘ وإص دار أوام ر ٦٥و/أو
توصيات بشأن اتخاذ إجراءات لوقاية الجمھور ].[73
 ٦٥يستخدم قانون الطوارئ النووية ] [19والقانون األساس ي بش أن الت دابير المض ادة للك وارث ] [70المص طلحين ’تعليم ات‘ التخ اذ
إجراءات وقائية .وتكون ’التعليمات‘ إلزامية ،ويلزم بالتالي من الجمھور أن يتقيَّد بھا .وأما ’التوصية‘ فھي مج رد اقت راح ،وبالت الي
فھي ليست إلزامية .غير أنه ألغراض الوضوح ،يستخدم مصطلح ’أوامر‘ في ھذا التقرير كمرادف لمصطلح ’تعليمات‘.

٨٤

ويلخص الشكل  ١-٣اإلجراءات الرئيسية الواجب اتخاذھا ف ي حال ة وق وع ح دث تنطب ق علي ه الم ادة  ١٠و/أو
المادة  ١٥من قانون الطوارئ النووية ].[19, 70, 73–75
ووصلت موجة التسونامي التي اجتاحت محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ة ف ي الس اعة  ١٥:٣٦م ن ي وم
 ١١آذار/م ارس  .[10] ٢٠١١وأُرس ل إخط ار م ن المحط ة بوق وع ’ح دث مح َّدد‘ ف ي الوح دات م ن  ١إل ى ٥
بموجب المادة  ١٠من قانون الطوارئ النووية ] [19إلى الحكومتين الوطنية والمحلي ة ف ي الس اعة  ١٥:٤٢م ن
يوم  ١١آذار/مارس وتبعه في الس اعة  ١٦:٤٥ب الغ ج اء في ه أن الوح دتين  ١و ٢تعرض تا لح دث ص نف بأن ه
’طارئ نووي‘ بموجب المادة  ١٥من القانون ].[3, 8, 76, 77
وح َّدد البالغ المق َّدم بموج ب الم ادة  ١٠ن وع ’الح دث المح َّدد‘ بأن ه ’انقط اع التي ار الكھرب ائي ف ي المحط ة‘ ف ي
الوحدات  .[76] ٥-١وكان نوع الحدث الذي تم اإلبالغ عنه بأنه ’طارئ نووي‘ بموج ب الم ادة  ١٥ف ي البداي ة
”عدم قدرة نظام تبري د قل ب المفاع ل ف ي ح االت الط وارئ عل ى حق ن المي اه“ ف ي الوح دتين  ١و .[77] ٢وبع د
تلقي اإلخطار ،قيَّمت الحكومة الوطنية الوضع وقرَّ رت أنه ’طارئ نووي‘ ].[6
وأصدر رئيس الوزراء في الساعة  ١٩:٠٣إعالنا ً عن وقوع طارئ نووي .وج اء ذل ك اإلع الن بع د أكث ر م ن
ساعتين من تلقي إخطار من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية بوقوع حدث مص َّنف بأنه ’ط ارئ ن ووي‘
مطولة بين المسؤولين خارج الموقع ].[3
في الوحدتين  ١و ٢بموجب المادة  ١٥من القانون بعد مناقشات
َّ

 -٢-١-٣اإلجراءات التخفيفية
أنشئ مركز للتصدي للطوارئ تحت رئاسة مراقب الموق ع ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة وفق ا ً
ل دليل التص دي للك وارث الخ اص بش ركة طوكي و للطاق ة الكھربائي ة )ش ركة تيبك و( بع د ح والي  ١٥دقيق ة م ن
وقوع الزلزال ] .[6, 8وأقيم المركز في ’المبنى المع زول زلزالي ا ً‘ ال ذي ك ان مجھ زاً بس مات خاص ة ،بم ا فيھ ا
مزودة بأجھزة ترش يح .و ُ
ش يِّد المبن ى ٦٦نتيج ة ل دروس مس تفادة
إمدادات مستقلة للقوى الكھربائية و ُنظم للتھوية َّ
من تجربة محطة كاشيوازاكي-كاريوا للقوى النووية في أعقاب زلزال نييغاتاكي-تشويتسو-أوكي الذي وقع ف ي
عام  ،٢٠٠٧وأتاح استخدامه مواصلة اإلجراءات التخفيفية في الموقع أثناء التصدي للحادث ].[8
وتوخت الترتيبات التي كانت قائمة قبل وقوع الحادث أن يرس ل مرك ز التص دي للط وارئ داخ ل الموق ع ،عن د
الحاج ة ،طلب ا ً إل ى مق ر ش ركة تيبك و بش أن الحص ول عل ى دع م باس تخدام إمكان ات ش ركة تيبك و أو الم وارد
التي يتم جمعھا من منظمات التشغيل النووي األخرى من خالل اتفاق التعاون بين المش ِّغلين الن وويين الياب انيين
].[8, 75
وعقب إرسال طلب من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،ج رت تعبئ ة م وظفين إض افيين ومع دات م ن
محطات القوى النووي ة الياباني ة األخ رى )الت ي ال تش ِّغلھا ش ركة تيبك و( ل دعم التص دي لحال ة الط وارئ داخ ل
الموقع .غير أن األضرار الواسعة التي لحقت ببنية النقل األساس ية ج راء الزل زال والتس ونامي ،باإلض افة إل ى
عدم كفاية التخطيط المُسبَّق ،قوضت من فعالية ذلك الدعم .فعل ى س بيل المث ال ،أدى ذل ك ف ي الح االت الت ي ل م
يتضمن فيھا طلب الحصول عل ى مع دات تفاص يل كافي ة ُتح ِّدد المطل وب ،إل ى ش راء مع دات غي ر متوافق ة م ع
المعدات القائمة في المحطة )بسبب عدم توافق التركيبات أو التوصيالت أو غيرھا( ].[8

٦٦

بدأت أعمال التشييد في آذار/مارس  ٢٠٠٩ودخل المبنى طور التشغيل في تموز/يوليه .٢٠١٠

٨٥

الشكل  :١-٣اإلجراءات الرئيسية الواجب اتخاذھا إذا كان الحدث مشموالً بالمادة  ١٠و/أو المادة  ١٥م ن ق انون الط وارئ النووي ة
حسب ما كان مخططا ً له قبل وقوع الحادث )استناداً إلى المراجع ].([19, 70, 73-75

٨٦

ولدى التص دي إل ى حال ة الط وارئ ،ت م إيف اد ع املين م ن ش ركة تيبك و ،وم ن المتعھ دين وم ن محط ات الق وى
النووية اليابانية األخرى )التي لم تكن تشغلھا شركة تيبكو( إلى الموقع للمساعدة على أداء شتى المھام ،بما ف ي
ذل ك اس تعادة الق وى الكھربائي ة وإص الح أجھ زة الرص د ،وحق ن مي اه التبري د ف ي المف اعالت ،وإزال ة الرك ام،
ورص د مس تويات اإلش عاعات ] .[8كم ا أرس لت الوك االت والمنظم ات الحكومي ة الوطني ة ع املين ،مث ل الق وة
اليابانية للدفاع الذاتي وقوات الشرطة ورجال مكافحة الحرائق إلى الموقع .وساعد ھ ؤالء الع املون ف ي أنش طة
شتى منھا تشغيل المعدات الكبيرة المطلوبة لصب المياه أو رشھا على أحواض الوق ود المس تھلك ف ي الوح دات
 ١و ٣و ،٤وتوفير مراقبة ألحواض الوقود المستھلك باستخدام المروحيات ].[3, 6, 8
وأسفر الزلزال وتسونامي عن فقدان القوى الكھربائية المتولِّدة بالتيار المت ردد وبالتي ار المس تمر ،وع ن مق ادير
ھائلة من الركام .ووقعت أيضا ً بعض الھزات الالحقة وإنذارات بإمكاني ة ح دوث مزي د م ن موج ات تس ونامي.
ونتيج ة لتل ك العوام ل والزدي اد مس تويات اإلش عاعات والنفج ارات الھي دروجين وك ذلك بس بب ع دم وج ود
َّ
ترتيبات مفصَّلة ،أصبح التصدي مسألة بالغة الصعوبة
وتعذر تنفيذ الكثير م ن اإلج راءات التخفيفي ة ف ي الوق ت
المناس ب ] .[8ون َّف ذ الع املون ف ي الموق ع إج راءات تخفيفي ة ف ي ظ ل أوض اع بالغ ة الص عوبة ،حي ث عمل وا
لساعات أطول وفي ظروف جد مرھقة أكثر من المتوقع في العادة ].[8
وشاركت الحكومة الوطنية في الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات التخفيفي ة ،مث ل حق ن مي اه البح ر لتبري د الوق ـود
] .[6, 7ولم تكن األدوار والمسؤوليات والسلطات في ھذا الصدد مُسندة بوضوح في مرحلة التأھب.
 -٣-١-٣إدارة حالة الطوارئ
ك ان المتوق ع ف ي ظ ل النظ ام ال وطني للتأھ ب والتص دي للط وارئ المعم ول ب ه وق ت وق وع الح ادث أن تتمث ل
الكيانات األساسية المسؤولة ع ن إدارة الط وارئ النووي ة ف ي اآلت ي :المق ر الع ام للتص دي للط وارئ النووي ة
وأمانت ه ٦٨وك ذلك المق ر المحل ي للتص دي للط وارئ النووي ة .٦٩وي وفر المق ر الع ام للتص دي للط وارئ النووي ة
التوجيه والتنسيق للتصدي الوطني الذي تقرَّ ر أن يشمل إعداد وإص دار األوام ر و/أو التوص يات إل ى الحكوم ة
الوطنية بشأن اإلجالء ].[19

٦٧

وفيما يتعلق بالتصدي الوطني على المستوى المحلي ،تقرر أن يتولى المقر المحلي للتص دي للط وارئ النووي ة
في مرك ز التص دي خ ارج الموق ع عل ى بُع د خمس ة كيل ومترات م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة
تنسيق اإلدارة العامة للتصدي لحالة الطوارئ النووية في أقرب وقت ممكن .وتقرَّ ر أيضا ً أن يقع مقر التص دي
للط وارئ النووي ة ف ي المحافظ ة والمجل س المش ترك للتص دي للط وارئ النووي ة ف ي مرك ز التص دي خ ارج
الموقع ].[73, 74, 78

 ٦٧تقرَّ ر أن يتألف المقر العام للتصدي للطوارئ النووي ة م ن أش خاص يع ّي نھم رئ يس ال وزراء م ن ب ين مس ؤولي مجل س ال وزراء
واألجھزة اإلدارية المعيَّنة ] .[19وتق رَّ ر أن يت ولى رئ يس ال وزراء منص ب الم دير الع ام للمق ر الع ام ال ذي تق رَّ ر أن يق ع ف ي مكت ب
رئيس الوزراء )انظر الشكل .(٢-٣
تتكون األمانة من ممثلين لألجھزة الرئيسية وأن يرأسھا المدير العام لوكالة األمان الن ووي والص ناعي التابع ة ل وزارة
 ٦٨تقرَّ ر أن َّ
االقتصاد والتجارة والصناعة .وتقرَّ ر أن تقع األمانة في مركز التصدي للطوارئ في وكالة األمان الن ووي والص ناعي داخ ل مبن ى
وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة )انظر الشكل .(٢-٣
 ٦٩تق رَّ ر أن يض م المق ر المحل ي أف راداً م ن جمي ع األجھ زة ذات الص لة ،عل ى أن يك ون النائ ب األول ل وزير االقتص اد والتج ارة
والصناعة مديراً عاما ً له .وتقرَّ ر أن يقع المقر المحلي في مركز التصدي خارج الموقع )انظر الشكل .(٢-٣

٨٧

وفيم ا يتعل ق بالتص دي للط وارئ النووي ة عل ى مس توى المحافظ ة ،تق رَّ ر أن يت ولى المق ر المحل ي للتص دي
للطوارئ النووي ة ف ي المحافظ ة ومق ر مراقب ة الك وارث ف ي محافظ ة فوكوش يما تنس يق األنش طة عل ى مس توى
المحافظة .وتقرَّ ر أن يتولى المجلس المشترك للتصدي للطوارئ النووي ة إج راء التنس يق ب ين عملي ات التص دي
الوطنية على المستوى المحلي وعمليات التصدي على مستوى المحافظة ].[19, 73, 74
ووُ ض عت ترتيب ات منفص لة للتص دي لح االت الط وارئ النووي ة والك وارث الطبيعي ة عل ى المس تويين ال وطني
والمحلي .ولم يؤخذ بعين االعتب ار ف ي تل ك الترتيب ات الحاج ة إل ى التص دي لط ارئ ن ووي مت زامن م ع كارث ة
طبيعية ].[74, 78
ويبين الشكل  ٢-٣مواقع الكيانات األساسية في إدارة التصدي للطوارئ النووية حسب الخط ة الموض وعة قب ل
وقوع الحادث.

الشكل  :٢-٣مواقع الكيانات األساسية المعنية بإدارة التصدي للطوارئ النووية
٧٠

٨٨

استناداً إلى المراجع ].[7, 8, 73, 74, 79–91

٧٠

وف ي الس اعة  ١٤:٥٠م ن ي وم  ١١آذار/م ارس  ،٢٠١١أنش أ نائ ب الس كرتير األول لمكت ب رئ يس ال وزراء
لشؤون إدارة األزمات مكتبا ً إلدارة التصدي تابعا ً لمكت ب رئ يس ال وزراء م ن أج ل التعام ل م ع الزل زال .وف ي
الساعة  ،١٥:١٤أنشأت الحكومة الوطنية المقر العام للتصدي لكوارث الطوارئ في مكتب رئيس ال وزراء ف ي
طوكي و ال ذي ت ولى منص ب م ديره الع ام .وف ي الس اعة  ،١٦:٣٦أنش أ نائ ب الس كرتير األول لمجل س ال وزراء
لش ؤون إدارة األزم ات ف ي مكت ب رئ يس ال وزراء مكتب ا ً للتص دي للط وارئ م ن أج ل التعام ل م ع الح ادث
النووي ].[6
وفي الساعة  ١٩:٠٣من يوم  ١١آذار/مارس  ،٢٠١١أنشأت الحكومة الوطنية المق ر الع ام للتص دي للط وارئ
النووية في نفس الوقت الذي صدر فيه اإلعالن عن وقوع طارئ نووي ].[3
ص لة أثن اء
تطور فيه الحادث بوتيرة سريعة ،ل م يك ن ھن اك أي وق ت إلج راء أي مناقش ات مف َّ
وفي الوقت الذي َّ
اجتماع ات المق ر الع ام للتص دي للط وارئ النووي ة .وت ألف الفري ق األساس ي للتص دي للط وارئ م ن رئ يس
الوزراء وكبار المسؤولين داخل مكتب رئيس الوزراء .وأص در رئ يس ال وزراء أوام ر إج الء إل ى الحكوم ات
الوطنية دون مشاركة أمانة المقر العام للتصدي للطوارئ النووية ].[7
وأنشئ مكتب التصدي المتكامل المشترك بين الحكومة وشركة تيبكو ،وھو مقر متكام ل ت ابع للمنظم ة المش ِّغلة
ولجھاز التصدي التابع للحكومة وذلك يوم  ١٥آذار/مارس  ٢٠١١في مقر شركة تيبكو الك ائن ف ي طوكي و ][6
لضمان تقاسم المعلومات في الوقت المناسب على المستوى الوطني.
وعلى المستوى المحلي ،أ ّدت األضرار الواسعة التي نجمت عن الزلزال والتسونامي إلى صعوبة الش روع ف ي
عمليات مركز التصدي خارج الموقع ] .[92ونتيجة لذلكَّ ،
تعذر على المقر المحل ي التص دي للط وارئ النووي ة
عل ى مس توى المحافظ ة وس ائر الكيان ات الت ي ك ان م ن المفت رض أن تعم ل م ن المرك ز الواق ع خ ارج الموق ع
)المجل س المش ترك للتص دي للط وارئ النووي ة والمق ر المحل ي للتص دي للط وارئ النووي ة عل ى مس توى
المحافظة( من أداء دورھا .وفي  ١٥آذار/مارس  ،٢٠١١بات ض روريا ً إج الء مرك ز التص دي خ ارج الموق ع
بس بب تف اقم األوض اع اإلش عاعية ٧١ونقل ه إل ى مق ر مجل س المحافظ ة عل ى مس افة  ٦٠ك م تقريب ا ً م ن محط ة
زوداً ب نفس اإلمكان ات الت ي كان ت متاح ة ف ي
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ] .[6, 92ولم يكن ھذا المرف ق م َّ
مركز التصدي خارج الموقع ،ونشأت عن ذلك ص عوبات مث ل تع ّذر تقاس م المعلوم ات آني ا ً ب ين الس لطات ذات
الصلة.
وفيم ا يتعل ق بالتص دي عل ى مس توى المحافظ ة ،أنش ئت ’فرق ة نووي ة‘ جدي دة ٧٢ف ي مق ر مراقب ة الك وارث ف ي
محافظة فوكوشيما كجزء من الھيكل الذي أنشئ من أجل التصدي للزلزال والتسونامي بغرض تنسيق األنش طة
على مستوى المحافظة ].[7

٧١

لم يصمَّم مركز التصدي خارج الموقع لتحمل مستويات اإلشعاعات المتزايدة.

 ٧٢تم تكوين فرقة نووية جديدة ألن الفرق التسع القائمة العامل ة عل ى النح و المح دَّد ف ي خط ة محافظ ة فوكوش يما إلدارة الك وارث
] [74كانت تشارك في التصدي للزلزال والتسونامي ].[7

٨٩

 -٢-٣وقاية عمال الطوارئ
وق ت وق وع الح ادث ،تناول ت التش ريعات واإلرش ادات الوطني ة ف ي الياب ان الت دابير الواج ب اتخاذھ ا لوقاي ة
عمال الطوارئ ،٧٣ولكن بصورة عامة ودون الخوض في تفاصيل كافية.
وتطلَّ ب دع م التص دي للط وارئ الكثي ر م ن عم ال الط وارئ م ن مختل ف التخصص ات المھني ة .وج اء عم ال
الطوارئ من شتى المنظمات والخدمات العامة .ومع ذلك لم توضع أي ترتيبات لدمج ھؤالء العمال ال ذين ل م
يتم تعيينھم لھذه المھمة قبل الحادث في عمليات التصدي.
وأث رت الظ روف الص عبة ف ي الموق ع ت أثيراً كبي راً عل ى تنفي ذ الترتيب ات م ن أج ل ض مان وقاي ة العم ال م ن
التعرض .وحفاظا ً على مستوى مقبول من الوقاية لعمال الطوارئ داخل الموقعُ ،ن ِّفذت مجموعة من الت دابير
االرتجالية .و ُرفع مؤقتا ً مستوى حد الجرعة لعمال الط وارئ ال ذين ك انوا يض طلعون بمھ ام مح دَّدة م ن أج ل
الس ماح بمواص لة اإلج راءات التخفيفي ة الض رورية .وت أثرت أيض ا ً بش دة اإلدارة الطبي ة لعم ال الط وارئ،
واقتضت الحاجة بذل جھود كبيرة لتلبية احتياجات عمال الطوارئ داخل الموقع.
وتطوع أفراد الجمھور المشار إليھم باسم ’مقدمي المساعدة‘ ،للمساعدة في التصدي لحالة الط وارئ خ ارج
َّ
الموق ع .وأص درت الس لطات الوطني ة إرش ادات بش أن ن وع األنش طة الت ي يمك ن أن يض طلع بھ ا مق دمو
المساعدة وبشأن التدابير المتخذة لوقايتھم.

 -١-٢-٣وقاية العاملين في المحطة عقب وقوع الزلزال والتسونامي
بُذلت في أعقاب صدور التحذير من وقوع التس ونامي جھ ود لوقاي ة عم ال المحط ة )نح و  ٦٠٠٠ش خص( م ن
األث ر المتوق ع للتس ونامي .وبُث ت التح ذيرات م ن موج ات التس ونامي باس تخدام نظ ام مكب رات الص وت داخ ل
الموقع وأُخطر العاملون ب إخالء الموق ع واالنتق ال إل ى مواق ع معيَّن ة عل ى مس تويات أعل ى .وبينم ا نجح ت ھ ذه
الجھ ود ف ي معظ م الح االت ،ل م يتل ق ك ل الع املين التح ذير وأوام ر اإلج الء ] [7, 8وأغرق ت الفيض انات الت ي
نجمت عن التس ونامي ع املين كان ا يفحص ان المع دات عق ب وق وع الزل زال ف ي الط ابق تح ت األرض ي داخ ل
مبنى التوربينات في الوحدة .[8] ٤
ونجحت وقاية العاملين في المحطة من تأثيرات التسونامي إلى حد كبير بفضل الدروس المس تفادة م ن التجرب ة
التي مرت بھا محطة كاشيوازاكي-كاريوا للقوى النووية في أعقاب زل زال نييغات اكي-تشويتس و-أوك ي ف ي ع ام
 ،٢٠٠٧والجھود التي بُذلت بعد ذلك لوضع إجراءات للخروج من حاالت الطوارئ ].[8

 ٧٣تستخدم الوكالة مصطلح ’عم ال الط وارئ‘ ك ي يغط ي العم ال ال ذين تس ند إل يھم مھ ام العام ل )أي ش خص يعم ل ،س واء ك ل
الوقت أو بعض الوقت أو بصفة مؤقتة ،لحساب رب عمل وله حقوق معترف بھا وعليه واجبات مسلّم بھ ا فيم ا يتعل ق بالوقاي ة م ن
اإلشعاعات المھنية( في التصدي لطارئ ،من فيھم العمال الذين يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة لدى المسجلين والم رخص
لھم وكذلك العاملين التابعين ألجھزة التصدي ،مثل رجال الشرطة ورجال اإلطفاء والعاملين في المج ال الطب ي والس ائقين واألطق م
العاملة على مركبات اإلجالء .وفي اليابان ،يغطي مصطلح ’العاملين في مجال التأھب للطوارئ‘ كل من يضطلع بأنشطة التص دي
للط وارئ ف ي حال ة وق وع ط ارئ ن ووي ،م ن قبي ل ”...توص يل المعلوم ات العام ة والتعليم ات إل ى الس كان المقيم ين ب القرب م ن
المكان ،واإلرشادات الصادرة إلى السكان المقيمين بالقرب من المكان بشأن اإلجالء ،ومراقب ة حرك ة الس ير ،ورص د اإلش عاعات،
وتوفير المعالجة الطبية ،وإجراءات منع تطور الوضع إل ى كارث ة ف ي مرف ق ن ووي ،والع المين ال ذين ي ؤدون أنش طة اإلنع اش م ن
الكوارث ،مثل إزالة الملوثات اإلشعاعية“ ].[93

٩٠

وخالل الفترة من  ١١إلى  ١٤آذار/م ارس  ،٢٠١١أُجل ي م ن الموق ع الع املون ال ذين اعتب روا غي ر أساس يين،
بم ن ف يھم الع امالت اإلن اث ومعظ م الع املين الت ابعين للمتعھ دين المتعاق د معھ م م ن الب اطن .وف ي ص باح ي وم
 ١٥آذار/م ارس ،أُجري ت عملي ة إج الء أع داد إض افية م ن الع املين ف ي المحط ة بس بب تف اقم األوض اع ف ي
الموقع .وبقي ما يتراوح بين  ٥٠و ٧٠موظفا ً في الموق ع  ،بينم ا أُجل َي مؤقت ا ً م ا يق رب م ن  ٦٥٠شخص ا ً إل ى
محطة فوكوشيما دايني للقوى النووية باستخدام حافالت أو مركبات خاصة .وب دأ ھ ؤالء الموظف ون ف ي الع ودة
إلى محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية اعتباراً من ظھر نفس اليوم ].[8

 -٢-٢-٣تدابير وقاية عمال الطوارئ
تناولت التشريعات واإلرشادات الوطنية في اليابان وقت وقوع الحادث التدابير المتخذة لوقاية عمال الط وارئ.
غير أن الترتيبات التي كانت موضوعة آنذاك ،مثل الخطة داخل الموقع ،لم تتن اول تل ك المتطلب ات إالّ بص ورة
عام ة ودون الخ وض ف ي تفاص يل كافي ة .م ن ذل ك عل ى س بيل المث ال أن الخط ة داخ ل الموق ع كان ت تغط ي
المجاالت التالية :تحديد المسؤوليات؛ وإسناد الواجبات العام ة ع ن التأھ ب والتص دي للط وارئ؛ ووض ع قائم ة
لحصر األجھزة المتاحة )مثل أجھزة المسح وأجھزة قياس الجرعات اإللكترونية( ].[75
ووُ ضعت حدود الجرعات لعمال الطوارئ عل ى أس اس المھ ام المكلف ين بھ ا ،وبل غ الح د األعل ى للجرع ة ١٠٠
ملّي سيفرت في حالة إجراءات إنقاذ األرواح وأنشطة منع ح دوث أوض اع كارثي ة ،بينم ا اقتض ت الحاج ة ب ذل
جھود لتقليل التعرض إلى أدنى مستوياته ].[93, 94
وأثناء الحادث ،ا ُتخذت مجموعة من التدابير االرتجالية للحفاظ على مستوى مقبول من الوقاية لعمال الط وارئ
داخل الموقع في الظروف البالغة الصعوبة .وكان ھنالك نقص في مقاييس الجرعات الشخص ية بع د أن توقف ت
ع ن العم ل معظمھ ا ف ي الموق ع بس بب التس ونامي .وأدى ھ ذا األم ر إل ى ل زوم اتخ اذ ت دابير احترازي ة لتتب ع
الجرعات الفردية التي يتلقاھا عمال الطوارئ داخل الموقع ] .[8وصدرت على سبيل المثال تعليمات باس تخدام
مقياس جرعات شخصية إلكتروني واحد لكل مجموعة م ن عم ال الط وارئ ال ذين ك ان م ن المتوق ع أن يعمل وا
معا ً في ظروف مماثلة .وأم ا بالنس بة لعم ال الط وارئ ال ذين ك انوا موج ودين ف ي المبن ى المع زول زلزالي ا ً فق د
كانت الجرعات ُتقاس و ُتراقب عن طريق رصد معدالت الجرعات في المنطقة ومن خ الل الم دة الت ي يقض يھا
العمال في مناطق محددة .واستمر ھذا الوضع حت ى نھاي ة آذار/م ارس  ٢٠١١عن دما وص لت أع داد كافي ة م ن
مقاييس الجرعات من محطات القوى النووية األخرى ].[6, 8
وفي  ١٤آذار/م ارس  ٢٠١٤رُف ع مؤقت ا ً مس توى ح د الجرع ة لعم ال الط وارئ ال ذين يج رون أعم ال ط وارئ
مح َّددة إلى  ٢٥٠ملّي سيفرت للس ماح بمواص لة األنش طة الض رورية داخ ل الموق ع وف ي ح دود دائ رة ش عاعھا
 ٣٠ك م م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ] .[95وظ ل ح د الجرع ة  ١٠٠ملّ ي س يفرت لعم ال
الطوارئ في خدمات مكافح ة الحرائ ق م ن أج ل إج راءات إنق اذ األرواح ] .[6وأُلغي ت الزي ادة المؤقت ة ف ي ح د
الجرعة إلى  ٢٥٠ملّي سيفرت في  ١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١١بالنسبة لعم ال الط وارئ ال ذين ب دأوا العم ل
داخ ل الموق ع من ذ ذل ك الت اريخ فص اعداً ،وف ي  ١٦ك انون األول/ديس مبر  ٢٠١١بالنس بة ألغلبي ة س ائر عم ال
الط وارئ ،وف ي  ٣٠نيس ان/أبريل  ٢٠١٢لمجموع ة ص غيرة م ن عم ال الط وارئ م ن ذوي المعرف ة والخب رة
المتخصصة ].[96, 97
وتلقى معظم عمال الطوارئ داخل الموقع جرعات أقل من  ٢٥٠ملّي س يفرت ] .[8وكان ت ھن اك س ت ح االت
تلقى فيھ ا عم ال الط وارئ جرع ات زادت عل ى المعي ار المح َّدد للجرع ة ،وھ و  ٢٥٠ملّ ي س يفرت ،ووص لت
أعلى جرعة إلى  ٦٧٨ملّي سيفرت )منھا  ٥٩٠ملّي سيفرت بسبب التلوث الداخلي(.

٩١

ونجم التلوث الداخلي عن ظروف العمل البالغة الصعوبة وعدم كفاية تنفيذ التدابير الوقائية )مثل س وء اس تخدام
تدابير وقاية الجھاز التنفسي وحصر الغدة الدرقية باليود ،واإلجراءات التي أس فرت ع ن اب تالع نوي دات مش عة
عن غير قصد( ،وذلك أساسا ً بسبب نقص التدريب أو عدم فعاليته ].[5
وواجھت شركة تيبكو أيضا ً تحديات في ضمان سالمة عمال الطوارئ داخل الموق ع ،وذل ك عل ى س بيل المث ال
في توفير مرافق وظروف كافية )للراحة والنوم وتناول الطعام واإلصحاح وما إلى ذلك( ].[98–101
وتطوع خالل الحادث أشخاص من المناطق المتأثرة وكذلك أشخاص من جميع أنحاء اليابان بم ا ف ي ذل ك م ن
َّ
عدد من المنظمات غير الحكومية المشار إليھم باسم ’مقدمي المساعدة‘ لتقديم العون في أنشطة م ن قبي ل ت وفير
األغذي ة والمي اه واالحتياج ات الض رورية ،ث م بع د ذل ك ف ي أنش طة إزال ة التل وث وف ي الرص د .وأص درت
السلطات الوطنية إرشادات بش أن ن وع األنش طة الت ي يمك ن لمق دمي المس اعدة االض طالع بھ ا وبش أن الت دابير
الواجب اتخاذھا لوقايتھم ].[102–104

 -٣-٢-٣تعيين عمال الطوارئ
تطلَّب دعم التصدي للطوارئ داخل الموقع وخارجه الكثي ر م ن مختل ف أن واع عم ال الط وارئ .وش مل عم ال
الط وارئ داخ ل الموق ع عم ال محط ات الق وى النووي ة الت ابعين مباش رة لش ركة تيبك و أو المتعاق د معھ م م ن
اركة ف ي
الباطن ،وعاملين من القوة اليابانية للدفاع ال ذاتي ،وخ دمات مكافح ة الط وارئ ،وق وات الش رطة المش ِ
أعم ال الط وارئ داخ ل الموق ع ] .[8وش مل عم ال الط وارئ خ ارج الموق ع ع املين م ن مختل ف المنظم ات
والخدمات )الحكومية وغير الحكومية( .وشملت مھامھم إجالء الجمھور وإخالء المرافق الخاصة وتقديم ال دعم
إلى األشخاص الذين يتم إجالؤھم ،وتوفير الرعاية الطبية ،وإجراء الرصد وأخذ العينات ].[6, 97, 105, 106
ولم يكن جميع عم ال الط وارئ معيَّن ين بتل ك الص فة قب ل وق وع حال ة الط وارئ )مث ل بع ض الع املين الت ابعين
لشركة تيبكو وبعض العاملين التابعين للمتعھدين المتعاقد معھ م م ن الب اطن( ،ول م توض ع ترتيب ات ل دمجھم ف ي
التصدي بع د تعيي نھم كعم ال ط وارئ .وباإلض افة إل ى ذل ك ،ف إن الكثي ر م ن عم ال الط وارئ ال ذين ل م يكون وا
معيَّنين قبل وقوع حالة الطوارئ لم يكونوا م دربين عل ى العم ل ف ي ظ روف الط وارئ النووي ة .م ن ذل ك عل ى
س بيل المث ال أن ه ل م ي تم ت دريبھم عل ى جوان ب الوقاي ة م ن اإلش عاعات ول م ي تم إبالغھ م بالمخ اطر الص حية
المحتملة ج راء التع رض لإلش عاعات ،أو ل م ي تم ت دريبھم عل ى اس تخدام وقاي ة الجھ از التنفس ي أو التعام ل م ع
المرض ى المحتم ل تل وثھم بم واد مش عة ] .[107وأس فر ذل ك ع ن بع ض الت أخير ف ي تنفي ذ اإلج راءات الوقائي ة
مُبكراً أثناء التصدي ].[6

 -٤-٢-٣اإلدارة الطبية لعمال الطوارئ
كان الحصول على العالج الطبي الضروري لعمال الطوارئ المصابين بإص ابات تقليدي ة ص ع ًبا بس بب إغ الق
العدي د م ن المستش فيات ج راء عملي ات اإلج الء أو اإلي واء ،ول م يك ن بع ض تل ك المستش فيات مجھ زاً لمعالج ة
المرضى المحتمل تلوثھم بمواد مشعة ] .[107, 108وكان عم ال الط وارئ المص ابون بإص ابات تقليدي ة ينقل ون
إلى واحد من مستشفيين محليين لحين تقديم الرعاية الطبية األساسية داخل الموقع ].[108
وبع د نح و  ١٧س اعة م ن وق وع الزل زال ،بع ث المعھ د ال وطني للعل وم اإلش عاعية فريق ا ً للمس اعدة الطبي ة ف ي
حاالت الطوارئ اإلشعاعية مؤلفا ً في البداية من طبيب وممرضة وفيزيائي صحي إل ى المق ر المحل ي للتص دي
للطوارئ النووية )في مركز التصدي خ ارج الموق ع( إلج راء تقييم ات لتل وث عم ال الط وارئ وتطھي رھم م ن
التلوث ].[107

٩٢

وبدأ أطباء الصحة المھنية في تق ديم الرعاي ة األساس ية إل ى عم ال الط وارئ داخ ل الموق ع ف ي مرك ز التص دي
للطوارئ في المبنى المعزول زلزاليا ً بع د ثماني ة أي ام م ن بداي ة الح ادث .وأق يم الحق ا ً مرك زان للف رز ،أح دھما
داخل الموقع واآلخر في ’القرية اليابانية‘ ).[3, 8, 108] ٧٤(J-Village
واعتباراً من  ١تموز/يوليه  ،٢٠١١أنشئ مرفق للرعاي ة ف ي ح االت الط وارئ ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي
للقوى النووية .و ُعيِّن في ھذا المرفق موظفون طبيون م درَّ بون عل ى التعام ل م ع ح االت الط وارئ اإلش عاعية
من جميع أنحاء اليابان ].[8, 108

 -٣-٣وقاية الجمھور
توخ ت ترتيب ات الط وارئ الوطني ة وق ت وق وع الح ادث اس ناد الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات الوقائي ة إل ى
تقديرات الجرعات المتوقعة التي يتلقاھا الجمھور والتي ُتحسب حينما يلزم اتخاذ القرار عن طريق اس تخدام
لتوقع الجرعات ،وھو نظام التنبؤ بمعلوم ات الجرع ات ف ي ح االت الط وارئ البيئي ة )نظ ام س بيدي(.
نموذج ّ
ول م تتوق ع الترتيب ات اس تناد الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات العاجل ة لوقاي ة الجمھ ور إل ى ظ روف المحط ة
األولي ة بش أن اإلج راءات الوقائي ة ،أثن اء التص دي للح ادث ،ا ُتخ ذت عل ى
المح دَّدة س لفا ً .غي ر أن الق رارات َّ
أس اس ظ روف المحط ة .وتع َّذر ت وفير تق ديرات لح د اإلف الت كم دخل ف ي نظ ام س بيدي بس بب فق دان الق وى
الكھربائية داخل الموقع.
وشملت الترتيبات المتخذة قبل وقوع الحادث معايير بش أن اإلي واء ،واإلج الء ،وحص ر الغ دة الدرقي ة ب اليود
عل ى أس اس الجرع ة المتوقع ة ،ولك ن ل يس عل ى أس اس المق ادير القابل ة للقي اس .ول م ُتح دَّد أي مع ايير
للترحيل.
وشملت إجراءات وقاية الجمھور التي ُن ِّفذت أثناء الحادث ما يلي :اإلجالء ،واإلي واء ،وحص ر الغ دة الدرقي ة
باليود )من خالل استعمال اليود المس تقر(؛ وف رض قي ود عل ى اس تھالك األغذي ة ومي اه الش رب؛ والترحي ل؛
وتوفير المعلومات.
وب دأت أعم ال إج الء األف راد م ن مح يط محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة عش ية  ١١آذار/م ارس
 ،٢٠١١وو ِّس عت منطق ة اإلج الء ت دريجيا ً م ن دائ رة ش عاعھا  ٢ك م م ن المحط ة إل ى  ٣ك م ث م إل ى
 ١٠كم .وبحلول مساء يوم  ١٢آذار/مارس ،توسع ھذا الشعاع إل ى  ٢٠ك م وبالمث ل ،و ِّس عت المنطق ة الت ي
ُطلب من السكان االحتماء فيھا من مسافة تتراوح بين  ٣و ١٠ك م م ن المحط ة بع د وق ت قص ير م ن وق وع
الح ادث إل ى م ا يت راوح ب ين  ٢٠و ٣٠ك م بحل ول ي وم  ١٥آذار/م ارس .وف ي المنطق ة الواقع ة داخ ل دائ رة
يتراوح شعاعھا بين  ٢٠و ٣٠كم من محطة القوى النووية ،صدرت تعليمات إل ى الجمھ ور باالحتم اء حت ى
يوح د اس تخدام الي ود المس تقر
يوم  ٢٥آذار/مارس عندما أوصت الحكومة الوطني ة ب اإلجالء الط وعي .ول م َّ
صلة.
لحصر الغدة الدرقية باليود وذلك أساسا ً بسبب عدم وضع ترتيبات مف َّ
وو ِجھت صعوبات في اإلجالء بسبب األضرار التي نجمت عن الزلزال والتسونامي وأسفرت عن مش اكل ف ي
ُ
االتصاالت والنقل .كما وو ِجھ ت أيض ا ً ص عوبات كبي رة ف ي إج الء المرض ى م ن المستش فيات ودور الرعاي ة
الواقعة داخل منطقة اإلجالء المحدَّدة بعشرين كيلومتراً.
 ٧٤تقع القرية اليابانية على مسافة  ٢٠كم تقريبا ً جنوب محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية .وكانت القرية الياباني ة قب ل وق وع
الحادث مرفقا ً للتدريب على ك رة الق دم .وبع د الح ادث اس ُتخدمت كقاع دة لتق ديم ال دعم اللوجس تي الع ام ،مث ل تجھي ز العم ال للمھ ام
المسندة إليھم ،ولرصدھم وتطھيرھم من التلوث ،حسب اللزوم ،بعد إنجاز مھامھم ،وللفرز ،وما إلى ذلك ].[3

٩٣

تقرر أن تكون منطقة اإلجالء القائمة المحدَّدة بعشرين كيلومتراً ’منطق ة محظ ورة‘،
وفي  ٢٢نيسان/أبريلَّ ،
مع مراقبة العودة إليھا .وأنشئت أيضا ً ’منطقة إجالء مقصود‘ خارج ’المنطقة المحظ ورة‘ ف ي األم اكن الت ي
كان يمكن أن تزيد فيھا الجرعات على المعايير المح َّددة للترحيل.
وحالما اكتشفت نويدات مشعة في البيئةُ ،وضعت ترتيبات بش أن اإلج راءات الزراعي ة الوقائي ة ف ي المنطق ة
الزراعية وفرضت قيود على استھالك وتوزيع األغذية واستھالك مي اه الش رب .وباإلض افة إل ى ذل كُ ،وض ع
الموجھة للتصدير.
نظام العتماد المنتجات الغذائية والمنتجات األخرى
َّ
واستخدمت عدة قنوات لتزويد الجمھور بالمعلومات وللرد على التساؤالت المثيرة لقل ق الس كان أثن اء حال ة
الط وارئ ،بم ا ف ي ذل ك اس تخدام التليفزي ون واإلذاع ة واإلنترن ت والخط وط الھاتفي ة الس اخنة .وح دَّدت
التعقيبات التي ُقدِّمت من الجمھور عبر الخطوط الھاتفية الساخنة وخدمات اإلرشاد ضرورة توفير معلوم ات
سھلة الفھم ومواد للدعم.

 -١-٣-٣اإلجراءات الوقائية العاجلة والترحيل
أُنش ئت قب ل الح ادث من اطق تخط يط للط وارئ بلغ ت  ١٠ك م ،تق رر إج راء تعزي زات كبي رة فيھ ا للتأھ ب
للطوارئ ،وذلك حول م وقعي محطت ي فوكوش يما داييتش ي وفوكوش يما داين ي )الش كل  .(٣-٣ووُ ض عت خط ط
لتنفيذ إجراءات وقائية داخل ھذه المناطق ].[74

الشكل  -٣-٣مناطق التخطيط للطوارئ في محطتي فوكوشيما داييتشي وفوكوشيما دايني للقوى النووي ة قب ل الح ادث )عل ى أس اس
المرجع ].([74

وتوخت خطط التصدي للط وارئ اس تناد الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات الوقائي ة إل ى توقع ات الجرع ات مت ى
لزم اتخاذ قرار بھذا الخصوص .وتقرَّ ر أن يستند توقع الجرعات إلى نظام سبيدي بعد بداية الح ادث ومقارنتھ ا
بمعايير الجرعات المقررة سلفا ً لتحديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات وقائية وأي ن ] .[73, 93ول م يك ن ھ ذا ال نھج
األولي ة المتعلق ة
متماشيا مع معايير األمان الصادرة عن الوكالة في حين أنه من الضروري أن تكون القرارات َّ
باإلجراءات الوقائية العاجلة بشأن وقاية الجمھور مستندة إلى الظروف السائدة في المحطة ].[68, 69

٩٤

وأُتيح ت مع ايير الجرع ات المق ررة س لفا ً بش أن اإلي واء ،٧٥واإلج الء ٧٦وحص ر الغ دة الدرقي ة ب اليود ،٧٧عل ى
أساس الجرعة المتوقعة ولكن ليس على أساس المقادير القابل ة للقي اس .ول م تك ن ھن اك أي مع ايير مح َّددة س لفا ً
)أي عامة فيما يتعلق بالجرعة ،أو تشغيلية فيما يتعلق بالمقادير القابلة للقياس( بشأن الترحيل.[93] ٧٨
وأثناء التصدي للحادثَّ ،
تعذر توفير تقديرات بشأن ’حد اإلفالت‘ م ن نظ ام دع م التص دي للط وارئ كم دخالت
في نظام سبيدي ٧٩بسبب فقدان القوى الكھربائية داخل الموقع .وا ُتخذت قرارات اإلج الء واإلي واء عل ى أس اس
الظروف السائدة في المحطة )أي فقدان تبريد قلب المفاعل( ].[3, 7
ولم ُتنسَّق في كل الحاالت قرارات الحكومتين الوطنية والمحلية بش أن اإلج راءات الوقائي ة ،وذل ك ف ي األس اس
بسبب الصعوبات الكبيرة في االتصال وفي جان ب من ه بس بب ص عوبات تنش يط مرك ز التص دي خ ارج الموق ع
] .[92وفي الساعة  ٢٠:٥٠من يوم  ١١آذار/م ارس  ،٢٠١١أص درت محافظ ة فوكوش يما أم ر إج الء للس كان
المقيمين على مسافة شعاع طوله  ٢كم من محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة باالس تناد إل ى المعلوم ات
الواردة مباشرة من شركة تيبكو ].[3, 6, 7, 70
وف ي الس اعة  ،٢١:٢٣أص درت الحكوم ة الوطني ة أم ر إج الء مس احة ف ي ح دود دائ رة ش عاعھا  ٣ك م م ن
المحطة ،واإليواء لمساحة ف ي ح دود دائ رة ي راوح ش عاعھا ب ين  ٣و ١٠ك م .وف ي الس اعة  ٥:٤٤م ن ي وم ١٢
آذار/مارس  ،٢٠١١أصدرت الحكومة الوطنية أمر إجالء مساحة تق ع ف ي دائ رة يت راوح ش عاعھا ب ين  ٣و١٠
كم ،وفي الساعة  ١٨:٢٥وسِّعت المنطقة لتشمل مساحة في حدود دائرة شعاعھا  ٢٠كم من المحطة.[3, 7] ٨٠
ور ِّتب ت عملي ة إب الغ الجمھ ور ب أوامر اإلج الء باس تخدام ش بكة االتص االت الالس لكية المحلي ة الخاص ة ب إدارة
الكوارث ،والشاحنات المجھزة بمكبرات للصوت ،وعربات الشرطة ،والزيارات من منزل إل ى من زل .ونتيج ة
للظروف داخل المحطة ،وصعوبات التنسيق وعدم كفاية التخطيط المسبَّق ،عُدلت أوامر اإلجالء واإلي واء ع دة
مرات في غضون  ٢٤ساعة ،ثم أُصد رفي نھاية المطاف أم ر ب إجالء منطق ة واقع ة داخ ل دائ رة ش عاعھا ٢٠
كم ويقطنھا نحو  ٧٨ ٠٠٠شخصً ا ].[7
’ ٧٥اإلي واء‘ ھ و االس تخدام القص ير األج ل لھيك ل م ن أج ل الوقاي ة م ن غي وم اإلش عاع المحمول ة ف ي الھ واء و/أو الم واد المش عة
المترسَّبة ].[48
’ ٧٦اإلجالء‘ ھو إبعاد الناس على نحو عاج ل مؤقت ا ً م ن منطق ة بھ دف تف ادي تعرض ھم لإلش عاعات ألج ل قص ير أو تقليص ه عن د
حدوث حالة طارئة .ويمكن االضطالع باإلجالء كإجراء احترازي يقوم على الظروف السائدة في المحطة ].[48
’ ٧٧حصر الغدة الدرقية باليود‘ ھو إج راء وق ائي عاج ل يُتخ ذ ف ي ح االت الط وارئ الت ي تنط وي عل ى ي ود مش ع .ويش مل حص ر
الغدة الدرقية باليود استعمال مركب من اليود المستقر )عادة يود البوتاسيوم( لمنع الغدة الدرقية من تمثل نظائر يود مشعة ].[48
’ ٧٨الترحيل‘ ھو َنقل الناس بصورة غير عاجلة من أجل تفادي تعرضھم على األجل األطول )في غضون س نة واح دة عل ى س بيل
المثال( إلشعاعات ناتجة عن المواد المشعة المترسَّبة ].[48
ُ ٧٩
جريت بعض تقديرات الجرعات باستخدام افتراضات أخرى؛ غير أن تلك التوقع ات ل م ُتس تخدم كأس اس للب ت ف ي اإلج راءات
أ ِ
الوقائية العاجلة ].[4, 7
 ٨٠فيما يتعلق بمحطة فوكوش يما داين ي للق وى النووي ة ،ص در أم ر إج الء إل ى الم واطنين داخ ل دائ رة ش عاعھا  ٣ك م وأم ر إي واء
للمواطنين الموجودين داخل دائرة يتراوح شعاعھا بين  ٣و ١٠كم من المحط ة وذل ك ف ي الس اعة  ٧:٤٥م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس
 .[6] ٢٠١١وعقب وقوع انفجار ھيدروجيني في الوحدة  ١من محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة )ف ي الس اعة  ١٥:٣٦م ن
يوم  ١٢آذار/مارس( ،ا ُتخ ذ ق رار ف ي الس اعة  ١٧:٣٩م ن ي وم  ١٢آذار/م ارس ب إجالء الم واطنين م ن منطق ة واقع ة داخ ل دائ رة
شعاعھا  ١٠كم حول محطة فوكوشيما دايني للقوى النووي ة تحس با ً ألي انفج ار ھي دروجيني مماث ل ف ي تل ك المحط ة ] .[6وب النظر
إلى أن منطقة اإلجالء التي كانت تبلغ  ١٠كم كانت تقع داخل منطقة اإلجالء البالغة  ٢٠كم حول محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية ،لم يلزم اتخاذ أي إجراءات وقائية أخرى بشأن محطة فوكوشيما دايني للقوى النووية.

٩٥

ووجدت صعوبات ف ي اإلج الء بس بب األض رار الت ي لحق ت بالبني ة األساس ية ،ومش اكل االتص ال والنق ل الت ي
نجم ت ع ن الزل زال والتس ونامي .ووجھ ت أيض ا ً تح ديات كبي رة ف ي إج الء المرض ى م ن المستش فيات ودور
زودة
الرعاي ة داخ ل منطق ة اإلج الء البالغ ة  ٢٠ك م )مث ل ت وفير وس ائل النق ل المالئم ة ومالج ئ اإلج الء الم َّ
باإلمدادات الطبية( .وبالرغم من تضرر الطرق وحدوث اختناقات في حركة السير ،بدأ معظم النزالء الذين ل م
يكون وا ف ي حاج ة إل ى دع م طب ي ف ي مغ ادرة منطق ة اإلج الء ف ي غض ون س اعات عق ب ص دور أوام ر
اإلجالء ].[7
وص در األم ر ب إيواء الس كان المقيم ين ف ي ح دود دائ رة ت راوح ش عاعھا ب ين  ٢٠و ٣٠ك م ح ول محط ة
فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ي وم  ١٥آذار/م ارس وظ ل ذل ك األم ر س اري المفع ول ذل ك حت ى ي وم
 ٢٥آذار/مارس ] .[3, 7وأسفر تمديد م دة اإلي واء وتعط ل البني ة األساس ية المحلي ة ع ن اض طرابات ش ديدة ف ي
حياة السكان ] .[7وفي يوم  ٢٥آذار/مارس  ،٢٠١١أصدرت الحكومة الوطنية إلى السكان المقيمين ف ي منطق ة
تراوح ت ب ين  ٢٠و ٣٠ك م توص ية ب اإلجالء الط وعي ] .[3, 7غي ر أنَّ الكثي ر م ن الس كان ك انوا ق د غ ادروا
المنطقة بالفعل طواعية.
ولم يوحَّ د تنفي ذ اس تعمال الي ود المس تقر لحص ر الغ دة الدرقي ة ب اليود وذل ك أساس ا ً بس بب ع دم كفاي ة الترتيب ات
المخططة سلفا ً .باستعمالھا ،بينما َّ
وزعت حكومات وطنية األقراص ونص حت الجمھ ور باس تعمالھا ،بينم ا ظ ل
آخرون ينتظرون صدور تعليمات من الحكومة الوطنية ].[6
وعاد بعض السكان إلى منازلھم في المناطق التي كان قد جرى إجالؤھا لجمع أمتعتھم قبل ف رض حظ ر كام ل
عل ى دخ ول المنطق ة بحل ول نھاي ة آذار/م ارس  .[6] ٢٠١١وف ي  ٢٢نيس ان/أبريل ،تق رَّ ر أن تك ون منطق ة
اإلجالء القائمة البالغ ة  ٢٠ك م ح ول محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ’منطق ة محظ ورة‘ ،م ع مراقب ة
العودة إليھا وفرض شروط عل ى دخولھ ا مؤقت اً ،عل ى أس اس التش اور م ع الحكوم ات المحلي ة .وف ي أيار/م ايو
ُ ،٢٠١١س مح ب دخول المنطق ة مؤقت ا ً لم دة قص يرة م ع وض ع ترتيب ات م ن ض منھا إص دار تعليم ات مح َّددة
وإجراء رصد للتلوث ].[6, 104, 109
وب دأ رص د األش خاص ال ذين ج رى إجالؤھ م عل ى المس توى المحل ي ف ي  ١٢آذار/م ارس  .٢٠١١واس تندت
القرارات المتعلقة بضرورة إزالة التلوث إل ى المع ايير التش غيلية المح َّددة قب ل وق وع الح ادث .وبع د ع دة أي ام،
و ِّس عت ھ ذه المع ايير ك ي تف ي ب الظروف القائم ة )مث ل انخف اض درج ات الح رارة ،وع دم كفاي ة إم دادات
المياه( ].[5
وأُج ري الرص د البيئ ي بع د الح ادث ف ي ظ روف ص عبة ومحفوف ة بالمخ اطر واس تخدام القلي ل م ن المع دات
والموظفين .ومن ذلك على سبيل المثال أن الزلزال والتسونامي تسببا في تعطيل معظم معدات الرص د المحل ي
الت ي كان ت موج ودة بالفع ل .وب دأ الرص د داخ ل دائ رة ش عاعھا  ٢٠ك م م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية يوم  ١٢آذار/مارس وانتھى يوم  ١٤آذار/مارس عندما اكتمل اإلجالء داخل ھ ذه المنطق ة .وف ي بع ض
المواقع خارج منطقة اإلجالء البالغة  ٢٠ك م ،قيس ت مع دالت جرع ات بلغ ت بض ع مئ ات م ن الميكروس يفرت
في الساعة اعتباراً من يوم  ١٥آذار/مارس فصاعداً ].[3, 6
وفي  ١١نيسان/أبريل  ،٢٠١١أعلن ت الحكوم ة الوطني ة أن ه س يجري اس تخدام معي ار لجرع ة ق درھا  ٢٠ملّ ي
سيفرت من المتوق ع تلقيھ ا ف ي غض ون س نة واح دة م ن ت اريخ الح ادث لتحدي د المن اطق الواقع ة خ ارج منطق ة
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اإلجالء البالغة  ٢٠كم التي قد يل زم ترحي ل الن اس منھ ا .[3] ٨١وف ي  ٢٢نيس ان/أبريل  ،٢٠١١أُنش ئت ’منطق ة
إج الء مقص ود‘ خ ارج منطق ة اإلج الء البالغ ة  ٢٠ك م لتش مل المن اطق الت ي ق د يح دث فيھ ا تج اوز لمعي ار
العشرين ملّي س يفرت المح َّدد للجرع ة المتوقع ة .وأص درت الحكوم ة الوطني ة أم راً بترحي ل الس كان ع ن ھ ذه
المنطقة في غضون شھر واحد تقريبا ً ].[3
وباإلضافة إلى ’منطقة اإلجالء المقصود‘ أنشئت أيضا ً ’منطق ة تأھ ب لإلج الء ف ي ح ال وق وع ط ارئ‘ ف ي ٢٢
نيس ان/أبريل ) ٢٠١١انظ ر الش كل ُ .(٤-٣
وطل ب م ن الس كان المقيم ين ف ي ’منطق ة التأھ ب لإلج الء ف ي ح ال
وق وع ط ارئ‘ باالحتم اء أو ب إخالء المنطق ة بط ريقتھم الخاص ة ف ي حال ة تج دد القل ق م ن محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية .وألغي تعيين ’منطقة التأھب لإلجالء‘ في  ٣٠أيلول/سبتمبر .[6] ٢٠١١
ونتيجة للرصد خارج ’المنطقة المحظورة‘ )أي منطقة اإلجالء البالغة  ٢٠كم( و’منطقة اإلج الء المقص ود‘ ،ت م
التع رف عل ى أم اكن مح َّددة تج اوزت فيھ ا الجرع ات المتوقع ة ل دى الس كان المقيم ين  ٢٠ملّ ي س يفرت ف ي
غضون سنة واحدة م ن وق وع الح ادث .وف ي  ١٦حزيران/يوني ه ،أعلن ت الحكوم ة الوطني ة ع ن خ ط ت وجيھي
ينص على اعتبار تلك األماكن ’بقعا ً مح َّددة موصى بإجالئھا‘ .واعتباراً من  ٣٠حزيران/يونيه ،ب دأت الحكوم ة
الوطنية في تعيين تلك األماكن للترحيل منھا ].[6, 7
ويب ين الش كل  ٤-٣المن اطق واألم اكن الت ي ص در أم ر أو توص ية باتخ اذ إج راءات وقائي ة فيھ ا حت ى
 ٣٠أيلول/سبتمبر .٢٠١١

 ٨١معظم الوثائق اليابانية الرسمية التي تصف التصدي لحادث فوكوشيما داييتشي ال تستخدم مص طلح ’الترحي ل‘ ،ولكنھ ا تش ير
إلى إبعاد السكان باعتباره ’إجالء‘.
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الش كل  -٤-٣المن اطق واألم اكن الت ي أُم ر أو أوُ ص ي باتخ اذ إج راءات وقائي ة فيھ ا حت ى  ٣٠أيلول/س بتمبر ) ٢٠١١عل ى أس اس
المراجع ].([3, 6, 7, 104

وتعيَّن أيضا ً على مسؤولي الحكومات المحلية البت خالل مرحلة مبكرة في إعادة فتح الم دارس وش روط ذل ك.
وفي البداية ،تم في  ١٩نيسان/أبريل  ٢٠١١تحدي د معي ار لجرع ة ق درھا  ٢٠ملّ ي سيفرت/س نة لھ ذا الغ رض.
وفي  ٢٧أيار/مايو ،واس تجابة لش واغل الجمھ ور ،ص در ع ن حكوم ة الياب ان إخط ار أُعل ن في ه أن الھ دف ھ و
تخفيض الجرعة إلى  ١ملّي سيفرت/سنة في المدى القريب ].[7

 -٢-٣-٣اإلجراءات الوقائية المتصلة باألغذية ومياه الشرب والزراعة
وُ ضِ عت ،قب ل وق وع الح ادث ،المع ايير الخاص ة بتر ّك زات نش اط نوي دات مش عة مح َّددة واس تخدامھا ف ي حال ة
وقوع طارئ نووي لفرض قيود على األغذية ومياه الشرب المنتج ة ف ي الياب ان ] .[93وم ع ذل ك ل م ُتعتم د ھ ذه
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الق يم الس تخدامھا ف ي ح االت الط وارئ كح دود رقابي ة مح َّددة .[6, 7] ٨٢وف ي  ١٧آذار/م ارس ُ ،٢٠١١ح ِّددت
ھذه المعايير باعتبارھا قيما ً رقابية مؤقتة لتنظيم مستويات النويدات المشعة في األغذي ة ومي اه الش رب بموج ب
قانون اإلصحاح الغذائي ].[110
وبعد اكتشاف مواد مشعة في البيئة ،ا ُتخذت ترتيبات لمراقبة األغذية ومياه الش رب .وش ملت ھ ذه الترتيب ات م ا
يلي (١) :مستويات تركيز النويدات المشعة للسيزيوم المش ع والي ود المش ع ف ي األغذي ة ومي اه الش رب المح َّددة
كقيم رقابية مؤقتة بموجب قانون اإلصحاح الغذائي التي توجب ،في حال تجاوزھ ا ،ف رض قي ود عل ى األغذي ة
ومياه الشرب؛ ) (٢قياسات تركيزات النويدات المشعة في عينات األغذية ومي اه الش رب .وف ي غض ون بض عة
أس ابيع ،انخفض ت مس تويات الي ود المش ع )الي ود (١٣١-كثي راً بس بب عم ره النص في القص ير ) ٨أي ام تقريب ا ً(
واستندت القيود الغذائية على األجلين المتوسط والطويل إلى تركيزات السيزيوم المشع فقط ].[110
وفي  ٢١آذار/م ارس  ،٢٠١١ب دأت الحكوم ة الوطني ة ف ي إص دار تعليم ات بش أن توزي ع أغذي ة مح َّددة ][111

وتغيرت تلك التعليمات تبعا ً لتطورات األوضاع .وفُرضت القيود على األغذية استناداً إل ى نت ائج رص د عين ات
األغذي ة الت ي ح ددت األغذي ة الت ي تج اوزت المع ايير والمك ان الجغراف ي المتض رر )األم اكن الجغرافي ة
المتضررة( ].[112, 113
كم ا ووجھ ت ع دة تح ديات ف ي اإلج راءات الوقائي ة المتص لة باألغذي ة والمش روبات ،بم ا فيھ ا (١) :تحدي د
المعايير )تركيزات نشاط النويدات المشعة( التي يمكن استخدامھا كأساس لمراقبة األغذية؛ ) (٢تحدي د األغذي ة
التي تضررت أو التي يمكن أن تتض رر ،ف ي مختل ف األم اكن الجغرافي ة ،بمس تويات تتج اوز ھ ذه الجرع ات؛
) (٣التعامل مع نقص البني ة األساس ية والم وارد الالزم ة ألخ ذ العين ات والتحلي ل؛ ) (٤معالج ة ش واغل بع ض
الحكومات المحلية بشأن إجراء عمليات أخذ العينات وتحليلھا.
وفي  ٤نيسان/أبريل  ،٢٠١١وُ ضعت سياسة م َّكنت من فرض قيود على األغذية ليس فقط في المناطق الواقع ة
ض من ح دود المحافظ ة ،ب ل وك ذلك ف ي األم اكن الواقع ة ف ي من اطق جغرافي ة أص غر )مث ل الم دن والبل دات
والق رى( ،حس ب االقتض اء .وح َّددت السياس ة عملي ة لف رض القي ود عل ى مختل ف المنتج ات الغذائي ة أو رفعھ ا
عنھا .وكان في وسع المحافظات أن تتق َّدم بطل ب تع ديل القي ود ش ريطة أن تك ون نت ائج رص د األغذي ة أق ل م ن
القيم الرقابية المؤقتة ثالث مرات متتالية في فحوص الرصد األسبوعية ].[7
وفي  ٥نيس ان/أبريل  ،٢٠١١واس تناداً إل ى قياس ات تركي زات الي ود ١٣١-ف ي عين ات األس ماك ،أُض يفت الق يم
الرقابية المؤقتة المتعلقة بتركيزات اليود المشع في منتجات األسماك ].[114
وفي  ٨نيسان/أبريل  ،٢٠١١صدرت سياسة بشأن القي ود المفروض ة عل ى زراع ة األرز ف ي الترب ة الزراعي ة
التي تزيد فيھا مستويات السيزيوم المشع على المعايير المح َّددة ].[6
وف ي  ١٤نيس ان/أبريل ُ ،٢٠١١ح ِّددت مس تويات تركي ز النوي دات المش عة للس يزيوم المش ع والي ود المش ع ف ي
العلف الحيواني كق يم مؤقت ة مس موح بھ ا .وب الرغم م ن القي ود عل ى العل ف الحي واني ،تج اوزت بع ض عين ات
لحوم األبق ار الق يم الرقابي ة المؤقت ة )ف ي تموز/يولي ه  .(٢٠١١ووُ ض ع نظ ام مراقب ة للحيلول ة دون توزي ع تل ك
اللحوم على المستھلكين ].[6
ُ ٨٢ح ِّددت معايير األغذية المستوردة إلى اليابان ) ٣٧٠بكريل/كغ من السيزيوم المشع — س يزيوم ١٣٤-وس يزيوم (١٣٧-كح دود
رقابية عقب الحادث في محطة تشرنوبل للقوى النووية في االتحاد السوفياتي السابق في عام .[7] ١٩٨٦

٩٩

وفي  ١نيس ان/أبريل  ،٢٠١٢ب دأ نف اذ الح دود المعياري ة الت ي حل ت مح ل الق يم الرقابي ة المؤقت ة .وح َّددت ھ ذه
الح دود تركي زات نش اط النوي دات المش عة ف ي األغذي ة ومي اه الش رب عل ى أس اس جرع ة فعال ة ق درھا  ١ملّ ي
سيفرت/سنة )بينما استخدم معيار قدره  ٥ملّ ي سيفرت/س نة كأس اس للق يم الرقابي ة المؤقت ة( ،م ع مراع اة ت أثير
مجموعة من النويدات المشعة المنطلقة أثناء الحادث على الجرعة .ونتيجة لذلك ،كانت ھذه القيم أقل كثيراً م ن
القيم الرقابية المؤقتة التي حلت محلھا ].[115

 -٣-٣-٣اإلعالم العام
وُ ضعت ترتيبات إلعالم الجمھور قبل الحادث .وكانت ھناك على المستوى الوطني ترتيبات تعت رف بض رورة
قي ام أجھ زة التص دي ذات الص لة بتنس يق تق ديم المعلوم ات إل ى الجمھ ور ،بم ا ف ي ذل ك محت وى اإلعالن ات
وتوقيتھ ا وأس لوب تق ديمھا ] .[73وش ملت أيض ا ً خط ة محافظ ة فوكوش يما إلدارة الك وارث ترتيب ات م ن أج ل
اإلعالم العام ].[74
وأصدرت الھيئة الرقابية وھي وكالة األمان النووي والصناعي رس التھا األول ى ع ن أث ر الزل زال ف ي المراف ق
النووية من خالل ’الخدمة الھاتفي ة النقال ة لوكال ة األم ان الن ووي والص ناعي‘ ف ي الس اعة  ١٥:١٦م ن ي وم ١١
آذار/مارس  ٢٠١١بعد  ٣٠دقيقة من وقوع الزلزال .وص در ف ي الس اعة  ١٩:٠٣إع الن رئ يس ال وزراء ع ن
وقوع طارئ نووي خالل مؤتمر صفحي في الساعة  .١٩:٤٥وتبع ذل ك م ؤتمر ص حفي حك ومي ح ول أوام ر
اإلجالء في الساعة .[6, 7] ٢١:٥٢
وعق دت الحكوم ة الوطني ة ووكال ة األم ان الن ووي والص ناعي الياباني ة واألجھ زة المحلي ة المعني ة بالتص دي
للطوارئ ،والحكومات المحلية ،وشركة تيبكو ،مؤتمرات صحفية مستقلة استمرت حتى ي وم  ٢٥نيس ان/أبريل.
وعقد السكرتير األول لمجلس الوزراء مؤتمرات صحفية منتظمة م رتين يومي ا ً وك ذلك حس ب االقتض اء لتق ديم
معلومات إلى الجمھور عن الحادث وتعريفه بآراء الحكومة .وتم إصدار أكثر  ١٥٠نشرة ص حفية وعق د ١٨٢
مؤتمراً صحفيا ً في الفترة من  ١١آذار/مارس حتى  ٣١أيار/م ايو  .[3] ٢٠١١وعرض ت نت ائج الرص د البيئ ي
في مؤتمرات صحفية وجلسات إعالمية صحفية عقدتھا وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
وعق دت لجن ة األم ان الن ووي م ؤتمرات ص حفية يومي ة م ن ي وم  ٢٥آذار/م ارس حت ى ي وم  ٢٤نيس ان/أبريل
 ،٢٠١١وثمانية مؤتمرات صحفية في الفترة من يوم  ٢٥نيسان/أبريل حتى يوم  ١٩أيار/مايو .[3] ٢٠١١
وعقدت في الفترة من  ٢٥نيسان/أبريل  ٢٠١١فما بعده م ؤتمرات ص حفية مش تركة ب ين العدي د م ن المنظم ات
المعنية بالتصدي .وساھم ذلك في تحقيق االتساق ف ي المعلوم ات المق َّدم ة ] .[6وأص در المق ر المحل ي للتص دي
َّ
ووزعھ ا عل ى مواق ع اإلج الء اعتب اراً م ن نيس ان/أبريل  ٢٠١١فص اعداً.
للط وارئ النووي ة نش رات إخباري ة
وأذيعت أيضا ً المعلومات ذات الصلة دوريا ً عبر محطات اإلذاعة المحلية ].[3
وأنش ئت خط وط س اخنة لل رد عل ى استفس ارات الجمھ ور .فعل ى س بيل المث ال ،أقام ت وكال ة األم ان الن ووي
والصناعي في  ١١آذار/مارس  ٢٠١١خطا ً ساخنا ً للرد على االستفسارات المتص لة بتط ورات حال ة الط وارئ
واألمان اإلشعاعي ،وتلقت ما يقرب م ن  ١٥ ٠٠٠مكالم ة ف ي الفت رة م ن  ١٧آذار/م ارس حت ى  ٣١أيار/م ايو
[3] ٢٠١١؛ وفي  ١٣آذار/مارس ،افتتح خط ساخن تابع للمعھد ال وطني للعل وم اإلش عاعية ت م م ن خالل ه ال رد
على نح و  ٦ ٥٠٠مكالم ة بحل ول ي وم  ١١نيس ان/أبريل ][116؛ وف ي  ١٧آذار/م ارس  ،٢٠١١افتتح ت وزارة
التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والوكال ة الياباني ة للطاق ة الذري ة خط ا ً س اخنا ً تلق ى م ا مجموع ه
 ١٧ ٥٠٠مكالمة حت ى ي وم  ١٨أيار/م ايو  .[3] ٢٠١١وأنش أت محافظ ة فوكوش يما خ دمات لإلرش اد م ن أج ل
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الرد على تساؤالت السكان المقيمين بش أن مختل ف جوان ب اإلش عاعات .وح َّددت تعقيب ات الجمھ ور م ن خ الل
الخطوط الساخنة وخدمات اإلرشاد ضرورة الحصول على معلومات يمكن فھمھا بسھولة ومواد للدعم ].[3
وف ي الفت رة م ن  ١٢آذار/م ارس  ٢٠١١فص اعداً ،نش رت الحكوم ة الوطني ة معلوم ات باللغ ات اإلنكليزي ة
والصينية والكورية على المواق ع اإللكتروني ة لل وزارات والوك االت ذات الص لة ] .[117وق ِّدمت معلوم ات إل ى
الھيئات الدبلوماسية في طوكيو من خ الل جلس ات إعالمي ة منتظم ة عق دتھا الحكوم ة الوطني ة يومي ا ً ف ي الفت رة
من يوم  ١٣آذار/م ارس حت ى  ١٨أيار/م ايو  ،٢٠١١وث الث م رات أس بوعيا ً م ن  ١٩أيار/م ايو فص اعداً ].[6
وأنش ئت أيض ا ً قن اة إلرس ال اإلخط ارات ع ن طري ق الف اكس والبري د اإللكترون ي إل ى الھيئ ات الدبلوماس ية.
وق َّدمت البعثات الدبلوماسية اليابانية معلومات إلى دولھا المضيفة ُنشرت على المواق ع اإللكتروني ة بلغ ات ش تى
وصلت في مجموعھا إلى  ٢٩لغة ].[3
واعتب اراً م ن  ١٣آذار/م ارس  ،٢٠١١عق دت ال وزارات الوطني ة ذات الص لة والوك االت الحكومي ة م ؤتمرات
صحفية مشتركة ،معظمھا بصورة يومية ،لوسائط اإلعالم األجنبية ].[6
وارتبط ت التح ديات الت ي ووجھ ت ف ي تق ديم المعلوم ات إل ى المجتم ع ال دولي أساس ا ً بالطلب ات الواقع ة عل ى
الموارد البشرية لترجمة المواد والرد على طلبات الحصول على المعلومات عبر الھاتف ].[117
وأعلنت اليابان ع ن تص نيفات المقي اس ال دولي لألح داث النووي ة واإلش عاعية )إين يس( عق ب ح ادث فوكوش يما
داييتشي .واستخدمت تصنيفات نظام إينيس على حدة في مختلف الوحدات في نفس الموقع .ون ِّقحت التص نيفات
عدة مرات إلى مستويات أعلى في غضون شھر واحد .وأدى تنقيح تص نيفات نظ ام إين يس إل ى مس توى أعل ى،
إلى إثارة شواغل كبيرة لدى الجمھور ووسائط اإلعالم.

 -٤-٣-٣التجارة الدولية
اس ُتھلِّت أنش طة وت دابير كثي رة بھ دف تحقي ق م ا يل ي (١) :طمأن ة الجمھ ور وقطاع ات الص ناعة وال دول إل ى
أم ان المنتج ات الياباني ة؛ ) (٢تيس ير التج ارة الدولي ة ف ي المنتج ات الياباني ة والحيلول ة دون ح دوث
ت أخير ف ي توزيعھ ا؛ ) (٣إس داء المش ورة واإلرش اد إل ى قط اع األعم ال والص ناعة ،ال س يما ف ي محافظ ة
فوكوشيما ].[98, 99, 118, 119
وفرضت معظم الدول المستوردة تدابير لمراقبة السلع الياباني ة؛ وقام ت دول مس توردة كثي رة بزي ادة الض وابط
القائمة المفروضة على الواردات أو طلبت شھادة من حكومة اليابان؛ وحظر بعضھا استيراد الس لع الياباني ة أو
اس تيراد س لع )منتج ات زراعي ة ف ي معظمھ ا( م ن بع ض من اطق الياب ان لفت رة زمني ة .وف ي حزيران/يوني ه
 ،٢٠١١أنش أت الياب ان نظام ا ً العتم اد المنتج ات الغذائي ة الموجَّ ھ ة إل ى التص دير ،وس اعد ذل ك عل ى طمأن ة
الجمھور واألطراف المھتمة األخرى إلى وجود ضوابط .وج رى توس يع ھ ذا النظ ام ف ي أيلول/س بتمبر ٢٠١١
ليشمل حاويات الشحن وبعض المنتجات الصناعية الموجَّ ھة إلى التصدير ].[120

 -٥-٣-٣التصرف في النفايات في مرحلة الطوارئ
كانت الترتيبات التي وُ ضعت في اليابان قبل الحادث للتصرف في النفايات المشعة تش مل النفاي ات المتول دة ف ي
مرافق م ن قبي ل محط ات الق وى النووي ة ،ولكنھ ا ل م تك ن تش مل النفاي ات المش عة المتولِّ دة ف ي المن اطق العام ة
ص لة بش أن التص رف ف ي النفاي ات
] .[121ووُ ضعت بعد الحادث اس تراتيجيات وخط وط توجيھي ة وتعليم ات مف َّ
المشعة.
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وأص درت لجن ة األم ان الن ووي ف ي  ٣حزيران/يوني ه ’ ٢٠١١السياس ة القريب ة األج ل لض مان أم ان معالج ة
النفايات الملوثة والتخلص منھا ح ول موق ع محط ات فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة‘] .[122وتض مَّنت ھ ذه
الوثيق ة مع اييرً ا لقي اس الجرع ات بالنس بة للم واد المع اد ت دويرھا؛ ووقاي ة الع املين الق ائمين بمعالج ة الم واد؛
ووقاي ة أف راد الجمھ ور القري ب م ن مراف ق المعالج ة؛ ووقاي ة أف راد الجمھ ور القري ب م ن موق ع ال تخلص.
واقترحت لجنة األم ان الن ووي ال تخلص م ن الم واد المت أثرة بالح ادث ،أي الرك ام ،والرواس ب الطيني ة الناتج ة
عن عمليات معالجة المياه والصرف الصحي ،والرماد المح روق ،واألش جار ،والنبات ات ،والترب ة الناتج ة ع ن
أنشطة إزالة التلوث ،في إط ار إدارة س ليمة ،وإمكاني ة النظ ر ف ي إع ادة اس تخدام بع ض الم واد .وتق رَّ ر فح ص
المنتجات المص َّنعة من تلك المواد المعاد اس تخدامھا للتأك د م ن ع دم تلوثھ ا والتص رف فيھ ا عل ى نح و مناس ب
قب ل تص ريفھا ف ي األس واق .وكان ت الت دابير الوقائي ة المناس بة س تكفل إبق اء تع رض الع املين والجمھ ور
لإلشعاعات عند أدنى حد معقول ].[122
ووض ع المق ر الع ام للتص دي للط وارئ النووي ة ف ي  ٢٦آب/أغس طس ’ ٢٠١١السياس ة األساس ية للتص دي
للطوارئ بشأن أعمال إزالة التلوث‘ ] [123كسياسة مؤقت ة لح ين دخ ول ق انون الت دابير الخاص ة بش أن التعام ل
مع تلوث البيئة بموا ٍد مشعَّة مصرَّ فة من جراء الحادث في محطة الق وى النووي ة المقت ِرن ب الھزة األرض ية ف ي
مقاطعة طوھوكو – المقابلة للمح يط الھ ادئ الت ي وقع ت ف ي  ١١آذار/م ارس  ‘٢٠١١تمام ا ً حي ز النف اذ .وس نّ
القانون في  ٢٦آب/أغسطس  ،٢٠١١وصدر في  ٣٠آب/أغسطس  ٢٠١١وبدأ نفاذ أجزاء من ه ف ي نف س الي وم
وبدأ سريانه تماما ً ف ي ك انون الثاني/ين اير  .[124] ٢٠١٢وح َّدد الق انون إدارة المن اطق الملوث ة وش مل توزي ع
المسؤوليات على الحكومات الوطنية والمحلية والجھة المش ِّغلة والجمھور .كما سھَّل االنتق ال م ن حال ة تع رض
طارئة إلى حالة تعرض قائمة .ووضع القانون أيضا ً إط اراً رس ميا ً إلدارة الرص د البيئ ي عل ى األج ل الطوي ل،
وتدابير إزالة التلوث ،وتحديد التربة والنفايات الملوثة بمواد مشعة ومعالجتھا وخزنھا والتخلص منھا.

 -٤-٣االنتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي و تحاليل التصدي
لم يتم وضع سياسات ومبادئ توجيھية ومعايير وترتيبات شاملة محدَّدة ،لالنتقال م ن مرحل ة الط وارئ إل ى
مرحلة التعافي إال بعد حادث فوكوشيما داييتشي .وقامت السلطات اليابانية عند وضع تلك الترتيبات بتطبي ق
آخر توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات.
وأ ُجري ت تحل يالت للح ادث وللتص دي للط وارئ و ُعرض ت ف ي ش كل تق ارير ،بم ا ف ي ذل ك تل ك الص ادرة ع ن
حكوم ة الياب ان ،والمنظم ة المش ِّغلة )ش ركة تيبك و( ،ولجنت ي تحقي ق أنش أتھما الحكوم ة والبرلم ان ،عل ى
التوالي.٨٣
وبعد وقوع الحادثُ ،نقحت في كثير من الح االت الترتيب ات الوطني ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي الياب ان
من أجل مراع اة نت ائج تل ك التحل يالت و مع ايير األم ان ذات الص لة الص ادرة ع ن الوكال ة ف ي مج ال التأھ ب
والتصدي للطوارئ.

 ٨٣ص درت أيض ا ً تق ارير ع ن الھيئ ات األكاديمي ة والقط اع الخ اص )مث ل التق ارير الص ادرة ع ن الجمعي ة الياباني ة للطاق ة الذري ة
ومؤسسة مبادرة إعادة بناء اليابان( ].[125, 126
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 -١-٤-٣االنتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي
قرَّ رت السلطات اليابانية أثن اء وض ع ترتيب ات االنتق ال م ن مرحل ة الط وارئ إل ى مرحل ة التع افي بع د الح ادث
تطبي ق آخ ر توص يات اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات ] .[127-129ووُ ض عت بع د الح ادث السياس ات
والمعايير والمبادئ التوجيھية المح َّددة ،وكذلك الترتيبات الشاملة الضرورية لالنتقال من مرحل ة الط وارئ إل ى
مرحل ة التع افي ] .[130وش ملت ھ ذه العملي ة تع ديل اإلج راءات الوقائي ة والترتيب ات الت ي ا ُتخ ذت ف ي مرحل ة
مبك رة م ن التص دي للط وارئ ومراع اة المعلوم ات المتاح ة ع ن الظ روف الس ائدة ف ي المن اطق المتض ررة
)المستمدة أساسا ً م ن الرص د الش امل( ] .[131, 132وش ملت العملي ة أيض ا ً دراس ة عملي ات التع افي الض رورية
على األجل األطول.
وعالج ت ھ ذه اإلج راءات والترتيب ات أساس ا ً االحتياج ات الفوري ة الت ي نش أت أثن اء عملي ة االنتق ال .و ُع ِّدلت
تدريجيا ً ترتيبات وقاية العاملين ،تبعا ً لألعمال التي كانت قيد التنفيذ ].[6, 96
وفي  ١٧نيسان/أبريل  ،٢٠١١أصدرت شركة تيبك و ’خارط ة طري ق‘ ح ددت الخط وات المتخ ذة نح و التع افي
داخل الموقع )السياسة األساسية ،واألھداف واإلج راءات الفوري ة ف ي مج االت التبري د والتخفي ف م ن العواق ب
والرصد وإزالة التلوث( ].[24
وفي  ١٧أيار/مايو  ،٢٠١١أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ’خارطة طري ق اإلج راءات الفوري ة
لمساعدة منكوبي الح ادث الن ووي‘ ] .[130وح َّددت خارط ة الطري ق تس ع مجموع ات م ن اإلج راءات انقس مت
إلى خطوات تقرر تنفيذھا على فترات مختلف ة متص لة بخارط ة طري ق ش ركة تيبك و .وتق رر أن يك ون الموع د
المستھدف للخطوة األولى منتصف تموز/يولي ه ،وأن تت راوح الم دة المس تھدفة للخط وة الثاني ة ب ين ثالث ة وس تة
أشھر بعد تحقيق الخطوة األولى ،واستھدفت الخط وة الثالث ة فت رة منتص ف الم دة .وك ان المقص ود م ن خارط ة
الطريق تيسير االتصال والتحضيرات من أجل االنتقال إلى عملي ات التع افي الطويل ة األج ل واس تئناف النش اط
االجتم اعي واالقتص ادي المعت اد .ووزع ت المس ؤوليات وح َّددت الجوان ب التنظيمي ة األخ رى لعملي ة االنتق ال
واألھداف وشروط إنھاء مرحلة الطوارئ.
 -٢-٤-٣تحاليل التصدي
أجرت عدة ھيئات تحاليل للحادث وللتصدي للحادث من أجل تحديد ال دروس المس تفادة ولتعزي ز ع دة مج االت
شملت ترتيبات التأھب والتصدي للطوارئ في اليابان .وحددت نتيجة لذلك عدة تحسينات في ھذه الترتيبات.
من ذلك على سبيل المثال أن التقرير الذي قدمته حكومة اليابان إلى المؤتمر الوزاري ال ذي عقدت ه الوكال ة ف ي
حزيران/يونيه  [3] ٢٠١١عرض الدروس المستفادة في المج االت التالي ة الھام ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ:
) (١اقت ران الك وارث الطبيعي ة ب الطوارئ النووي ة؛ ) (٢الرص د البيئ ي؛ ) (٣توزي ع األدوار ب ين المنظم ات
المركزية والمحلية؛ ) (٤االتصال في حاالت الط وارئ؛ ) (٥االس تجابة للمس اعدة المق َّدم ة م ن ال دول األخ رى
واالتصال مع المجتم ع ال دولي؛ ) (٦نمذج ة انط الق الم واد المش عة؛ ) (٧مع ايير اإلج الء والمب ادئ التوجيھي ة
٨٤
للوقاية من اإلشعاعات في حاالت الطوارئ النووية.

ُ ٨٤ع رض تقري ر إض افي عل ى الوكال ة ف ي أيلول/س بتمبر  .[4] ٢٠١١وتض مَّن ھ ذا التقري ر معلوم ات ع ن التط ورات األخ رى
والتقدم المحرز في معالجة الدروس المستفادة التي حدَّدھا التقرير األول الصادر في حزيران/يونيه .٢٠١١
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وخلص ت اللجن ة الت ي أنش أتھا الحكوم ة للتحقي ق ف ي الح ادث ال ذي وق ع ف ي محط ة فوكوش يما للق وى النووي ة
التابعة لش ركة تيبك و إل ى ض رورة أن تض ع الياب ان ف ي الحس بان ال دروس المس تفادة م ن المجتم ع ال دولي وأن
تدرج في خطوطھا التوجيھية الوطنية معايير دولية من قبيل المعايير التي وضعتھا الوكالة ].[5
وسلَّط تقرير ش ركة تيبك و بش أن تحلي ل ح ادث فوكوش يما الن ووي ] [8الض وء عل ى القض ايا الت ي ُح ِّددت أثن اء
التصدي لحالة الطوارئ والتي ش ملت جھ از التص دي للط وارئ؛ وتعم يم المعلوم ات؛ ونق ل الم واد والمع دات؛
والوقاية من اإلشعاعات.
وأوصى تقري ر اللجن ة المس تقلة للتحقي ق ف ي ح ادث فوكوش يما الن ووي الت ي أنش أتھا الھيئ ة التش ريعية الوطني ة
اليابانية توصية بإصالح النظام الوطني للتأھب والتصدي للطوارئ ،من بين أم ور أخ رى ،بم ا يش مل توض يح
أدوار ومسؤوليات الحكومة والحكومات الوطنية والمش ِّغلين في حاالت الطوارئ ].[7
وعلى أساس ھذه التحليالت والدروس المستفادة المحددة ،ا ُتخ ذت إج راءات تص حيحية لتقوي ة ترتيب ات التأھ ب
والتص دي للط وارئ ] .[133, 134وأنش ئت لجن ة للتأھ ب للط وارئ النووي ة تابع ة لمجل س ال وزراء م ن أج ل
ض مان تنفي ذ سياس ات التص دي للط وارئ النووي ة وتعزيزھ ا م ن جان ب الحكوم ة ] .[134كم ا قام ت الھيئ ة
الرقابية النووي ة بوض ع مب ادئ توجيھي ة للتص دي للط وارئ النووي ة [136] ٨٥آخ ذة ف ي الحس بان أيض ا ً مع ايير
األمان الصادرة عن الوكالة في مجال التأھب والتصدي للطوارئ.

 -٥-٣التصدي ضمن اإلطار الدولي للتأھب والتصدي للطوارئ
كان ھناك وق ت وق وع الح ادث إط ار دول ي مو َّس ع للتأھ ب والتص دي للط وارئ وك ان ھ ذا اإلط ار مؤلف ا ً م ن
.٨٦
الصكوك القانونية الدولية ،ومعايير األمان الصادرة عن الوكالة ،والترتيبات التشغيلية
وكان ت الوكال ة وق ت وق وع الح ادث تض طلع بأربع ة أدوار ف ي التص دي لح االت الط وارئ النووي ة أو
اإلشعاعية (١) :اإلخطار بالمعلوم ات الرس مية وتبادلھ ا م ن خ الل جھ ات اتص ال معين ة رس ميا ً (٢) .ت وفير
معلوم ات مقدم ة ف ي الوق ت المناس ب وواض حة ومفھوم ة؛ ) (٣تق ديم المس اعدة الدولي ة وتيس يرھا حس ب
الطلب؛ ) (٤تنسيق التصدي فيما بين الوكاالت.
وشاركت دول كثيرة وعدة منظمات دولية في التصدي الدولي للحادث.
واتصلت الوكالة بجھة االتصال الرسمية في اليابان واطلعت على المعلومات المتعلق ة بحال ة الط وارئ أثن اء
تطورھا ،وأبقت الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والجمھ ور عل ى عل م ب التطورات .وك ان التواص ل م ع
جھة االتصال الرسمية في اليابان خالل المرحلة المبكرة من التصدي لحالة الط وارئ ص ع ًبا .وح َّس نت زي ارة
الم دير الع ام للوكال ة إل ى الياب ان بع د وق ت قص ير م ن وق وع الح ادث وتوزي ع مس ؤولي االتص ال الحق ا ً إل ى
 ٨٥استندت المب ادئ التوجيھي ة للتص دي للط وارئ النووي ة إل ى التقري ر المؤق ت بش أن تنق يح ال دليل الرق ابي للتأھ ب للط وارئ ف ي
المرافق النووية ] [93الذي صدر في عام .[135] ٢٠١٢
 ٨٦تتمثل الصكوك القانونية الدولية الرئيسية في اتفاقي ة التبلي غ المبك ر ع ن وق وع ح ادث ن ووي واتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة
وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي .وكانت مع ايير األم ان الدولي ة ف ي مج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ وق ت وق وع الح ادث
متمثل ة ف ي الع دد  [69] GS-R-2والع دد  [68] GS-G-2.1م ن سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة .كم ا تض من الع دد ١١٥
] [137من سلس لة األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة عناص ر متص لة بمج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ .وش ملت الترتيب ات التش غيلية
الدولية دليل العمليات التقني ة المتعلق ة ب التبليغ ع ن ح االت الط وارئ وتق ديم المس اعدة ،وش بكة التص ِّدي والمس اعدة التابع ة للوكال ة
الدولية للطاقة الذرية ،والخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية.

١٠٤

طوكي و التواص ل ب ين الوكال ة وجھ ة االتص ال .وأوف دت الوكال ة أيض ا ً بعث ات خب راء إل ى الياب ان ونس قت
التصدي المشترك فيما بين الوكاالت.
واتخذت مختلف الدول ٨٧إجراءات وقائية مختلفة أو أوصت مواطنيھا في اليابان باتخاذھا من أج ل التص دي
للحادث .ولم توضح ھذه االختالفات بشكل كامل في اإلجراءات الوقائية بين الدول ،وأثار ذل ك أحيان ا ً التباس ا ً
وقلقا ً.
وتبادل ت المنظم ات ذات الص لة المش اركة ف ي اللجن ة المش تركة ب ين الوك االت المعني ة بح االت الط وارئ
اإلشعاعية والنووية المعلومات بانتظام .وصدرت أيضا ً نشرات صحفية مشتركة.
وأجرت الوكالة م ن خ الل ترتيباتھ ا الطارئ ة اتص االت مباش رة م ع وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي الياباني ة
التي كانت جھة االتصال الرسمية في اليابان ] .[143وقدمت اليابان معلوم ات وفق ا ً للم ادة  ٣م ن اتفاقي ة التبلي غ
المبكر.
وتقاس مت أمان ة الوكال ة معلوم ات ع ن حال ة الط وارئ أثن اء تطورھ ا وأبق ت ال دول والمنظم ات الدولي ة ذات
الصلة والجمھور على علم بالتطورات ].[143
ولم يكن دور الوكالة في ذلك الوقت يشمل تقديم توقعات بشأن التط ورات المحتمل ة للح وادث أو تقي يم العواق ب
الممكن ة .واتس ع دور الوكال ة ف ي التص دي لح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي محط ات الق وى النووي ة م ن خ الل
اعتماد خطة عمل الوكالة بشأن األم ان الن ووي ] .[144وتطل ب ھ ذا األم ر م ن الوكال ة تزوي د ال دول األعض اء
والمنظم ات الدولي ة والجمھ ور الع ام بمعلوم ات مقدم ة ف ي الوق ت المناس ب وواض حة وص حيحة م ن حي ث
الحقائق وموضوعية وس ھلة الفھ م بش أن العواق ب المحتمل ة لح االت الط وارئ ،بم ا ف ي ذل ك تحلي ل المعلوم ات
المتاحة وتوقع السيناريوھات المحتملة على أساس األدلة والمعرفة العلمية وإمكانات الدول األعضاء.
اإلطار  -٤-٣اإلطار الدولي للتأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية وقت وقوع الحادث
تقع المسؤولية الرئيسية عن التأھب والتصدي لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية على عاتق الدولة ،كم ا تق ع عليھ ا المس ؤولية
األول ى ع ن حماي ة أرواح البش ر وص حتھم وممتلك اتھم والبيئ ة .والدول ة مس ؤولة ع ن ض مان وض ع ترتيب ات للتأھ ب والتص دي
للطوارئ على المس تويات الوطني ة واإلقليمي ة والمحلي ة وعل ى مس توى المنظم ة المش ِّغلة/المرفق .وتق ع عل ى الدول ة أيض اً ،حس ب
االقتضاء ،المسؤولية عن ضمان تنسيق الترتيبات الوطنية المتعلقة بالتأھب والتص دي للط وارئ م ع الترتيب ات الدولي ة ذات الص لة
التي تكون الدولة قد انضمت إليھا أو تكون طرفا ً فيھا عل ى أي نح و آخ ر )وذل ك عل ى س بيل المث ال م ن خ الل اتفاق ات ثنائي ة و/أو
متعددة الجنسيات(.
وت ألف اإلط ار ال دولي وق ت وق وع الح ادث م ن الص كوك القانوني ة الدولي ة ،ومع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ،والترتيب ات
التشغيلية.
وتعھد اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إش عاعي المش ار
إليھما فيما يلي باتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم المساعدة ،إل ى الوكال ة وإل ى األط راف بوظ ائف ومس ؤوليات مح ددة ف ي مج ال
التصدي .وتق ع عل ى مختل ف المنظم ات الدولي ة ،بمقتض ى وظائفھ ا المنص وص عليھ ا ف ي نظمھ ا األساس ية أو بمقتض ى الص كوك
القانونية ذات الصلة  ،وظائف ومسؤوليات تشمل جوانب من التأھب والتصدي للطوارئ ].[138, 139
وتمثلت معايير األمان الصادرة عن الوكالة في مجال التأھب والتص دي للط وارئ وق ت وق وع الحـ ـادث فـ ـي العـ ـدد  GS-R-2م ن
سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة )برعاية مش تركة م ن س بع منظم ات دولي ة( والع دد  GS-G-2.1م ن سلس لة مع ايير أم ان
الوكالة )برعاية مشتركة من ست منظمات دولية( ] .[68, 69وشملت أيضا ً معايير األمان األساس ية الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات
المؤيَّن ة وألم ان المص ادر اإلش عاعية )الع دد  ١١٥م ن سلس لة األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة( أج زاء مرتبط ة بالتأھ ب والتص دي
للطوارئ ].[137
 ٨٧وتتحمّل الدولة المسؤولية الرئيسية بشأن التأھب والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي ،كم ا أنھ ا تتحم ل المس ؤولية الرئيس ية بش أن
حماية حياة اإلنسان وصحته والممتلكات والبيئة.

١٠٥

اإلطار  -٤-٣اإلطار الدولي للتأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية وقت وقوع الحادث )تابع(
وشملت الترتيبات التشغيلية الدولية دليل العملي ات التقني ة المتعلق ة ب التبليغ ع ن ح االت الط وارئ وتق ديم المس اعدة ،وش بكة الوكال ة
للتصدي والمساعدة ،والخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية ].[140–142
ويسَّر دليل العمليات التقنية المتعلقة بالتبليغ عن ح االت الط وارئ وتق ديم المس اعدة تنفي ذ م واد اتفاقي ة التبلي غ المبك ر واتفاقي ة تق ديم
المساعدة ذات الطابع التشغيلي ،مثل األحكام المتعلقة بالتبليغ وتبادل المعلومات وبروتوكوالت االتصال وجھ ات االتص ال المح ددة
بموجب اتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم المس اعدة )م ن خ الل رس ائل يمك ن ال رد عليھ ا عل ى م دار الس اعة ع ن طري ق الف اكس
والخطوط الھاتفية والبريد اإللكترون ي وم ن خ الل موق ع إلكترون ي آم ن ومحم ي( .وكان ت تل ك الت دابير موض وع تم ارين منتظم ة
شملت مستويات مختلفة من التعقيدات أطلق عليھا اسم تمارين الطوارئ في إطار االتفاقيتين ).(ConvEx
وأُنش ئت ش بكة الوكال ة للتص دي والمس اعدة م ن أج ل تيس ير تق ديم المس اعدة الدولي ة عن د طلبھ ا وامتث االً التفاقي ة تق ديم المس اعدة.
ويشكل ھذا النظام آلية تشغيلية لتقديم المساعدة في مختلف المجاالت التقنية بمساعدة من اإلمكانات الوطنية المسجلة في الشبكة.
وتصف الخط ة المش تركة للمنظم ات الدولي ة م ن أج ل التص دي للط وارئ اإلش عاعية فھ ًم ا مش تر ًكا للكيفي ة الت ي تتص رّ ف بھ ا ك ل
منظمة أثناء التصدي وعند وضع ترتيبات التأھـّب لحاالت الط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية .وت وفر الخط ة المش تركة آلي ة للتنس يق
وتوض ح أدوار وإمكان ات المنظم ات الدولي ة المش اركة .وي تم إع دادھا م ن ِق َب ل اللجن ة المش تركة ب ين الوك االت المعني ة بالتص دي
للط وارئ اإلش عاعية والنووي ة الت ي تق دم لھ ا الوكال ة خ دمات األمان ة .وكان ت اللجن ة المش تركة ب ين الوك االت المعني ة بالتص دي
للطوارئ اإلشعاعية والنووية تتألف وقت وقوع الحادث من  ١٥منظمة حكومية دولية.

وكان التواصل مع جھات االتص ال الرس مية ف ي الياب ان خ الل المرحل ة المبك رة م ن التص دي لحال ة الط وارئ
صعبا .وتحسنت االتصاالت بين الوكالة وجھة االتصال بفض ل الزي ارة الت ي ق ام بھ ا الم دير الع ام للوكال ة إل ى
اليابان في الفترة من  ١٧إلى  ١٩آذار/مارس  ٢٠١١وانتشار مسؤولي االتصال بعد ذلك في طوكيو ].[143
وأصدرت بعض الدول مشورة أو تعليمات محددة من أج ل وقاي ة رعاياھ ا ف ي الياب ان .ونص حت بع ض ال دول
مواطنيھ ا ف ي الياب ان بإتب اع األوام ر والتوص يات الص ادرة ع ن الس لطات الياباني ة ف ي إط ار التص دي لحال ة
الط وارئ ،ف ي ح ين أن بع ض ال دول األخ رى أص درت مش ورة اختلف ت عم ا قدمت ه الس لطات الياباني ة ودول
أخرى ] .[145وعادت االختالفات في التوصيات بين الدول إلى عوامل شتى ،بما فيھا االفتق ار إل ى المعلوم ات
عن تطورات الحال ة .ول م توض ح تل ك االختالف ات عموم ا ً بص ورة جي دة إل ى الجمھ ور وأث ارت أحيان ا ً التباس ا ً
وقلقا ً.
وأوف دت الوكال ة بعث ات م ن الخب راء إل ى الياب ان ونس قت ع روض تق ديم المس اعدة م ن ال دول األعض اء إل ى
اليابان .ول م ي تم االحتك ام إل ى اتفاقي ة تق ديم المس اعدة ول م ُتس تخدم ش بكة التص دي والمس اعدة ٨٨وق دمت ال دول
المساعدة إلى اليابان بصورة مباشرة .وساعد ھذا الدعم حكومة الياب ان عل ى التص دي لحال ة الط وارئ النووي ة
التي ش َّكلت ،باإلض افة إل ى ت أثيرات الزل زال والتس ونامي ،تح ديا ً لق درات التص دي الوطني ة .وم ن الص عوبات
التي ووجھت في قبول المساعدة الدولية خالل المراحل األولى من التصدي الوطني ع دم وج ود ترتيب ات عل ى
الصعيد الوطني لتلقي تلك المساعدة ].[5, 143
ووفقا ً لمسؤولياتھا ،قامت أمانة الوكالة فوراً بتنشيط خطة العمل المشتركة للمنظمات الدولية م ن أج ل التص دي
للط وارئ اإلش عاعية وب ادرت بتنس يق التص دي فيم ا ب ين الوك االت .وتب ادل أعض اء اللجن ة المش تركة ب ين
الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية المعلومات ،مع التركي ز بص فة خاص ة عل ى التوص ل
إل ى فھ م مش ترك لعواق ب الح ادث وتنس يق الجھ ود م ن أج ل إبق اء الجمھ ور عل ى عل م ب التطورات .وعُق دت
مداوالت منتظمة عبر الفيديو حتى تموز/يوليه  .٢٠١١وصدرت أيضا ً نشرات صحفية مشتركة.
 ٨٨تواصل أمانة الوكالة باالشتراك مع الدول األعضاء المسجلة ف ي ش بكة التص دي والمس اعدة لتعزي ز ھ ذه الش بكة باالس تناد إل ى
الخبرة المكتسبة من حادث فوكوشيما داييتشي.

١٠٦

وكج زء م ن االتفاق ات الثنائي ة ب ين األمان ات ،أوف دت منظم ة األغذي ة والزراع ة ومنظم ة الص حة العالمي ة
والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية مسؤولي اتصال إلى الوكالة لضمان فعالية تنسيق التصدي الدولي.

 -٦-٣المالحظات والدروس
جُمع ت ع دة مالحظ ات ودروس مس تفادة نتيج ة لتقي يم التأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي حال ة الح ادث .وس لط
التصدي للحادث الضوء عل ى ال دروس المس تفادة م ن ح االت الط وارئ الس ابقة وأك دت عل ى أھمي ة االس تعداد
الكافي للتصدي ألي طارئ.
 يلزم عند التأھب للتصدي لطارئ نووي محتمل النظر في حاالت الطوارئ التي يمكن أن تلحق أض راراً
شديدة بالوقود النووي في قلب المفاعل أو الوقود المستھلك في الموقع ،بما ف ي ذل ك ح االت الط وارئ
التي تشمل عدة وحدات في محطة متعددة الوحدات والتي يمكن أن تقع في نفس الوق ت ال ذي تق ع في ه
كارثة طبيعية.
ينبغي إيالء المراعاة إلمكانية وقوع حادث نووي ش ديد بغ ض النظ ر ع ن س ببه ،وإمكاني ة أن ينط وي
على أكثر م ن وح دة ف ي موق ع وتزامن ه م ع كارث ة طبيعي ة ،وھ و م ا يمك ن أن يس فر ع ن اخ تالل ف ي
الموقع وتعطيل للبني ة األساس ية المحلي ة .ويتع يَّن أن تك ون ُنظ م االتص االت ومع دات الرص د الالزم ة
لت وفير المعلوم ات األساس ية الالزم ة للتص دي داخ ل الموق ع وخارج ه ق ادرة عل ى العم ل ف ي تل ك
الظروف.
وينبغ ي اختي ار المراف ق الت ي س ُتدار فيھ ا عملي ات التص دي )مث ل مراك ز التص دي للط وارئ داخ ل
الموق ع وخارج ه( أو تعيينھ ا ك ي تعم ل ف ي ك ل ظ روف الط وارئ )اإلش عاعية ،وظ روف العم ل،
والظروف البيئية( ،وينبغي إنش اؤھا ف ي مك ان مناس ب و/أو وقايتھ ا م ن أج ل ض مان إمكاني ة تش غيلھا
وصالحيتھا لإليواء في تلك الظروف.
 ينبغ ي أن يش مل نظ ام إدارة الط وارئ م ن أج ل التص دي لط ارئ ن ووي أدوراً ومس ؤوليات مح دَّدة
بوض وح للمنظم ة المش ِّغلة وللس لطات المحلي ة والوطني ة .وينبغ ي اختب ار ھ ذا النظ ام ،بم ا يش مل
التفاعالت بين المنظمة المشغلة والسلطات ،بانتظام في التمارين.
يل زم وض ع ترتيب ات ت دمج التص دي لح االت الط وارئ النووي ة م ع التص دي للك وارث الطبيعي ة
والكوارث البشرية المنشأ )مثل الزالزل والفيضانات والحرائق(.
وينبغي أن يدير التص دي داخ ل الموق ع ع املون ف ي الموق ع ل ديھم معرف ة بالمحط ة وبالحال ة .وينبغ ي
تنسيق عمليات التصدي داخل الموقع وخارجه على أساس ترتيبات يتم التخطيط لھا مسبقا ً.
 ينبغي تعيين عمال الطوارئ ،وإسناد واجبات محدَّدة بوض وح إل يھم ف ي مرحل ة التأھ ب بص رف النظ ر
عن المنظمة التي يعملون معھا ،وتزويدھم بالتدريب الكافي والوقاية السليمة أثناء حالة الطوارئ .كما
ينبغي وضع ترتيبات كي يشمل التصدي عمال الطوارئ الذين ل م يعين وا بھ ذه الص فة قب ل وق وع حال ة
الطوارئ ،ومقدمي المساعدة الذين يتطوعون للمساعدة في التصدي للطوارئ.
ينبغ ي معالج ة الترتيب ات العملي ة لوقاي ة عم ال الط وارئ بطريق ة متس قة وبم ا يكف ي م ن التفص يل ف ي
الخطط واإلجراءات ذات الصلة .وينبغي أن يوضع في الحسبان عمال الطوارئ الذين ربم ا ل م يعيّن وا
بھ ذه الص فة ف ي مرحل ة التأھ ب .كم ا ينبغ ي تحدي د مع ايير الجرع ات لعم ال الط وارئ مس ب ًقا وينبغ ي
تطبيق تلك المعايير بطريقة متسقة فيما يتعلق بالواجبات التي ُتسند إليھم في حاالت الطوارئ .وينبغ ي
وضع ترتيبات لضمان رفاه عمال الطوارئ )بما في ذلك اتصالھم بأسرھم(.
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وباإلضافة إل ى ذل ك ،ينبغ ي التخط يط مس بقا ً للترتيب ات الخاص ة ب أفراد الجمھ ور )المش ار إل يھم باس م
’مق دمي المس اعدة‘( ال ذين يتطوع ون للمس اعدة ف ي إج راءات التص دي م ن أج ل دمجھ م ف ي جھ از
التصدي للطوارئ وتزويدھم بمستوى مناسب من الوقاية من اإلشعاعات.
 ينبغي وضع ترتيبات تسمح باتخاذ قرارات بشأن تنفيذ إج راءات عاجل ة مح دَّدة س لفا ً لوقاي ة الجمھ ور
على أساس الظروف المحددة سلفا ً في المحطة.
ھذه الترتيبات ضرورية ألن ُنظم دع م اتخ اذ الق رار ،بم ا ف ي ذل ك اس تخدام النم اذج الحاس وبية ،ق د ال
تتم َّكن في ح االت الط وارئ م ن التنب ؤ بحج م االنبعاث ات المش عة وتوقيتھ ا )’ح د اإلف الت‘( وتحرك ات
الغيوم ومستويات الترسب أو الجرعات الناتجة بالس رعة أو الدق ة الكافي ة الت ي تجعلھ ا تش ِّكل األس اس
األولية.
الوحيد للبت في اإلجراءات الوقائية العاجلة َّ
وينبغ ي ف ي مرحل ة التأھ ب وض ع نظ ام لتص نيف الط وارئ اس ً
تنادا إل ى الظ روف القابل ة للمش اھدة
جب ة التخ اذ إج راءات الط وارئ( .ويم ِّك ن ھ ذا النظ ام م ن
والمع ايير القابل ة للقي اس )المس تويات المو ِ
إعالن حالة الط وارئ بع د فت رة وجي زة م ن اكتش اف ظ روف ف ي المحط ة تش ير إل ى ض رر فعل ي أو
متوقع يصيب الوقود ،والشروع في إجراءات وقائية عاجلة مح َّددة سلفا ً من أج ل وقاي ة الجمھ ور )ف ي
مناطق محددة مُسبَّقا ً( فور تصنيف حالة الطوارئ من جان ب الجھ ة المش ِّغلة .وينبغ ي أن يغط ي نظ ام
تصنيف الطوارئ كل مجموعة الظروف غير العادية في المحطة.
 ينبغي وضع ترتيبات للتمكين من توسيع اإلجراءات الوقائية العاجلة أو تعديلھا عند التصدي لتط ورات
األوضاع في المحطة أو االستناد إلى نتائج الرصد .ويلزم أيضا ً وضع ترتيبات للتمكين من الشروع في
إجراءات وقائية مبكرة على أساس نتائج الرصد.
ينبغ ي ف ي مرحل ة التأھ ب وض ع ترتيب ات تش مل أم ورً ا منھ ا (١) :تحدي د من اطق ومج االت التخط يط
للط وارئ؛ ) (٢تحدي د مع ايير الجرع ات والمع ايير التش غيلية )مس تويات المق ادير القابل ة للقي اس(
الموجبة التخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة وغيرھ ا م ن إج راءات التص دي ،بم ا يش مل الفئ ات الس كانية
الخاصة داخل من اطق الط وارئ )مث ل المرض ى ف ي المستش فيات(؛ ) (٣التمك ين م ن اتخ اذ إج راءات
وقائية عاجل ة قب ل انط الق م واد مش عة أو بع ده بفت رة وجي زة؛ ) (٤التمك ين م ن ف رض ض وابط عل ى
ال دخول ف وراً ف ي الح االت الت ي ُتتخ ذ فيھ ا إج راءات وقائي ة عاجل ة؛ ) (٥توس يع اإلج راءات الوقائي ة
خ ارج المن اطق واألم اكن المح َّددة للتخط يط للط وارئ ،عن د الل زوم؛ ) (٦وض ع مع ايير للجرع ات
ومع ايير تش غيلية التخ اذ إج راءات وقائي ة مب ِّك رة وإج راءات أخ رى للتص دي ،مث ل الترحي ل وف رض
قيود على األغذية ،بحيث تكون تلك اإلجراءات مُبررة وفي حدودھا المثلى ،مع مراعاة مجموع ة م ن
العوام ل م ن قبي ل العواق ب اإلش عاعية وغي ر اإلش عاعية ،بم ا فيھ ا العواق ب االقتص ادية واالجتماعي ة
والنفسية؛ ) (٧وض ع ترتيب ات لتنق يح المع ايير التش غيلية م ن أج ل اتخ اذ إج راءات وقائي ة مُب ِّك رة تبع ا ً
للظروف السائدة.
 ينبغ ي وض ع ترتيب ات للتأك د م ن أن نف ع اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي األخ رى ف ي ح االت
الطوارئ النووية يفوق ضررھا .وينبغي وضع نھج شامل في اتخاذ الق رارات م ن أج ل ض مان تحقي ق
ذلك التوازن.
ينبغ ي وض ع تل ك الترتيب ات م ع الفھ م الواض ح للطائف ة الواس عة م ن المخ اطر الص حية الت ي يمك ن
التعرض لھا في حالة وقوع طارئ نووي وللعواق ب اإلش عاعية وغي ر اإلش عاعية الت ي يمك ن أن تنش أ
عن أي إجراءات وقائية.
وينبغ ي اتخ اذ إج راءات وقائي ة ف ي الوق ت المناس ب وعل ى نح و م أمون ،م ع مراع اة الظ روف غي ر
المؤاتي ة المحتمل ة )مث ل األح وال الجوي ة الش ديدة أو األض رار الت ي تص يب البني ة األساس ية( .ويل زم

١٠٨









إجراء استعدادات مُسبَّقة لضمان اإلخالء المأمون للمرافق الخاصة ،مث ل المستش فيات ودور الرعاي ة،
ويجب المواصلة في تقديم الرعاية أو اإلشراف باستمرار إلى المحتاجين من ذلك.
يل زم وض ع ترتيب ات لمس اعدة ص ناع الق رار والجمھ ور وغي رھم )مث ل الم وظفين الطبي ين( عل ى فھ م
األخط ار الص حية اإلش عاعية ف ي ح االت الط وارئ النووي ة م ن أج ل اتخ اذ الق رارات ع ن عل م بش أن
اإلجراءات الوقائية .ويلزم أيضا ً وضع ترتيبات لمعالجة شواغل الجمھور محليا ً ووطنيا ً ودوليا ً.
يلزم معالج ة قل ق الجمھ ور بفعالي ة ف ي ح االت الط وارئ النووي ة .ويش مل ذل ك وس ائل رب ط المق ادير
المقابل ة للقي اس )مث ل مع دالت الجرع ات( والجرع ات اإلش عاعية المتوقع ة بالمخ اطر الص حية
اإلشعاعية على نح و يس مح لص ناع الق رار )والجمھ ور( باتخ اذ إج راءات ع ن عل م بش أن اإلج راءات
الوقائية .وتسھم معالجة بواعث قل ق الجمھ ور ف ي التخفي ف م ن العواق ب اإلش عاعية وغي ر اإلش عاعية
الناجمة عن حالة الطوارئ.
ويمكن معالجة بواعث القلق الدولية في جانب منھا ع ن طري ق ُنظ م االعتم اد إلثب ات أن الس لع القابل ة
للتداول التجاري تفي بالمعايير الدولية ولطمأنة الدول المستوردة والجمھور.
يلزم وضع ترتيبات في مرحلة التأھب من أجل إنھاء اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي األخ رى
واالنتقال إلى مرحلة التعافي.
ينبغ ي التخط يط ف ي مرحل ة التأھ ب لالنتق ال م ن مرحل ة الط وارئ إل ى مرحل ة التع افي عل ى األج ل
الطوي ل ،واس تئناف األنش طة االجتماعي ة واالقتص ادية المعت ادة ،بم ا ف ي ذل ك (١) :إرس اء عملي ات
رس مية للب ت ف ي إنھ اء اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي األخ رى؛ ) (٢توزي ع المس ؤوليات
توزيعا ً واضحا ً في تلك العمليات؛ ) (٣وض ع مع ايير إلنھ اء اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي
األخرى؛ ) (٤وضع استراتيجية وعملية للتشاور مع الجمھور.
تحليل حالة الطوارئ والتصدي لھا في الوقت المناس ب واس تخالص ال دروس المس تفادة منھ ا وتحدي د
التحسينات الممكنة ِّ
يعزز ترتيبات الطوارئ.
ينبغي أن يش مل ذل ك التحلي ل استعراض ا لجمي ع الترتيب ات ذات الص لة ،بم ا يش مل ،الق وانين والل وائح
الوطني ة ،وتوزي ع الس لطات والمس ؤوليات ،وخط ط وإج راءات التص دي ،والمراف ق ،والمع دات،
والتدريب والتم ارين .ويش ِّكل التحلي ل األس اس لتنق يح الترتيب ات ،حس ب الل زوم .وينبغ ي إثب ات كفاي ة
ترتيبات الطوارئ من خالل التمارين.
ينبغي تقوية تنفيذ الترتيبات الدولية المتعلقة بالتبليغ وتقديم المساعدة.
ينبغي زيادة الوعي بالترتيبات الدولية المتعلقة ب التبليغ وتق ديم المس اعدة ف ي ح االت الط وارئ النووي ة
أو اإلش عاعية ،وك ذلك اآللي ات التش غيلية القائم ة ،بم ا ف ي ذل ك آلي ات وإج راءات التبلي غ وتب ادل
المعلوم ات م ن أج ل طل ب وتق ديم المس اعدة الدولي ة وغيرھ ا .وھنال ك حاج ة إل ى تعزي ز الت دريب
والتمرين على الجوانب التشغيلية في اتفاقية التبليغ المُبكر واتفاقية تقديم المساعدة.
وينبغي أن تش ِّكل المشاركة في اآلليات القائمة المتعلق ة بت وفير المس اعدة الدولي ة بموج ب اتفاقي ة تق ديم
المساعدة جزءاً ال يتجزأ من الجھ ود الوطني ة للتأھ ب للط وارئ .كم ا ينبغ ي أن تك ون ھنال ك ترتيب ات
قائمة في مرحلة التأھ ب لطل ب وتلق ي المس اعدة )عل ى أس اس اتفاق ات ثنائي ة أو بموج ب اتفاقي ة تق ديم
المساعدة( في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
وينبغ ي أن تك ون القائم ات بجھ ات االتص ال المعيَّن ة رس مياً ،حس ب م ا تقتض يه اتفاقي ة التبلي غ المبك ر
واتفاقية تقديم المساعدة ،مح َّدثة وجاھزة باستمرار للطلبات الفورية المتعلقة بالحص ول عل ى معلوم ات
من الوكالة.
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ومن شأن تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة بشأن التأھب والتصدي للطوارئ عل ى المس توى
ال وطني أن يح ِّس ن التأھ ب والتص دي ،وأن يي ِّس ر االتص ال ف ي ح االت الط وارئ ويس ھم ف ي تنس يق
المعايير الوطنية بشأن اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى.
 يل زم تحس ين التش اور وتقاس م المعلوم ات ب ين ال دول بش أن اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي
األخرى.
يساعد التشاور وتقاسم المعلومات بشأن اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي األخ رى ب ين ال دول
في حاالت الطوارئ على ضمان اتخاذ اإلجراءات بص ورة متس قة .وباإلض افة إل ى ذل ك ،م ن الحاس م
ش رح األس اس التقن ي ال ذي تس تند إلي ه الق رارات المتعلق ة ب اإلجراءات الوقائي ة وإج راءات التص دي
األخرى بطريقة واضحة ومفھومة من أجل زيادة الفھم والقبول لدى الجمھور على المستويين ال وطني
والدولي.
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 -٤العواقب اإلشعاعية
يتط رَّ ق القس م  ٤للعواق ب اإلش عاعية لح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة عل ى الن اس والبيئ ة .وق د
تن اول ع دد م ن المنظم ات والھيئ ات الدولي ة العواق ب اإلش عاعية للح ادث .وأص درت منظم ة الص حة العالمي ة
تقديرات أولية للجرعات اإلشعاعية ] [146وق َّدرت بعد ذل ك الخط ر ال ذي يع زى إل ى الح ادث ] .[147وف ي اآلون ة
األخيرة ،أجرت لجنة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري تقيي ًم ا لمس تويات اإلش عاعات وآثارھ ا
] .[148وتولَّت اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات تجميع الدروس المستفادة م ن الوقاي ة م ن اإلش عاعات [149,
] .150كم ا ق َّدمت منظم ات دولي ة أخ رى ،وال س يما منظم ة األغذي ة والزراع ة لألم م المتح دة )الف او( والمنظم ة
العالمية لألرصاد الجوية ،معلومات ذات صلة .ويق ِّدم اإلطار  ١-٤وص ًفا لبعض ھذه األنشطة الدولية.
اإلطار  -١-٤األنشطة الدولية المتصلة بالعواقب اإلشعاعية لحادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية
باإلضافة إلى الوكالة ،نش طت ھيئ ات دولي ة أخ رى ف ي تن اول العواق ب اإلش عاعية لح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة،
وھي:


منظمة الصحة العالمية ،وھي وكالة متخصصة تابع ة لألم م المتح دة ُتعن ى بالص حة العام ة ،أص درت تق ديرات أولي ة للجرع ات
اإلشعاعية التي يتم تلقيھا بسبب الحادث ] [146وأجرت بعد ذلك تقييمًا للمخاطر الصحية ].[147



لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ،وھي لجنة تابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة ،قدَّمت تقري رً ا بتق ديراتھا
لمس تويات وآث ار التع رض لإلش عاعات الت ي ُتع زى إل ى وق وع الح ادث ،بم ا ف ي ذل ك كمي ة ھائل ة م ن البيان ات بش أن النش اط
اإلشعاعي البيئي والجرعات اإلشعاعية ].[148



اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات ،وھي ھيئة دولية غير حكومية تض م خب راء وتص در توص يات ُتس تخدم عل ى نط اق واس ع
بشأن الوقاية من اإلشعاعات ،وقد أصدرت استعراضًا لقضايا الوقاي ة م ن اإلش عاعات أثن اء وق وع الح ادث وبع ده ،وذل ك بھ دف
تحسين النظام الدولي للوقاية من اإلشعاعات ].[149, 150



منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ،وھي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تعنى بالزراعة والغابات وممارسات
مصايد األسماك لضمان التغذي ة الجي دة واألم ن الغ ذائي للجمي ع ،وق د عمل ت باالش تراك م ع الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،م ن
خالل اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية ،عل ى التأھ ب والتص دي للط وارئ النووي ة
أو اإلش عاعية الت ي ت ؤثر ف ي األغذي ة والزراع ة والغاب ات ومص ايد األس ماك ،وجمع ت قاع دة بيان ات ض خمة بش أن تركي زات
النويدات المشعة في األغذية بسبب الحادث ].[151



المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وھي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ُتعن ى باألرص اد الجوي ة والھي درولوجيا التش غيلية
وما يتصل بذلك من علوم جيوفيزيائية ،وقد أصدرت تقييمًا للتحليالت الجوية لتشتت النويدات المشعة وترس باتھا بس بب الح ادث
].[152



وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،التي قدَّمت تقريرً ا عن التص دي للح ادث م ن حي ث
األمان النووي والدروس المستفادة منه ].[153



وقد تشاركت ھذه المنظمات وغيرھا من المنظم ات ،مث ل برن امج األم م المتح دة للبيئ ة ومنظم ة العم ل الدولي ة ومنظم ة الص حة
للبلدان األمريكية والمفوض ية األوروبي ة ،ف ي رعاي ة مع ايير األم ان الدولي ة الت ي تص در تح ت إش راف الوكال ة .وتض ع منظم ة
الصحة العالمية دالئل جودة مياه الشرب لكي ُتس َتخدم في حاالت التعرض القائم ة ،وھ ي دالئ ل تحت وي عل ى ب ارامترات لقي اس
النش اط اإلش عاعي ف ي المي اه الص الحة للش رب ] .[154ووض عت ھيئ ة الدس تور الغ ذائي التابع ة للف او ومنظم ة الص حة العالمي ة
الدستور الغذائي ،وھو مجموعة من المعايير الغذائي ة المنس قة دول ًي ا لحماي ة ص حة المس تھلكين وض مان الممارس ات العادل ة ف ي
تجارة األغذية الدولية ،وھو يحتوي على معايير بشأن وجود النويدات المشعة في األغذية ].[155

وأجرت ھيئ ات رس مية ف ي العدي د م ن ال دول ،ومنھ ا الياب ان ،تقييم ات عدي دة للعواق ب اإلش عاعية لح ادث محط ة
فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة )عل ى س بيل المث ال ،المرج ع ] .([5وح َّددت منظم ات وطني ة للوقاي ة م ن
اإلشعاعات المھنية ،في اليابان وأماكن أخرى ،دروسًا ھامة في مجال الوقاية من اإلشعاعات )على س بيل المث ال،
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المرج ع ] .([156وأطلق ت محافظ ة فوكوش يما الدراس ة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية ف ي فوكوش يما
] [157في حزيران/يونيه  .[158] ٢٠١١ونوقشت ھذه الدراسة االستقصائية ،التي يص فھا اإلط ار  ،٢-٤ف ي ن دوة
الخبراء الدوليين في فوكوشيما ].[159, 160
اإلطار  -٢-٤الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما
الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما ھي استقصاء واستطالع عام للحالة الص حية لألش خاص ف ي محافظ ة
فوكوشيما ] .[157وھي تستند إلى سلس لة م ن االس تبيانات وتعم ل عل ى تحقي ق األھ داف التالي ة (١)" :تقي يم الجرع ات اإلش عاعية الت ي
تلقاھا الس كان (٢) ،ورص د الظ روف الص حية للس كان ،مم ا ي ؤدي إل ى وق ايتھم م ن األم راض والكش ف المبك ر عنھ ا وت وفير الع الج
الطبي في وقت مبكر (٣) ،وبالتالي الحفاظ على صحتھم في المستقبل وتعزيزھا" ].[161
وبعد التصدي للحادث ،قدَّر المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية الجرعات الفعالة الناجمة عن حاالت التعرض الخارجي لإلشعاعات التي
تم تلقيھا في األشھر األربعة التالية للحادث الن ووي اس تنا ًدا إل ى تحرك ات المش اركين المس جَّ لة ،إل ى جان ب فھ م مس تويات اإلش عاعات
ص لة ش ملت م ا يل ي (١) :إج راء فحوص ات بالموج ات ف وق
ذات الص لة .وباإلض افة إل ى ذل ك ،كان ت ھن اك دراس ات استقص ائية مف َّ
الصوتية للغدة الدرقية ،شملت نحو  ٣٧٠ ٠٠٠من السكان الذين تت راوح أعم ارھم ب ين  ٠و ١٨س نة ف ي وق ت وق وع الح ادث الن ووي
)أُجري الفحص األولي في غضون السنوات الثالث األولى بعد وقوع الح ادث ،وت اله إج راء فحوص ات ش املة للغ دة الدرقي ة م ن ع ام
 ٢٠١٤فص اع ًدا ،فض الً ع ن إج راء رص د دوري للس كان بع د ذل ك(؛ ) (٢وإج راء فح ص ص حي ش امل بھ دف الكش ف المبك ر ع ن
األمراض والعالج منھ ا ،وك ذلك الوقاي ة م ن األم راض المتص لة ب نمط الحي اة ،وك ان الھ دف الرئيس ي فح ص  ٢١٠ ٠٠٠م ن الس كان
القاطنين ساب ًقا في مناطق اإلجالء الذين تغيرت أنماط حياتھم بشكل كبير بعد الحادث )تجري اختب ارات إض افية ،مث ل أع داد الكري ات
البيضاء التفاضلية ،إلى جانب االختبارات الروتينية المدرجة في الفحوصات الطبية العامة في مكان العمل أو الفحوصات التي تجريھا
الحكومة المحلية(؛ ) (٣وإج راء دراس ة استقص ائية للص حة العقلي ة ونم ط الحي اة بھ دف ت وفير الرعاي ة المناس بة وال س يما لألش خاص
ال ذين ت م إجالؤھ م والمعرض ين بش كل أكب ر لمواجھ ة مش اكل ص حية عقلي ة مث ل اض طرابات اإلجھ اد والقل ق الالحق ة للص دمة؛
) (٤وإجراء دراسة استقصائية بشأن الحمل والوالدة بھدف توفير الرعاية الطبية المناسبة والدعم لألمھ ات الل واتي حص لن عل ى دلي ل
صحة األم والطفل في الفترة بين  ١آب/أغسطس  ٢٠١٠و ٣١تموز/يوليه  ،٢٠١١وكذلك توفير تل ك الرعاي ة ألطف الھن) .ي تم تح ديث
ھذه الدراسة االستقصائية كل سنة لكي تراعي البيانات الجديدة ،وال سيما البيانات بشأن الحمل والوالدات ](.[162
وأُسنِدت إلى جامعة فوكوشيما الطبية مھمة إجراء دراسة استقصائية صحية من طرف محافظة فوكوشيما وأطلق مركز العل وم الطبي ة
اإلش عاعية المعن ي بالدراس ة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية ف ي فوكوش يما م ن أج ل إج راء دراس ة استقص ائية أساس ية
ص لة .ويج ري تقي يم الدراس ة االستقص ائية وتقي يم نتائجھ ا بش كل
لتق ديرات الجرع ات الخارجي ة وإج راء أرب ع دراس ات استقص ائية مف َّ
دوري من طرف اجتماع لجنة اإلشراف على المحافظات ألغراض الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما.

يستند ھذا القسم إلى البيانات والتقييمات والتقديرات الدولية والوطنية م ن خ الل اس تخدام المعلوم ات الجدي دة ،وال
سيما المعلومات التي ق َّدمتھا السلطات الياباني ة إل ى الوكال ة م ن أج ل إع داد ھ ذا التقري ر .وتج در اإلش ارة إل ى أن
ُ
جري ت ف ي أوق ات مختلف ة وبمس تويات مختلف ة م ن
التقديرات ال واردة ف ي مختل ف التق ارير الدولي ة والوطني ة ق د أ ِ
المعلومات .لذلك فبينما يمكن إجراء بعض المقارن ات المباش رة ب ين مختل ف النت ائج ،ف إنَّ االختالف ات ب ين بيان ات
ومنھجية وتواريخ الدراسات تجعل إجراء أي مقارنة مفصلة عملية صعبة.

الكميات والوحدات
اس ُتخدمت الكميات ٨٩والوحدات ٩٠الدولية المتخصصة ] [163, 164من أجل رصد البيانات اإلشعاعية عن الحادث
واإلبالغ عنھا .ويرد في اإلطار  ٣-٤وصف موجز للكميات والوحدات الدولية األساس ية للوقاي ة م ن اإلش عاعات
والتي ُتستخدَم في ھذا التقرير.
 ٨٩يُستخدم المص طلح "كمي ة" ف ي ھ ذا التقري ر بمعن اه العلم ي للدالل ة عل ى خاص ية قابل ة للقي اس ،وف ي ھ ذه الحال ة عل ى ظ اھرة مث ل
النشاط اإلشعاعي أو اإلشعاعات.
٩٠

وحدة الكمية ھي حجم محدد من ھذه الكمية ،ويُستخدم على أنه معيار للقياس.
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اإلطار  -٣-٤الكميات والوحدات األساسية للوقاية من اإلشعاعات وال ُمستخدمة في ھذا التقرير
يُطلَق على الكمية المستخدمة لوصف النشاط اإلشعاعي "النشاط" ويُطلَق على وحدة قي اس ھ ذا النش اط "بكري ل" .وي ِّ
ُمث ل بكري ل واح د
مستويات صغيرة ج ًدا من النشاط .فجسم اإلنسان يحتوي مثالً على ما يقارب  ٥٠٠٠بكريل من البوتاسيوم ٤٠-المشع طبيع ًي ا )بالنس بة
لشخص يبلغ وزنه  ٧٠كغ ،مع وجود  ١٤٠غرام من البوتاسيوم ف ي الجس م( .ل ذلك وم ن أج ل قي اس االنبعاث ات الكبي رة م ن النوي دات
المشعة جراء الحادثُ ،تستخدم بادئة مناسبة في ھذا التقرير ،أال وھي بيتا ١ :بيتابكريل يساوي  ١٠١٥بكريل.
وأدت انبعاثات المواد المش عة إل ى تع رض األش خاص لإلش عاعات المؤيَّن ة ،م ن خ الل التع رض الخ ارجي عن دما ك ان النش اط خ ارج
الجسم ،وكذلك بواسطة التعرض الداخلي ،عندما تغلغلت النويدات المشعة داخل الجسم )مثالً عن طريق االبتالع أو االستنشاق أو ع ن
طريق الجلد( .ويُطلَق عل ى الكمي ة الت ي تص ف التع رض المتوس ط لإلش عاعات الت ي تتلقاھ ا األعض اء واألنس جة "الجرع ة الممتص ة"
ووحدة قياسھا ھي جول في الكيلوغرام الواحد ويُطلَق عليھا "غراي" ،ويُعبَّر عنھا غالبًا بأجزاء من ألف غراي أو ملّي غراي.
وألغراض الوقاية م ن اإلش عاعات ،ينبغ ي ت رجيح الجرع ة الممتص ة ألن مختل ف األن واع م ن اإلش عاعات لھ ا مس تويات متفاوت ة م ن
الفعالية في التسبب في الضرر ،وألن مختلف األعضاء واألنسجة لھا حساسيات مختلفة للتعرض لإلش عاعات .وتس مى الكمي ة الناجم ة
عن تطبيق المعامالت اإلشعاعية الترجيحية على الجرعة التي تمتصھا األعضاء واألنس جة "الجرع ة المكافئ ة" ،ويُطل ق عل ى وح دتھا
"السيفرت" ،ويُع َّبر عنھا عادة بأجزاء من ألف سيفرت أو "ملّي سيفرت" .وفي التقريرُ ،تستخدم كذلك أجزاء من أل ف ملّ ي س يفرت أو
ميكروسيفرت .و ُتسمى الكمية الناجمة عن تطبيق معامالت ترجيح األنسجة "الجرعة الفعالة" و ُتقاس أيضًا بملّي سيفرت .ورغم وجود
بعض االختالف بين األفراد من حيث تأثير تعرض م ا لإلش عاعات ،ف إنَّ الجرع ات ُتق دَّر ،ألغ راض الوقاي ة م ن اإلش عاعات ،كم ا ل و
تلقاھا فرد مرجعي مثالي محدد ،إذ ليس من الممكن أخذ االختالفات بين األفراد في الحسبان.
و ُتستخدم الجرعة الممتصة والجرعة المكافئة فيما يتعلق بالجرعات التي تتلقاھا األنسجة واألعضاء .ونظرً ا لنوع اإلشعاع المعني ،فقد
كانت الجرعات الممتصة المذكورة في التقرير مساوية عدديًا للجرعات المكافئ ة المن اظرة والعك س ب العكس ،وذل ك ف ي جمي ع ح االت
التعرض لإلشعاعات الناجمة عن الحادث )باستثناء حاالت التعرض البسيطة للنيوترون ات( .و ُتس تخدم الجرع ة الممتص ة لتقي يم اآلث ار
المترتبة على الجسم كله .وسيستمر التعرض الخارجي طالما تظ ُّل المواد المش عة الت ي ت م استنش اقھا أو ابتالعھ ا ف ي الجس م .و ُتحس ب
الجرعة المودعة التي تسبب فيھا استمرار ھذا التعرض على أنھا الجرعة المتوقعة طيلة عمر الشخص المتعرِّ ض لھذه الجرعة.
وترد التقديرات التالية للجرعات الفعالة التي يتم تلقيھا عمومًا على أنھا تقديرات مرجعية ]:[165


ُتطل ق اإلش عاعات األساس ية الطبيعي ة العالمي ة جرع ة فعال ة متوس طة تبل غ  ٢٫٤ملّ ي س يفرت س نويًا ،م ع وج ود حج م نم وذجي
يتراوح بين  ١و ١٣ملّي سيفرت ،ووجود مجموعات سكانية ضخمة تتلقى جرعات تصل إلى  ٢٠-١٠ملّي سيفرت وإل ى قراب ة
 ١٠٠ملّي سيفرت في الحاالت القصوى.



تبلغ الجرعة الفعالة السنوية المتوس طة عالم ًي ا بس بب التش خيص اإلش عاعي الطب ي  ٠٫٦ملّ ي س يفرت ،ويمك ن أن يُطل ق فح ص
واحد بالتصوير المقطعي الحاسوبي جرعة فعالة تبلغ قرابة  ١٠ملّ ي س يفرت) .تج در اإلش ارة إل ى أنَّ التع رض الطب ي يتمرك ز
عادة في جزء من الجسم ،أي أنه ال َّ
يوزع بشكل موحَّ د في الجسم(.

و ُتستمد الكميات األخرى المستخدمة في الممارسة العملية من الكميات األساسية للوقاية م ن اإلش عاعات .ويص ف
اإلطار  ٤-٤بعض ھذه الكميات المنبعثة وعدد القضايا ذات الصلة .ولم يكن من السھل أن يفھم الجمھور الكميات
والوحدات العديدة في أعقاب الحادث .وخلصت اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات ،في تقييمھا للقضايا المتعلقة
بالوقاية من اإلشعاعات والتي نشأت بعد وقوع الحادث ،إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ف ي المس تقبل لض مان
"حل أي لبس بشأن كميات ووحدات الوقاية" ].[149
اإلطار  -٤-٤كميات القياس والمصطلحات التشغيلية
إنَّ كمي ات الوقاي ة م ن الجرع ة المكافئ ة والجرع ة الفعال ة غي ر قابل ة للقي اس مباش رة .ل ذلك ،ف إنَّ أدوات قي اس التع رض الخ ارجي
لإلشعاعات سواء تلك التي يتلقاھا األشخاص أو تلك الموجودة في البيئة )أو في المحيط( تتم معايرتھا وف ًقا للكميت ين التش غيليتين اللت ين
يُطل ق عليھم ا مك افئ الجرع ة الشخص ية ومك افئ الجرع ة المحيط ة عل ى الت والي .وھ ي ب دائل لكمي ات الوقاي ة ،أي أنھ ا كمي ة مقاس ة
ُتستخدم للداللة على قيمة الكمية المعنية ،وھي ُتقاس كذلك بملّي سيفرت .وقد كانت ھذه الكميات التش غيلية ُتس تخدم للرص د ف ي أعق اب
الحادث وھي ُتستخدم في التقرير عند اإلشارة إلى القيم المرصودة.
ُتستخدم بحسب نوع حالة التعرض مصطلحات لتسھيل تفسير مفھوم مراقبة التعرض ،وذلك على النحو التالي:
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في حاالت التعرض المخطط لھاُ ،١تستخدم الجرعة اإلضافية المتوق ع أن يُض يفھا أي نش اط تش غيلي .وبالنس بة لھ ذه الح االت،
ُتعرف قيود الجرعات الفردية ذات الصلة على أنھا حدود الجرعات .وحدود الجرعات ھي قيم الجرع ات الفعال ة اإلض افية أو
الجرعات المكافئة اإلضافية التي يتعرض لھا األفراد والمتوقعة من حالة تعرض مخطط لھ ا والت ي ال ينبغ ي تجاوزھ ا؛ وھ ي
تنطبق على الجرعات الفردية اإلضافية الناجمة عن التعرض الخارجي في فترة زمنية مح ددة باإلض افة إل ى الجرع ة الفردي ة
اإلضافية المودعة والناجمة عن األخذ الداخلي للنويدات المشعة في تلك الفترة الزمنية.



وفي حاالت التعرض الطارئةُ ،٢تستخدم ثالثة مفاھيم من الجرعات وھي (١) :الجرعة المتوقعة )جرعة يمكن توقع تلقيھا ف ي
حالة عدم اتخاذ إجراءات وقائية(؛ ) (٢والجرعة الممكن تالفيھا )جرعة كان من الممكن تالفيھ ا ل و ت م اتخ اذ إج راء وق ائي(؛
) (٣والجرعة المتبقية )الجرعة المتوقع تلقيھا في حاالت التعرّ ض القائمة ٣والمتبقية بعد انتھ اء اإلج راءات الوقائي ة( .و ُتط َّب ق
المستويات المرجعية على الجرعات المتبقي ة عل ى أنھ ا مس تويات إرش ادية لتحقي ق المس توى األمث ل م ن الوقاي ة .وتج ِّس د ھ ذه
المستويات مستوى الجرعة "الذي يعتب ر أن ه م ن غي ر المالئ م ،عن د تج اوزه ،التخط يط للس ماح بحص ول التع رّ ض ،وأن ه م ن
الضروري ،عند بقاء الجرعة دون ذلك المستوى ،تحقيق المستوى األمثل من الوقاية" ].[129

وھناك أيضًا كميات منبعثة من النشاط ،مثل الكميات المتصلة بوجود نشاط إشعاعي في البيئة تعبِّر ،على سبيل المثال ،عن النشاط في
األرض أو في منتجات االستھالك العام .والكميات المنبعثة ذات الصلة ھي كثافة الترسُّب وتعبِّر عن النشاط لكل وحدة مساحة ،ويُعبَّر
عنھا عادة بالوحدة بكريل/م٢؛ والنشاط النوعي ،الذي يعبِّر عن النشاط لكل وحدة كتل ة أو وزن ،ويع َّب ر عن ه ع ادة بالوح دة بكري ل/كغ،
وتر ُّكز النشاط ،الذي يعبِّر عن النشاط لكل وحدة حجم ،ويُعبَّر عنه عادة بالوحدة بكريل/لتر .وعادة ما يشار إلى ھذه الكميات على أنھا
التلوث .ويعرَّ ف ھذا المصطلح رسميًا في المعايير الدولية على النحو التالي (١) :وجود نويدات مش عة عل ى األس طح ،أو ض من م واد
صلبة أو سائلة أو غازية )بما في ذلك جسم اإلنسان( ،حيث يكون وجودھا غير مقصود أو غير مرغوب في ه (٢) ،أو العملي ة المؤدي ة
إل ى وج ود ھ ذه النوي دات ف ي مث ل ھ ذه األم اكن ،وف ي كلت ا الح التين دون وج ود أي مؤش ر لحج م الخط ر الموج ود .ولك ن مص طلح
"التلوث" يحمل دالالت الشوائب أو الخطر غير المقصود في معناه الرسمي كوجود النويدات أو العملية المؤدية إلى وجودھا.
______________________________
 ١تنشأ حاالت التعرض المخطط لھا من عملية تشغيل المص ادر اإلش عاعية المخط ط لھ ا )مث ل التش غيل الع ادي لمحط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية( أو من العمليات المخطط لھا المؤدية إلى التعرض الناتج عن المصادر .وبما أنه يمكن ت وفير الوقاي ة واألم ان مس ب ًقا م ن الممك ن الح د م ن
حاالت التعرض لإلشعاعات منذ البداية .ومن الممكن توقـّع حصول مستوى معيّن من التعرّ ض في حاالت التعرّ ض المخطط لھا.
 ٢تشمل حاالت التعرض الطارئة التعرض الذي ينشأ نتيجة حادث والذي يتطلب إجراءات سريعة من أجل تفادي العواقب السلبية أو تقليصھا.
 ٣حاالت التعرّض القائمة ھي حاالت تعرض قائمة بالفعل في الوقت الذي يكون من الضروري اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى المراقبة وھ ي تش مل
التعرض الناجم عن مواد مشعة متبقية ناشئة عن طارئ نووي أو إشعاعي بعد اإلعالن عن انتھاء حالة التعرض الطارئة.

حاالت عدم التيقن
إنَّ تقديرات العواقب اإلشعاعية للحادث ھي تقديرات تخضع لع دد م ن ح االت ع دم الت يقن ،وغال ًب ا م ا يُع َّب ر عنھ ا
على أنھا مجموعة من القيم المرجحة للكميات ذات الصلة .وقد تم حصر بعض حاالت عدم التيقن ھذه بعد إجراء
تحليل إحصائي للمتغيّرات الحاصلة ،مثل المتغيرات في تق ديرات الجرع ة اإلش عاعية الشخص ية بس بب التع رض
الخ ارجي ،ولك ن ل م ي تم تس وية جمي ع ح االت ع دم الت يقن .ورغ م أن المخ اطر الت ي ينط وي عليھ ا التع رض
لإلشعاعات ُتف َھم بأسلوب أفضل من المخاطر التي ينطوي عليھا التعرض للعوامل األخرى ،من المھم التعامل مع
حاالت عدم التيقن ذات الصلة واإلبالغ عنھا بأسلوب سليم ].[166, 167

التحليالت اإلحصائية
من أجل التعامل مع حاالت عدم التيقن ،أُجريت تحليالت إحصائية لبعض البيانات المتغيرة ذات الصلة .وتنط وي
المتغيرات على النشاط النوعي في األغذية وال سيما الجرعات اإلشعاعية الشخصية .وتش مل تحل يالت الجرع ات
اإلشعاعية التقديرات القائمة على استخدام االستبيانات وبيانات اإلش عاعات المحيط ة والبيئي ة ،والتق ديرات القائم ة
على الرصد الشخصي من خالل أجھزة قياس الجرعات الشخصية وعداد جرعات النشاط اإلشعاعي المتغلغل في
الجس م بمجمل ه .وي رد تلخ يص لألس اس ال ذي تق وم علي ه التحل يالت اإلحص ائية ف ي اإلط ار  ٥-٤ال ذي يص ف
التوزيع ات االحتمالي ة للبيان ات ،ال س يما التوزي ع االحتم الي اللوغ اريثمي الطبيع ي ال ذي اس ُتخدم بالتحدي د ف ي
التحليالت .وھناك العديد م ن الظ روف الت ي يُتو َّق ع أن ت َّ
وزع فيھ ا بيان ات قياس ات متنوع ة ،بم ا ف ي ذل ك قياس ات
الكميات البيئية ،باتب اع توزي ع احتم الي لوغ اريثمي-طبيع ي تقريب ي .وھن اك حج م ض خم م ن المعلوم ات المتاح ة

١١٤

بش أن التوزي ع اإلحص ائي للجرع ات الت ي يتلقاھ ا الس كان المعرض ون لإلش عاعات ،وتب يِّن وج ود توزيع ات
لوغاريثمية-طبيعية تقريبية .وھناك أدلة ذات ص لة مس تمدة م ن تق ديرات الجرع ات الت ي أص ابت الع املين والت ي
تقدمھا لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ] [168وكذلك من تحليالت الجرعات الت ي أص ابت
عامة الناس بسبب الحادث الذي وقع في محطة تشرنوبل للقوى النووية ف ي ع ام  .[169] ١٩٨٦ولك ن ھن اك ع دد
من القضايا التي عُرضت في تحليالت البيانات المقدمة باتباع توزيعات لوغاريثمية-طبيعية ويرد في اإلطار ٦-٤
تلخيص لبعضھا.
اإلطار  -٥-٤التحليل اإلحصائي للبيانات التي جرى تقييمھا وقياسھا
جرى تحليل إحصائي لبعض البيانات ذات الصلة المستخدمة في ھذا التقرير  -والسيما البيانات المتعلقة بالجرع ات الشخص ية وك ذلك
ص ِّنفت ق يم كمي ة المتغي رات )مث ل ق يم النش اط أو الجرع ة( بحس ب توزي ع وتيرتھ ا .ولتحقي ق ھ ذا
البيانات بشأن النشاط في األغذية .و ُ
ِّ
الغرض ،تم تجميع المجموعة الكاملة من البيانات ،أي أنھا وزعت معًا ضمن خانات أو سلسلة من النطاقات ذات قيم رقمية ،وت م ف رز
البيانات داخلھا من أجل تحليلھا .وعُرضت البيانات في كل خانة مجاورة لبعضھا البعض في رسم بياني ت درجي ھ و عب ارة ع ن رس م
بياني يتكوَّ ن من مستطيالت تمثل الخان ات ،وتمث ل مواض عھا ق يم الكمي ة كم ا يمث ل نطاقھ ا ع دد البيان ات ف ي ك ل خان ة .وج رى بعدئ ذ
توحيد الرسم البي اني الت درجي بض رب ق يم المس تطيالت ف ي معام ل يجع ل المس احة اإلجمالي ة للمس تطيالت تس اوي  .١وعن دما تت اح
بيان ات كافي ة وتص بح الفت رات الفاص لة بينھ ا ص غيرة ج ًدا ،يمي ل الرس م البي اني الت درجي إل ى منحن ى س لس يُطل ق علي ه دال ة الكثاف ة
االحتمالية التي تصف االحتمال النسبي لكي تكون للكمية )مثل النشاط في األغذية أو الجرعة التي يتلقاھا األشخاص( قيمة معينة.
ورغم أن معظم التوزيع األكثر شيوعًا ھو توزيع طبيعي )أو غاوس ي( ويع َّب ر عن ه بدال ة الكثاف ة االحتمالي ة الجرس ية الش كل المتناس قة
من حيث االحتمالية القصوى ،فإنَّ التوزي ع األكث ر ص لة بالنس بة للتقري ر ھ و التوزي ع اللوغ اريثمي-الطبيع ي .والتوزي ع اللوغ اريثمي-
الطبيعي ھو توزي ع احتم الي للكمي ة ،مث ل النش اط أو الجرع ة ،وت َّ
وزع لوغاريثميت ه توزيع ا طبيعي ا .ل ذلك ف إن دال ة الكثاف ة االحتمالي ة
ُ
اللوغاريثمية-الطبيعية ھي دالة متناسقة من حيث االحتمالية القصوى فقط عندما تعرض كدالة للوغاريثم الكمية )مثل لوغاريثم النش اط
أو لوغاريثم الجرعة( وليس كدالة للكمية .ويظھر في الجھة اليسرى من الش كل أدن اه مث ال ع ن ھ ذا التوزي ع االحتم الي اللوغ اريثمي-
الطبيعي ،الذي يبيِّن رسمًا بيانيًا تدرجيًا مثاليًا ودالته للكثافة االحتمالية.

ويمكن إدماج دالة الكثافة االحتمالية ،أي أنه يمكن جمع قيم الخانات في الرسم البياني التدرجي الذي تم توحيده ،من قيم الكمي ة األس فل
إلى قيمھا األعلى .وھذا الجمع باعتباره دالة الكمية ھو جمع يُطلَق عليه دالة االحتمالية التراكمي ة وھ و يص ف احتم ال أن تك ون لكمي ة
توزيع احتمالي معين قيمة أقل من القيمة أو تساوي تلك القيمة.
ويمكن تخطيط دالة االحتمالية التراكمية اللوغاريثمية-الطبيعية كخط مستقيم في مستوى منسق من اإلحداثيات السينية التي ِّ
تمثل الكمية
)مثل الجرعة( المعايرة بطريقة لوغاريثمية مقابل اإلحداثيات العمودية التي تمثل االحتمالية التراكمية المعايرة على أنھ ا دال ة طبيعي ة.
ويرد في الجھة اليمنى من الشكل أعاله مثال عن ھذا الع رض حي ث ي تم تخط يط كام ل البيان ات التجريبي ة الفعلي ة للخان ات ف ي الش كل
الوارد على اليسار أمام الخط المستقيم.

١١٥

اإلطار  -٦-٤قضايا مطروحة في التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي للبيانات
رغم أن دمج مجموعات البيانات ضمن خان ات ي ؤدي دائم ا إل ى توزي ع س لس نس بيا لمس تويات الخان ات ،ل م يك ن األم ر ك ذلك بالنس بة
لبعض مجموعات البيانات من المعلومات المقدمة .وبالنسبة لھذه المجموعات من البيانات تظھر توزيعات الخانات مشوھة عادة بسبب
تراكم حجم ھائل من البيانات في خانة معينة .فعلى سبيل المثال ،في بعض المجموعات من البيانات تم تجميع كل القيم القريبة من خط
الكشف في خانة )أولية( واحدة دون تمييز بينھا ،في حين تم التمييز بين القيم األعلى بشكل صحيح .وفي التحل يالت اإلحص ائية ،ا ُتخ ذ
ق رار بتوزي ع ھ ذه البيان ات المجمَّع ة بش كل مض لِّل بحس ب توزي ع الكثاف ة االحتمالي ة المس تمدة م ن البيان ات الفعلي ة )باس تخدام قيمھ ا
اإلحصائية ذات الصلة ،مثل االنحراف المتوسط والمعياري( ،وتم على ھذا األساس إنشاء توزيع حدسي ،بشكل عش وائي ،يض م ع د ًدا
أكبر من الخانات .والنتيجة ھي تقديم رسم بياني تدرجي مفاھيمي مصمم بحسب القيم اإلحصائية للبيانات الفعلية ويمك ن أن يناس به أي
منحنى سلس للكثافة االحتمالية .و ُتعرض دالة الكثافة االحتمالية المذكورة ،التي تصف كيف ينبغي أن يكون التوزيع في الحالة المثالي ة
صمِّمت البيانات وتم التمييز بينھا بصورة كافية ،إلى جانب دالة االحتمالية التراكمية في األشكال الواردة ف ي التقري ر .ويُع رض
إذا ما ُ
التوزيع الفعلي للخانات في أحد األشكال لغرض المقارنة.
وبينم ا ق د ال ي تم االلت زام بدق ة ب التوزيع اللوغ اريثمي الطبيع ي ف ي كام ل نط اق البيان ات ،فع ادة م ا يمك ن تق ديم تعل يالت مفص لة
لالنحرافات ،ال سيما االنحرافات عن الخط المستقيم في االحتمالية التراكمية ،وھي تعليالت تشكل جزءا ھامًا من التحليل .والسبب في
االنحراف ھو عدم التيقن الك امن ف ي القياس ات ف ي ح د ذاتھ ا وف ي الطبيع ة اإلحص ائية لعملي ة أخ ذ العين ات .وھن اك مش كلة معين ة ف ي
تحليالت الجرعات التي يتم تلقيھ ا ،وھ ي مش كلة تظھ ر ع ادة ف ي الح االت العرض ية ،وھ ي الطبيع ة غي ر المتجانس ة المحتمل ة ألف واج
األشخاص المعرض ين .وتش مل األس باب األخ رى التوزي ع المقي د ف ي البيان ات؛ فعل ى س بيل المث ال ،يمك ن أن يك ون ھن اك ،ف ي نط اق
الجرع ات العالي ة ،احتمالي ة تراكمي ة أعل ى مم ا ك ان متوق ًع ا )أي أنَّ ع دد األش خاص المعرض ين لجرع ات عالي ة ھ و أق ل مم ا ك ان
متوقع ا( ،والتفس ير األكث ر ترجيحً ا ھ و أن قي ود الجرع ات ق د ُ
طبِّق ت بنج اح .وإذا كان ت أعل ى مم ا ك ان متوقع ا ف ي نط اق الجرع ات
المنخفضة )أي أنَّ عدد األشخاص المعرضين لجرعات منخفضة ھو أكثر مما كان متوقعا( ،فإنَّ التفسير المعقول ھو أنه تم تخص يص
جرعة تساوي حد الكشف )بشكل مضلِّل( بالنسبة لجميع األشخاص المعرضين لجرع ات أق ل م ن ھ ذه المس تويات؛ وعل ى العك س م ن
ذلك ،إذا كانت أقل مما ھو متوقع ،فإن ذلك قد يعني أن ه ت م تخص يص جرع ة ص فرية )وذل ك بش كل مض لِّل م رة أخ رى( بالنس بة لك ل
شخص تعرض لجرعات أقل من مستوى الكشف .وفي بعض األحيانُ ،تصبح االنحراف ات ع ن الخ ط المس تقيم ظاھري ة بس بب ارتف اع
مستوى التضارب في البيان ات المحلي ة؛ فعل ى س بيل المث ال ،عن دما تخ تلط فئت ان مختلفت ان م ن الس كان ،مث ل إج الء مجموع ات وبق اء
سكان في المنطقة ،قد يكون ذلك دليل على وجود تغيير في درجة التوزيع االحتمالي التراكمي ويج ِّس د ك ل قط اع عل ى ح دة الجرع ات
التي تم تلقيھا في كل منطقة على حدة .وقد كانت ھناك في بعض األحيان عمليات تجميع المعلوم ات امت دت لفت رات طويل ة وأدى ذل ك
إلى تحريف البيانات ،وذلك بسبب االضمحالل اإلشعاعي على مر الزمن ،على س بيل المث ال .ويمك ن اس تخدام االنحراف ات ع ن الخ ط
المستقيم في رسم االحتمالية التراكمية اللوغاريثمية-الطبيعية لتقديم استنتاجات معقولة حول البيانات األساسية.

 -١-٤النشاط اإلشعاعي في البيئة
أس فر الح ادث ع ن انبع اث نوي دات مش عة ف ي البيئ ة .وأُجري ت تقييم ات لالنبعاث ات م ن ط رف ع دة منظم ات
باستخدام نماذج مختلفة .واتجھت معظم االنبعاثات الجوية شر ًقا بواسطة الرياح السائدة فتر ّسبت وتشتت داخ ل
المحيط الھادئ الشمالي .وكان من الصعب تسوية حاالت عدم التيقن في تقديرات كمية وتك وين الم واد المش عة
ألسباب تض َّمنت عدم وجود بيانات مرصودة بشأن ترسب االنبعاثات الجوية في المحيط.
وكانت التغييرات في اتجاه الرياح تعن ي أَّن كمي ة ص غيرة نس بيا ً م ن االنبعاث ات الجوي ة ق د تر َّس بت ف ي اليابس ة
أغلبھا في اتجاه شمال-غرب محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ة .وق د ت م رص د وتص نيف وج ود ونش اط
النويدات المشعة المترس بة ف ي البيئ ة األرض ية .وي تقلص النش اط ال ُمق اس للنوي دات المش عة م ع م رور الوق ت
بسبب االضمحالل اإلشعاعي المادي وعمليات النقل البيئي وأنشطة التنظيف.
وباإلض افة إل ى النوي دات المش عة الت ي تتغلغ ل ف ي المح يط ج راء الترس بات الجوي ة ،فق د كان ت ھن اك انبعاث ات
وتصريفات من محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى النووي ة ص َّبت مباش رة ف ي البح ر ف ي الموق ع .وم ن الص عب
تقييم الحركة الدقيقة للنويدات المشعة في المحيط بواسطة القياسات وح دھا ،ب ل إن ع ددًا م ن نم اذج النق ل ف ي
المحيطات قد اس ُتخدمت لتقدير تشتت النويدات المشعة في المحيطات.

١١٦

ووجدت ف ي مي اه الش رب واألغذي ة
وانبعثت نويدات مشعة مثل اليود ١٣١-والسيزيوم ١٣٤-والسيزيومُ ١٣٧-
وف ي بع ض الم واد غي ر الص الحة لألك ل .ووض عت الس لطات الياباني ة ،ف ي إط ار التص دي للح ادث ،قي ودًا لمن ع
استھالك ھذه المنتجات.

 -١-١-٤االنبعاثات
أُجري العديد من التقييمات النبعاثات النويدات المشعة من الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتش ي للق وى
النووية باستخدام نماذج وأساليب رياضية راسخة ورموز حاسوبية ذات صلة )انظر المراجع ].([170–177
وف ي المرحل ة المبك رة م ن الح ادث ،أدى الغ ازان الخ امالن الكربت ون ٨٥-والزين ون ١٣٣-الل ذان يبل غ عمرھم ا
النص في  ١٠٫٧٦عا ًم ا و ٥٫٢٥يو ًم ا عل ى الت والي ،إل ى تع رض خ ارجي لإلش عاعات ج راء غي وم االنبعاث ات
الجوية .وأدى الي ود ،١٣١-ال ذي يبل غ عم ره النص في  ٨٫٠٢يو ًم ا ،إل ى التع رض لجرع ات مكافئ ة تص يب الغ دة
الدرقية إذا تم استنش اقه أو ابتالع ه .وأدى الس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-األط ول عم رً ا والل ذان يبل غ عمرھم ا
النصفي  ٢٫٠٦عا ًما و ٣٠٫١٧عاما ً على التوالي إلى التعرض لجرعات مكافئة وك ذلك جرع ات فعال ة م ن خ الل
التعرض الخارجي والداخلي .ورغم أنَّ اليود ١٣١-يضمحل بسرعة نس بيا ،فق د ي ؤدي إل ى تع رض الغ دة الدرقي ة
لجرعات مكافئة عالية نس بيا ً .وف ي بع ض المن اطق ،ق د يظ ل الس يزيوم ١٣٧-موج و ًدا ف ي البيئ ة ،وف ي غي اب أي
استصالح يمكن أن يظل سببا في تعرض األفراد لجرعات فعالة.
وانبعثت نويدات مشعة بكميات متنوعة من السترُنشيوم والروثِنيوم وبعض األكتينات )مثل البلوتونيوم( .وكما ھو
وارد في القسم  ،١-٢تم الكشف عن نيوترونات قرب البوابة الرئيسية للمحط ة )الواقع ة عل ى بع د نح و  ١ك م م ن
الوح دات  ،(٣-١وذل ك ب ين الس اعة  ٠٥/٣٠والس اعة  ١٠/٥٠ي وم  ١٣آذار/م ارس .وتش ير التق ديرات إل ى أنَّ
النيوترونات انبعثت من االنشطار الن ووي العف وي ال ذي يمك ن أن يك ون ق د انبع ث نتيج ة ض رر حص ل ف ي قل ب
المفاعل .وھذه ظاھرة يمكن التنبؤ بھا وقد أُفيد بوجود ھذه النويدات المشعة بمستويات منخفضة نسبيًا.

االنبعاثات في الغالف الجوي
َّ
مثلت الغازات الخاملة جزءًا كبيرً ا م ن االنبعاث ات األول ى م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة؛ وتش ير
التقديرات إلى انبعاث حجم يتراوح بين  ٦ ٠٠٠و ١٢ ٠٠٠بيتابكريل من الزينون) ١٣٣-أو ما يتراوح بين ٥٠٠
و  ١٥ ٠٠٠بيتابكري ل إذا أدرج ت التق ديرات األول ى ف ي التقي يم( .وك ان متوس ط النش اط اإلجم الي للي ود١٣١-
يت راوح ب ين  ١٠٠و ٤٠٠بيتابكري ل وللس يزيوم ١٣٧-ب ين  ٧و ٢٠بيتابكري ل )أو م ا يت راوح ب ين  ٩٠و٧٠٠
بيتابكري ل ،وب ين  ٧و ٥٠بيتابكري ل ،إذا أدرج ت التق ديرات األول ى( .وتش ير التق ديرات إل ى أن االنبعاث ات م ن
الحادث تبلغ عُشر االنبعاثات من حادث عام  ١٩٨٦في محطة تشرنوبل للقوى النووية ] .[169, 178, 179وكان ت
معظم االنبعاثات متن اثرة ف ي المح يط الھ ادئ الش مالي؛ ونتيج ة ل ذلك ل م يمك ن باإلمك ان إع ادة تأكي د كمي ة الم واد
المنبعثة وتركيبھا النظيري )’حد اإلفالت‘( بواسطة القياسات البيئية لترسبات النويدات المشعة ].[177

١١٧

االنبعاثات في البحر
صبَّت معظم االنبعاثات الجوية المتناثرة في المحيط الھادئ الشمالي في الطبقة السطحية المحيطي ة .وكان ت ھن اك
انبعاثات وتصريفات مباشرة كذلك تصبُّ في البحر في الموق ع ،وك ان المص در األول للمي اه العالي ة اإلش عاع ھ و
خندق يوجد في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية .وق د لوحظ ت االنبعاث ات المش عة ف ي ذروتھ ا ف ي مطل ع
نيس ان/أبريل  .٢٠١١وأش ارت التق ديرات إل ى أنَّ االنبعاث ات والتص ريفات المباش رة م ن الي ود ١٣١-ف ي البح ر
تراوحت بين  ١٠و ٢٠بيتابكريل .وأشارت تق ديرات معظ م التحل يالت إل ى أنَّ االنبعاث ات والتص ريفات المباش رة
م ن الس يزيوم ١٣٧-تراوح ت ب ين  ١و ٦بيتابكري ل ،ولك ن بع ض التقييم ات أف ادت بتق ديرات تت راوح ب ين ٢٫٣
و ٢٦٫٩بيتابكريل ].[175

 -٢-١-٤التشتت
اس ُتخدِم العدي د م ن النم اذج النظري ة لتق دير أنم اط التش تت .وأُجري ت قياس ات مكثف ة لترك ز نش اط الي ود١٣١-
والس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-ف ي البيئ ة ،بم ا ف ي ذل ك ف ي الج و والترب ة ومي اه البح ر والرواس ب والكائن ات
الحية ،واس ُتخدمت كذلك لتقدير تشتت االنبعاثات.

التشتت الجوي
كان انتقال االنبعاثات المشعة الجوية يتوجه باألساس نحو شرق الياب ان وش ماله ،باتب اع اتج اه الري اح الس ائدة ،ث م
يتوجه بعد ذلك نحو جميع أنح اء الع الم .ويع رض الش كل  ١-٤مث اال ع ن العدي د م ن نم اذج االنتق ال الج وي الت ي
اس ُتخدمت لتقدير االنتقال الجوي لمختلف النويدات المشعة وأنماط ترسبھا ،وھ و م ا يوض ح نت ائج نمذج ة التش تت
العالمي للسيزيوم .[180] ١٣٧-ويوضِّح الشكل تركيز النشاط في الھواء باستخدام الرمز األصلي أللوان المرجع،
حيث تمثل التغيرات الصغيرة في درجة األلوان تغيرً ا في رتبة واحدة من الضخامة في نشاط التركي ز .والغ رض
م ن الع رض ھ و تأيي د االس تنتاج ب أن تركي ز النش اط ف ي الج و ق د انخف ض بش كل ملح وظ باالبتع اد ع ن محط ة
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.
وكشفت الشبكات العالية الحساسية لرصد اإلشعاعات مستويات منخفضة للغاية من النشاط اإلشعاعي الذي يُع زى
إل ى الح ادث ف ي أم اكن بعي دة تص ل إل ى أوروب ا وأمريك ا الش مالية .ولك ن ت أثيرات ھ ذه االنبعاث ات عل ى مس توى
النشاط األساسي البيئي العالمي كانت تكاد ال ُتذكر.

١١٨

الش كل  -١-٤نت ائج أح د النم اذج العالمي ة للتش تت الج وي للس يزيوم ،١٣٧-وھ ي معروض ة ب ألوان رموزھ ا األص لية )انظ ر المرج ع
] [180لمزيد من التفاصيل( )صورة مھداة من ھيئة األرصاد الجوية التابعة لفرنسا(.

التشتت المحيطي لالنبعاثات والتصريفات المباشرة في البحر في الموقع
انتقلت معظم النوي دات المش عة المنبعث ة والمص روفة والت ي ص بَّت ف ي البح ر ف ي الموق ع باتج اه الش رق م ع تي ار
كوروشيو ،٩١وقطعت مسافات كبيرة عبر دوامة المحيط الھادئ الشمالي ٩٢وأصبحت ممزوجة ج ًدا في مياه البحر
] .[181وانتشر النشاط اإلشعاعي عبر مسافات كبيرة من المح يط واك ُتش فت كمي ات منخفض ة ج ًدا من ه بعي ًدا ج ًدا
عن الحادث ،وكان ذلك أحيا ًنا عبر مس ارات م ن خ الل الكائن ات الحي ة الموج ودة ف ي المح يط ،مث ل س مك التون ة
األزرق الزعنفة ].[182

 ٩١تيار كوروشيو ھو تيار محيطي متدفق شماال في الجھ ة الغربي ة م ن المح يط الھ ادئ الش مالي وھ و يت دفق ق رب محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية.
 ٩٢دوامة المحيط الھادئ الشمالي ھي إحدى الدوامات المحيطية الرئيسية الخمس ،وھ ي تغط ي معظ م المس احات م ن المح يط الھ ادئ
الشمالي؛ ولھا نمط دائ ري باتج اه حرك ة عق ارب الس اعة وتتك ون م ن تي ار المح يط الھ ادئ الش مالي باتج اه الش مال ،وتي ار كاليفورني ا
باتجاه الشرق ،والتيار االستوائي الشمالي باتجاه الجنوب ،وتيار كوروشيو باتجاه الغرب.

١١٩

ورغم صعوبة تقييم الحركة الدقيقة للنويدات المشعة في المح يط بواس طة القياس ات وح دھا ،ف إنَّ ع د ًدا م ن نم اذج
التنقل في المحيطات قد اس ُتخدمت لتقدير أنماط تش تتھا .ويُظھ ر الش كل  ٢-٤أمثل ة ع ن ھ ذه النم اذج الت ي تو ِّ
ضح
تشتت السيزيوم ١٣٧-في المح يط الھ ادئ الش مالي .ويس تخدم الش كل الرم ز األص لي لألل وان المس تخدمة ف ي ك ل
مرجع معيَّن على حدة .وكما ھو الحال في التشتت الجوي ،تمثل التغييرات الطفيفة في درجة أو حدة األلوان رتبة
واح دة م ن الض خامة ف ي تركي ز النش اط .والغ رض م ن الع رض ھ و تأيي د االس تنتاج ب أنَّ النش اط ف ي المح يط ق د
انخف ض بش كل ملح وظ باالبتع اد ع ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة .وتب يِّن جمي ع النم اذج أنَّ نش اط
السيزيوم ١٣٧-في المحيط كان جد منخفض.
)أ(

الش كل  -٢-٤اس ُتخدمت نم اذج محيطي ة متنوع ة لتق دير تركي ز نش اط الس يزيوم ١٣٧-ف ي مي اه البح ر )رم وز األل وان والوح دات
المستخدمة ھي نفسھا المستخدمة في المراجع() .أ( مثال عن نمذجة المياه الملوثة من  ٢١آذار/م ارس  ٢٠١١إل ى  ٢٩حزيران/يوني ه
[183, 184] ٢٠١٢؛

١٢٠

)ب(

)ج(

الشكل ) -٢-٤تابع( )ب( التوزيع األفقي الص وري للس يزيوم ١٣٧-ف ي المي اه الس طحية ف ي الفت رة ب ين  ١٤و ٢٦نيس ان/أبريل ٢٠١١
][185؛ )ج( التوزيع األفقي لتركيزات السيزيوم ١٣٧-حسب متوسط فترة تدوم عشرة أيام م ن  ٢١إل ى  ٣٠نيس ان/أبريل  ،٢٠١١م ع
ذكر أسماء النماذج فوق كل لوحة ].[175

١٢١

 -٣-١-٤الترسب
تم تحديد كمية النشاط المترسب في سطح األرض على أنه كثافة الترسب وتم قياسه م ن حي ث النش اط لك ل وح دة
مساحة ،ويعبَّر عن ذلك عادة بالوحدة بكريل/م .٢وعندما يكون الترسب أرضيًا ،يُشار إليه عادة على أن ه ’التل وث‘
األرضي.

الترسب المحيطي
تمت دراسة ترسب السيزيوم ١٣٧-في المحيط باستخدام نماذج مختلفة )انظر الشكل .(٣-٤
ومن الصعب تقديم تقدير دقيق لكمية السيزيوم ١٣٧-المنبعثة في الجو والت ي تر َّس بت عل ى س طح المح يط ].[186
وكإش ارة مرجعي ة ،ف إنَّ ترس ب الس يزيوم ١٣٧-ف ي الع الم قب ل الح ادث من ذ ع ام  ١٩٧٠يُق َّدر بنح و
 ٣٠±٢٩٠بيتابكريل ،وقد ك ان المس توى النم وذجي م ن الس يزيوم ١٣٧-ف ي المح يط الھ ادئ الش مالي يُق َّدر بنح و
 ٦٩بيتابكريل ].[187, 188
)أ(

)ب(

الشكل  -٣-٤اس ُتخدمت نماذج متنوعة لتقدير كثافة الترسب المحيطي من السيزيوم) ١٣٧-الوحدات المستخدمة ھي بكريل/م.(٢
)أ( نمذجة المدخالت الھوائية التراكمية إلى غاية  ١نيسان/أبريل [185] ٢٠١١؛

١٢٢

الشكل )-٣-٤تابع( )ب( ومثال عن المجموع المتوسط من ترسب السيزيوم ٣١-١١) ١٣٧-آذار/مارس .[175] (٢٠١١

الترسب األرضي
رغم تشتت معظم االنبعاثات الجوية شر ًقا ،فإن االنبعاثات التي انطلقت في  ١٢و ١٤و ١٥آذار/مارس قد اتجھ ت
نح و اليابس ة ،وترس بت النوي دات المش عة ذات الص لة ،أي الي ود ١٣١-والس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-ف ي
األرض .وتتف اوت أنم اط الترس ب إل ى ح د كبي ر ،وھ ي تت أثر بش دة باألمط ار وتس اقط الثل وج وس ائر الظ روف
المحلية أو اإلقليمية ،مثل التضاريس واس تغالل األراض ي .وھن اك عام ل آخ ر ي ؤثر ف ي نم ط الترس ب ف ي البيئ ة
األرضية وھو الخصائص المادية والكيميائية المختلفة لليود والسيزيوم.
وقد وُ ِج دت أكب ر الكمي ات م ن الترس بات الطويل ة العم ر م ن الس يزيوم ١٣٧-ف ي ش مال غ رب محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية ،حيث قُ ِّدر مجموع الترس بات م ن الس يزيوم ١٣٧-بنح و  ٣-٢بيتابكري ل ] .[188وت نخفض
كثافة الترسب مع مرور الوقت من خالل االض محالل الم ادي والبيئ ي .ويمك ن أن يتنق ل الس يزيوم بس ھولة نس بيًا
من خالل البيئة بسبب ذوبانية مركباته .ويمكن آلثار العوامل الجوية ،مثل الرياح والمطر ،واآلثار البيئة األخ رى
أن تقلل من وجود الس يزيوم ف ي البيئ ة .وتقلِّ ل جمي ع ھ ذه اآلث ار م ن وج ود الس يزيوم ١٣٧-ف ي وق ت أقص ر م ن
عمره النصفي .وفي العديد من المناطق المتضررة ،انخف ض وج ود الس يزيوم ١٣٧-أكث ر بفض ل جھ ود التنظي ف
وغيرھا من جھود االستصالح.
ص لة لمك افئ الجرع ة المحيط ة الت ي تق اس ھوائ ًي ا باتج اه ش مال غ رب موق ع
ويع رض الش كل  ٤-٤خ رائط مف َّ
الحادث ،ويعرض اختالفاته مع مرور الوقت )انظر أي ً
ضا الشكل ) ٢-٤ج((.

١٢٣

يمك ن أن ي ؤدي وج ود الس يزيوم ١٣٧-الن اجم ع ن الح ادث ف ي البيئ ة األرض ية إل ى تع رض األف راد لإلش عاعات
لفترات طويلة ،باإلضافة إلى حاالت التعرض لإلشعاعات التي يلتقونھا عادة من مس تويات اإلش عاعات األساس ية
الطبيعية .وھناك مستوى عالمي أساسي من كثافة ترسب السيزيوم ١٣٧-ويُعزى ذلك باألساس إلى الغبار النووي
الناتج عن التجارب النووية السابقة .وأشارت تق ديرات لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري
إل ى أن المس تويات العالمي ة األساس ية كان ت عالي ة وبلغ ت  ٤٠٠٠بكري ل/م ،٢خ الل منتص ف س تينات الق رن
الماضي ،عند خط العرض  ٥٠-٤٠درجة في نصف الكرة األرض ية الش مالي؛ وأش ارت التق ديرات إل ى أن أكث ر
الق يم العالمي ة انخفاض ا آن ذاك كان ت بض ع مئ ات بكري ل/م ٢عن د خ ط الع رض  ٧٠-٦٠درج ة ف ي نص ف الك رة
األرضية الجنوبي ] .[190وأجرى عدد من الدراسات تحليالت لت أثير الظ روف المحلي ة وخلص ت ھ ذه الدراس ات
إلى أن الترسب األساسي المتراكم قد يكون يناھز  ١٠ ٠٠٠بكريل/م ٢أو قد يتجاوز ھ ذا ال رقم )انظ ر عل ى س بيل
المثال المرجع ] .([187وقد اضمحلت مستويات الترسب الع المي من ذ س تينات الق رن الماض ي .وفيم ا يتعل ق بع ام
 ،٢٠٠٠أشارت تقديرات لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري إلى أنَّ أعلى قيمة ُس جلت كان ت
تبلغ نحو  ٢٠٠٠بكريل/م.[190] ٢
وأُجري ت قياس ات لمس تويات أعل ى بكثي ر م ن كثاف ة ترس ب الس يزيوم ١٣٧-ف ي من اطق ش مال غ رب محط ة
فوكوشيما داييتشي للق وى النووي ة .ووص لت المس تويات الت ي عُرض ت بحس ب رتب ة حجمھ ا ف ي معظ م المن اطق
المتضررة إلى  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠بكريل/م ٢وبلغت المستويات في مناطق كثيرة نح و  ١ ٠٠٠ ٠٠٠بكري ل/م .٢ول م
يكن توزيع الترسبات بالنسبة لكامل المنطقة المتضررة في محافظة فوكوشيما متجانسا ً .وبلغت المستويات الواقعة
مباشرة خارج أكثر المناطق تضررً ا في محافظة فوكوش يما نح و  ١٠ ٠٠٠بكري ل/م .٢ورغ م أن بع ض المن اطق
األخرى في اليابان سجَّ لت مستويات ترسب مرتفعة ،فإن المستويات التي ُتع زى إل ى الح ادث ف ي معظ م المن اطق
في اليابان كانت على العموم أقل من نحو  ١٠٠٠بكريل/م.[191, 192] ٢
وزادت أعلى مستويات ترسب اليود ١٣١-على  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠بكريل/م ٢مباشرة بعد وقوع الحادث ،وذل ك بس بب
قصر العمر النصفي لليود ،١٣١-وانخفضت المستويات بسرعة ولم تعد قابلة للقياس.

 -٤-١-٤المنتجات االستھالكية
في المن اطق المتض ررة ،ت م العث ور عل ى نوي دات مش عة مث ل الي ود ١٣١-والس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-ف ي
بعض المنتجات االستھالكية والمواد األخرى الت ي يس تخدمھا األف راد واألس ر يوم ًي ا ،مث ل األغذي ة ومي اه الش رب
وبعض المنتجات غير الصالحة لألكل.
وقد فرضت السلطات اليابانية قيو ًدا بعد وقوع الحادث ،في  ٢١آذار/مارس ،من أج ل من ع اس تھالك مي اه الش رب
واألغذية المحتوية على نويدات مشعة بمستويات أعلى من القيم الرقابية المؤقتة )انظر القسم .(٣

١٢٤

الشكل  -٤-٤معدل مكافئ الجرعة المحيطة التي تقاس ھوائيا )بالميكروسيفرت/ساعة( الناتج عن ترسبات ناجم ة ع ن انبعاث ات تنتش ر
في مناطق شمال غرب المحطة ].[189

١٢٥

وتستھدف القيم اإلرشادية التي وضعتھا منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالمستويات المسموح بھا من النوي دات
المش عة ف ي مي اه الش رب الظ روف العادي ة )انظ ر اإلط ار  .(١-٤وبع د نيس ان/أبريل  ،٢٠١٢كان ت جمي ع مي اه
الشرب في اليابان أقل من القيم اإلرشادية التي وضعتھا منظمة الصحة العالمية ].[193
وم ع وج ود اس تثناءات ن ادرة ،ل م تتج اوز مس تويات النوي دات المش عة الموج ودة ف ي األغذي ة المتاح ة ف ي الس وق
المستويات المحددة في الدستور الغذائي ،وھي مستويات ُتطبَّق على التجارة الدولية )انظر اإلط ار  .(١-٤وكان ت
ھناك حاالت تم فيھا العثور في األغذية غير المزروعة على مستويات أعلى من النوي دات المش عة ،م ثالً ف ي لح م
الخنزير البري والفطر البري والنباتات البرية ،بما في ذل ك أن واع الخنش ار ] .[194وتن اول أغذي ة غي ر مزروع ة
مسألة غير مألوفة في اليابان .ويأكل عدد محدود من السكان النباتات البرية في الغالب خالل فت رة زمني ة قص يرة
في الربيع .ونادرً ا ما تكون ھناك مبيع ات مباش رة ألن واع الفط ر الب ري والنبات ات البري ة م ن ط رف الم زارعين.
و ُتتاح أنواع الفطر المزروع في السوق إذا كانت مستويات تركيز النشاط أقل من القيم الرقابية.
ويعرض الشكل  ٥-٤بعض األمثلة عن تركيز النشاط في مي اه الش رب وع ن نش اط مع ين ف ي األغذي ة .ويُع رض
تركيز النشاط مع مرور الوقت بالنسبة لليود ١٣١-الذي تم قياسه في إمدادات مياه الش رب ،وذل ك بالنس بة لمواق ع
مختلفة في محافظة فوكوش يما مقارن ة بالمس تويات ال واردة ف ي الل وائح الرقابي ة المؤقت ة الت ي أص درتھا الس لطات
اليابانية ] .[195وجرى تقييم توزيع كثافة االحتمالي ة اللوغاريثمي ة-الطبيعي ة وتوزي ع االحتمالي ة التراكمي ة بالنس بة
للنشاط المعين لليود ١٣١-في األلبان خالل الشھر األول بعد وقوع الحادث وفي الخضروات الورقية ف ي األش ھر
الثالثة األولى بعد وقوع الحادث .وبالنسبة للنشاط المعين للسيزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-ف ي أن واع الفط ر )بم ا
في ذلك الفطر المزروع باألساس في الھواء الطلق( ،فق د ج رى تقييم ه خ الل األش ھر ال ـ ١٢بع د وق وع الح ادث.
وھذه التقييمات ،التي تعتمد على التحليل اإلحصائي للبيانات التي جمعتھا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح دة
)الفاو( ] ،[151تظھر وجود احتمال بنسبة تقارب  ٪٩٠من أن القيم كانت أقل من مستوى الدس تور الغ ذائي الب الغ
 ١٠٠٠بكريل/كغ )كان المستوى الذي حددته السلطات اليابانية أص ًال ھ و  ٥٠٠بكري ل/كغ ث م ُخ ِّف ض ليبل غ ١٠٠
بكريل/كغ ] .([193وقد خلق ھذا النھج المتحفظ صعوبات أمام المنتجين والمستھلكين.

)أ(
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)ب(

)ج(
الشكل  -٥-٤بعض األمثلة عن النشاط اإلشعاعي في مياه الشرب واألغذية) .أ( تركيز النشاط م ع م رور الوق ت ف ي الي ود ١٣١-ال ذي
تم قياسه ف ي إم دادات مي اه الش رب ف ي مواق ع مختلف ة م ن محافظ ة فوكوش يما ]) .[195ب( التوزي ع االحتم الي اللوغ اريثمي-الطبيع ي
لتركيز النشاط في اليود ١٣١-في األلبان في الشھر األول بعد وقوع الحادث وفي الخضراوات الورقية في األشھر الثالث ة األول ى بع د
وق وع الح ادث) .ج( التوزي ع االحتم الي اللوغ اريثمي-الطبيع ي لتركي ز النش اط ف ي الس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-ف ي أن واع
الفطر خالل األشھر الـ ١٢بعد وقوع الحادث ]) .[151يعرض الش كالن )ب( و)ج( التوزي ع المث الي الموح د للكثاف ة االحتمالي ة )انظ ر
اإلطار  (٦-٤والتوزيع االحتمالي التراكمي؛ واس ُتخدم حد كشف إسمي يبلغ  ١٠بكريل/كغ في تركيز النشاط في األغذية(.
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 -٢-٤وقاية الناس من التعرض لإلشعاعات
بعد وقوع الحادث ،طبقت السلطات اليابانية المستويات المرجعية المتحفظة للجرعات ،المدرج ة ف ي التوص يات
مؤخرا اللجنة الدولية للوقاي ة م ن اإلش عاعات ٩٣.واتض ح أن تطبي ق بع ض الت دابير واإلج راءات
التي أصدرتھا
ً
الوقائية صعب على السلطات المن ِّفذة وصعب جدًا على المتضررين.
وكانت ھناك بع د وق وع الح ادث بع ض االختالف ات ب ين المع ايير واإلرش ادات الوطني ة والدولي ة بش أن المراقب ة
الطويلة األجل لمياه الشرب واألغذية والمنتجات االستھالكية غير المأكولة ،عقب انقضاء مرحلة الطوارئ.
وقد تعرض الناس لإلش عاعات المع زوة إل ى وق وع الح ادث م ن خ الل ع دد م ن الس بل المختلف ة ،المعروف ة باس م
مسارات التعرض .وتناقش ھذه المسارات في اإلطار  .٧-٤وقد قُدرت الجرعات اإلش عاعية الت ي أص ابت الن اس
عن طريق النمذجة و/أو القياسات البيئية والشخصية عبر مسارات التعرض المختلفة .واس ُتخدمت ھ ذه التق ديرات
والقياسات بعد ذلك للحد من التعرض وضمان وقاية الناس.

 -١-٢-٤الحد من تعرض الجمھور
كانت ص يغة مع ايير األم ان األساس ية الت ي كان ت منطبق ة ف ي وق ت وق وع الح ادث ق د ص درت ف ي ع ام ،١٩٩٦
] [137وكانت مستندة إلى التوصيات الصادرة في ع ام  ١٩٩٠م ن اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات ].[196
وكانت تشتمل على متطلبات بش أن المس تويات الموجب ة للت دخل ف ي حال ة وق وع ح وادث ،وكان ت ھ ذه المتطلب ات
تضع في االعتب ار الجرع ات المتوقع ة المنتظ رة والتخفيض ات المحتمل ة للجرع ات الت ي يمك ن تالفيھ ا .ف ي وق ت
وقوع الحادث ،كان يجري تنقيح معايير األمان األساسية لعام  ١٩٩٦لمراعاة التوصيات التي صدرت م ن اللجن ة
الدولية للوقاية من اإلشعاعات في عام ) [129] ٢٠٠٧انظر اإلط ار  .(٨-٤وكان ت ھ ذه التوص يات تتض من نھجً ا
مختل ًف ا للتعام ل م ع الط وارئ ،ال س يما إع ادة النظ ر ف ي مفھ وم المس توى الموج ب للت دخل ،ال ذي ك ان ق د ُ
ص مم
كمعي ار لإلج راءات الوقائي ة الشخص ية ،واس تحداث مفھ وم المس تويات المرجعي ة الت ي ك ان المقص ود اس تخدامھا
للبت في استراتيجيات الوقاية )على أساس أنه سيتم إدراج معايير عامة في معايير األمان للتعامل م ع اإلج راءات
الوقائية الشخصية(.
ووفرت توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات لعام  ٢٠٠٧إطارً ا للمستويات المرجعية ،م ع أمثل ة لجمي ع
حاالت التعرض بما فيھا حاالت الط وارئ .وكمث ال ألعل ى جرع ة متبقي ة مخط ط لھ ا تن تج م ن ط ارئ إش عاعي،
تض منت التوص يات توص ية بمس تويات مرجعي ة للتع رض الح اد أو الس نوي يمك ن أن تك ون أكب ر م ن  ٢٠ملّ ي
سيفرت ولكن ليس أكبر من  ١٠٠ملّي سيفرت .وأوصت أيضًا ب النظر ف ي تقلي ل الجرع ات ،وبب ذل جھ ود لتقلي ل
الجرعات عندما تقترب من  ١٠٠ملّي سيفرت ،وأن يحصل األفراد على معلومات عن مخاطر اإلش عاعات وع ن
التدابير الرامية إلى تقليل الجرعات ،وإجراء تقييم للجرعات الشخصية .واخت ارت الھيئ ة الرقابي ة الياباني ة ،وھ ي
’وكال ة األم ان الن ووي والص ناعي‘ ،تطبي ق المس توى المرجع ي األدن ى الب الغ  ٢٠ملّ ي سيفرت/س نة كمس توى
مرجعي لوقاية الجمھور.
 ٩٣تصدر التوصيات الدولي ة بش أن الوقاي ة م ن اإلش عاعات م ن اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات .وتؤخ ذ ھ ذه التوص يات بع ين
االعتب ار ل دى وض ع مع ايير األم ان الدولي ة ،بم ا فيھ ا مع ايير الوقاي ة م ن اإلش عاعات )مع ايير األم ان األساس ية الدولي ة للوقاي ة م ن
اإلشعاعات المؤيِّنة وألمان المصادر اإلشعاعية )معايير األمان األساسية(( ،التي وضعتھا وأقرتھا عدة منظمات دولية وصدرت تح ت
رعاية الوكالة .و ُتستخدم معايير األمان األساسية في جميع أنحاء العالم في وضع لوائح وطنية لوقاية الناس والبيئة م ن اآلث ار الض ارة
المحتملة للتعرض لإلشعاع المؤين .ووف رت التوص يات الت ي أص درتھا اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات ف ي ع ام  ٢٠٠٧إط ارً ا
منقحً ا للوقاية من اإلشعاعات .وشملت ھذه التوصيات استحداث مس تويات مرجعي ة الس تراتيجيات الوقاي ة .وف ي وق ت وق وع الح ادث،
كان يجري تنقيح معايير األمان األساسية وذلك ،في جملة أمور ،لمراعاة ھذه التوصيات.
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اإلطار  -٧-٤مسارات التعرض
مسارات التعرض ھي مسالك ،أي سالسل من التغيرات أو األحداث ،تشكل التتابع الذي تتحرك به المواد المش عة عب ر البيئ ة ،وتجع ل
الناس في نھاية المطاف عرضة لإلصابة بجرعات إش عاعية .وتتمي ز ھ ذه المس ارات بالعدي د م ن الجوان ب ،بم ا ف ي ذل ك العملي ة الت ي
تصل بھا المواد إلى البيئة ،والوسائط التي تنتقل فيھا المواد من المصدر ،ونقطة التعرض الت ي يت أثر فيھ ا الن اس باإلش عاعات ،وس بل
التعرض التي تحدد كيف يتعرض الناس لإلشعاعات الخارجية وكيف يمكن أن تدخل المواد المشعة في الجسم )وذلك م ثالً ع ن طري ق
األكل والشرب أو عبر الجلد( ،والسكان الذين يحتمل أن يتعرضوا لھ ذه الم واد .ويق دم الش كل أدن اه وص ًفا مبس ًطا لمس ارات التع رض
الناتجة من الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية.

وقاية األطفال
كانت وقاية األطفال مصدر قلق خاص لآلباء واألمھات في المناطق المتضررة من الح ادث .وألغ راض الوقاي ة،
تستخدم التوصيات الحالية الصادرة عن اللجنة الدولية للوقاية م ن اإلش عاعات ،فيم ا يتعل ق بمجم وع الس كان ،بم ا
يش مل األطف ال ،معام ل مخ اطرة ،مع دالً حس ب الض رر اإلش عاعي ،أعل ى )بنح و  (٪٣٠م ن مع دل المخ اطرة
الخاص بالسكان البالغين .وينعكس ھذا االختالف في التوصيات والمعايير الدولية للوقاية من االشعاعات.

تأثير تدابير الوقاية من اإلشعاعات واإلجراءات المتخذة لوقاية الجمھور
البنية األساسية المناسبة الخاصة بالمرافق العامة ضرورية لدعم التدابير الرامي ة إل ى الح د م ن تع رض الجمھ ور
في أعقاب وقوع طارئ نووي أو إشعاعي ] .[199وقد تعيّن التعامل مع عواقب الزلزال والتسونامي والحادث في
حال ة كان ت فيھ ا البني ة األساس ية المحلي ة ق د انھ ارت .فبس بب الزل زال والتس ونامي ،ت دمَّر أو تض رَّ ر العدي د م ن
١٢٩

المراف ق العام ة والمن ازل واألعم ال التجاري ة ،وح دث إخ الل ش ديد بإمكاني ة الحص ول عل ى خ دمات الھ اتف
واإلنترن ت ،وإم دادات الكھرب اء والغ از ومي اه للش رب ،والنق ل الع ام ،وتوزي ع األغذي ة والبن زين وزي ت التدفئ ة.
وكانت درجة الحرارة الخارجية منخفضة ،والجو ممطرً ا والثلج يتساقط ،والتدفئة غير كافية .وكان معني ذلك أنه
لم يكن بوسع العديد من المقيمين البقاء في المالجئ لفترات طويلة من دون مالبس دافئة ومعاطف.
وأثرت ھذه الظروف الصعبة على تنفيذ التدابير الوقائية الالزمة لوقاية الناس من التعرض لإلش عاعات .فم ثال ل م
يتسنّ استخدام الغسل لتطھير الذين الذوا بالمالجئ ،ألن الماء كان يصرف بالحصص في معظ م المالج ئ ،وك ان
مخصصًا للشرب.
اإلطار  -٨-٤تنقيح معايير األمان األساسية التي كانت سارية المفعول في وقت وقوع الحادث :المستويات المرجعية
كانت معايير األمان الدولية للوقاية م ن اإلش عاعات ،الس ارية المفع ول ف ي وق ت وق وع الح ادث ،ھ ي مع ايير األم ان األساس ية الدولي ة
للوقاية من اإلشعاعات المؤين ة وألم ان المص ادر اإلش عاعية لع ام  ،١٩٩٦أو مع ايير األم ان األساس ية لع ام  [137] ١٩٩٦وكان ت ھ ذه
المعايير تقضي ب أن تك ون الجرع ة الفعال ة اإلض افية الت ي يمك ن أن يتلقاھ ا األف راد م ن الممارس ات المخط ط لھ ا والخاض عة للمراقب ة
محددة بحد أقصى قدره  ١ملّي سيفرت في السنة )وفي ظروف خاصة ،يمكن تطبيق جرعة فعالة تصل إل ى  ٥ملّ ي س يفرت ،ش ريطة
أن ال يتجاوز متوسط الجرعة الفعالة على مدى خمس سنوات متتالية  ١ملّي سيفرت في السنة( .وشددت معايير األمان األساس ية لع ام
 ١٩٩٦على أن حدود الجرعات ھذه ال تنطبق على القرارات المتعلقة بما إن كان ينبغي القيام بت دخل م ا ،وكي ف ينبغ ي القي ام ب ه ،ف ي
حالة وقوع حوادث ،عندما يتعين إيالء االعتب ار للجرع ات المتوقع ة والتخفيض ات المحتمل ة للجرع ات الت ي يمك ن تالفيھ ا والجرع ات
المتبقية في نھاية المطاف .ووفرت متطلبات مع ايير األم ان األساس ية لع ام  ١٩٩٦المتعلق ة تحدي ًدا ب الطوارئ مس تويات عام ة موجب ة
للتدخل يُتوقع أن يتم فيھا التدخل في أي حالة طارئة ،مثل اإليواء واإلجالء وحجب الغ دة الدرقي ة ،ومس تويات عام ة موجب ة للتص رف
بشأن األغذية.
وإض افة إل ى ذل ك ،كان ت الوكال ة ق د أص درت ف ي ع ام  ٢٠٠٢مع ايير أم ان تحت وي عل ى متطلب ات مح ددة بش أن التأھ ب والتص دي
للطوارئ النووية أو اإلشعاعية ] ،[69تتضمن معايير جرعات لتنفيذ اإلجراءات الوقائية ،مثل اإلي واء واإلج الء وحج ب الغ دة الدرقي ة
بتعاطي اليود .وأنشأت ھذه المعايير متطلب ات بش أن المس توى المناس ب م ن التأھ ب والتص دي للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية بھ دف
التقليل من عواقب أي حالة طوارئ إذا وقعت )انظر القسم  ٣لالطالع على المزيد من المعلومات(.
وفي وقت وقوع الحادث ،كان ت مع ايير األم ان األساس ية لع ام  ١٩٩٦قي د االس تعراض وذل ك ،ف ي جان ب من ه ،ف ي ض وء التوص يات
العامة الجديدة التي صدرت من اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات في عام  .[129] ٢٠٠٧وكانت اللجنة المذكورة قد أص درت ،قب ل
وقوع الحادث مباشرة ،توصيات محددة بشأن تطبيق توصياتھا الجديدة لوقاية الناس في ح االت التع رض للط وارئ ] [127ووقاي ة م ن
يعيشون في مناطق ملوثة تلوثا طويل األمد بعد وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ].[197
وتضمنت توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات لعام  ٢٠٠٧تنقيحً ا لنھج التعام ل م ع ح االت التع رض الطارئ ة ،بم ا ف ي ذل ك
مفھوم المستوى المرجعي الذي ينبغي استخدامه في استراتيجيات الوقاية .وكان المستوى المرجعي ال ذي أوص ت ب ه ھ و جرع ة فعال ة
)حادة أو سنوية( يمكن أن تكون أكبر من  ٢٠ملّي سيفرت ولكن ل يس أعل ى م ن  ١٠٠ملّ ي س يفرت .وك ان المعت زم ھ و اس تخدام ھ ذا
المستوى المرجعي فيما يتعلق بالمعايير العامة للتعامل مع اإلجراءات الوقائية الشخصية في األحوال غير العادية ،التي كثيراً ما تكون
أحواال قصوى ،حيث يكون من شأن اإلجراءات المتخ ذة للح د م ن التع رض أن تس بب اإلخ الل ،عل ى أس اس أن الجرع ة الفعال ة الت ي
تصل إلى نحو  ١٠٠ملّي سيفرت ستبرِّ ر دائمًا تقريبًا اتخاذ إجراءات وقائية .وبالنسبة لمراحل إعادة التأھيل في فترة ما بعد الح وادث،
يمكن أن يكون المستوى المرجعي أكبر من  ١ملّي سيفرت ،ولكن ليس أكثر من  ٢٠ملّي سيفرت .وأكدت التوصيات الجديدة أيضًا أن
القيمة المختارة للمستوى المرجعي ستتوقف على الظروف السائدة فيما يتعلق بالتعرض قيد النظر.
وتم إدراج النھج الجديد في معايير األمان األساسية المنقح ة ،الص ادرة ف ي ع ام  ٢٠١٤بعن وان ’الع دد  GSR Part 3م ن سلس لة مع ايير
األمان الصادرة عن الوكالة :الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية :معايير األمان األساسية الدولية‘.[198].

وكان ت بع ض اإلج راءات الوقائي ة ص عبة ج دا عل ى الس لطات وش اقة إل ى أقص ى ح د عل ى األف راد المتض ررين
والمجتمعات المحلية المتضررة ] .[200, 201وكان اإليواء واإلجالء مخال بصفة خاصة لنحو  ١٦٠ ٠٠٠شخص
كانوا معزولين عن مجتمعاتھم المحلية وال يتوفر لھم الحصول إال على إمدادات محدودة لتلبية احتياجاتھم اليومي ة
)الشكل )٦-٤أ(( .وتم في نھاية المطاف نقل الناس إلى أماكن أخرى ،ولكن ظروفھم المعيش ية المعت ادة تض ررت
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تض ررً ا خطي رً ا )الش كل )٦-٤ب(( .وكان ت ف رص العم ل والمش اركة ف ي األنش طة المجتمعي ة مح دودة .وكان ت
احتماالت المستقبل لھم غير مؤكدة والتخطيط للمستقبل صع ًبا للغاية.

)أ(

)ب(

الش كل  -٦-٤أدى اإلج الء األول ي إل ى ظ روف ازدح ام ف ي المالج ئ) .أ( أح د كب ار المس ؤولين التنفي ذيين ف ي ش ركة طوكي و للطاق ة
الكھربائي ة )تيبك و( يعت ذر لل ذين ت م إجالؤھ م ،وذل ك ف ي مرك ز إج الء ف ي  ٢٢آذار/م ارس ) ٢٠١١الص ورة مھ داة م ن كويش ي
ناكومارا) (AP Images/picturedesk.com/ب( تضررت الظروف المعيشية المعتادة لمن أُعيد نقلھم تضررا كبيرا )الص ورة مھ داة م ن
الدكتور يوجيرو كورودا/جامعة فوكوشيما الطبية(.

كما أن الذين كانوا قد عانوا من عواقب الزل زال والتس ونامي خض عوا أي ً
ض ا للمزي د م ن الض غط الب دني والنفس ي
الناتج من إيوائھم وإجالئھم وترحيلھم .وكانت القيود المفروضة على المنتجات المخصصة لالستھالك العام مھم ة
وضرورية ،لكنھا تسببت في ضرر اقتصادي وضرر للسمعة أو ضرر اجتماعي للمنتجين المحليين.

 -٢-٢-٤تقييد التعرض المھني بما في ذلك تعرض عمال الطوارئ
اليابان طرف في ’اتفاقية الحماية من اإلشعاعات‘ لعام ) ١٩٦٠االتفاقية رقم  ،(١١٥المعتمدة تحت رعاية منظم ة
العمل الدولية ] .[164وكانت اللوائح اليابانية بشأن التعرض المھني متوافقة مع التوصيات والمعايير الدولية بشأن
الوقاية اإلشعاعية المھني ة .وق د ق ررت ھ ذه الل وائح ح د الجرع ة للتع رض المھن ي بجرع ة فعال ة ق درھا  ٢٠ملّ ي
سيفرت في السنة في المتوسط على مدى خمس س نوات ،و ٥٠ملّ ي س يفرت ف ي أي س نة واح دة ] .[137وبالنس بة
لعم ال الط وارئ ،وھ م "العم ال ال ذين يمك ن أن يتعرض وا لجرع ة تتج اوز ح دود الجرع ة المھني ة أثن اء أدائھ م
إجراءات ترمي إلى التخفي ف م ن عواق ب حال ة ط وارئ عل ى ص حة اإلنس ان وأمان ه وعل ى نوعي ة الحي اة وعل ى
الممتلكات والبيئة" ] ،[48كان مطب ًقا معيار للحد األقصى للجرعة الفعالة قدره  ١٠٠ملّي سيفرت .وتعيّن أن ترفع
الس لطات الياباني ة ھ ذا المعي ار مؤق ًت ا إل ى ح د جرع ة ق دره  ٢٥٠ملّ ي س يفرت لعم ال الط وارئ ال ذين ك انوا
موج ودين ض من  ٣٠ك م م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة حت ى  ١٦ك انون األول/ديس مبر ٢٠١١
)انظر القسم .(٢-٣
وك ان الح د المق رر بواس طة المع ايير الدولي ة ف ي وق ت وق وع الح ادث )مع ايير األم ان األساس ية لع ام (١٩٩٦
لجرعات التعرض المھني في ’ظروف خاصة‘ ھو  ١٠٠ملّي سيفرت ] .[137وك ان المس توى األعل ى للمس تويات
المرجعية الموصى بھا دوليًا من قبل اللجنة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات ھ و أي ً
ض ا  ١٠٠ملّ ي س يفرت ]،[129
على ال رغم م ن أن التوص يات تش ير إل ى أن ه يج وز ف ي ح االت اس تثنائية أن يتلق ى العم ال المتطوع ون ال ذين ت م
إبالغھ م ب ذلك جرع ات أعل ى م ن ھ ذا المس توى لك ي يتمكن وا م ن إنق اذ األرواح أو من ع اآلث ار الص حية الش ديدة
الناجمة من اإلشعاعات أو من ع نش وء وتط ور ظ روف كارثي ة .ول دى تحدي د القيم ة  ٢٥٠ملّ ي س يفرت ،وض عت
السلطات اليابانية في اعتبارھا التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الدولية للوقاية من اإلش عاعات[196, 202] ،
والمتطلبات الواردة في معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،التي تقت رح قيم ة إرش ادية ق درھا  ٥٠٠ملّ ي س يفرت
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لمن يعملون في أنشطة الطوارئ ،أو ف ي عملي ات الط وارئ الت ي تھ دف إل ى من ع ح دوث مزي د م ن الت دھور م ن
جراء حادث نووي .وتم تنفيذ حد الجرعة المنقح لعمال الطوارئ بموجب مرسوم اإلعفاء ال ذي ص در م ن وزارة
الصحة والعمل والشؤون االجتماعية بعد ثالثة أيام من إعالن السلطات حالة الطوارئ ) ١٤آذار/مارس .(٢٠١١
وقد أُلغي مرسوم اإلعفاء في  ١٦كانون األول/ديسمبر .[203] ٢٠١١

التعرض لإلشعاعات
-٣-٤
ّ
على المدى القصير ،كانت أھم العوامل التي ساھمت في تع رض الجمھ ور ھ ي التالي ة (١) :التع رض الخ ارجي
الناتج من النويدات المشعة الموجودة في الغيمة والمترسبة على األرض؛ و) (٢التعرض ال داخلي ال ذي يص يب
الغدة الدرقية بس بب األخ ذ ال داخلي للي ود ،١٣١-والتع رض ال داخلي ال ذي يص يب األعض اء واألنس جة األخ رى
والراج ع أساس ا إل ى األخ ذ ال داخلي للس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم .١٣٧-وعل ى الم دى الطوي ل ،س يكون أكث ر
العوامل المساھمة أھمية في تعرض الجمھور ھو اإلشعاع الخارجي الناتج من السيزيوم ١٣٧-المترسب.
وقد اس ُتخدم في التقييمات المبكرة للجرعات اإلشعاعية الرصد البيئ ي ونم اذج تق دير الجرع ات ،وأدى ذل ك إل ى
بعض حاالت المغاالة في التقدير .وفيما يتعلق بالتقديرات الواردة في ھذا التقري ر ،أُدرج ت أيض ا بيان ات الرص د
الفردي التي قدمتھا السلطات المحلية ،بغية توفير معلومات أدق عن الجرعات الشخصية الفعلية المتلق اة وع ن
توزيعھا .وتشير ھذه التقديرات إلى أن الجرعات الفعالة التي أصابت أفراد الجمھور كانت منخفض ة ،ومش ابھة
بصفة عامة لنطاق الجرعات الفعالة التي يتم تلقيھا بسبب المستويات العالمية إلشعاعات الخلفية الطبيعية.
وف ي أعق اب وق وع أي ح ادث ن ووي ينط وي عل ى إط الق كمي ات م ن الي ود ١٣١-وأخ ذ داخل ي ل ه م ن جان ب
األطفال ،يك ون أخ ذه ال داخلي إل ى غ ددھم الدرقي ة والجرع ات الالحق ة الت ي يتلقونھ ا مص در قل ق خ اص .وف ي
أعق اب ح ادث فوكوش يما داييتش ي ،كان ت الجرع ات المكافئ ة المبل غ عنھ ا الت ي تلقتھ ا الغ دد الدرقي ة لألطف ال
منخفضة ألن أخذھم الداخلي لليود ١٣١-ك ان مح دودًا ،ويرج ع ذل ك جزئ ًي ا إل ى القي ود الت ي ُفرض ت عل ى مي اه
الشرب وعلى األغذية ،بما فيھ ا الخض روات الورقي ة والحلي ب الط ازج .وھن اك جوان ب ع دم ت يقن بش أن األخ ذ
نظرا لشح بيانات الرصد اإلشعاعي الفردي الموثوقة لھذه الفترة.
الداخلي لليود عقب الحادث مباشرةً ،
وبحل ول ك انون االول/ديس مبر  ،٢٠١١ك ان ح والي  ٢٣ ٠٠٠م ن عم ال الط وارئ ق د ش اركوا ف ي عملي ات
الطوارئ .وكانت الجرعات اإلشعاعية الفعال ة الت ي أص ابت معظمھ م أق ل كثي ًرا م ن ح دود الجرع ة المھني ة ف ي
اليابان .وم ن ھ ذا الع دد ،ك ان ١٧٤ع امالً ق د تج اوزوا المعي ار األص لي الخ اص بعم ال الط وارئ ،وك ان  ٦م ن
عمال الطوارئ ق د تج اوزوا المعي ار الم نقح مؤقت ا للجرع ة الفعال ة ف ي ح االت الط وارئ ال ذي وض عته الس لطة
اليابانية .وقد حدثت بعض أوجه القصور في تنفيذ متطلبات الوقاية من اإلشعاعات المھني ة ،بم ا ف ي ذل ك أثن اء
الرص د والتس جيل المبك رين للجرع ات اإلش عاعية الت ي تلقاھ ا عم ال الط وارئ ،وف ي ت وافر واس تخدام بع ض
المعدات الواقية ،وفي التدريب المرتبط بھا.
وقد استندت تقديرات الجرعات ال واردة ف ي ھ ذا التقري ر إل ى التق ديرات الدولي ة للجرع ات الت ي وض عتھا منظم ة
الصحة العالمية ولجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ،وھي ملخصة في اإلطار  .٩-٤واستفاد
ھذا التقرير أيضًا من توافر بيانات إضافية ،وال سيما من الدراس ة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية ف ي
فوكوشيما والبيانات عن القياسات المباشرة للجرعات الت ي أجري ت عل ى الن اس وعل ى اإلش عاعات الموج ودة ف ي
البيئة .وقد قُدمت ھذه البيانات م ن قب ل الخب راء والمؤسس ات والس لطات المحلي ة وحكوم ة الياب ان ،وك ذلك ش ركة
تيبكو ،وأُخضعت للتحليل اإلحصائي.
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وق د اختلف ت التق ديرات ألنھ ا أجري ت ف ي فت رات مختلف ة وبمنھجي ات مختلف ة .فف ي ح ين كان ت تق ديرات منظم ة
الصحة العالمية أعلى عموما من تقديرات لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآث ار اإلش عاع ال ذري ،ك ان ھ ذا ف ي
المق ام األول ألن تق ديرات منظم ة الص حة العالمي ة كان ت توقع ات مبك رة للجرع ات مس تندة إل ى بيان ات مح دودة
للغاية في أعقاب الحادث .وكانت تقديرات منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية المذكورة للجرعات الت ي تلقاھ ا
أف راد الجمھ ور مق ّي دة بمحدودي ة ت وافر القياس ات اإلش عاعية المباش رة للجرع ات الشخص ية الت ي أص ابت الن اس،
وأجريت في المقام األول باستخدام نماذج لتقدير الجرعات على أساس الظروف البيئية .وعلى ال رغم م ن أن ھ ذه
االختالفات تجعل من الصعب إج راء مقارن ة تفص يلية ف إن التق ديرات ال واردة ف ي ھ ذا التقري ر وتق ديرات منظم ة
الصحة العالمية واللجنة العلمي ة الم ذكورة متس قة إل ى ح د بعي د ف ي الدالل ة عل ى أن الجرع ات كان ت عمو ًم ا دون
المستويات المرجعية المحددة في التوصيات والمعايير الدولية.
اإلطار  -٩-٤تقديرات الجرعات التي أجرتھا منظم ة الص حة العالمي ة ف ي ع ام  [146] ٢٠١٢ولجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة
بآثار اإلشعاع الذري في عام [148] ٢٠١٤
في عام  ،٢٠١٢أصدرت منظمة الصحة العالمية تقييمًا مبكرً ا للتعرض لإلشعاعات نتيجة للحادث .ووفر التقييم تقديرً ا أوليًا للجرع ات
اإلشعاعية التي تلقاھا أفراد نمطي ون م ن الجمھ ور ،أُج ري بتطبي ق تقني ات النمذج ة عل ى المعلوم ات الت ي أتاحتھ ا عل ى الص عيد الع ام
المؤسسات الحكومية والتي تم جمعھا حتى أيلول/سبتمبر  .٢٠١١وفي ذلك الحين ،كانت البيانات الالزمة إلجراء تقييم كام ل إم ا غي ر
متوفرة أو غير كافية .واس ُتخدم عدد من االفتراضات الحذرة التي ربما تكون قد أدت إلى غلو في تقدير بع ض الجرع ات .فعل ى س بيل
المثال ،اس ُتخدمت افتراضات حذرة من أجل تقليل احتمال التق دير ال بخس للمخ اطر الص حية الت ي تنش أ ف ي نھاي ة المط اف فيم ا يتعل ق
ب اإلجراءات الوقائي ة واس تھالك األغذي ة .وم ع ذل ك ،أوض ح التقي يم أن الجرع ة الفعال ة اإلجمالي ة النمطي ة الت ي تلقاھ ا ك ل م ن أف راد
الجمھور على حدة في موقعين من مواقع التعرض المرتفع نسبيا في محافظة فوكوشيما خ الل الس نة األول ى بع د وق وع الح ادث كان ت
ضمن نطاق جرعة فعالة قدرھا  ٥٠-١٠ملّي سيفرت .وفي ھذه المواقع األكثر تضررً ا ،كان التعرض الخارجي ھو المس اھم الرئيس ي
في الجرعة الفعالة .وفي بقية محافظة فوكوشيما ،ق ِّدر أن الجرع ة الفعال ة تق ع ض من نط اق جرع ة فعال ة ق درھا  ١٠-١ملّ ي س يفرت.
وقُ ِّدر أن الجرعات الفعالة في معظم اليابان تقع ضمن نطاق جرعات فعالة قدرھا  ١-٠٫١ملّي سيفرت ،بينما في بقية دول العالم كانت
كل الجرعات الفعالة أقل من  ٠٫٠١ملّي سيفرت ،وفي العادة أقل من ھذا المستوى بكثير.
وفي عام  ،٢٠١٤أصدرت لجنة األمم المتحدة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري تقري رً ا ع ن الح ادث تض مّن الجرع ات التقديري ة
التي أصابت العاملين وأف راد الجمھ ور .واس تندت تق ديرات الجرع ات الفعال ة الخارجي ة الت ي أص ابت أف راد الجمھ ور إل ى المعلوم ات
المتاحة عن كثافة ترسيب السيزيوم ١٣٧-في مختلف المناطق على امت داد ال زمن ،وإل ى األنم اط التقديري ة ألم اكن الس كان وح ركتھم.
وأشارت تقديرات اللجنة العلمية المذكورة إلى أنه ،في المناطق التي تم اخالؤھا التي ك ان يوج د فيھ ا أعل ى متوس ط للتق ديرات ،كان ت
الجرعة الفعالة التي تلقاھا البالغون قبل عملية اإلجالء وأثنائھا ،في المتوس ط ،أق ل م ن  ١٠ملّ ي س يفرت ،ونح و نص ف ھ ذا المس توى
لمن تم إجالؤھم في وقت مبكر .وقُ ِّدر أن البالغين الذين يعيشون في مدينة فوكوشيما تلق وا ،ف ي المتوس ط ،جرع ة فعال ة ق درھا نح و ٤
ملّي سيفرت في السنة األولى بعد الحادث؛ وكانت الجرعات الفعالة التقديرية للرضع الذين في سن عام واحد حوالي الضعف.
وقُ ِّدر أن من يعيشون في مناطق أخرى داخل محافظة فوكوشيما وفي المحافظات المجاورة تلقوا جرع ات فعال ة مش ابھة لھ ذه أو حت ى
أقل منھا؛ وقُ ِّدر أنه تم تلقي جرعات فعالة أقل في األماكن األخرى ف ي الياب ان .وق َّدرت اللجن ة العلمي ة الم ذكورة أن الجرع ات الفعال ة
المتلقاة على مدى العمر بسبب وقوع الحادث والتي يمكن ،في المتوسط ،أن يتلقاھا من يواصلون العيش في فوكوشيما تبلغ أعل ى قل يالً
من  ١٠ملّي سيفرت .وكانت حاالت التعرض لإلشعاعات في الدول المجاورة وبقية العالم بس بب الح ادث أق ل بكثي ر م ن تل ك الت ي ت م
تلقيھا في اليابان؛ وكانت الجرعات الفعالة أقل من  ٠٫٠١ملّي سيفرت .بيد أن اللجنة العلمية المذكورة شددت على وج ود تف اوت كبي ر
بين األفراد حول ھذه القيمة ،تبعا ً لمكانھم واألغذية التي يستھلكونھا.
__________________
ملحوظة :كما ھو مبين في اإلطار  ٣-٤فإن الجرعات األساسية الطبيعية العالمية التي أُبلغت عنھا لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلش عاع
الذري ھي جرعة سنوية يبلغ متوسطھا  ٢٫٤ملّي س يفرت )وھ و م ا يعن ي جرع ة متراكم ة عل ى م دى العم ر مجموعھ ا نح و  ١٧٠ملّ ي س يفرت(،
بمدى يتراوح عادة بين  ١و ١٣ملّي سيفرت ،في حين تتلقى مجموعات سكانية كبيرة جرعات أساسية طبيعية تتراوح بين  ١٠و ٢٠ملّي سيفرت.

١٣٣

 -١-٣-٤تعرض الجمھور
التعرض الخارجي
كان النھج األوّ لي لتقدير الجرعات الفعالة الت ي أص ابت أف راد الجمھ ور بس بب التع رض الخ ارجي مس تن ًدا أسا ًس ا
إلى البيانات المستمدة من القياسات البيئية لمعدالت مكافئ الجرعة المحيطة وإل ى حس ابات ودراس ات استقص ائية
ألماكن الناس وسلوكھم الشخصي .وشملت البيانات المستخدمة قياسات واسعة النطاق لمك افئ الجرع ة المحيط ة،
بما في ذلك استخدام أجھزة محمولة على السيارات.
وقد أعد المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية تقديرات للجرعات الفعال ة الناتج ة م ن ح االت التع رض الخ ارجي الت ي
أصابت م ن أج ابوا عل ى اس تبيانات الدراس ة االستقص ائية الم ذكورة خ الل األش ھر األربع ة الت ي أعقب ت الح ادث
الن ووي ] .[204واس تندت التق ديرات إل ى التحرك ات الت ي أعلنھ ا الن اس ومس تويات اإلش عاعات ذات الص لة ف ي
البيئات المحلية.
و ُنشر عدد من التقديرات للجرعات الشخصية الفعالة الناتجة من التع رض الخ ارجي ف ي األش ھر األربع ة األول ى
] .[205–208وعلى سبيل المثال ،في منطقة سوسو) ٩٤التي تضم ’منطقة إجالء‘ و’منطقة إج الء مقص ود‘( ،كان ت
ھذه الجرعات أقل كثيرً ا من  ٥ملّي سيفرت في حالة  ٪٩٨٫٧من المقيمين )بجرعة فعالة قصوى قدرھا  ٢٥ملّ ي
س يفرت( .وف ي محافظ ة فوكوش يما ف ي مجملھ ا ،بم ا ف ي ذل ك منطق ة اإلج الء ومنطق ة اإلج الء المقص ود ،كان ت
الجرعات أقل من  ٣ملّي سيفرت بالنسبة لـ  ٪٩٩٫٤من المقيمين الذين شملتھم الدراسة االستقصائية ].[208
وق د أج ري ف ي ھ ذا التقري ر تحلي ل إحص ائي للجرع ات الفعال ة الشخص ية الناتج ة م ن اإلش عاعات الخارجي ة ف ي
مختل ف بل ديات محافظ ة فوكوش يما والت ي ق َّدرھا المعھ د ال وطني للعل وم اإلش عاعية باس تخدام بيان ات الدراس ة
االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الص حية ف ي فوكوش يما للفت رة م ن  ١١آذار/م ارس إل ى  ١١تموز/يولي ه ٢٠١١
)اس ُتبعدت الجرع ة الفعال ة الناتج ة م ن التع رض الخ ارجي إلش عاعات الخلفي ة الطبيعي ة( .ونت ائج ھ ذا التحلي ل
معروض ة ف ي الش كل  ٧-٤بالنس بة للبل ديات الواقع ة ف ي المنطق ة المندرج ة ف ي دائ رة ش عاعھا  ٢٠ك م وبالنس بة
للبلديات الواقعة خارج ھذه المنطقة .ويوضح ھذا الشكل أيضًا أن الجرعات الخارجية في األشھر األربعة األول ى
كان ت ،ف ي المتوس ط ،أق ل ب ين الس كان الموج ودين ف ي منطق ة العش رين كيل ومترً ا مم ا كان ت علي ه ب ين الس كان
الموجودين خارج المنطقة ،نتيجة إلخالء ھذه المنطقة في وقت مبكر .وتميل النتائج المتحصل عليھا داخل منطقة
العشرين كيلومترً ا إلى الداللة على توزيعات أوسع من التوزيعات الخاصة باألماكن الواقع ة خ ارج ھ ذه المنطق ة.
ويرجع ذلك إلى إجالء أفراد المجتمع المحلي الواحد إلى عدة أماكن ،وفي كثير م ن األحي ان ح دوث عملي ات نق ل
أخرى ،حيث أدى ذلك إلى اختالفات في الجرعات المتلقاة .وقد نمذج المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية ھ ذا ال نمط
المعقد باستخدام  ١٨سيناريو لإلخالء.

 ٩٤منطقة في الجزء الشرقي من محافظة فوكوشيما ،تضم مدينة سوما ومدينة مينامي-سوما وبلدة ھيرونو وبلدة ناراھا وبلدة توميوك ا
وقرية كاوايتشي وبلدة أوكوما وبلدة فوتابا وقرية كازوراو وبلدة ناميي وبلدة شينتي وقرية إيتاتي ،وكان العديد من ھ ذه الم دن والق رى
واق ًعا داخل ’منطقة اإلجالء‘ أو ’منطقة اإلجالء المقصود‘.

١٣٤

وھناك جوانب عدم تيقن مرتبطة باستخدام المقابالت مع السكان والقياس البيئي ونماذج تقدير الجرعات م ن أج ل
تقدير الجرعات التي أصابت أفراد الجمھ ور .وم ن ث م فالرص د اإلش عاعي الشخص ي ألف راد الجمھ ور ض روري
إلجراء إعادة تقدير موثوقة للجرعات اإلشعاعية.
أما التأكيد األكثر أھمية للجرعات الشخصية الناتجة من اإلشعاعات الخارجية فقد وفرته البيانات المتعلقة بالرصد
الفردي الذي أُجري باستخدام أجھزة قي اس الجرع ات الشخص ية .وعن دما ت وافرت نت ائج الرص د الف ردي ،أتاح ت
المقارنة بين النھجين المختلفين  -نھج استخدام االفتراضات بشأن ع ادات الن اس والنم اذج لتق دير الجرع ة الفعال ة
المتلقاة مقابل نھج رصد مكافئ الجرعة الشخصية الفعلي المتل َّقى.٩٥
وقد أشارت النتائج إلى أن الجرعات التي تم تلقيھا في الواقع ،كما تم قياسھا في أجھ زة الرص د الشخص ي ،كان ت
أقل عمومًا من الجرعات التقديرية المستنتجة من االستبيانات والنمذجة .وي رد ف ي الش كل  ٨-٤مث ال لمقارن ة م ن
ھذا النوع أجرتھا إحدى الحكومات المحلية ،وھو يشير إلى أن الجرعات المستنتجة م ن النم اذج تك ون ف ي الع ادة
تقديرات مغالى فيھا مقارنة بالجرعات المتلق اة ف ي الواق ع )وق د ل وحظ ذل ك أيض ا خ الل تقييم ات الجرع ات الت ي
أجريت في أعقاب حادث تشرنوبل ].([169
وتضمنت الكمية الكبيرة من المعلومات التي قدمتھا اليابان للوكالة بيانات عن مكافئات الجرع ة الشخص ية ونت ائج
مستمدة من قياسات ع ّد الجرعات في كامل الجسم.
وق د ُس جلت ھ ذه المعلوم ات ف ي أوق ات مختلف ة ،وعل ى م دى فت رات مختلف ة ،وباس تخدام تقني ات قي اس مختلف ة،
وأجريت القياسات في كثير من المناطق المتضررة ،ولكن ليس في ك ل تل ك المن اطق .واألم ر المش ترك ب ين ھ ذه
البيانات ھو أن جميع مكافئات الجرعة الشخصية منخفضة )كانت الجرعات الفعالة المودعة الت ي ت م تق ديرھا م ن
ع ّد الجرع ات ف ي كام ل الجس م ال تك اد ت ذكر ،انظ ر أدن اه( ،ونتج ت م ن ذل ك مس تويات جرع ة فعال ة مش ابھة
لمستويات الجرعة الفعالة النمطية الناتجة من إشعاعات الخلفية الطبيعية.

٩٥

الكمية المستخدمة للرصد الفردي ،وھي مكافئ الجرعة الشخصية ،ھي بديل لكمية الجرعة الفعالة.

١٣٥

الش كل  -٧-٤كثاف ة االحتم ال اللوغ ارثمي الطبيع ي المث الي الموح د والتوزيع ات االحتمالي ة التراكمي ة للجرع ات الفعال ة الخارجي ة
التقديرية في مختلف مدن وبلدات وقرى محافظة فوكوشيما في األشھر األربعة التي تلت وق وع الح ادث ،عل ى أس اس بيان ات الدراس ة
االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما .ويمثل الجزء األعلى من الشكل التحليل الخاص باألماكن الواقعة في المنطق ة
المندرجة في الدائرة التي يبلغ ش عاعھا  ٢٠ك م )انظ ر القس م  ،(٣ويمث ل الج زء األس فل م ن الش كل التحلي ل الخ اص باألم اكن الواقع ة
خارج ھذه المنطقة .ويبين المفتاح الوارد أسفل الرسوم البيانية متوس ط الجرع ات ونط اق الثق ة بنس بة  ٪٩٥فيم ا يتعل ق بھ ذه األم اكن.
وفي البيانات األصلية ،تم تجميع كل الجرعات األقل من  ١ملي سيفرت في فئة الجرعات البالغة  ١ملي سيفرت.

١٣٦

الشكل  -٨-٤مقارنة الجرعات الشخصية الخارجية التقديرية بالجرعات المقاسة ،لمدينة متض ررة تمثيلي ة ،ف ي الفت رة ب ين تموز/يولي ه
 ٢٠١٢وحزيران/يونيه  .٢٠١٣ويتم تقدير الجرعات الفعالة بطريقة التقدير اإلحصائي )مبيَّن بالخط( ،بافتراض المك وث ف ي األم اكن
المغلقة والتدريع لمدة  ١٦ساعة والمكوث في الھواء الطلق لمدة  ٨س اعات؛ وع ن طري ق الرص د الشخص ي )مب يَّن باألعم دة( لمك افئ
الجرعة الشخصية في أحياء مختلفة من المدينة )مبيَّنة باألرقام( ].[209

الشكل  -٩-٤التوزي ع االحتم الي لمكافئ ات الجرع ات الشخص ية المرص ودة ألف راد الجمھ ور خ الل ع ام  ،٢٠١١المقدم ة م ن حكوم ة
اليابان بشأن بلديتين في المنطقة المتضررة توفرت عنھما بيانات محسوبة على أساس سنوي .وتوزيع كثاف ة االحتم ال المث الي الموح د
موضح بالنس بة للمدين ة ) ١الل ون األحم ر(؛ وكثاف ة االحتم ال المث الي الموح د موض حة بالنس بة للمدين ة ) ٢الل ون األزرق(؛ والتوزي ع
االحتم الي التراكم ي موض ح بالنس بة للبل ديتين كلتيھم ا )انظ ر اإلط ار  .(٦-٤ويب ين التحلي ل أن مكافئ ات الجرع ة الشخص ية الس نوية
منخفضة ،وتبلغ متوسطاتھا أقل من  ١ملّي سيفرت في السنة ،وتو ِّفر ثقة بنسبة  ٪٩٥بأن األفراد الذين تلقوا جرع ات فعال ة ف ي ھ اتين
البلديتين تلقوا جرعات أقل من  ٥ملّي سيفرت.

١٣٧

ويوضح الشكل  ٩-٤ھذا التحليل بالنسبة لبلديتين في المناطق المتضررة توافرت عنھم ا معلوم ات محس وبة عل ى
أساس سنوي .وقد أكد التحليل أن مكافئات الجرعة الشخصية السنوية منخفضة ،بمتوس ط جرع ات فعال ة أق ل م ن
 ١ملّي سيفرت في السنة ،بما يوفر ثقة بنسبة  ٪٩٥بأن الناس تلقوا جرعات فعالة أقل من  ٥ملّي سيفرت.

التعرض الداخلي
أجرى المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية والوكالة اليابانية للطاقة الذرية ومنظمات أخرى في اليابان قياسات لألخ ذ
الداخلي للنويدات المشعة باستخدام طريقة ع ّد الجرعات في كامل الجسم.
وبع د وق وع الح ادث ،أُج ري الرص د عل ى أكث ر م ن  ٢٠٠ ٠٠٠م ن المقيم ين ف ي أم اكن مختلف ة داخ ل محافظ ة
فوكوشيما .وكانت المستويات أقل عموما من المس توى الم نخفض للغاي ة ألدن ى نش اط قاب ل للكش ف عن ه بواس طة
عدادات الجرعات في كامل الجسم ،وتشير إلى األخذ الداخلي لكمي ات ض ئيلة أو ع دم األخ ذ ال داخلي ألي كمي ات
من النويدات المش عة إل ى الجس م .ونتيج ة ل ذلك ،ل م يك ن م ن الممك ن وال م ن الض روري إج راء تحلي ل إحص ائي
مفصل لھذه البيانات.
وحيثما كان بالوسع تحويل كميات األخذ ال داخلي المقيس ة إل ى جرع ات فعال ة ،م ع وض ع افتراض ات بش أن وق ت
األخ ذ ال داخلي وطبيعت ه ،كان ت الغالبي ة العظم ى م ن تق ديرات الجرع ة الفعال ة المودع ة أق ل م ن  ١ملّ ي س يفرت
] .[210وأُبلغ بأن إيداع الجرعات الفعالة التقديري المس تمد م ن قياس ات ع د الجرع ات ف ي كام ل الجس م لك ل م ن
السيزيوم ١٣٤-والسيزيوم ١٣٧-كان أقل من حوالي  ١ملّي سيفرت في حالة  ٪٩٩من المقيمين ].[206
وقد أُجري العديد من قياسات عد الجرعات في كامل الجسم بعد عدة أشھر م ن وق وع الح ادث [211, 212] ،وھ ي
لذلك ال تنطبق في كثير من األحيان إال على السيزيوم ١٣٧-والسيزيوم ،١٣٤-بسبب قصر العمر النص في للي ود-
 .١٣١ونظرا ألھمية األخ ذ ال داخلي للي ود ١٣١-ع ن طري ق االستنش اق واالب تالع كليھم ا ،ف ي الش ھر األول بع د
وقوع الحادث ،فإن ھذا جعل إصدار األحكام بشأن التعرض الداخلي صعبًا .إال أنه أمكن الكشف ع ن الي ود١٣١-
في القياسات التي أُجريت في جامعة ناغازاكي عل ى م ن ت م إجالؤھ م م ن محافظ ة فوكوش يما وم ن زاروھ ا لم دد
قصيرة ] .[213وكانت أعلى جرعة ممتصة تقديرية تلقتھا الغ دة الدرقي ة ھ ي  ٢٠ملّ ي غ راي )أي جرع ة مكافئ ة
تلقتھا الغدة الدرقية قدرھا  ٢٠ملّي سيفرت( ،وكانت الجرعة الفعالة المناظرة حوالي  ١ملّي سيفرت.
وكانت الجرعات الداخلية المتلقاة في الفترة األولى تتوقف على ما إن كان الناس يأكلون األغذية المنتجة محل ًي ا أم
أغذية من مكان آخر ،أو يشربون ماء الص نبور ،خ الل األي ام القليل ة األول ى ،قب ل تطبي ق القي ود بالكام ل .وتش ير
الدراسات االستقصائية عن أھم األغذية المستھلكة إلى أن التع رض الن اتج م ن اس تھالك الحلي ب واألغذي ة والم اء
كان منخفضًا ج ًدا ،ألن الحليب واألغذية المنتجة محل ًي ا ل م ت وزع عل ى المالج ئ ،ول م يُس تخدم للش رب ولتحض ير
حليب األطفال سوى المياه المعبأة في زجاجات.
وكان التعرض الناتج م ن اس تھالك الخض روات منخف ً
ض ا ألن القلي ل ج دا ،أو ال ش يء ،م ن الخض روات المنتج ة
محليا المزروعة في الھواء الطلق كان يؤكل )كان الوقت أوائل الربيع ،قبل بداية موس م الزراع ة( .وعملي ا كان ت
الخضروات المنتجة محليًا التي تستھلك ھي فقط تلك المزروعة في البيوت المحمية ،التي لم تكن ملوثة.

الجرعات التي تلقتھا الغدة الدرقية لدى األطفال
في أعقاب وقوع أي حادث نووي ينطوي على انبعاثات كبيرة من اليود ،١٣١-تكون الجرعات التي تصيب الغدة
الدرقية لدى األطفال شاغالً ھامًا بالنسبة لصحة الجمھور .والمسار المحتمل الرئيسي للجرعات التي تتلقاھا الغ دة
الدرقية لدى األطفال ھو في العادة تناول الحليب المحتوي على اليود.١٣١-
١٣٨

إال أن األخذ الداخلي النمطي لليود ١٣١-عن طريق حلي ب البق ر ك ان منخفض ا ج دا عق ب وق وع الح ادث ،بس بب
ع دد م ن العوام ل .فممارس ات م زارع األلب ان ف ي الياب ان ،مث ل إي واء الماش ية عمو ًم ا ،حال ت دون اب تالع أبق ار
م زارع األلب ان للي ود .١٣١-وك ان األخ ذ ال داخلي للي ود ١٣١-ع ن طري ق الحلي ب مح دو ًدا أي ً
ض ا بس ب مس اھمة
الحليب المنخفضة نسبيًا في النظام الغذائي للرضع ،وبسبب القيود الصارمة على اس تھالك الحلي ب الت ي فرض تھا
السلطات في أعقاب الحادث .وفي حين كانت ھناك مسارات بديلة البتالع اليود ،١٣١-مثل استھالك الخضروات
الورقية ومياه الشرب ،وبخاصة في الفترة المبكرة ج ًدا بعد وقوع االنبعاثات ،أدت القيود التي فرضت ف ورً ا عل ى
مياه الشرب واألغذية إلى الحد من األخذ الداخلي عبر ھذه المسارات.
ونتيجة لھذه العوامل فإن من المرجح أن األخذ الداخلي لليود ١٣١-من قبل األطفال كان منخفضًا ،ويرج ع أسا ًس ا
إل ى االستنش اق .بي د أن ه كان ت ھن اك أوج ه ع دم ت يقن مرتبط ة بتق ديرات األخ ذ ال داخلي للي ود ١٣١-والجرع ات
المكافئة التي تلقتھا الغدة الدرقية لدى األطفال في األيام القليلة األولى بعد وقوع الحادث.
فق د ق ِّدرت الجرع ات الت ي تلقتھ ا الغ دة الدرقي ة ل دى األطف ال ع ن طري ق رص د مس تويات اإلش عاعات الخارجي ة
الناتجة من نشاط اليود ١٣١-في تلك الغدة .وقيست ھ ذه المس تويات عل ى الجل د ،ب القرب م ن الغ دة الدرقي ة ،ل دى
أطف ال المن اطق الت ي ت م التنب ؤ ب أن جرع ات الغ دة الدرقي ة فيھ ا س تكون عالي ة .وأُبل غ ع ن ع دد مح دود م ن ھ ذه
القياسات المباشرة فيما يخص األسابيع الت ي تل ت الح ادث .وي رد ف ي الش كل  ١٠-٤ملخ ص لنت ائج دراس ة أُج ري
فيھا  ١٠٨٠قياسًا على أطفال في سن عام واحد إلى سن  ١٥عا ًم ا ف ي مدين ة إواك ي وبل دة كاوامات ا وقري ة ليت اتي
في الفترة  ٢٦إلى  ٣٠آذار/مارس .[214] ٢٠١١

الشكل  -١٠-٤توزيع صافي قيمة معدل الجرعة المقيس الذي تلقته الغدة الدرقية والذي ت م تق ديره بط رح قيم ة أش عة الخلفي ة الطبيعي ة
م ن القيم ة المق روءة ] ،[214أي مع دالت ص افي مك افئ الجرع ة المحيط ة ف ي الغ دة الدرقي ة ،ل دى  ١ ٠٨٠طف ًال ف ي س ن ص فر إل ى
 ١٥عامًا .وفي حالة  ٪٩٩من األطف ال ال ذين أج ري عل يھم االختب ار ،ك ان مع دل مك افئ الجرع ة المحيط ة المق يس ب القرب م ن الغ دة
الدرقية ھو  ٠٫٠٠٠ ٠٤ملّي سيفرت في الساعة أو أقل ،بما يناظر جرعة مكافئة تلقتھا الغدة الدرقي ة ق درھا نح و  ٢٠ملّ ي س يفرت أو
أقل.

١٣٩

وكان أعلى مكافئ جرعة محيطة تم قياسه بالقرب من الغ دة الدرقي ة لألطف ال الب الغين م ن العم ر س نة واح دة ھ و
 ٠٫٠٠٠١ملّي سيفرت في الساعة ،ومن ش أن ذل ك أن يك ون متس قا م ع جرع ة ممتص ة تلقتھ ا الغ دة الدرقي ة تبل غ
نحو  ٥٠ملّي غراي )جرعة مكافئة تلقتھا الغ دة الدرقي ة ق درھا  ٥٠ملّ ي س يفرت( .وأفي د ب أن الجرع ات المكافئ ة
التي تلقتھا الغدة الدرقية ،والتي تم تحدي دھا ف ي آذار/م ارس  ٢٠١١بواس طة ع داد مس حي لقي اس التألل ؤ يس تخدم
يودي د الص وديوم المن َّش ط بالث اليوم ل دى أطف ال ف ي منطق ة اإلج الء و’من اطق اإلج الء المقص ود‘ ،كان ت أق ل م ن
حوالي  ١٠ملّي سيفرت لدى  ٪٩٥٫٧من األطفال )بحد أقصى ق دره  ٤٣ملّ ي س يفرت( ] .[214وم ن الم رجح أن
جميع الجرعات كانت أقل من القيمة العامة المُثل ى الت ي تس توجب الت دخل للمعالج ة الوقائي ة ب اليود والبالغ ة ١٠٠
ملّي غراي فيما يخص الجرعة الممتصة المودعة التي يمكن تالفيھا التي تتلقاھا الغدة الدرقية بسبب اليود المش ع،
والتي تقررت في معايير األمان األساسية في عام  .[137] ١٩٩٦وكانت أيض ا ً أق ل م ن الجرع ة المتوقع ة البالغ ة
 ٥٠ملّي سيفرت في األيام السبعة األولى فيما يتعلق بحجب الغدة الدرقية بتعاطي اليود ،الت ي تق ررت ف ي مع ايير
األمان األساسية المنقحة ] [198كمعيار عام التخ اذ اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي األخ رى ف ي ح االت
التعرض الطارئة من أجل الحد من خطر حدوث اآلثار العشوائية .ومقارنة بذلك ،امتدت الجرعات الممتصة التي
تلقتھا الغدة الدرقية لدى األطفال في أعقاب حادث تش رنوبل إل ى ع دة آالف ملّ ي غ راي ] ،[169, 178وھ ذا أعل ى
بما يقرب من  ١٠٠مرة إلى  ١٠٠٠مرة.

 -٢-٣-٤التعرض المھني
عقب وقوع الحادث ،تعرض على الفور عمال الطوارئ الموجودون في الموقع لظروف عم ل قاس ية إل ى أقص ى
حد ومستويات إش عاعية عالي ة للغاي ة وھ م يس عون إل ى تحقي ق اس تقرار المف اعالت .وف ي الفت رة م ن آذار/م ارس
 ٢٠١١إلى آذار/مارس  ،٢٠١٢تجاوز  ١٧٤عامالً من بين العمال البالغ عددھم نحو  ٢٣ ٠٠٠عامل الذين كانوا
في الموقع المعي ار األص لي للجرع ة الفعال ة ف ي ح االت الط وارئ الب الغ  ١٠٠ملّ ي س يفرت ،وتج اوز س تة م نھم
المعي ار )الم نقح مؤق ًت ا( للجرع ة الفعال ة ف ي ح االت الط وارئ الب الغ  ٢٥٠ملّ ي س يفرت .ول م يتج اوز أي عم ال
جرعة فعالة قدرھا  ١٠٠ملّي سيفرت ف ي الس نوات الالحق ة .وتج اوز عام ل واح د ٩٦ح د الجرع ة الفعال ة المھني ة
الس نوية الب الغ  ٥٠ملّ ي س يفرت ف ي الفت رة م ن نيس ان/أبريل  ٢٠١٢إل ى آذار/م ارس  .[203] ٢٠١٣ويع رض
الشكل  ١١-٤مقارنة للجرعات الفعالة التي أصابت عمال الطوارئ في محطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة
بين آذار/مارس  ٢٠١١وتشرين األول/أكتوبر .٢٠١٤

 ٩٦تم تصنيف العامل المذكور بأنه تلقى حد جرعة الطوارئ الب الغ  ١٠٠ملّ ي س يفرت ،ب دالً م ن ح د الجرع ة المھني ة الب الغ  ٥٠ملّ ي
سيفرت في السنة.

١٤٠

الش كل  -١١-٤مقارن ة الجرع ات الفعال ة الت ي تلقاھ ا عم ال الط وارئ ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ب ين آذار/م ارس
 ٢٠١١وتشرين األول/أكتوبر ) ٢٠١٤عمال شركة تيبكو والعمال المتعاقدون معھا( .وقد حدثت جرعات فعالة عالية خالل السنة التي
أعقبت الحادث .وبحلول عام  ٢٠١٢كانت الجرعات الفعالة الت ي تص يب العم ال منخفض ة ،وكان ت مش ابھة لتل ك الت ي تص يبھم خ الل
التشغيل العادي ].[215

الشكل  -١٢-٤توزيع كثافة االحتم ال المث الي الموح د والتوزي ع االحتم الي التراكم ي )انظ ر اإلط ار  (٦-٤لمك افئ الجرع ة الشخص ية
الذي تم رصده فيما يتعلق بعمال شركة تيبكو والعمال المتعاقدين معھا لس نة  .٢٠١١وكان ت الجرع ات الت ي تلقاھ ا عم ال تيبك و أعل ى
عمومًا من تلك التي تلقاھا العمال المتعاقدون ،ألن عمال تيبكو كانوا يعملون في مناطق ذات جرعة أعلى ].[215

١٤١

وقد وفرت شركة تيبكو قيم مكافئ الجرعة الشخصية الخاص ة بعمالھ ا والعم ال المتعاق دين معھ ا ،وأُج ري تحلي ل
إحصائي لھذه القيم .والنتائج معروضة في الشكل .١٢-٤
وفي المرحلة المبكرة ،كان المساھم الرئيسي في الجرعات الفعال ة ،وال س يما الجرع ات الت ي أص ابت س تة عم ال
طوارئ كانوا يعملون في الموقع وتجاوزوا معيار الجرعة الم نقح مؤق ًت ا لعم ال الط وارئ ،ھ و التع رض ال داخلي
الناتج من األخذ الداخلي للنويدات المشعة .وقد تسببت في ذلك التحديات المرتبطة بظروف العمل القاسية في حالة
الطوارئ ،واالستخدام غير السليم ألجھزة التنفس ،وعدم كفاية التدريب.
وكان معظم الجرعات الداخلية جرعات مكافئة تلقتھا الغدة الدرقية من استنشاق اليود .١٣١-وعلى ال رغم م ن أن
غالبية العاملين في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية تلقوا جرعات مكافئة في الغ دة الدرقي ة أق ل م ن ١٠٠
عامال جرعات مكافئة في الغدة الدرقية أعلى م ن ھ ذا المس توى ،وتلق ي  ١٧ع ً
ً
امال
ملّي سيفرت فقد تلقى ١ ٧٥٧
جرعات مكافئة في الغدة الدرقية أعلى م ن  ٢٠٠٠ملّ ي س يفرت ،وتلق ى اثن ان جرع ات مكافئ ة ف ي الغ دة الدرقي ة
تزيد على  ١٢ ٠٠٠ملّي سيفرت ].[216
وھن اك ع دة أوج ه م ن ع دم الت يقن مرتبط ة بتق ديرات الجرع ات اإلش عاعية الت ي تلقاھ ا العم ال نتيج ة للتع رض
ال داخلي ،وخصو ً
ص ا فيم ا يتعل ق بالجرع ات المكافئ ة الت ي تلقتھ ا الغ دة الدرقي ة .وعل ى س بيل المث ال فالس يناريو
المفترض إلدماج النويدات المش عة ف ي الجس م )التوقي ت ،م ثالً( ھ و أم ر حاس م األھمي ة لتق دير الجرع ة الداخلي ة.
وكان ھناك أيضًا بعض الت أخر ف ي إج راء قياس ات الغ دة الدرقي ة ،بس بب العملي ات وبس بب الظ روف العام ة بع د
الحادث .وقد أجرت وزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية إعادة تقييم للجرع ة الفعال ة المودع ة الت ي تلقاھ ا
عمال الطوارئ .وعززت الوزارة توحيد المنھجيات الخاصة بإجراء تقييمات حذرة للجرع ات الداخلي ة ،لك ي ي تم
– إلى أقصى حد يكون من المعقول تحقيقه – تجنب التقديرات التي تبخس تقدير قيم الجرعات ].[217
ويرد ف ي الش كل  ١٣-٤التحلي ل اإلحص ائي لتوزي ع الجرع ات الممتص ة المبل غ ب أن الغ دة الدرقي ة تلقتھ ا وتوزي ع
الجرعة الفعالة المودعة التقديرية الناتجة من التعرض الداخلي.

)أ(
١٤٢

)ب(
الش كل  -١٣-٤توزي ع كثاف ة االحتم ال المث الي الموح د والتوزي ع االحتم الي التراكم ي للجرع ات الداخلي ة )انظ ر اإلط ار ) .(٦-٤أ(
الجرعة الممتصة التي تلقتھا الغدة الدرقية؛ و)ب( الجرعة الفعالة المودعة الناتجة .ويمك ن أن يعن ي التوزي ع األعل ى م ن المتوق ع فيم ا
يخص الجرعات األدنى أن كل الذين كان النشاط اإلشعاعي غير قابل للكشف عنه ف ي ح التھم ت م تعي ين جرع ات لھ م تع ادل المس توى
القابل للكشف عنه ].[215

والتعرض المھني للعمال الموجودين في الموقع متوافق مع النتائج التي توصلت إليھا لجن ة األم م المتح دة العلمي ة
المعنية بآثار اإلشعاع الذري .وقد اس ُتخدمت في التحليل اإلحصائي للجرع ات ف ي ھ ذا التقري ر ،الجرع ات المع اد
تقييمھ ا الخاص ة بعم ال ش ركة تيبك و والمتعاق دين معھ ا ،الت ي أص بحت متاح ة بع د نش ر تقري ر اللجن ة العلمي ة
الم ذكورة ،وقل ل ذل ك م ن جوان ب ع دم الت يقن .وال ت زال ھن اك جوان ب ع دم ت يقن بش أن الجرع ات الناتج ة م ن
النوي دات المش عة القص يرة العم ر ،وت أثير عل و مس توى إش عاعات الخلفي ة الطبيعي ة ف ي القياس ات المبك رة الت ي
أجريت بطريقة عد الجرعات في كام ل الجس م ،وح االت الت أخير ف ي إج راء قياس ات الغ دة الدرقي ة ،وع دم كفاي ة
معلومات االختبار األحيائي .وتعمل المنظمات في اليابان على زيادة خفض أوجه عدم الت يقن ف ي تقي يم الجرع ات
المھنية ،وتحديدا في تقييمات التعرض الداخلي )على سبيل المثال المرجع ].([218
وق د ش ارك أي ً
ض ا رج ال االطف اء وض باط الش رطة وأف راد ق وة ال دفاع ال ذاتي الياباني ة ف ي مجموع ة م ن أنش طة
الط وارئ ف ي الموق ع )انظ ر القس م  .(٣ول م يتل ق أي م ن أف راد ھ ذه الفئ ة جرع ات فعال ة تزي د عل ى ١٠٠
ملّي سيفرت ،وتلقت غالبيتھم جرعات فعالة أقل من  ١٠ملّي سيفرت .وم ن ب ين الع املين الب الغ ع ددھم أكث ر م ن
 ٨ ٠٠٠الذين عملوا خارج الموقع الذين توفرت عنھم معلومات قياس الجرعات ،تلق ى خمس ة جرع ة فعال ة تزي د
على  ١٠ملّي سيفرت ولكن أقل من  ٢٠ملّي سيفرت .وكانت الجرعة الفعالة القص وى المس جلة لض باط الش رطة
الذين عملوا خارج الموقع حوالي  ٥ملّي سيفرت.
وقام عاملون من بلدان أخرى بتقديم مس اعدتھم خ الل حال ة الط وارئ .وت دل البيان ات المتاح ة عل ى أن ه ،م ن ب ين
المنتمين إلى الواليات المتحدة ال ذين ق اموا بعملي ات رص د بيئ ي ف ي منطق ة فوكوش يما أو س اعدوا ف ي القي ام بھ ا،

١٤٣

كانت الجرعة الفعالة القصوى المتلقاة  ٠٫١٢ملّي سيفرت ألفراد ج يش الوالي ات المتح دة و ٠٫٠٦٨ملّ ي س يفرت
لم وظفي وزارة الطاق ة ف ي الوالي ات المتح دة ] ،[219ولك ن كان ت كلھ ا أق ل م ن الح دود الرقابي ة .ول دى م وظفي
الوكالة الذين شاركوا في الرصد البيئي وقدموا المشورة بشأن الوقاية واألمان ،كان متوس ط الجرع ة الفعال ة نح و
 ٠٫٥ملّ ي س يفرت ،ف ي ح ين تلق ى موظ ف واح د جرع ة فعال ة ق درھا ح والي  ٢٫٥ملّ ي س يفرت م ن التع رض
الخارجي.

 -٤-٤اآلثار الصحية
لم تالحظ بين العاملين أو أفراد الجمھور آثار صحية مبكرة مستحثة إشعاعيا يمكن أن تعزى إلى الحادث.
ويمكن أن تبلغ فترة كمون اآلثار الصحية اإلشعاعية المتأخرة عق ودا م ن ال زمن ،وم ن ث م ف إن إمكاني ة ح دوث
ھ ذه اآلث ار ب ين الس كان المعرض ين ال يمك ن اس تبعادھا ع ن طري ق عملي ات الرص د الت ي تج رى بع د التع رض
بسنوات قليلة .غير أنه بالنظر إلى تدني مس تويات الجرع ات المبل غ عنھ ا ب ين أف راد الجمھ ور ف إن اس تنتاجات
ھذا التقرير تتفق مع استنتاجات لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلش عاع ال ذري المقدم ة إل ى الجمعي ة
العامة لألمم المتحدة .فقد خلصت اللجنة العلمي ة الم ذكورة إل ى أن ه "ال يتوق ع ح دوث زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي
اآلثار الص حية ذات الص لة باإلش عاعات عل ى أف راد الجمھ ور أو ذري تھم") ورد ذل ك ف ي س ياق اآلث ار الص حية
المتص لة ب ـ" مس تويات وآث ار التع رض لإلش عاعات الناجم ة ع ن الح ادث الن ووي ال ذي أعق ب الزل زال الكبي ر
والتسونامي اللذين ضربا شرق اليابان ف ي ع ام  .[148] ("٢٠١١وخلص ت اللجن ة العلمي ة الم ذكورة إل ى أن ه،
لفئة العمال الذين تلقوا جرعات فعالة قدرھا  ١٠٠ملّي سيفرت أو أكث ر" ،م ن المتوق ع ارتف اع ح االت اإلص ابة
بالسرطان في صفوف ھذه المجموعة في المستقبل .ومع ذلك ،فليس م ن المتوق ع ح دوث زي ادة يمك ن تمييزھ ا
في اإلصابة بالسرطان ض من ھ ذه المجموع ة ،بس بب ص عوبة تأكي د ھ ذا الح دوث الص غير ب النظر إل ى التقلب ات
اإلحصائية الطبيعية في حدوث السرطان" ].[148
وق د ُنف ذت الدراس ة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية ف ي فوكوش يما م ن أج ل رص د الحال ة الص حية
لس كان محافظ ة فوكوش يما المتض ررين .وتھ دف الدراس ة االستقص ائية الم ذكورة إل ى الكش ف ع ن األم راض
وعالجھا في وقت مبكر ،فضال عن الوقاية من األمراض المتص لة ب نمط الحي اة .وف ي وق ت كتاب ة ھ ذا التقري ر،
ك ان يج ري فح ص مكث ف للغ دد الدرقي ة لألطف ال ،كج زء م ن الدراس ة االستقص ائية .و ُتس تخدم مع دات ش ديدة
الحساس ية ،كش فت ع ن تش وھات عديم ة األع راض للغ دة الدرقي ة ب ين ع دد كبي ر م ن األطف ال ال ذين ش ملتھم
الدراس ة االستقص ائية )ل م تك ن الوس ائل الس ريرية ستكش ف عنھ ا( .وال ي رجح أن تك ون التش وھات الت ي ت م
تحديدھا في الدراسة االستقصائية مرتبطة ب التعرض لإلش عاعات الناتج ة م ن الح ادث ،وھ ي عل ى االرج ح ت دل
على الح دوث الطبيع ي لتش وھات الغ دة الدرقي ة ل دى األطف ال ف ي ھ ذه الس ن .وح دوث اإلص ابة بس رطان الغ دة
الدرقية لدى األطفال ھو أرجح أثر صحي ينشأ بعد وقوع حادث ينطوي عل ى انبعاث ات كبي رة م ن الي ود المش ع.
وألن الجرعات المفاد بأن الغ دة الدرقي ة تلقتھ ا المع زوة للح ادث كان ت منخفض ة عموم ا فم ن غي ر الم رجح أن
تحدث زيادة في سرطان الغدة الدرقية لدى األطف ال تع زى إل ى وق وع الح ادث .غي ر أن ه تبق ت أوج ه ع دم ت يقن
تتعلق بالجرعات المكافئة التي أصابت الغدة الدرقية لدى األطفال فور وقوع الحادث.
ولم تالحظ آثار إشعاعية سابقة للوالدة ،وليس من المتوقع أن تحدث ،بالنظر إلى أن الجرعات المبلغ عنھا أق ل
كثيرا من العتبة التي قد تحدث عندھا ھذه اآلثار .ولم يبلغ عن حاالت إنھاء حمل غير مرغ وب فيھ ا تع زى إل ى
الحالة اإلشعاعية .وفيما يتعلق باحتمال أن ي ؤدي تع رض الوال دين إل ى آث ار وراثي ة ف ي ذري تھم ،خلص ت لجن ة
األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري إل ى أن ه ،بص فة عام ة" ،عل ى ال رغم م ن أن ه ثب ت ف ي
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الدراس ات الحيواني ة ط روء زي ادة ف ي نس بة ح دوث اآلث ار الوراثي ة تع زى إل ى التع رض لإلش عاعات ف إن ھ ذه
الزيادة ال يمكن في الوقت الحاضر أن تعزى إلى التعرض لإلشعاعات لدى البشر"].[167
وتم اإلبالغ عن بعض الحاالت النفسية بين السكان المتضررين من الح ادث الن ووي .وبم ا أن ع ددا م ن ھ ؤالء
الناس عانوا من اآلثار المجتمعة لزلزال كبير وتسونامي مدمر فضالً عن وقوع الحادث فمن الصعب تقييم مدى
إمكاني ة أن تع زى ھ ذه اآلث ار إل ى وق وع الح ادث الن ووي وح ده .وتش ير الدراس ة االستقص ائية بش أن الص حة
العقلية وأنماط الحياة ،التي أُجريت في إطار الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوش يما،
إلى وجود مشاكل نفسية ذات صلة لدى بعض الفئات الھشة من السكان المتض ررين ،مث ل ح االت ازدي اد القل ق
واضطراب التوتر التالي للصدمة .وقدَّرت اللجنة العلمية المذكورة ما يلي" :أ َّما األثر الصحي األھم ]الن اتج م ن
الحادث[ فھو ذلك الذي لحق بالرفاه الذھني واالجتماعي م ن ج ّراء األث ر الھائ ل للزل زال والتس ونامي والح ادث
التعرض لإلشعاعات المؤ ِّينة" ].[148
المتصور الذي ينطوي عليه
النووي والخوف والوصم المتعلقين بالخطر
ُّ
َّ
ويُج رى حال ًي ا فح ص طب ي ش امل للس كان المتض ررين ،ف ي إط ار الدراس ة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون
الصحية في فوكوشيما المبيَّنة في اإلطار  .٢-٤ويھ دف البرن امج إل ى الكش ف ع ن األم راض وعالجھ ا ف ي وق ت
مبكر ،فضالً عن الوقاية من األمراض المتصلة بنمط الحياة .و ُتجرى حاليًا اختبارات إضافية ،مث ل تع داد كري ات
الدم البيضاء التفريقي ،باإلض افة إل ى الفح وص الطبي ة العام ة الروتيني ة الت ي ُتج رى ف ي مك ان العم ل أو تجريھ ا
الحكومة المحلية ].[220

 -١-٤-٤اآلثار الصحية المبكرة المستحثة إشعاع ًيا
يمكن أن يس تحث التع رض لإلش عاعات آث اراً ص حية ناجم ة ع ن قت ل الخالي ا .وتزي د ش دة ھ ذه اآلث ار م ع ازدي اد
الجرعة ،ويمكن أن تمتد من إصابات الجلد إلى انھيار األنسجة الحيوية .ويحدث معظم ھذه اآلثار في وق ت مبك ر
بعد تلقي جرعة أعلى من المستويات العتبية الحدية المعروفة لكل أثر محتمل .وتشير المعلومات المتاح ة إل ى أن ه
لم يتلق أي شخص جرعة عند ھذه المستويات العتبي ة الحدي ة أو ف وق ھ ذه المس تويات لك ي تس بب آث اراً إش عاعية
ح ادة نتيج ة للح ادث .وق د تع رض ع امالن لإلش عاعات عل ى رجليھم ا م ن المي اه الملوث ة الص ادرة ع ن قاع ة
التوربينات .وأفيد بأن الجرعات المكافئة الجلدية التي تلقاھ ا ھ ؤالء العم ال كان ت أق ل م ن العتب ة التقديري ة لآلث ار
الحتمية [81] ٩٧ومن الحدود الدولية المنطبقة.[222] ٩٨

 ٩٧تش ير تق ديرات اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات بش أن التع رض الجل دي إل ى أن رد الفع ل المبك ر ،مث ل االحم رار الجل دي
) ُح َما َمى( المبكر العابر ،يظھر بعد بضع ساعات من تلقي جرعات أكبر من  ٢ ٠٠٠ملّي غراي ،عندما تكون المنطق ة الت ي تعرض ت
كبيرة نسب ًيا .وتق ِّدر اللجنة الدولية المذكورة أيضا أن العتبات الحدّية التقريبية ھي عل ى النح و الت الي :االحم رار الجل دي المبك ر الع ابر
 ٢ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،رد الفع ل الحُم امي الرئيس ي  ٦ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،فق دان الش عر المؤق ت  ٣ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،فق دان الش عر
الدائم  ٧ ٠٠٠ملّي غراي ،التق ُّشر الجلدي الجاف  ١٤ ٠٠٠ملّي غراي ،التق ُّشر الجلدي الرطب  ١٨ ٠٠٠ملّي غراي ،التق رح الث انوي
 ٢٤ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،االحم رار الجل دي المت أخر  ١٥ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،النخ ر الجل دي اإلقف اري  ١٨ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،ض مور
الجلد )المرحلة األولى(  ١٠ ٠٠٠ملّي غ راي ،توس ع الش عيرات  ١٠ ٠٠٠ملّ ي غ راي ،النخ ر الجل دي )المرحل ة المت أخرة( أكث ر م ن
 ١٥ ٠٠٠ملّي غراي ].[221
 ٩٨ح د الجرع ة المھن ي الموص ى ب ه فيم ا يتعل ق بالجل د ف ي ح االت التع رض المخط ط لھ ا ھ و جرع ة مكافئ ة ق درھا  ٥٠٠ملّ ي
سيفرت/سنة ،في المتوسط على مساحة من الجل د ق درھا  ١س م ،٢بغ ض النظ ر ع ن المنطق ة المعرض ة )انظ ر الج دول  ٦ف ي المرج ع
] [129والالئح ة الثالث ة ف ي المرج ع ] .([198والمعي ار الع ام المق رر للجرع ات الح ادة الت ي تص يب الجل د ،والت ي يُتوق ع أن ي تم بش أنھا
االضطالع باإلجراءات الوقائية وإجراءات التص دي األخ رى تح ت أي ظ رف لتجن ب أو تقلي ل اآلث ار القطعي ة العنيف ة ،ھ و ١٠ ٠٠٠
ملّي غراي تصيب مساحة قدرھا  ١٠٠سم ٢من األّ َد َمة )أنسجة الجلد بعم ق  ٤٠مغ/س م) ٢أو  ٠٫٤م م( تح ت الس طح() .انظ ر الج دول
الرابع ١-في المرجع.([198] .
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وق د أش ارت لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري بالفع ل إل ى أن ه "ل م ُتالح ظ أيُّ وفي ات أو
أمراض حادة ذات صلة باإلشعاعات في صفوف العاملين وعامة الجمھور ممن تعرُّ ضوا لإلشعاعات الناجمة عن
الحادث" ].[223

 -٢-٤-٤اآلثار الصحية المتأخرة المستحثة إشعاع ًيا المحتملة
في ظل الظروف القاسية وظروف الحادث ،ومن بين نح و  ٢٣ ٠٠٠عام ل ش اركوا ف ي عملي ات الط وارئ ،ك ان
عدد الذين تجاوزوا جرعة قدرھا  ١٠٠ملّ ي س يفرت  ١٧٤ع امالً .وخلص ت لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة
بآثار اإلشعاع الذري إلى أنه لدى ھذه الفئة من العمال "من المتوقع ارتفاع حاالت اإلصابة بالسرطان في صفوف
ھذه المجموعة في المستقبل .وم ع ذل ك ،فل يس م ن المتوق ع ح دوث زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي اإلص ابة بالس رطان
ضمن ھذه المجموعة ،بس بب ص عوبة تأكي د ھ ذا الح دوث الص غير ب النظر إل ى التقلب ات اإلحص ائية الطبيعي ة ف ي
حدوث السرطان" ].[223
وفيما يتعلق باآلثار المتأخرة المحتملة بين أفراد الجمھورُ ،نشرت تقديرات دولية قب ل ص دور ھ ذا التقري ر )انظ ر
اإلطار  .(١-٤فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقديرً ا ٩٩افتراضيًا للمخاطر اإلضافية الممتدة على مدى العمر
والتي تزي د عل ى مع دالت خ ط األس اس لإلص ابة بس رطان ال دم وس رطان الث دي وس رطان الغ دة الدرقي ة وجمي ع
السرطانات الصلبة بالنسبة للسكان في المواق ع الت ي ش ھدت أعل ى مع دالت جرع ات ،واس تندت المنظم ة ف ي ھ ذا
التقدير إلى التقديرات األولية الصادرة عن المنظمة بشأن الجرعات.[146, 147] ١٠٠
وأفادت لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ،بعد تحديث تقديراتھا للجرعات ،بأن
"الجرع ات الت ي أص ابت عام ة الجمھ ور ،س واء خ الل الس نة األول ى أو المق درة عل ى م دى الحي اة ،ھ ي
عمومًا منخفضة أو منخفضة ج ًدا .وال يتوقع ح دوث زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي اآلث ار الص حية ذات الص لة
باإلشعاعات على أفراد الجمھور أو ذريتھم" ].[223
وكانت اللجنة العلمية المذكورة ،قبل تقديم تقريرھا عن الحادث ،قد أبلغ ت الجمعي ة العام ة لألم م المتح دة بأن ه "ال
يمك ن بوج ه ع ام الوث وق بإرج اع الزي ادة ف ي مع دالت اآلث ار الص حية الملحوظ ة ل دى مجموع ات س كانية إل ى
تعرضھا بصفة مزمنة إلى اإلش عاعات بالمع دالت االعتيادي ة للمتوس طات العالمي ة لمس تويات التع رض األساس ية
لإلش عاعات" ] .[167وتش ير المعلوم ات المتاح ة إل ى أن أف راد الجمھ ور تلق وا جرع ات س نوية ليس ت أعل ى م ن
 ٩٩بالنظر إلى محدودية المعلومات المتوفرة في ذلك الحين ،احتوى التقدير على عدد من االفتراضات المتحفظة .وق د أش ارت منظم ة
الصحة العالمية إلى أن ه "ت م ب ذل ك ل جھ د ممك ن لتجن ب أي بخ س لتق دير الجرع ات" وأن ه "يمك ن أن تك ون ق د ح دثت بع ض ح االت
المغاالة في تقدير الجرعات" ].[146
 ١٠٠خلصت تقديرات منظمة الصحة العالمي ة للمخ اطر الص حية إل ى أن ه "ف ي أكث ر م وقعين تض ررا ف ي مقاطع ة فوكوش يما تراوح ت
جرعات اإلشعاع الفعالة المقدرة بصورة أولية في السنة األول ى ب ين  ١٢و ٢٥ملّ ي س يفرت" ،وأن ه عل ى أس اس ھ ذه التق ديرات" ،ف ي
الموق ع ال ذي س جلت في ه أعل ى جرع ات اإلش عاع م ن الم رجح أن المخ اطر اإلض افية المق درة طيل ة العم ر فيم ا يتعل ق بس رطان ال دم
وسرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية وكل السرطانات الصلبة ،بما يتجاوز المعدالت المرجعية ،تشكل الحد األقصى للمخاطر ،حيث
أن الخيارات المنھجية اختيرت بعناية لتالفي بخس تقدير المخاطر .وفيما يتعلق بسرطان الدم ،تشير النبوءات إلى أن مخاطر اإلصابة
به طيلة العمر سترتفع عن المع دالت المرجعي ة لإلص ابة ب ه بنس بة تص ل إل ى  ٪٧تقريب ا ب ين ال ذكور ال ذين تعرض وا لإلش عاع عن دما
كانوا رضعا؛ وفيما يتعل ق بس رطان الث دي ف إن مخ اطر اإلص ابة ب ه ترتف ع ع ن المع دالت المرجعي ة بنس بة تص ل إل ى  ٪٦تقريب ا ب ين
اإلناث الالئي تعرضن لإلشعاع عندما كن رضيعات ،وفيما يتعلق بجميع السرطانات الصلبة فإن المخاطر المق درة طيل ة العم ر ترتف ع
عن المعدالت المرجعية بنسبة  ٪٤تقريبًا بين اإلناث الالئي تعرضن لإلشعاع وھن رضيعات ،وفيما يتعلق بسرطان الغدة الدرقي ة ف إن
المخاطر المقدرة طيلة العمر ترتفع عن المعدالت المرجعية بنسبة  ٪٧٠تقريبا ب ين اإلن اث الالئ ي تعرض ن لإلش عاع وھ ن رض يعات.
وتشكل ھذه النسب المئوية زيادات نسبية مقدرة على المعدالت المرجعية ،وليست مخاطر مطلقة لإلصابة بھذه السرطانات" ].[147

١٤٦

الجرعات الس نوية الراجع ة إل ى المس تويات النمطي ة إلش عاعات الخلفي ة الطبيعي ة .ويش ير ذل ك إل ى أن ه ل يس م ن
المتوقع أن تكون ھناك زيادة يمكن تمييزھا في حدوث اآلثار الصحية ذات الصلة باإلشعاعات بين أفراد الجمھور
الذين تعرضوا لإلشعاعات أو ذريتھم ،ويتفق ذلك مع تقديرات لجنة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع
الذري.
وينطبق ھذا التقدير أي ً
ض ا بص فة عام ة عل ى الحال ة الخاص ة المتعلق ة بس رطان الغ دة الدرقي ة ل دى الب الغين .فھ ذا
الخط ر أق ل كثي را ج دا ف ي حي اة الكب ار م ن الخط ر الن اتج م ن التع رض لإلش عاعات ف ي مرحل ة الطفول ة )انظ ر
المناقشة الواردة أدناه لآلثار التي تصيب الغدة الدرقية لدى األطفال( .وبالنظر إل ى الجرع ات اإلش عاعية المكافئ ة
المبل غ بأنھ ا أص ابت الغ دة الدرقي ة فم ن غي ر الم رجح أن تك ون ھن اك زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي س رطانات الغ دة
الدرقية بين السكان البالغين.
وبالنسبة للعدد القليل من العمال الذين تلقوا جرعات مكافئة عالية ف ي الغ دة الدرقي ة )انظ ر القس م  ،(٢-٣-٤أمك ن
االستدالل على ازدياد خطر اإلصابة باضطرابات الغدة الدرقية .فمستويات الجرعة المكافئة ھذه التي تلقتھا الغ دة
الدرقية يمكن أن تخفض وظيفة ھذه الغدة إلى حد أن تؤدي إلى اإلصابة بقصور الغدة الدرقية .وليس م ن المتوق ع
أن تحدث إصابة بقصور الغدة الدرقية ،ألن الجرعات المكافئة المبلّ غ ب أن الغ دة الدرقي ة تلقتھ ا أق ل م ن المس توى
البالغ حوالي  ١٥ ٠٠٠ملّي سيفرت الذي يمكن أن تحدث ھذه اآلثار عند تج اوزه .ويص عب التق دير الكم ي آلث ار
الجرعات المنخفضة والمتوسطة التي تتلقاھا الغدة الدرقي ة ،والت ي ت نجم ع ادة م ن نط اق الجرع ات الت ي أص ابت
عمال الطوارئ ،وال يزال احتمال حدوث اآلثار وحجمھا غير واضحين.
 -٣-٤-٤اآلثار اإلشعاعية على األطفال
يمث ل احتم ال ح دوث آث ار إش عاعية عل ى األطف ال مس ألة تثي ر قل ًق ا خا ً
ص ا .وتض ع التوص يات والمع ايير الدولي ة
للوقاي ة م ن اإلش عاعات ف ي اعتبارھ ا األطف ال ال ذين يوج دون ف ي مجموع ة م ن الس كان تتع رض لإلش عاعات.
وألغراض الوقاية من اإلشعاعات ،تفترض ھذه التوص يات والمع ايير وج ود خط ر إش عاعي اس مي محتم ل عل ى
المجموع ة الس كانية بكاملھ ا ،أي المجموع ة الس كانية بم ا فيھ ا األطف ال ،١٠١أعل ى بح والي  ٪٣٠م ن الخط ر
المفت رض عل ى الس كان الب الغين )ت م تق دير ھ ذه المخ اطر االس مية عل ى أس اس دراس ات وبائي ة بش أن الس كان
المعرضين لجرعات إشعاعية عالية( ].[129, 224

اآلثار على الغدة الدرقية لدى األطفال
األطفال أكثر حساسية لإلشعاعات من البالغين فيما يخص سرطان الغدة الدرقي ة .فف ي حال ة األخ ذ ال داخلي لكمي ة
معينة من اليود المشع ،تعادل الجرعة التي تص يب الغ دة الدرقي ة للرض ع ثماني ة أو تس عة أض عاف الجرع ة الت ي
تصيب الغدة الدرقية للبالغين .ويمكن أن يؤدي وجود كمي ة كبي رة م ن الي ود ١٣١-ف ي البيئ ة إل ى إص ابة األطف ال
بس رطان الغ دة الدرقي ة .والمع دل الع ادي لإلص ابة ب بعض أن واع س رطان الغ دة الدرقي ة ل دى األطف ال م نخفض،
وحساسية الغدد الدرقية لألطفال لإلشعاعات عالية .وبسبب ھذه الحساسية األعلى ،كان من المھم في أعقاب وقوع
الحادث إجراء فحص متابعة من أجل الكشف في وقت مبكر عن أي زيادة محتملة في معدل حدوث اإلصابة بھ ذا
النوع من السرطان ].[225

١٠١

تشمل عبارة ’أطفال‘ الرضع واألطفال والمراھقين المعرّ ضين.

١٤٧

وقد أُبلغ عن نتائج ثالث سنوات من عمليات فحص الغدة الدرقية بالموجات فوق الصوتية التي أجري ت ف ي إط ار
الدراسة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية ف ي فوكوش يما ] .[226وش مل الفح ص نح و  ٣٧٠ ٠٠٠طف ل
األولي فح وص كامل ة للغ دة
كانوا في سن صفر إلى  ١٨عامًا في وقت وقوع الحادث .و ُتجرى عقب ھذا الفحص َّ
الدرقية ابتداء من عام  ٢٠١٤فصاع ًدا ،وسيتم رصد المقيمين رص ًدا منتظمًا في السنوات الالحقة.
و ُتستخدم في الفحوص معدات حساسة للغاية للتصوير بالموجات فوق الصوتية لفح ص الغ دة الدرقي ة .وق د كش ف
الفحص عن حاالت من تشوه الغدة الدرقية العديم األعراض – ١٠٢أي عُقيدات و ُخرَّ اجات وسرطانات – ك ان م ن
شأنھا أن ال تكتشف لو كان فحص األطفال الخالين من األعراض قد تم باستخدام المعدات المعتادة .وتم الحص ول
على نتائج مماثلة عند إجراء نفس الفح ص عل ى أطف ال يعيش ون بعي ًدا ج ًدا ع ن المن اطق المتض ررة م ن الح ادث
] .[227وفترة كمون سرطان الغدة الدرقية المستحث إشعاعيًا أطول من السنوات األرب ع الت ي انقض ت من ذ وق وع
الحادث ،في وقت كتابة ھذا التقرير .وفي كثير من الحاالت ،تبين وجود سرطانات الغ دة الدرقي ة ل دى أطف ال ف ي
سنوات المراھقة المتأخرة ،ولكن لم يتب ين وج ود أي ح االت منھ ا ف ي أكث ر فئ ة ھشاش ة م ن األطف ال ،وھ م ال ذين
كانت سنھم أقل من خمس سنوات في  ١١آذار/مارس  .٢٠١١وكانت نسبة الحاالت المريبة أو الخبيث ة ھ ي نف س
النس بة تقري ًب ا ف ي من اطق محافظ ة فوكوش يما ف ي الفح ص األول ي ال ذي أج ري ف ي الفت رة .[228] ٢٠١٣-٢٠١١
وتوحي ھذه العوامل بأن تشوھات الغدة الدرقية التي تم الكشف عنھا ف ي الدراس ة االستقص ائية ل يس م ن الم رجح
أن تكون مرتبطة بالتعرض لإلشعاعات بسبب الحادث.
وعل ى أس اس البيان ات المتاح ة ع ن القياس ات غي ر المباش رة للجرع ة المكافئ ة الخارجي ة الناجم ة ع ن النش اط
اإلشعاعي في الغ دة الدرقي ة )انظ ر الش كل  ،(١٠-٤يب دو أن الجرع ات المكافئ ة الت ي أص ابت الغ دة الدرقي ة ل دى
األطفال كانت منخفضة .وفيما يخص مستويات الجرعات المبلغ عنھا ،ليس من شأن الزي ادات ف ي س رطان الغ دة
الدرقية لدى األطفال أن تعزى إلى التعرض لإلشعاعات.

 -٤-٤-٤اآلثار الصحية المستحثة إشعاع ًيا السابقة للوالدة
عبارة ’أثر التعرض السابق للوالدة )أو قبل الوالدة(‘ ھي المصطلح المستخدم لإلشارة إل ى آث ار اإلش عاعات عل ى
المضغة والجنين .وعند الجرعات الممتصة األقل من  ١٠٠ملّي غراي ،تعتبر اآلثار المميتة الناجمة عن التش عيع
في فترة التطور الجنيني السابقة النغراس الجنين نادرة جدا ،وھن اك عتب ة للجرع ة الممتص ة ق درھا ح والي ١٠٠
ملّي غراي الستحثاث اآلثار األخرى ] .[229–231وكانت الجرعات الممتصة إلى المضغة والجنين التي يمكن أن
تعزى إلى وقوع الحادث أقل كثيرا من عتبة الجرعة الممتصة لحدوث ھذه اآلثار.
وساعدت الدراسة االستقصائية عن الحمل التي أُجريت ضمن الدراسة االستقصائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية
في فوكوشيما )انظر اإلطار  (٢-٤على توفير الرعاية والدعم الطبيين المناسبين لألمھات الالئي تم منحھن كتي ب
صحة األم والطفل بين  ١آب/أغس طس  ٢٠١٠و ٣١تموز/يولي ه  ،٢٠١١وألطف الھن .وي تم تح ديث ھ ذه الدراس ة
االستقصائية في كل سنة لمراعاة البيان ات الجدي دة ،وال س يما البيان ات ع ن الحم ل وح االت ال والدة ] .[162وك ان
الھدف ھو جم ع بيان ات يمك ن أن ت ؤدي إل ى تحس ين الرعاي ة التوليدي ة والس ابقة لل والدة ودع م النس اء الالئ ي ك ن
حوامل أو أنجبن في محافظة فوكوشيما عقب الحادث .واستنادا إلى نتائج المسح ،لم تكن ھناك نتائج سلبية كبيرة،
وتبيَّن أن معدالت حدوث حاالت والدة أجنة ميتة والوالدة المبكرة وانخفاض وزن األجنة عند الوالدة والتشوھات
الخلقية لألجنة كانت مماثلة لتلك السائدة في األماكن األخرى في اليابان ].[232
 ١٠٢اآلث ار العديم ة األع راض ھ ي تل ك الت ي ال تس بب أي أع راض ،أي ال تس بب أي ش يء يش ير إل ى وج ود حال ة مرض ية ،وعل ى
الخصوص أي شيء يظھر لألطفال أو آلبائھم وأمھاتھم أو حتى لألطباء.

١٤٨

وقد أبلغت لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآث ار اإلش عاع ال ذري الجمعي ة العام ة لألم م المتح دة بأن ه "رغ م م ا
أظھرته الدراسات التي أجريت على الحيوانات من شواھد ،فإنَّ من المتعذر ف ي الوق ت ال راھن أن تع زى الزي ادة
في اآلثار الوراثية في المجموعات السكانية البشرية إلى التعرُّ ض لإلشعاعات" ] .[167ول ذلك تش ير االس تنباطات
الواردة في ھذا التقرير إلى أنه لن يكون بالوسع عزو أي آثار وراثية إلى وقوع الحادث.
وفي أعقاب وقوع حوادث تنطوي على احتمال كبير للتعرض لإلشعاعات ،تلتمس بعض النساء الحوامل المشورة
الطبي ة ح ول م ا إن ك ان ينبغ ي أو ال ينبغ ي إنھ اء حملھ ن .وف ي حال ة ح ادث فوكوش يما داييتش ي ،أف ادت دراس ة
أعدتھا شعبة أمراض النساء والتوليد بجامعة فوكوشيما الطبية بأنه لم ي تم ف ي أعق اب الح ادث إج راء مث ل ح االت
اإلنھاء االختياري للحمل ھذه ].[232, 233

 -٥-٤-٤اآلثار النفسية
على الرغم من أن اآلثار النفسية ال يمكن أن ُتعزى مباشرة إلى التعرض لإلشعاعات فقد جرى النظر فيھا في ھذا
التقرير .وقد أفادت لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري بما يلي:
"...أ َّم ا األث ر الص حي األھ م فھ و ذل ك ال ذي لح ق بالرف اه ال ذھني واالجتم اعي م ن ج رّ اء الت أثير الھائ ل
للزلزال والتسونامي والحادث الن ووي والخ وف والوص م المتعلق ين ب الخطر المتص َّور ال ذي ينط وي علي ه
التع رُّ ض لإلش عاعات المؤيِّن ة .وق د أُبل غ بالفع ل ع ن آث ار م ن قبي ل االكتئ اب وأع راض اإلجھ اد الالح ق
للصدمة[148] ".
وقد أُجري عدد من الدراسات عن الظروف النفس ية الت ي س ادت ف ي أعق اب ح ادث فوكوش يما داييتش ي .ورك زت
ھذه الدراسات عمومًا على الحوامل وأمھات الرضع وعمال اإلنقاذ والتنظيف ومن تم إجالؤھم .وت م الكش ف ع ن
بعض اآلثار النفسية بين السكان المتضررين ] .١٠٣[234–244ووف ًقا لھذه الدراس ات ،س اھمت االتص االت وتعم يم
المعلومات الدقيقة على الجمھور في مرحلة مبكرة وأثناء تطور الحادث في التخفيف من حدة ردود الفع ل النفس ية
غير المرغوب فيھا ].[150
وأكبر دراسة من ھذه الدراسات ھي الدراس ة االستقص ائية ع ن الص حة العقلي ة ونم ط الحي اة الت ي أُجري ت ض من
الدراسة االستقصائية بشأن إدارة الشؤون الصحية في فوكوشيما ] ،[248والتي تھدف إلى توفير الرعاي ة المناس بة
وذلك أساسًا لمن تم اجالؤھم المعرضين بقدر أكب ر لخط ر اإلص ابة بمش اكل ص حة عقلي ة مث ل اض طراب الت وتر
الت الي للص دمة ،والقل ق ،والت وتر .وتض منت االس تبيانات قياس ات معت ادة ألع راض اض طراب الت وتر الت الي
للصدمة ،والضيق النفسي )القلق( ،كما تضمنت أسئلة عن المخاوف بشأن التع رض لإلش عاعات والمح ن الناجم ة
عن الزلزال والتسونامي )مث ل فق دان أف راد األس رة أو األق ارب ،واألض رار الت ي لحق ت المن ازل ،وفق دان ف رص
العمل ،وانخفاض الدخل ،واالنتقال داخل محافظة فوكوشيما أو خارجھا(.
وق د ُنش رت نت ائج الدراس ة االستقص ائية ع ن الص حة العقلي ة ونم ط الحي اة ] .[236وأك دت النت ائج أن الس كان
المتض ررين عايش وا ق در كبي ر م ن الض يق وأع راض اض طراب الت وتر الت الي للص دمة .وأش ارت ھ ذه الدراس ة
االستقص ائية إل ى أن "البيان ات االجتماعي ة الديموغرافي ة أظھ رت أن العدي د م ن األس ر الت ي ت م إجالؤھ ا انفص ل
 ١٠٣تم الكشف عن آثار نفسية في أحوال صدمة أخرى ،يمكن أن تشمل االكتئاب ،واستجابات التوتر الت الي للص دمة ،والقل ق الم زمن،
واضطراب النوم ،والصداع الشديد ،وازدياد التدخين وتع اطي الكح ول ،فض الً ع ن الس لوك المخت ل م ن قبي ل الغض ب الش ديد والي أس
والقلق البالغ على الصحة ومشاعر وصمة العار والتمييز .وكما تبين بعد حوادث سابقة ،مثل حادث تشرنوبيل ،فإن غالبي ة األش خاص
المتضررين يصمدون عموما للظروف النفسية ،ولكن أُبلغ عن استثناءات في عدد من الدراسات ].[169, 245–247

١٤٩

بعض أعضائھا عن البعض بعد وقوع الكارثة ،وتعيّن عليھا أن تنتقل عدة م رات" ،بم ا ي وحي ب أن ھ ذا ك ان أح د
أسباب الحاالت النفسية.
وق د اس ُتخدمت طريقت ان أخري ان لتقي يم حال ة الص حة العقلي ة للب الغين ال ذين ت م إجالؤھ م [249, 250] ،وأُجري ت
دراس ة استقص ائية إض افية لتقي يم م دى إدم ان الكح ول ] .[251وأش ارت ھ ذه الدراس ات االستقص ائية إل ى أن
األعراض الصحية العقلية كانت أسوأ كثيرا مما كان من شأنه أن يُتوقع من الدراسات االستقصائية لعامة السكان،
] .[237وتم تقييم الحالة الصحية العقلية لألطفال باستخدام نھج اس تبياني آخ ر ] ،[252, 253وي وحي التقي يم بوج ود
بعض الصعوبات النفسية لدى األطفال الذين شملتھم الدراسة االستقصائية ،ولكن مع تحسّن نسبي عاما بعد عام.
وأجري ت دراس ات أيض ا ً بش أن العم ال المتض ررين .وقارن ت دراس ة ب ين الع املين ف ي محطت ي الق وى النووي ة
فوكوشيما داييتشي وفوكوشيما دايني في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يوني ه  ،٢٠١١فتوص لت إل ى وج ود
أعراض أكثر كثيرً ا للتوتر النفسي العام واستجابات الكرب الت الي للص دمة ب ين عم ال محط ة فوكوش يما داييتش ي
)انظر الشكل  .(١٤-٤وكان ت ھن اك أيض ا ف ي ك ل م ن فئت ي العم ال ارتباط ات ذات دالل ة إحص ائية ب ين معايش ة
التمييز والوصمات من ناحية وأعراض ھاتين الحالتين النفسيتين من الناحية األخرى.

الشكل  -١٤-٤النسبة المئوية للعاملين في محطتي فوكوشيما داييتشي وفوكوشيما دايني للقوى النووية ال ذين أبلغ وا ع ن معان اة نفس ية،
نيسان/أبريل .[242] ٢٠١١

 -٥-٤العواقب اإلشعاعية على الكائنات الحية غير البشرية
لم ُيبلغ عن أية مالحظات آلثار مباشرة مستحثة إشعاعيا في النباتات والحيوانات ،عل ى ال رغم م ن أن دراس ات
رصدية محدودة أجريت في الفترة التي تلت وقوع الحادث مباش رة .وھن اك مح دوديات ف ي المنھجي ات المتاح ة
لتقييم العواقب اإلشعاعية ولكن ،على أساس الخبرة السابقة ومستويات النويدات المشعة الموجودة ف ي البيئ ة،
من غير المحتمل أن تكون ھناك أي عواقب إشعاعية كبيرة في مجموعات الكائنات الحية أو النظم اإليكولوجي ة
نتيجة للحادث.
١٥٠

وتش مل حماي ة البيئ ة" ١٠٤حماي ة وص يانة م ا يل ي :الكائن ات غي ر البش رية ،حيواني ة كان ت أم نباتي ة ،وتنوعھ ا
األحيائي؛ والسلع والخدمات البيئية" .ويشمل المصطلح أيضًا "إنتاج األغذية واألعالف؛ والموارد المستخدمة ف ي
الزراع ة ،والغاب ات ،والث روة الس مكية ،والس ياحة؛ ووس ائل الراح ة المس تخدمة ف ي األنش طة الروحاني ة والثقافي ة
والترفيھية؛ واألوساط األخرى مثل التربة والماء والھواء؛ والعمليات الطبيعية مث ل دورات الكرب ون والنت روجين
والماء" ] .[198وقد سبب الزل زال والتس ونامي ض ً
غطا بيئ ًي ا كبي رً ا عل ى البيئت ين األرض ية والبحري ة عل ى امت داد
١٠٥
الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ھونشو ].[254, 255
وقد كانت األولوية المباش رة عق ب وق وع الح ادث ھ ي حماي ة الن اس ول يس األن واع الموج ودة ف ي البيئ ة ،الت ي ال
تسھل السيطرة على تعرضھا .وعلى الرغم من أنه ت م إج الء المقيم ين داخ ل دائ رة ش عاعھا  ٢٠ك م م ن المحط ة
بغية الحد م ن تعرض ھم لإلش عاعات ف إن تع رض الكائن ات غي ر البش رية الت ي تس كن ھ ذه المن اطق ك ان ال يمك ن
تجنبه .وكانت النھُج المستخدمة في ھذا التقرير لتقييم األثر اإلشعاعي على الكائنات غي ر البش رية ال ذي يمك ن أن
يترتب على وقوع الحادث ھي تلك التي أوصت بھا اللجنة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات ] .[224, 257وأُجري ت
بعد ذلك مقارنة بين التع رض التق ديري والمعلوم ات المنش ورة ف ي المؤلف ات ع ن أث ر مث ل ح االت التع رض ھ ذه
على األنواع المختلفة من النباتات والحيوانات )انظر المرجعين ].([258, 259
وأوجه عدم الت يقن العام ة المرتبط ة ب أنواع النم اذج المطبق ة ف ي ھ ذا التقي يم كبي رة ،وبخاص ة عن دما تك ون ھن اك
افتراضات بشأن عمليات االنتقال البيئية ] .[260وتميل منھجيات التقييم ھ ذه ال ى ان تك ون مبني ة عل ى افتراض ات
بس يطة ،وتؤخ ذ أوج ه ع دم الت يقن ع ادة ف ي االعتب ار م ن خ الل اس تخدام افتراض ات متحفظ ة .كم ا أن المع ايير
المستخدمة للربط ب ين الجرع ات المحس وبة واآلث ار االش عاعية تتعل ق أساس ا ب التعرض الم زمن ول يس ب التعرض
الحاد ،وبمجموعة مح دودة م ن الكائن ات الحي ة المنف ردة ول يس بالمجموع ات الس كانية أو ال نظم اإليكولوجي ة .وال
تضع المنھجيات الحالية في االعتبار التفاعالت ب ين مكون ات ال نظم اإليكولوجي ة أو الت أثير المش ترك لإلش عاعات
والعوام ل الض اغطة البيئي ة األخ رى .وھن اك حاج ة إلدخ ال تحس ينات عل ى منھجي ات التقي يم وعل ى فھ م اآلث ار
المستحثة باإلشعاعات على النظم اإليكولوجية.
وكانت أعلى الجرعات الممتصة التقديرية التي أصابت النباتات ھي التي حدثت خالل األسابيع األولى بع د وق وع
الحادث ،لكنھا ظلت دون المستويات التي من شأنھا أن يُتوقع عندھا حدوث اآلثار الحادة .وت م تج اوز المس تويات
المرجعية ذات الصلة في حالة بعض الكائنات البرية المرجعية )مثل الصنوبر والعشب والغ زالن والج رذان( ف ي
المرحلة المبكرة بعد وقوع الحادث .غي ر أن ه ل م يُالح ظ ت أثير ع ام عل ى مجموع ات ھ ذه الكائن ات أو عل ى ال نظم
اإليكولوجية.
وذكرت منش ورات س ابقة ص ادرة ع ن لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري ] [261, 262أن
ضررً ا طفي ًفا يمكن أن يحدث في الصنوبريات عند جرعات أقل من  ١٫٢غراي ،في حين يمكن أن يح دث ض رر
أكث ر خط ورة ،ي ؤدي إل ى الم وت ،عن د جرع ات ف ي النط اق  ٢٠-١٠غ راي .ويمك ن أن يُس تنتج م ن الجرع ات
التقديري ة أن ه ال يحتم ل أن تح دث أي آث ار مھلك ة مباش رة عل ى العش ب الب ري ،ألن ه أكث ر مقاوم ة لإلش عاعات.
وبالنسبة للحيوانات البرية ،دلت معدالت الجرعة التقديري ة ف ي المرحل ة المبك رة عل ى أن ه يوج د احتم ال ض عيف
بحدوث اضطرابات إنجابية.
 ١٠٤في ھذا التقرير ،يشير مصطلح "البيئة" إلى ’الظروف التي يعيش فيھا اإلنسان والحيوان والنبات أو ينمو فيھا ،والتي تح افظ عل ى
كل ظروف الحياة والنمو ،ال سيما الظروف التي تؤثر فيھا األنشطة البشرية‘ ].[198
١٠٥

يمكن االطالع على تقارير أخرى عن آثار التسونامي على النظم اإليكولوجية في المرجع ].[256

١٥١

وعلى الرغم من أن معدالت الجرعة تجاوزت بعض القيم المرجعي ة ف ي المراح ل األول ى م ن الح ادث ف ال يتوق ع
أي تأثير على مجموعات الحيوانات والنباتات والنظم اإليكولوجي ة .ول يس م ن المتوق ع أيض ا ح دوث آث ار طويل ة
األمد ،بالنظر إلى أن الجرعات التقديرية على المدى القصير كانت عمو ًم ا أق ل كثي رً ا م ن المس تويات الت ي يمك ن
أن يتوقع فيھا حدوث آثار حادة شديدة الضرر ،وأن معدالت الجرعة انخفضت بسرعة نسب ًيا بعد وقوع الحادث.

 -٦-٤المالحظات والدروس
تم تجميع عدد من المالحظات والدروس نتيجة لتقييم العواقب اإلشعاعية للحادث.






١٥٢

في حال حدوث انبعاث عارض لمواد مشعة إلى البيئة ،يلزم القيام دون تأخير ب إجراء تق دير كم ي لكمي ة
وتركيبة االنبعاث وتحديد خصائصه  .وبالنس بة لالنبعاث ات الكبي رة ،يل زم برن امج ش امل ومنس ق للرص د
البيئي الطويل األمد لتحديد طبيعة وم دى األث ر اإلش عاعي عل ى البيئ ة عل ى المس توى المحل ي واإلقليم ي
والعالمي.
وق د تب يَّن أن التق دير الكم ي وتحدي د الخص ائص لح د اإلف الت الخ اص بالح ادث ال ذي وق ع ف ي محط ة
فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ك ان ص عبا .وي وفر الرص د الف وري للبيئ ة تأكي ًدا لمس تويات النوي دات
األول ي لوقاي ة الن اس .ويمك ن أن ُتس تخدم نتائج ه إلع الم الجمھ ور ولوض ع
المش عة ويض ع األس اس َّ
استراتيجيات ألنشطة التصدي والتعافي .ومن المھم أيضا مواصلة الرصد البيئي م ن أج ل التحق ق م ن أن ه
ال يوجد مزيد من االنبعاثات الكبيرة للنويدات المشعة ومن أجل توفير المعلومات لصناع القرار وأصحاب
المصلحة اآلخرين عن التوزيع المحتمل للنويدات المشعة في البيئة مع مرور الزمن.
يلزم أن تضع الھيئات الدولية ذات الصلة شروحا لمبادئ ومعايير الوقاية من اإلشعاعات تك ون مفھوم ة
لغير المتخصصين ،بغية جعل تطبيقھا أكثر وضوحا لمتخذي القرارات وللجمھور .وبم ا أن بع ض ت دابير
الوقاية الطويلة األم د أح دثت إخ الال للمتض ررين فتل زم اس تراتيجية اتص ال أفض ل إليص ال مب ررات ھ ذه
التدابير واإلجراءات إلى جميع أصحاب المصلحة ،بما يشمل الجمھور.
وھناك حاجة مُعترف بھا إلى شروح بسيطة لعدد من مسائل الوقاية من اإلشعاعات ،بما في ذلك ما يلي:
االختالفات بين مفھوم حدود الجرعات ومفھوم المستويات المرجعية ،والمبرر المتصل بذلك.

المعايير المستخدمة ف ي تبري ر الت دابير واإلج راءات الوقائي ة الرامي ة إل ى تجن ب ح دوث الجرع ات

اإلشعاعية على المدى الطويل ،وبخاصة عندما تنطوي على إخالالت كبيرة بالحياة العادية.
األحوال المحددة المتعلقة بوقاية العاملين من اإلشعاعات في حاالت الطوارئ.

وال تستند مبادئ الوقاية من اإلشعاعات إلى العلوم وحدھا ،بل تستند أيضًا إل ى أحك ام قيمي ة مرتك زة عل ى
المبادئ األخالقية .وفي بعض الظروف ،تنطوي التدابير واإلجراءات الوقائية على إخالل اجتماعي طويل
األمد .وفي ظل ھذه الظروف ،يج ب أن تك ون الفائ دة المرج وة م ن تجن ب الجرع ات اإلش عاعية أكب ر م ن
الضرر الفردي واالجتماعي الناجم عن التدابير واإلجراءات الوقائية نفسھا .ومن المھ م أن يُق َّدم ألص حاب
المصلحة شرح لمبررات التدابير واإلجراءات الطويلة األمد للوقاية من اإلشعاعات.
أدت القرارات المتحفظة المتعلقة بالنش اط الن وعي وتركي زات النش اط ف ي المنتج ات االس تھالكية ونش اط
الترسيب إلى فرض قيود طويلة األمد وإلى صعوبات مرتبطة بذلك .وفي حال حدوث تعرض طويل األمد،
يك ون االتس اق فيم ا ب ين المع ايير الدولي ة ،وب ين المع ايير الدولي ة والمع ايير الوطني ة ،مفي دا ،ال س يما
المعايير المرتبطة بمياه الش رب واألغذي ة والمنتج ات االس تھالكية غي ر المأكول ة ونش اط الترس يب عل ى
األرض.
وقد وضعت السلطات اليابانية تدابير لمراقبة وجود المواد المشعة في المنتج ات االس تھالكية ،وكان ت تل ك
التدابير عمومًا أكثر صرامة من اإلرشادات الدولية المتاحة .ويخضع النظام الدولي الحالي لمراقبة النش اط







اإلشعاعي في المنتجات االستھالكية إلرشادات قائمة بذاتھا ،منھا مثالً الدستور الغ ذائي بش أن األغذي ة ف ي
التجارة الدولية )بما يشمل المياه المعبأة في زجاجات( ،ومعايير األمان الصادرة عن الوكالة بشأن األغذي ة
ومي اه الش رب لالس تخدام ف ي ح االت الط وارئ ،والمب ادئ التوجيھي ة لمنظم ة الص حة العالمي ة بش أن مي اه
الشرب في حاالت التعرض القائمة ،ومعايير األمان الصادرة ع ن الوكال ة بش أن المنتج ات غي ر المأكول ة،
ألغ راض اإلعف اء .وھن اك حاج ة لالتس اق ف ي المع ايير الدولي ة بش أن المس تويات المقبول ة م ن النش اط
اإلشعاعي في المنتجات الخاص ة باالس تھالك الع ام ،بغي ة تس ھيل تطبي ق ھ ذه المس تويات م ن قب ل الھيئ ات
الرقابية وفھمھا من قبل الجمھور .ويتعين أن تكون المع ايير الوطني ة متوافق ة م ع المع ايير الدولي ة ،حيثم ا
يكون ذلك ممكنا .وع الوة عل ى ذل ك ،ثم ة حاج ة إل ى مع ايير للتعام ل م ع الوج ود الطوي ل األم د للنوي دات
المشعة على األراضي.
ي وفر إج راء الرص د الف ردي لإلش عاعات عل ى مجموع ات تمثيلي ة م ن أف راد الجمھ ور معلوم ات ق ّيم ة
للتقديرات الموثوقة للجرعات اإلشعاعية ،ويلزم استخدامه جن ًبا إلى جنب مع القياس ات البيئي ة والنم اذج
المناسبة الخاصة بتقدير الجرعات بغية تقدير الجرعة التي تصيب الجمھور.
وقد استند التقدير المبكر للجرعات إلى القياسات البيئية والنمذجة ،فأدى إلى بع ض االفتراض ات المتحفظ ة
بشأن الجرعات المتلقاة والمتوقعة.
ويلزم القيام بالرصد الشخصي لليود ١٣١-في الغدة الدرقية لألطفال في أقرب وق ت ممك ن عق ب انبعاث ات
اليود المشع إلى البيئة ،وذلك بسبب قصر العمر النصفي لھذه النويدة المشعة .ويلزم االضطالع ف ي أق رب
وقت ممكن بالرصد الفردي لإلشعاعات الخارجية والوجود ال داخلي للنوي دات المش عة طويل ة العم ر )م ثالً
السيزيوم ،(١٣٧-وأن يستمر ھذا الرصد حسب االقتضاء مع مرور الزمن.
وفي غياب القياسات الفردية لإلشعاعات ،قد تلزم نمذجة البيانات البيئي ة وبيان ات البيئ ة المحيط ة م ن أج ل
تقدير الجرعات اإلشعاعية التي تصيب األفراد .وفي ھذه الحاالت ،يلزم شرح أوجه ع دم الت يقن المرتبط ة
باالفتراضات المستخدمة في النماذج شرحً ا واضحً ا ،وبخاصة إذا كان ت النت ائج ُتس تخدم لالس تنارة بھ ا ف ي
اتخ اذ الق رارات بش أن الت دابير واإلج راءات الوقائي ة أو لتق دير احتم ال وق وع اآلث ار الص حية المس تحثة
باإلشعاعات.
في حين لم تكن منتجات األلبان ھي المسارات الرئيسية الب تالع الي ود المش ع ف ي الياب ان ،فم ن الواض ح
أن أھ م طريق ة للح د م ن الجرع ات الت ي تص يب الغ دة الدرقي ة ،وال س يما ل دى األطف ال ،ھ ي الح د م ن
استھالك الحليب الطازج الناتج من أبقار المراعي.
وكانت تقديرات الجرعات التي أصابت الغدة الدرقية لدى األطفال في أعقاب الحادث منخفضة .ون تج ذل ك
من عوامل مجتمعة ،منھا موسم السنة )قبل موس م الزراع ة( ،والممارس ات الزراعي ة المتبع ة ف ي الياب ان،
واس تھالك الرض ع الم نخفض لحلي ب البق ر ،والض وابط الت ي ُ
طبق ت عل ى الف ور عل ى اس تھالك الحلي ب.
وساھمت ھذه العوامل في المستوى المنخفض لألخذ الداخلي لليود.١٣١-
يلزم نظام متين لرصد وتسجيل الجرعات اإلشعاعية المھنية ،المتلقاة عبر جميع المس ارات ذات الص لة،
وال سيما الجرعات الناتجة من التعرض الداخلي الت ي يمك ن أن تص يب العم ال خ الل االض طالع بأنش طة
التصدي للحوادث العنيفة .ومن الضروري أن تكون معدات الوقاي ة الشخص ية المناس بة والكافي ة متاح ة
من أجل الحد من تعرض العمال خالل أنشطة التصدي للطوارئ ،وأن يتم تدريب العمال تدريبا كافيا عل ى
استخدامھا.
وإج راء القياس ات المباش رة المبك رة والمس تمرة للتع رض لإلش عاعات ولمس تويات النوي دات المش عة الت ي
تن دمج ف ي أجس اد عم ال الط وارئ ھ و أق يم نھ ج للحص ول عل ى المعلوم ات الالزم ة لتق دير المخ اطر
اإلش عاعية واآلث ار الص حية المحتمل ة ولتحقي ق الوقاي ة المثل ى .وھن اك حاج ة لرص د وتس جيل الجرع ات
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اإلش عاعية المھني ة م ن خ الل نظ ام مت ين مؤل ف م ن مق اييس الجرع ات الشخص ية وقياس اتھا .ويل زم
االضطالع في أقرب وقت ممكن برصد اليود ١٣١-في الغدة الدرقية.
وعقب حادث فوكوشيما داييتشي مباشرة ،كان توفير المعدات الواقية الشخصية من أجل الح د م ن تع رض
العمال ومن أجل الرصد صعبًا.
واضحا على أصحاب المصلحة مخاطر التعرض لإلشعاعات وعزو اآلثار الصحية
ضا
ً
يلزم أن ُتعرض عر ً
لإلشعاعات ،بحيث يكون واضحا بما ال لبس فيه أن أي زي ادات ف ي مع دالت ح دوث اآلث ار الص حية ل دى
السكان ال يمكن أن تعزى إلى التعرض لإلشعاعات إذا كانت مستويات التعرض مماثلة للمتوس ط الع المي
لمستويات إشعاعات الخلفية الطبيعية.
وفي حال ة ح ادث فوكوش يما داييتش ي ،كان ت الجرع ات الت ي أص ابت أف راد الجمھ ور منخفض ة ،ومش ابھة
للمتوسط العالمي النمط ي إلش عاعات الخلفي ة الطبيعي ة .وھن اك حاج ة إلب الغ الجمھ ور بص ورة واض حة،
وخصوصا المتضررين ،بأن ه ل يس م ن المتوق ع أن تط رأ نتيج ة للح ادث زي ادة يمك ن تمييزھ ا ف ي ح دوث
اآلثار الصحية المتصلة باإلشعاعات بين أفراد الجمھور المتعرضين وذريتھم.
وفھ م اإلش عاعات وآثارھ ا الص حية الممكن ة مھ م لجمي ع المعني ين بحال ة الط وارئ ،وال س يما لألطب اء
والممرض ات وتقني ي األش عة وطالئ ع المتص دين الطبي ين .ويل زم ض مان ذل ك م ن خ الل ت وفير التعل يم
والت دريب المناس بين لألخص ائيين الھني ين الطبي ين ف ي مواض يع النش اط اإلش عاعي واإلش عاعات واآلث ار
الصحية المرتبطة بالتعرض لإلشعاعات.
إجراء الدراسات االستقصائية الصحية مھم ومفيد جدا بعد وقوع حادث نووي ،ولك ن ال ينبغ ي أن ُتفس ر
ھذه الدراسات على أنھا دراسات وبائية .فالمقصود من نت ائج ھ ذه الدراس ات االستقص ائية الص حية ھ و
أن توفر معلومات لدعم تقديم المساعدة الطبية للسكان المتضررين.
وتوفر الدراسة االستقص ائية بش أن إدارة الش ؤون الص حية ف ي فوكوش يما معلوم ات ص حية قيّم ة للمجتم ع
المحلي ،تساعد على ضمان الكشف السريع عن أي آثار صحية واتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماي ة ص حة
السكان .ويمكن أن تو ِّفر النتائج العامة للفحوص الصحية معلومات ھامة ،ولكن ال ينبغي أن تفس ر نتائجھ ا
تفسيرً ا خاط ًئا بأنھا نتائج تقييم وبائي.
تدعو الحاجة إلى إرشادات بشأن الوقاية من اإلشعاعات ،من أجل التصدي للعواقب النفسية الت ي تص يب
أفراد المجموعات السكانية المتضررة في أعقاب الحوادث اإلشعاعية .وقد أوصى فريق مھام تابع للجن ة
الدولية للوقاية من اإلشعاعات بأنه ينبغي "السعي إلى إيج اد اس تراتيجيات للتخفي ف م ن اآلث ار النفس ية
الخطيرة الناجمة عن الحوادث اإلشعاعية" ].[149
وقد أُبلغ عن ح دوث ح االت نفس ية نتيج ة للح ادث .وھ ذا موض وع متك رر ف ي أعق اب الح وادث المنطوي ة
عل ى التع رض لإلش عاعات .وعل ى ال رغم م ن أھمي ة ھ ذه العواق ب ،ل م ي تم التس ليم بھ ا ف ي التوص يات
والمعايير الدولية بشأن الوقاية من اإلشعاعات.
يل زم إب الغ األف راد الموج ودين ف ي المن اطق المتض ررة بالمعلوم ات المس تندة إل ى الحق ائق ع ن آث ار
اإلش عاعات ،بطريق ة مفھوم ة وف ي التوقي ت المناس ب ،م ن أج ل تعزي ز فھمھ م لالس تراتيجيات الوقائي ة
والتخفيف من قلقھم ودعم مبادراتھم الوقائية الخاصة.
ويل زم اتخ اذ ترتيب ات عل ى الص عيدين ال وطني والمحل ي إلب الغ المعلوم ات بطريق ة مفھوم ة إل ى أف راد
الجمھ ور ال ذين ق د يت أثرون ب الحوادث ذات العواق ب اإلش عاعية .ويل زم أن تت يح الترتيب ات إج راء ح وار
شخص ي مباش ر ،لك ي يتس نى لألف راد التم اس اإليض احات والتعبي ر ع ن ش واغلھم .وس وف تتطل ب ھ ذه
الترتيبات بذل جھود متسقة من جانب الس لطات المختص ة والخب راء والمھني ين المختص ين م ن أج ل تق ديم
الدعم والمشورة لألفراد المتضررين والمجتمعات المحلي ة المتض ررة .وتب ادل المعلوم ات مھ م عن د إب الغ
ھؤالء األفراد بالقرارات الرامية إلى وقايتھم ،بما في ذلك دعم مبادراتھم الخاصة.



ب التركي ز عل ى حماي ة الن اس .وال يمك ن الس يطرة
خالل أي مرحلة من مراحل الطوارئ ،يتعين أن ينص َّ
عل ى الجرع ات الت ي تص يب الكائن ات الحي ة ،ويمك ن أن تنط وي ھ ذه الجرع ات عل ى أھمي ة كبي رة عل ى
أساس فردي .وينبغي تعزيز معرفة ما للتعرض لإلشعاعات من آثار عل ى الكائن ات الحي ة غي ر البش رية،
وذلك بتحسين منھجية التقييم وتحسين فھم اآلثار المستحثة باإلشعاعات على مجموعات الكائنات الحي ة
وعلى النظم اإليكولوجية .وعقب وق وع انبع اث كبي ر للنوي دات المش عة إل ى البيئ ة ،يل زم اعتم اد منظ ور
متكامل بغي ة ض مان اس تدامة أعم ال الزراع ة والغاب ات ومص ايد األس ماك والس ياحة واس تخدام الم وارد
الطبيعية.
وقد يكون من الصعب تخفيض الجرعات التي تصيب الكائنات الحي ة غي ر البش رية تخفي ً
ض ا كبي رً ا ،وذل ك
بسبب الصعوبة العملية لتطبيق تدابير التصدي .كما أن تقييم اآلث ار الواقع ة عل ى النبات ات والحيوان ات ف ي
أعقاب حوادث مثل الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية يتطلب النظر في العدي د
من العوامل الضاغطة المحتملة – وما التعرض لإلشعاعات سوى واحد من ھ ذه العناص ر العدي دة .ويل زم
أيضًا إيالء االعتبار إلمكانية تزايد وتراكم النويدات المشعة الطويلة العمر في البيئة ،وكيف يمكن أن يؤثر
ذلك على النباتات والحيوانات على مدى أجيال متعددة.
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 -٥التعافي بعد الحادث
ب وقوع الحادث في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،أُسندت األولوية عل ى الف ور للعم ل عل ى تحقي ق
عقِ َ
استقرار الظروف في المحطة ووقاية الجمھور من خ الل تطبي ق إج راءات العم ل الت ي انط وت عل ى اإلي واء ف ي
المالجئ وإجالء المقيمين في المناطق المتضرِّ رة وفرض قي ود عل ى األغذي ة ١٠٦ومي اه الش رب .وم ع تق ُّدم مس ار
در أكب ر عل ى التع افي م ن الح ادث ،بم ا ف ي ذل ك إنع اش
العمل واستقرار الظروف في الموقع ،انصبَّ التركيز بق ٍ
المجتمع المحلي واستصالح البنية األساسية.
ويتناول ھذا القسم التقدم المحرز في مجال التعافي بعد الحادث ،حتى آذار/مارس  ،٢٠١٥وكذلك الخطط من أجل
المستقبل .ويتناول في المقام األول حال َة التعرّ ض لإلشعاعات ،التي أعقبت حالة الطوارئ.

المتضررة من ج ّراء الحادث خارج الموقع
 -١-٥استصالح المناطق
ِّ
َّ
المتوخى م ن عملي ة التع افي ١٠٧بع د الح ادث ف ي إع ادة إرس اء أس اس مقب ول لقي ام
يكمن الھدف الطويل األجل
١٠٨
مجتم ع ي ؤدِّي وظيفت ه عل ى نح ٍو ت ام ف ي المن اطق المتض ِّررة .وينبغ ي إي الء االعتب ار الستص الح المن اطق
المتضررة من الحادث وذلك من أجل خفض الجرعات اإلشعاعية ،بما يتسق مع المستويات المرجعية المعتمدة.
ِّ
ُ
ول دى اإلع داد لع ودة ال ذين أجل و ع ن المنطق ة ،ال ب َّد م ن النظ ر بع ين االعتب ار ف ي عوام ل مث ل ت رميم البني ة
األساسية وحيوية المجتمع المحلي في الصمود ومزاولة النشاط االقتصادي المستدام.
وقبل حادث فوكوشيما داييتشي ،لم تكن توجد في اليابان سياسات واستراتيجيات قائمة بش أن االستص الح فيم ا
بعد الحادث ،وقد أصبح من الضروري إعدادھا في الفترة التي تلت الحادث .وقد س َّنت حكوم ة الياب ان السياس ة
العامة بشأن االستصالح ١٠٩في آب/أغس طس  .٢٠١١وأس ندت مس ؤوليات إل ى الحكوم ات الوطني ة والمحلي ة،
والجھة المش ِّغلة ،والجمھور ،واستحدثت الترتيبات المؤسسية الالزمة لتنفيذ وتنسيق برنامج العمل.
ولق د ُوض عت اس تراتيجية بش أن االستص الح وب دء تنفي ذھا .وتح دّد االس تراتيجية أنَّ المن اطق ذات األولوي ة
لالستصالح ھي المناطق السكنية ،بما فيھا المباني والحدائق والمزارع والطرق والبنية األساسية ،م ع التش ديد
على خفض جرعات التع ُّرض لإلشعاعات الخارجية.
وتم ِّث ل الجرع ة الخارجي ة م ن النوي دات المش َّعة المتر ّس بة عل ى الس طوح األرض ية وغيرھ ا المس ار الرئيس ي
للتع ُّرض لإلش عاعات .ول ذلك تر ّك ز اس تراتيجية االستص الح عل ى أنش طة إزال ة التل وث الرامي ة إل ى خف ض
مس تويات الس يزيوم المش ع الموج ودة ف ي المن اطق ذات األولوي ة ،وم ن ث َّم الح ِّد م ن احتم االت ح دوث ھ ذه
 ١٠٦بما في ذلك القيود على توزيع األغذية وبيعھا ،واستخدام األراضي الزراعية ،وجن ي منتج ات األغذيـ ـة البريـ ـة )انظـ ـر القســ ـم
.(٣-٣
 ١٠٧تشمل أنشطة التعافي بعد الحادث ما يلي :استصالح المناطق المتضرِّ رة من جرّ اء الحادث؛ وتحقيق اس تقرار المراف ق المتض ررة
خارج الموقع واالستعداد إلخراجھا من الخدم ة؛ والتص رف ف ي الم واد الملوَّ ث ة والنفاي ات المش عة الناش ئة ع ن ھ ذه األنش طة؛ وإنع اش
المجتمع وإشراك الجھات المعنية.
 ١٠٨يُع رَّ ف االستص الح بأن ه أي ت دابير يمك ن القي ام بھ ا لتقل يص التع رض لإلش عاعات الن اجم ع ن تل وث موج ود ف ي مس احات م ن
األرض عن طريق إجراءات يتم تطبيقھا على التلوث نفسه )المصدر( أو على مسارات التعرُّ ض الموصِّلة إلى البشر.
 ١٠٩قانون التدابير الخاصة بشأن التعامل مع تلوث البيئة بموا ٍد مش عَّة مص رَّ فة م ن ج راء الح ادث ف ي محط ة الق وى النووي ة المقت ِرن
ب الھزة األرض ية ف ي مقاطع ة طوھوك و – المقابل ة للمح يط الھ ادئ الت ي وقع ت ف ي  ١١آذار/م ارس  ،٢٠١١الق انون رق م  ١١٠لس نة
.٢٠١١

١٥٦

ويستمر التح ُّكم في الجرع ات الداخلي ة بواس طة القي ود المفروض ة عل ى األغذي ة ،وك ذلك م ن خ الل
التع ُّرضات.
َ
أنشطة االستصالح المعنية باألراضي الزراعية.
وعق َب الح ادث ،اعتم دت الس لطات ف ي الياب ان ’مس توى مرجعي ا ً‘ باعتب اره مس توى جرع ات مس تھدفا ً بلوغ ه
بخصوص استراتيجية االستصالح الكلّية .وكان ھذا المستوى متسقا ً مع الح ِّد النھائي األدنى م ن الم دى المح دَّد
في اإلرشادات الدولية .ولكنَّ تطبيق مستوى مرجعي منخفض له ت أثير ف ي زي ادة كمي ة الم واد الملوث ة الناتج ة
ف ي س ياق أنش طة االستص الح ،وم ن ث م زي ادة التك اليف والمطال ب بش أن الم وارد المح دودة .وك ان باإلمك ان
استخدام الخبرات المكتسبة في اليابان إلعداد إرشادات عملية بش أن تطبي ق مع ايير األم ان الدولي ة ف ي ظ روف
التعافي بعد الحادث.
الملوثة استناداً إلى الجرعات السنوية اإلضافية المقدَّرة ف ي خري ف ع ام .٢٠١١
وقد ُحدِّدت فئتان من المناطق
َّ
وأسنِدت المسؤولية إلى الحكوم ة الوطني ة ع ن وض ع وتنفي ذ خط ط االستص الح ف ي الفئ ة األول ى م ن المن اطق
)’منطقة إزالة التلوث الخاصة‘( – ضمن شعاع طوله  ٢٠كم من موقع فوكوشيما داييتشي ،وفي المناطق التي
كان متو َّقعا ً فيھا أن يتجاوز فيھا مقدار الجرعات السنوية اإلضافية الناتجة عن التلوث عل ى الس طوح األرض ية
 ٢٠ملِّ ي س يفرت ف ي الس نة األول ى بع د الح ادث .وأُس ندت إل ى ال دوائر البلدي ة المس ؤولية ع ن تنفي ذ أنش طة
االستصالح في الفئة األخرى من المناطق )’منطقة مس ح التل وث المك َّث ف‘( ،الت ي ك ان متوقع ا ً أن يتج اوز فيھ ا
مقدار الجرعات السنوية اإلضافية  ١ملِّي سيفرت ،ولكنْ يظ ل ّ دون  ٢٠ملِّ ي س يفرتُ .ووض عت أھ داف مح دَّدة
لخفض الجرعات ،بما في ذلك ھدف طويل األجل لبلوغ جرعة سنوية إضافية مقدارھا  ١ملِّي سيفرت أو أقل.

 -١-١-٥إنشاء إطار قانوني ورقابي لالستصالح
عقب الحادث ،صاغت حكومة اليابان سياسة بشأن التعافي واالستصالح ،وذلك من خالل اشتراع ‘ق انون الت دابير
الخاصة بشأن التعامل مع تلوث البيئة بموا ٍد مشعَّة مصرَّ فة من ج راء الح ادث ف ي محط ة الق وى النووي ة المقت ِرن
َّ
بالھزة األرضية في مقاطعة طوھوكو – المقابلة للمحيط الھادئ التي وقعت في  ١١آذار/م ارس  ،‘٢٠١١ف ي آب
أغس طس  .[124] ٢٠١١ويتض من ذل ك الق انون أحكام ا ً بش أن تحدي د المواق ع ذات األولوي ة الم راد استص الحھا
وتخصيص األموال الالزمة لالضطالع بأعمال االستصالح وإشراك الجھات المعنية في العملية برمّتھا.
والخطوتان األوليان في صدد إعداد برنامج لالستصالح ھما تحديد مستوى مرجعي مناس ب ،ووض ع اس تراتيجية
لالستصالح من أجل بلوغ المستوى الالزم في خف ض تع رُّ ض أف راد الجمھ ور لإلش عاعات .وتوص ي اإلرش ادات
الدولية باختيار مستوى مرجعي من مدى الجرعة اإلضافية الذي يتراوح بين  ١و ٢٠ملّي سيفرت في السنة ،تبعا ً
١١٠
للظروف السائدة )اإلطار .[129, 198, 263] (١-٥
وفي تحديد أيِّ مستويات مرجعية ضمن ھذا المدى ،من المھم أال تكون ھذه المستويات مرتفع ة أكث ر مم ا ينبغ ي،
مم ا يض رّ بأھ داف األم ان ال الزم ،وال منخفض ة أكث ر مم ا ينبغ ي ،مم ا يمك ن أن ي ؤ ِّدي إل ى اس تخدام الم وارد
المح دودة عل ى نح و دون المس توى األمث ل .وف ي المراح ل األولي ة م ن عملي ة االستص الح ف ي الياب ان ف ي ع ام
 ،٢٠١١وضعت حكوم ة الياب ان مس تويات مرجعي ة كان ت منخفض ة ع ن قص د ] [264, 265واع ُتم د ھ دف طوي ل
األجل لصالح المقيمين في تلك المن اطق ،عق ب االستص الح ،قص د جع ل الجرع ة اإلض افية ال تزي د عل ى  ١ملِّ ي
سيفرت في السنة ] .[266وتعد ھذه أدنى قيمة في المدى المذكور في اإلرشادات الدولية )اإلطار .(١-٥
 ١١٠كانت الصيغة المعدَّة ما قبل النشر من الطبعة المؤقتة من معايير األمان األساسية الدولي ة متاح ة ف ي وق ت وق وع الح ادث ].[263
ثم ُنشر الحقا ً العدد رقم  GSR Part 3من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ] [198في عام .٢٠١٤

١٥٧

إنَّ النزعة المحافظة بدرج ة عالي ة ف ي ال نھج الم َّتب ع ف ي تق دير الجرع ات اإلش عاعية الت ي يتع رض لھ ا الن اس ق د
وضَّحھا بتفصيل تقيي ٌم أجرته لجنة األمم المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري ] .[148وتس تند الجرع ات
التقديرية إلى النشاط اإلشعاعي في كل وحدة مس احة للس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ،١٣٧-حي ث يؤخ ذ ف ي الحس بان
انح دار النش اط م ن ج راء االض محالل ،و َف ْق د النش اط م ن ج راء االنح الل بفع ل ال َتجوي ة عل ى الس طوح ،وعام ل
الحجب الوقائي الذي يُع ُّد س ً
مة نمطي ة ف ي البي وت الخش بية .وأش ارت الحس ابات الت ي أُجري ت لغ رض إع داد ھ ذا
التقري ر ،باتب اع المنھجي ة نفس ھا الت ي اتبعتھ ا اللجن ة العلمي ة الم ذكورة ] ،[148, 267إل ى أنَّ متوس ط الجرع ات
َّ
المكث ف )انظ ر القس م  (٢-١-٥ق د
اإلشعاعية اإلضافية في عام  ٢٠١٢في أجزاء كبي رة م ن منطق ة مس ح التل وث
يكون أدنى بكثير من  ١ملِّي سيفرت/سنة في عام .٢٠١٢
اإلطار  -١-٥مستوى مرجعي بشأن االستصالح
’المس توى المرجع ي‘ ھ و مق دار الجرع ة المس تھدف بخص وص اس تراتيجية االستص الح الكل ي ،ولكن ه ل يس ح ًّدا للجرع ة .وتوص ي
اإلرشادات الدولية ] [129, 263بمستويات مرجعية في المدى الذي يتراوح ب ين  ١ملّ ي س يفرت/في الس نة و ٢٠ملّ ي س يفرت/في الس نة
فيما يخص التعرُّ ض اإلضافي لدى أي فرد من أفراد الجمھور في ‘حاالت التعرض القائمة‘ ،تبعا ً للظروف السائدة.
والمستويات المرجعية تقرِّ رھا الحكومة أو الھيئة الرقابية أو أي سلطة معنية أخرى ،وفقا ً للترتيبات الت ي تنض وي ف ي اإلط ار الرق ابي
الوطني .و ُتستعمل المستويات المرجعية في ح االت م ا بع د الح وادث م ن أج ل تحدي د االس تراتيجيات المثل ى بش أن االستص الح .وم ن
شأن ھذه االستراتيجيات أن تضمن القيام باالستصالح من خالل استخدام الموارد البش رية والتقني ة والمالي ة بكف اءة بغي ة تحقي ق أفض ل
صالت النتائج في وقاية المجتمعات المحلية المتضرِّ رة.
مح َّ
كما أنَّ إجراءات العم ل المح دَّدة الت ي ُتط َّب ق م ن أج ل خف ض التل وُّ ث البيئ ي والجرع ات اإلش عاعية الت ي يتع رض لھ ا الن اس تسترش د
عموم ا ً ‘بمس تويات إج راءات االستص الح‘ المس تنبطة .وھ ذه ُتح دَّد ع اد ًة بالنس بة إل ى مق ادير كمي ة قابل ة للقي اس بس ھولة ،ومنھ ا م ثالً
معدَّالت جرعة أشعة غاما المحيطة )ميكروسيفرت/ساعة ‘ (‘µSv/hأو النشاط اإلشعاعي المرسَّب ف ي ك ل وح دة مس احة )بكري ل/م،(٢
و ُتست َم ّد من المستويات المرجعية باستخدام نماذج وافتراضات عن عادات معيشة الناس وعن سلوك النويدات المشعّة في البيئة.

 -٢-١-٥استراتيجية االستصالح المعتمدة
َّ
تأثرت استراتيجية االستصالح بكون الجرعات الداخلية عقب الحادث قد تم اجتنابھا ف ي األكث ر بفض ل تنفي ذ قي ود
فُرضت على األغذية ومياه الشرب .وتبعا ً لذلك ،فإنَّ إج راءات االستص الح ال وارد وص فھا ھن ا عُني ت ف ي المق ام
األول بجھود إزالة التلوث الرامية إلى خفض مستويات الجرعات الخارجية.
فقد ح َّددت حكوم ُة اليابان في استراتيجيتھا االستصالحية نھجا ً ُي َّتبع بشأن اإلسراع في خفض الجرع ة اإلش عاعية،
من خالل إسناد األولوية لالستصالح في المن اطق الس كنية وف ي من اطق األراض ي الزراعي ة واألح راج المتاخم ة
للمناطق السكنية أو المناطق الزراعية ] .[124, 266وبغية تيسير القيام ب ذلك ،ص ّنفت الحكوم ُة ،ف ي آب/أغس طس
 ،٢٠١١األراضي المراد استصالحھا كما يلي:




١٥٨

منطقة إزال ة التل وث الخاص ة )الش كل  ،١-٥الجان ب األيم ن( .تت داخل ھ ذه المنطق ة م ع "المن اطق المق َّي دة
ال دخول" الس ابقة ،أي منطق ة اإلخ الء الواقع ة ض من ح دود ش عاع طول ه  ٢٠ك م م ن محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية ،و"مناطق اإلخالء المتعمَّد" السابقة ،التي كانت تقع م ا بع د الش عاع ال ذي يمت د ٢٠
كم من المحطة ،والتي يمكن أن تتجاوز فيھا الجرعة السنوية اإلضافية لدى األفراد مقدار  ٢٠ملِّي سيفرت
في السنة األولى بعد الحادث .وضمن منطق ة إزال ة التل وث الخاص ة ،تتح ّم ل الحكوم ة الوطني ة المس ؤولية
عن وضع وتنفيذ خطط االستصالح.
منطقة مسح التلوث المك ّثف )الشكل  ،١-٥الجانب األيمن( .تشمل ھ ذه المنطق ة البل ديات الت ي قُ ِّدرت فيھ ا
الجرع ة اإلش عاعية اإلض افية ف ي الس نة األول ى بم ا يت راوح ب ين  ١ملِّ ي س يفرت و ٢٠ملِّ ي س يفرت ل دى

األفراد في بعض أنحاء البلدية الواحدة ١١١.وتقوم البلديات بعمليات مسح استقصائي من خ الل الرص د م ن
أج ل تحدي د المن اطق الت ي تتطلَّ ب إزال ة التل وث منھ ا ،ونض طلع بأنش طة االستص الح ف ي ھ ذه المن اطق،
وو َّفرت الحكومة الوطنية لھا الدعم المالي والتقني.
وف ي ع امي  ٢٠١٢و ،٢٠١٣قُ ِّس مت عل ى نح و إض افي المن اطق الت ي ص درت بش أنھا أوام ر إخ الء إل ى أج زاء
فرعية ضمن الفئات الثالث التالية ،استناداً إلى إجمالي الجرعات السنوية التقديرية لدى األن اس الس اكنين ف ي تل ك
المناطق ،حيثما وجدوا )الشكل  ،١-٥الجانب األيسر( ]:[268, 269




المنطق ة ) ١الخض راء( .المن اطق الج اھزة لرف ع أوام ر اإلخ الء الص ادرة بش أنھا .وك ان متوقع ا ً أن يبل غ
مقدار الجرعة السنوية التقديرية فيھا  ٢٠ملِّي سيفرت أو أقل.
المنطق ة ) ٢البرتقالي ة( .المن اطق الت ي ك ان ل م يُس مح بع ُد للمقيم ين فيھ ا بالس كن فيھ ا .وك ان متوقع ا ً أن
تتجاوز الجرعة السنوية التقديرية فيھا  ٢٠ملِّي سيفرت.
المنطق ة ) ٣الحم راء( .المن اطق الت ي ك ان متوقع ا ً عل ى س بيل التح ُّوط أال يك ون بمس تطاع المقيم ين فيھ ا
العودة إليھا وذلك لفترة طويلة من الزمن .وك ان متوقع ا ً أن تبل غ الجرع ة الس نوية التقديري ة أعل ى م ن ٥٠
ملِّي سيفرت ،وأن يبلغ متوسط الجرعة السنوية عل ى م دى فت رة الس ت س نوات بع د الح ادث أكث ر م ن ٢٠
ملِّي سيفرت.

الش كل ُ -١-٥تظھ ر الخريط ة ف ي الجان ب األيس ر الج زء الفرع ي م ن منطق ة اإلخ الء حت ى  ٧آب/أغس طس  .[270]٢٠١٣و ُتظھ ر
َّ
المكث ف" حت ى ك انون األول/ديس مبر ٢٠١٤
الخريطة في الجانب األيمن تسمية "منطقة إزالة التلوث الخاصة" و"منطقة مس ح التل وث
وتشير إلى الجرعات اإلشعاعية اإلضافية المقدّرة لألشخاص الممثلين في عام .٢٠١٢

 -٣-١-٥التقدُّم في مسار االستصالح
ُ
اضطلع بعد ٍد من المشاريع الرائدة على سبيل التجربة في عام  .٢٠١١وقد أج رت الوكال ة الياباني ة للطاق ة الذرّ ي ة
ً
سلسلة من الدراسات الصغيرة النطاق في موقعين خارج المن اطق الت ي أُخلي ت م ن س اكنيھا وذل ك لتقي يم
في البدء
 ١١١معدَّل الجرعة المحيطة البالغ  ٠٫٢٣ميكروسيفرت/ساعة اس ُتخدم باعتباره المعيار اإلشعاعي بخصوص ھذه المنطقة .ويقابل ھ ذا
المعدَّل من الجرعات الجرع َة الفعلية اإلضافية المقدَّرة على نحو يتسم بنزعة محافظة بحدود  ١ملِّي سيفرت في سنة واحدة.

١٥٩

فعالية عملية إزالة التلوث في تحقيق تخفيضات في مع َّدل الجرعة بخصوص أن واع مختلف ة م ن الس طوح الب ارزة
)مثالً الشوارع وأسطحة المباني والجدران والم روج الخض راء( ] .[271ث م نظ رت الدراس ُ
ات الالحق ة ف ي مس ألة
الج دوى العملي ة ف ي إزال ة التل وث م ن مس احات أكب ر ف ي المن اطق الت ي أُجلي ت م ن س كانھا ،وقيَّم ت فعالي ة ھ ذه
الت دابير ف ي خف ض مع دالت جرع ة أش عة غام ا المحيط ة ،واستكش فت تبع ات ذل ك بخص وص أم ان الع املين
والتصرُّ ف في النفايات.
وق د أ َّدت ھ ذه الدراس ات الرائ دة التجريبي ة دوراً ھام ا ً ف ي تخط يط اس تراتيجيات االستص الح وتنفي ذھا .وق َّدمت
معلومات عن فعالية تقنيات إزالة التلوث وقابلية تطبيقھا ،وساعدت على إقرار إجراءات تتبُّع بشأن وقاية العاملين
من اإلشعاعات ].[272
ب ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي .وق د
وت رد ف ي الج دول  ،١-٥قائم ة بت دابير االستص الح المن َّف ذة عموم ا ً عق َ
اس ُتخدمت على نطاق واسع ف ي غض ون الس نوات األول ى م ن أنش طة االستص الح ،تقني ة إزال ة الترب ة الس طحية،
التي تولِّد مقداراً كبيراً من النفايات.
الجدول  -١-٥تدابير االستصالح المن َّفذة عموما ً
الھدف

تدابير االستصالح

المساكن والمباني






فِناءات المدارس والجنائن والحدائق العامة




الطرق




الحدائق واألشجار







أراضي المزارع







اإلنتاج الحيواني
األحراج والغابات





إزالة الترسبات من األسطحة واألرضيات والمزاريب
التنظيف المسحي لألسطحة والجدران
الصنفرة الرملية بالتفريغ الھوائي
الغسل بالضغط العالي
إزالة طبقة التربة السطحية
إزالة الحشائش البرية وأعشاب الجنائن والمروج
إزالة الترسبات في الخنادق والقنوات
الغسل بالضغط العالي
ّ
جز األعشاب
إزالة األوراق المتساقطة من األشجار
إزالة التربة السطحية
الغسل بالضغط العالي
تقليم القشور السطحية من األشجار
حرث األراضي لقلب التربة
إزالة التربة السطحية
َّ
المعززة(
معالجة التربة )مثالً استخدام األسمدة
تصليد التربة وإزالتھا
إزالة الحشائش البرية وأعشاب الجنائن والمروج
مراقبة مستويات السيزيوم المشع في أعالف الحيوانات
إزالة األوراق المتساقطة من األشجار وأغصانھا السفلى
التشذيب

َّ
المكث ف ومنطق ة إزال ة التل وث الخاص ة عل ى ح ٍّد
ُن ِّفذت الح ًقا اس تراتيجيات االستص الح ف ي منطق ة مس ح التل وث
سواء ،وأُحرز تق ُّدم كبير في ھذا الصدد .وبحلول نھاية آذار/مارس  ،٢٠١٥كانت عملي ة إزال ة التل وث ف ي معظ م
أجزاء منطقة مسح التلوث المكثف ،الواقعة خارج محافظة فوكوش يما ق د ش ارفت عل ى االس تكمال )ف ي م ا نس بته
 ٪٨٠من البلديات( .أما في منطقة مسح التلوث المكثف الواقعة داخل محافظة فوكوش يما ،فق د تم ت إزال ة التل وث
من حوالي  ٪٩٠من المرافق العمومية ،و ٪٦٠من مساكن اإلقامة ،و ٪٥٠من الطرق ].[273
وأما داخل منطق ة إزال ة التل وث الخاص ة ،فق د اس ُتكملت ،ف ي آذار/م ارس  ،٢٠١٥خط ط إزال ة التل وث ف ي أرب ع
بلديات )ھي مدينة تامورا ،وقرية كاوايتشي ،وبلدة ناراھا ،وبلدة أوكوم ا( .واس ُتكملت أيض ا ً أعم ال إزال ة التل وث
في المناطق السكنية في بلديتين أخريين )ھما قرية كاتسوراو ،وبلدة كاواماتا( ،وتكاد أن ُتستكمل ف ي قري ة إيت اتي
١٦٠

] .[273وك ان م ن المق رَّ ر أن ُتس تكمل معظ م خط ط أنش طة إزال ة التل وث ف ي منطقت ي إزال ة التل وث  ١و ٢داخ ل
محافظ ة فوكوش يما قب ل نھاي ة آذار/م ارس  ،٢٠١٦م ع أ َّن ه ك ان م ن المق رَّ ر أن تس تمر بع ض الخط ط حت ى ع ام
) ٢٠١٧الشكل .(٢-٥
وقد بيَّنت التقصِّيات التي أُجريت في المناطق السكنية ف ي بل ديتي ت امورا وناراھ ا أنَّ مع دالت جرع ة أش عة غام ا
المحيطة قد ُخ ِّفضت بنسب ٍة يتراوح متوسطھا بين  ٪٣٦و ،٪٤٦على التوالي .و ُتح َّدد مع دالت جرع ة غام ا )انظ ر
اإلط ار  (١-٥بقي اس مع َّدالت الجرع ات المحيط ة عل ى مس افة مت ر واح د م ن الس طوح الم زال تلوثھ ا ،قب ل
االض طالع ب إجراءات االستص الح وبع ده عل ى ح ٍّد س واء .وتراوح ت تخفيض ات متوس ط مع َّدل الجرع ات ف ي
البلدتين عقب اإلجراءات االستصالحية في أراضي المزارع واألحراج والطرق بين  ٪٢١و.[273] ٪٤٤
ً
داللة في المناطق التي ظھرت فيھا مع َّدالت
وتشير البيانات إلى أنَّ خفض مع َّدالت جرعة غاما المحيطة ھو أبرز
جرع ة أولي ة أعل ى م ن غيرھ ا .ويتواص ل بع د االستص الح ت دني مع دالت جرع ة غام ا بس بب عملي ات التجوي ة
الطبيعية واالضمحالل اإلشعاعي.

المحرز في االستصالح في مناطق إزالة التلوث الخاصة حتى كانون األول/ديسمبر .[273] ٢٠١٤
الشكل  -٢-٥التقدُّم
َ

وترد في الشكل  ،٣-٥أمثلة على أنشطة إزالة التلوث.
وأما وحدات تكلفة إزالة التل وث ف ي من اطق إزال ة التل وث الخاص ة الخاض عة لل تح ُّكم الرق ابي المباش ر م ن جان ب
الحكومة الوطنية فقد تراوحت بين حوالي  ١١٠٠ين ياباني للمت ر المرب ع )ف ي األح راج( وم ا يق ارب  ٥٥٠٠ي ن
ياباني للمتر المربع )في الحدائق العامة( ].[274

١٦١

الشكل  -٣-٥صور مناظر طبيعية لمناطق قبل االستصالح وبعده في مدينة تامورا )الصور مھداة من وزارة البيئة في اليابان(.

١٦٢

 -٢-٥تحقيق استقرار الظروف داخل الموقع واألعمال التحضيرية لإلخراج من الخدمة
ُوضعت باالشتراك بين شركة طوكيو للطاقة الكھربائية )شركة تيبكو( والوكاالت المعنية التابعة لحكومة اليابان
خطة استراتيجية شاملة رفيعة المستوى لتحقيق استقرار ظ روف محط ة الق وى النووي ة المتض ررة وإخراجھ ا
من الخدمة .وصدرت الخطة في المرة األولى  ،في كانون األول/ديسمبر  .٢٠١١وتم تنقيحھا الح ًقا لكي تتب دَّى
المتضررة ،وك ذلك جس ُ
امة التح دِّيات الت ي
فيھا الخبرةُ المكتسبة والفھ ُم المح َّسن لظروف محطة القوى النووية
ّ
س ُتواجه في المستقبل .وتعالج الخطة االستراتيجية الطابع المعقد الذي تتسم بھا األعم ال ف ي الموق ع ،وتش مل:
والتدابير الرامية إل ى إخ راج المحط ة م ن الخدم ة؛ وال ُنظ َم والبيئ ات الت ي تي ِّس ر
النھ َج الم َّتبع في كفالة األمان؛
َ
تلك األعمال؛ ومتطلَّبات البحث والتطوير.
والمكون ات الالزم ة
ووضعت ال ُبن ى وال نظم
ِّ
وفي وقت كتابة ھذا التقرير ،أُعيد إنشاء الوظائف الخاصة باألمانُ ،
تمرة لمراقب ة ودرء دخ ول المي اه
للحف اظ بش كل موث وق عل ى اس تقرار الظ روف .ولك ن كان ت ھنال ك حاج ة مس ّ
الملوث الناتج ُيع الَج إلزال ة النوي دات المش َّعة من ه
والملوثة .وكان الماء
المتضررة
الجوفية إلى مباني المفاعل
َّ
َّ
ّ
بالقدر الممكن إزالته ،وكان ُي َّ
خزن في أكثر من  ٨٠٠صھريج .وثمة حاجة إلى حلول أكثر استدامة ،مع مراعاة
مختلف الخيارات ،بما فيھا إمكانية استئناف تصريف تلك المي اه ف ي البح ر عل ى نح و م تح َّكم في ه .وسيس تدعي
اتخاذ قرار نھائ ًيا إشراك الجھات المعنية ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية في عملية التشاور ،وك ذلك
تنفيذ برنامج رصد شامل.
وق د أُع دَّت خط ط إلدارة أعم ال التص ُّرف ف ي حط ام الوق ود والوق ود المس تھلَك ،واس ُتھلَّت إزال ة الوق ود م ن
أحواض الوقود المستھلك .١١٢واس ُتحدث أيضا نموذج مف اھيمي لألنش طة المزم ع القي ام بھ ا ف ي المس تقبل م ن
مكون ات
أجل إزالة حطام الوقود ،يأخذ في الحسبان العدي ُد من الخطوات التمھيدية الالزمة ،بما فيھا تأكيد َنس ق ّ
ھ ذا الحط ام وتركيب ه .ولك نَّ ارتف اع مس تويات الجرع ة اإلش عاعية ف ي المف اعالت المتض ِّررة دل َّ عل ى أنَّ ھ ذا
التأكيد لم يكن ممكنا ً في وقت كتابة ھذا التقرير.
ُ
رجح أن يت راوح ب ين
وقدَّرت
السلطات اليابانية أنَّ اإلطار الزمني الستكمال أعمال اإلخ راج م ن الخدم ة م ن الم َّ
 ٣٠و ٤٠سنة .وذكرت أن الق رارات ال الزم اتخاذھ ا بش أن الظ روف النھائي ة ف ي المحط ة والموق ع كل ه س وف
موضوع تحليالت ومناقشات إضافية.
تكون
َ
اإلطار  -٢-٥تحقيق االستقرار واإلخراج من الخدمة بعد الحادث
يش ير المص طلح "اإلخ راج م ن الخدم ة" إل ى اإلج راءات اإلداري ة والتقني ة الم َّتخ ذة إلتاح ة إزال ة بع ض أو جمي ع الض وابط الرقابي ة
المفروضة على مرفق.
وم ن حي ث الممارس ة الواقعي ة ،يعن ي اإلخ را ُج م ن الخدم ة العملي ة التدريجي ة إلزال ة بُن ى المرف ق و ُنظم ه ومكوّ نات ه .وف ي الظ روف
ّ
العادية ،يك ون إخ راج محط ة ق وى نووي ة م ن الخدم ة نش اطا ً
مخطط ا ً ل ه مس بقا ً يُباش ر بع د أن ي ت ّم اتخ اذ الق رار بش أن إنھ اء عملي ات
ً
ً
التشغيل .ويمثل اإلخرا ُج من الخدمة بعد وقوع ح ادث مجموع ة مختلف ة م ن التح ِّديات ،حي ث إن ه :ينبغ ي أوال تحدي د ظ روف المراف ق
وحالة الوقود ومعدات المحطة ،وتقرير مسار ُي َّتب ع للمض يّ قُ دما ً ف ي ھ ذا الص دد .وھ ذا ق د يتطل ب اس تحداث تكنولوجي ات ومنھجي ات
جديدة.
ً
ُ
نتيجة لوقوع حادث ،فإ َّنه ينبغي إعادة المرفق إل ى نس ق )اس تقرار( م أمون قب ل أن ُتوض ع موض ع التنفي ذ
إغالق المفاعل ھو
وإذا كان
أي خطة نھائية معتمدة بشأن إخراجه من الخدمة .ويش تمل تحقي ق االس تقرار عل ى إج راءات عم ل الزم ة لض مان تھيئ ة بُن ى المحط ة
)كالمباني التي تأوي المف اعالت المتض ررة( ،و ُنظمھ ا )ومنھ ا م ثالً ُنظ م اإلم داد الكھرب ائي( ،ومكوّ ناتھ ا )كالمض َّخات أو المحرّ ك ات(
لتكون في ظرف مستقر ويمكنھا أن تعمل لفترة طويلة حسبما قد يكون الزما ً.
١١٢

اس ُتكملت إزالة الوقود من حوض الوقود المستھلك في الوحدة  ٤في كانون األول/ديسمبر .٢٠١٤

١٦٣

 -١-٢-٥الخطة االستراتيجية
عق ب حال ة الط وارئ ،وض عت ش ركة تيبك و والوك االت الحكومي ة المعني ة خط ًة اس تراتيجية – وھ ي " خارط ة
الطريق المتوسطة والطويلة األجل نحو إخراج الوحدات  ٤-١م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة " –
ألنش طة تحقي ق االس تقرار واإلخ راج م ن الخدم ة ] .[275وق د ص درت الخط ة ف ي الم رة األول ى ف ي ك انون
األول/ديسمبر  ٢٠١١وتم تنقيحھا الح ًقا لكي ُتوضع في الحسبان فيھ ا الخب رة المتزاي دة والفھ م المح َّس ن للظ روف
في الموقع ] .١١٣[276وھي عبارة ع ن خط ة اس تراتيجية ش املة رفيع ة المس توى لك ي يس تخدمھا المش رفون عل ى
تحقيق التعافي .ومن المتوقع أن ُتستكمل عملية اإلخراج من الخدمة في إط ار زمن ي يت راوح ب ين  ٣٠و ٤٠س نة،
وفقا ً لتقديرات السلطات اليابانية.
وتق ِّدم الخطة وص ًفا للنھج االستراتيجي الذي ُي َّتبع بشأن مجاالت العمل بخصوص ما يلي:







ال نھج الرام ي إل ى ض مان األم ان ،ال ذي يش مل أھ دافا ً اس تراتيجية بش أن الح ّد م ن المخ اطر والتحس ين
األمثل لطريقة إزالة الوقود وحطام الوقود.
التدابير المتوسطة األجل والتدابير الطويلة األجل صوب اإلخراج من الخدمة ،التي تشمل خططا ً إلزال ة
مرن ة بم ا يكف ي لمواجھ ة مجموع ة الظ روف
الوقود وحطام الوقود من كل وح دة مفاع ل .وھ ذه الخط ط ِ
المختلفة التي قد تظھر كلما ت َّم الحصول على المزيد من المعلومات ف ي أثن اء مس ار عملي ة إزال ة الوق ود
وحطام الوقود.
تيس ر العم ل ،الت ي أنش أت الش رك ُة الياباني ة "تيبك و" بش أنھا إط اراً تنظيمي ا ً م ن أج ل
ال ُنظم والبيئ ة الت ي ِّ
الرصد المركزي لصحة العاملين وتعرضھم لإلشعاعات .وتواصلت الجھود المبذولة بغي ة تحس ين وقاي ة
العاملين من اإلشعاعات ،ووُ ضعت خطط إلدارة وضمان ت وافر ق وة عم ل مدرَّ ب ة ج اھزة ط وال مراح ل
عملية اإلخراج من الخدمة.
أنشطة البحث والتطوير ،التي ھي ضرورية ألنَّ جزءاً كبيراً م ن العم ل ال ذي ينبغ ي إنج ازه ف ي محط ة
فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ھو األول من نوعه ،الذي يقتضي المعدات والتكنولوجيات التي ما زال
ينبغي استحداثھا لكي ُتستخدم على نطاق واسع .وقد ت م إنش اء معھ د البح وث ال دولي إلخ راج المحط ات
النووية من الخدمة ،وذلك من أجل استحداث التكنولوجيات الالزمة إلخراج المرافق النووية من الخدمة،
وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولي ة والمحلي ة ف ي مج ال إخ راج المراف ق النووي ة م ن الخدم ة ،وتنمي ة
الموارد البشرية الالزمة ألنشطة البحث والتطوير.

 -٢-٢-٥األعمال التحضيرية لإلخراج من الخدمة
بُعيدَ إنشاء الھيئة الرقابية النووية ] ،[278بادرت الھيئ ة إل ى وض ع إط ار رق ابي جدي د للتنظ يم الرق ابي لم ا يُس مى
المرافق التي عانت الكارث ة ،والت ي تحت اج م ن َث ّم إل ى ت دابير خاص ة لمن ع وق وع المزي د م ن الح وادث ولض مان
األمن النووي .وفي  ٧تشرين الثاني/نوفمبر  ،٢٠١٢أطلقت الھيئة الرقابية النووية عل ى محط ة فوكوش يما للق وى
ً
تسمية مخصَّصة بأنھا "مرافق مفاعالت مح َّددة" ،وھ ي مراف ق وق ع فيھ ا ح ادث ن ووي و ُتح َّدد لھ ا ل وائح
النووية
تنظيمية تكون متكافئة مع الظروف السائدة في المرافق المعنية.
ُ ١١٣يتوقع إجراء تنقيحات أخرى لخارطة الطريق بعد تع ديل الخط ط اس تجابة للظ روف المتغي رة وم ا يس تجد م ن معلوم ات .وص در
التنقيح الثالث لخارطة الطريق أثناء التحضير النھائي لھذا التقرير )حزيران/يونيه  .(٢٠١٥وأدى ذل ك إل ى تع ديل ج دول ونھ ج إزال ة
الوقود والحطام ،وتحسين نھ ج الح د م ن المخ اطر ،واالتص ال م ع أص حاب المص لحة المحلي ين ،والح د م ن تع رض الع املين ،وإدارة
البحث والتطوير ].[277

١٦٤

وقد سمحت ھذه التسمية للھيئة الرقابية النووية بوضع خطة لتنفيذ إجراءات العمل المبينة في الخطة االستراتيجية
] .[275وقُ ِّدمت الخطة التنفيذية الخاصة بشركة تيبكو في كانون األول/ديسمبر  ،[279] ٢٠١٢ثم أُق رَّ ت فيم ا بع ُد.
وشركة تيبكو مسؤولة عن االضطالع بإجراءات العمل المح َّددة في خط ة التنفي ذ ،وتت ولى الھيئ ة الرقابي ة النووي ة
استعراض عملية تنفيذ ھذه اإلجراءات.
ً
وإضافة إلى ذلك ،وضعت الھيئة الرقابية النووية متطلبات بشأن التنظيم الرقابي فيما يخصّ إدارة عملية الس يطرة
عل ى الجرع ة الفعلي ة اإلض افية ف ي منطق ة ح دود الموق ع ،ف ي ش باط/فبراير  ،٢٠١٤وح ّددت اإلج راءات ف ي
’التدابير‘ الالزمة لعملية الحد من المخاطر في المدى المتوسط في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التابعة
لشركة تيبكو ،في شباط/فبراير .[280] ٢٠١٥
وقد أرست شركة تيبكو ظروفا ً مستقرَّ ة في الموقع من أجل الحفاظ على الوقاي ة واألم ان ،وإتاح ة اإلمكاني ة للتق دم
ص وب عملي ة اإلخ راج م ن الخدم ة ] .[275وكان ت وظ ائف ال دعم الھام ة ،مث ل اإلم دادات الكھربائي ة المعت ادة
واالحتياطي ة ،ق د أُعي د إرس اؤھا واالرتق اء بھ ا  .كم ا أ ُعي د إرس اء الوظ ائف األساس ية الخاص ة باألم ان .وتش مل
الترتيبات الرامية إلى ضمان موثوقية الظروف المستقرة ألجل طويل ما يلي:
─
─
─
─
─
─
─
─

رصد ظروف المحطة؛
تبريد الوقود والحُطام الوقودي؛
الحرجة؛
الحفاظ على الحالة النووية دون
ِ
التح ّكم بمستويات الھيدروجين؛
البنيوي لمباني المفاعل؛
ضمان االستقرار ِ
تبريد المياه الداخلة إلى مباني المفاعل ،ومنع تسرُّ بھا إلى البيئة؛
ضمان إمدادات القوى الكھربائية األساسية؛
ضمان الوفاء بوظائف األمان األساسية على المدى الطويل.

وقد تمت إعادة إرساء وتحس ين وظ ائف األم ان الھام ة وذل ك ،عل ى س بيل المث ال ،بفض ل تركي ب سِ مات وظيفي ة
مس اندة متع ددة ،وتب ديل ال ُن ُ
ظم الن َّقال ة والمؤقت ة أو االرتق اء بھ ا أو كليھم ا مع اً ،وذل ك لتعزي ز ال ِّس مات الوظيفي ة
الدائمة .وتظل الحال ة ف ي الموق ع مع َّق دة ،وثم ة حاج ة إل ى العناي ة بالرص د وال تح ُّكم عل ى نح و دقي ق بغي ة ض مان
استمرار الظروف المستقرة.

الملوثة
التصرف في المياه
-٣-٢-٥
َّ
ُّ
ملوثة ،وتثير مشكلة عويصة بصفة خاصة جراء الكميات الكبيرة م ن تل ك
المياه التي تدخل مباني المفاعل ُتصبح َّ
المياه .وفي وقت كتابة ھذا التقرير ،استمرت المياه في الدخول إلى مباني المفاعل ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي
للقوى النووية بطريقتين :حقن المياه إلى داخل قلوب المفاعالت ألغراض التبري د ،ودخ ول المي اه الجوفي ة .وظ ل
العمل على تحديد خصائص ھذه المياه كلھا والتصرُّ ف فيھا ضروريا ً )الشكل .(٤-٥
وقبل الحادث ،كانت المياه الجوفية الم ُنسا َبة من الجانب الجبلي إل ى الجھ ة الخلفي ة م ن محط ة فوكوش يما داييتش ي
ض عة ح ول مب اني
للقوى النووية ُتض ّخ بمع َّدل يبل غ تقريب ا ً ٨٥٠م/٣ف ي الي وم م ن مج اري الص رف التحتي ة المتوا ّ
الوحدات  ١إلى  ،٤من أجل التح ُّكم بمستوى المياه الجوفية .ولكنْ من ج راء الح ادث ،تو ّقف ت ع ن العم ل مج اري
َّ
والمضخات التي كانت تكبح طفو المياه في المباني وتحول دون دخول المياه الجوفية إلى المباني
الصرف التحتية
].[281

١٦٥

وبعد الحادث ،تد ّفق ما مقداره تقريبا ً ٤٠٠م/٣في اليوم من المياه الجوفية غير الملوثة إل ى داخ ل المب اني .ويج ري
يوميا ً دوران ما مقداره تقريب ا ً ٤٠٠م/٣ف ي الي وم م ن المي اه عب ر وح دات المف اعالت  ١إل ى  ٣ألغ راض التبري د.
وتختلط المياه الجوفية التي تدخل المباني بالمياه ال دائرة المس تخدمة لتبري د المف اعالت ،مم ا أدى إل ى ت راكم كمي ة
ذات حجم إجمالي بلغ تقريبا ً ٨٠٠م/٣ف ي الي وم م ن المي اه الملوث ة الت ي ك ان يج ب التص رف فيھ ا .ويُع اد حق ن م ا
مقداره تقريبا ً ٤٠٠م/٣في اليوم من ھذه المياه إلى داخل المفاعالت من أجل تبريد الوقود وحط ام الوق ود ،وتخ ّزن
بقية المياه البالغ حجمھا ٤٠٠م/٣في اليوم في صھاريج تخزين المياه الملوثة ].[276
و ُتعالج المياه إلزالة النويدات المشعَّة منھا ،باستثناء التريتيوم ،الذي لم يكن باإلمكان إزالته ] .[282و ُتخ ّزن المي اه
المُعالَجة في الموقع في  ٨٢٦صھريجً ا )حتى  ١٢شباط/فبراير .[283] (٢٠١٥

الشكل  -٤-٥التصرُّ ف في المياه الملوَّ ثة في الموقع ].[284

١٦٦

وق د ت م نش ر أو التخط يط لنش ر ع َّدة تقني ات مختلف ة ُتس تخدم ف ي التص رف ف ي ھ ذه المي اه ،بم ا ف ي ذل ك تحس ين
وتركيب ُن ُ
ظم معالج ٍة وصھاريج تخزين إضافية ،وترميم ش بكة مج اري الص رف التحتي ة ،وتركي ب ج دران غي ر
مُنفِذة في الجانب البحري .وجرى تحويل المياه الجوفية غير الملوثة المنحدرة من المراف ق المتض ررة ف ي الج زء
المرتفع من مكان الموقع في مسارب جانبية حول المرافق تصبّ ف ي المح يط )الش كل  .[285] (٥-٥وإض ً
افة إل ى
ذلك ،جرى تشييد جدار قرّي "متجلِّد" من جانب الجبل المحاذي لمب اني المف اعالت وذل ك لمن ع دخ ول المزي د م ن
المياه .كما تضمَّنت الخطة المقرَّ رة تشييد جدار قرّي في جانب البحر المحاذي لمباني المفاعالت.
وبموافق ة الھيئ ة الرقابي ة النووي ة وقب ول الجھ ات المعني ة ،بم ا ف يھم محافظ ة فوكوش يما وقط اع ص ناعة ص يد
المحول ة بالمج اري الجانبي ة بص بّھا ف ي البح ر
األسماك ،بدأت شركة تيبكو تص ريف المي اه الجوفي ة غي ر الملوث ة
َّ
مباشر ًة ،في أيار/مايو  .[285] ٢٠١٤وقد أ َّدى ھذا التدبير إلى خفض حجم كميات المياه الالزم معالجتھا.
ِّ
وتمثل الكميات الكبيرة من المياه الملوثة في الموقع مجموع ة متنوع ة م ن المخ اطر .ونتيج ة ألعط ال الص ھاريج
واألنابيب والصمامات ،أو نتيجة لھطول األمطار الغزيرة ،لوحظت تسرُّ بات مياه ملوث ة إش عاعيًا ترش ح م ن ع دة
مكونات .وفي بعض الحاالت ،أ َّدت التسرُّ بات إلى انطالق نوي دات مش عّة إل ى داخ ل البح ر .وق د ح ّف ز تحدي د تل ك
التسرُّ بات على تكثيف أنشطة الرصد ،في الموقع وكذلك في البيئ ة البحري ة ] [287عل ى ح ٍّد س واء .وم ع أن ه ك ان
ً
تدامة ،م ع مراع اة جمي ع
يج ري تنفي ذ ت دابير لوق ف التس رُّ ب أو الح ّد من ه ،ثم ة حاج ة إل ى إيج اد حل ول أكث ر اس
الخيارات  ،بما في ذلك إمكانية استئناف توجيه مسار التصريفات في البحر على نحو متح َّكم في ه .ونتيج ة لبعث ات
االستعراض التي قامت بھ ا الوكال ة ] ،[288, 289قُ ِّدمت توص ية إل ى ش ركة تيبك و ب إجراء تقي يم لألث ر اإلش عاعي
المحتم ل الن اجم ع ن انط الق مي اه تحت وي عل ى التريتي وم وأي نوي دات مش عة متبقي ة أخ رى إل ى داخ ل البح ر.
واع ُت ِرف كذلك بأنَّ اتخاذ قرار نھائي سيتطلَّب إش راك جمي ع الجھ ات المعني ة ،بم ا ف ي ذل ك ش ركة تيبك و والھيئ ة
الرقابية النووية والحكومة الوطنية وحكومة محافظة فوكوشيما والمجتمعات المحلية والجھات األخرى ،واع ُت ِرف
كذلك بالحاجة إلى النظر في الظروف االجتماعية واالقتصادية خالل عملي ة التش اور وتنفي ذ برن امج رص د ش امل
من أجل ضمان عدم وجود أي أثر ضار يمسُّ الصحة البشرية والبيئة ] .[288, 289وف ي ھ ذا الس ياق ،ف إن مزي ًدا
من التوجيھات بشأن تطبيق اإلرشادات الدولية للتصريفات في حاالت ما بعد الحوادث من شأنه أن يكون مفي ًدا.

١٦٧

الشكل  -٥-٥صورة توضيحية للجھود المعنية بالتصرف في المياه .وتظھر في الجانب األيسر صھاريج تخزين المياه الملوثة ].[286

 -٤-٢-٥إزالة الوقود المستھلَك وحطام الوقود
يشمل العم ُل التحضيري إلخراج من الخدم ة المراف ق المتض ررة م ن الح ادث إزال َة الوق ود المس تھلك ومجمَّع ات
الوق ود الجدي دة م ن أح واض التخ زين داخ ل مب اني المف اعالت المتض رّ رة .وق د ب دأت ش ركة تيبك و إزال ة الوق ود
الموجود في حوض التخزين داخل مبنى مفاعل الوحدة  ٤بنقله إلى ح وض وق ود ع ام ،ف ي تش رين الث اني/نوفمبر
 .٢٠١٣واستكملت ھذه العملية في كانون األول/ديسمبر .[290] ٢٠١٤
وستقتضي إزال ة الوق ود المس تھلك ومجمع ات الوق ود الجدي دة م ن أح واض التخ زين ف ي الوح دات  ١إل ى  ٣ع ّدة
س نوات ،ويتو َّق ف تق ديم تق دير دقي ق للوق ت ال الزم ل ذلك عل ى التق ُّدم المح رز ف ي إزال ة رك ام الحط ام الن اتج ع ن
االنفجارات ،وإعداد البنية العليا م ن الوح دات  ١إل ى  ٣م ن أج ل الوص ول إليھ ا ،وت وفير وس ائل ال دعم للمع دات
والبُنى ألغراض اإلزالة ،وغير ذلك من التدابير .وسيتم ُوضع الوقود المستھلك في حوض عام من أجل التخ زين
المؤ َّقت.

١٦٨

المنصھر في قلب المفاعل والتصرف فيه على تح ٍّد أكثر تعقيداً بكثي ر .ول م يك ن
وتنطوي إزالة الحطام من الوقود
ِ
باإلمكان التأ ّكد بشكل مرئي من نسق وتركيب الوقود الت الف )"حط ام الوق ود"( الن اتج ع ن الح ادث ،وذل ك بس بب
ارتف اع مس تويات الجرع ة اإلش عاعية ف ي المف اعالت المتض ررة .وتب يِّن التحل يالت المتاح ة أنَّ أكث ر الوق ود ف ي
اع وع اء ض غط المفاع ل نافِ ذاً إل ى وع اء االحت واء األول ي؛ وأم ا ف ي
الوحدة  ١قد انصھر ،وأنَّ بعض ه اخت رق ق َ
ولكن نسبة كبيرة منه بقيت داخل أوعية ضغط المفاعالت ].[9
الوحدتين  ٢و ،٣فقد انصھر الوقود أيضاً،
َ
وفي وقت كتابة ھذا التقرير ،كانت حكومة اليابان ترعى االض طالع بدراس ات ع ن المف اھيم النظري ة بش أن ُس بل
الوصول إلى حطام الوق ود وإزالت ه ] .[276, 291وق د اس ُتحدِث نم وذج مف اھيمي ألنش طة إزال ة حط ام الوق ود ف ي
المستقبل ،يأخذ في الحسبان الخطوات التمھيدية الكثيرة الالزمة .بما يشمل ما يلي:
)(١

)(٢

)(٣

)(٤
)(٥

)(٦

)(٧

)(٨
)(٩

خف ض مس تويات اإلش عاع ف ي مب اني المف اعالت .س بُل وص ول الع املين إل ى األم اكن داخ ل مب اني
المفاعالت عملية صعبة بسبب ارتفاع معدالت الجرعة اإلشعاعية وركام األنقاض والغبار المل وث ال ذي
تبعثر داخلھا .وسيكون من الضروري القيام بإزالة التلوث ،في كثير من األحوال بواس طة مع دات ُتش َّغل
عن بُعد ،للتمكين من سُبل الوصول إلى تلك األماكن.
إصالح أوعية االحت واء األولي ة الت ي تحت وي عل ى مي اه .س يتم إج راء تحقي ق ووض ع المع دات الالزم ة
لوقف تسرُّ ب المياه من أوعية االحتواء ،ثم القيام بعد ذلك برصد مستويات منسوب المياه والحف اظ عليھ ا
حسبما يلزم للعمليات الالحقة.
تحدي د خص ائص الظ روف داخ ل أوعي ة االحت واء األولي ة .تتطلَّ ب إزال ة حط ام الوق ود تعي ين المواض ع
الدقيقة لقطع حطام الوقود .وسوف ُتھيأ المعدات الالزمة لفحص الظروف داخل أوعية االحتواء ،وسوف
ُّ
وتوزعھا
يتم الحصول على المعلومات الضرورية ،ومنھا مثالً معلومات عن مواضع قِطع حطام الوقود
وأشكالھا.
تحدي د خص ائص الظ روف داخ ل أوعي ة ض غط المف اعالت .وتش مل ھ ذه الخط وة ت ُّ
وزع حط ام الوق ود
والنسق الفيزيائي ألوعية الضغط المتضررة.
ومستويات النشاط اإلشعاعي في األوعية،
َ
تطوير التكنولوجيات الالزمة إلزالة حط ام الوق ود .س وف ُتح َّدد الش روط المس بَّقة إلزال ة حط ام الوق ود،
مما يؤدي إلى تطوير التكنولوجي ات والمع دات الالزم ة لف تح المف اعالت ،وإزال ة العوائ ق البنيوي ة داخ ل
أوعية ضغط المفاعالت ،وإلزالة حطام الوقود.
التصرف في المياه .ما بعد التبريد والتح ُّكم البوروني ،سوف يك ون م ن الض روري التص رُّ ف ف ي المي اه
ُّ
بدقة ،تبعا ً للتق ُّدم في النھج المتبع في إزالة حطام الوقود .وعلى سبيل المثال ،سوف يكون من الضروري
توفير وسائل إضافية إلزالة المواد الجُسيمية التي تصبح عالقة في المياه نتيجة لعمليات اإلزالة.
تعبئة وتغليف حطام الوقود ونقله وتخزينه .بإزالة الحطام من أوعية ضغط المفاعالت وأوعية االحتواء
األولية ،سوف يصبح من الضروري وضعه في حاويات مدرَّ عة .ثم س وف يك ون م ن الض روري إزال ة
الحاويات من مباني المفاعالت ووضعھا في مستودع تخزين تمھيدي في موقع فوكوشيما داييتشي ريثم ا
ُي َّتخذ قرار نھائي بشأن التخلُّص منھا.
منع حدوث َحرج ّية نووية لحطام الوقود .س وف ُتج رى تقييم ات ،وس وف ُتھي أ تقني ات للرص د م ن أج ل
الحيلولة دون أي إمكانية لحدوث حالة من الحرجية النووية داخل الحطام.
حصر ومراقبة المواد النووية في حطام الوقود .ينبغي إجراء حصر محاسبي للم واد االنش طارية ،طبق ا ً
التفاق الضمانات المبرم بين اليابان والوكالة وطب ًقا للقانون الداخلي الياباني .ونظرً ا لع دم إمكاني ة تطبي ق
الطرائق القياسية على حطام الوقود ،سوف ُتوضع تدابير للحصر المحاسبي قبل إزال ة حط ام الوق ود م ن
المفاعالت.

١٦٩

وس وف ُي زال حط ام الوق ود أثن اء وج وده مغم وراً ف ي الم اء ،مم ا ي و ِّفر ت دريعا ً واقي ا ً ويقلِّ ل إل ى أدن ى ح ٍّد م ن
االنطالق ات اإلش عاعية إل ى الھ واء .وم ن ث م ف إنَّ ارتف اع مس تويات اإلش عاع والتل وّ ث ،وع دم العل م حالي ا ً بت ُّ
وزع
وخواص حطام الوقود ،يعنيان كالھما أنه سوف يكون من الضروري القيام ب الكثير م ن العم ل باس تعمال مع دات
ُتش َّغل ع ن بُع د .وس وف يك ون م ن الض روري أيض ا ً تع ديل االس تراتيجيات الالزم ة إلزال ة حط ام الوق ود ،كلم ا
أُتيحت البيانات بخصوص ظروف الوقود وحطام الوقود ،وكذلك تعديل خطط تص ميم وھندس ة وتركي ب المع دات
الالزمة.

 -٥-٢-٥اإلخراج من الخدمة والحالة النھائية للموقع
في الظروف المحيطة االعتيادية )غير ظروف الحوادث(ُ ،تعرَّ ف و ُتوصف الحالة النھائية أليِّ محطة قوى نووية
في طلب الحصول على الترخيص والوثائق الداعمة الالحقة .وثم ة اس تراتيجيتان بش أن بل وغ الحال ة النھائي ة أليِّ
محطة متاحتان عموماً ،وھما :التفكيك الفوري ،والتفكيك المرجأ ،والذي يُشار إليه أحيانا ً بأنه تخزين مأمون .وأما
في الظ روف المحيط ة االس تثنائية ،م ثالً عق ب وق وع ح ادث ن ووي ،فم ن الج ائز أن يُنظ َر أيض ا ً ف ي اس تراتيجية
اإل ْقبار ].[292
وقد يؤدي حادث نووي إلى إبطال صالحية الخطط المسبقة بشأن اإلخراج من الخدمة ،ويُع زى ذل ك ،عل ى س بيل
المثال ،إلى ضرورة تحقيق استقرار بُنى المرافق النووية و ُنظمھا ومكوّ ناتھا ،قبل أن يتس ّنى إعداد الخط ة الجدي دة
لإلخراج من الخدمة .وذلك ألنَّ خطط اإلخراج من الخدمة وإزالة حطام الوقود ،والخيارات المتاح ة بش أن الحال ة
النھائية األخيرة للموقع ،تتو َّقف كلھا على طبيعة الحادث ،ومن شأنھا أن تشمل النظر في الوضع ال راھن الخ اص
بما يلي :المخلَّفات النووية ،والجُسيمات والمواد المشعَّة المتبقية داخل المرافق؛ والوقود المس تھلَك وحط ام الوق ود
المخ زون؛ والنفاي ات المش عَّة الص لبة ،والمي اه المعالج ة المخزون ة ] .[293كم ا أنَّ اھتمام ات الجھ ات المعني ة
المستخلَصة ،مثالً ،من خالل عملية تشاور عمومية مناسبة ،سوف ِّ
تؤثر أيضا ً في تخط يط وتنفي ذ عملي ة اإلخ راج
من الخدمة.
ال يمكن حاليًا التنبؤ بالحالة النھائية لمحطة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة ] .[291ويمك ن اإلش ارة إل ى أنَّ أ ًّي ا
من المحطات الثالث في األماكن األخرى من العالم ،التي شھدت أعنف حاالت تلف في الوقود في ح وادث س ابقة
لم تبلغ بع ُد الحالة النھائية األخيرة إلخراجھا من الخدمة تمامًا ]) [293اإلطار .(٣-٥
اإلطار  -٣-٥الحالة الراھنة إلخراج المرافق النووية المتضررة من الخدمة
المراف ق ال ثالث ف ي األم اكن األخ رى ،الت ي ش ھدت أعن ف ح االت تل ف ف ي الوق ود ف ي ح وادث س ابقة ھ ي ف ي :ويندس كيل )المملك ة
المتحدة( ،وثري مايل آيالند )الواليات المتحدة األمريكية( ،وتشرنوبيل )االتحاد السوفياتي السابق( .وكانت حالتھا ف ي وق ت كتاب ة ھ ذا
التقرير كما يلي:
كان ركام مرفق ويندسكيل المتضرّ ر في حادث وق ع ف ي ع ام  ،١٩٥٧ف ي ط ور العناي ة والص يانة ،بمقتض ى خط ٍة لوض عه ف ي خ زن
َّ
مخطط له حوالي عام .٢٠٥٠
مأمون في غضون عدة سنوات مقبلة ،على أن يتم إخراج المرفق نھائيا ً من الخدمة بحسب ما ھو
كانت الوحدة المتضرّ رة في محطة ثري مايل آيالن د للق وى النووي ة ،ف ي ح ادث ع ام  ١٩٧٩ف ي وض عية خ زن م أمون ،وكان ت ھن اك
خطة الستكمال عملية إخراجھا من الخدمة واستصالح الموقع في غضون الـ ٢٠سنة المقبلة.
كانت الوحدة  ٤من محطة تشرنوبل ،المتضرّ رة بعنف في الحادث الذي وقع في عام  ،١٩٨٦بصدد عملية وضعھا ف ي ظ رف تخ زين
مأمون ،وكان من المتوقع إخراجھا نھائيا ً من الخدمة حوالي عام .٢٠٥٠

وإنَّ اتخاذ قرار نھائي بشأن الحالة النھائية المراد بلوغھا في موقع فوكوشيما داييتشي سوف يحتاج إلى النظر في
عوام ل كثي رة ،بم ا فيھ ا اس تخدام األراض ي ف ي المس تقبل ،والجرع ات اإلش عاعية الت ي يُحتم ل أن يتع رَّ ض لھ ا
العاملون الذين يقومون بإخراج المحطة من الخدمة ،والنفايات التي تنتج من خالل ذلك ،والخيارات المتاحة بش أن
تكييف النفايات والتخلُّص منھا.

١٧٠

المشعة
الملوثة والنفايات
لتصرف في المواد
 -٣-٥ا
َّ
ّ
ُّ
يؤدي تحقيق استقرار ظروف محطة قوى نووي ة متض ّررة وإزال ة التل ّوث ف ي الموق ع وجھ ود االستص الح ف ي
الملوثة والنفايات المش ّعة .وتولدت داخل الموقع مق ادير
المناطق المحيطة به إلى توليد كميات كبيرة من المواد
ّ
١١٤
والتصرف في
كبيرة من المواد الصلبة والسائلة الملوثة وكذلك نفايات مشعة ،عقب مختلف أنشطة التعافي.
ّ
واص فيزيائي ة وكيميائي ة وإش عاعية متباين ة – عملي ة مع َّق دة
م واد م ن ھ ذا القبي ل – بم ا تنط وي علي ه م ن خ
ّ
وتتطلب جھوداً ضخمة.
وفي أعقاب حادث فوكوشيما داييتشي ،كان ت ھن اك ص عوبات ف ي إنش اء مواض ع لتخ زين المق ادير الكبي رة م ن
الملوثة الناتجة عن أنشطة االستصالح خارج الموقع .وقد أُنشئت عدَّة مئات من مرافق التخزين المؤ َّقت
المواد
ّ
في مناطق المجتمعات المحلية المحيطة .وتواصلت الجھود المبذولة من أجل إنشاء مرفق تخزين تمھيدي.
التصرف في النفايات
-١-٣-٥
ُّ
تولّ د مق دار ض خم م ن النفاي ات ) ُتع رف باس م "نفاي ات الك وارث"( م ن ج رَّ اء الھ ّزة األرض ية وأم واج تس ونامي
العاتية؛ وبعض ھذه النفايات تلوّ ث )في األغل ب بالس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم (١٣٧-نتيج ة لح دوث انطالق ات م ن
محطة فوكوشيما داييتشي للق وى النووي ة .كم ا أ َّدت أنش طة تحقي ق االس تقرار ف ي الموق ع إل ى زي ادة الرص يد م ن
المواد الملوّ ث ة وم ن النفاي ات المش عّة الص لبة والس ائلة ،مم ا يح ِّتم بالض رورة إدارة مراح ل التص رُّ ف فيھ ا ،وف ي
الوقت نفسه ،أ َّدت أنشطة االستصالح خارج الموقع إلى زيادة مقدار المواد الملوّ ثة.
اإلطار  -٤-٥النفايات المش َّعة
المواد المشعّة ھي مواد ال يُرتقب استعمالھا الحق ا ً أليّ غ رض آخ ر ،وتش تمل عل ى نوي دات مش عّة بنس بة محت وى أو تر ّك ز أعل ى م ن
مستوى محدد .ويُعتبر التخلّص منھا المنتھى المعترف به دوليا ً فيما يخصّ التصرف في المواد المشعّة .غير أنَّ تخزين بعض النفايات
المشعّة لفترات من عشرات السنين كثيراً ما يكون ضروريا ً في حين يجري تطوير مرافق التخلُّص .وھنالك بعض األنواع المعيّنة من
النفاي ات المش ّعة )النفاي ات الض عيفة اإلش عاع( الت ي يمك ن ال تخلُّص منھ ا ف ي مراف ق تحتي ة لل تخلُّص م ن النفاي ات "قريب ة م ن س طح
األرض".

ّ
ويمثل التصرُّ ف في كميات كبيرة من النفايات المتباينة الخواصّ الفيزيائية والكيميائية واإلشعاعية )أي مراحل م ا
قبل المعالجة ،والمعالجة ،والتكييف ،والنقل ،والتخزين ،والتخلُّص منھا في المستقبل( تح ِّديا ً .وكان ال ب ّد من تھيئة
المع دات واألنش طة والمراف ق أو تع ديلھا أو كليھم ا مع اً ،تح ت وط أة ظ روف محيط ة ص عبة وزادت ف ي
صعوبتھا خسارةُ البنية األساسية بسبب ّ
الھزة األرضية وأمواج تسونامي العاتية وارتفاع مس تويات اإلش عاع .كم ا
كان من الضروري أيضا ً إجراء تعديالت على التشريعات وكذلك على النھج الم َّتب ع بش أن التص رُّ ف ف ي النفاي ات
].[124, 266, 278, 294

 -٢-٣-٥األنشطة خارج الموقع
ُ
راءات
اس ُتھ َّل االستصالح خ ارج الموق ع لھ دف منش ود ھ و الح ّد م ن التع رُّ ض للجرع ات الخارجي ة .وش ملت إج
العم ل االستص الحية إزال َة الترب ة الس طحية والغط اء النب اتي الس طحي ،وإزال ة التل وث م ن المن اطق العمومي ة
والسكنية .وقد ت ّأثرت س عة المس احة الت ي تحت اج إل ى االستص الح بمع ايير إش عاعية ومس تويات العم ل المعتم دة،
والتي انطوت على تداعيات بشأن مقدار المواد الملوثة التي تستلزم تصريفھا.

 ١١٤يتوقف الفرق بين المواد الملوثة والمواد المشعة على النويدات المشعة وتركيز النشاط اإلشعاعي المصاحب لتلك المواد.

١٧١

وعلى وجه العموم ،فإنَّ اعتماد مستوى مرجعي منخفض يؤ ِّدي إل ى تولي د كمي ة أكب ر م ن الم واد الملوّ ث ة .وتش ير
التق ديرات إل ى أنَّ الرك ام المك َّدس م ن األترب ة وغيرھ ا م ن الم واد الملوث ة الناتج ة ع ن أنش طة االستص الح بع د
الحادث ،وسيتراوح مقداره بين  ١٦و ٢٢مليون متر مكعب بعد تقليص حجمه بحرق النباتات واألشجار ].[273
ض ح ف ي الش كل  -٦-٥مراح ُل مس ار عملي ة التص رُّ ف ف ي النفاي ات الم َّتبع ة ف ي محافظ ة فوكوش يما .وتش مل
و ُتو َّ
جمع ھ ذه النفاي ات ف ي مراف ق تخ زين ب القرب
مراحل التصرُّ فُ في النفايات المولّدة في سياق أنشطة االستصالح
َ
من المواضع المحددة إلزالة التل وّ ث منھ ا .وق د أُنش ئت ع دة مئ ات م ن مراف ق التخ زين التمھي دي .وبع د التخ زين
المؤ َّقت ،سيتم نقل ھذه النفايات إلى داخل مرفق الخ زن التمھي دي .وانط وت بع ض الم واد عل ى تل وّ ث بمس تويات
منخفضة بدرجة كافية لكي تتيح اإلمكانية الس تخدام البني ة األساس ية القائم ة لل تخلُّص م ن النفاي ات الص لبة البلدي ة
)ومنھ ا م ثالً مراف ق الح رق والترمي د ومط امِر النفاي ات التابع ة للبل ديات( .غي ر أن ه ثب ت أنَّ العملي ة اإلجرائي ة
للحصول على موافقة البلديات على استخدام مرافق الترميد التقليدية م ن أج ل تقل يص حج م الم واد الملوّ ث ة خ ارج
الموقع ،ھي عملية صعبة.

الشكل  -٦-٥مخطط سير العمل بشأن إدارة مراحل التصرُّ ف في النفايات المحدَّدة ونفايات إزالة التلوُّ ث في محافظة فوكوشيما ].[295

وقد حدثت حاالت ُّ
تأخر في اختيار المواقع لمرافق الخزن المؤقت والتمھيدي وكانت مسألة الحصول على موافق ة
ُّ
التأخر في تحديد تلك المواقع .ولكنْ عقب إجراء مناقشات بين مس ؤولي
السكان المحليين عامالً يؤ ِّدي إلى حاالت
الحكومة المركزية والحكومات المحلية في البلد والمقيمين وأصحاب األراضي المحليين ،قُبلت خطة إنشاء مرف ق
خزن تمھيدي في ك ٍّل من بلدة أوكوما في كانون األول/ديسمبر  ٢٠١٤وبلدة فوتابا في كانون الثاني/يناير .٢٠١٥
وف ي ك انون الثاني/ين اير  ،٢٠١٥أ َّك دت وزارةُ البيئ ة الخطت ين والترتيب ات الخاص ة بالنق ل عل ى نط اق تجريب ي
لألتربة الملوّ ثة إلى مرفق الخزن التمھي دي اعتب اراً م ن آذار/م ارس [273] ٢٠١٥؛ واس ُتھلت عملي ات النق ل ھ ذه
ألغراض االختبار ،في  ١٣آذار/مارس .٢٠١٥

١٧٢

الشكل  -٧-٥جزء من استراتيجية إدارة مراحل التصرّف في النفايات في الموقع ].[291

١٧٣

 -٣-٣-٥األنشطة في الموقع
في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ،نشأت مقادير كبيرة م ن الم واد الملوّ ث ة الص لبة والس ائلة وك ذلك م ن
النفايات المشعّة ،عقب مختلف أنشطة التعافي .وعلى سبيل المث ال ،حت ى  ٣٠تش رين الث اني/نوفمبر  ،٢٠١٤ك ان
قد ُخ ِّزن في الموقع  ١٣١ ٩٠٠م ٣من الحطام و ٧٩ ٧٠٠م ٣من أنقاض األش جار ] .[296, 297وق د تطلَّ ب نش وء
ھذه المقادير الكبيرة من المواد الملوّ ثة والنفايات المشعّة وضع اس تراتيجيات فعَّال ة بش أن إدارة مراح ل التص رّ ف
ف ي النفاي ات .وعل ى وج ه الخص وص ،كان ت ھن اك حاج ة إل ى تھيئ ة مراف ق م ن أج ل معالج ة وخ زن مئ ات م ن
اآلالف من األمتار المكعبة م ن المي اه الملوّ ث ة والمعالَج ة ،وك ذلك م ن أج ل النفاي ات الص لبة الناتج ة ع ن عملي ات
ض ح ف ي الش كل  ٧-٥ج زء م ن اس تراتيجية
المعالج ة وإخ الء مس احات كبي رة م ن األراض ي م ن الش وائب .ويُو ّ
التصرّ ف في النفايات في الموقع ،بما في ذلك مرافق خزن ومعالجة المياه.
وثمة حاجة مستمرَّ ة إلى توافر قدرات استيعابية لخ زن مختل ف أن واع أبخ رة النفاي ات الص لبة والس ائلة ]الشـــ ـكل
 .[٨-٥وتبعا ً لذلك ،أصبح تقليص حجم النفايات أحد المكوّ نات الھامة في إدارة مراحل التص رّ ف ف ي النفاي ات ف ي
الموقع ،وذلك مثالً عن طريق اجتن اب نش وء النفاي ات ،وإقام ة منش آت للح رق والترمي د ،وإع ادة اس تخدام الم واد
وإع ادة ت دويرھا .وك ان م ن المتو ّق ع نش وء نفاي ات إض افية م ن عملي ة إخ راج محط ة الق وى النووي ة م ن الخدم ة
] .[298وستتو َّقف أنواع ومقادير النفايات الناتجة على النھج المعتمد.

الشكل  -٨-٥منظر من الجو لمنطقة داخل الموقع يبيّن صھاريج خزن المياه ].[301

١٧٤

وقد بُذلت جھود من أجل نقل النفايات المشعّة من حدود منطقة الموقع بغي ة الح ّد م ن مع َّدالت الجرع ات ف ي تل ك
المنطق ة الحدودي ة بحي ث ال تتج اوز  ١ملّ ي س يفرت ف ي الس نة .ول م يك ن لھ ذه األنش طة أي ت أثير عل ى تع رُّ ض
الجمھور لإلشعاعات ،إذ ال يوجد ھناك أي أناس في المنطقة الحدودية المحيطة بالموقع ].[299
غير أنَّ التصرّ ف في النفايات في الموقع يثير الكثير من التح ّديات المع ّقدة ،ممّا يتطل ب المزي د م ن أنش طة البح ث
والتطوير .وحيثما يتم اكتساب قدرات جدي دة ،س وف يك ون م ن الض روري التفكي ر ف ي اس تراتيجية لل تخلُّص م ن
النفاي ات ف ي الموق ع ،عل ى أن تش مل ھ ذه االس تراتيجية اتخ اذ ق رارات عل ى الم دى القري ب وعل ى الم دى البعي د
].[300

 -٤-٥إنعاش المجتمعات المحلية ومشاركة الجھات المعنية
ُ
الحادث الن ووي ،وك ذلك ت دابي ُر الوقاي ة م ن اإلش عاعات المس تحدَثة ف ي ح التي الط وارئ والتع افي بع د الح ادث
كلتيھما ،كان لھما عواق ب وخيم ة عل ى حي اة الس كان المتض ِّررين منھم ا .فق د اش تملت ت دابير اإلج الء وإع ادة
المتضررين منھا .غير أنَّ مشاريع إنعاش
التوطين ،والقيود المفروضة على األغذية ،على مش ّقة عاناھا الناس
ِّ
وإعادة اإلعمار التي اس ُتھلَّت في محافظة فوكوشيما قد أُعدَّت انطالقا ً من فھم للعواقب االجتماعية واالقتص ادية
الت ي س َّببھا الح ادث .وتع الج ھ ذه المش اريع لقض ايا ع دَّة منھ ا م ثالً إع ادة إعم ار البني ة األساس ية ،وإنع اش
المجتمعات المحلية ودعمھا والتعويض عليھا.
والتواصل م ع الجمھ ور بش أن أنش طة التع افي أم ر أساس ي ج داً لبن اء الثق ة .وم ن أج ل التواص ل بفعالي ة ،م ن
الضروري أن يفھم الخبرا ُء المعلومات التي يحتاجھا الس كان المتض ِّررون ،وأن يق دِّموا معلوم ات يمك ن فھمھ ا
عب ر الوس ائل ذات الص لة .وق د تح َّس نت أس اليب التواص ل ف ي أعق اب الح ادث ،وأص بح الس كان المتض ِّررون
يشاركون أكثر فأكثر في عملية اتخاذ القرارات وفي تدابير االستصالح.
لقد َّأثر الح ُ
ادث ال ذي وق ع والت دابي ُر الوقائي ة المس تحدَ ثة ف ي ح التي الط وارئ والتع افي كليھم ا عل ى طريق ة حي اة
السكان في المناطق المتضرِّ رة .وبحلول  ٣٠كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٥بلغ عدد األناس الذين أُجلوا م ن المنطق ة
زھ اء  ١١٩ ٠٠٠ش خص ،مقارن ًة بال ذروة الت ي بل غ فيھ ا الع دد زھ اء  ١٦٤ ٠٠٠ش خص ف ي
حزيران/يوني ه  .٢٠١٢علم ا ً ب أنَّ وط أة المش َّقات المتعلق ة ب اإلجالء وإع ادة الت وطين والقي ود المفروض ة عل ى
األغذية كبيرة ].[268, 269
فق د أ َّدت الھ زة األرض ية وأم واج تس ونامي العاتي ة والح ادث مع ا ً إل ى ت دمير مراف ق البني ة األساس ية )بم ا فيھ ا
المدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية( أو إلى تدھورھا أو إھمالھا ،وكان لتلك األح داث ت أثير عل ى األعم ال
والتجارة ،وجلبت معھ ا تغيي رات ديمغرافي ة م ن خ الل إج الء أع داد كب رى م ن الن اس .وذك رت التق ارير أن م ن
المرجح أن تع ود األُس ر المتق ِّدم ة ف ي الس ن
المرجح أن تبقى األُسر الشابة في المناطق التي أُجليت إليھا ،وأنَّ من
َ
َ
إلى منازلھا ] .[302ولكنَّ خطط التعافي واإلنعاش على الصعيدين الوطني والمحلي تقرّ بأھمية إعادة اإلعمار من
الناحيتين المادي ة واالجتماعي ة واالقتص ادية ،وتع الج قض ايا ع َّدة ،منھ ا م ثالً إع ادة إعم ار البني ة األساس ية ودع م
المجتمعات المحلية والتعويض عليھا ].[269
وأما التح ِّديات الخاصة فيما يخصّ الناس الذين يعيشون في أماكن إقامة مؤقتة فتنطوي على مجموعة متنوعة من
قض ايا الرفاھي ة الجس دية والذھني ة العام ة ،واقترن ت بارتف اع مس تويات البطال ة والص عوبات المرتبط ة باإلقام ة
ً
نتيجة للھزة األرضية
المؤ ّقتة ] .[239ومع أنَّ العدد اإلجمالي للذين أُجلوا ويعيشون اآلن في أماكن اإلقامة المؤقتة
ُعرف بدق ة ،فق د ،بي د أن ه بحل ول حزيران/يوني ه  ٢٠١٣أُنش ئت وح دات س كنية
والتسونامي والحادث النووي ال ي َ

١٧٥

مؤقتة بلغ عددھا  ١٦ ٨٠٠وحدة ،وكان يعيش قرابة  ٢٤ ٠٠٠أُسرة في أماكن إقامة استأجرتھا حكومة المحافظة
ً
وإضافة إلى ذلك ،كانت ھناك خطط لبناء  ٢ ٥٨٦وحدة من وحدات اإلسكان العمومي الدائم حتى
المحلية ].[269
ُ
ُ
عام  ٢٠١٥من أجل األناس المتضرِّ رين من جرَّ اء الھزة األرضية والتسونامي .وفيما يخصّ األن اس ال ذين أجل وا
في سياق التص ِّدي للحادث ،فقد وُ ضِ عت خطط لبناء  ٤ ٨٩٠وحدة إسكان عمومي دائم ].[283

 -١-٤-٥العواقب االقتصادية االجتماعية
أ َّدى اإلجالء إلى خسارة في المزارع ومنشآت األعمال التجارية .وتو ّقف صيد األسماك ف ي نط اق مس افة  ٣٠ك م
م ن الموق ع )تقلَّص ت إل ى  ٢٠ك م ف ي نھاي ة أيلول/س بتمبر  .(٢٠١١كم ا تو َّقف ت الزراع ة وغيرھ ا م ن األنش طة
التجارية في نطاق مساحة تبلغ نحو  ٧٠٠كم مربع خارج منطقة إزالة التلوّ ث الخاصة ].[269, 303, 304
و ُ
شوھدت أيضا ً عواقب اقتصادية اجتماعية في قطاع الزراعة وغيره من قطاعات منشآت األعمال خ ارج منطق ة
ّ
المكث ف .وإض ً
افة إل ى خس ارة وظ ائف العم ل و ُس بل المعيش ة ل دى
إزال ة التل وّ ث الخاص ة ومنطق ة مس ح التل وّ ث
األن اس المتض رِّ رين ،ف إنَّ القي ود المفروض ة عل ى األغذي ة ،وخس ائر التص دير الت ي تش مل األغذي ة والس لع
االستھالكية ،وتكاليف الرص د بش أن إثب ات االمتث ال للمع ايير اإلش عاعية ،ودف ع تعويض ات لألن اس المتض رِّ رين،
كان لھا أثرھا أيضا ً .وأما العواقب االقتصادية االجتماعي ة غي ر المباش رة فتش مل العواق ب الناش ئة ع ن فق دان ثق ة
المستھلكين ،ال في المنتجات الغذائي ة فق ط ،ب ل ك ذلك ف ي الس لع األساس ية م ن المن اطق المتض رِّ رة ،وف ي منش آت
األعمال التجارية ھناك ].[269, 303, 305
وقد كان لوقوع ّ
الھزة األرضية وأمواج التسونامي العاتية والحادث النووي مجتمعة معا ً أث ر مباش ر ف ي االقتص اد
الياب اني .فق د انخفض ت الص ادرات بنس بة  ٪٢٫٤ف ي نيس ان/أبريل  ،٢٠١١مقارن ًة بالمس توى ال ذي بلغت ه ف ي
نيسان/أبريل  .٢٠١٠وفي الوقت نفس ه ،ازدادت ال واردات ،وبخاص ٍة م ن أن واع الوق ود والكيمياوي ات واألغذي ة،
مما نتج عنه عجز في الميزان التجاري في الفترة نيسان/أبريل وأيار/مايو  .[303] ٢٠١١وبقيت عمليات اس تيراد
الوقود األُحفوري على مستوى أعلى في وقت كتابة ھذا التقرير ].[306
ومع أنَّ اليابان لم تكن ف ي وق ت وق وع الح ادث طرف ا ً ف ي أيٍّ م ن اتفاقي ات المس ؤولية ع ن األض رار النووي ة )إذ
انض مَّت إل ى اتفاقي ة التع ويض التكميل ي ع ن األض رار النووي ة ف ي  ١٥ك انون الثاني/ين اير  ،(٢٠١٥فق د ك ان
التشريع الذي سُنَّ في عام  ١٩٦١م َّتسقا ً مع المبادئ األساسية للمسؤولية النووي ة حس بما تتض منه تل ك االتفاقي ات.
وبمقتضى التشريع المشار إليه ،فإنَّ شركة تيبكو كان ت ھ ي المس ؤولة حص راً ع ن األض رار النووي ة الت ي س بّبھا
ح ادث فوكوش يما داييتش ي ] .[307وكان ت مس ؤوليتھا غي ر مح دودة م ن حي ث المق دار .وعق ب الح ادث ،ل م ُتم نح
شركة تيبكو أيّ إعفاء من المسؤولية من جانب الحكومة والبرلمان بنا ًء عل ى االفت راض ب أنَّ ش رط اإلعف اء ال ذي
يتعل ق بكارث ة طبيعي ة فادح ة كم ا ھ و وارد ف ي الق انون الخ اص ب التعويض ع ن األض رار النووي ة ل م يك ن ق ابالً
للتطبيق في ھذه الحالة .وقد ُن ِّفذت وسائل ش تى إلتاح ة اإلمكاني ة لش ركة تيبك و لك ي تف ي بالتزاماتھ ا ُتج اه ض حايا
الحادث ،بما في ذلك دف ع تعويض ات مؤقت ة كت دبير خ اص بالحال ة الطارئ ة ،وتق ديم دع م م الي لش ركة تيبك و م ن
جانب مؤسسة تسھيل التعويض عن األضرار النووية واإلخراج من الخدم ة ،وانض مام ھ ذه المؤسس ة إل ى ش ركة
تيبكو بصفة المساھم المسيطر في شركة تيبكو .وعالو ًة على ذلك ،فإنَّ إنشاء لجن ة تس وية المنازع ات بالمص الحة
الملزم ة قانوني اً ،ق د و َّف را آلي ًة للتس وية
بشأن التعويض ع ن األض رار النووي ة ،وإص دار المب ادئ التوجيھي ة غي ر
ِ
الودية الفورية خارج نطاق المحكمة بشأن التعويضات عن األضرار النووية.
وتنطبق السياسة العامة المقرَّ رة بشأن التعويض على الذين شملتھم أوام ر اإلخ الء ،وتش مل أيض ا ً الت أثيرات عل ى
ُس بل المعيش ة وطريق ة الحي اة وخس ارة األرب اح م ن ج راء القي ود المفروض ة وفق دان الثق ة ل دى المس تھلكين،
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والتغيي رات البنيوي ة فيم ا يخ صّ الن اس الب اقين ف ي المنطق ة .وإض ً
افة إل ى ذل ك ،ثم ة بن ود احتياطي ة بش أن اآلب اء
واألمھات من ذوي األُسر التي تضم أفراداً صغار السن وبشأن النساء الحوامل ].[308
ووفق ا ً للمب ادئ التوجيھي ة المق رَّ رة ف ي ك انون األول/ديس مبر  ،٢٠١١تل ّق ى األش خاص الخاض عون لإلج الء
تعويضات بمقدار  ١٠٠ ٠٠٠ين ياباني لكل شخص في الشھر .وس يُدفع تع ويض إض افي يق در بنح و ٩٠٠ ٠٠٠
ين ياباني إلى أولئك العائدين للعيش في المناطق المتضرِّ رة في غضون سنة بعد رفع أمر اإلجالء ].[309

 -٢-٤-٥اإلنعاش
دعم حك ومي ومحل ي .ويش مل ذل ك إع ادة إعم ار
ُن ِّفذ عدد م ن األنش طة للحف ز عل ى إنع اش محافظ ة فوكوش يما ،ب ٍ
مراف ق البني ة األساس ية واإلس كان والنق ل .وتر ّك ز بع ض اإلج راءات عل ى اكتس اب ثق ة المس تھلكين مج دداً ف ي
المنتجات ،وفي الوقت نفسه عل ى تعزي ز االفتخ ار باالنتم اء المحلّ ي وك ذلك الس ياحة .واعتراف ا ً ب أنَّ ت وافر العم ل
والعمالة ھو أيضا ً عامل يش ِّكل قوة دافعة لعودة السكان المقيمين )أو لتوطين سكان جُدد( ،وتر ِّكز مبادرات أخ رى
على إعادة بناء منشآت األعمال التجارية وكذلك على تھيئة فرص تجارية جديدة.
وھنالك ع دد م ن المب ادرات المعني ة باإلنع اش واألنش طة المعني ة بإع ادة اإلعم ار المرتبط ة بالتع افي ،تت درج م ن
المبادرات عل ى مس توى الحكوم ة المحلي ة إل ى المب ادرات الت ي تق وم بھ ا المنظم ات غي ر الحكومي ة والمجتمع ات
المحلية .وق د أنش أت حكوم ُة الياب ان وكال ًة إلع ادة اإلعم ار؛ واس تھلَّت محافظ ُة فوكوش يما أنش ً
طة مختلف ة ش ملت
إنش اء مرك ز اإلب داع البيئ ي ][234, 269؛ وأقام ت ش ركة تيبك و ف ي ع ام  ٢٠١٣المق رّ الرئيس ي إلدارة إنع اش
فوكوشيما .والھدف من المشاريع كلھا ھو الجمع بين إجراءات الوقاية من اإلشعاعات والجوانب االجتماعي ة ذات
النطاق األوسع ،ومنھا مثالً إنعاش البني ة األساس ية ،ومش اركة الجمھ ور ،والتع ويض بالنس بة إل ى المق رّ الرئيس ي
إلدارة إنعاش فوكوشيما ].[310
وتتباين اإلجراءات عبر أنحاء المحافظة ،واعتمد ذلك في كثير من األحيان على اشتراك الزعماء المحليين الفعلي
وعلى التح ِّديات المختلفة ضمن المنطق ة .وتش مل األمثل ة عل ى مب ادرات اإلنع اش الناجح ة التع اون ب ين مزارع ي
ِّ
وموزعي المنتجات وأوساط الصناعة الغذائية من أجل اس تعادة ثق ة الجمھ ور ف ي األغذي ة المن َتج ة
أشجار الدرَّ اق
في محافظة فوكوشيما ].[269, 311

 -٣-٤-٥مشاركة الجھات المعنية والتواصل معھا
ازدادت مشاركة الجھات المعنية ،وتحسَّنت استراتيجيات التشاور معھا واشتراكھا الفعل ي ،م ع تق ُّدم مس ار أعم ال
االستصالح والتعافي .وق َّدم التص ِّدي للحادث عدداً من األمثلة التي تظھر من افع إش راك الس كان المتض رِّ رين ف ي
أنشطة التعافي ،بدءاً من التشاور والحوار وحتى أعمال االستصالح )ما يُسمى تدابير المساعدة الذاتية(.
كما إنَّ إتاحة معلومات مفتوحة للجمھور والتواصل معه بصورة فعالة جزء أساسي من عملية اإلنعاش .وقد اف ُتتح
مركز محوري للمعلومات عن أعمال إزالة التلوث خاص بالمنطقة )يُسمى الساحة العام ة للمعلوم ات ع ن أعم ال
إزال ة التل وّ ث( ف ي مدين ة فوكوش يما ف ي ك انون الثاني/ين اير  ،٢٠١٢ف ي إط ار مش روع مش ترك ب ين محافظ ة
فوكوشيما ووزارة البيئة ].[312
وتشمل أنشطة أخرى في مجال التواصل عل ى الص عيد المحل ي إج راء ح وارات ب ين الخب راء والجمھ ور وإس داء
مشورة محددة بشأن إجراءات المساعدة الذاتية .وس اعدت ھ ذه األنش طة عل ى اس تعادة التواص ل م ع المقيم ين ف ي
محافظة فوكوشيما ،وإعادة بناء الثقة لديھم.
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ويرد في الشكل  ٩-٥مخط ط بي اني لس ير العم ل ف ي تنفي ذ عملي ة االستص الح وم ا يقت رن بھ ا م ن التف اعالت م ع
الجھات المعنية .وقد تضمَّنت كل الخطوات الم َّتبعة في وضع الخطط وتنفيذھا مشاركة الجھات المعني ة والتش اور
معھ ا .وأم ا بالنس بة إل ى استص الح األراض ي ذات الملكي ة الخصوص ية ،فينبغ ي التم اس الموافق ة م ن أص حاب
األراضي قبل الشروع في أي أنشطة استصالحية.
في أيِّ حادث نووي ،تؤدي وسائط اإلعالم ،التقليدية منھ ا والجدي دة ،دوراً ھام ا ً ف ي التواص ل م ع الجمھ ور .وق د
تميَّز حادث محط ة فوكوش يما داييتش ي بتغطي ة إعالمي ة عالي ة المس توى ،م ن خ الل اإلنترن ت ووس ائط التواص ل
االجتم اعي اإلعالم ي ،وك ذلك ف ي الط ور األول ي م ن خ الل الب ّ
ث المس تمر للنش رات اإلعالمي ة التلفزيوني ة
واإلذاعي ة .وق د دام ت التغطي ة اإلعالمي ة للح ادث س بعة أش ھر ،م ع التركي ز ف ي األكث ر عل ى المش اكل المرتبط ة
وكثف ت وس ُ
بموقع الحادث ،وك ذلك عل ى إج راءات العم ل الوقائي ة الت ي اتخ ذتھا الس لطات الياباني ةَّ .
ائط التواص ل
االجتماعي اإلبالغ عن الحادث ،وك ذلك نش ر وجھ ات النظ ر ل دى األف راد والمنظم ات غي ر الحكومي ة .وق د أُت يح
مقدار ضخم من المعلومات المتباينة من حيث الجودة ومستويات المصداقية ].[310
وك ان خب راء األم ان اإلش عاعي ف ي حاج ة إل ى معرف ة ن وع المعلوم ات الت ي يطلبھ ا الجمھ ور وإل ى تق ديم ھ ذه
المعلومات بطريقة مفھومة .واألسئلة الحرج ة الت ي كان ت المجتمع ات المتض رِّ رة ووس ائط اإلع الم تطرحھ ا ھ ي
أسئلة كانت تر ِّكز على مستويات اإلشعاعات التي ُتع ُّد "آمنة" ].[314

الشكل  -٩-٥مخطط بياني لسير العمل بشأن تنفيذ عملية االستصالح وبشأن التشاور مع المقيمين ].[313
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 -٥-٥المالحظات والدروس
ُجمّع عدد من المالحظات والدروس نتيجة لتقييم األنشطة المضطلع بھا بعد الحادث.
─

التخطيط قبل الحادث للتعافي بعد الحادث أمر ضروري جداً لتحسين عملية اتخاذ القرارات تحت الضغط
في الحالة التي تطرأ بعد الحادث مباش رة .وال ب دَّ م ن أن ي تم مس ّبقا ً إع داد اس تراتيجيات وت دابير عل ى
فع ال
الصعيد الوطني بشأن االستصالح بعد الحادث لتكون جاھزة مسب ًقا وذلك للتم ّكن من تنفيذ برنامج َّ
ومناس ب لالستص الح الش امل ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي .وينبغ ي أن تش تمل ھ ذه االس تراتيجيات
والتدابير على إنشاء إطار ق انوني ورق ابي؛ واس تراتيجيات استص الح عام ة ومع ايير ُتعن ى بمس تويات
الجرع ات اإلش عاعية المتبقي ة والتل وث؛ وخط ة لتحقي ق االس تقرار ف ي المراف ق النووي ة المتض ِّررة
الملوث ة والنفاي ات
وإخراجھا من الخدمة؛ واستراتيجية عامة للتصرف في الكميات الكبي رة م ن الم واد
َّ
المشعة.
ينبغي أن تشتمل ھذه االستراتيجيات والتدابير على ما يلي:
إنشاء إطار قانوني ورقابي يبيّن تحديداً
أدوار ومسؤوليات مختلف المؤسس ات الت ي م ن ش أنھا أن
•
َ
تكون مشاركة فعالً في التنفيذ .وينبغي أن يُعنى ھ ذا اإلط ار بجوان ب االستص الح خ ارج الموق ع،
وتحقي ق اس تقرار الظ روف ف ي الموق ع واألعم ال التحض يرية إلخ راج الموق ع م ن الخدم ة،
ص رف ف ي الم واد الملوث ة والنفاي ات المش عّة ،وإنع اش المجتم ع المحل ي ،ومش اركة الجھ ات
والت ّ
المعنية.
وض ع اس تراتيجيات ومع ايير عام ة بش أن االستص الح )مس تويات مرجعي ة وإج راءات عم ل
•
مستن َبطة( فيما يخصّ الجرعات اإلشعاعية المتخلّفة ومستويات التلوّ ث.
وضع خطة لتحقيق استقرار الظروف في موقع المرف ق الن ووي المتض رّ ر واألعم ال التحض يرية
•
إلزالة التلوّ ث منه.
وضع استراتيجية عامة بشأن التصرّ ف في الكميات الكبيرة من المواد الملوّ ث ة والنفاي ات المش عّة،
•
ودعمھا بتقييمات عامة لألمان فيما يخصّ مرافق الخزن والتخلّص من ھذه المواد.
قدر كا ٍ
ف من المرونة لضمان إمكاني ة تكيي ف إدارة ظ روف م ا بع د الح ادث
•
الحرص على وجود ٍ
ً
استجابة للظروف المتغيّرة والمعلومات والخبرات المكتسبة.

─

ُ
فعالية التدابير الفردي ة وج دواھا العملي ة ،وك ذلك
ينبغي أن تضع
استراتيجيات االستصالح في االعتبار ّ
الملوثة التي سوف تنتج في سياق عملية االستصالح.
مقدار المواد
ّ
بعد إقرار المستويات المرجعية للجرع ات اإلش عاعية المتخلّف ة ومس تويات التل وّ ث ،م ن الض روري ج داً
التح ُّكم بعناية بمقدار المواد الملوّ ثة الناتجة عن تنفيذ استراتيجية االستصالح ،وذلك م ن أج ل التقلي ل إل ى
أدنى ح ٍّد من مقدار النفايات الت ي ينبغ ي التص رّ ف فيھ ا .وإنَّ غي اب إج راءات التحض ير لتحقي ق التع افي
الالزم بعد وقوع حادث نووي في اليابان يعني أن يحدث في المرحل ة األولي ة نت اج كمي ات كبي رة الحج م
من المواد التي يُحتمل أن تكون ملوّ ثة .وفي أثناء انقضاء الوقت وتطوير التخطيط ،تم تحس ين إج راءات
االستصالح على أمثل نحو ،مما يؤ ِّدي إلى تحسُّن التح ّكم بمقدار النفايات التي ينبغي التصرُّ ف فيھا.
كما أنَّ المشاريع الرائدة على سبيل التجربة أفادت في تحدي د فعالي ة تقني ات معيَّن ة خاص ة باالستص الح،
وكذلك تحديد مقدار النفايات الناتج ة ع ن اس تخدام تقني ات معيَّن ة .وأس ھمت ھ ذه المش اريع التجريبي ة ف ي
إرساء اإلجراءات التي ت َّتبع بشأن وقاية العاملين.
كجزء من استراتيجية االستصالح ينبغي تنفيذ اختبارات وضوابط رقابي ة ص ارمة عل ى األغذي ة ،وذل ك
التعرض للجرعات اإلشعاعية باالبتالع أثناء األكل أو التقليل منه إلى أدنى حدٍّ.
من أجل منع
ُّ

─
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─
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أثب ت التنفي ذ ب نھج نظ امي لالختب ارات والض وابط الرقابي ة الص ارمة عل ى األغذي ة بع د الح ادث أنَّ
الجرعات باالبتالع يمكن إبقاؤھا على مستويات منخفضة.
وبغية إرساء الثقة في األغذية المن َتجة محلياً ،أُقيمت محطات رص د م ن أج ل إتاح ة اإلمكاني ة للن اس ف ي
المناطق المتضرِّ رة لجلب األغذية لغرض قياس ما تنطوي عليه من إشعاعات .وأ َّدى ھذا التح ُّكم الرقابي
بالجرعات التي قد تتل َّقى باالبتالع إلى تبسيط إجراءات التعافي وذلك بإتاحة اإلمكانية لعملية االستصالح
لكي تر ِّكز على التقنيات التي تساعد على خفض الجرعات الخارجية.
ينبغ ي ت وفير المزي د م ن اإلرش ادات الدولي ة بش أن التطبي ق العمل ي لمع ايير األم ان بش أن الوقاي ة م ن
اإلشعاعات في حاالت التعافي بعد الحوادث.
ينبغي توفير المزيد من اإلرشادات بشأن تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرّ ية
في حاالت التعرّ ض الراھن ة .كم ا أنَّ المس تويات المرجعي ة المعت َم دة بش أن أوائ ل الس نوات بع د الح ادث
تحت اج إل ى استعراض ھا دوري ا ً وتع ديلھا ،حس بما يك ون مناس باً ،اس تجابة للظ روف اإلش عاعية المتغي رة.
ً
منھجية بشأن اختيار مستويات مرجعية مح ددة بخص وص الحال ة المعني ة
وينبغي أن تتضمّن اإلرشادات
والموق ع المقص ود ،م ن حي ث الجرع ة والكمي ات المنبعث ة ،وك ذلك آلي ات ال دمج المتكام ل ب ين المش ورة
التقنية والعلمية ،وغي ر ذل ك م ن العوام ل ذات الص لة اجتماعي ا ً م ن أج ل إنش اء عملي ة متماس كة وش َّفافة
ومقبولة جماعيا ً التخاذ القرارات.
عقب وقوع حاد ٍ
ث ماُ ،يع ُّد وج ود خط ة اس تراتيجية بش أن الحف اظ عل ى اس تقرار الظ روف ألم ٍد طوي ل
وبش أن إخ راج المراف ق المتض ّررة بفع ل الح ادث م ن الخدم ة ع ً
امال أساس ًيا ج داً للقي ام بالتع افي ف ي
مرن ة وقابل ة للتك ُّي ف ب ُيس ٍر م ع الظ روف المتغ ّي رة وتبع ا ً للمعلوم ات
الموق ع .وينبغ ي أن تك ون الخط ة ِ
الجديدة.
مرفق تض رّ ر ف ي ح ادث م ن الخدم ة أن تش تمل أوالً عل ى تحقي ق
من شأن األعمال التحضيرية إلخراج
ٍ
استقرار الظروف من أجل ضمان أن تكون البُنى والنظم والمكوّ نات موجودة في مواضعھا للحف اظ عل ى
نحو موثوق على استقرار الظروف ألم ٍد طويل حتى تنتھي الحاجة إل ى اس تخدام وظائفھ ا بع د ذل ك .كم ا
ٍ
أنَّ األعم ال التحض يرية إلخ راج المراف ق م ن الخدم ة بع د الح ادث تس تغرق عق وداً م ن ال زمن .وم ن
الضروري اتخاذ الترتيبات الالزمة للحفاظ على الدراي ة الفني ة وق وة العم ل الالزمت ين ط وال ھ ذه الفت رة
كلھا.
من الضروري أن تشتمل عملية اتخاذ القرارات بشأن المراح ل التمھيدي ة إلخ راج المراف ق م ن الخدم ة،
وبشأن الظروف النھائية للموقع والمفاعالت المتضرّ رة على حوار مع الجھ ات المعني ة .وتتو َّق ف عملي ة
اتخ اذ الق رارات بخص وص اإلخ راج م ن الخدم ة عل ى ظ روف المف اعالت المتض رّ رة والوق ود وحط ام
الوقود ،التي ال يمكن تحديدھا في الفترة التي تلي مباشرة وق وع ح اد ٍ
ث م ا .وتش مل العوام ل الت ي ينبغ ي
النظر فيھا بعين االعتبار في سياق عملية اتخاذ القرارات؛ مستويات الجرعة التي يتعرَّ ض لھ ا الع املون
في اإلخراج من الخدمة؛ وحجم وأنواع النفايات الناتجة؛ والجھود الالزمة لمعالجة النفاي ات .وم ع أن ه ال
يمكن واقعياً ،في المرحلة المب ّكرة من أنشطة التنظيف ،التنبؤ بالظروف النھائية ف ي موق ع المحط ة ،فإن ه
ال ب َّد من النظر في التو ُّقعات والخطط الخاصة باألراضي في سياق عملية اتخاذ القرارات.
تح ّتم بالض رورة اس تعادة الوق ود الت الف وتحدي د خص ائص حط ام الوق ود وإزالت ه إيج اد حل ول مح دَّدة
بخصوص الحادث ،وقد يكون من الضروري استحداث طرائق وأدوات خاصة بذلك.
إنَّ وقوع حادث في مفاعل ما واقتران ذل ك بح دوث تل ف ف ي الوق ود الن ووي ي ؤدي إل ى ظھ ور ظ روف
معين ة ف ي المفاع ل ينف رد بھ ا ذل ك الح ادث .وإزال ة عناص ر الوق ود الت الف وحط ام الوق ود م ن الوق ود
المنصھر والتص رّ ف فيھ ا مھم ات مع ّق دة .ويحت اج حط ام الوق ود إل ى تحدي د خصائص ه وإزالت ه وتعبئت ه

─

─

─

وتغليفه ووضعه في مستودع خزن حتى يمكن تنفيذ عملية التخلّص منه بموجب شروط صعبة تقترن في
األكثر بارتفاع مستويات اإلشعاعات.
ُ
االستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن التعافي بع د الح ادث وض َع اس تراتيجية عام ة
ينبغي أن تتض َّمن
مدعم ة بتقييم ات أم ان
بشأن
التصرف في الم واد الملوث ة الس ائلة والص لبة والنفاي ات المش ّعة ،تك ون ّ
ُّ
عامة بشأن التصريف والتخزين والتخلُّص.
استراتيجية التصرُّ ف في النفايات ضرورية لتنفيذ عملي ة التص رُّ ف ف ي الم واد الملوّ ث ة والنفاي ات المش عّة
الناتجة ع ن الح ادث تمھي ًدا لل تخلُّص م ن ھ ذه الم واد )عل ى س بيل المث ال ،المناول ة والمعالج ة والتكيي ف
والخزن( .ومن الضروري أيضًا أن تح َّدد ھذه االستراتيجية المسارات المناسبة للتخلُّص من ھذه الم واد.
وقد تشتمل استراتيجيات التصرُّ ف في النفايات على استخدام ما ھو موجود من مرافق المعالجة والخ زن
وال تخلُّص ،ومنھ ا م ثالً مح ارق الترمي د ،أو َمط امِر ال نضّ الخاض عة للمراقب ة .ولك نْ ق د يك ون م ن
الضروري ا ّتباع نھوج أخرى ،تبعا ً ألحجام النفايات المشمولة وخصائصھا .ويمكن أن ي دعم وض ع ھ ذه
ُ
استحداث حالة أمان عامة معيارية.
االستراتيجيات
كما يلزم وضع استراتيجيات للتصرف في كميات ذات أحجام كبيرة من المي اه الملوث ة بع د الح ادث ،بم ا
يش مل النظ ر ف ي تص ريفھا ف ي البيئ ة عل ى نح و م تحكم في ه .وم ع أن ه توج د إرش ادات دولي ة بش أن
التصريفات أثناء التشغيل العادي للمرافق النووية ،ھنالك حاجة إل ى ت وفير المزي د م ن اإلرش ادات بش أن
تطبيقھا في حاالت ما بعد الحادث.
أي ح ادث ن ووي وعل ى
م ن الض روري إدراك العواق ب االقتص ادية االجتماعي ة الت ي تتر ّت ب عل ى ِّ
اإلجراءات الوقائية الالحقة ،وإعداد مش اريع بش أن اإلنع اش وإع ادة اإلعم ار ُتعن ى بقض ايا مث ل إع ادة
إعمار البنية األساسية وإنعاش المجتمعات المحلية والتعويض عليھا.
تنط وي الح وادث النووي ة واإلج راءات الوقائي ة وإج راءات االستص الح المطبَّق ة ف ي ح التي الط وارئ
والتعافي بعد الحادث كليھما ،بھدف خفض الجرعات ،على عواقب بعيدة المدى تطال طريق َة الحياة ل دى
الس كان المتض رِّ رين .وم ن ث م ف إنَّ م ن األم ور األساس ية مش اركة الجھ ات المعني ة ف ي مختل ف مراح ل
االستصالح والتعافي.
يخص جميع جوانب التع افي بع د الح ادث .وعل ى
إنَّ الدعم المقدَّ م من قِبل الجھات المعنية أساسي فيما
ّ
المتضررين في عمليات اتخاذ القرارات ضرورية لتحقيق النجاح
وجه الخصوصُ ،تع ُّد مشاركة السكان
ِّ
فع ال
والمقبولي ة والفعالي ة ف ي أنش طة التع افي ،وإلنع اش المجتمع ات المحلي ة .ويتطلّ ب أي برن امج َّ
المتضررين واشتراكھم الفعلي .فالثقة في تنفيذ تدابير التعافي ال بدَّ م ن بنائھ ا م ن
للتعافي ثقة السكان
ِّ
خ الل عملي ات الح وار ،وتق ديم المعلوم ات المتس قة والواض حة واآلن َّي ة ،وت وفير ال دعم للس كان
المتضررين.
ِّ
تحتاج الحكومات إلى تزويد الجمھور بوصف واقعي لبرنامج التعافي يكون وص ًفا متس ًقا وواضحً ا وآنيًا.
ومن الضروري استخدام وسائط التواصل االجتماعي لمخاطبة جميع الفئات المھتمة.
التصورات عن المخاطر اإلشعاعية واإلجاب ات ع ن األس ئلة المتعلق ة بتحدي د المس تويات اإلش عاعية
ُّ
وإنَّ
التي تعتبر "آمنة" ھي تصورات تنطوي على أبعاد كثيرة ،منھ ا األبع اد العلمي ة والمجتمعي ة واألخالقي ة.
ومن الضروري إيص ال ھ ذه اإلجاب ات بوض وح إل ى المجتمع ات المحلي ة ذات الص لة م ن خ الل ب رامج
تثقيفية ،ومن األمثل أن يكون ذلك قبل وقوع حادث ما.
وم ن المھ م أن يتل ّق ى الس كان المتض رِّ رون ال دعم فيم ا يتعل ق بجھ ود التع افي المحلي ة .وم ن ش أن ت وفير
الدعم إلجراءات المس اعدة الذاتي ة المتعلق ة بأنش طة االستص الح وإع ادة بن اء األعم ال التجاري ة أن يزي د
المشاركة في برنامج التعافي ،ويبني ثقة السكان المتضرِّ رين.

١٨١

 -٦تصدي الوكالة للحادث
يُقدم ھذا القسم لمحة عامة عن أنشطة الوكالة الرئيسية في أعقاب حادث فوكوشيما ،في الم دى ال راھن والم دى
البعيد على حد سواء .وتشمل تلك األنشطة األولية ،وبعثات الوكال ة إل ى الياب ان ،والم ؤتمران الوزاري ان بش ان
األمان النووي وخطة عمل الوكالة.
والوكالة ھي الوديع التفاقية األمان النووي ويكمن دورھا في تمك ين األمان ة م ن تنظ يم االجتماع ات م ن خ الل
عقد تلك االجتماعات والتحضير لھا وترتيب الخدمات بشأنھا ،فض الً ع ن توص يل المعلوم ات ذات الص لة إل ى
األط راف المتعاق دة .ويع رض ھ ذا القس م أيضً ا األنش طة المتعلق ة باجتماع ات األط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة
األمان النووي في أعقاب حادث فوكوشيما داييتشي.

 -١-٦أنشطة الوكالة
األولية
 -١-١-٦األنشطة َّ
تقع المسؤولية عن التصدي لحالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية وحماية العمال والجمھور والبيئ ة عل ى ع اتق
المنظم ة المش ِّغلة عل ى مس توى المرف ق المعن ي ،والدول ة المتض ررة عل ى المس تويات المحلي ة واإلقليمي ة
والوطنية.
وتقوم الوكالة ب دور مح وري ف ي اإلط ار ال دولي ١١٥للتأھ ب والتص دي للط وارئ .ويش مل ھ ذا ال دور م ا يل ي:
) (١التبليغ وتبادل المعلومات الرسمية من خالل نقاط االتص ال المعيَّن ة رس مياً؛ ) (٢ت وفير معلوم ات واض حة
ومفھوم ة وف ي الوق ت المناس ب؛ ) (٣ت وفير وتيس ير المس اعدة الدولي ة ف ي ح ال طلبھ ا؛ ) (٤تنس يق الجھ ود
المشتركة بين الوكاالت من أجل التصدي.١١٦
وتنھض الوكالة بھذا الدور من خالل نظامھا الخاص بالتصدي للحادث ات والط وارئ .ويش مل ھ ذا النظ ام جھ ة
اتصال متاحة على مدار اليوم وحلقة وصل تشغيلية ومركز الحادثات والطوارئ.
وفي الساعة  ٦:٤٢بتوقيت غرينتش ١١٧من يوم  ١١آذار/مارس  ،٢٠١١قامت الوكال ة بتش غيل نظ ام التص دي
للحادثات والطوارئ عقب تلقيھا بالغا ً من المرك ز ال دولي لألم ان الزلزال ي الت ابع للوكال ة .وأش ار ذل ك ال بالغ
إلى وق وع زل زال واحتم ال تض رر محط ات الق وى النووي ة األرب ع ١١٨الواقع ة عل ى الس احل الش مالي الش رقي
 ١١٥تألف اإلطار ال دولي للتأھ ب والتص دي للط وارئ وق ت وق وع الح ادث م ن اآلت ي) :أ( الص كوك القانوني ة واالتفاق ات الدولي ة،
ال سيما اتفاقية التبليغ المُب ِّكر عن وقوع حادث نووي )اتفاقية التبليغ المُب ِّكر( واتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي
أو طارئ إشعاعي )اتفاقية تقديم المساعدة(؛ )ب( معايير أمان الوكالة واإلرش ادات التقني ة ف ي مج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ؛
)ج( االتفاقات واألدوات التشغيلية الدولية ،ال سيما دلي ل العملي ات التقني ة المتعلق ة ب التبليغ ع ن ح االت الط وارئ وتق ديم المس اعدة،
وشبكة الوكالة للتصدي والمساعدة ،والخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية.
 ١١٦الھيئ ة الرئيس ية المس ؤولة ع ن تنس يق ترتيب ات التص دي لح االت الط وارئ النووي ة واإلش عاعية ھ ي اللجن ة المش تركة ب ين
الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية .وأنشئت ھ ذه الھيئ ة ف ي أعق اب ح ادث تش رنوبل ف ي ع ام  ١٩٨٦وتض م
حاليا ً  ١٨منظمة دولية .ومن األدوار الرئيسية الت ي تق وم بھ ا الھيئ ة وض ع الخط ة المش تركة للمنظم ات الدولي ة م ن أج ل التص دي
للطوارئ اإلشعاعية والحفاظ عليھا )الخطة المشتركة لعام  ٢٠١٠وقت وقوع الحادث(.
١١٧

توقيت غرينتش متأخر تسع ساعات عن التوقيت المحلي في اليابان.

 ١١٨فوكوش يما داييتش ي ،وفوكوش يما داين ي التابعت ان لش ركة طوكي و للطاق ة الكھربائي ة ،وأوناغ اوا )ش ركة طوھوك و للطاق ة
الكھربائية( وطوكاي )شركة القوى الذرية اليابانية(.

١٨٢

لليابان وخطر حدوث تسونامي ] .[143وفي الساعة  ٧:٢١بتوقيت غ رينتش ،أج رت الوكال ة اتص ال أول ي م ع
جھة االتصال الرسمية التي عينتھا اليابان بموجب اتفاقية التبليغ المُب ِّكر واتفاقية تقديم المساعدة.
وبات واضحً ا ً خالل األيام األولى من الحادث أن خطراً شديداً يح دق بالمف اعالت والوق ود ف ي أح واض الوق ود
المس تھلك ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة .وأنش أت الوكال ة بالت الي فرق ا ً لتقي يم قض ايا األم ان
النووي واإلشعاعي الرئيسية .واستعرضت مختبرات الوكالة ١١٩البيانات البيئي ة المق َّدم ة م ن الس لطات الياباني ة
بشأن رصد البيئة البحرية وتلقت عينات من البيئة األرضية إلجراء تحليل مستقل لھا.
وزار المدير العام للوكالة طوكيو ف ي الفت رة م ن  ١٧إل ى  ١٩آذار/م ارس إلج راء مش اورات رفيع ة المس توى
ولإلعراب عن تضامن المجتمع الدولي مع اليابان ودعمه الكامل لھ ا ف ي معالج ة عواق ب الزل زال والتس ونامي
والحادث النووي ،ولعرض تقديم المساعدة من عشرات البلدان .وناقش المدير الع ام أيض ا ً إمكاني ة قي ام الوكال ة
بتقديم أو تنسيق أنواع محددة من المساعدة ،مثل بعثات الخبراء وبعث ات تقص ي الحق ائق ،وأك د أھمي ة الش فافية
وتقديم اليابان معلومات رسمية في الوقت المناسب.
وفي  ٢٨آذار/مارس ،وخالل جلسة إعالمية خاص ة لل دول األعض اء ف ي الوكال ة ح ول الح ادث ،أعل ن الم دير
العام أن مؤتمراً للوكالة رفيع المستوى بشأن األمان النووي سيُعقد في فيينا قبل حل ول فص ل الص يف .وص رَّ ح
المدير العام أنه ”من األھمية الحيوية أن نستخلص الدروس المناسبة مما ح دث ف ي  ١١آذار/م ارس وبع ده م ن
أجل تعزيز األمان النووي في العالم أجمع“ ].[315
وخالل الفترة من  ١٨آذار/مارس حت ى  ١٨نيس ان/أبريل ،بعث ت الوكال ة ،بن ا ًء عل ى طل ب الياب ان ،أرب ع ف رق
للرصد اإلشعاعي إلى اليابان للمساعدة على التحقق من نتائج القياسات األوسع التي أجرتھا الس لطات الياباني ة.
وأجرت الفرق قياسات في عدد م ن األم اكن داخ ل منطق ة اإلج الء الت ي بلغ ت  ٢٠ك م ح ول محط ة فوكوش يما
داييتشي للقوى النووية وبقرب طوكيو .وتم إيفاد أحد كبار مسؤولي الوكال ة إل ى الياب ان لتنس يق أنش طة الوكال ة
ذات الص لة وإب الغ ع روض تق ديم المس اعدة م ن ال دول األعض اء إل ى الس لطات الياباني ة .وأُوف د مس ؤولو
االتصال التابعون للوكالة إلى طوكيو لتيسير وتحس ين االتص ال م ع الھيئ ة الرقابي ة الياباني ة ،الت ي كان ت آن ذاك
وكالة األمان النووي والصناعي.
وقام فريق مشترك ب ين الوكال ة ومنظم ة األغذي ة والزراع ة لألم م المتح دة )الف او( لتقي يم أم ان األغذي ة بزي ارة
اليابان في الفترة من  ٢٦حتى  ٣١آذار/مارس .وأسدى الفريق مش ورته وق َّدم مس اعدته إل ى الس لطات الياباني ة
على المستويين ال وطني والمحل ي بش أن القض ايا التقني ة المتص لة بأم ان األغذي ة والت دابير الزراعي ة المض ادة.
وقُ ِّدمت المشورة بشأن استراتيجيات أخ ذ العين ات والتحلي ل وتفس ير بيان ات الرص د م ن أج ل ض مان الحص ول
باس تمرار عل ى معلوم ات موثوق ة بش أن حج م التل وث الغ ذائي ف ي المن اطق المتض ررة .واس تخدمت الس لطات
اليابانية ھذه البيانات لوضع استراتيجية للتخفيف من اآلثار ولالستصالح.
وأوفد فريق من خبراء الوكالة في مجال مفاعالت الماء المغلي إلى اليابان في  ٣نيس ان/أبريل ،واخت تم الفري ق
أعمال ه ف ي  ١٢نيس ان/أبريل .وتج ول الفري ق ف ي فوكوش يما داييتش ي وفوكوش يما داين ي ،واجتم ع بم وظفي
المحطة من أجل بلورة فھم أفضل للحادث واإلجراءات التخفيفية المتخذة حتى ذلك الحين واألساس الذي يس تند
إليه اتخاذ القرارات الرئيسية التي تم اتخاذھ ا .وعق د الفري ق أيض ا ً اجتماع ات م ع م وظفي العدي د م ن المكات ب
الحكومية وأجرى مناقشات تقنية مفصَّلة مع شركة طوكيو للطاقة الكھربائية ووكالة األمان الن ووي والص ناعي
في طوكيو.
 ١١٩مختب رات الوكال ة ف ي زايبرس دورف بالنمس ا وف ي مون اكو متخصص ة ف ي تقي يم العين ات األرض ية والبحري ة والبيئي ة ،عل ى
التوالي.

١٨٣

ونشرت الوكالة أول بيان لھا عن الحادث بعد أقل من ث الث س اعات م ن وق وع الزل زال ي وم  ١١آذار/م ارس.
و ُنشرت خمس بيانات إضافية الحقا ً في ذلك الي وم لنق ل المعلوم ات المق َّدم ة م ن الياب ان .و ُنش ر أكث ر م ن ١٢٠
تحديثا ً منذ ذلك الحين حت ى  ٢٢نيس ان/أبريل  .٢٠١١وعق دت الوكال ة  ١٦م ؤتمراً ص حفيا ً ف ي الفت رة م ن ١٤
آذار/مارس حتى  ٢حزيران/يونيه  ،٢٠١١باإلضافة إلى المؤتمرات الصحفية التي عُق دت أثن اء زي ارة الم دير
الع ام إل ى الياب ان .وش ملت أنش طة اإلع الم الع ام الت ي أجرتھ ا الوكال ة أيض ا ً ال رد عل ى اآلالف م ن المكالم ات
الھاتفية وتقديم ردود تقنية مفصَّلة على المئات من االستفسارات التي وردت من وسائط اإلعالم.
وقامت الوكالة بنشر جلسات إعالمية يومية للدول األعضاء والجمھور على موقعھا اإللكتروني الع ام .وش ملت
ھذه الجلس ات اإلعالمي ة حال ة الوح دات م ن  ١إل ى  ٦ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة؛ وبيان ات
الرص د اإلش عاعي للنوي دات المش عة مث ل الي ود ،١٣١-والس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم١٣٧-؛ ونت ائج الرص د
اإلشعاعي لألغذية ،ومعلومات عن القيود المفروض ة عل ى توزي ع واس تھالك األغذي ة ومي اه الش رب؛ وبيان ات
ع ن رص د البيئ ة البحري ة .وق َّدمت الوكال ة أيض ا ً جلس ات إعالمي ة ع ن الح ادث إل ى البعث ات الدائم ة لل دول
األعضاء في الوكالة في فيينا.

 -٢-١-٦بعثات الوكالة إلى اليابان
بنا ًء على اتفاق مع حكومة اليابان ،أوفدت الوكال ة بعث ة خب راء دولي ة لتقص ي الحق ائق اض طلع بھ ا خب راء م ن
الوكالة والدول األعضاء في الفترة من  ٢٤أيار/مايو حتى  ٢حزيران/يونيه  .٢٠١١وجمع ت البعث ة معلوم ات
إلجراء تقييم َّأولي للحادث الذي تعرضت له محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ومعلوم ات ع ن األح داث
الت ي وقع ت ف ي مواق ع أخ رى )فوكوش يما داين ي وطوك اي داين ي( .وع الوة عل ى ذل كُ ،ح ِّددت قض ايا األم ان
العامة المتصلة باألحداث الطبيعية التي تطلبت المزيد من التحري أو التقييم على أساس معايير أمان الوكالة.
وشمل نطاق البعثة ما يلي :األحداث الخارجية الطبيعية المنشأ ،وتقييم أمان المحطة وتطبيق الدفاع ف ي العم ق،
وتص دي المحط ة لألح داث بع د الزل زال وموج ات التس ونامي ،والتص دي للح وادث العنيف ة ،والتص رف ف ي
الوق ود المس تھلك ف ي مرف ق ش ديد الت دھور ،والتأھ ب والتص دي للط وارئ ،والعواق ب اإلش عاعية .وش ملت
اس تنتاجات البعث ة ] ١٥ [34نتيج ة و ١٦درس ا ً مس تفاداً ،وأبلغ ت ھ ذه النت ائج وال دروس إل ى م ؤتمر الوكال ة
الوزاري بشأن األمان النووي الذي عقد في حزيران/يونيه .٢٠١١
ويلخص الجدول  ١-٦البعثات األخرى التي أوفدتھا الوكالة إلى اليابان.
وفي أعقاب توصيات البعثة الثانية المعنية باإلخراج من الخدمة ،تم الشروع في مشاريع قصد تحس ين الش فافية
وتقديم تقييمات مستقلة لرصد البيئة البحرية من ط رف الياب ان .وأجري ت اختب ارات كف اءة ف ي مختب رات البيئ ة
التابعة للوكالة في موناكو لرصد أداء المختبرات المشاركة وقدراتھا التحليلية .ويتم بش كل دوري تح ديث نت ائج
برنامج الرصد البحري المتاحة على موقع الوكالة اإللكتروني.

 -٣-١-٦مؤتمر الوكالة الوزاري بشأن األمان النووي
دعا المدير العام في حزيران/يونيه  ٢٠١١إلى عقد مؤتمر وزاري بشأن األمان النووي في مقر الوكالة بھ دف
تعزيز األمان النووي باالستفادة من ال دروس المستخلص ة م ن الح ادث .وأت اح الم ؤتمر فرص ة عل ى المس توى
الوزاري وعلى المس توى التقن ي الرفي ع إلج راء تقي يم َّأول ي للح ادث .وبح ث الم ؤتمر أيض ا ً إج راءات تحس ين
األمان ،والقضايا المتعلقة بالتأھب والتصدي للطوارئ ،والتداعيات بالنسبة لإلطار العالمي لألمان النووي.
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وت َّ
مخض المؤتمر عن إصدار إعالن وزاري بشأن األمان النووي ] [320ح َّدد عدداً م ن الت دابير لزي ادة تحس ين
األم ان الن ووي والتأھ ب للط وارئ وحماي ة الن اس والبيئ ة م ن اإلش عاعات ف ي جمي ع أنح اء الع الم .وأع رب
َّ
وتمثل ت
اإلع الن أيض ا ً ع ن الت زام ال دول األعض اء ف ي الوكال ة التزام ا ً راس خا ً بض مان اتخ اذ تل ك الت دابير.
التدابير الرئيسية في اآلتي :تقوية معايير أمان الوكالة؛ وإجراء استعراض منھجي ألمان جميع محط ات الق وى
النووية بوس ائل تش مل توس يع برن امج الوكال ة الخ اص باستعراض ات النظ راء الت ي يُجريھ ا الخب راء؛ وتعزي ز
فعالية الھيئات الرقابية النووية الوطنية وضمان استقاللھا؛ وتقوية النظام الع المي للتأھ ب والتص دي للط وارئ؛
وتوس يع دور الوكال ة ف ي تلق ي المعلوم ات ونش رھا .ودع ا اإلع الن ال وزاري أيض ا ً الم دير الع ام إل ى إع داد
مشروع ’خطة عمل للوكالة بشأن األمان النووي‘ بالتشاور مع الدول األعضاء.
الجدول  -١-٦بعثات الوكالة إلى اليابان
التاريخ
 ١٥-٧تشرين
األول/أكتوبر ٢٠١١

 ٣١-٢٣كانون
الثاني/يناير
٢٠١٢
 ٣٠تموز/يوليه – ١١
آب/أغسطس ٢٠١٢
 ٢٢-١٥نيسان /أبريل
٢٠١٣

 ٢١-١٤تشرين
األول/أكتوبر ٢٠١٣

 ١٢-٦تشرين
الثاني/نوفمبر ٢٠١٣

 ٢٥تشرين الثاني/
نوفمبر –  ٤كانون
األول/ديسمبر ٢٠١٣

األھداف
البعثة
البعثة الدولية لمعالجة المناطق الملوثة
مساعدة خطط اليابان على استصالح المساحات الشاسعة الت ي
خارج موقع محطة فوكوشيما داييتشي
تلوثت جراء الحادث.
اس تعراض اس تراتيجيات الياب ان بش أن عملي ات االستص الح
للقوى النووية ][316
الجارية ،وخططھا وأنشطتھا ،بما يشمل رسم خرائط التلوث.
إطالع المجتمع الدولي على ما تم التوصل إليه من استنتاجات
من أجل تعميم الدروس المستفادة من الحادث.
بعثة استعراض نھج وكالة األمان النووي
اس تعراض التقييم ات الش املة ألم ان مراف ق مف اعالت الق وى
والصناعي اليابانية إزاء التقييمات الشاملة ألمان النووي ة القائم ة الخاص ة بوكال ة األم ان الن ووي والص ناعي
اليابانية )بن ا ًء عل ى طل ب الحكوم ة الياباني ة( ،ونت ائج تقييم ات
مرافق مفاعالت القوى النووية القائمة ][317
الجھة المرخص لھا.
بعثة الوكالة إلى محطة أوناغاوا للقوى النووية فح ص أداء ال ُنظم والھياك ل والمكون ات عق ب الزل زال
لفحص أداء النظم والھياكل والمكونات في أعقاب والتسونامي.
زلزال اليابان الكبير والتسونامي ][318
اس تعراض ’خارط ة الطري ق لإلخ راج م ن الخدم ة‘؛
بعثة استعراض النظراء الدولية بشأن خارطة
الطريق المتوسطة والطويلة األجل نحو إخراج والتح ديات؛ وحال ة المف اعالت؛ والتص رف ف ي النفاي ات؛
الوحدات  ٤-١من الخدمة في محطة فوكوشيما وحماية العاملين؛ والسالمة الھيكلي ة لمب اني المفاع ل والھياك ل
داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو
األخرى.
للطاقة الكھربائية )البعثة األولى( ][319
البعثة الدولية لمتابعة استصالح المناطق الشاسعة تقييم التق ُّدم المحرز في أعمال االستصالح الجارية ف ي الياب ان
وإسداء المشورة بشأن التغلب على تحديات االستصالح.
الملوثة
خارج موقع محطة فوكوشيما داييتشي
للقوى النووية ][[265
مالحظة عمليات أخذ عينات م ن مي اه البح ر وتحلي ل البيان ات
زيارة الخبراء بشأن الرصد البحري
ف ي فوكوش يما ) ٧و ٨تش رين الث اني/نوفمبر (٢٠١٣
واالجتماع مع السلطات اليابانية ذات الصلة في طوكي و لجم ع
معلومات ع ن الرص د البح ري ال ذي أجرت ه الياب ان ف ي إط ار
خطتھا الخاصة برصد المناطق البحرية.
اس تعراض النس خة المحدث ة م ن ’خارط ة الطري ق بش أن
بعثة استعراض النظراء الدولية بشأن خارطة
الطريق المتوسطة والطويلة األجل نحو إخراج اإلخ راج م ن الخدم ة‘؛ وإزال ة الوق ود المس تھلك م ن أح واض
الوحدات  ٤-١من الخدمة في محطة فوكوشيما الخزن؛ والتصرف في المياه الملوثة؛ والتصرف في النفايات؛
والرصد البحري.
داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو
للطاقة الكھربائية )تيبكو( )البعثة الثانية( ][288
بعثة الخبراء المعنية بالرصد البحري وبناء الثقة التركيز على إتاحة نتائج الرصد البحري.
وضمان جود البيانات

 ١٦-١٠أيلول /سبتمبر
 ٢٠١٤و ١٤-٤تشرين
الثاني/نوفمبر ٢٠١٤
بعثة استعراض النظراء الدولية بشأن خارطة
 ١٥-٨شباط/
الطريق المتوسطة والطويلة األجل نحو إخراج
فبراير ٢٠١٥
الوحدات  ٤-١من الخدمة في محطة فوكوشيما
داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو
للطاقة الكھربائية )البعثة الثالثة(][289

استعراض تنفيذ ’خارطة الطريق بشأن اإلخراج م ن الخدم ة‘؛
والتص رف ف ي النفاي ات الملوث ة؛ وتس رب المي اه الجوفي ة؛
وإزال ة الوق ود المس تھلك وحط ام الوق ود؛ والقض ايا المؤسس ية
والتنظيمية.
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 -٤-١-٦خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي
اعتم د مجل س المح افظين ف ي أيلول/س بتمبر  ٢٠١١مش روع ’خط ة عم ل الوكال ة بش أن األم ان الن ووي‘.
وعرضت خطة العمل بعد ذلك على مؤتمر الوكالة العام في دورته العادية لع ام  ٢٠١١حي ث أقرتھ ا باإلجم اع
الدول األعضاء ] .[144وطلب المؤتمر العام الح ًقا م ن أمان ة الوكال ة وال دول األعض اء تنفي ذ اإلج راءات عل ى
سبيل األولوية العليا وعلى نحو شامل ومنسَّق ].[321
وب دأ تنفي ذ األنش طة المح ددة ف ي خط ة العم ل ف ور اعتم اد الخط ة .وتتطل ب التنفي ذ الكام ل والفع ال لألنش طة
المحددة في ھذه الخط ة جھ وداً مش تركة والتزام ا ً ك امالً م ن أمان ة الوكال ة وال دول األعض اء والجھ ات المعني ة
األخرى.
وأحرز منذ اعتماد خطة العمل تق دم كبي ر ف ي ع دة مج االت رئيس ية ،مث ل تقييم ات نق اط الض عف الت ي تش وب
أمان محط ات الق وى النووي ة ،وتعزي ز خ دمات اس تعراض النظ راء المقدم ة م ن الوكال ة ،واس تعراض مع ايير
األمان ذات الصلة الصادرة ع ن الوكال ة وتنقيحھ ا حس ب الل زوم ،والتحس ينات ف ي إمكان ات التأھ ب والتص دي
للط وارئ ،وبن اء الق درات ،وتحس ين االتص االت وتقاس م المعلوم ات م ع ال دول األعض اء والمنظم ات الدولي ة
والجمھور وتعزيزھا .وتم عرض تقارير مرحلية منتظمة على مجل س مح افظي الوكال ة وم ؤتمر الوكال ة الع ام
].[322–324
وفي إطار قرار اعتماد خطة العمل ،تم توسيع نطاق دور الوكالة في التصدي للط وارئ النووي ة ليش مل تزوي د
الدول األعضاء والمنظمات الدولية وعامة الجمھور بمعلومات مقدمة في الوقت المناس ب وواض حة وص حيحة
الوقائع وموضوعية ويسيرة الفھم بشأن عواقبھا المحتملة .كما يشمل ذل ك تحل يالً للمعلوم ات المتاح ة وتوقع ات
بشأن السيناريوھات المحتملة استناداً إلى األدلة والمعرفة العلمية وإمكانات الدول األعضاء.
و ُن ِّ
ظمت عدة اجتماعات للخبراء الدوليين في شتى مجاالت األمان لتحليل الجوانب التقنية واستخالص ال دروس
المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي .ونشرت الوكالة تقارير عن ھذه المج االت الرئيس ية المتص لة باألم ان،
بما فيھا نتائج اجتماعات الخبراء الدوليين )انظر الجدول .(٢-٦
وأُعدت تقارير إضافية في عام  ٢٠١٣بشأن المواضيع التالية:



التأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية على ضوء ح ادث محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى
النووية باالستناد إلى سلسلة من االجتماعات التقنية التي عقدت في الفترة .[327] ٢٠١٣-٢٠١٢
تعزي ز الفعالي ة الرقابي ة عل ى ض وء الح ادث ال ذي وق ع ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة
استناداً إلى نتائج المؤتمر الدولي المعني بال ُنظم الرقابية النووية الفعَّالة ال ذي عق د ف ي أوت اوا بكن دا ف ي
عام .[328] ٢٠١٣

 -٥-١-٦التعاون مع محافظة فوكوشيما
و ِّقعت مذكرة تعاون بين الوكالة ومحافظة فوكوشيما ف ي ك انون األول/ديس مبر  .[329] ٢٠١٢وبن ا ًء عل ى ھ ذه
المذكرة ،و ِّقعت ترتيبات عملي ة بش أن التع اون ف ي مج االت الرص د اإلش عاعي واالستص الح ] ،[330والص حة
البش رية ] ،[331والتأھ ب والتص دي للط وارئ ] [332م ع محافظ ة فوكوش يما ،وجامع ة فوكوش يما الطبي ة،
ووزارة الشؤون الخارجية اليابانية على التوالي.

١٨٦

وت م تعي ين مرك ز لبن اء الق درات ت ابع لش بكة الوكال ة للتص دي والمس اعدة ف ي مدين ة فوكوش يما ف ي أيار/م ايو
 .٢٠١٣ويُس تخدم المرك ز ف ي مجموع ة م ن أنش طة الوكال ة بھ دف تعزي ز الق درة عل ى التأھ ب والتص دي
للطوارئ سوا ًء في اليابان أو على نط اق الع الم .وعُق دت ف ي المرك ز ع دة حلق ات عم ل تدريبي ة ح ول الرص د
أثن اء ح االت الط وارئ النووي ة واإلش عاعية ،واإلخط ار ،واإلب الغ وطل ب المس اعدة ،والتأھ ب والتص دي
للطوارئ.
الجدول  -٢-٦اجتماعات الخبراء الدوليين
التاريخ
 ٢٢-١٩آذار/
مارس ٢٠١٢
٢٠-١٨
حزيران/يونيه
٢٠١٢
 ٧-٤أيلول/
سبتمبر ٢٠١٢

العنوان
االجتماع األول :أمان المفاعالت والوقود
المستھلك على ضوء الحادث الذي وقع في
محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية ][42
االجتماع الثاني :تعزيز الشفافية وفعالية االتصال
في حال حدوث طارئ نووي أو إشعاعي ][314
االجتماع الثالث :الوقاية من الزالزل وموجات
التسونامي العنيفة على ضوء الحادث الذي وقع
في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية
][325

 ٢٨كانون
الثاني/يناير –
 ١شباط/فبراير
٢٠١٣
 ٢٤-٢١أيار/
مايو ٢٠١٣

 ٢١-١٧شباط/
فبراير ٢٠١٤

االجتماع الرابع :اإلخراج من الخدمة
واالستصالح بعد وقوع حادث نووي

][293

االجتماع الخامس :العوامل البشرية والتنظيمية
في مجال األمان النووي على ضوء الحادث
الذي تعرضت له محطة فوكوشيما داييتشي
للقوى النووية ][67
االجتماع السادس :الوقاية من اإلشعاعات بعد
حادث فوكوشيما داييتشي :الترويج للثقة والفھم
][326

 ٢٠-١٧آذار/
مارس ٢٠١٤
 ٢٠-١٦شباط/
فبراير ٢٠١٥

 ٢٤-٢٠نيسان/
أبريل ٢٠١٥

االجتماع السابع :التصدي للحوادث العنيفة على
ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما
داييتشي للقوى النووية
االجتماع الثامن :تعزيز فعالية أنشطة البحث
والتطوير على ضوء الحادث الذي وقع في
محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية

االجتماع التاسع :تقييم وتوقع مسار األحداث عند
التصدي لطارئ نووي أو إشعاعي

محور التركيز
تحلي ل الجوان ب التقني ة؛ وفھ م األس باب الجذري ة؛ وتقاس م
الدروس المستفادة من الحادث.
تحديد الدروس المستفادة من الحادث وتحليلھا ،ومناقشة أفضل
الممارسات من أجل تحسين نشر المعلومات.
تقاس م ال دروس المس تفادة؛ وتب ادل المعلوم ات وتحدي د القض ايا
الت ي تتطل ب مزي داً م ن التقص ي :تقي يم المخ اطر الزلزالي ة
ومخاطر التسونامي؛ والقضايا الخاصة بالفيضانات؛ والش كوك
المص احبة لتقييم ات المخ اطر؛ و ُنھ ج تحدي د الق يم التص ميمية؛
ومعالجة األحداث غير المحتاط لھا في التصميم؛ واألمان ض د
الزالزل وموجات تسونامي.
دراس ة القض ايا القص يرة األج ل والطويل ة األج ل المتعلق ة
بإخراج المرافق المتضررة بالحوادث من الخدم ة؛ والتص رف
في النفايات المشعة الناتجة عن الحوادث النووي ة؛ واستص الح
البيئة خارج الموقع.
استكشاف سُبل تحسين ثقاف ة األم ان الن ووي ف ي مجموع ة م ن
المؤسس ات الرئيس ية ،بم ا فيھ ا المنظم ات المش ِّغلة والھيئ ات
الرقابية.
التركيز على قض ايا الوقاي ة م ن اإلش عاعات الت ي س لط ح ادث
فوكوش يما داييتش ي الض وء عليھ ا وكيفي ة معالجتھ ا عل ى
المستويين الوطني والدولي.
جمع وتقاسم المعارف والخب رات المكتس بة عل ى ض وء ح ادث
فوكوش يما داييتش ي فيم ا يتص ل بالتص دي للح وادث العنيف ة؛
وتحليل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
تيسير وتبادل المعلومات الناشئة ع ن أنش طة البح ث والتط وير
الجديدة التي تضطلع بھا ال دول األعض اء ف ي الوكال ة ،وك ذلك
أنشطة وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة
ف ي المي دان االقتص ادي والمنظم ات الدولي ة األخ رى الت ي
تتعام ل م ع الح وادث العنيف ة الت ي تق ع ف ي محط ات الق وى
النووية ،بما يش مل الح وادث العنيف ة الت ي ت ؤثر عل ى أح واض
الوق ود المس تھلك؛ مواص لة تعزي ز التع اون ال دولي ب ين ال دول
األعضاء والمنظمات الدولية.
تيسير تبادل المعلومات الت ي تق دَّم ف ي الوق ت المناس ب وتك ون
واض حة وص حيحة م ن حي ث الوق ائع أثن اء ح االت الط وارئ
النووي ة أو اإلش عاعية وعواقبھ ا المحتمل ة ،بم ا يش مل تحلي ل
المعلوم ات المتاح ة وتوق ع الس يناريوھات المحتمل ة باالس تناد
إلى األدلة والمعرفة العلمية وإمكانات الدول األعضاء.

١٨٧

 -٦-١-٦مؤتمر فوكوشيما الوزاري بشأن األمان النووي
َّ
نظم ت حكوم ة الياب ان ف ي ك انون األول/ديس مبر  ٢٠١٢م ؤتمراً وزاري ا ً ف ي محافظ ة فوكوش يما ش اركت ف ي
رعايته الوكالة وذلك أساسا ً للمساھمة في تعزيز األمان النووي على نطاق العالم ] .[333وأتاح المؤتمر فرص ة
إلطالع المجتمع الدولي على المزيد من المعارف والدروس المستفادة من الحادث ولمناقشة التق دم المح رز ف ي
الجھود الدولية الرامية إلى تعزيز األمان النووي ،بما في ذلك ما أُحرز من تقدم في تنفيذ خطة العمل.
وشملت النقاشات :مستويات اإلشعاع في فوكوشيما داييتشي؛ والتحديات الالحقة للحادث فيم ا يتص ل ب اإلخراج
من الخدمة واالستص الح؛ وحال ة األض رار والتع افي ف ي المن اطق المحيط ة بالمحط ة .وس لط الم ؤتمر الض وء
على أھمية اتخاذ إجراءات على أساس معلومات علمية ومستندة إلى الحقائق ف ي حال ة وق وع ط ارئ ن ووي أو
إشعاعي ،وأھمية تعزيز التعاون الدولي.

 -٢-٦اجتماعات األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي
اإلطار  :١-٦اتفاقية األمان النووي
اع ُتم دت اتفاقي ة األم ان الن ووي ف ي فيين ا ف ي  ١٧حزيران/يوني ه  .[334] ١٩٩٤واالتفاقي ة ھ ي أول معاھ دة دولي ة ملزم ة قانون ا ً
ال م ن األم ان الن ووي عل ى
لمعالجة أمان المنشآت النووية )محطات القوى النووية المدنية األرضية( وتھدف إلى بل وغ مس توى ع ٍ
نطاق العالم ،والحفاظ على ذلك المستوى؛ وإنشاء دفاعات فعالة ضد األخط ار اإلش عاعية المحتمل ة ،والحف اظ عل ى تل ك ال دفاعات،
لحماية األفراد والمجتمع والبيئة؛ والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ،وتخفيف حدة ھذه العواقب في ح ال وقوعھ ا.
وبدأ نفاذ االتفاقية في  ٢٤تشرين األول/أكتوبر  .١٩٩٦وبلغ عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية  ٧٧في آذار/مارس .٢٠١٥
وتس تند االلتزام ات الواقع ة عل ى األط راف المتعاق دة بدرج ة كبي رة إل ى المب ادئ ال واردة حالي ا ً ف ي مب ادئ األم ان األساس ية الت ي
أصدرتھا الوكالة ) .[335] (SF-1وتشمل ھذه االلتزامات على وجه الخص وص م ا يل ي :تحدي د مواق ع المنش آت النووي ة وتص ميمھا
وتشييدھا وتش غيلھا؛ ووض ع إط ار تش ريعي ورق ابي والحف اظ علي ه؛ وإنش اء ھيئ ة رقابي ة ُتم نح الس لطة واالختصاص ات والم وارد
المالي ة والبش رية المالئم ة؛ وت وافر الم وارد المالي ة والبش رية الكافي ة ل دعم أم ان المنش آت النووي ة؛ وتقي يم األم ان والتحق ق من ه؛
وضمان الجودة؛ والتأھب للطوارئ.
ويل زم م ن األط راف المتعاق دة أن تق ِّدم تقري راً ع ن الت دابير الت ي تتخ ذھا لتنفي ذ ك ل الت زام م ن االلتزام ات المنص وص عليھ ا ف ي
االتفاقية .وتخضع ھذه التقارير الستعراض أثناء االجتماعات االستعراضية لألطراف المتعاق دة الت ي تعق د ك ل ث الث س نوات تح ت
رعاية الوكالة.

 -١-٢-٦االجتماع االستثنائي لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي
اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي في اجتماعھا االستعراضي الخامس الذي عق د ف ي الفت رة
من  ٤إلى  ١٤نيسان/أبريل  ٢٠١١بيانا ً أكدت فيه مجدداً جملة أمور شملت التزامھا بأھ داف االتفاقي ة .واتفق ت
األولي ة للح ادث ومناقش تھا ،واس تعراض
األطراف المتعاقدة على عقد اجتماع اس تثنائي الس تعراض التحل يالت َّ
مدى فعالية االتفاقية.
وعُقد االجتماع االستثنائي في مقر الوكالة في فيينا ف ي الفت رة م ن  ٢٧إل ى  ٣١آب/أغس طس  .٢٠١٢وناقش ت
األطراف المتعاقدة ما يل ي :األح داث الخارجي ة؛ وقض ايا التص ميم؛ والتص دي للح وادث العنيف ة والتع افي منھ ا
)داخل الموقع(؛ والمنظمات الوطني ة؛ والتأھ ب والتص دي للط وارئ؛ واإلدارة بع د الح وادث )خ ارج الموق ع(؛
والتعاون الدولي.

١٨٨

واتفقت األطراف المتعاقدة أيضا ً باإلجماع على عدد من اإلجراءات الملموسة لتعزيز فعالي ة عملي ة اس تعراض
النظراء .و ُع ِّدلت الوثائق اإلرشادية األساسية الثالث ١٢٠لالتفاقي ة م ن أج ل تعزي ز ش فافية عملي ة االس تعراض،
وتش جيع األط راف المتعاق دة عل ى اإلش ارة إل ى مع ايير أم ان الوكال ة ف ي تقاريرھ ا الوطني ة؛ وتعزي ز الجھ ود
الرامية إلى التحسين المتواصل عن طريق إعادة تقييم األمان دوري ا ً م ن خ الل استعراض ات دوري ة لألم ان أو
باستخدام أساليب بديلة.
وأنش ئ فري ق عام ل معن ي بالفعالي ة والش فافية م ن أج ل إب الغ االجتم اع االستعراض ي الس ادس لألط راف
المتعاقدة باإلجراءات األخرى لتعزيز اتفاقية األم ان الن ووي واقت راح التع ديالت عليھ ا ،إذا اقتض ت الض رورة
ذلك .ونظرت أيضا األطراف المتعاقدة في قائمة باألھداف ذات المنحى العمل ي لتعزي ز األم ان الن ووي أُرفق ت
بالتقرير الموجز لالجتماع االستثنائي ].[339

 -٢-٢-٦االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي
عق د االجتم اع االستعراض ي الس ادس لألط راف المتعاق دة ف ي اتفاقي ة األم ان الن ووي ف ي الفت رة م ن
 ٢٤آذار/مارس حتى  ٤نيس ان/أبريل  .٢٠١٤وأبلغ ت األط راف المتعاق دة خ الل جلس ة خاص ة لالجتم اع ع ن
اإلجراءات المتخذة على ضوء حادث فوكوشيما داييتش ي ،ول وحظ أن ه عل ى ال رغم م ن تحس ن األم ان الن ووي
وترتيبات التأھب والتصدي للطوارئ ،ما زال ھناك الكثير مما يلزم القيام به .وأشار االجتم اع إل ى أن ه يج ري
زي ادة تعزي ز أُط ر األم ان الن ووي وا ُتخ ذت خط وات نح و إرس اء االس تقالل الفع ال للھيئ ات الرقابي ة وتح ديث
اللوائح .وازداد أيضا ً التعاون الدولي واتسعت المشاركة في استعراضات النظراء وتبادل المعلومات ].[340
وأفادت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان الن ووي ع ن تنفي ذ عملي ات االرتق اء باألم ان ،بم ا ف ي ذل ك إدخ ال
وسائل إضافية تتحم ل فق دان الق وى والتبري د لفت رات طويل ة؛ وتط وير ُنظ م الق وى لتحس ين الموثوقي ة؛ وإع ادة
تقييم األخطار الطبيعية الخارجي ة الت ي تتع رض لھ ا مواق ع بعينھ ا ،واألح داث ف ي المواق ع المتع ددة الوح دات؛
وتعزي ز مراك ز ال تحكم ف ي ح االت الط وارئ داخ ل الموق ع وخارج ه م ن أج ل ض مان الوقاي ة م ن األح داث
الخارجي ة الش ديدة واألخط ار اإلش عاعية؛ وتعزي ز ت دابير الحف اظ عل ى س المة االحت واء؛ وتحس ين الترتيب ات
والمبادئ التوجيھية المتعلقة بالتصدي للحوادث العنيفة.
واعتمدت األطراف المتعاقدة أيضً ا اقتراح ات لتع ديل آخ ر عل ى الوث ائق اإلرش ادية األساس ية لالتفاقي ة وق دمت
توصيات باتخاذ إجراءات من طرف أمانة الوكالة واألطراف المتعاقدة ومنظمات أخرى.
وأخيراً ،قرَّ رت األطراف المتعاقدة بالتصويت الدعوة إلى مؤتمر دبلوماسي يُعقد في غضون سنة واحدة للنظ ر
ف ي اقت راح مق َّدم م ن سويس را لتع ديل الم ادة  ١٨م ن االتفاقي ة بش أن تص ميم محط ات الق وى النووي ة الجدي دة
والقائمة وتشييدھا.

 ١٢٠النظ ام ال داخلي والالئح ة المالي ة ] ،[336والمب ادئ التوجيھي ة بش أن عملي ة االس تعراض ] ،[337والمب ادئ التوجيھي ة بش أن
التقارير الوطنية ].[338

١٨٩

 -٣-٢-٦المؤتمر الدبلوماسي وإعالن فيينا بشأن األمان النووي
وقام المدير العام بتنظيم المؤتمر الدبلوماسي في مقر الوكالة الرئيسي في  ٩شباط/فبراير  ٢٠١٥بحض ور ٧١
طرفا ً متعاقداً .واعتمدت األطراف باإلجم اع إع الن فيين ا بش أن األم ان الن ووي م ن أج ل تحقي ق ھ دف التع ديل
المقترح .وشمل ھذا اإلعالن المبادئ التالي ة م ن أج ل تنفي ذ الھ دف الثال ث لالتفاقي ة ،وھ و الحيلول ة دون وق وع
حوادث ذات عواقب إشعاعية ،والتخفيف من حدة ھذه العواقب في حال وقوعھا:
يتم تصميم محطات القوى النووية الجديدة وتحديد مواقعھا وتشييدھا بما يتوافق مع ھدف من ع
”- ١
وقوع الحوادث عند اإلدخال في الخدم ة والتش غيل ،وف ي ح ال وق وع ح ادث ،التخفي ف م ن االنبعاث ات
الممكن ة للنوي دات المش عة الت ي تس بب تلوث ا ً طوي ل األم د خ ارج الموق ع ،وتجن ب االنبعاث ات المش عة
المُب َّكرة أو االنبعاثات المشعة التي تك ون كبي رة بم ا يكف ي ألن تتطل ب اتخ اذ ت دابير وإج راءات وقائي ة
طويلة األمد.
جرى تقييمات شاملة ومنھجية لألمان بصفة دورية ومنتظمة للمنشآت القائمة ،طوال عمرھ ا
”- ٢
ُت َ
التش غيلي ،م ن أج ل تحدي د تحس ينات األم ان الموجَّ ھ ة ص وب تحقي ق الھ دف ال وارد أع اله .وتن َّف ذ ف ي
الوقت المناسب تحسينات األمان العملية أو القابلة للتحقيق على نحو معقول.
تأخ ذ المتطلب ات والل وائح الوطني ة الرامي ة إل ى تحقي ق ھ ذا الھ دف ط وال العم ر التش غيلي
”- ٣
لمحط ات الق وى النووي ة بع ين االعتب ار مع ايير األم ان ذات الص لة الص ادرة ع ن الوكال ة ،وبحس ب
االقتض اء الممارس ات الفض لى األخ رى المح ددة ف ي م واطن م ن بينھ ا االجتماع ات االستعراض ية
التفاقية األمان النووي“] .اتفاقية األمان النووي[ ][341
وروعي في إعالن فيينا الجھود الكبيرة المبذولة والمبادرات الكثيرة المتخذة على المس تويات الدولي ة والوطني ة
واإلقليمية منذ وقوع حادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية من أج ل تعزي ز األم ان الن ووي ف ي جمي ع
أنحاء العالم.
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.(٢٠١٣)  فيينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية،GC(57)/INF/5
GOV/INF/2014/15-  الوثيق ة،التق دم المح رز ف ي تنفي ذ خط ة عم ل الوكال ة بش أن األم ان الن ووي
.(٢٠١٤)  فيينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية،GC(58)/INF/7
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.(١٩٩٤)  فيينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية،INFCIRC/449  الوثيقة،اتفاقية األمان النووي
 والوكال ة الدولي ة للطاق ة، ومنظم ة األغذي ة والزراع ة لألم م المتح دة،االتحاد األوروب ي للطاق ة الذري ة
 ووكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة، والمنظم ة البحري ة الدولي ة، ومنظم ة العم ل الدولي ة،الذري ة
 وبرن امج األم م المتح دة، ومنظم ة الص حة للبل دان األمريكي ة،التعاون والتنمية ف ي المي دان االقتص ادي
 م ن سلس لة مع ايير األم انSF-1  الع دد، مب ادئ األم ان األساس ية، ومنظم ة الص حة العالمي ة،للبيئ ة
.(٢٠٠٦)  فيينا،الصادرة عن الوكالة
 الوكال ة الدولي ة،INFCIRC/573/Rev.6  الوثيقة، النظام الداخلي والالئحة المالية،اتفاقية األمان النووي
.(٢٠١٥)  فيينا،للطاقة الذرية
 الوثيق ة،مب ادئ توجيھي ة بش أن عملي ة االس تعراض الت ي يُض طلع بھ ا بموج ب اتفاقي ة األم ان الن ووي
.(٢٠١٥)  فيينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية،INFCIRC/571/Rev.7
 الوثيق ة،مب ادئ توجيھي ة بش أن التق ارير الوطني ة المقدم ة بموج ب اتفاقي ة األم ان الن ووي
.(٢٠١٥)  فيينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية،INFCIRC/572/Rev.5
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قائمة المختصرات
معايير األمان األساسية

معايير األمان األساسية الدولية للوقاية من اإلشعاعات المؤينة وألمان
المصادر اإلشعاعية

تمارين ConvEx

تمارين الطوارئ في إطار االتفاقيتين

الفاو

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

مقياس إينيس

المقياس الدولي لألحداث النووية واإلشعاعية

الخطة المشتركة

الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية

وكالة الطاقة النووية

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

شبكة التصدّ ي والمساعدة

شبكة التصدي والمساعدة التابعة للوكالة

مبادئ األمان األساسية

مبادئ األمان األساسية الصادرة عن الوكالة

شركة تيبكو

شركة طوكيو للطاقة الكھربائية

اليونيب

برنامج األمم المتحدة للبيئة
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المساھمون في الصياغة واالستعراض
أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إدارة المشروع

مساعد الفريق
ل .فيتزباتريك

مدير المشروع
غ .كاروزو

المديرون المسؤولون عن المشروع التحليلي
ل .بيفينغتون )مسؤول األمان األول(
ب .بوريتا
ف .ماسيغ

منسق الرسوم والبيانات

ال ُكتاب والمحررون التقنيون
م .بويميك
د .ديلفيس
س .ھاربيسون
أ .مكدونالد
غ .ف .راميش
ك .روبنسون

م .زيمرمان

األمين العلمي الجتماعات الرئيسين المشاركين

مصمم الرسوم

ب .وبستر

م .كاسبر

المراجعون الخارجيون

مساعد التنفيذ
س .غوتييريز فلوريس

٢٢٠

أ .ألونسو ،إسبانيا
ر .غراي ،المملكة المتحدة
إ .روبنسون ،المملكة المتحدة
ج .سيموندز ،المملكة المتحدة
ب .وبستر ،كندا

الفريق العامل  :١وصف الحادث وسياقه
الرئيسان المشاركان
ر .جمال
ھيئة األمان النووي الكندية
كندا
ب .فينكزي
إدارة الطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
األمين العلمي
م .ھايتش )حتى آب/أغسطس (٢٠١٤
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ .غيربينار
استشاري أول
تركيا
م .ھيرانو
ھيئة الرقابة النووية
اليابان
ح .خواجه
ھيئة األمان النووي الكندية
كندا
ھـ .ت .كيم
ش ركة كوري ا للھي درولوجيا والق وى النووي ة -
المعھد المركزي للبحوث
جمھورية كوريا

األعضاء
ل .دوبرزينسكي
المركز الوطني للبحوث النووية
بولندا
ك .دولغانوف
معھد األمان النووي التابع ألكاديمية
العلوم الروسية
االتحاد الروسي
ج .دوسبيفا
معھد ريز البحثي النووي  ،ÚJVشركة مساھمة
الجمھورية التشيكية
إ .غرانت
الھيئة االتحادية للرقابة النووية
اإلمارات العربية المتحدة

ھـ .كريجغر
شركة جنوب ھولندا إلنتاج الكھرباء
ھولندا
إ .ليكويريكا
شركة الكھرباء اإلسبانية إنديسا
إسبانيا
م .نويل
مرك ز البح وث المش تركة الت ابع للمفوض ية
األوروبية
و .أوردرز
الھيئة الرقابية النووية
الواليات المتحدة األمريكية
غ .أورزوا
أريفا
فرنسا
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ب .فولكھولز
أريفا
فرنسا
ك .فايدنبروك
ال وزارة االتحادي ة للبيئ ة وحماي ة الطبيع ة وأم ان
المباني واألمان النووي
ألمانيا
س .فايس
البح وث العالمي ة م ن أج ل األم ان )ش ركة أم ان
المنشآت والمفاعالت(
ألمانيا
م .غ .زھنغ
معھد شنغھاي لبحوث وتصميمات الھندسة النووية
الصين
الخبراء المدعوون
ت .دودو
المعھد الياباني لألمان النووي
اليابان
ت .إھارا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان
م .كانو
ھيئة الرقابة النووية
اليابان

٢٢٢

أ .كاوانو )حتى آب/أغسطس (٢٠١٣
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان
ك .موفتوغلو
شركة جنرال إليكتريك  -ھيتاشي للطاقة النووية
الواليات المتحدة األمريكية
ج .تاييرا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان
م .ياماموتو )آب/أغسطس  ٢٠١٣فصاعداً(
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان
موظف و أمان ة الوكال ة ال ذين ق دموا ال دعم إل ى
الفريق العامل ١
ك-.س .كانغ
ن .كيليك
ب .باغانون
ك .يامادا
ي .يوشيموتو

الفريق العامل  :٢تقييم األمان
الرئيسان المشاركان
س .شانده
المجلس الرقابي للطاقة الذرية
الھند
ب .ھيوز )حتى آب/أغسطس (٢٠١٤
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ .أولسيز )آب/أغسطس  ٢٠١٤فصاعداً(
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
األمين العلمي
ف .أباركين
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ب .تشايكيات
الھيئة السويدية لألمان اإلشعاعي
السويد
ف .درماركار
مجموعة مالكي مفاعل كندو
كندا
ل .فوشيه
الھيئة الفرنسية لألمان النووي
فرنسا
ر .غونت
مختبرات سانديا الوطنية
الواليات المتحدة األمريكية
إ .أ .غيانيللي
مؤسسة الكھرب اء الس لوفينية )تابع ة لھيئ ة الكھرب اء
الوطنية(
إيطاليا

األعضاء
ج .ر .ألونسو
مجلس األمان النووي
إسبانيا
م .أيوب
الھيئة الرقابية النووية الباكستانية
باكستان
أ .بوكالوسي
مرك ز البح وث المش تركة الت ابع للمفوض ية
األوروبية

أ .ر .غودوي
شركة جيمس ج .جونسون وشركاه
األرجنتين
ف .غونزاليز
اللجنة الوطنية لألمان النووي والضمانات
المكسيك
س .ھاريسون
مكتب الرقابة النووية
المملكة المتحدة
ك .ھيبل-ماسيس
ھيئة األمان النووي الكندية
كندا
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ھـ .ھوشي
ھيئة الرقابة النووية
اليابان

ھيئة التفتيش االتحادي ة السويس رية المعني ة باألم ان
النووي
سويسرا

م .كاجيموتو
ھيئة الرقابة النووية
اليابان

ج .ھـ .سونغ
المعھد الكوري لبحوث الطاقة الذرية
جمھورية كوريا

ھـ .كويفاالينن
ھيئة األمان اإلشعاعي والنووي
فنلندا

ك .فايدنبروك
ال وزارة االتحادي ة للبيئ ة وحماي ة الطبيع ة وأم ان
المباني واألمان النووي
ألمانيا

م .النكين
الھيئ ة االتحادي ة لإلش راف البيئ ي والص ناعي
والنووي
االتحاد الروسي
ب .دي ليبينوا
أريفا
فرنسا
ل .ماكي
شركة ديدال
فرنسا
أ .ملدنبرغر
شركة أمان المنشآت والمفاعالت
(Gesellschaft für Anlagen- und
)Reaktorsicherheit gGmbH

ألمانيا

الخبراء المدعوون وجھات االتصال
أ .دونج
معھد بحوث عمليات القوى النووية
الواليات المتحدة األمريكية
س .ھيبر
مؤسسة تحليل األداء البشري
الواليات المتحدة األمريكية
ر .ھارتر
مجموعة مالكي مفاعالت الماء المغلي
الواليات المتحدة األمريكية
ي .ھاتامورا
جامعة طوكيو
اليابان

ج .ميساك
معھد ريز البحثي النووي  ،ÚJVشركة مساھمة
الجمھورية التشيكية

ت .إھارا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان

ل .بيريمان
إسكوم
جنوب أفريقيا
ك .رايزر

ك .إينو
شركة سيدروز
اليابان

٢٢٤

س .كونيتو
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان

ي .ياماناكا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان

ي .ناكاغاوا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان

موظف و أمان ة الوكال ة ال ذين ق دموا ال دعم إل ى
الفريق العامل ٢

س .تاكيزاوا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان
غ .واتفورد
شركة جنرال إليكتريك – ھيتاشي للطاقة النووية
الواليات المتحدة األمريكية

ف .بلتران
ك .إيرل
م .ھاج
س .ھيبر
ب .روفيتي
ھـ .ريكرافت
ب .سكاربو
ج .إليرا
ي .يوشيموتو
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الفريق العامل  :٣التأھب والتصدي للطوارئ
الرئيسان المشاركان
د .درابوفا
المكتب الحكومي لألمان النووي
الجمھورية التشيكية
إ .بوغلوفا
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ب .شين )حتى حزيران/يونيه (٢٠١٤
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ف .تشوغونوف
الشركة الحكومية للطاقة الذرية ’روزاتوم‘
االتحاد الروسي
أ .كورتيس كارمونا
اللجنة الوطنية لألمان النووي والضمانات
المكسيك

األمين العلمي
ك .شيراغا
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ .ديال روسا
معھد البحوث النووية الفلبيني
الفلبين

األعضاء

أ .ھارو )حزيران/يونيه  ٢٠١٤فصاعداً(
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

ھـ .آلتونن
الھيئة الفنلندية لألمان اإلشعاعي والنووي
فنلندا

د .ھرنانديز
الھيئة الرقابية النووية
األرجنتين

ب .أھيير
مكتب الوقاية من اإلشعاعات
كندا

ت .ھوما
الوكالة اليابانية للطاقة الذرية
اليابان

ج .بارديالي
معھد الوقاية اإلشعاعية واألمان النووي
فرنسا

ل .ھوبارد
الھيئة السويدية لألمان اإلشعاعي
السويد

س .بالكبرين
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

ن .كيلي
استشاري أول
المملكة المتحدة

† ١٢١

د .بايرون
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
†١٢١متوفى
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ج .كينيغزبرغ
الھيئة الوطنية للوقاية من اإلشعاعات
بيالروس
م .ماري
شركة إسكوم
جنوب أفريقيا

ت .تامينامي
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان

ف .ماكليالند
وزارة الطاقة
الواليات المتحدة األمريكية

ك .تانيغاوا
جامعة ھيروشيما
اليابان

غ .مولينا
المعھد الوطني للبحوث النووية
المكسيك

ت .توميناغا
المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية
اليابان

غ .باسكال
معھد البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية

أ .وايلي
موق ع الت دريب الت ابع لمرك ز المس اعدة ف ي ح االت
الط وارئ  -المرك ز المتع اون م ع منظم ة الص حة
العالمية
الواليات المتحدة األمريكية

†

ل .سيغوين
ھيئة األمان النووي الكندية
كندا
اعتماد الصوفي
المرك ز ال وطني للطاق ة والعل وم والتكنولوجي ا
النووية
المغرب
د .إ .سومارغو
الوكالة الرقابية للطاقة النووية
إندونيسيا
س .تاكاھارا
الوكالة اليابانية للطاقة الذرية
اليابان
ر .ديالفيغا
مجلس األمان النووي
إسبانيا

الخبراء المدعوون وجھات االتصال

س .ياماشيتا
جامعة ناغازاكي
اليابان
موظف و أمان ة الوكال ة ال ذين ق دموا ال دعم إل ى
الفريق العامل ٣
ج .كالن
ج .تشابو
ب .قيصر
ر .مارتينسيك
أ .موتلويه
س .نيستوروسكا مادجوناروفا
ب .فيالر ويلتر
ي .يوشيموتو

٢٢٧

الفريق العامل  :٤العواقب اإلشعاعية
الرئيسان المشاركان
أ .غونزاليز
الھيئة الرقابية النووية
األرجنتين

د .بلومنتال
إدارة األمن النووي الوطنية
وزارة الطاقة
الواليات المتحدة األمريكية

ر .تشيم )حتى آب/أغسطس (٢٠١٤
إدارة العلوم والتطبيقات النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إ .ج .بروميت
جامعة والية نيويورك في ستوني بروك
الواليات المتحدة األمريكية

أ .مكزيفن )أيلول/سبتمبر  ٢٠١٤فصاعداً(
إدارة العلوم والتطبيقات النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ج .براون
الھيئة النرويجية للوقاية من اإلشعاعات
النرويج

م .بيناك
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ك .ن .كولمان
المعھد الوطني للسرطان
الواليات المتحدة األمريكية

األمين العلمي

ي .ديميدتشيك
األكاديمي ة الوطني ة للعل وم واألكاديمي ة الطبي ة
للدراسات العليا في بيالروس
بيالروس

ب .ميسكينس )حتى آب/أغسطس (٢٠١٣
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ل .بيفنغتون )أيلول/سبتمبر  ٢٠١٣فصاعداً(
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
األعضاء
م .أكاشي
المعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية
اليابان
أ .بيتانكورت
وكالة الطاقة النووية والتكنولوجيات المتقدمة
كوبا

٢٢٨

ل .دوبرزينسكي
المركز الوطني للبحوث النووية
بولندا
إ .غاليغو
الجامعة التقنية في مدريد
إسبانيا
غ .ھيكوين
مركز سوريق للبحوث النووية
إسرائيل

ك.غ .جونز
البعث ة الدائم ة للوالي ات المتح دة األمريكي ة ل دى
الوكالة في فيينا ،والھيئة الرقابية النووية
الواليات المتحدة األمريكية

إ .روكيدو
تنسيق المنشآت النووية
البرازيل

ج .ك .لي
جامعة ھانيانغ
جمھورية كوريا

س .شينكاريف
الوكالة االتحادية الطبية والبيولوجية
االتحاد الروسي

س .ماغنوسن
الھيئة اآليسلندية لألمان اإلشعاعي
آيسلندا

س .ساندل  -بيرغمان
الجامعة السويدية للعلوم الزراعية
السويد

ك .ميسون
شركة BHP Billiton
أستراليا

غ .توماس
إمب﷼ كوليدج في لندن
المملكة المتحدة

أ .ك .ماك إوان
استشاري أول
نيوزيلندا

ج .فالنتين
شركة جاك فالنتين للوقاية اإلشعاعية
السويد

ب .أ .ماك غينيتي
وكالة حماية البيئة
آيرلندا

الخبراء المدعوون وجھات االتصال

ك .ھـ .نغ
جامعة ماليزيا
ماليزيا
أ .نيوا
جامعة كيوتو وجامعة فوكوشيما الطبية
اليابان
ر .ج .بنتريث
جامعة ريدنغ
المملكة المتحدة
م .ل .بيرين
ھيئة األمان النووي
فرنسا

أ .برينر
المعھد الوطني للسرطان
الواليات المتحدة األمريكية
م .شينو
الوكالة اليابانية للطاقة الذرية
اليابان
ت .فوكويي
ھيئة الرقابة النووية
اليابان
ف .إفانوف
السجل الوطني لإلشعاعات واألوبئة
االتحاد الروسي

٢٢٩

أ .ماكيھيرا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان
س .ناغاتاكي
جامعة ناغازاكي
اليابان
أ .أوتسورو
جامعة فوكوشيما الطبية
اليابان

٢٣٠

موظف و أمان ة الوكال ة ال ذين ق دموا ال دعم إل ى
الفريق العامل ٤
أ .ف .ھارمس
ب .أ .ماكغينيتي
ھـ .نييس
أ .أوسفاث
ك .ساكاي
ھـ .يونيھارا

الفريق العامل  :٥التعافي بعد الحادث
الرئيسان المشاركان
غ .وليامز
الوكالة األسترالية للوقاي ة م ن اإلش عاعات واألم ان
النووي
أستراليا
إ .ميلي
إدارة الطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
غ .بروھل
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
األمين العلمي
ن .ديلوناي
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ب .برينيك
استشاري أول
ألمانيا
إ .أ .داركو
ھيئة الطاقة الذرية في غانا
غانا
ف .غاالي
ھيئة األمان النووي
فرنسا
ب .ج .ھوارد
مركز اإليكولوجيا والھيدرولوجيا
المملكة المتحدة
ت .إنووي
المعھد المركزي لبحوث صناعة القوى الكھربائية
اليابان

األعضاء
محمد سعيد المصري
ھيئة الطاقة الذرية السورية
الجمھورية العربية السورية
م .بالونوف
معھد س انت بطرس برغ للبح وث العلمي ة ف ي مج ال
الصحة اإلشعاعية
االتحاد الروسي
أ .باسانيللي
شركة إدارة المحطات النووية
إيطاليا

ل .د .كيفانغا
ھيئة الطاقة الذرية في تنزانيا
جمھورية تنزانيا المتحدة
س .ناكاياما
الوكالة اليابانية للطاقة الذرية
اليابان
د .ھـ .أوتون
الجامعة النرويجية لعلوم الحياة
النرويج
د .روان
شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة
كندا

٢٣١

ھـ .سيتز
مختبر سافانا ريفر الوطني
الواليات المتحدة األمريكية

ك .نيجين
مؤسسة تعزيز المشاريع
الواليات المتحدة األمريكية

ف .توكاريفسكي
معھد تشرنوبيل
أوكرانيا

س .تاكيزاوا
شركة طوكيو للطاقة الكھربائية
اليابان

ن .زيليزنيك
المركز البيئي اإلقليمي
سلوفينيا

موظف و أمان ة الوكال ة ال ذين ق دموا ال دعم إل ى
الفريق العامل ٥

الخبراء المدعوون وجھات االتصال
ھـ .بيلنكان
استشاري أول
الواليات المتحدة األمريكية

٢٣٢

أ .إزومو
س .فيسنكو
ي .كومانو
ھـ .مونكان-فيرنانديز
ك .ساكاي
ج .ووكر
ت .يانكوفيتش
ھـ .يونيھارا

الفريق االستشاري التقني الدولي
الرئيس
ر .ميزيرفي
الفريق الدولي لألمان النووي

ت .فوكيتا
الفريق الدولي لألمان النووي
ب .جاميت
الفريق الدولي لألمان النووي

األمين العلمي
ل .بيفينغتون
إدارة األمان واألمن النوويين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

م .كيم
الفريق الدولي لألمان النووي
ج .الكسونين
الفريق الدولي لألمان النووي

األعضاء
ف .غ .أسمولوف
ھيئ ة إنت اج الطاق ة الكھربائي ة والحراري ة ف ي
محطات القوى النووية )ھيئة روزإينيرغوأتوم(
ج .م .كاريير
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ك .كليمنت
اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات
ك .كازينز
اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات
ب .دي بويك
الفريق الدولي لألمان النووي

ك .د .لي
الفريق الدولي لألمان النووي
ك .ليانغ
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
و .ماغوود )أيلول/سبتمبر  ٢٠١٤فصاعداً(
وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون
والتنمية في الميدان االقتصادي
أ .محمد جايس
الفريق الدولي لألمان النووي
س .نيو
منظمة العمل الدولية
س .ك .شارما
الفريق الدولي لألمان النووي
†

ل.إ .إتشافاري )حتى نيسان/أبريل (٢٠١٤
وكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون
والتنمية في الميدان االقتصادي

د .تورغيرسون
الفريق الدولي لألمان النووي

ك .إليس
الرابطة العالمية للمشغلين النوويين

٢٣٣

م .وايتمان
الفريق الدولي لألمان النووي

ب .ويروث
الفريق الدولي لألمان النووي

و .فايس
لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع
الذري

ب .زيكيانغ
اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات

٢٣٤

االجتماعات
اجتماعات الفريق العامل
 ١٨آذار/مارس ٢٠١٣
اجتم اع أول ي للرئيس ين المش اركين للفري ق العام ل،
فيينا
 ٢٢-٢١آذار/مارس ٢٠١٣
االجتماع األول لجميع األفرقة العاملة ،فيينا
 ١٤-١٢حزيران/يونيه ٢٠١٣
االجتماع الثاني لجميع األفرقة العاملة ،فيينا
 ١٣-١٢أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
االجتماع الثالث للفريقين العاملين  ١و ،٢فيينا
 ٩-٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٣
االجتماع الثالث لألفرقة العاملة  ٣و ٤و ،٥فيينا
 ١٣-٩كانون األول/ديسمبر ٢٠١٣
االجتماع الرابع لجميع األفرقة العاملة ،فيينا
 ١٤-١٠شباط/فبراير ٢٠١٤
االجتماع الخامس لجميع األفرقة العاملة ،فيينا
 ١٧-١٤نيسان/أبريل ٢٠١٤
االجتماع السادس لألفرقة العاملة  ١و ٢و ،٣فيينا
 ٩-٥أيار/مايو ٢٠١٤
االجتماع السادس للفريق العامل  ،٤فيينا
 ٣٠-٢٦أيار/مايو ٢٠١٤
االجتماع السادس للفريق العامل  ،٥فيينا

اجتماع ات الفري ق االستش اري ال دولي المعن ي
بالمسائل التقنية
 ٢٢-٢١آذار/مارس ٢٠١٣
االجتم اع األول للفري ق االستش اري ال دولي المعن ي
بالمسائل التقنية ،فيينا
 ١٠حزيران/يونيه ٢٠١٣
االجتماع المشترك األول للفريق االستشاري ال دولي
المعني بالمسائل التقنية/رئيسيه المشتركين ،فيينا
 ١١حزيران/يونيه ٢٠١٣
االجتم اع الث اني للفري ق االستش اري ال دولي المعن ي
بالمسائل التقنية ،فيينا
 ٦كانون األول/ديسمبر ٢٠١٣
االجتماع المشترك الثاني للفريق االستشاري ال دولي
المعني بالمسائل التقنية/رئيسيه المشتركين ،فيينا
 ٧أيار/مايو ٢٠١٤
االجتماع المشترك الثالث للفريق االستشاري الدولي
المعني بالمسائل التقنية/رئيسيه المشتركين ،فيينا
 ٢٤-٢٣تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٤
االجتماع المشترك الرابع للفريق االستشاري الدولي
المعني بالمسائل التقنية/رئيسيه المشتركين ،فيينا
 ٢٤-٢٣شباط/فبراير ٢٠١٥
االجتم اع المش ترك الخ امس للفري ق االستش اري
الدولي المعن ي بالمس ائل التقنية/رئيس يه المش تركين،
فيينا
اجتماعات خدمات االستشاريين
 ٧-٦آب/أغسطس ٢٠١٣
خدمات االستشاريين بشأن حد اإلفالت ،فيينا

٢٣٥

االجتماعات الثنائية األطراف في اليابان
 ٣١-٢٩تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٣
خ دمات االستش اريين بش أن العوام ل االنس انية
والتنظيمية وثقافة األمان ،فيينا
 ٢١-١٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣
خ دمات االستش اريين بش أن العوام ل االنس انية
والتنظيمية وثقافة األمان ،أتالنتا
 ١٧-١٣كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
خ دمات االستش اريين بش أن العوام ل االنس انية
والتنظيمية وثقافة األمان ،فيينا
 ٢١-١٧آذار/مارس ٢٠١٤
خ دمات االستش اريين بش أن العوام ل االنس انية
والتنظيمية وثقافة األمان ،أوتاوا
 ٢٦-٢٤آذار/مارس ٢٠١٤
خ دمات االستش اريين بش أن النش اط اإلش عاعي ف ي
البيئة ،موناكو
 ٢١-٢٠أيار/مايو ٢٠١٤
خدمات االستشاريين بش أن اإلش عاعات والتوزيع ات
الطبيعية اللوغاريتمية ،فيينا
 ٢٧-٢٣حزيران/يونيه ٢٠١٤
خدمات االستشاريين بش أن اإلش عاعات والتوزيع ات
الطبيعية اللوغاريتمية ،فيينا

٢٣٦

 ٢١-١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٣
المناقشات الثنائي ة األط راف بش أن المس ائل المتعلق ة
بتقرير الوكالة في مجال االستصالح
 ٢٧-٢٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣
الخ دمات االستش ارية لمناقش ة المس ائل المتعلق ة
بالعواق ب اإلش عاعية فيم ا يتص ل بإع داد الفص ل ٤
)العواق ب اإلش عاعية( والفص ل ) ٥التع افي بع د
الحادث(
 ٢٥تشرين الثاني/نوفمبر –  ٤كانون األول/ديسمبر
٢٠١٣
المناقشات الثنائي ة األط راف بش أن المس ائل المتعلق ة
بتقرير الوكالة في مجال اإلخراج من الخدمة
 ٢٤-٢٠كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
الخ دمات االستش ارية لمناقش ة المس ائل المتعلق ة
باألنشطة الرقابية ،والخبرة التشغيلية والتصرف ف ي
النفاي ات والمواض يع ذات الص لة بإع داد تقري ر
الوكالة
 ٢٣كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
اجتماع ات م ع وكال ة التعمي ر والفري ق المعن ي
بمساعدة ضحايا الكوارث – مكتب مجلس الوزراء
 ٢٤كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
اجتماعات مع معھد اقتصاديات الطاقة لليابان
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ملحوظة تحريرية
أُعِ َّد ھذا التقري ر المق َّدم م ن الم دير الع ام باالعتم اد عل ى المعلوم ات المفص لة الت ي ُق ِّدمت ف ي المجل دات
التقني ة .وال يع ِّب ر محت واه بالض رورة ع ن آراء ال دول األعض اء ف ي الوكال ة أو المنظم ات المر ِّش حة لخب راء ف ي
الفريق العامل من أجل إعداد المجلدات التقنية.
وتم توخي قدر كبير من الحرص للحفاظ على دقة المعلومات الواردة في ھذا التقرير .وال تتحمَّل الوكالة
وال دولھا األعضاء مع ذلك أي مسؤولية عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تل ك المعلوم ات ،كم ا ال ُتق َّدم أي
ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالتقرير.
وليس الغرض من ھذا التقرير تناول مسائل تتعلق بالمسؤولية ،قانونية كانت أم غير قانوني ة ،ع ن أفع ال
أو االمتناع عن أفعال من جانب أي شخص أو كيان.
ويجوز استخدام مقتطفات من التقرير بحريَّة ف ي مواض ع أخ رى ،ش ريطة اإلق رار بمص درھا .وإذا ك ان
في ھذا التقرير أي إشارة تبيِّن بأنَّ المعلوم ات )بم ا ف ي ذل ك الص ور الفوتوغرافي ة والرس وم البياني ة( مس تقاة م ن
مصدر أو موقع خارج عن الوكالة ،يجب طلب اإلذن من ال َمصدر األصلي بإعادة استخدامھا.
واس تخدام مس مَّيات معيَّن ة للبل دان أو األق اليم ال ينط وي عل ى أي حك م م ن جان ب الوكال ة ،فيم ا يخ صّ
الوضع القانوني لتلك البلدان أو األقاليم ،أو لترسيم حدودھا ،أو لسلطاتھا ومؤسساتھا.
ت أو منتجا ٍ
وذكر أسماء شركا ٍ
ت معيَّنة ،سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجـّلة أو دون تلك اإلشارة ،ال يعني
ضم ًنا وجود أي نية النتھاك حقوق الملكية ،كما ال ينبغي أن يُفسَّر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
وال تتحمَّل الوكالة أي مسؤولية عن د ّقة أو استمرار وجود الوصالت اإللكترونية للمواقع الش بكية URLs
الخاص ة بط رف خ ارجي أو ط رف ثال ث والمش ار إليھ ا ف ي ھ ذا التقري ر وال تض من أن يك ون ،أو أن يظ لَّ ،أي
محتوى يرد في تلك المواقع الشبكية دقي ًقا أو مالئمًا.
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