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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالث��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ،ب��أن تض��ع أو تعتم��د مع��ايير أم��ان بقص��د
حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات ،وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھذه المعايير ض��من سلس��لة مع��ايير أم��ان الوكال��ة .وتش��مل
ھذه السلسلة األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات .وتصنـَّف المنشورات الصادرة ضمن ھ��ذه
السلسلة إلى فئات ،وھي :أساسيات األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة ،الوارد أدناه ،معلومات عن برنامج معايير أمان الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزية .كما تتوافر نصوص معايير
األمان الصادرة باللغات اإلسبانية والروسية والصينية والعربي��ة والفرنس��ية ،باإلض��افة إل��ى مس��رد مص��طلحات األم��ان
ال��ذي وض��عته الوكال��ة وتقري��ر قي��د اإلع��داد ع��ن حال��ة مع��ايير األم��ان .وللحص��ول عل��ى مزي��د م��ن المعلوم��ات ،يُرج��ى
االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير أمان الوكالة إلبالغھا بالخبرة المستفادة من استخدامھا )كأس��ا�
لل��وائ� الوطني��ة واستعراض��ات األم��ان وال��دورات التدريبي��ة م��ثالً( ،بم��ا يكف��ل أن تظ��ل ھ��ذه المع��ايير ق��ادرة عل��ى تلبي��ة
احتياجات المستخدمين .ويمكن توفير المعلومات ع��ن طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د ،كم��ا ھ��و
مبيّن أعاله ،أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م��ن الم��ادة الثامن��ة م��ن
نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم ،لھذا الغرض ،بدور الوس��يط ب��ين
دولھا األعضاء.
وت��ـَص ُدر تق��ارير ع��ن األم��ان والوقاي��ة ف��ي مج��ال األنش��طة النووي��ة بوص��فھا تق��ارير أم��ان ت��وفر أمثل��ة عملي��ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتص��در الوكال��ة منش��ورات أخ��رى متعلق��ة باألم��ان مث��ل تق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع� ،وتق��ارير ال�ري��� ال��دول�
ل�م��ان الن��ووي ،والتق��ارير التقني��ة ،والو���ا�� التقني��ة .كم��ا تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد� اإلش��عاعية ،وأدل�ـَّة
خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تتألف سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة من تقارير مصمّمة لتشجيع ودع��م أنش��طة البح��� المتعلق��ة
باالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة وتطويرھ��ا وتطبيقھ��ا العمل��ي .وت��رد المعلوم��ات ض��من أدل��ة وتق��ارير ع��ن حال��ة
التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز ،وأفضل الممارس��ات لالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة .وتس��تكمل ھ��ذه السلس��لة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وتقدم إرشادات مستفيضة ،وخبرة ،باإلض��افة إل��ى الممارس��ات الج ّي��دة وأمثل��ة ف��ي
مجاالت القوى النووية ،ودورة الوقود النووي ،والتصرف في النفايات المشعّة واإلخراج من الخدمة.
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الدول التالية أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
الجبل األسود
االتحاد الروسي
الجزائر
إثيوبيا
جزر البھاما
أذربيجـــــان
جزر مارشال
األرجنتين
جمھورية أفريقيا الوسطى
األردن
الجمھورية التشيكية
أرمينيا
الجمھورية الدومينيكية
إريتريا
الجمھورية العربية السورية
إسبانيا
جمھورية الكونغو الديمقراطية
أستراليا
جمھورية تنزانيا المتحدة
إستونيا
جمھورية كوريــا
إسرائيـل
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
أفغانستان
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
إكـوادور
ألبانيــا
جمھورية مولدوفـــا
ألمانيا
جنوب أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة
جورجيــا
إندونيسيا
جيبوتي
أنغـوال
الدانمرك
أوروغواي
دومينيكا
أوزبكستان
رواندا
أوغنــدا
رومانيا
أوكرانيا
زامبيـــا
إيران )جمھورية-اإلسالمية(
زمبابــوي
آيرلندا
سان مارينو
آيسلنـدا
سري النكا
إيطاليا
السلفـادور
بابوا غينيا الجديدة
سلوفاكيا
باراغـواي
سلوفينيا
باكستان
سنغافورة
باالو
السنغـال
البحرين
سوازيلند
البرازيل
السودان
البرتغال
السويد
بروني دار السالم
سويسرا
بلجيكا
سيراليـون
بلغاريا
سيشيل
بليز
شيلي
بنغالديـش
صربيا
بنمـــا
الصين
بنـــن
طاجيكستان
بوتسوانا
العــراق
عـُمان
بوركينا فاسـو
غابــون
بوروندي
غانا
البوسنة والھرسك
غواتيمــاال
بولندا
غيانا
بوليفيا
فرنسا
بيرو
الفلبيــن
بيالروس
فنزويــال
تايلند
فنلندا
تركيا
فيجي
ترينيداد وتوباغو
فييت نام
تشاد
قبرص
توغو
قطـــر
تونــس
قيرغيزستان
جامايكــا
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 فــــي  ٢٩تموز/يوليه  .١٩٥٧ويقع المقر الرئيسي للوكالة في فيين ا .ويتمث ـّل ھ دفھا الرئيس ي ف ي
"تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
كازاخستان
الكاميـرون
الكرسي الرسولي
كرواتيــا
كمبوديــا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكــا
كولومبيــا
الكونغو
الكويـــت
كينيـــا
التفيا
لبنــــان
لختنشتاين
لكسمبورغ
ليبيا
ليبيريــا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطـة
مالـــي
ماليزيــا
مدغشقــر
مصر
المغـــرب
المكسيك
مالوي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
منغوليـــا
موريتانيا
موريشيـوس
موزامبيق
موناكــــو
ميانمـــار
ناميبيـــا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجــر
نيجيريا
نيكاراغـوا
نيوزيلندا
ھايتـــي
الھند
ھندوراس
ھنغاريا
ھولندا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمـــن
اليونان
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مالحظة بشأن حقوق النشر
جميع منشورات الوكالة العلمية والتقنية محمي ة بموج ب أحك ام االتفاقي ة العالمي ة لحق وق النش ر بش أن الملكي ة الفكري ة
بصيغتھا المعتمدة في عام ) ١٩٥٢برن( والمنقحة في عام ) ١٩٧٢باريس( .وقد تم تمديد حق النش ر من ذ ذل ك الح ين
بواسطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية )جنيف( ليشمل الملكية الفكرية اإللكتروني ة والفعلي ة .ويج ب الحص ول عل ى
إذن باستخدام النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل مطبوع أو إلكتروني ،استخداما كلي ا ً أو جزئي اً؛ ويخض ع
ھذا اإلذن عادة التفاقات حقوق النشر واإلنتاج األدبي .ويُرحَّ ب بأية اقتراحات تخص االستنس اخ والترجم ة ألغ راض
غير تجارية ،وسي َ
ُنظر فيھا على أساس كل حالة على حدة .وينبغي توجيه أية استفسارات إلى قسم النشر التابع للوكالة
) (IAEA Publishing Sectionعلى العنوان التالي:
Marketing and Sales Unit, Publishing Section
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
P.O. Box 100
1400 Vienna
Austria
fax: +43 1 2600 29302
tel.: +43 1 2600 22417
email: sales.publications@iaea.org
http://www.iaea.org/books

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي:
Incident and Emergency Centre
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
Email: Official.Mail@iaea.org
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IAEA-EPR
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تصدير
ينصّ النظا ُم األساسي للوكال ِة الدولية للطاقة الذرية عل ى اختصاص ات الوكال ة فيُفوِّ ض ھا بوض ع مع ايير أم ان
من أجل حماية الصحة والتقليل إلى أدنى ح ٍد من األخطار على الحياة والممتلكات .ومن َث ّم فإنَّ سلسلة مع ايير
األمان الت ي تص در ع ن الوكال ة ُتح ِّدد ،ف ي المنش ور رق م ) SF-1أساس يات األم ان( ،المع َن ون :مب ادئ األم ان
ومبادئ األمان ومفاھيمه األساسية التي تو ّفر األسس التي تستند إليھ ا مع ايي ُر األم ان
أھداف األمان
األساسية،
َ
َ
ھذه وكذلك البرنام ُج الذي تضطلع به الوكالة بشأن األم ان .وأ َّم ا المتطلب ات المتعلق ة باألم ان فھ ي مح َّددة ف ي
منشورات متطلبات األمان ،في حين ُتق َّدم اإلرشادا ُ
ت التوجيھية بشأن الوفاء بھذه المتطلبات في أدلّة إرش ادات
األمان ذات الصلة بھا.
ويتضمَّن منشور مبادئ األمان األساس ية عش رة مب ادئ لألم ان ،ويب يّن بإيج از مقاص دھا وأغراض ھا .وي نصّ
المب دأ  ٩عل ى أن ه "يج ب اتخ اذ ترتيب ات للتأ ّھ ب للط وارئ والتص ِّدي لھ ا فيم ا يخ ص الحادث ات النووي ة أو
اإلشعاعية" .وترد متطلبا ُ
ت التأھّب للطوارئ والتص دي للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية الت ي ق د تق ع ف ي أي
دول ة ،ف ي المنش ور رق م ) GS-R-2المتطلب ات( ،م ن سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ،والمعن ون
"التأھّب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتص ِّدي لھا" ،وھو منشور أُع ّد برعاية مش تركة م ن س بع منظم ات
دولية.
وترد ضمن مبادئ األمان ،المبيّنة في منشور مب ادئُ األم ان األساس ية ،مب ادئ اإلدارة الف َّعال ة لت دابير األم ان.
وعلى وجه الخصوص ،ينص المنشور ،في إطار المبدأ  ،٣ال ذي يتن اول موض وع القي ادة واإلدارة ألغ راض
األم ان ،عل ى أن ه "يج ب وض ع عملي ات لتنظ يم م ردود خب رات  ...وتحليلھ ا ،و ُن ذر الح وادث  ...وذل ك
كي يتسنى تعلُّم ال دروس المس تفادة وتقاس مھا والعم ل وفقھ ا" .وھ ذه القض ية مش مولة أيض ا ً ف ي المنش ور رق م
) GS-R-2المتطلبات( ،حيث يرد أنه يجب اتخاذ ترتيبات لصون خطط الطوارئ وإجراءاتھ ا وغي ر ذل ك م ن
الترتيب ات الالزم ة واستعراض ھا واس تيفائھا ،وإلدم اج ال دروس المس تفادة م ن البح وث وخب رات التش غيل
)كالتص ِّدي للطوارئ( واالختبارات العملية والتدريبات والتمارين الخاص ة ب الطوارئ ،ض من برن امج ض مان
الجودة.
وقد ش َّدد المؤتم ُر العام للوكالة ،المعقود في أيلول/س بتمبر  ،٢٠١١ف ي ق راره  ،GC(55)/RES/9عل ى "أھمي ة
أن تن ّفذ جميع الدول األعض اء آلي ات للتأ ّھ ب والتص دي للط وارئ وأن تس تحدث ت دابير تخفيفي ة عل ى الص عيد
الوطني ،متوافق ة م ع مع ايير أم ان الوكال ة" ،وطل ب الم ؤتمر ك ذلك إل ى األمان ة "أن تواص ل تحس ين أس اليب
تب ادل المع ارف والخب رات ف ي مج ال التأ ّھ ب والتص ِّدي للط وارئ" ،وش جّ ع بش دّة "ال دول األعض اء عل ى
المشاركة النشِ طة في ھذا التبادل".
وم ع أنَّ المس ؤولية الرئيس ية ع ن األم ان يج ب أن تق ع عل ى ع اتق الش خص المس ؤول ،أو المنظم ة )الھيئ ة(
المسؤولة ،عن المرافق أو األنشطة التي تس ّبب مخ اطر إش عاعية )المب دأ  ١ال وارد ف ي منش ور مب ادئ األم ان
األساس ية( ،ف إنَّ الوكال ة مس ؤولة أيض ا ً ع ن تق ديم المس اعدة إل ى ال دول األعض اء فيھ ا عل ى تحس ين األم ان.
فأوالً ،إنَّ الوكالة مفوّ ضة ،بمقتضى نظامھا األساس ي ،بت وفير الترتيب ات لتطبي ق معاييرھ ا ،وثاني اً ،إنَّ واح دة
من المھام الوظيفية المسندة إلى الوكال ة ،بمقتض ى الم ادة -٥أ ‘٢’-م ن اتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة وق وع
حادث نووي أو طارئ إشعاعي ،ھي "أن تجمع وتنشر على الدول األطراف والدول األعضاء معلوم ات ع ن

ص لت إليھ ا البح وث ،الت ي تتص ل بمواجھ ة الح وادث النووي ة أو
األساليب والتقنيات والنتائج المتاح ة الت ي تو ّ
الطوارئ اإلشعاعية".
وق د أُع ّد ھ ذا المنش ور م ن أج ل تق ديم المس اعدة إل ى ال دول األعض اء ف ي الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ف ي
اس تيعاب تل ك ال دروس المستخلص ة م ن ح االت ط وارئ ماض ية والت ي م ن ش أنھا أن ت دعِّم متطلب ات األم ان
المق َّدمة في المنشور رقم ) GS-R-2المتطلبات( من سلسلة متطلبات األمان.
و ُكت ب ھ ذا التقري ر قب َل زل زال الياب ان ال ذي وق ع ف ي آذار/م ارس  ،٢٠١١وم ن ث م فھ و ال يش مل النظ َر ف ي
الحادث النووي الذي وقع ف ي محط ة فوكوش يما داييتش ي للق وى النووي ة التابع ة لش ركة الكھرب اء ف ي طوكي و
) .(TEPCOوأما الدروس المستفادة من ذلك الحادث فسوف ُتبحث في منشورات أخ رى تص در ع ن الوكال ة،
وسوف َتستكمِل االستنتاجات الواردة في ھذا التقرير.
الموظفان المسؤوالن عن ھذا المنشور ھما تي .ما ّكي ّنا وإ .بوغلوفا من إدارة األمان واألمن النويين.

مالحظة تحريرية
ال ينطوي استخدام تسميات معيَّنة للبلدان أو األقاليم على أي حكم من جانب الناشر ،وھو الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقاليم ،أو سلطاتھا ومؤسساتھا ،أو تعيين حدودھا.
وال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات محددة )سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسجلة أو دون تلك اإلشارة( على أي
نية النتھاك حقوق الملكية ،وال ينبغي أن يفسر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
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 -١مق ّدمة
 -١-١خلفية الموضوع
من المفاھيم األساسية المتضمَّنة في معايير األمان التي تضعھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية )الوكالة( المفھوم
القائ ل ب أنَّ الوقاي ة خي ٌر م ن الع الج .وھ ذا يتحق ق م ن خ الل تطبي ق مع ايير مناس بة ف ي مرحلت ي التص ميم
والتشغيل .ومع ذلك وألنه تقع بالفعل حادثات وطوارئ) (١إش عاعية ،ف إنَّ م ن الض روري وج ود مع ايير أم ان
تح ّدد النھوج التي ينبغي اتباعھا في التخفيف من العواقب.
ويح ِّدد منش و ُر متطلّب ات األم ان الص ادر ع ن الوكال ة ،المعن ون :التأ ُّھ ب للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية
والتص دي لھ ا ،الع دد ] GS-R-2المرج ع  ،[١المتطلب ات الالزم ة بش أن أيّ مس توى وافٍ ب المراد م ن
مس تويات التأ ُّھ ب والتص ّدي ألي ط ارئ ن ووي أو إش عاعي يق ع ف ي أي دول ة .وھ ي متطلب ات تض ع ف ي
الحس بان ع ّدة مع ايير أم ان أخ رى عل ى مس توى متطلب ات األم ان ،أيْ  :مع ايير األم ان األساس ية الدولي ة
للوقاي ة م ن اإلش عاعات المؤيّن ة وألم ان المص ادر اإلش عاعية ]المرج ع (BSS) [٢؛ واإلط ار الحك ومي
والقانوني والرقابي لألمان ،العدد  ،GSRالجزء ] ١المرجع [٣؛ وأمان محطات الق وى النووي ة :التص ميم،
العدد ] NS-R-1المرجع [٤؛ وأمان محطات القوى النووية :التشغيل ،العدد ] NS-R-2المرجع  .[٥والقصد
من تنفيذ ھذه المتطلبات إنما ھو التقليل إلى أدنى ح ٍد من العواقب التي تقع على الن اس والممتلك ات والبيئ ة
من جراء حدوث أي طارئ نووي أو إشعاعي .ومع أنھ ا منش ورات أُع َّدت قب ل ص دور المنش ور الخ اص
بمبادئ األمان األساسية ]المرجع  ،[٦فإنھا تحدد المتطلبات التي يجب استيفاؤھا بغي ة تحقي ق الھ دف الش امل
المنشود وتطبيق المبادئ المق َّدمة في المنشورات المتعلقة بالطوارئ.
ويُعرَّ ف الطارئ في مسرد مصطلحات الوكالة ]المرجع  [٧بأنه حال ة غي ر روتيني ة ،أو ح دَ ث غي ر روتين ي،
يتطل ب إج را ًء فوري اً ،يرم ي ف ي المق ام األول إل ى التخفي ف م ن خط ٍر أو م ن العواق ب الض ارة عل ى ص حة
اإلنسان وسالمته وعلى نوعية الحياة أو على الممتلكات أو على البيئة .ويشمل ذلك ح االت الط وارئ النووي ة
واإلشعاعية والطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو انطالق مواد كيميائية خط رة أو العواص ف أو ال زالزل .كم ا
يشمل ذلك الحاالت التي تسوّ غ التصرُّ ف فوراً من أجل التخفيف من آثار خطر متصوَّ ر.
وقد وقعت عدة ط وارئ نووي ة ،وم ن أھمھ ا حري ق منش أة ويندس كيل ف ي ع ام ] ١٩٥٧المرج ع  ،[٨وح ادث
ثري مايل آيالند ف ي ع ام ] ١٩٧٩المرج ع  ،[٩وح ادث تش يرنوبل ف ي ع ام ] ١٩٨٦المرج ع  ،[١٠وح ادث
مركز ساروف في عام ] ١٩٩٧المرجع  ،[١١وحادث توكايمورا في ع ام ] ١٩٩٩المرج ع  .[١٢كم ا وقع ت
ط وارئ إش عاعية ف ي أنح اء كثي رة م ن الع الم؛ وحينم ا ك ان ي دعو البل ُد المعن ي الوكال َة ،فإنھ ا كان ت تض طلع
باستعراضات ش املة لألح داث الواقع ة ،لغ رض تجمي ع المعلوم ات ع ن مس بِّبات الح وادث ،وت دابير التص ِّدي
الالح ق بش أن الط ارئ الواق ع ،بم ا ف ي ذل ك إدارة الت دابير الطبي ة ،وإع ادة تك وين الجرع ة ،واالتص االت
١

يُستخدم في كل موض ع ف ي ھ ذه الوثيق ة كلھ ا ،مص طلح "الط ارئ اإلش عاعي" باعتب اره مص طلحا ً ش ائعا ً ي دل عل ى ط ارئ
نووي أو إشعاعي.

١

العمومي ة ،وغي ر ذل ك ،لك ي يتس نى القي ام بالتش ارك ف ي م ا يُس تخ َلص م ن دروس م ع الس لطات الوطني ة
والمنظم ات الرقابي ة والمخطط ين للط وارئ وطائف ة واس عة التن وّ ع م ن االختصاص يين ،بم ن ف ي ذل ك
الفيزي ائيون والتقني ون واالختصاص يون الطبي ون ،واألش خاص المس ؤولون ع ن الحماي ة م ن اإلش عاعات
]المراج ع م ن  ١٣إل ى  .[٣١وم ن المناس ب القي ام بتحلي ل النت ائج المس تن َبطة م ن ھ ذه التق ارير وغيرھ ا ع ن
التص ِّدي للطوارئ بغية تدعيم ھذه الدروس.

 -٢-١الھدف
الھ دف المنش ود ف ي ھ ذا المنش ور ھ و إذنْ اس تعراض ال دروس المس تفادة م ن التص دي لع دد م ن الط وارئ
اإلش عاعية لغ رض ت دعيم ھ ذه ال دروس .وثم ة ھ دف منش ود آخ ر ھ و تبي ان الض رورة الت ي تقتض ي إرس اء
ترتيبات للتأھُّب للطوارئ والتص ِّدي لھا ،يقدم بشأنھا منشو ُر متطلبات األم ان الص ادر ع ن الوكال ة ،المعن ون:
التأھُّب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،العدد ] GS-R-2المرجع  ،[١أرضي ًة أساسية يُستند إليھا.

 -٣-١النطاق
يشمل ھذا المنشور الطوارئ النووية والطوارئ اإلش عاعية عل ى الس واء )ويُش ار إليھ ا ھن ا فيم ا يل ي ب التعبير
الطوارئ اإلشعاعية( .وھو يضع في االعتبار أيضا ً الدروس المستخلصة من حاالت طوارئ أخرىُ ،تع ّد ھذه
الدروس ذات صلة بھا .وھو موجّ ه إلى الس لطات الوطني ة والھيئ ات الرقابي ة والجھ ات المعني ة بوض ع خط ط
الطوارئ ،وإلى طائفة واس عة التن وّ ع م ن االختصاص يين ،بم ن ف يھم الفيزي ائيون والتقني ون واالختصاص يون
الطبيون ،واألشخاص المسؤولون عن الوقاية من اإلشعاعات .وھو منشور وثيق الصلة أيضا ً بأي اس تعراض
يُضطلع به في المستقبل لمعايير األمان التي تضعھا الوكالة بخصوص الطوارئ اإلشعاعية.
ومع أنَّ جُملة الطوارئ اإلشعاعية الجديرة بالقلق ،المحتمل وقوعھا ،ضخمة ف ي تنوّ عھ ا ،بحي ث يمت د نطاقھ ا
من طوارئ المفاعالت الخطيرة الشأن إلى الطوارئ التي تنطوي على فقدان أو س رقة م واد مش عّة ،ف إنَّ ھ ذه
الوثيقة ُتعنى بجملة الطوارئ اإلشعاعية بأكملھا.
ولك نَّ ھ ذه الوثيق ة ال تتط رَّ ق إل ى ال دروس المتعلق ة بالوقاي ة م ن األح داث اإلش عاعية م ن خ الل ت دابير أم ان
اإلشعاعات التي ال يتضمّنھا تصميم المرافق النووية وتشغيلھا.

 -٤-١بنية الوثيقة
ھ ذه الوثيق ة مُع َّدة عل ى نم ط ِبني ة إع داد منش ور متطلب ات األم ان ،المعن ون التأ ُّھ ب للط وارئ النووي ة أو
اإلشعاعية ]المرجع  .[١وم ن ث َّم ف إنَّ القس م  ٢منھ ا يع الج المتطلب ات العام ة للتأ ُّھ ب للط وارئ اإلش عاعية
والتص ِّدي لھا؛ ويشمل القسم  ٣المتطلبات الوظيفية؛ ويشمل القسم  ٤المتطلب ات الخاص ة بالبني ة األساس ية.
ويبدأ كل قسم فرعي بقائمة ،في شكل ّ
ملخص ،بالمتطلبات الرئيسية المق َّدمة في ھذه الوثيقة .ويليھا وصف
موجز ألي مالحظات ذات صلة بالموضوع مستخلص ة م ن عملي ات تص ٍد لط وارئ ش تى ،واالس تنتاجات
المس تمدة م ن ھ ذه المالحظ ات .ويق ّدم الت ذييل األول استعراض ا ً ل بعض الط وارئ اإلش عاعية المبلَّ غ عنھ ا

٢

ولغيرھا من الطوارئ الت ي وقع ت من ذ ع ام  ،١٩٤٥والت ي ھ ي أكث ر م ا يُش ار إليھ ا ف ي ال نص الرئيس ي.
ويق ِّدم التذييل الثاني وصفا ً ملخصا ً موحّ داً ألنواع مختلف ة م ن الط وارئ اإلش عاعية واإلحص اءات الخاص ة
بھا .وأما الجداول من  ٤إلى  ١٢فھي مستمدة أصالً بصيغة مع َّدلة من المرجع ].[٣٢
والمصطلحات المستعملة في ھذه الوثيقة معرَّ فة في مسرد مصطلحات الوكالة ]المرجع  ،[٧ما لم ُيبيَّن خ الف
ذلك.

 -٢المتطلبات العامة
 -١-٢المسؤوليات األساسية
المتطلبات الرئيسية بشأن المسؤوليات األساسية مشمولة في منشور متطلَّبات األمان ]المرجع  ،[١وھي تتعلق
بما يلي:
●

وضع وصون ترتيبات تحضيرية وافية بالغرض من أجل االستجابة إلى التص ِّدي أليّ عواق ب
تتأتى عن أيّ طارئ إشعاعي في المجال العمومي؛

●

توفير الموارد الالزمة للھيئة الرقابية والمؤسسات واألجھزة المعنية بالتص ِّدي للطوارئ؛

●

ص ص المس ؤوليات بوض وح للھيئ ات المعني ة ،بم ا ف ي ذل ك تحدي د
اعتماد التشريعات الت ي تخ ّ
ھوية ھيئة التنسيق الوطنية؛

●

وضع الترتيبات الالزمة للتأھُّب والتص ِّدي بخصوص أي ممارس ة أو مص در يمك ن أن يتطلب ا
بالضرورة الت ُّ
دخ َل في أي حالة طارئة ،وإدماج تلك الترتيبات على نح و متكام ل ض من نط اق
عمل أي ھيئات أخرى معنية بالتصدي للطوارئ؛

●

اختبار الترتيبات في فترات فاصلة مالئمة؛

●

تطوير اللوائح التنظيمية واألدلة اإلرشادية من قِبل الھيئة الرقابية؛

●

اإلبالغ عن الطوارئ؛

●

إرس اء دور الھيئ ة الرقابي ة بص فتھا جھ ة استش ارية للحكوم ة والمؤسس ات المعني ة بالتص ِّدي
للطوارئ؛

●

التنس يق ب ين ترتيب ات التص ِّدي للط وارئ اإلش عاعية وترتيب ات التص ِّدي للط وارئ التقليدي ة
المعھودة؛

●

اعتم اد الترتيب ات اإلداري ة المناس بة للتق ّي د بالج داول الزمني ة للتص ِّدي للط وارئ ف ي جمي ع
مراحلھا.

٣

 -١-١-٢المالحظات
يتكرَّ ر ذكر ھذه المتطلب ات ف ي األقس ام الالحق ة م ن منش ور متطلب ات األم ان .غي ر أن ه يمك ن تبي ان ع دد م ن
البنود العامة ھنا استناداً إلى المعلومات المق َّدمة في التذييل.
ويمكن أن يكون من المالئم تقسيم الطوارئ اإلشعاعية إلى مجموعتين) ،(٢وھما:
)أ(

)ب(

٢
٣

٤

٤

الطوارئ التي يمكن أن تقع في أي مكان .وھذه ھي عموما ً طوارئ إشعاعية ،وتشمل:
●

حاالت التعرّ ض إلشعاعات من مصادر خطرة) (٣يتيمة)،(٤

●

حاالت التعرُّ ض أو التلُّوث العمومية من منشأ غير معلوم؛

●

عودة السواتل اإلشعاعية؛

●

التھديدات/األعمال اإلرھابية؛

●

حوادث النقل.

الطوارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق الت ي ُتس تعمل أو الت ي ُتحف ظ فيھ ا م واد مش ّعة ھ ي ط وارئ
يمكن أن تكون إما نووية وإما إشعاعية .وھذه المرافق تشمل:
●

المفاعالت النووية )مفاعالت البحوث أو السفن أو القوى الكھربائية(؛

●

مرافق دورة الوقود )مثالً محطات معالجة الوقود(؛

●

مرافق التشعيع الكبيرة )مثالً وحدات التشعيع الصناعية(؛

●

صصة للك ّمي ات الكبي رة م ن الوق ود المس تھلك أو غي ر ذل ك م ن
مرافق التخزين المخ ّ
المواد المشعة؛

●

استخدام المصادر الخطِ رة ف ي األغ راض الص ناعية أو الطبي ة )م ثالً الع الج الطب ي
عن بُعد والتصوير باألشعة(

حس بما ھ و م ذكور ف ي القس م  ،١للط وارئ اإلش عاعية نوع ان ،ھم ا اإلش عاعية والنووي ة .ولك نْ لغ رض اس تبانة ال دروس
الخاصة بالتص ِّدي ،من المالئم تصنيفھا من حيث الموضع الذي قد تقع فيه.
المصدر الخطِ ر ھ و مص در يمك ن ،إذا ك ان دون رقاب ة ،أن ي ؤ ِّدي إل ى تع رُّ ض يكف ي للتس بُّب ف ي آث ار قطعي ة خط رة )أيْ
عال نسبيا ً قد تكون مھلِكة أو مھدّدة للحياة ،أو تنتج عنھا إص ابة ب أذى
إصابة بأذى ال تقع إال بجرعة ذات ح ٍد سُفلي )عتبة( ٍ
دائم تخ ِفض مستوى نوعية الحياة(.
ّ
المصدر اليتيم يُعرَّ ف في مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة بأنه " مصدر مُشع ال يخض ع لل تحكم الرق ابي ،إم ا
ألنه لم يسبق له قط الخضوع لمثل ھذا التح ُّكم الرقابي ،وإما ألنه ُت ِرك أو فُقد أو سُحب أو سُرق أو ُنقل بطريقة أخرى دون
تصريح )إذن( سليم".

يمك ن أن تق ع المجموع ة األول ى م ن الط وارئ ف ي أي بل د ،وأم ا المجموع ة الثاني ة منھ ا ف ال تق ع إال ف ي تل ك
البلدان التي توجد فيھا مرافق من ھذا الن وع .وحت ى م ع ذل ك ،ف إنَّ المجموع ة الثاني ة م ن الط وارئ يمك ن أن
ّ
تؤثر في بلدان أخرى غير التي يوجد فيھا المرفق ،إذا م ا ح دث ،عل ى س بيل المث ال ،انط الق )انبع اث( م واد
مشعة كافية الجتياز الحدود الوطنية ،كما حدث في حالة حادث تشيرنوبل في عام .١٩٨٦
المدرج ة ف ي المجموع ة األول ى ،الت ي أ َّدت إل ى ح االت وف اة أو إص ابات فادح ة،
كما أنَّ كثيراً م ن الط وارئ
َ
لحقت بأعضاء الجمھور العام ،اشتمل على مصادر مشعة يتيمة خطرة .ومن المشاھِد المتصوَّ رة الشائعة فيم ا
يخص ھذه الطوارئ ،المشھد الذي يحدث فيه أن يحصل شخص ما على مص در خط ر وھ و ال ي درك خط ره
المحتمل .وف ي ع دد م ن الح االت ،يؤخ ذ المص در إل ى ت اجر خ ردة معدني ة ص غير فيُب اع ل ه؛ ث م يح اول ذل ك
الت اجر فيم ا بع ُد تفكي ك الوع اء ال ذي يحت وي ذل ك المص در ،مم ا ي ؤدي إل ى ن زع غالف ه الم درَّ ع وانبع اث
إشعاعات شديدة يتعرض لھا الذين ھم في جوار المكان .وعن دما تظھ ر ل دى أولئ ك ال ذين تعرَّ ض وا لجرع ات
عالية من اإلش عاعات أع راض التع رُّ ض الح اد )م ثالً الح روق ،الق يء( ،ف إنھم يس عون إل ى التم اس المعالج ة
الطبية .غير أنَّ المھنيين الطبيين قد يستغرقون بعض الوقت قبل أن يشتبھوا بأنَّ اإلصابات تسبَّب بھا تع رّ ض
لإلشعاعات ،ومن ثم يعمدوا إلى تنبي ه المس ؤولين المعني ين .وحالم ا ي درك أولئ ك المس ؤولون إمكاني ة ح دوث
طارئ إشعاعي ،فإنھم يسارعون حينذاك إلى إخضاع ذلك المص در لل تح ّكم الرق ابي ،باس تخدام أجھ زة المس ح
االستقصائي الشائعة ،منعا ً لوقوع مزيد من اإلص ابات .وف ي بع ض الح االت ،ق د ال ُتت اح اإلمكاني ة الس تكمال
إجراءات العمل الرامية إلى جعل الوضع آمنا ً على نحو ف وري ،وذل ك م ن ج رَّ اء االض طرار أوالً إل ى اقتف اء
مسار اآلثار إلى موضع المصدر )المصادر( ،أو من ج راء انتش ار التل وث .غي ر أنَّ الخط وة األساس ية ،الت ي
يمكن االنطالق بھا إلى تفعيل خطط التصدي لھذه الطوارئ ھي أن يكون بالمستطاع إدراك وقوع ح ادث م ن
ھذا النحو .وفي كل ھذه الحاالت ،يُالحظ ظھور قدر كبير من االھتمام والقلق لدى الجمھور العام ومن جان ب
وسائل اإلعالم .ومن األمثلة على ھذه الفئة من الط وارئ الح وادث الت ي وقع ت ف ي ك ل م ن غوياني ا ف ي ع ام
] ١٩٨٧المرجع  ،[١٣وتركيا في عام ] ١٩٩٩المرجع  ،[٢١وتايلند ف ي ع ام ] ٢٠٠٠المرج ع  ،[٢٥وحادث ة
البولونيوم ٢١٠-في لندن في عام ] ٢٠٠٦المرجع .[٣٣
الدروس الرئيسية المستفادة من ھذه الطوارئ ھي ما يلي:
●

أنھا يمكن أن تقع بال تو ُّقع في أي بلد؛

●

من الالزم إعالم تجَّ ار الخردة بشأن كيفية كشف أو ،من ناحي ة أخ رى ،تحدي د وج ود مص در
مشع؛

●

من الالزم إعالم األوساط الطبية بشأن استبانة األعراض الطبية للتعرض لإلشعاعات؛

●

من الالزم وضع خطط وإجراءات وطنية ،أو محلية ،حسبما يكون مناسباً؛

●

من الالزم وضع معايير شاملة أو تشغيلية مح ِّددة مسبقا ً من أجل اتخاذ القرارات؛

●

ال ب َّد من العناية فوراً بدواعي قلق الجمھور العام ووسائل اإلعالم.

٥

َّ
فتتمث ل عل ى األخ ص ف ي الح وادث الت ي وقع ت ف ي ك ٍل م ن ث ري ماي ل
وأما المجموعة الثانية م ن الط وارئ
آيالند في عام ] ١٩٧٩المرجع  ،[٩وتشيرنوبل في عام ] ١٩٨٦المرج ع  ،[١٠وتوك ا يم ورا ف ي ع ام ١٩٩٩
]المرجع  ،[١٢وسان سلفادور ]المرجع .[١٤
وق د اش تمل ح ادث ث ري ماي ل آيالن د عل ى أض رار فادح ة لحق ت بقل ب مفاع ل محط ة نووي ة لتولي د الق وى
الكھربائية ،وعلى تع رُّ ض لجرع ات عالي ة ف ي الموق ع ،وانطالق ات طفيف ة فحس بُ م ن الم واد المش عة خ ارج
الموقع ،ولكنھا أ َّدت مع ذلك إلى تأثير نفساني بالغ كانت له وطأة على السكان خارج الموقع ]المرجع  .[٩في
حين أنه كان ھنالك ،في حادث تشيرنوبل ،انطالقات كبيرة إلى أقصى حد من المواد المشعة من محطة نووية
لتولي د الق وى الكھربائي ة أ َّدت إل ى  ٢٨حال ة وف اة إش عاعية ل دى الع املين ف ي المحط ة واألف راد م ن ط اقم
المتص دين للط وارئ ف ي ع ام  ،١٩٨٦وع دة آالف حال ة م ن اإلص ابة بس رطان الغ دة الدرقي ة م ن ج راء
اإلشعاعات لدى األطفال ،وأضرار نفسانية واقتصادية ھائلة ]المرجع .[١٠
والدروس الرئيسية المستفادة من الحالتين الطارئتين اللتين وقعتا في ثري مايل آيالند وفي تشيرنوبل تض مَّنت
ضرورة القيام بما يلي:
●

وضع ترتيبات للتص ِّدي للطوارئ بخصوص األحداث البعيدة االحتمال جداً؛

●

تطوير القدرة على استبانة األوضاع الخطرة في المرفق وعلى التصرُّ ف فوراً حالما ُتكشف؛

●

اتخاذ الترتيبات الالزمة لحماية العاملين في الموقع؛

●

ت وفير المع ايير والت دابير االحتياطي ة الالزم ة للمب ادرة ف ي الح ال إل ى تقي يم أوض اع المرف ق
واألوضاع اإلشعاعية خارج الموقع من أجل اتخاذ القرارات بشأن اإلجالء والنقل إلى أم اكن
بديلة وفرض القيود على األغذية ،وغير ذلك من التدابير المضادة؛

●

توفير التدابير االحتياطية الالزمة للمبادرة حاالً إلى معالجة مخ اوف الجمھ ور الع ام ووس ائل
اإلعالم.

وكان الحادث الذي وقع في توكايمورا من جرَّ اء حالة حرج ة ،وأ َّدى إل ى وف اة اثن ين م ن الع املين ،ولك نْ م ن
ض إشعاعي خطيرة الشأن خارج الموقع .وم ع ذل ك ،حت ى م ع
دون حدوث انطالقات إشعاعية أو حاالت تعرُّ ٍ
أنَّ وطأة التأثير اإلشعاعي خارج الموقع كانت ضئيلة ،فقد أ َّدت إلى أضرار اقتصادية ونفس انية ش ديدة .وك ان
الدرس الرئيسي المستفاد منه يتعلق بضرورة المسارعة إلى معالجة مخاوف الجمھ ور الع ام ،وذل ك حت ى ف ي
المرافق التي ال يمكن أن تؤ ِّدي فيھا الطوارئ الواقعة إلى عواقب إشعاعية خطيرة الشأن خارج الموقع.
واشتمل الحادث في سان سلفادور على إصابة ثالثة عمَّال غير م درَّ بين تعرَّ ض وا إلش عاعات عالي ة المس توى
في موقع تشعيع صناعي .وقد أُصيبت ساقا وذراعا اثنين منھم إصابات شديدة استلزمت بترھ ا .و ُت وفي واح د
من العمَّال بعد ستة أشھر ونصف من الحادث .ومن ث م ف إنَّ ال درس الرئيس ي المس تخلص ھن ا يتعل ق بالوقاي ة
أكث ر مم ا يتعل ق بالتص ِّدي ،وھ و :ض رورة ض مان الت دريب والتزوي د بالمع دات الالزم ة عل ى نح و واف

٦

بالغرض للموظفين العاملين في المرافق التي يمكن فيھا تعرُّ ضھم لجرعات عالي ة م ن اإلش عاعات )حت ى وإن
كان ذلك ضعيف االحتمال جداً(.
ئ نووي ًة؛ وكان المثال األخير طارئا ً إشعاعيا ً .وإضافة
وكانت األمثل ُة الثالثة األولى في ھذه الفئة الثانية طوار َ
ض مف رط ل دى المرض ى ال ذين يتلق ون
إلى ذلك ،اشتمل عدد من الطوارئ اإلشعاعية في ھذه الفئ ة عل ى تع رُّ ٍ
عالج ا ً باألش عة ]المراج ع  ٢٠و ٢٤و .[٢٧وق د أدى ذل ك إل ى وف اة مرض ى م نھم أو إل ى التس بُّب ف ي إلح اق
إصابات خطيرة بھم ،أو إلى اعتباره عامالً أسھم في ھذه العواقب .ومن الناحية النمطية ،اشتملت ھ ذه األمثل ة
عل ى ح االت أعط ال ف ي المع دات ،أو أخط اء إجرائي ة ف ي طريق ة العم ل ،أو اس تعمال تش كيال ٍ
ت ف ي ال نظم
الحاسوبية أو في نظم المعدات ،غير مرتقبة )وغير مختبرة(.
والدرسان الرئيسيان الخاصان بالتص ِّدي المستم َّدان من ھذه الطوارئ يتعلقان بضرورة القيام بما يلي:
●

المسارعة فوراً إل ى إن ذار مس تعملي نظ م المعالج ة المماثل ة بم ا تنط وي علي ه م ن احتم االت
مفرطة؛
التعرُّ ض َ
العرضي لجرعات ِ

●

ت وفير المعالج ة الطبي ة المتخصص ة م ن أج ل الح د م ن معان اة المرض ى وم ن م دى وق وع
إصابات دائمة.

 -٢-١-٢االستنتاجات
تب ّين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

قيام جميع الدول بوضع وصون ترتيبات )وكذلك ممارستھا( للتعامل مع الطوارئ اإلشعاعية
في المجال العمومي بما يتوافق والظروف الوطنية؛

●

قيام المسؤولين عن المرافق الت ي ُتحف ظ أو ُتس تخدَ م فيھ ا مص ادر إش عاعية بوض ع الترتيب ات
الخاصة بھم بشأن التص ِّدي للطوارئ ،بنسق متدرِّ ٍج وفقا ً لمستويات المخاطر؛

●

قي ام المس ؤولين ع ن المرافق/المواض ع الت ي ق د ُتص ادَ ف فيھ ا مص ادر يتيم ة )م ثالً فِن اءات
الخردة المعدنية( بوضع ترتيبات للتص ِّدي للطوارئ؛

●

إتاحة الموارد المناسبة الالزم ة وتحدي د المس ؤوليات بوض وح ف ي أي حال ة طارئ ة م ن أج ل
التص ِّدي المالئم للطوارئ اإلشعاعية؛

●

تدريب العاملين في المھن الطبية على تمييز اإلصابات الناتجة ع ن ت أثير اإلش عاعات ،ألنھ م
كثيراً ما يكونون أول َمن يواجه تلك اإلصابات في المرضى ،وتش جيع ھ ؤالء الع املين عل ى
إعالم الھيئة الرقابية في حال اشتباھھم في ظھور إصابة من ھذا النحو؛

٧

●

المبادرة فوراً إلى تقديم معلومات واضحة إلى وسائل اإلعالم والجمھور العام في حال وقوع
طارئ إشعاعي ،وذلك تحسُّبا ً لالھتمام الشديد الذي تجتذبه ھ ذه األح داث ،وم ن أج ل اجتن اب
وقوع فوضى غير مناسبة ّ
تعطل تدابير التص ِّدي؛

 -٢-٢تقييم التھديدات

)(٥

ألغراض تحديد متطلبات التأھُّب والتص ِّدي للطوارئ ،الواردة في المرجع ]ُ ،[١تص َّنف التھدي دات اإلش عاعية
في مجموعات وفقا ً لفئات التھديدات) (٦المبيَّنة فيما بع ُد في الجدول  .١وك ُل فئة م ن الفئ ات ف ي ھ ذا التص نيف
لھ ا س مات مش تركة م ن حي ث جس امة العواق ب اإلش عاعية ف ي حال ة وق وع حال ة طارئ ة ،وم ن ث َّم م ن حي ث
ترتيبات التأھُّب والتص ِّديّ .
فتمثل الفئات األولى والثانية والثالثة مستويات متناقص ة م ن التھدي دات اإلش عاعية
في المرافق ،وفي ما يقابلھ ا م ن الص رامة ف ي متطلب ات ترتيب ات التأ ُّھ ب والتص ِّدي .وتنطب ق فئت ا التھدي دات
الرابع ة والخامس ة عل ى األنش طة) .(٧فتنطب ق فئ ة التھدي دات الرابع ة عل ى األنش طة الت ي يمك ن أن ت ؤ ِّدي إل ى
طوارئ تقع بالفعل في أي مكان؛ ومن ث َّم فھي ّ
تمثل أدن ى مس توى م ن التھدي د ال ذي يُفت رض أن ينطب ق عل ى
جميع الدول والواليات القضائية .وتنطبق فئة التھديدات الخامسة على المناطق خارج الموقع ،حيث تس توجب
ترتيبات التأ ُّھ ب والتص ِّدي التعام َل م ع التلّ وث الن اتج ع ن انط الق م واد مش عة م ن مرف ق مش مول ف ي فئت ي
التھديدات األولى أو الثانية .وھاتان الفئتان من التھديدات ُتستخدمان لوضع نھج مت درِّ ج ف ي التأ ُّھ ب للط وارئ
اإلشعاعية والتص ِّدي لھا .غير أنه ال يوجد اشتراط مح َّدد يتطل ب اس تخدام ھ ذه الفئ ات؛ إذ إنھ ا مح َّددة فحس بُ
ألغراض منشور متطلبات األمان.
ويق ِّدم المرجع ] [٣٤إرشادات توجيھية بش أن تعي ين فئ ة التھدي د ،وأمثل ًة عل ى فئ ة التھدي د فيم ا يخ ص أح واالً
مختلفة .ومن العناصر الالزمة الت ي يتض مّنھا تقي يم التھدي دات الفھ ُم الواض ح أليّ إخف اق يُحتم ل أن يق ع ع ن
طريق الخطأ ،ومن ثم فإنَّ معرفة أسباب وعواقب الحوادث السابقة وفھمھا ھما عنصر أساسي ھنا أيضا ً.
والمتطلبات الرئيسية في تقييم التھديدات المشمولة في منشور متطلبات األمان ]المرجع  [١تتعلق بما يلي:

٥
٦
٧

٨

في معايير األمان وإرشاداته وأدلته العملية التي تصدر عن الوكالة في المستقبل ،والتي ھي قيد اإلع داد حالي اً ،م ن المزم ع
أن يُستعاض عن المصطلح "التھديد" كما ھو مستخدم في "تقييم التھديدات" بالمصطلح "األخطار" و"تقييم األخطار".
في معايير األمان وإرشاداته وأدلته العملية التي تصدر عن الوكالة في المستقبل ،والتي ھي قيد اإلع داد حالي اً ،م ن المزم ع
أن يُستعاض عن المصطلح "فئة التھديدات" بالمصطلح "فئة األخطار".
المرافق واألنشطة مصطلح عام يش تمل ض منا ً عل ى المراف ق النووي ة ،واس تعمال جمي ع مص ادر اإلش عاعات المؤيِّن ة ،وجمي ع
أنشطة التصرُّ ف بالنفايات المشعة ،ونقل المواد المشعة ،وأي ممارسات أخرى أو ظروف قد يتع رَّ ض فيھ ا الن اس لإلش عاعات
الموجودة في البيئة الطبيعي ة أو مص ادر إش عاعية اص طناعية .وتش مل المراف ق :المراف ق النووي ة؛ ومنش آت التش عيع؛ وبع ض
مرافق التعدين وتجھيز ومعالجة الم واد الخ ام ،ومنھ ا من اجم تع دين اليوراني وم؛ ومراف ق التص رُّ ف ف ي النفاي ات المش عة؛ وأي
أماكن أخرى ُتنتج فيھا مواد مشعة أو ُتعالج أو ُتستخدم أو تجري مناولتھا أو تخزينھ ا أو ال تخلُّص منھ ا فيھ ا – أو الت ي ُتر ّك ب
فيھا مولِّدات إشعاعية – على نطاق يتطلب النظر بعين االعتبار في تدابير الوقاي ة واألم ان .وتش مل األنش طة :إنت اج المص ادر
اإلشعاعية واستعمالھا واستيرادھا وتصديرھا ،ألغ راض ص ناعية أو بحثي ة أو طبي ة؛ ونق ل الم واد المش عة؛ وإخ راج المراف ق
من الخدمة؛ وأنشطة التصرُّ ف في النفايات المشعة ،ومنھا مثالً تصريف الفضالت السائلة؛ وبعض جوان ب استص الح المواق ع
المتأثرة بالرواسب المخلَّفة من أنشطة سابقة .انظر مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة ]المرجع .[٧

●

اس تخدام م نھج تحليل ي بش أن األم ان ق ائم عل ى االحتم االت ،بخص وص أي مرف ق ف ي الفئ ة
األولى ،من أجل تقييم مدى مالءمة ترتيبات المش ِّغلين للتص ِّدي للطوارئ؛

●

استخدام منھج تحليلي ش امل بش أن األم ان ،بخص وص أي مرف ق ف ي الفئ ات األول ى والثاني ة
والثالثة ،من أجل تحديد جميع مصادر التعرُّ ض بغية إقرار المتطلبات الخاصة بالطوارئ؛

●

ضرورة تكافؤ ترتيبات الطوارئ مع جسامة التھديد وطبيعته المحتملتين؛

●

ضرورة إجراء استعراض دوري بغية ضمان تحديد جميع الممارسات واألحوال الت ي يمك ن
أن تح ِّتم بالضرورة القيام بعملية تص ٍد ألي ط ارئ ،وك ذلك بغي ة ض مان إج راء تقي يم للتھدي د
المعني بخصوص تلك الممارسات واألحوال؛

●

تحديد المراف ق والمص ادر والممارس ات والمن اطق والمواضِ ع داخ ل الموق ع وخ ارج الموق ع
التي تستدعي اتخاذ إجراءات وقائية بشأنھا؛

●

تحديد التھديدات غير اإلشعاعية؛

●

تحديد المواضع التي يوجد فيھا احتمال ھام بمصادف ِة مصدر ينطوي على خطر؛

●

ومعابر الح دود الوطني ة والمراف ق الكبي رة الحج م الت ي
تحديد مرافق معالجة الخردة المعدنية
ِ
قد تكون اس ُتخدمت فيھا مصادر كبيرة الحجم.

 -١-٢-٢المالحظات
تبيّن دراسات عديدة أنَّ أس وأ إطالق ات الن واتج االنش طارية ]المراج ع  ٣٥و ٣٦و ،[٣٧الت ي يمك ن أن تنبع ث
من محطة قوى نووية كبيرة ٨أو من بُرك تجميع الوقود المس تھلك ،٩يمك ن أن ت ؤ ِّدي إل ى آث ار ص حية قطعي ة
تتر ّتب عليھا خارج الموقع؛ ولذلك فإنَّ ھذه المراف ق م ن ش أنھا أن تن درج ف ي فئ ة التھدي دات األول ى .كم ا أنَّ
مرافق مفاعالت البحوث ومرافق معالجة الوقود المستھلك ھي أمثل ة عل ى المراف ق الت ي يمك ن أن ت ؤ ِّدي إل ى
إطالقات تستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة ،ومن ثم فھي تندرج في فئة التھديدات الثانية.
من المسلَّم به عموما ً أنَّ المراف ق الت ي تن درج ض من فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة تح ِّتم بالض رورة إع داد
در أق ل م ن
تحليالت لألمان دقيقة وشاملة من أجل تقرير الترتيبات الالزم ة للط وارئ .ولك نّ مم ا يُس لَّم ب ه بق ٍ
ذلك عموما ً ھو أنَّ الطوارئ الخطيرة الشأن يمكن أن تقع في المرافق التي تندرج ضمن فئة التھديدات الثالثة.
وقد وقعت حوادث كبرى شملت مرافق من فئة التھديدات الثالث ة ،ف أدت إل ى إص ابات إش عاعية عنيف ة أو إل ى
ح االت وف اة ش ديدة ف ي ع دّة بل دان ،ومنھ ا :إيطالي ا ف ي ع ام ] ١٩٧٥المراج ع  ٣٢و ،[٣٩والن رويج ف ي
عام ] ١٩٨٢المراجع  ٤٠و ،[٤١وس ان س لفادور ف ي ع ام ] ١٩٨٩المرج ع  ،[١٤وإس رائيل ف ي ع ام ١٩٩٠
]المرج ع  ،[١٥والص ين ف ي ع امي  ١٩٩٠و] ١٩٩٢المراج ع  ٣٢و ،[٣٩وب يالروس ف ي ع ام ١٩٩١
٨
٩

أدى حادث تشيرنوبل إلى تعرُّ ض لجرعات إشعاعية كان يمكن أن تكون مھلِكة خارج الموقع لو أنَّ االنطالقات األولية
اجتاحت منطقة مأھولة بالسكان ]المرجع .[٣٨
احتواء الوقود المستھ َلك يتطلب تبريداً فعاالً.

٩

]المرجع  ،[١٦وفرنسا في عام ] ١٩٩١المراجع  ٤٢و ،[٤٣وغيرھا .وب النظر إل ى الع دد الص غير نس بيا ً م ن
المنشآت ،لُوحظ أنَّ مخاطر ھ ذه الح وادث مرتفع ة .ف دفع ذل ك إل ى المب ادرة إل ى وض ع برن امج عم ل رئيس ي
اضطلعت به الوكالة من أجل الت رويج للقي ام بتحس ينات ف ي ھ ذا الص دد ]المرج ع  .[٢٩وم ن تجرب ة الوكال ة،
يتب يّن أنَّ ھ ذه المخ اطر حت ى وإن بات ت اآلن أدن ى بق در ج وھري بفض ل التحس ينات الت ي أُدخل ت ف ي ج انبي
التصميم والممارسة ،فال ينبغي إسقاطھا من الحساب.
وأما استخدام التصوير اإلشعاعي الصناعي للمواقع فيندرج ضمن فئة التھديدات الرابع ة .وق د أدى ھ ذا أيض ا ً
إلى إصابات خطيرة الشأن أو إلى وفيات .ففي المملكة المتحدة في عام ُ ،١٩٩٢ت وفي مص ور أش عة ص ناعي
نتيجة على األرجح لتعرُّ ض شديد لألشعة ) ١٠غراي على األقل( تلقاه على مدى عدة سنوات ]المرج ع .[٣٩
وقد وقعت أيضا ً حوادث في فرنسا في عام ] ١٩٩٥المرجع  ،[٣٩وفي إيران في عام ] ١٩٩٦المرج ع ،[٢٦
وف ي بي رو ف ي ع ام ] ١٩٩٩المرج ع  ،[٢٢وف ي بوليفي ا ف ي ع ام ] ٢٠٠٢المرج ع  .[٢٨وإض ً
افة إل ى ذل ك،
وقعت حوادث أو حادث ات كثي رة اش تملت عل ى ح االت تع رُّ ض ألش عة م ن مص ادر يتيم ة .وبع ض الح وادث
المب ّكرة منھا التي وقعت في المكسيك في عام ] ١٩٦٢المرجع  ،[٤٤وف ي الجزائ ر ف ي ع ام ] ١٩٧٨المرج ع
 ،[٤٥وفي المغرب ف ي ع ام ] ١٩٨٤المرج ع  ،[٤٦بيّن ت بوض وح كي ف يمك ن أن تص بح مص ادر التص وير
اإلشعاعي الصناعي مصادر يتيم ة وت ؤدي إل ى ح االت وف اة متع ددة .ومن ذ فت رة أح دث عھ داً ،ظھ رت أمثل ة
ش ملت ص ناعات إع ادة ت دوير اس تخدام المع ادن ]المرج ع [٤٦؛ وھ ذه أ َّدت إل ى تركي ب ُنظ م للتح ّق ق م ن
المحتويات المش ّعة من الخردة المعدنية الواردة .كما أنَّ المصادر اليتيم ة تس ببت أيض ا ً ف ي وق وع إص ابات أو
وفيات بين أفراد الجمھور العام .وقد وقعت ھذه الحوادث في الصين في عام ] ١٩٩٢المرجع  ،[٣٩وإس تونيا
في عام ] ١٩٩٤المرجع  ،[١٨وجورجيا في عام ] ١٩٩٧المرجع  ،[٢٣واسطنبول في الفت رة ١٩٩٩/١٩٩٨
]المرجع  ،[٢١وتايلند في عام ] ٢٠٠٠المرجع  ،[٢٥وغيرھا.
 -٢-٢-٢االستنتاجات
تبيّن ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:

١٠

●

وضع ترتيبات للطوارئ ،استناداً إلى دراسة تحليلية عن األمان ،بشأن فئة التھدي دات الثالث ة،
وك ذلك بش أن فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة ،م ع االھتم ام الش ديد عل ى وج ه الخص وص
بالمشعّعات الصناعية ،التي توجد في دول كثيرة في جميع أنحاء العالم؛

●

وضع ترتيبات للطوارئ بخصوص الطوارئ التي تنطوي على مصادر يتيمة ويمكن أن تقع
بالفعل في أي مكان؛ مما يثبت ضرورة تحديد المواضع التي قد ُتكتشف فيھ ا ھ ذه المص ادر،
ومنھا مواقع صناعات تدوير استخدام المعادن.

الج دول األول – الفئ ات الخم س للتھدي دات المتعلق ة بالمج ال الن ووي واإلش عاعي المس تخدمة ف ي ص ياغة
المتطلبات ][١
ة
فئ
الوصف
٦
التھديدات
المراف ق ،كمحط ات الق وى النووي ة م ثالً ،الت ي يُفت رض بالنس بة إليھ ا أن تق ع فيھ ا أح داث داخ ل
األولى
١٠
الموق ع )بم ا فيھ ا أح داث ذات احتم االت وق وع منخفض ة ج داً( يمك ن أن تتس بب ف ي وق وع آث ار
صحية حتمية عنيفة ١١خارج الموقع؛ أو لوحظ بالنس بة إليھ ا أنَّ مث ل ھ ذه األح داث ق د وقع ت فع الً
في مرافق مماثلة لھا.
المرافق ،كبعض أنواع مفاعالت البحوث مثالً ،التي يُفترض بالنسبة إليھا أن تقع فيھا أحداث داخل
الثانية
)(٧
الموق ع يمك ن أن تتس بب ف ي تع رُّ ض الن اس لجرع ات خ ارج الموق ع عل ى نح و يس وّ غ اتخ اذ
إجراءات وقائية عاجلة وفقا ً للمع ايير الدولي ة)(١٢؛ أو ل وحظ بالنس بة إليھ ا أنَّ مث ل ھ ذه األح داث ق د
وقعت فعالً في مرافق مماثلة لھ ا .وال تش مل فئ ة التھدي دات الثاني ة )خالف ا ً لفئ ة التھدي دات األول ى(
المرافق التي يُفترض بالنسبة إليھا أن تقع فيھا أحداث داخل الموقع )بما فيھا أحداث ذات احتماالت
وقوع منخفضة جداً( يمكن أن تتسبب في وقوع آثار صحية حتمية عنيف ة خ ارج الموق ع؛ أو ل وحظ
بالنسبة إليھا أنَّ مثل ھذه األحداث قد وقعت فعالً في مرافق مماثلة لھا.
المرافق ،كرافق التش عيع الص ناعي ،الت ي يُفت رض بالنس بة إليھ ا أن تق ع فيھ ا أح داث داخ ل الموق ع
الثالثة
يمكن أن تتسبب في جرعات تسوّ غ – أو ف ي تل وث يس وّ غ – اتخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة داخ ل
الموقع؛ أو لوحظ بالنسبة إليھا أنَّ مثل ھذه األحداث قد وقعت فعالً في مرافق مماثلة لھا .وال تشمل
فئة التھديدات الثالثة )خالفا ً لفئة التھديدات الثانية( المرافق الت ي يُفت رض بالنس بة إليھ ا أن تق ع فيھ ا
أح داث تس وّ غ اتخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة خ ارج الموق ع ،أو ل وحظ بالنس بة إليھ ا أنَّ مث ل ھ ذه
األحداث قد وقعت فعالً في مرافق مماثلة لھا.
األنشطة التي يمكن أن تتسبب في طارئ نووي أو إشعاعي يمكن أن يسوّ غ اتخاذ إج راءات وقائي ة
الرابعة
عاجل ة ف ي مك ان غي ر متو ّق ع .وھ ي تش مل األنش طة غي ر المص رح بھ ا ،كاألنش طة المتعلق ة م ثالً
بمص ادر خط رة ت م الحص ول عليھ ا بطريق ة غي ر مش روعة .كم ا تش مل أنش طة النق ل واألنش طة
المصرح بھا التي تنطوي على مصادر محمولة خطرة كمصادر التصوير اإلش عاعي الص ناعي أو
السواتل الت ي تعم ل بالطاق ة النووي ة أو المولِّ دات الحراري ة اإلش عاعية .وتمث ل فئ ة التھدي د الرابع ة
مس توى التھدي دات األدن ى ال ذي يُفت رض أن ه ينطب ق ف ي جمي ع ال دول وف ي ظ ل حمي ع الوالي ات
القضائية.
ً)(١٣
الخامسة األنشطة التي ال تنطوي عادة على مصادر إشعاعات مؤ َّينة لكنھا تفرز ن واتج م ن الم رجح ج دا
ملوثة نتيجة ألحداث تقع في مرافق مندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى أو الثاني ة ،بم ا
أن تصبح َّ
فيھا مثل ھذه المرافق الموجودة في دول أخرى ،بحيث يصل تلوثھ ا إل ى مس تويات تقتض ي ف رض
قيود فورية على النواتج وفقا ً للمعايير الدولية.
١٠
١١
١٢
١٣

تنطوي على انطالق جوي أو مائي لمواد مشعة على تعرُّ ض خارجي )كأن يكون ذلك ناتجا ً عن فقدان الدروع أو عن
حادث حرجي( ينبع من مكان داخل الموقع.
جرعات تتجاوز الجرعات التي يُتوقع أن تستوجب التدخل في جميع األحوال؛ انظر المرفق الثاني الوارد في المرجع
] .[٢انظر المسرد تحت عبارة "األثر الحتمي" ]المرجع .[٧
انظر المرفق الثالث في المرجع ].[٢
شريطة حدوث انطالق ملموس لمواد مشعة من مرفق مندرج ضمن فئة التھديدات األولى أو الثانية.

١١

 -٣المتطلبات الوظيفية
 -١-٣لمحة عامة
األھداف العملية للتص ِّدي للطوارئ ،بصيغتھا المح ّددة في منشور المتطلبات ]المرجع  ،[١ھي:
●

استعادة السيطرة على الموقف؛

●

منع أي عواقب ميدانية ،أو التخفيف من ح ّدتھا إن حدثت؛

●

منع تكرار تعرُّ ض العاملين والجمھور آلثار صحية حتمية؛

●

تقديم إسعافات أولية وإدارة عالج اإلصابات اإلشعاعية؛

●

الحيلولة ،قدر اإلمكان عملياً ،دون ظھور اآلثار العشوائية في المجموعة السكانية؛

●

الحيلولة ،قدر اإلمكان عملياً ،دون ظھور آث ار غي ر إش عاعية عل ى األف راد ول دى المجموع ة
السكانية؛

●

وقاية الممتلكات والبيئة ،قدر اإلمكان عملياً؛

●

التحضير ،قدر اإلمكان عملياً ،الستئناف األنشطة االجتماعية واالقتصادية االعتيادية.

ومن أجل إنجاز ھذه األھدافُ ،تطبَّق متطلَّبات التأھُّب باعتبار ذلك جزءاً من ضمن عملية التخطيط والتأھُّب.
 -١-١-٣المالحظات
درك أھميتھا البارزة بالحس السليم.
ليس ثمة ما يُالحظ ھنا ،ما عدا اإلشارة إلى أنَّ ھذه األھداف ُت َ
 -٢-٣إنشاء إدارة شؤون الطوارئ والعمليات الخاصة بھا
المتطلَّبات الرئيسية بشأن إنشاء إدارة شؤون الط وارئ والعملي ات ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات الط وارئ
]المرجع  [١تتعلق بما يلي:

التصدي

١٢

●

تنفيذ تدابير التص ِّدي الفوري للطوارئ داخل الموقع من دون اإلخالل بمواص لة أداء وظ ائف
األمان التشغيلي؛

●

اإلدارة الفعّالة لعملية التص ِّدي للطوارئ خ ارج الموق ع عل ى نح و من َّس ق م ع عملي ة التص ِّدي
للطوارئ داخل الموقع؛

●

التنس يق ف ي عملي ات التص ِّدي للط وارئ ب ين جمي ع الھيئ ات )األجھ زة( المعني ة بالتص ِّدي
للطوارئ؛

●

تقييم المعلومات الالزمة التخاذ القرارات بشأن تخص يص الم وارد الض رورية طيل ة مراح ل
حالة الطوارئ.

التأھُّب
●

فيم ا يخ ص المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى والثاني ة والثالث ة ،يج ب تحدي د
مراحل االنتقال من عملي ات التص ِّدي للط وارئ العادي ة تحدي داً واض حاً ،بم ا ف ي ذل ك تعي ين
المسؤوليات المسندة إلى أولئك الذين ھم داخل الموقع؛

●

فيم ا يخ ص المراف ق المندرج ة ف ي الفئ ة األول ى أو ف ي الفئ ة الثاني ة ،يج ب تھيئ ة الترتيب ات
الالزم ة للتنس يق ف ي عملي ات التص ِّدي للط وارئ خ ارج الموق ع وداخ ل الموق ع ب ين جمي ع
الھيئات المعنية بالتص ِّدي لھذه الطوارئ؛

●

يجب تھيئة الترتيبات الالزمة للدمج المتكامل بين عملي ات التص ِّدي عل ى الص عيدين ال وطني
والمحلي وعمليات التص ِّدي للطوارئ التقليدية؛

●

يجب وضع الترتيبات الالزمة لنظام القيادة والتح ّكم ،بما في ذلك الترتيبات الالزمة لما يلي:

●

١٤

-

أنشطة التنسيق؛

-

وضع االستراتيجيات؛

-

تسوية المنازعات؛

-

الترتيبات الالزمة للحصول على المعلومات وتقييمھا؛

فيم ا يخ ص أيض ا ً المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى أو الثاني ة ،يج ب وض ع
الترتيب ات الالزم ة للتنس يق ف ي ت دابير التص ِّدي للط وارئ ب ين الھيئ ات المعني ة بالتص ِّدي
للط وارئ والوالي ات القض ائية الت ي تق ع داخ ل منطق ة اإلج راءات االحترازي ة ) (PAZأو
١٤
منطقة تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة ).(UPZ

منطقة اإلجراءات االحترازية ) (PAZھي منطقة محيط ة بمرف ق أُجري ت فيھ ا ترتيب ات تكف ل اتخ اذ إج راءات وقائي ة
عاجلة في حالة وقوع طارئ نووي أو إش عاعي بغي ة تقل يص مخ اطر ح دوث ت أثيرات قطعي ة )حتمي ة( عنيف ة خ ارج
الموقع .و ُتتخ ذ اإلج راءات الوقائي ة داخ ل ھ ذه المنطق ة قب ل انبع اث م واد مش عة أو بع د انبعاثھ ا بوق ت وجي ز أو قب ل
ح دوث حال ة تع رّ ض أو بع دھا بوق ت وجي ز ،وذل ك اس تناداً إل ى األوض اع الس ائدة ف ي المرف ق .وأم ا منطق ة تخط يط
إجراءات وقائية عاجلة ) (UPZفھي منطق ة محيط ة بمراف ق أُجري ت فيھ ا ترتيب ات إج راءات وقائي ة عاجل ة ف ي حال ة
وقوع طارئ نووي أو إشعاعي تجنبا ً لتسريب جرعات خارج الموقع ،وفقا لمعايير األمان الدولية .و ُت َّتخذ اإلج راءات
الوقائي ة داخ ل ھ ذه المنطق ة عل ى أس اس الرص د البيئ ي ،أو – حس ب االقتض اء – اس تناداً إل ى الظ روف الس ائدة ف ي
المرفق.

١٣

 -١-٢-٣المالحظات
يُالح ظ أنَّ كثي رين م ن الم ديرين المعني ين ال ذين تول وا توجي ه الت دابير األوَّ لي ة للتص ِّدي للط وارئ ك انوا غي ر
فعالين ألنھم لم يتلقوا ت دريبا ً ف ي ظ روف ط وارئ واقعي ة ،وأنَّ نظ ام التص ِّدي لھ ذه الط وارئ ل م يُص َّمم لك ي
يواج ه الط وارئ العنيف ة )م ثالً ف ي ث رى ماي ل آيالن د وتش يرنوبل( .فق د ك ان أولئ ك الم ديرون م رتبكين
ومضطربين من جراء وطأة تأثير البيئة اإلجھادية ،وأدوا المھ ام المنوط ة بالمرؤوس ين الت ابعين لھ م ب دالً م ن
التركي ز عل ى أدوارھ م اإلداري ة ،وك ان عل يھم أن ينتقل وا إل ى مواض ع جدي دة ف ي لحظ ات حرج ة ،وك انوا
يفتقرون إلى سُبل التواصل الھاتفية بسبب الض غط الش ديد عل ى خط وط االتص االت ،وأخفق وا ف ي تك وين فھ م
للطبيعة الحقيقية والخطورة الشديدة اللتين تتسم بھما الطوارئ )المراجع  ٩و ١٠و.(٤٧
وأثن اء عملي ة التص ِّدي للط وارئ ]المرجع ان  ٤٧و ،(٤٨ح دث أن تس بب بع ض كب ار المس ؤولين والم ديرين
باالض طراب م ن خ الل وض ع خط ط مخصَّص ة ألغ راض مح َّددة ألنھ م ل م يكون وا عل ى عل م ب الخطط
واإلجراءات التي أقرَّ تھا الھيئ ات الت ي يتبع ون لھ ا .وف ي أحي ان كثي رة ج داً ،أخف ق بع ض كب ار الم ديرين ف ي
إدراك ضرورة مشاركتھم في الدورات التدريبية وضرورة استبانة أدوارھم في حاالت الطوارئ.
كما حدث بعد بدء حالة الطوارئ في ثري مايل آيالند مباشرة أنَّ عدداً كبيراً من موظفي المحط ة عم دوا إل ى
الرجوع إلى غرفة التح ُّكم الرق ابي ،مم ا أدى إل ى تش ويش جھ ود المش ّغلين ف ي فھ م الحال ة الطارئ ة واس تعادة
السيطرة على الموقف في أثنائھا .وكان السبب الداعي إلى لجوء أولئ ك الم وظفين إل ى غرف ة ال تح ُّكم الرق ابي
أنَّ ھذا ھو ما كانوا يفعلونه دائما ً في حال وجود أي مشكلة.
ولكن كان من األمثلة على القيام بعملية ذات كفاءة بمقتض ى الترتيب ات المق ررة الخاص ة بالقي ادة وال تح ُّكم ف ي
ھذا الصدد ،عملية التص ِّدي لحادثة البولونيوم ٢١٠-التي وقعت في لندن .وكان ذلك مشھداً ال س ابقة ل ه؛ غي ر
أنَّ إطار التص ِّدي للطوارئ في المملكة المتحدة ،الذي حدد ترتيبات واضحة للقيادة والتح ّكم بخص وص ت دابير
تص ٍد تشمل ھيئات متعددة )بصرف النظر عن طبيع ة الحادث ة( ،م ع الخب رة المكتس بة م ن كثي ر م ن التم ارين
عل ى التص دي للط وارئ النووي ة واإلرھابي ة ،ھي أ األس اس الراس خ لعملي ة تص ٍد تمي زت بالكف اءة والفعالي ة
]المرجع .[٣٣
 -٢-٢-٣االستنتاجات
تبيّن ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:

١٤

●

وضع ترتيبات للتص ِّدي للطوارئ ،مسبقا ً ووفقا ً لفئة التھديدات؛

●

توضيح أدوار ومسؤوليات أولئك المعنيين بتولي مھام التص ِّدي للطارئ الذي يق ع ،بم ن ف يھم
المعنيون بتوجُّ ه عملية التص ِّدي أو إدارتھا؛

●

الدمج المتكامل ب ين إدارة عملي ات التص ِّدي الت ي تتوالھ ا الس لطات الوطني ة والعملي ات الت ي
تتوالھا ھيئات تص ٍد أخرى ،في أسرع وقت ممك ن ،ف ي موض ع واح د فق ط ،ينبغ ي أن يك ون
من الناحية المثالية على مقربة وثيقة من موقع الطارئ؛

●

إدراك جميع المعنيين في التص ِّدي للطوارئ أنَّ الترتيبات التي ُتط َّب ق عل ى األوض اع العادي ة
ال ُتطبَّق بالضرورة على كل حالة طارئة.

 -٣-٣إجراءات التحديد والتبليغ والتنشيط
المتطلَّب ات الرئيس ية بش أن التحدي د والتبلي غ والتنش يط )التفعي ل( ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان
]المرجع  [١تتعلق بما يلي:

التص ِّدي
●

قي ام المش ِّغلين ف ي المرف ق عل ى الف ور بتحدي د فئ ة الط ارئ المناس بة أو مس توى التص ِّدي
المناسب ،وبمباشرة إجراءات التص ِّدي داخل الموقع؛ وبتبليغ النقطة المعنية بالتبليغات خارج
الموقع وبتوفير المعلومات المح َّدثة لھا؛

●

قيام النقطة المعنية بالتبليغات خارج الموقع على الف ور ب إبالغ جمي ع ھيئ ات التص ِّدي خ ارج
الموق ع ،وقي ام ھيئ ات التص ِّدي خ ارج الموق ع بالمباش رة الفوري ة لعملي ة التص ِّدي المناس بة
المخطط لھا مسبقاً؛

●

المباشرة الفورية لتنفيذ اإلجراءات عقب تل ّقي تبليغ من دولة أخرى؛

●

في حال وقوع طارئ عابر للحدود الوطنية ،يجب قيام الدولة المبلّغة فوراً بتبليغ ال دول الت ي
قد يمسھا الضرر من جراء الطارئ.

التأھُّب
●

إنشاء نقاط تبليغ تكون جاھزة على نحو متواصل لتل ّقي تبليغات الطوارئ؛

●

في الواليات القضائية )الدول( التي توجد فيھا احتم االت ملموس ة لتع رّ ض مص ادر خطي رة
للفق دان ،أو للنق ل م ن موض عھا عل ى أي نح و مخ الِف آخ ر ،يج ب وض ع ترتيب ات لض مان
اطالع مديري العمليات والمسؤولين المحليين المعنيين على المؤشرات التي ُتنبئ عن طارئ
محتمل الوقوع وعلى اإلجراءات الواجب اتخاذھا في حال االشتباه بحالة طارئة؛

●

ض رورة وض ع ترتيب ات لض مان عل م طالئ ع المتص ّدين برم ز الوريق ات ال ثالث واللص ائق
والشارات الدالّة على وجود مواد إشعاعية أو بضائع خطرة وعلى أھمية داللة ھذه العالم ات
والمؤشرات ،واألعراض التي تدل على ضرورة إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان يُحتمل وقوع

١٥

طارئ إشعاعي ،والمبادرة إلى التبلي غ عل ى النح و المناس ب وإل ى اتخ اذ اإلج راءات الفوري ة
األخرى الواجبة في حالة االشتباه بحالة طارئة؛

١٦

●

فيم ا يخ ص المش ِّغلين المعني ين ف ي أي مرف ق م ن المراف ق أو أي ممارس ة م ن الممارس ات
الم ّتبع ة ،المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة أو الرابع ة ،يج ب وض ع
الترتيب ات الالزم ة للتحدي د الف وري لح االت الط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية الفعلي ة أو
المحتملة ،وتعيين مستوى التص ِّدي المناس ب لھ ا .وھ ذا يقتض ي وج ود نظ ام تص نيف لجمي ع
ح االت الط وارئ المحتمل ة اس تناداً إل ى مس تويات إج راءات مح ددة مس بقا بش أن التص ّدي
للطوارئ؛

●

فيما يخص المراف ق المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو الثاني ة ،يج ب تعي ين نقط ة تبلي غ
خارج الموقع ،من الالزم أن تكون جاھزة باستمرار؛

●

فيما يخص المرافق أو الممارسات المندرجة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة
أو الرابع ة ،يج ب تعي ين ش خص يك ون موج وداً ف ي الموق ع ف ي ك ل األوق ات ،ومنوط ا ً
بالصالحيات والمسؤوليات التالية :تصنيف حاالت الطوارئ ،وبنا ًء على التص نيف ،الش روع
على الفور في عملية التص ِّدي المناسب؛ وتبلي غ نقط ة التبلي غ المعني ة خ ارج الموق ع؛ وت وفير
المعلومات الكافية للقيام بإجراءات التص ِّدي الفعال خارج الموقع .ويجب تزويد ھذا الش خص
بوسائل مالئمة تم ّكنه من تح ذير م وظفي التص ِّدي داخ ل الموق ع وإب الغ نقط ة التبلي غ خ ارج
الموقع بذلك؛

●

على مش ّغلي أي مرفق من المرافق أو القائمين بأي ممارسة من الممارسات المتبعة في فئات
التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يض عوا ترتيب ات لض مان كفاي ة الترتيب ات
الالزمة الستخالص المعلومات على الفور ،أو إبالغھا إلى السلطات المسؤولة؛

●

ضرورة المباش رة الفوري ة لعملي ة التص ِّدي بن ا ًء عل ى ص دور إع الن ع ن وق وع ط ارئ م ن
رتبة معيّنة في مرفق أو أثناء ممارسة متبعة مما يندرج ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو الثاني ة
أو الثالثة أو الرابعة ،وكذلك تحدي د المس ؤوليات وإج راءات التص ِّدي األولي ة لجمي ع الھيئ ات
المعنية بالتصدي؛

●

فيم ا يخ ص المراف ق المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو الثاني ة ،يج ب أن ُيظ ِھ ر تقي ي ُم
التھدي دات بوض وح أنَّ بالمس تطاع تنفي ذ إج راءات التحدي د والتبلي غ والتنش يط وغيرھ ا م ن
إجراءات التص ِّدي األولية في حينھا؛

●

وج وب وض ع ترتيب ات تكف ل ت وافر ع دد ك اف م ن الم وظفين ل دى ھيئ ات التص ِّدي ألداء
إجراءات التص ِّدي األولية المسندة إليھا؛

●

وجوب وضع ترتيبات تكفل القيام بالتص ِّدي ألي حال ة طارئ ة ل م يتس ن إع داد خط ط وت دابير
تفصيلية مق َّدما ً بشأن التص ِّدي لھا؛

●

على الدولة أن ُتعلِم الوكال َة وسائر الدولة بنقطة االتصال والتحذير التابعة لھا؛

●

عل ى الدول ة أن تض ع ترتيب ات تكف ل تبلي غ ال دول الت ي ق د يم ّس ھا الض رر م ن ج راء وق وع
طارئ عابر للحدود الوطنية؛

●

عل ى الدول ة أن تض ع ترتيب ات تكف ل تبلي غ أي دول ة ينبغ ي أن تتخ ذ فيھ ا إج راءات وقائي ة
عاجلة.

 -١-٣-٣االستنتاجات
في الحالتين الطارئتين اللتين وقعتا في مرفقي ثري مايل آيالند وتش يرنوبل ،ل م يُس لَّم ف ي الب دء المش ِّغلون ف ي
المرفقين بمدى عنف الطارئين النوويين اللذين وقعا ھناك ،حت ى م ع وج ود مؤش رات ال تقب ل الج دل بش أنھما
كانت تدل على ذلك ]المراجع  ٩و ٣٧و .[٤٩وقد عُزيت ھذه اإلخفاقات إلى أنَّ التدريب الذي تلقّوه ل م يش مل
الحوادث العنيفة ،وأنَّ اإلجراءات المتبعة فيھما كان ينقصھا معايير محددة مسبقا ً يُستند إليھا في تصنيف رُتب
األحداث وتحديد تدابير التص ِّدي المناسبة لھا .ولم توجه العناية إلى الطوارئ العنيفة ألنَّ الم وظفين ل م يكون وا
على اقتن اع باحتم ال وقوعھ ا ،حت ى ب الرغم م ن اعتبارھ ا م ن المس لّمات الض رورية ف ي الدراس ات التحليلي ة
العلمية ذات المصداقية.
وق د أس ھم ارتب اك المش ِّغلين ف ي ح ادثي ث ري ماي ل آيالن د وتش يرنوبل ف ي عن ف الح ادثين ،ألن المش ِّغلين ل م
يتخذوا اإلجراءات المناسبة في مرحلة مب ّكرة .ومن ثم فقد حاول مش ِّغلو المرف ق ،ف ي حال ة ح ادث ث ري ماي ل
آيالند ،التأكيد بأنھم يتخذون اإلجراءات التخفيفية الصحيحة بالتعوي ل عل ى أداة وحي دة ،مم ا أثب ت أن ه أس لوب
مض لِّل بمقتض ى ظ روف الحال ة الطارئ ة ،حت ى عل ى ال رغم م ن وج ود مؤش رات ال ج دال فيھ ا دلَّ ت عل ى
انصھار قلب المفاعل ]المرجعان  ٩و.[٣٧
وحدثت عدة طوارئ إشعاعية اشتملت عل ى مص ادر يتيم ة خط رة ،تفاقم ت خطورتھ ا عن دما ل م يفھ م ج امعو
الخردة المعدنية داللة رمز الوريقات ال ثالث .ذل ك أنَّ القص د ال دقيق م ن ھ ذا الرم ز ھ و أن يش ير إل ى وج ود
إشعاعات ال أن يشير إلى وجود خطر ج ِّدي محتمل .ومع ذلك ،فقد أصبح رمزاً معترفا ً ب ه عل ى نط اق واس ع
بأنه يشير إلى وجود خطر إشعاعي ،وإنْ كانت الخبرة المكتسبة من ھذين الحادثين ق د بين ت بوض وح أنَّ ھ ذا
االعتراف ال يحظى بالشمول العالمي ]المراجع  ٢١و ٢٥و.[٥٠
شخصوا اإلصابات بأنھا ط وارئ مس َّ
وفي عدد من الحاالتُ ،ح ِّددت ھذه الطوارئ من قِبل األطباء الذين ّ
تحثة
بفعل اإلشعاعات .غي ر أنَّ ھ ذه الشخص يات كثي راً م ا كان ت تت َّ
أخر ألنَّ األطب اء ل م يكون وا عل ى دراي ة وثيق ة
باألعراض الناتجة عن التعرُّ ض لإلشعاعات ]المرجع .[١٣
وفي حادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن ،تم التسليم باحتمال كون األعراض التي تب َّدت على أحد المرضى ناتج ة
عن إشعاعات .غير أنه لم يتم التسليم بالقيود التي كانت تح ّد م ن اإلج راءات المتخ ذة الختب ار ھ ذا التش خيص
المحتمل .ومن حيث الج وھر ،ك ان االختب ار األوّ ل ي يس تند إل ى القي ام بقياس ات لمع ّدل الجرع ة والتل وّ ث فيم ا

١٧

تع رّ ض ل ه الم ريض والبيئ ة المحيط ة .ولك نْ لألس ف ،ل م تك ن مُبتعِث ات ألف ا ُتص ادَ ف عل ى نح و ش ائع ف ي
المستشفيات ،ولم تكن األجھزة قادرة على كشف إشعاعات ألفا من البولونيوم] ٢١٠-المرجع .[٣٣
وفي كثير من الحوادث ،وخصوصا ً المندرجة في فئتي التھديدات الثالث ة والرابع ة ،كثي راً م ا يك ون االفتق ار إل ى
الت دريب المناس ب ،أو ع دم تنفي ذه بكف اءة ،كالھم ا مُسِ بّب الح ادث نفس ه والس بب ف ي ع دم اإلس راع إل ى التس ليم
بوقوع ه .وم ن األمثل ة عل ى ذل ك ح ادث مرف ق التش عيع ف ي س ان س لفادور ]المرج ع  .[١٤وف ي ذل ك الح ادث،
تع رَّ ض موظف ون غي ر م درَّ بين لجرع ات إش عاعية خطي رة الش أن حينم ا ك انوا يح ررون حرك ة رفّ مص ادر
محش ور؛ وحت ى عل ى ال رغم م ن ذھ اب أولئ ك الم وظفين إل ى المستش فى ومتالزم ُة أع راض التع رُّ ض الح اد
ٌ
بادية عليھم ،انطوت واقعة الحدَث من دون التسليم بخطورة شأنه .وقد وق ع بالفع ل ح ادث آخ ر قب ل
لإلشعاعات
أن تم التسليم بوجود مشكلة في ھذا الصدد.
وحالما يتم تحدي د وق وع حال ة طارئ ة ،ال ب َّد م ن وج ود مس ار معل وم جي داً وس ھل الوص ول إلي ه للتبلي غ عنھ ا
ولتنشيط )تفعيل( تدابير التص ِّدي المناسبة لھا .وقد أظھرت الخبرة المكتسبة أنَّ الترتيبات الالزمة للتعام ل م ع
الطوارئ خارج نطاق القطاع النووي التي تطرح أخطاراً تتھ َّدد الجمھ ور الع ام ،م ع أنھ ا متس اوية م ن حي ث
الضرورة ،كثيراً ما تك ون أق ل درج ة م ن حي ث المتان ة .فف ي ح ادث غوياني ا ]المرج ع  ،[١٣ك ان ھن اك ع دم
وضوح بشأن كيفية اإلبالغ عن الحادث إل ى الس لطات المحلي ة لك ي تش رع عل ى الف ور ب اإلجراءات المحلي ة.
وحالما يتم تحقيق ذلك ،تكون ھناك ضرورة لالضطالع بإجراءات عمل على المستوى المحلي بش أن اإلب الغ
على الصعيد الوطني ،وما يتبع ذلك من التص ِّدي على الص عيد ال وطني .غي ر أن ه يُالح ظ ف ي ك ل مرحل ة م ن
المراح ل ،أنَّ الحاج ة كان ت ت دعو إل ى االرتج ال ألن ه ل م ي تم إع داد خط ط تص ٍد واض حة للط وارئ م ن أج ل
التعامل مع وضع من ھذا القبيل .وك ان م ن الممك ن تكيي ف بع ض العناص ر الخاص ة بالتص ِّدي المس تمدة م ن
الخطط الخاصة بالطوارئ النووية ،ولكن لم يكن ممكنا اجتناب حدوث حاالت ّ
تأخر في نشر الموارد الالزم ة
على نحو فعال.
وأما في الح ادث الخ اص ب البولونيوم ٢١٠-ف ي مرف ق لن دن ،فل وحظ أن ه باإلض افة إل ى الس كان المقيم ين ف ي
المملكة المتحدة ،كان عدد كبي ر م ن األش خاص ال ذين يُحتم ل أنھ م تعرَّ ض وا إلش عاعات البولوني وم ٢١٠-م ن
الزائرين من وراء البحار ،ممن كانوا نزالء أو زائرين في أحد الفنادق أو ف ي مواض ع أخ رى كان ت مش مولة
في الحادثة .وكان ال ب َّد من متابعة حالة أولئك األشخاص .وبغي ة معالج ة ھ ذه القض ية ،أنش أت وكال ة الحماي ة
الصحية ) (HPAفريق المشورة الخاصة بما وراء البحار )] (OATالمرجع  .[٣٣ولم يكن ھ ذا الفري ق ج زءاً
ف ي الس ابق م ن خط ة الط وارئ ل دى الوكال ة الم ذكورة ،ولك ن ب ات م ن الواض ح اآلن أنَّ أي ط ارئ يق ع ف ي
مدينة كبرى من األرجح أن يشمل زائرين أجانب ،ومن الالزم مواءمة الخطط مع ھذه القضية.
ومن خالل العم ل م ع مكت ب وزارة الش ؤون الخارجي ة وش ؤون الكمنول ث ف ي المملك ة المتح دة ) ،(FCOق َّدم
فري ق المش ورة الخاص ة بم ا وراء البح ر الت ابع لوكال ة الحماي ة الص حية إحاط ات إعالمي ة إل ى ممثل ين م ن
الس فارات والبعث ات ف ي لن دن .وألنَّ ھن اك أف راداً م ن بل دان م ن وراء البح ار ق د ت م تحدي دھم ب أنھم أش خاص
اع لمتابع ة ح التھم م ن خ الل قن وات دبلوماس ية
يُحتم ل تلق يھم جرع ات م ن البولوني وم ،٢١٠-فق د ُب ذلت مس ٍ

١٨

وقن وات ص حية عمومي ة .وق د ُح ِّددت ھوي ة م ا مجموع ه  ٦٦٤شخص ا ً م ن  ٥٢بل داً ،ولك نْ ھن اك ع دد م ن
المشاكل في المتابعة للنتائج وتقديم التعقيبات بشأنھا ،ومنھا ما يلي:
●

اتضح أنَّ المعلومات من خالل القنوات الدبلوماسية لم تك ن تص ل بالض رورة إل ى المنظم ات
ذات الصلة في البلد المعني.

●

ھ ذا م ا دف ع إل ى القي ام بمح اوالت االتص ال بالھيئ ات الوطني ة المعني ة إم ا م ن خ الل قن وات
الوقاية من اإلشعاعات وإما من خالل قنوات االتصال المعنية بالصحة العمومي ة .وال ب َّد م ن
القول مجدداً بأنَّ ھذا كان ينطوي على تح ِّديات ،وكان يستھلك كثيراً من الوقت.
في مرحلة مبكرة م ن الحادث ة ،أُبلغ ت الوكال ُة رس ميا ً بوقوعھ ا ،باعتب ار ذل ك م ن المتطلب ات

●

الت ي تقتض يھا اتفاقي ة التبلي غ المب ّك ر ع ن وق وع ح ادث ن ووي ]المرج ع  .[٥١ولك ن ل م ي تم
استخدام ترتيبات الوكال ة الخاص ة باالتص ال ف ي ح االت الط وارئ عل ى الص عيد ال وطني إال
بعد مواجھة صعوبات االتصال المشار إليھا أعاله .وباس تعادة األح داث الماض ية ،يُس تخلص
أنه لو تمت االستفادة في مرحلة أبكر من ھذه القدرة التي تتيحھا الوكالة لكان ذلك أجدى.
وحت ى عن دما أمكن ت إقام ة االتص االت وتمري ر المعلوم ات ع ن االختب ارات الت ي ك ان يُعتق د ب أن إجراءھ ا
ض روري ،ك ان الحص ول عل ى م ردود م ن التعقيب ات والمالحظ ات ع ن النت ائج مش وبا ً باالرتب اك والتش تت.
وباإلجمال ،كانت نسبة النتائج المتلقاة أقل من  ٢٥في المائة من النتائج المحددة أص الً .وف ي بع ض الح االت،
ُذكر أنَّ اإلبالغ عن النتائج كان متعذراً ألسباب تقتضيھا تش ريعات حماي ة البيان ات أو بمس ائل تتعل ق بالح افظ
على الثقة الطبية .والنتائج المبلَّغ عنھا كانت متالئمة مع سمات صورة تقييم المخاطر المع َّدة من خ الل رص د
تعرُّ ض األفراد والبيئة في المملكة المتحدة .غير أنه يتضح أنَّ عدم االتساق ف ي اإلب الغ عل ى الص عيد ال دولي
يمكن أن يكون قضية خطيرة الشأن في التصدي للطوارئ في المستقبل.
مفرط ة ش ديدة أثن اء الخض وع للع الج باألش عة ك ان
كما أنَّ عدد األشخاص الذين تعرَّ ضوا لجرعات إشعاعية ِ
من الممكن أن يكون محدوداً م ن خ الل الكش ف المب ّك ر ع ن الح وادث .وعل ى س بيل المث ال ،ف ي حال ة ح ادث
كوس تاريكا ،م ع أنَّ التكنول وجيين تس اءلوا ع ن الس بب ف ي بق اء ع دد م رات الع الج عل ى حال ه م ع اس تخدام
مصدر مشع جديد كما كان مع استخدام المصدر القديم ،فلم ُتتابع ھذه المس ألة ]المرج ع  .[٢٠ول م ت تم اس تبانة
ذلك إال بعد حوالي شھر عندما ارتأى أحد األطب اء أنَّ مرض اه تظھ ر عل يھم أع راض ر ّد فع ل أكب ر مم ا ك ان
يتو ّقع عاد ًة.
وبمقتضى اتفاقية التبليغ المب ّكر عن وقوع حادث نووي ]المرجع  ،[٥١يتعيّن على الدول األط راف ،ف ي حال ة
وقوع حادث نووي قد تكون له عواقب إشعاعية عابرة للح دود ،أن تبلّ غ البل دان الت ي ق د ُتض ارّ من ه وأن تبلّ غ
الوكالة أيضا ً .غير أنَّ وثيقة متطلّبات األمان ]المرجع  [١تمضي أبعد م ن ذل ك فتتطلَّ ب م ن ال دول ،ف ي ح ال

١٩

وقوع طارئ عابر للحدود )أو يتخطى الحدود القومية( ١٥،بأن تبلّغ ،على نحو مباش ر ،أو م ن خ الل الوكال ة،
الدول التي قد تتضرَّ ر من جرائه .ولكنَّ استجابة الدول للتح ذيرات الص ادرة م ن مرك ز الحادث ات والط وارئ
التابع للوكالة بالطوارئ العابرة للحدود الوطنية قد ّ
تأخرت ألنَّ الدول ل م تح دد نقط ة تح ذير ،أو ل م يك ن ل ديھا
إمكانية الوصول إلى شخص يتكلم باللغة اإلنكليزي ة ،أو ل م تواص ل عملي ة الرص د ،أو ل م تتأ ّك د م ن ص الحية
تشغيل آالت الفاكس المستخدمة لتل ّقي ھذه التحذيرات.
 -٢-٣-٣االستنتاجات
تبيّن ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:

١٥

٢٠

●

وض ع إج راءات ُت َّتب ع ف ي تش غيل المراف ق الت ي تن درج ف ي فئ ات التھدي دات األول ى والثاني ة
والثالث ة؛ لك ي يسترش د بھ ا المش ّغلون ف ي إدراك تعاق ب مراح ل الح ادث المح َّددة ف ي تحلي ل
األمان ،بما في ذلك مراحل التعاقب الضعيفة االحتمال؛

●

حسن ّ
اطالع العاملين في صناعة إع ادة دورة اس تخدام المع ادن عل ى رم ز الوريق ات ال ثالث
وعلى األجھزة المحتوية على مصادر خطرة ،وضرورة رصد وجود مواد مشعة في الخ ردة
المعدنية الواردة ومختلف مسارات المنتجات؛

●

وضع إرشادات توجيھية لألطباء بشأن التعرُّ ف على اإلصابات اإلشعاعية؛

●

تشجيع العاملين في معالجة المرضى باستخدام تقني ات الع الج باألش عة ،والمعني ين ف ي س ائر
األحوال التي يمكن أن يتلقى فيھا المرضى جرعات إشعاعية عالية ،ومنھا مثالً مج ال الط ب
ُّ
التدخلي ،عل ى اتخ اذ موق ف تش ُّككي ،بحي ث ُتت ا َبع أيّ واقع ٍة غي ر متو ّقع ة متابع ة
اإلشعاعي
مناسبة؛

●

قي ام ال دول بوض ع وص ون الترتيب ات الالزم ة للمب ادرة عل ى الف ور بتبلي غ الوكال ة وأي دول
يُحتمل أن ُتضارّ في حال وقوع طارئ إشعاعي له عواقب عابرة للحدود ،ولتكون على أھب ة

يُعرَّ ف الطارئ الذي يتخطى الحدود القومية )أو الوطنية( بأنه طارئ نووي أو إشعاعي ذو أھمية إشعاعية ،فعلية أو
متصورة ،بالنسبة ألكثر من دولة واحدة ،ويشمل ذلك ما يلي:
محتملة أو
َّ
) (١انبعاث مواد مشعة ملموسا ً عبر الحدود )إال أن الطارئ عبر اإلقليمي ال يعني بالضرورة انبعاث مواد مشعة انبعاثا ً
ملموسا ً عبر الحدود(؛
) (٢حدوث طارئ عام في مرفق أو أي حدث آخر يمكن أن يؤدي إلى انبعاث مواد مشعة انبعاثا ً ملموسا ً )جويا ً أو
مائيا ً( عبر الحدود؛
) (٣اكتشاف حدوث فقدان أو إزالة غير مشروعة لمصدر خطير تم نقله عبر حدود وطنية ،أو يُشتبه في أن يكون قد تم
نقله عبرھا؛
) (٤حدوث طارئ يؤدي إلى إرباك كبير لحركة التجارة أو السفر الدولية؛
) (٥حدوث طارئ يسوّ غ اتخاذ إجراءات وقائية تجاه المواطنين األجانب أو السفارات األجنبية في الدولة التي يقع فيھا؛
) (٦حدوث طارئ يؤدي أو قد يؤدي إلى آثار قطعية عنيفة وينطوي على خطأ و/أو مشكلة )تتعلق بالمعدات مثال أو
بالبرامج الحاسوبية( يمكن أن يكون لھما آثار خطيرة على األمان على الصعيد الدولي؛
) (٧حدوث طارئ يؤدي إلى ب ّ
ث مشاعر القلق البالغ بين سكان أكثر من دولة واحدة نتيجة لخطر إشعاعي فعلي أو
متص َّور.

االس تعداد لالس تجابة إل ى أي تبلي غ يص در م ن دول ة أخ رى ،باتس اق م ع إج راءات الوكال ة
]المرجع .[٥٢
 -٤-٣اتخاذ اإلجراءات المخ ِّففة
المتطلّب ات الرئيس ية بش أن اتخ اذ اإلج راءات المخ ِّفف ة ،المش مولة ف ي منش ور متطلّب ات األم ان ]المرج ع ،[١
تتعلق بما يلي:

التص ِّدي
●

قيام طالئع المتصدين باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل إلى أدنى ح ٍّد م ن عواق ب أي ط ارئ
يندرج في فئة التھديدات الرابعة؛

●

قيام المش ّغل المعني بأي مرفق من المرافق أو ممارسة من الممارس ات ،المندرج ة ف ي فئ ات
التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ،بتنفيذ اإلج راءات الالزم ة للتقلي ل إل ى أدن ى
ح ٍد من عواقب أي طارئ؛

●

قيام دوائر خدمات الطوارئ بتوفير الدعم لعمليات التص ِّدي ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات
التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة.

التأ ُّھب
●

وض ع الترتيب ات الالزم ة لت وفير الخب رة االختصاص ية والخ دمات ف ي مج ال الوقاي ة م ن
اإلش عاعات للمس ؤولين المحلي ين ولطالئ ع المتص ِّدين ألي حال ة طارئ ة تن درج ف ي فئ ة
التھديدات الرابعة ،ولتوفير اإلرشادات التوجيھية لطالئع المتص ّدين بشأن التص ِّدي للط وارئ
ذات الصلة بالنقل ولحاالت االشتباه باالتجار غير المشروع؛

●

تزوي د المش ّغل المعن ي بممارس ة م ن الممارس ات المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات الرابع ة،
بالتدريب األساسي على الوسائل الخاصة بالتخفيف من العواقب التي يُحتم ل أن تترت ب عل ى
الطوارئ وبتوفير الوقاية للعمال وللجمھور العام؛

●

وضع الترتيبات الالزمة لقيام المش ِّغل المعني بأيِّ ممارسة من الممارسات التي يُس تخدم فيھ ا
مص در خط ر ،بالتص ِّدي ألي حال ة طارئ ة تنط وي عل ى ذل ك المص در ،بم ا ف ي ذل ك ت وفير
ال ُس بل الكفيل ة باالس تعانة باختصاص ي ف ي تقي يم اإلش عاعات أو بمس ؤول ع ن الوقاي ة م ن
اإلشعاعات؛

●

وضع ترتيبات للشروع على الفور بالبحث والتفتيش وإصدار تحذير للجمھور العام ف ي ح ال
فقدان أي مصدر من المصادر الخطرة؛

٢١

●

وضع الترتيبات الالزمة لقيام مش ِّغلي المرافق المندرجة في فئات التھديدات األولى أو الثاني ة
أو الثالث ة ،باتخ اذ إج راءات مخ ِّفف ة للحيلول ة دون ح دوث أي تص عيد ف ي ش دة التھدي دات،
وإلعادة المرفق إلى حالة مأمونة ومستقرة ،وللح ّد من احتماالت وق وع ح االت انط الق م واد
مشعة أو حاالت تعرّ ض لإلشعاعات ،وللتخفيف م ن العواق ب الت ي ت نجم ع ن أي حال ة فعلي ة
من حاالت االنطالق أو التعرُّ ض؛

●

فيما يخص أيضا ً المراف ق المندرج ة ف ي ھ ذه الفئ ات م ن التھدي دات نفس ھا :وض ع الترتيب ات
الالزمة لتوفير المساعدة التقنية لموظفي التشغيل ،ولوجود أفرقة جاھزة خاصة بالتخفيف من
العواق ب ،ولوج ود المع دات الالزم ة ف ي مواض عھا المح ددة لھ ا ،وتھيئ ة الم وظفين المعني ين
بتوجيه مسار إج راءات التخفي ف ،وللحص ول عل ى ال دعم ف وراً م ن أجھ زة الش رطة ودوائ ر
الخ دمات الطبي ة ودوائ ر خ دمات مكافح ة الحرائ ق خ ارج الموق ع ،ولت وفير الس بل الكفيل ة
بوصول موظفي الدعم من خارج الموقع إلى المرفق وتوفير المعلومات الالزمة لھم.

 -١-٤-٣المالحظات
إنَّ الط وارئ بحك م طبيعتھ ا ذاتھ ا تس تدعي التص ِّدي الف وري لھ ا .ول ذلك ف إنَّ م ن األم ور األساس ية ج داً ھ و
اإلدراك المب ّك ر بوق وع ح دث م ا ،وھ ذا الموض وع مش مول ف ي القس م الفرع ي الس ابق .غي ر أنَّ العدي د م ن
الطوارئ التي اس ُتعرضت تكشف عن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بالسرعة الضرورية ،حتى م ع أن ه تب يّن
أنھا كان ت تح دث .وف ي بع ض الح االت ،ل م يك ن الموظف ون داخ ل المرف ق عل ى أھب ة االس تعداد ألداء المھ ام
الوظيفي ة المس َندة إل يھم بش أن التص ِّدي للط وارئ ،وذل ك م ن ج راء األوض اع الخطي رة الت ي كان ت موج ودة
)ومنھا مثالً ارتفاع مستويات اإلشعاعات أو درجات الحرارة( .وفي حاالت أخرى ،كانت اإلجراءات الم ّتبع ة
والتدريبات المتلقاة غير فعالة ألنھا لم ُتعن بمعالجة جميع الطوارئ الممكنة الوق وع ،ل م يتس ن اتباعھ ا إال بع د
أن تم تشخيص األسباب األساسية الكامن ة خل ف األح داث ]المراج ع  ٣٧و ٤٩و ٥٣و ،[٥٤أو ل م تنظ ر بع ين
االعتبار إلى استجابة النظم أو األجھزة والمع دات تح ت وط أة أوض اع الط وارئ ]المرجع ان  ٣٠و .[٥٥وق د
ظھرت ھذه الجوانب من القصور اإلجرائية والتدريبية حت ى عل ى ال رغم م ن أنَّ األوض اع الش ديدة الخط ورة
كانت نتيجة منطقية تنطوي عليھا الطوارئ االفتراضية ]المرجعان  ٤٩و.[٥٤
وفي بعض الطوارئ التي وقعت داخل المرافق ،تأ ّخر وصول المساعدة من الھيئات خارج الموقع وذلك لع دم
وجود تدابير احتياطية لتوفير السُبل الكفيلة بوصولھا الفوري ،أو لعدم توافر معلومات عم ا يمك ن تو ُّقع ه عن د
وصولھا ،أو لعدم وجود تدابير مناسبة للوقاية من اإلش عاعات التخاذھ ا ف ي الح ال .وعل ى س بيل المث ال ،ك ان
بمستطاع االطفائيين المحليين أن يتصدّوا لحادث تشيرنوبل في غضون الساعات القليلة األول ى؛ غي ر أنھ م ل م
يكونوا على تدريب كا ٍ
ف ولم يكن لديھم وسائل وقاية شخصية وافية ب الغرض ،مم ا أس ھم ف ي تش ُّكل جرع ات
عالية تعرَّ ضوا لھا.

٢٢

 -٢-٤-٣االستنتاجات
تبيّن ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

االضطالع باإلجراءات التخفيفية عقب تحديد وقوع حالة حدَ ث ،على أسرع نحو ممك ن ،ألن
ُّ
التأخر في ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العواقب؛

●

تھيئة الترتيبات الالزمة التي يستطيع بواسطتھا مش ّغلو المرافق وال ذين يض طلعون باألنش طة
المعني ة بالمص ادر المحمول ة الخط رة )فئ ة التھدي دات الرابع ة( أن يض طلعوا ب اإلجراءات
المخ ِّففة على الفور؛

●

التحسّب في الترتيبات الخاصة بالطوارئ لألوضاع الفعلية  -ومنھا على سبيل المثال من اطق
مس تويات اإلش عاعات العالي ة  -الت ي ق د ت ؤثر ف ي القابلي ة الوظيفي ة للترتيب ات الخاص ة
بالطوارئ وفي حسن تنفيذ اإلجراءات الم ّتبعة في الطوارئ؛

●

التحسّب في الترتيبات الخاصة بالطوارئ لمتطلبات المعلوم ات والم وارد ألي ھيئ ات خ ارج
الموق ع تق ِّدم المس اعدة داخ ل الموق ع ،ولض رورة االتص ال بھ ا عل ى جن اح الس رعة وت وفير
سبيل وصولھا الفوري إلى الموقع.

 -٥-٣اتخاذ اإلجراءات الوقائية العاجلة
المتطلب ات الرئيس ية بش أن اتخ اذ اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان
]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:

التص ِّدي
●

ضرورة إنقاذ حياة الناس؛

●
●

ضرورة منع حدوث آثار قطعية حادة واجتناب الجرعات بالتدابير المضادة؛
ضرورة تعديل اإلجراءات الوقائية كلما أُتيحت المعلومات؛

●

عدم مواصلة أي إجراء وقائي عندما تنعدم مسوّ غاته.

التأ ُّھب
●

تحديد مستويات التد ُّخل الوطنية المثلى؛

●

اعتماد مبادئ توجيھية وطنية بشأن إنھاء العمل باإلجراءات الوقائية العاجلة؛

●

ت وفير المعلوم ات لطالئ ع المتص ِّدين بش أن الض رورة العاجل ة لإلس راع بإنق اذ حي اة الن اس
والحيلولة دون وقوع إصابات خطيرة؛

٢٣

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخص المرافق المندرجة في فئ ة التھدي دات األول ى أو الثاني ة،
التخاذ وتنفيذ القرارات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذھا خارج الموقع؛

●

وضع الترتيبات التي تم ّكن المس ؤولين خ ارج الموق ع م ن اتخ اذ الق رارات بش أن اإلج راءات
الوقائية الواجب تطبيقھا على الفور؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة للوالي ات القض ائية ،الواقع ة داخ ل من اطق اإلج راءات االحترازي ة
و/أو مناطق تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة؛ التخاذ اإلجراءات العاجلة على الفور؛

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخص مش ِّغل مرفق من المرافق المندرجة في فئات التھدي دات
األولى أو الثانية أو الثالثة ،لضمان أمان األشخاص الموجودين في الموقع؛

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخص مش ِّغل مرفق من المرافق المندرجة في فئات التھدي دات
األولى أو الثانية أو الثالثة ،لضمان توافر وسائل االتصاالت الجاھزة الضرورية.

 -١-٥-٣المالحظات
المرافق التي تندرج في فئتي التھديدات األول ى والثاني ة ،ھ ي بحك م تعريفھ ا مراف ق يمك ن أن ت ؤدي األح داث
االفتراضية التي قد تقع فيھا إلى تع رض الن اس خ ارج الموق ع إل ى جرع ات تس تدعي اتخ اذ إج راءات وقائي ة
عاجل ة .وتش مل ھ ذه اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة :اإلخ الء ،وس ّد الغ دة الدرقي ة ب اليود ،وف رض قي ود عل ى
استھالك األغذية والمياه التي يمكن أن تكون ملوّ ثة .وقد ح َّتم حادث تشيرنوبل ،عل ى وج ه الخص وص ،اتخ اذ
إج راءات عاجل ة خ ارج الموق ع ]المرج ع  .[١٠وك ان م ن الممك ن أن ي ؤدي ح ادث ث ري ماي ل آيالن د إل ى
جرعات خطيرة الشأن خ ارج الموق ع ل و ل م تحتج ز وس ائل االحت واء الم واد المش عة الت ي انطلق ت م ن ج راء
انصھار قلب المفاعل .وفي أثناء ذلك الحدث ،جرى االضطالع بإخالء بعض األن اس احترازي ا ً ]المرج ع .[٩
ُ
واضطلع أيضا ً بإجالء احترازي أثناء حادث توكايمورا ]المرجع .[١٢
وكان بعض المسؤولين المحليين غير راغبين في إص دار أم ر ب اإلخالء ألنھ م ك انوا يظن ون خط أ ً أنَّ ذل ك
كان من شأنه أن يسبب الذعر والعديد من حوادث االص طدام المميت ة ف ي أثن اء حرك ة الم رور .ولك ن بع د
قرابة خمسين سنة من البحوث ]المراجع  ٥٦و ٥٧و [٥٨في موض وع عملي ات اإلخ الء الكب رى )بم ا ف ي
ذلك ما جرى منھا ف ي أثن اء التص دي لط وارئ إش عاعية ش ديدة وانط الق م واد كيميائي ة س امة ،واكتش اف
قنبل ة غي ر مفجَّ رة م ن مخلَّف ات الح رب العالمي ة الثاني ة ،واألعاص ير المطر ّي ة( تب يّن أنَّ عملي ات اإلج الء
شائعة نسبيا ً وأنه يمكن االضطالع بھا من دون التسبب بالذعر أو ازدياد مخاطر إصابات حوادث المرور
المميت ة ]المراج ع  ٥٧و ٥٩إل ى  .[٦١كم ا أنَّ الخب رة المكتس بة م ن عملي ات إخ الء ج رت ف ي التص دي
لإلعصارين الماطِ رين ،كاترينا وريتا ،والتي اشتملت على أعداد كبيرة من السكان ،أثبتت بوض وح أھمي ة
اإلدارة الدقيق ة لت د ُّفق حرك ة الم رور ال ذي ين تج بالض رورة ع ن ھ ذه األح داث ،وأھمي ة ت وفير المركب ات
الالزمة ]المرجع .[٦٢

٢٤

وأما في حادث ثري مايل آيالند ،فبعد يومين من انصھار قل ب المفاع ل ،وُ جّ ھ ت النص ائح بش أن إبع اد النس اء
الحوام ل واألطف ال مم ن ل م يبلغ وا س نَّ مرحل ة الدراس ة االبتدائي ة إل ى مس افة خمس ة أمي ال م ن نص ف قط ر
المنطقة ]المرج ع  .[٦٣وق د أُجل ي م ا يق ارب خمس ة أض عاف ع دد الن اس ال ذين ُنص حوا تحدي داً بالقي ام ب ذلك
]المراج ع  ٥٦و ٦٤و ٦٥و .[٦٦وك ان الس بب ف ي كثي ر مم ا ج رى يع ود إل ى االرتب اك والتض ارب ف ي
المعلومات عن مدى خطورة الحادث ،وكذلك إلى التو ُّقعات باللجوء إلى مزيد م ن عملي ات اإلخ الء فيم ا بع د.
وكانت اإلجراءات الحمائية في حادث ثري مايل آيالند تستھدف فئ ة فرعي ة م ن الس كان )أي النس اء الحوام ل
ص رت ف ي التوض يح ب أن الغ رض م ن إج الء النس اء الحوام ل
وأطفال رياضى األطفال( .غير أنَّ السلطات ق َّ
ُ
كان من أجل حماية األ ِج ّنة .وكان من تبعات ذلك أن النساء مم ن بلغ ن س ن الحم ل واألس ر الت ي ل ديھا موالي د
كلھم آثروا اإلجالء ]المرجع .[٦٧
وال ب َّد م ن الق ول ب أنَّ اإلج راءات الوقائي ة ف ي أثن اء ح ادث ث ري ماي ل آيالن د ل م تك ن تام ة ف ي أي ح ال م ن
األحوال .ولو كان االحتواء قد أخفق ،لكان وقع تعرُّ ض لإلش عاعات خطي ر الش أن ب ين أف راد الجمھ ور الع ام.
وكان ينبغي أن يُستدل من ارتفاع مستويات اإلشعاعات داخل ھياكل االحتواء على ضرورة اتخاذ المزي د م ن
اإلجراءات الوقائية الشاملة .وقد تبيّن في االستقصاء الذي أجرته اللجنة الرقابية النووية أنه كان أدع ى للح ذر
التوصية باإلجالء االحترازي في الوقت الذي أخذ فيه قلب المفاعل يتضرر ألن مبنى االحتواء  ...كان يمتلئ
واق واح ٍد،
بالغازات واألبخرة الكثيفة اإلشعاعية ،مما يترك الجمھور ف ي الج وار غي ر مح ّم ي إال م ن ح اج ٍز ٍ
ھو االحتواء ،وھو حاجز له مع ّدل تس رّ ب معل وم ال يحت اج س وى إل ى ض غط داخل ي لك ي ي دفع التس رّ ب إل ى
الخارج ]المرجع  .[٦٦غير أنَّ السلطات لم تحدد عل ى نح و وا ٍ
ف من اطق المخ اطر خ ارج الموق ع قب ل وق وع
الح ادث .ونتيج ة ل ذلك ،ك ان ل ديھا ص عوبات ف ي تعي ين المس افة م ن محط ة الق وى النووي ة الت ي ك ان ينبغ ي
االضطالع بعملية اإلخالء ضمنھا .وعدم الت ي ّقن ھ ذا م ن جان ب الس لطات أص بح جلي ا ً للجمھ ور الع ام ،وك ان
ھذا ھو ما أدى إلى تقويض ثقة الجمھور العام في كفاءة السلطات ،مما جعل المقيمين المحلي ين أق ل م يالً إل ى
الثقة بتوصيات السلطات بشأن اإلجراءات الوقائية.
وبيَّنت الدراسات والخبرات أيض ا ً أنَّ انطالق ات اإلش عاعات إل ى الغ الف الج وي أثن اء الط وارئ العنيف ة ،ف ي
المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية ال يمكن التنبؤ بھا ]المرجع  .[٦٨فھي يمكن أن تقع عبر
مسار انطالقات غير مرصودة ،ويمكن أن تبدأ في غضون دقائق بعد تضرُّ ر قل ب المفاع ل .ونتيج ة ل ذلك ،ال
يكون بمستطاع مش ِّغلي المرافق التنبؤ بيقين بوقوع انطالق مواد مشعة ،أو بم دى جس امة أي انط الق ومدت ه،
أو بعواقب ه اإلش عاعية ]المرج ع  .[٦٨غي ر أنَّ الدراس ات تب ِّين أيض ا ً أنَّ اتخ اذ إج راءات وقائي ة احترازي ة
)ك اإلجالء ،واإلي واء الش امل ،وس ّد الغ ّدة الدرقي ة ب اليود ،وف رض قي ود عل ى األغذي ة والمي اه الت ي ق د تك ون
ملوّ ثة( على الفور حالما ُتكشف أوضاع في المرفق قد ت ؤدي إل ى تض رر الوق ود )غي ر مغط ى( م ن ش أنه أن
يقلل بدرجة كبيرة من العواقب خارج الموقع ]المرجعان  ٣٥و .[٦٨وينبغي أن يعقب ھذه اإلجراءات الوقائية
االحترازية رصد فوري بعد حدوث انطالق ،ثم المضي قُدما ً في تنفيذ المزيد من اإلجراءات الوقائية العاجلة،
استناداً إلى نتائج الرصد .وقد ظھر أنَّ اإلج الء أنج ع اإلج راءات الوقائي ة م ن أج ل حماي ة أولئ ك الموج ودين
بالقرب من المرفق ،إذ ما ُن ّفذ على نحو سريع نسبيا ً.

٢٥

اإليواء داخل المباني إجراء وقائي محبَّذ ألنه يمكن أن يح ّد م ن المخ اطر الت ي تتھ دد الن اس وأن يس اعد عل ى
تج ّنب االضطراب الذي يسببه اإلجالء .غير أنَّ فعالية اإلي واء ف ي وقاي ة الن اس م ن انطالق ات الم واد المش عة
المتناقلة بالھواء تختلف من حال إلى حال وتعتمد على البنية التصميمية للمب اني .وعموم اً ،يُالح ظ أنَّ المب اني
ذات التصميم الص ناعي والم آوى المع َّدة لھ ذا الغ رض خصيص ا ً ھ ي فق ط الت ي ت و ّفر الوقاي ة الجي دة .كم ا أنَّ
فعاليتھا تتطلب أن يعمد المقيمين فيھا إلى سد منافذ المبنى بإحك ام وإغ الق نظ م التھوي ة قب ل أن تص ل غمام ة
اإلشعاعات إلى المكان ،ثم إلى تھوية المبنى حالما يكون ذلك ممكنا بعد انقشاع الغمامة .غي ر أنَّ ھن اك بع ض
األدلة التي تثبت أنَّ الناس ال يعتقدون بفعالية اإليواء ]المرجعان  ٥٩و .[٦٩وتش ير بح وث أخ رى إل ى أنَّ م ا
ال يقل عن  ٥٠في المائة من األناس الذين يُنصحون بالركون إلى المآوى في عين المكان أثن اء انط الق م واد
كيميائية سامة يتم إجالؤھم بدالً من ذلك ]المرجع .[٧٠
كذلك فإنَّ استعمال مر ّكب من اليود المستقر يمكن أن يقلل بدرجة جوھرية من تم ُّثل الجرعة م ن الي ود المش ع
ف ي الغ دة الدرقي ة ،إذا م ا أُخ ذ قب ل األخ ذ ال داخلي م ن الجرع ة أو بع ده بقلي ل ]المرج ع  .[٧١وأثن اء ح ادث
تشيرنوبلّ ،
وزعت السلطات البولندية  ١٧٫٥مليون جرعة من الي ود المس تقر ل م تس بب إال ح التين م ن اآلث ار
الجانبية القصيرة المدة لدى اثنين من األشخاص البالغين المعلوم بأنَّ لديھما حساسية من الي ود ]المرج ع .[٧٢
وقد اتفق اجتماع تقني مشترك بين الوكالة ومنظمة الصحة العالمي ة ،عُق د ف ي أيلول/س بتمبر  ،٢٠٠١عل ى أنَّ
تق ديم الي ود المس تقر إل ى الجمھ ور ت دبير مب ّك ر ف ّع ال لوقاي ة الغ دة الدرقي ة م ن أج ل درء ح دوث آث ار حتمي ة
والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار العشوائية على األشخاص من جميع األعم ار .غي ر أنَّ القص د من ه ف ي المق ام
األول حماية األطفال واألجنة في تكوّ نھا المب ّكر أو المتقدم ]المرجع  ،١إضافة إلى المرفق الثالث[.
وأما حاالت إصابة الغدة الدرقية بالسرطان من جراء التعرض لإلشعاعات ،الت ي وقع ت ف ي وق ت الح ق بع د
وخض ر ورق ّي ة كالھم ا
حادث تشيرنوبل فمردّھا إلى جرعات من التعرُّ ض الباطني على إث ر اس تھالك حلي ب
َ
ملوث بنظير اليود االصطناعي ) .(I-131وقد وقعت األكثرية الواسعة م ن ھ ذه اإلص ابات بالس رطان الناتج ة
عن اإلشعاعات لدى أشخاص كانوا يقيمون في وق ت وق وع الح ادث عل ى مس افة تزي د ع ن  ٥٠كيل ومتراً م ن
مفرطة بين أشخاص كانوا مقيمين على مسافات بعيدة تزيد ع ن
المحطة النووية؛ كما ُكشفت حاالت سرطانية ِ
 ٣٠٠كم منھا ]المرجع  .[٧٣وكان من الممكن منع حدوث ھذه اإلصابات السرطانية الناتجة ع ن اإلش عاعات
ل و أنَّ الس لطات أص درت تعليم ات موجّ ھ ة إل ى الجمھ ور الع ام بع دم ش رب الحلي ب إل ى ح ين أن يتب ين أنَّ
اإلمدادات خالية من التلوث بنظي ر الي ود ) .(I-131وعل ى نح و ب ديل ،ك ان م ن الممك ن إعط اء الن اس مر ّك ب
اليود المستقر قبل أن يشربوا الحليب الملوث .غير أنَّ اتباع ھذا النھج كان م ن ش أنه أن يتطل ب م ن الس لطات
أن يك ون متاح ا ً ل ديھا مالي ين م ن جرع ات الي ود المس تقر ،وأن تو ّزعھ ا بس رعة عل ى أولئ ك الموج ودين ف ي
المنطق ة الملوث ة .وإض اف ًة إل ى ذل ك ،لك ان عل ى الس لطات أن تقن ع الس كان المتض ررين بأم ان تن اول الي ود
المستقر.
من الصعب جداً ،إن لم يكن من المحال ،توفير تنب ؤات ف ي الوق ت الحقيق ي ع ن ت أثير االنطالق ات اإلش عاعية
الجوية الشديدة خارج الموقع لتكون أساسا ً يُستند إليه في االضطالع باإلجراءات الوقائية العاجلة ،عقب وقوع
حادث في مرفق من المرافق المندرجة في فئتي التھدي دات األول ى أو الثاني ة ]المراج ع  ٩و ١٩و .[٤٩ول يس
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ھ ذا ألنَّ البيان ات المتاح ة مح دودة فحس ب ،ب ل ألنَّ االختب ارات ]المرج ع  [٧٤والخب رات ]المراج ع  ٩و٣٧
و [٥٥أظھرت أنَّ التوقعات اإلسقاطية الحاسوبية للجرعات غير قادرة عل ى ت وفير أس اس آن ي ودقي ق بدرج ة
كافي ة التخ اذ إج راءات وقائي ة ف ي مرحل ة مبك رة ف ي المن اطق القريب ة م ن المرف ق المعن ي .وم ع ذل ك ،ف إنَّ
المعدات واألجھزة التي ُتستعمل في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى أو الثانية ،يمكنھا ف ي معظ م
الحاالت أن تكشف بدء أوضاع الحادث العنيف في المرفق في وقت مناسب لك ي يب ادر المش ِّغلون إل ى توجي ه
إن ذار للش روع ف ي اتخ اذ اإلج راءات الوقائي ة قُبي ل انط الق اإلش عاعات أو بُعي ده ]المراج ع  ٣٧و ٤٩و٥٤
و .[٧٥غي ر أنَّ اإلج راءات الوقائي ة ق د ال يُض طلع بھ ا س ريعا ً إن كان ت خط ط الط وارئ تفتق ر إل ى ال ُنظم
الالزمة لإلسراع في اتخاذ القرارات بما يتيح المجال للتنسيق مع الھيئات خارج الموقع ]المرجع .[٧٦
وعندما يقع طارئ ف ي مرف ٍق م ا ،يُالح ظ أنَّ كش ف مس تويات اإلش عاعات العالي ة عل ى الف ور )م ثالً بص دور
إنذارات اإلشعاعات/الحالة الح َرجية( ،واإلجالء الفوري ،وفقا ً للتدريبات المتلقاة من قبلُ ،قد ساعدا عل ى إنق اذ
حياة الناس ]المرج ع  .[٧٧ويتطل ب الوض ع ف ي بع ض األحي ان اإلس راع إل ى القي ام بعملي ات البح ث واإلنق اذ
ُ
اضطلع بعمليات من ھذا القبيل في أوضاع خطيرة جداً ،في حين قام ت بقي ة م وظفي
الفورية في الموقع .وقد
المرفق بعمليات أخرى للتص ِّدي للحالة الطارئة .وذل ك ألن الجھ ود المعني ة باإلنق اذ َيض طلع بھ ا ف ي الح االت
النمطية أولئك العاملون الموجودون بالقرب من المكان ]المرجع  ،[٥٨وھ ي ق د تح رف االنتب اه والجھ ود ع ن
مھام أخرى في التصدي للطوارئ ،إن لم تكن مُدمجة على نحو متكامل ضمن خطة التص ِّدي ]المرجع .[٥٦
 -٢-٥-٣االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

الح رص عل ى اتخ اذ اإلج راءات الفوري ة الالزم ة ف ي وق ت وق وع حال ة طارئ ة م ن أج ل
الحيلولة دون تلق ي الن اس جرع ات عالي ة؛ وم ا يس اعد ھ ذا أيض ا ً عل ى اجتن اب تك ّب د تك اليف
العالج الباھظة )مثالً ،بخصوص اإلصابات أو سرطانات الغدة الدرقية الناتجة عن التع رض
لإلشعاعات( ،الذي قد يصبح ضروريا ً في حال عدم اتخاذ ھذه اإلجراءات؛

●

اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،فيما يخص المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثاني ة،
اس تنادا إل ى أوض اع المحط ة النووي ة ،ال إل ى التو ّقع ات اإلس قاطية للجرع ات المس تم ّدة م ن
البيانات عن االنطالقات الجوية أو من الرصد البيئي؛

●

التعجي ل مس بقا ً بوض ع مع ايير بش أن إج راءات حماي ة الجمھ ور الع ام ،فيم ا يخ ص المراف ق
المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؛ وبش أن األنش طة الالزم ة ض من فئ ة التھدي دات
الرابعة ،مما يساعد على اجتناب االضطرار إلى اتخاذ قرارات حسب اقتضاء كل حالة؛

●

التنسيق في خطط الطوارئ التي تتض َّمن ھ ذه المع ايير الالزم ة لإلج راءات الوقائي ة العاجل ة
مع كل السلطات المعنية بالتص ِّدي للطوارئ.
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وتبين الدروس أيضا ً ما يلي:

١٦
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●

ال ينبغي ل دواعي القل ق بش أن ح االت ال ذعر ومخ اطر الم رور المحتمل ة أن تجع ل المؤسس ة
المعنية تمتنع عن االضطالع بعمليات اإلخالء من أجل حماية الجمھور العام؛

●

تقتضي الضرورة اإلسراع في توفير مر َّكبات الي ود المس تقر للجمھ ور الع ام لتحقي ق الفعالي ة
ف ي الحيلول ة دون أخ ذ وتم ُّث ل الي ود المش ع ف ي الغ دة الدرقي ة ،م ع أنَّ ھ ذا ق د يط رح مش اكل
إمدادية )لوجستية( صعبة إنْ كان عدد السكان المتضررين كبيراً؛

●

اإلجراءات الوقائية المفضَّل اتخاذھا ل دى كش ف وق وع حال ة طارئ ة عنيف ة )الط ارئ الع ام(،
تندرج في فئتي التھديدات األولى أو الثانية ،إنما ھي اإلسراع في الوق ت المناس ب ب اإلجالء،
وتطبي ق أس لوب س ّد الغ دّة الدرقي ة بالمعالج ة ب اليود ،وف رض قي ود عل ى اس تھالك األغذي ة
والمياه التي قد تكون ملوثة؛ على أن يعقب ذلك بع د وق ت قص ير الرص د الف وري ومواص لة
اتخاذ المزيد من اإلجراءات العاجلة بعد انبعاث االنطالقات .وھ ذه اإلج راءات س وف تس اعد
على الح ّد بدرجة كبيرة من العواق ب خ ارجي الموق ع ]المرجع ان  ٣٥و .[٦٨غي ر أن ه إذا م ا
ّ
تعذر تنفيذ عملية اإلجالء ،فإن اإليواء ھو أيضا ً تدبير مضاد يمك ن اللج وء إلي ه ،ولك ن يج ب
تطبيقه بح ذر ،تبع ا ً لطبيع ة الحال ة الطارئ ة وتص ميم إنش اء المب اني .عل ى أن اإلي واء ،إذا م ا
ُ
شرع فيه ،ال يمكن إال أن يكون تدبيراً مؤقتا ً.

●

يجب أن تكون اس تراتيجية اإلج راءات الوقائي ة الت ي ُتن َّف ذ ف ي ح ال وق وع ط ارئ ن ووي أو
إشعاعي ،مقررة مسبقا ،بعد النظر بع ين االعتب ار ف ي خص ائص الموق ع والمرف ق ،والنظ ر
بتعم ق ف ي فعالي ة مختل ف اإلج راءات الوقائي ة .وفيم ا يخ ص المراف ق المندرج ة ف ي فئ ة
التھديدات األولى ،ومنھا مثالً المفاعالت النووية الكبيرة ،أو المرافق التي توجد فيھا مقادير
كبيرة من الوقود المستھلك ،من شأن أي استراتيجية فعالة للتصدي ألي حالة طارئ ة تش تمل
على تضرُّ ر قلب المفاعل أو الوقود في حوض خزن الوقود المستھلك ،أن تشمل ما يلي:
-

اتخ اذ إج راءات وقائي ة احترازي ة ف ي المنطق ة المج اورة القريب ة )م ن  ٣إل ى
 ٥كم() ،(١٦فور كشف األوضاع ضمن المرفق الت ي ُي رجح أن ت ؤدي إل ى تل ف قل ب
المفاع ل أو الوق ود المس تھلك ،م ن دون انتظ ار التوقع ات اإلس قاطية للجرع ات )فق د
تكون بطيئة جداً أو غير يقينية(؛

-

القيام على الفور )في غضون سويعات( بالرص د والش روع ف ي اإلج راءات الوقائي ة
العاجلة المناسبة )مثالً اإلجالء( ف ي المنطق ة الت ي تق ع ض من مس افة  ٣٠ك م) (١٧م ن
مفاعل نووي كبير؛

منطقة تسمى منطقة إجراءات احترازية.
منطقة تسمى منطقة تخطيط إجراءات وقائية وعاجلة.

-

الوق ف عل ى الف ور الس تھالك المنتج ات المحلي ة (١٨)،كالحلي ب م ن الحيوان ات الت ي
ترعى الكأل من المراعي الملوّ ثة وعلى مياه األمطار الملوّ ثة ،على مسافة تبل غ ٣٠٠
كلم) ،(١٩إلى حين أخذ عيناتھا وتحليلھا؛

-

ف ي غض ون أي ام ،يج ب القي ام برص د تر ّس ب الترب ة ،والش روع مب ّك راً ف ي اتخ اذ
اإلجراءات الوقائي ة )م ثالً الترحي ل( ف ي المنطق ة الواقع ة ض من مس افة تت راوح ب ين
 ٢٥٠و ٣٠٠كلم؛

●

توفير ما يلزم للقيام على الفور )في غضون ساعة من تبيُّن تج اوز المع ايير المح ددة مس بقا ً(
التخاذ القرارات بخصوص اإلج راءات الوقائي ة االحترازي ة والعاجل ة وتبلي غ الجمھ ور الع ام
الحقاً ،عامل أساسي في التقليل من احتمال حدوث آث ار ص حية إش عاعية ب ين الجمھ ور الع ام
في حال وقوع حالة طارئة عنيفة ]المرجعان  ٣٥و[٦٨؛

●

مع أنَّ التركز أثناء الحالة الطارئ ة س وف يك ون عل ى اإلج راءات الواج ب اتخاذھ ا م ن أج ل
التخفي ف م ن العواق ب ،ف إنَّ المع ايير ض رورية أيض ا ً لتقري ر مت ى يمك ن رف ع اإلج راءات
الوقائية .كم ا أنَّ الن اس ال ذين أُجل وا س وف يرغب ون بطبيع ة الح ال ف ي الع ودة إل ى من ازلھم،
وإعادة توطيد أنشطتھم الطبيعية .ومن ثم فإذا ما ُ
طبّقت التدابير المضادة االحترازية ،فس وف
يكون من الضروري اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقييم المناطق المتض ررة ،بن ا ًء عل ى مع ايير
موضوعة مس ّبقا ً وذلك لكي ُترفع تلك التدابير تدريجيا ً.

 -٦-٣توفير المعلومات وإصدار التعليمات والتحذيرات إلى الجمھور
المتطلب ات الرئيس ية بش أن ت وفير المعلوم ات وإص دار التعليم ات والتح ذيرات إل ى الجمھ ور ،المش مولة ف ي
منشور متطلبات األمان ،تتعلق بما يلي:

التص ّدي
●

اإلسراع فوراً إلى إصدار التحذيرات وتوفير المعلومات إلى الجمھور.

التأ ُّھب
●

١٨
١٩

فيما يخص المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى أو الثانية ،ضرورة وضع الترتيبات
الالزمة للمبادرة على الفور بتوفير اإلنذارات والتعليمات ،بشأن عملية التص ِّدي ،إلى الس كان
خارج الموقع وإلى الكيانات خارج الموقع )مثالً المزارع ،ومراكز توزي ع األغذي ة( ،وك ذلك

المنتجات المحلية ھي منتجات غذائية ُتزرع وتنمو في أماكن مفتوحة قد تكون ملوّ ثة باالنطالقات اإلشعاعية و ُتستھلك في
غضون أسابيع )مثالً الخضر الورقية(.
منطقة تسمى نصف قطر تخطيط فرض قيود على األغذية.

٢٩

إلى أولئك الموجودين في منطقة اإلجراءات االحترازية ومنطقة تخطيط اإلج راءات الوقائي ة
العاجلة ونصف قطر منطقة تخطيط فرض قيود على األغذية.
 -١-٦-٣المالحظات
أثناء األيام القليلة األولى من الطارئ الذي وقع في ثري مايل آيالند ،صدرت تقييم ات للحال ة ف ي وق ت واح د
مع ا ً إل ى وس ائل اإلع الم وإل ى الجمھ ور ،م ن قِب ل ع دد م ن المص ادر الرس مية المختلف ة – موق ع الط ارئ،
وبرلم ان الوالي ة المحل ي ،والمق ارّ اإلقليمي ة والوطني ة للھيئ ة الرقابي ة .وف ي كثي ر م ن األحي ان ،كان ت ھ ذه
التقييمات خاطئة أو غير م ّتسقة أو مضللة أو ليست مطابقة للخطة الحالي ة أو ل م ُتع ن ب دواعي القل ق المباش رة
لدى السكان المحليين .وأدى ھذا إلى اضطراب ودواعي قلق وفقدان الثق ة بالمس ؤولين الرس ميين ف ي أوس اط
الجمھور العام .ثم تم تدارك ھ ذه المش كلة عن دما أص در رئ يس الوالي ات المتح دة األمريكي ة أم راً ب أن تص در
جميع التقييمات الرسمية من مصدر واحد فقط للمعلومات الرسمية يكون موضعه في مرفق عل ى ق رب وثي ق
من موضع الحادث ]المرجع .[٧٨
وتش ير عل ى وج ه التحدي د وثيق ة متطلب ات األم ان ]المرج ع  [١إل ى ض رورة وض ع ترتيب ات ،بالنس بة إل ى
المرافق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة ،وذل ك قب ل العملي ات وخاللھ ا ،لت وفير معلوم ات ع ن
التص ِّدي لطارئ ن ووي أو إش عاعي للفئ ات الس كانية الدائم ة والرحّ ال ة الخاص ة .غي ر أن ه وقع ت ط وارئ ف ي
المرافق المندرجة في فئ ة التھدي دات الثالث ة ل م تط رح مخ اطر كبي رة ق د تتھ َّدد الس كان خ ارج الموق ع ،ولك نَّ
الجمھور العام أصبح قلقا ً من احتمال وقوع مخاطر إش عاعية تبع ا ً لع دم دق ة تق ارير وتكھن ات وس ائل اإلع الم
]المرجع ان  ٧٩و .[٨٠وألن ه ل م ُتب ذل جھ ود مس بّقا ً إلع الم الس كان بمخ اطر المرف ق ،ل م يك ن ل دى المقيم ين
المحليين أي أساس يستندون إليه في تقييم تق ارير وس ائل اإلع الم .وتبع ا ً ل ذلك فق دوا الثق ة ف ي الس لطات وف ي
الجھة المش ِّغلة للمرفق على السواء.
ُ
وقد أثبت بوضوح أيضا ً
حادث غوياني ا )وھ و ح ادث وق ع م ن ج راء مص در مش ع ين درج ف ي فئ ة التھدي دات
الرابعة( ضرورة النظر بعين االعتبار إلى مط َلب إعالم الجمھور في حاالت الطوارئ اإلشعاعية .ومنذ اليوم
الذي اك ُتشف فيه التلوث اإلشعاعي ظھر قلق شديد لدى السكان واھتمام شديد في وسائل اإلع الم .وم ن ج راء
عدم صدور معلومات واض حة م ن الس لطات أخ ذت تتس ع الش ائعات م ن ك ل ح دب وص وب وأثن اء األس بوع
األول تقريباً ،لم يكن ھناك أي موظف مسؤول مخص ص للص حافة ويس انده فري ق م ن الم وظفين .وأدى ذل ك
إلى احتشاد وسائل اإلعالم والجمھور حول الموظفين ال ذين ك انوا يح اولون التعام ل م ع الحال ة الطارئ ة ،مم ا
جعلھم ينحرفون عن مسار أداء مھامھم الرئيسية .واستغرق ذلك عدة أيام من الھرج والم رج حت ى اس تطاعت
السلطات أن تس تعيد الس يطرة عل ى الح ادث؛ وت م التس ليم الحق ا ً ب أنَّ التقص ير ف ي التعام ل م ع الص حافة وم ع
الجمھور الع ام ف ي مرحل ة مبك رة ك ان ع امالً رئيس يا ً ف ي اس تغراق ذل ك الوق ت .وعن دما ُخصِّص ت فيم ا بع ُد
الموارد الالزمة للتعامل مع وسائل اإلعالم والجمھ ور الع ام ،ل زم أيض ا ً انقض اء بع ض الوق ت إلع ادة توطي د
ثقة الجمھور في اإلجراءات التي كانت تتخذھا السلطات ]المرجع .[١٣

٣٠

علما ً بأنَّ ھذه المشاكل التي تواجه في التواصل ليست مقصورة على الط وارئ اإلش عاعية .فف ي ح ادث مدين ة
بوبال الھندية ]المرجع  ،[٨١الذي اشتمل على انطالق غاز ميثي ل إيزوس يانات ،أُطلق ت ص فارة إن ذار ،ولك ن
ب دالً م ن أن يس اعد ذل ك عل ى ابتع اد الجمھ ور ع ن الموق ع واتخ اذ االحتياج ات الوقائي ة الالزم ة ،تس بب ف ي
اجتذاب الناس إلى الموقع لكي يشاھدوا ما وقع ھناك.
وعلى العموم ،قد يبدو أن مش ِّغلي المرافق يتج َّنب ون ،ف ي ح ال وق وع ط ارئ يمك ن أن يش ّكل إخط اراً محتمل ة
على المجتمع المحلي في البيئ ة المحيط ة ،نش ر المعلوم ات مس بقا ً ع ن اإلج راءات الم راد اتخاذھ ا ف ي الحال ة
الطارئة .والسبب في ذلك أنھم ال يريدون التسبب بالرعب لدى المقيمين في الجوار.
وقبل حادث ثري مايل آيالند ،كانت الجھة المش ِّغلة للمحطة قد طبَّقت برامج إعالمية للجمھور م ن أج ل إقن اع
األناس المحليين بأنَّ الطوارئ الكھربائية النووية موثوقة وآمنة .ولم تتطرق المناقشات حول مخ اطر المحط ة
إال إلى حاالت التعرض الروتينية ،وأُخبر الناس بأن من المستحيل وقوع حادث خطير الشأن في ھ ذا الص دد.
ومن جراء ذلك ،لم يكن لدى المقيمين المحليين أي معرفة بما يجب عليھم أن يفعلوه عندما وقع الحادث.
إنَّ جميع الطوارئ الشديدة الخطورة ،والكثير من الطوارئ التي ھي أق ل خط ورة بكثي ر ،تجت ذب ق دراً كبي راً
من االھتمام من جانب الجمھور العام ووسائل اإلعالم على حد سواء .وفي الواقع ،أصبح م ن الش ائع اآلن أن
تصل وسائل اإلعالم إلى المنطقة المجاورة ألي حالة طارئة تقع ،في غضون فترة زمني ة قص يرة ج داً .وھ ذا
يمك ن أن يُض اعف م ن الض غوط عل ى المعني ين ب إدارة ش ؤون التص ِّدي للط ارئ .غي ر أن ه يمك ن أيض ا ً أن
يستخدم على نحو يعود بمزية النفع ،إذا ما قُ ِّدمت معلومات واضحة لوس ائل اإلع الم .وف ي حال ة اإلعص ارين
ثقل على وسائل اإلعالم التماس ا ً للمعلوم ات ]المرج ع .[٦٢
المطريين كاترينا وريتا ،كان الجمھور يعوّ ل بكل ٍ
وكذلك ما إن صدرت التوصية بشأن اتخاذ اإلجراءات الوقائية في غضون يومين من وقوع حادث ثري ماي ل
آيالند ،حتى كان المقيمون المحليون يرصدون بنشاط أخب ار وس ائل اإلع الم .وق د لوحظ ت أنم اط مماثل ة م ن
ھذا السلوك في حاالت طارئة أخرى ]المرجع .[٨٢
في حادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن ]المرجع  ،[٣٣كان ھناك اھتمام شديد بالحادثة ف ي وس ائل اإلع الم ول دى
الجمھور العام .وقد توجّ ه االنتباه إلى ال دروس المس تفادة م ن ح االت طارئ ة س ابقة ،و ُب ذلت جھ ود كبي رة م ن
أجل تقديم المعلومات مب ّك راً إل ى الجمھ ور ع ن طبيع ة األخط ار المحتمل ة نطاقھ ا ،ولض مان ت وفير معلوم ات
محدث ة ذات مرجعي ة رس مية ع ن ھ ذه الحادث ة المطول ة األم د .وك ان م ن اإلج راءات المب ّك رة الرئيس ية الت ي
ا ُّتخذت توفي ُر وثائق السؤال والجواب عل ى موق ع ش بكي )م زوَّ د ب روابط للوص ول إلي ه م ن مواق ع ذات ص لة
عل ى اإلنترن ت( ،وعق ُد م ؤتمرات ص حافية لتق ديم المعلوم ات المتاح ة عم ا ح دث )بالق در المعل وم( ،وتطبي ق
إجراءات التص ِّدي المخطط لھا ،وتبيان المخاطر المتصوَّ رة في المنظور العام .وكان من أھم ھذه اإلج راءات
الحاسمة إيص ال الرس الة الموجھ ة إل ى الجمھ ور الع ام ب أنَّ البولوني وم ٢١٠-ل م يك ن خط راً إش عاعيا ً خارجي ا ً
محتمالً بل أنه ليس سوى خطر محتمل إذا ما دخل إلى الجسم.
وك ان م ن المھ م التس ليم باحتياج ات وس ائل اإلع الم والمواعي د النھائي ة الخاص ة ببرامجھ ا ،وذل ك بإتاح ة
الم وظفين المعني ين للمق ابالت وتكل يفھم بتيس ير تق ديم المعلوم ات الخلفي ة المدعّم ة بالتس جيالت البص رية إل ى

٣١

التلف زة ،م ثالً ع ن المختب رات المعني ة بتحلي ل عيّن ات الب ول .وك ان ھ ذا ينط وي عل ى تح ديات م ن الناحي ة
اللوجستية وم ن ناحي ة الم وارد الخاص ة ب الموظفين عل ى ح د س واء ،ولكن ه اع ُتب ر ض روريا ً وفع االً عل ى ح د
سواء أيضا ً في الحرص على استباق مجرى األمور في توطيد الثقة والتفھم لدى الجمھور العام والحفاظ على
ذلك.
وكان ھناك آليات لضمان التنسيق بين النشرات الصحافية اليومية بين مختلف الھيئات المعني ة ،وذل ك لع رض
تواز مع التص ِّدي لقضية الصحة العمومية ،كانت الشرطة تضطلع أيضا ً
وجھة نظر موحّ دة عن الوضع .وفي
ٍ
بتحقيقات جنائية ،وكان م ن الض روري الح رص عل ى الت وازن ب ين الطبيع ة الس رية للمعلوم ات المنبثق ة ع ن
تحقيقات الشرطة ،وضرورة المواظبة على إعالم الجمھور العام .علما ً بأن األسبقية كانت ُتوجَّ ه إل ى األح وال
التي قد تنطوي على أي خطر يتھدد أمام الجمھور العام.
وكان أحد الجوانب الرئيسية في التفاعل م ع الجمھ ور الع ام اس تخدام خ ط المس اعدة الھ اتفي المباش ر الخ اص
بدائرة الخدمات الصحية الوطنية المتاح  ٢٤س اعة ) .(NHS Directوم ن ض من ترتيب ات التص ِّدي للط وارئ
التي تشمل أي نوع من قضايا الصحة العمومية ،كان خط المساعدة المباشر يقدم لمحة مر ّكزة موجھ ة ألف راد
الجمھ ور القلق ين مم ن يتص لون ھاتفي ا ً للحص ول عل ى المعلوم ات .وكان ت تت وفر أيض ا ً نص وص كتابي ة ع ن
األسئلة واألجوب ة الخاص ة ب الطوارئ وج داول بياناتھ ا الخوارزمي ة المتعلق ة بالحادث ات النووي ة واإلش عاعية،
ولك ن الطبيع ة الفري دة الت ي اتس مت بھ ا حادث ة البلوتوني وم تطلب ت اإلس راع ف ي تع ديل ھ ذه النص وص .وق د
أسرعت الشرطة أيضا ً في تحقيقاتھا وتصديھا للحادثة بتحديد المواضع التي إذا تردد إليھا األفراد ف ي مواعي د
محددة كان من المحتمل أن يتعرضوا لتلق ي جرع ات داخلي ة م ن البولوني وم .٢١٠-وم ن ض من عملي ة تحدي د
أولئك الذين قد يحتاجون إلى الخضوع لتقييم تعرضھم لألخذ ال داخلي والجرع اتُ ،نش رت مناش دة ف ي وس ائل
اإلعالم تدعو أولئك األشخاص إلى االتصال بخط المساعدة الصحية المباشر.
 -٢-٦-٣االستنتاجات
تبيّن ھذه الدروس بوضوح المستفادة أھمية ما يلي:

٣٢

●

إدخ ال اعتب ارات ت وفير المعلوم ات والتح ذيرات إل ى الجمھ ور الع ام ض من خط ط التص ِّدي
للطوارئ فيما يخص المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؛

●

ئ م ا للجمھ ور
إتاحة المعلومات عن اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذھا في حال وقوع طار ٍ
ف ي المن اطق الت ي يحتم ل ت ّأثرھ ا ،وذل ك مس بّقا ً قب ل وق وع الط ارئ ،بالنس بة إل ى المراف ق
المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة .وھ ذا م ن ش أنه أن يول د الثق ة ل دى الن اس –
والمعرفة بأن المسؤولين الرسميين يحرصون على مصلحتھم م ن ص ميم قل بھم – وم ن ش أن
القيام بذلك أن يحسِّن االمتثال للتوصيات الخاصة باإلجراءات الوقائية في حال وق وع ط ارئ
حقيقي .وإضافة إلى ذلك ،سوف يكون ھناك فھم أفضل بشأن النظم المستخدمة لتحذير الناس
وإنذارھم بوقوع حالة طارئة ما؛

●

اتباع نھج منسَّق في ت وفير المعلوم ات لوس ائل اإلع الم ،وينبغ ي أن يُعن ى بھ ذا االعتب ار ف ي
خطط الطوارئ.

وتبيّن أيضا ً الدروس المستفادة أنَّ :
●

من الالزم إيالء االعتبار لطلب الجمھور الحصول على معلومات عن المرافق المندرجة ف ي
فئة التھديدات الثالثة ،حتى لو كان ذلك من أجل ضمان تقديم المعلومات الصحيحة والتخفي ف
من المخاوف التي ال ضرورة إليھا؛

●

من الالزم التفكر مسبقا ً بالوسائل المراد استخدامھا لتوفير المعلومات إل ى الجمھ ور ف ي ح ال
وقوع طارئ يشمل نشاطا ً من األنشطة المدرجة ضمن فئة التھديدات الرابعة؛
نوعية المعلومات التي ُتعمَّم عل ى أولئ ك األُن اس ال ذين ھ م عُرض ة للمخ اطر ھ ي الت ي تح ّدد

●

●

مدى مقدرتھم على وقاية أنفسھم .ومن ثم فإن قيام الجمھ ور الع ام بتنفي ذ اإلج راءات الوقائي ة
بعد االستماع للتنبيھات التحذيرية )م ثالً ص فارة اإلن ذار( يك ون أعل ى مس توى بدرج ة كبي رة
عن دما تعقب ه رس الة تحذيري ة )م ثالً بواس طة مك ّب رات الص وت أو اإلذاع ة( تص ف الخط ر
المھ ِّدد ،تبين ما ھي المناطق المعرضة للمخاطر )ومن ثم تتطلب اتخاذ اإلج راءات الوقائي ة(
وم ا ھ ي المن اطق غي ر المعرض ة للمخ اطر )وم ن ث م ال تتطل ب اتخ اذ إج راءات وقائي ة(.
وينبغي أن تحدد ھذه الرسائل الموجھة موضع الحدث ،وطبيع ة الخط ر اإلش عاعي المحتم ل،
وش دة الخط ر المھ دد وفوريّت ه .وم ن األم ور الحاس مة األھمي ة أن تص ف الرس الة الموجھ ة
المناطق المعرض ة للمخ اطر م ن حي ث الح دود السياس ية والجغرافي ة الت ي يمك ن أن يتع رف
عليھا بسھولة المقيم ون المحلي ون ،وأن تق دم توص يات مح ددة بش أن اإلج راءات الت ي ينبغ ي
لھ م اتخاذھ ا لوقاي ة أنفس ھم ،وأن تح دد أيض ا ً ھوي ة الس لطة الش رعية الت ي تص در ھ ذه
التوصيات .ومن المھم أيضا ً أن تكون الرسائل الموجھة واضحة ومتسقة ومتكررة؛
ال يمكن أن يُتو ّقع من األُناس العابرين خالل المناطق المت أثرة بالط ارئ أن يتفھم وا إش ارات
اإلنذار وأن يعلموا معالم الح دود المحلي ة ،ول ذلك فس وف يك ون م ن الض روري إيج اد آلي ات
محددة لالتصال بھم وتزويدھم باإلرشادات التوجيھية؛

●

يمكن االستفادة من وسائل اإلعالم )مثالً محطات اإلذاع ات المحلي ة( عل ى نح و فع ال لتك ون
الطريقة التحذيرية الرئيسية بالطوارئ التي تقع في المواضع غير المرتقب ة – فئ ة التھدي دات
الرابعة – ولتكون وسيلة مكمّلة لنظم التحذير واإلنذار.

 -٧-٣وقاية ُع َّمال الطوارئ
المتطلب ات الرئيس ية بش أن وقاي ة الع املين ف ي ح االت الط وارئ ،المش مولة بمنش ور متطلب ات األم ان
]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:

٣٣

التص ِّدي
●

وضع الترتيبات الالزمة لوقاية عُمال الطوارئ.

التأھُّب
●

وضع الترتيبات الالزم ة لتس مية م ن يج وز لھ م االض طالع بعملي ات ت د ُّخل ألداء مھ ام إنق اذ
حياة البش ر ،أو الحيلول ة دون ح دوث تلق ي جرع ات جماعي ة كبي رة ،أو الحيلول ة دون نش وء
ظروف كارثية؛

●

تس مية الع املين ال ذين يتص دون لحال ة ط وارئ ف ي مرف ق م ن المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات
التھدي دات األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة ،أو داخ ل منطق ة اإلج راءات االحترازي ة أو منطق ة
تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة ،عمال طوارئ؛

●

ت وفير المعلوم ات لطالئ ع المتص ِّدين ع ن مخ اطر التع رض لإلش عاعات ،وع ن المعن ى
المقصود من اإلشارات ولوحات اإلعالنات الخاصة باإلشعاعات؛

●

اعتماد إش ارات توجيھي ة وطني ة بش أن إدارة كيفي ة ال تحكم ف ي الجرع ات الت ي يتلقاھ ا عم ال
الطوارئ ومراقبتھا وتسجيلھا؛

●

تحديد األوضاع الخطرة المتوقعة ،فيما يخص المرافق المندرجة في فئ ات التھدي دات األول ى
أو الثانية أو الثالثة ،والتي قد يُتطلب من عُمال الطوارئ أن يقوموا بعملياتھم فيھا؛

●

وضع الترتيبات الالزمة لتوفير الوقاية لعمال الطوارئ؛

●

تطبيق نظام الوقاية المھنية بكامله حال االنتھاء من طور الطوارئ؛

●

إبالغ العمال الذين شاركوا في التصدي ،بعد االنتھاء من عملية التدخل ،ع ن الجرع ات الت ي
تلقوھا ومخاطرھا المحتملة؛

●

تحدي د الش خص المس ؤول ع ن التأ ُّك د م ن االمتث ال لمتطلب ات الوقاي ة المھني ة ،ض من خط ط
الطوارئ.

 -١-٧-٣المالحظات
إنَّ العن ف الش ديد ال ذي اتس م ب ه ح ادث تش يرنوبل اس تدعى اتخ اذ ت دابير بطولي ة .فق د دخ ل العم ال المبن ى
المتض رر م ن أج ل إنق اذ زمالئھ م المص ابين .وإض افة إل ى ذل ك ،ك ان م ن ال الزم تقي يم مق دار اإلش عاعات
المبتعثة ف ي الج و ونوعھ ا عل ى الس واء .وت م القي ام ب ذلك بإرس ال ط ائرة تحل ق عب ر الغمام ة وح ول الموق ع.
وجرت محاولة أيضا ً إلخماد الحريق وخفض مستويات النشاط اإلشعاعي بإس قاط م واد م ن حوام ات مباش رة
عبر الثقب الذي انفتح ف ي الس طح .ول م يك ن بالمس تطاع القي ام بھ ذه األنش طة ض من ح دود الجرع ات المھني ة
السنوية.

٣٤

وأثناء الحادث ،تلقى كثيرون من عمال الطوارئ ،بمن في ذلك أفراد فرقة المطافئ خارج الموق ع ،تعرض ات
لإلشعاعات ذات مستويات عالية جداً ،ثب ت أن بعض ھا ك ان مميت ا ً .وق د وق ع ھ ذا ،ف ي ج زء من ه ،ألن أجھ زة
الرصد خرجت عن المقياس ،ولعدم توفر أي وسيلة لقياس الجرعات التي تلقاھا األفراد ،على أساس مس تمر،
وألن المالب س الواقي ة ،وك ذلك الت دريبات ،ل م تك ن وافي ة ب الغرض .ول م ت وفر المالب س االعتيادي ة الخاص ة
بمكافحة الحرائق الوقاية الالزمة من إشعاعات بيتا ،مما أدى إلى حروق إشعاعية شديدة ،وفي بعض الحاالت
تسبب في حدوث إصابات مميتة.
أما في حادث ثري مايل آيالن د ،فق د ك ان بالمس تطاع التح ّس ب لض رورة القي ام بعملي ات التص دي ،وللظ روف
المحفوفة باألخطار ،وذلك من خالل دراسات الحوادث .ومع ذلك ،كان ھناك نقص ف ي أجھ زة المس ح العالي ة
المدى ومقاييس الجرعات العالية المدى الذاتية القراءة ،ومعدات وقاية الجھاز التنفسي.
وأما عملية التص ِّدي لحادث غويانيا فقد استغرقت عدة أشھر ،وكان عمال الطوارئ ينھمكون أثناءھا في كثير
من األنشطة المجھدة جداً .وكان على بعضھم أن يقوموا بأنشطة الوقاية من اإلشعاعات ف ي المستش فيات وھ م
اس ش ديد م ع ض حايا الح ادث ،وأن يقوم وا ،ف ي بع ض الح االت ،برص د اإلش عاعات أثن اء الفح وص
على تم ٍ
ُ
الح دث ،ال
التشريحية ما بع د الم وت الت ي أجري ت لألش خاص األربع ة ال ذين توف وا .وطيل ة س نين عق ب ذل ك َ
يزال المتصدون يشعرون باآلثار النفسية الناتجة عنه ]المرجع .[٨٣
وبعد انتھاء طور الطوارئ في حادثي تش يرنوبل وغوياني ا ،تطلب ت الظ روف انقض اء ع دة أش ھر حت ى أمك ن
تنفيذ نظام للوقاية من اإلشعاعات من أجل عدد كبير من العمال الذين شاركوا في طور ما بعد الط ارئ .وف ي
حالة حادث تشيرنوبل ،تسبب ع دم وج ود س جالت تفص يلية للجرع ات الت ي تل َّقاھ ا األف راد ال ذين ش اركوا ف ي
عمليات التص ِّدي للط ارئ وعملي ات م ا بع د الط ارئ ،ف ي ح دوث مش اكل ّأث رت ف ي المتابع ة الطبي ة لح التھم
الصحية.
إنَّ الجرع ة الت ي يتلقاھ ا عم ال الط وارئ ال ذين يش اركون ف ي اس تعادة الس يطرة عل ى المص ادر المش عة غي ر
الخاضعة للسيطرة ،يمكن التقليل منھا إلى أدنى ح ٍد بإنشاء نظام للوقاية من اإلش عاعات يُن َّف ذ من ذ ب دء عملي ات
االستعادة .وھذا يشمل التحديد الدقيق لموضع المصدر ،وت دبير الحص ول عل ى الم وارد الالزم ة ،ومنھ ا م ثالً
وس ائل الت دريع وأجھ زة قي اس الجرع ات والحاوي ات المدرع ة ،وتحدي د وس ائل التقلي ل إل ى أدن ى ح ٍد م ن
الجرعات أثناء االستعادة ،والتمرن على أنشطة االستعادة ]المرجعان  ٢١و.[٢٥
 -٢-٧-٣االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

إعالم عمال الطوارئ بوضوح وعلى نحو شامل مسبقا ً بالمخاطر ،وتدريبھم ،بق در اإلمك ان،
على اإلجراءات التي قد يلزم اتخاذھا؛

٣٥

●

تزويد عم ال الط وارئ ،بمع دات الوقاي ة والرص د المالئم ة ،وأن تك ون ھ ذه المع دات متاح ة
للوصول إليھا بسھولة وبكمية كافية للتصدي للطارئ المفترض وقوعه؛

●

الحرص على أن تتبدى في خطة الطوارئ احتياجات عمال الطوارئ؛

●

تقييم الجرعات التي يتلقاھا عمال الطوارئ وتسجيلھا بالدقة المناس بة لغ رض ت وفير الرعاي ة
الطبية الالحقة.

وتبين الدروس أيضا ً أنَّ انطالق المواد المشعة يمكن أن يؤدي إلى تعرض لإلشعاعات داخلي وخ ارجي مع ا ً.
ان كثي رة ج داً س وى التع رض
ولذلك فإن مقاييس الجرعات الفردية بالقراءة المباشرة ،والتي ال تقيس ف ي أحي ٍ
الصادر من إشعاعات خارجية االختراق ،قد ال توفر قياسا ً كافيا ً للخطر المحتمل ،ومن ثم قد يكون من ال الزم
وضع معايير إضافية إلدارة كيفية التحكم بتعرض عمال الطوارئ لإلشعاعات.
 -٨-٣تقييم طور التدخل االبتدائي
المتطلبات الرئيسية بشأن تقييم طور التدخل االبتدائي ،المشمولة في منشور متطلب ات األم ان ]المرج ع ،[١
تتعلق بما يلي:

التص ِّدي
●

تقييم مدى جسامة األوضاع الخطيرة واحتماالت تطورھا في كل مراحل حالة الطوارئ؛

●

رصد اإلشعاعات وأخذ العينات البيئية وتقييمھا؛

●

إتاحة المعلومات لجميع ھيئات التصدي.

التأھُّب

٣٦

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخصّ المش ِّغلين المعني ين بالممارس ات أو المص ادر المندرج ة
في فئة التھديدات الرابعة ،للقيام بتحديد الخص ائص التشخيص ية للحال ة ،والش روع ف ي اتخ اذ
اإلج راءات ،وتحدي د َم ن ھ م ال ذين يُحتم ل أن يتعرض وا لإلش عاعات ،والتواص ل م ع ھيئ ات
التص ِّدي خارج الموقع؛

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخصّ مش ِّغلي المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى
أو الثانية أو الثالثة ،لتقي يم األوض اع وح االت التع رُّ ض ،واس تخدام المعلوم ات المس تم َّدة م ن
ھذه التقييمات من أجل اتخاذ اإلجراءات الوقائية؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة ،فيم ا يخ ص منطق ة اإلج راءات االحترازي ة ومنطق ة تخط يط
اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة ،لإلس راع ف وراً بتقي يم األوض اع اإلش عاعية لغ رض تحدي د
اإلجراءات الوقائية العاجلة الواجب اتخاذھا؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة ،فيم ا يخ صّ فرق ة أخص ائيي اإلش عاعات ال ذين يس اندون طالئ ع
المتصدين ،لتحديد النويدات اإلشعاعية المبتعثة ،ولتعيين حدود المناطق التي تس توجب اتخ اذ
اإلجراءات الوقائية فيھا؛

●

وضع الترتيبات الكفيلة بتسجيل المعلومات والحفاظ عليھا.

 -١-٨-٣المالحظات
بالنسبة إلى بعض الطوارئُ ،تتاح مبكراً في عملية التصدي ،وقائ ُع ما حدث والعواقب التي يمكن أن تنتج عن
ذلك؛ ولك ن ف ي كثي ر م ن الح االت ال تظھ ر البيان ات ذات الص لة إال عل ى م دى فت رة م ن ال زمن وم ن خ الل
طائفة متنوعة من المصادر واإلجراءات .ولذلك فإنَّ من المھم معرفة البيانات الحرجة الالزمة ،وتوافر آليات
عمل واضحة لتجميع مسيل البيانات المتدفقة من أجل تكوين صورة إجمالية عن الوضع .وعلى سبيل المث ال،
في حادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن ،كان ت البيان ات األولي ة المتاح ة ع ن مق دار األخ ذ ال داخلي ل دى الش خص
المتس ِّمم بمف رده ،وتفاص يل األم اكن القليل ة الت ي ت ردد إليھ ا طيل ة األس ابيع الس ابقة .وق د ح َّدد تقي ي ُم المخ اطر
االبت دائي وج ودَ مخ اطر ص حية خطي رة الش أن عل ى الجمھ ور الع ام م ن ج راء احتم ال انتش ار التل وث م ن
األحداث المؤدية إلى التس ُّمم ،وأي مخلفات متبقية ،ومن سوائل جسم الضحية .وفي ھذه المرحلة أيضا ً لم يك ن
بالمستطاع االفتراض بأنَّ ھذا الحدث ك ان ح دثا ً مع زوالً أو ب أن ل ه ض حية واح دة فحس بُ  .ولك ن س رعان م ا
وُ ضعت استراتيجية بشأن التص ِّدي لمخاطر الصحة العمومية ]المرجع  .[٣٣وضمن إطار ھذه االس تراتيجية،
أُسندت األولوية لمھام التحق ق ل دى المستش فيات األخ رى ف ي المنطق ة ،للتأك د م ن ع دم وج ود ض حايا آخ رين
يع انون ،أو ع انوا ،م ن األع راض نفس ھا؛ وك ذلك بش أن رص د البيئ ات الت ي ُي رجَّ ح عل ى أش د نح و تعرُّ ض ھا
للتلوث ،ومنھا مثالً منزل الضحية ،والمستشفيات التي عُولج فيھا ،واألماكن المعلومة التي تردد إليھا.
وقد وجد الرصد المب ّكر للتلوّ ث في األماكن المحددة مستويات من التلوث أكدت احتماالت وج ود خط ر يتھ دد
الصحة العمومية لدى الجمھور؛ ولكنه اس تبان أيض ا ً أنَّ التل وث ك ان مبعث راً م ن ناحي ة ،وثابت ا ً بدرج ة كبي رة
عل ى الس طوح الت ي وُ ج د عليھ ا م ن ناحي ة أخ رى ،ول يس واس ع االنتش ار .وھ ذا م ا س اعد عل ى ص قل تقي يم
المخاطر اإلجمالي ،ثم على تركيز االنتباه بع د ذل ك عل ى تقي يم مختل ف آلي ات انتق ال وانتش ار التل وث ،وعل ى
استبانة مقادير األخذ الداخلي من المادة المشعة .وانطالق ا ً م ن ذل ك أُع دت اس تبيانات خاص ة ب الفرز م ن أج ل
تحديد مجموعات الموظفين والضيوف والزوَّ ار في الفنادق والمطاعم والمكاتب التي ربما كانت محفوفة بأش د
مخاطر التعرض ،من الذين ينبغي أن يُوفّر فھم لھم الرص د الشخص ي باتب اع تقني ة تحلي ل الب ول .وم ن خ الل
مواصلة تحقيقات الشرطةُ ،ح ِّدد مزيد من األماكن التي يلزم رصدھا .ومع تجميع مسيل ھذه البيانات المتدفق ة
لدى الھيئة الرئيسية المعنية بالتصدي لمخاطر الصحة العمومية ،أخذت تظھر أنماط انتقال التلوث ،مما س اعد
على زيادة صقل عمليات تقييم المخاطر ،وأم َّد أيضا ً تحقيقات الشرطة بمزيد من المعلومات.
وقد شاركت مؤسسات كثيرة في التص ِّدي للحادثة ،ولكن ما كان مھما ً ھو وجود رؤية متماسكة للوضع وتص ٍد
متسق له .وتحقق ذل ك ،عل ى المس توى األعل ى ،م ن خ الل لجن ة الط وارئ المدني ة ) ،(CCCبقي ادة الحكوم ة،
والتي كانت ممثلة فيھا الوكاالت المختلفة القائمة بالتصدي .وكانت المساھمة الرئيسية بالمدخالت المقدمة إلى

٣٧

اللجنة الصورة المشتركة للمعلومات المعترف بھا ) .(CRIPذلك أنه قبل ساعتين م ن عق د أي اجتم اع ،كان ت
ك ل وكال ة تق دم تقريرھ ا ع ن الوض ع ،وم ن ھ ذه التق ارير أُنتج ت الص ورة المش تركة .وھ ذا م ا أت اح الوق ت
للتوفيق بين أيّ بيانات مختلفة ،كما أتاح للجنة الطوارئ المدنية التركي َز على استراتيجية التص دي .وك ان م ن
الممكن توفير أي "أخبار عاجلة" أو أي معلومات مح َّدثة ھامة إلى االجتماع في أي لحظة.
 -٢-٨-٣االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

تقييم مدى جسامة أي مشكلة ونطاقھا ھو عملية ذات مسار متطور ،ول ذلك ينبغ ي للمتص ِّدين
للط وارئ أن يواص لوا تقي يم المش كلة م ن أج ل اختب ار ص الحية التقي يم االبت دائي ورص د
الظروف المتغيّرة.

 -٩-٣إدارة شؤون التصدِّ ي الطبي
المتطلبات الرئيسية بشأن إدارة التص ِّدي الطبي ،المشمولة في منشور متطلّبات األمان ]المرجع  ،[١تتعلق بما
يلي:

التص ِّدي
●

قيام الممارس الطبي أو أي طرف مسؤول آخر باإلبالغ عن اس تبانة أع راض طبي ة ت ن ّم ع ن
التعرُّ ض لإلشعاعات؛

●

توفير المعالجة المتخصصة ألي شخص يتلقى جرعة يمكن أن تؤدي إلى آثار ص حية حتمي ة
خطيرة؛

●

كشف معدل الزيادة في حاالت اإلصابة بالسرطان لدى عمال الطوارئ والجمھور العام.

التأھّب
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●

وض ع الترتيب ات الالزم ة لك ي يك ون الموظف ون الطبي ون عل ى عل م ب األعراض الطبي ة
وباإلجراءات المتبعة في التبليغ وغير ذلك من إجراءات العمل؛

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخص المرافق المندرجة في فئات التھديدات األول ى أو الثاني ة
أو الثالث ة ،للقي ام بمعالج ة العم ال المل وّ ثين باإلش عاعات أو ال ذين تعرض وا لھ ا ب درجات
مفرطة؛
ِ

●

فيم ا يخ ص الوالي ات القض ائية الواقع ة ض من من اطق الط وارئ ف ي مرف ق م ن المراف ق
المندرجة في فئة التھديدات األولى ،يج ب أن يك ون ل ديھا خط ة إلدارة الش ؤون الطبي ة تكف ل
فرز المصابين؛

●

وضع الترتيبات الالزمة على المستوى الوطني لمعالج ة األن اس ال ذين تعرض وا لإلش عاعات
أو تلوثوا بھا؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة لتحدي د َم ن ھ م األش خاص ف ي الفئ ات الت ي ھ ي عُرض ة لمخ اطر
ظھور زيادات ملموسة في ح االت اإلص ابة بالس رطان القابل ة للكش ف فيھ ا ورص د وض عھم
الصحي ومعالجتھم على مدى طويل األجل.

 -١-٩-٣المالحظات
ھنالك عدد من حاالت الطوارئ ،المندرجة في فئتي التھديدات الثالثة والرابعة ،اكتش فه أطب اء ك انوا يع الجون
ضحايا أصيبوا في تل ك الط وارئ .وم ن األمثل ة عل ى ط وارئ الفئ ة الم ذكورة أوالً الح ادث ال ذي ك ان يتعل ق
بمرضى يتلقون العالج باألشعة في كوستاريكا ]المرجع  ،[٢٠والحادث الذي ك ان يتعل ق بعم ال يش تغلون ف ي
مرفق تشعيع في سان سلفادور ]المرجع  .[١٤ومن األمثلة عل ى ط وارئ الفئ ة الم ذكورة ثاني ا ً الح وادث الت ي
كل من غويانيا ]المرجع  [١٣وتايلند ] المرجع  [٢٥وتركيا ]المرجع  .[٢١وألنَّ األطب اء المحلي ين
وقعت في ٍ
لم يكونوا متمرسين بالخبرة في تشخيص اإلصابات اإلشعاعية ،فقد تطلب ذلك ف ي كثي ر م ن األحي ان انقض اء
بعض الوقت قبل أن يُشتبه بحدوث تعرض لإلشعاعات .ولو تم تشخيص سبب اإلص ابات ف ي مرحل ة مبك رة
لكان من الممكن الحؤول دون وقوع مزيد من اإلصابات أو حاالت الوفاة.
ً
إضافة إل ى ذل ك ،ف إنَّ التقص ير ف ي التش خيص الص حيح لس بب اإلص ابات أدى إل ى معالجتھ ا عل ى نح و غي ر
مالئم .وعلى سبيل المثال ،فإنَّ الطبيب الذي كان يقوم بفحص الشخص الذي س بق أن تلق ى جرع ة عالي ة م ن
التع رض أص ابت يدي ه ،أخف ق ف ي تش خيص أع راض التع رض لإلش عاعات ،حت ى م ع أن الش خص الض حية
أخب ر ال دكتور الطبي ب بأن ه ربم ا تع رض إلش عاعات ]المرج ع  .[١٧ث م انقض ى  ١٤يوم ا ً آخ ر قب ل أن ت م
تشخيص تعرضه لإلشعاعات.
م ن المعل وم جي داً أن اإلش عاعات تتط ور بم رور الوق ت وت ؤثر ف ي ال ُنس ج الجس مية العميق ة .وتبع ا ً ل ذلك ف إنَّ
المعلوم ات ع ن م وجز س مات الجرع ة الت ي يتلقاھ ا أي م ريض أساس ية ج داً .غي ر أن بع ض األطب اء ،إذ ال
يدركون ذلك ،يفترضون خطأ ً أن اإلصابات اإلشعاعية ال تتطلب سوى معالج ة تقليدي ة يمك ن توفيرھ ا محلي اً،
ومن ثم فلم ينظروا بعين االعتب ار إل ى ال تكھُّن التشخيص ي ب ُن ذر األع راض ذات الص لة بالجرع ة ف ي النس يج
الجسمي الذي تعرض لإلشعاعات ]المرجع  .[١٧وھذا ما أدى إلى األخذ بمعالجة غي ر وافي ة ب الغرض )م ثالً
إلنقاذ النسيج( ،وإلى تأخر تطبيق المعالجة الالزمة .وعقب وقوع ح ادثتي جھ از التش عيع ف ي ك ٍّل م ن إيطالي ا
ف ي ع ام ] ١٩٧٥المرج ع  [٢٩وس ان س لفادور ف ي ع ام ] ١٩٨٩المرج ع  ،[١٤ل م يك ن األطب اء ال ذين ك انوا
يعالجون اإلصابات التي س ّببھا التعرُّ ض لإلشعاعات ،م زودين بوص ف لألع راض األولي ة أو بق در ك اف م ن
المعلومات ،لكي يتم َّكنوا من إعادة تكوين الجرعة .وفي حادث سان سلفادور ،أُرس ل المرض ى الحق ا ً إل ى بل د
آخر يوجد فيه موظفون طبيون أكثر تمرسا ً بالخبرة ومرافق أفضل تجھيزاً.
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إنَّ معالجة حاالت التعرض المفرط لإلشعاعات يمكن أن تشتمل على استعمال عقاقير متخصصة ق د ال تك ون
متاحة على نح و ش ائع ،واللج وء إل ى ب دائل عالجي ة ،وك ذلك إل ى الت د ُّخل الجراح ي ال ذي يح ث عل ى اللج وء
الفوري إليه ظھ ور األع راض الس ريرية وال تكھن بالن ذر التشخيص ية اس تناداً إل ى إع ادة تك وين الجرع ة .وال
يوج د عل ى النط اق الع المي س وى قل ة م ن المراك ز الطبي ة ف ي الع الم الت ي ل ديھا خب رة ھام ة ف ي المعالج ة
المتخصصة لإلصابات الناتجة عن التعرُّ ض لإلشعاعات .غير أنه أمكن أيض ا ً معالج ة بع ض اإلص ابات الت ي
سببھا التعرض لإلشعاعات معالجة فعالة ف ي مستش فيات محلي ة ،وذل ك تبع ا ً لش دة خط ورة اإلص ابة ،وبفض ل
التشخيص المناس ب واستش ارة الخب راء .وھ ذا م ن ش أنه أن تك ون ل ه مزي ة التقلي ل م ن اإلجھ اد النفس ي عل ى
المريض ،والذي يمكن أن يحدث إذا ما أُرسل المريض إلى بلد آخر لتل ِّقي المعالجة ھناك.
وقد تأ َّخر التعاون بين عدد من الحكومات والمنظمات الدولية في تقديم المشورة المستمدة من تجارب الخب راء
إل ى س ان س لفادور بش أن المعالج ة الطبي ة وقي اس الجرع ات ،وذل ك بس بب التعوي ل عل ى اتب اع اإلج راءات
اإلدارية المعتادة من أجل التماس المساعدة ]المرجع .[١٤
ولكنْ على أيّ حال ،فإنَّ التع اون ال دولي والمس اعدة الدولي ة ف ي مواجھ ة التح ديات الت ي تنط وي عليھ ا إدارة
المفرطة ھما من األمور األساسية جداً.
الشؤون الطبية فيما يخص مرضى التعرض للجرعات اإلشعاعية
ِ
وفي ح ال وق وع ط ارئ إش عاعي كبي ر ،عل ى غ رار ح ادث تش يرنوبل وح ادث غوياني ا ،لس وف يب دو أن م ن
الضروري اللجوء إلى أسلوب فرز المرضى المصابين .أما في التص ِّدي لحادث غويانيا ،فقد و َّفرت السلطات
نظاما ً ثالثي المستويات من مرافق المعالجة الطبية – أحدھا ر ّكز على إزال ة التل وث ،وثانيھ ا عل ى المرض ى
الذين تلقوا جرعة تعرّ ض تتراوح بين  ٢-١وحدة غراي ،والثالث على المرضى الذين تلقوا جرعات تع رُّ ض
تفوق  ٢غراي ،أو الذين لديھم إص ابات إش عاعية موض عية تتطلَّ ب الع زل والع الج االس تبدالي .غي ر أنَّ ھ ذه
االس تراتيجية اس تدعت الفص ل ب ين األُس ر ،وإنش اء مراف ق طبي ة متع ددة م ن قِب ل األطب اء واالختصاص يين
الفيزيائيين الصحيين الخبيرين ف ي معالج ة التل وث .وأحيان ا ً ك ان الموظف ون الخبي رون يع انون م ن اإلم دادات
المح دودة ج داً ،وكان ت المراف ق تواج ه مش اكل ف ي الس يطرة عل ى التل وث والنفاي ات الملوث ة ،وك ان بع ض
الموظفين الطبيين يخشون التعرض لإلشعاعات والتلوث من المرضى ]المرجع .[١٣
وكان ھناك إصابات سرطانية إشعاعية في الغ َّدة الدرقي ة ب ين ال ذين تعرض وا للي ود المش ع ،كاألطف ال ،وذل ك
نتيجة لحادث تشيرنوبل .ومن الضروري اإلسراع مبكراً بتحديد َمن ھ م المص ابون بالس رطان ،وھ ذا يتطل ب
متابعة طويلة األمد للسكان ال ذين تعرض وا لإلش عاعات .وعل ى س بيل المث ال ،ل دى ب يالروس برن امج للرص د
الطب ي لألش خاص ال ذين ھ م عرض ة لمخ اطر زائ دة ف ي احتم ال إص ابتھم بس رطان الغ دة الدرقي ة .ومع دل
الوفيات لدى أولئك الذين ُكشفت ح التھم بواس طة ھ ذا البرن امج أدن ى بدرج ة بالغ ة الدالل ة م ن مع دل الوفي ات
الدولي للذين تم تشخيص إصابتھم بسرطان الغدة الدرقية ]المرجع .[٨٤
وعقب اإلقرار بحادثة البولونيوم ٢١٠-في لن دن ،ك ان م ن دواع ي القل ق المبك رة أن ه ق د يك ون ھن اك ض حايا
آخرون ممّن لديھم أعراض حادة يجب التعرف عليھم .ولمواجھة ھذه اإلمكانية اشتملت عملي ة التص دي عل ى
العناصر الثالث ة التالي ة (١) :االتص ال بالمستش فيات ف ي منطق ة لن دن للتحق ق م ن ظھ ور أع راض ذات ص لة
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عليھم؛ ) (٢إصدار المسؤول الطبي الرئيسي لدى الحكوم ة رس الة تحذيري ة لتعميمھ ا عل ى جمي ع الممارس ين
االختصاص يين ف ي الص حة؛ ) (٣اس تخدام اس تبيانات الف رز بواس طة خ ط المس اعدة المباش ر الت ابع ل دائرة
الخدمات الصحية الوطنية ،وتخصيص فرق ة مكلف ة بمھ ام الص حة العمومي ة للمواض ع المت أثرة ،بم ا ف ي ذل ك
توجيه أسئلة مُع َّدة للتعرف على أولئك الذين قد تكون ظاھر ًة عليھم أعراضٌ ذات صلة .ونتج ع ن ذل ك تحدي د
 ١٨٦شخصا ً تستدعي حالتھم مزيداً من المراجع ة ،أُحي ل م نھم  ٢٩شخص ا ً إل ى عي ادات مخصص ة م ن أج ل
تقييم وضعھم.
ولحس ن الط الع ،ل م يك ن يوج د بي نھم أيّ ش خص يع اني م ن آث ار إش عاعية ح ادة .وم ع ذل ك ،فق د ك ان م ن
الضروري اتخاذ اإلجراءات المذكورة أعاله إلقصاء ھذه اإلمكانية.
ث غويانيا الناتج عن التلوث اإلش عاعي بالس يزيوم ،وح د َ
وقد اشتمل حد َ
ث لن دن الن اتج ع ن التل وث اإلش عاعي
بالبولونيوم ٢١٠-على أعداد كبيرة م ن أف راد الجمھ ور الع ام م ن ال ذين ك ان يُحتم ل تعرض ھم ألخ ذ جرع ات
داخلية من المواد اإلشعاعية من جراء انتشار التلوث .وفيما يخص ھذين الحدثين ،كان من الض روري وض ع
برامج فرز ورصد شخصي بشأن رصد الحالة الصحية لدى األفراد ،ثم إعادة طمأنة الجمھور الع ام ،باعتب ار
ذلك من ضمن تق ديم الم دخالت ،إل ى جان ب بيان ات الرص د البيئ ي ،أي المعلوم ات عم ا ح دث وعواقب ه ،إل ى
عملي ة تقي يم المخ اطر الت ي كان ت جاري ة أثن اء عملي ات التص دي .وف ي ھ ذين الح دثين ،طرح ت المادت ان
المش عتان ،الس يزيوم) ١٣٧-باع ث جُس يمات بيتا/غام ا( ،والبولوني وم) ٢١٠-باع ث جُس يمات ألف ا( ،تح ديات
مختلفة في إدارة الفرز والرصد وشؤون المرضى .وقد أظھرت ھات ان التجربت ان أن م ن المھ م وج ود خط ط
لمواجھة ھذه التحديات ،وتوافر القدرات األساسية الالزمة لتنفيذ الخطط عبر مختلف األوضاع.
وف ي ح ادث غوياني ا ،ك ان ھن اك  ١١٢ ٠٠٠ش خص مم ن ك انوا يحت اجون إل ى رص د ح التھم أو مم ن ك انوا
يريدون ذلك )زياد ًة في االطمئنان( .علما ً بأنَّ مبتعثات غاما من السيزيوم ١٣٧-جعلت الف رز ب أجھزة الرص د
المحمولة يدويا ً أسھل تقنياً ،مع أنَّ اإلم دادات اللوجس تية والم وارد الالزم ة كان ت كبي رة .وفيم ا يخ ص أولئ ك
ُ
الب راز م ن
الذين ُح ِّددوا بأنھم يُحتمل أن يكونوا تعرَّ ضوا للتلوث ،أجري لھم اختبار أحيائي لعينات البول و/أو ِ
أجل تقييم الجرعات .وتم القيام بذلك بنقل العينات الناشطة من أج ل االختب ار األحي ائي إل ى مختب رات راس خة
في ھذا المجال تقع على بُعد أكثر من  ١ ٠٠٠كم ،مما كان له عواقب ه ف ي ح االت الت ّ
أخر ف ي الحص ول عل ى
النتائج ،وفي ظھور مسائل لوجستية .وي رد اس تنتاج ف ي المرج ع ] [١٣بأن ه ينبغ ي النظ ر بع ين االعتب ار إل ى
قضية توافر المعدات القابلة للنقل الخاصة باالختب ار األحي ائي وبالرص د الجس دي الكل ي ،م ع ض رورة وج ود
اختصاصيين مدرَّ بين على تكييف اإلجراءات االعتيادية المتبعة مع األوضاع غير االعتيادية ،وذل ك م ن أج ل
إعداد خطط التأھُّب للطوارئ .ومنذ ذلك الحين ،أخذت ُتعنى بلدان كثيرة بتحسين قدراتھا في ھذا المجال.
وأما في حادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن ،فإنَّ طبيعة ھذه المادة باعتبارھا باعث ألفا نقية تقريباً ،فق د وُ وجھ ت
تحديات مختلفة .إذ ل م يك ن باإلمك ان إج راء رص د خ ارجي ألغ راض الف رز؛ ب ل ك ان م ن الض روري القي ام
بالفرز على أساس األماكن التي تردد إليھا األفراد من الناس وما ك انوا يفعلون ه ھن اك .وس اعد الرص د البيئ ي
على تقليص عشرات المواضع إلى  ١١موضعا ً كانت تنطوي على أكبر احتماالت األخ ذ ال داخلي ،وبعض ھا،

٤١

كالفنادق والمطاعم ،شمل آالفا ً من األفراد .و ُخصِّص فريق للصحة العمومية لكل موض ع م ن تل ك المواض ع،
مع اختصاصيين ف ي الوقاي ة م ن اإلش عاعات؛ وق اموا بإع داد اس تبيانات لتحدي د َم ن ھ م أولئ ك ال ذين ھ م أش َّد
عُرضة لمخاطر األخذ الداخلي لجرعة من البولونيوم ،٢١٠-وإلجراء رصد فردي اش تمل عل ى تقي يم لعين ات
الب ول لم دة  ٢٤س اعة .وكان ت أفرق ة الص حة العمومي ة مس ؤولة ع ن لوجس تيات إيص ال عين ات الب ول إل ى
مختب رات اإلش عاعات لالختب ار ولإلب الغ ثاني ًة ع ن النت ائج إل ى أولئ ك األف راد ،م ع ت وفير التطمين ات إل ى
الموظفين العاملين في تل ك المواض ع .ومم ا َجع ل القي ام بھ ذه العملي ات التفاعلي ة أكث ر ص عوبة أنَّ العدي د م ن
الموظفين في الفنادق لم تكن اللغة اإلنكليزية لغتھم األولى .والدرس المس تخلص ھن ا ھ و ع ن اس تخدام م وارد
بش رية متخصص ة بالوقاي ة م ن م واد غي ر اإلش عاعات لت وفير التم اس م ع الجمھ ور .فق د كان ت الم ؤھالت
األساسية لدى أفراد أفرقة الصحة العمومية في مراقبة األمراض المتناقل ة والحادث ات الكيميائي ة ،وم ن ث م فق د
كان لديھا خبرة كبيرة في التعامل مع األفراد القلقين من الجمھ ور الع ام .ولك ن م ع الحص ول عل ى الم دخالت
م ن اختصاص يي الوقاي ة م ن اإلش عاعات ،ك ان بمس تطاع تل ك األفرق ة أن تتعام ل م ع ذل ك الجان ب الكثي ف
التطلُّب للموارد من التصدي ،الذي كان م ن ش أنه ف ي أح وال أخ رى أن يس تلزم اس تخدام م وارد قيّم ة خاص ة
بالوقاية من اإلشعاعات ،في حادث ٍة كانت تتطلَّب فتر ًة طويلة من التصدي.
ً
محفوظة لدى الھيئة المعنية ف ي
وأثناء الحادثة ،أُتيحت للناس الفرصة لكي تكون أسماؤھم وبياناتھم الشخصية
سجل طويل األمد مأمون ) (LTRفي حال أن كان من الض روري أو المفي د االتص ال بھ م ف ي المس تقبل .وق د
اع ُتبر ذلك السجل في نھاية المطاف غير ضروري ،ألنَّ مس تويات التع رُّ ض ل م تتطل ب متابع ة طويل ة األم د.
غي ر أن ھ ذا الحك م التق ديري ل م يك ن بالمس تطاع إص داره ف ي الط ور المبك ر م ن عملي ة التص دي م ن ج راء
االفتقار إلى المعلومات الالزمة .وقد بيّنت الخبرة المكتسبة من حادثات سابقة غير إش عاعية أن جم ع البيان ات
عن األشخاص المشمولين إن لم يُبا َشر في مرحل ة مبك رة ،لس وف يك ون م ن الص عب احتي از تل ك المعلوم ات
في مرحلة الحقة .ومن ثم فقد ُخصِّصت الموارد الالزمة الحتياز البيانات باعتبار ذلك تدبيراً احترازيا ً.
وفي حدثي السيزيوم ١٣٧-في غويانيا والبولونيوم ٢١٠-في لندن ،كان المرضى ّ
يمثلون خطراً مح تمالً عل ى
أولئك الذين يق دمون الرعاي ة والع الج لھ م .وف ي كلت ا الح التين ،ك ان النش اط اإلش عاعي حاض راً ف ي الس وائل
الجسمية :البول والب راز والق يء والتع رُّ ق؛ م ع أن ه ف ي حادث ة غوياني ا ك ان المرض ى يش ّكلون خط ر تع رُّ ض
خارجي أيضا ً .ومن ثم ،ففي حادث غويانيا كان الموظفون من األطب اء والممرض ين قلق ين عل ى س المتھم ھ م
أنفسھم ،مما استغرق بعض الوقت للتغلُّب على ھذا القلق ،وكانت ھناك أعداد مح دودة بي نھم م ن ذوي الخب رة
االختصاصية ذات الصلة .وھذه التجربة تخص البرامج التدريبية للموظفين الطبيين ،وت وافر المعلوم ات ذات
الصلة المتاحة للممارسين المھنيين الطبيين ،والتخطيط لحاالت الطوارئ.
وفي حادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن ،جرى تقديم الرعاية والمعالجة الطبيتين للمرضى في األكثر قب ل إدراك
وج ود البولوني وم ٢١٠-ف ي جس م الم ريض .وم ع أن ه ك ان يوج د نش اط إش عاعي ب الغ الدالل ة ف ي الس وائل
الجسمية ،فإن مما يثير االھتمام أن يُذكر :أنَّ مس تويات التل وث الت ي وُ ج دت ف ي المستش فيات كان ت منخفض ة
نسبياً ،مما يُعزى إلى أنظمة التطھير الدقيق المطبَّقة من أجل منع انتشار عدوى اإلصابة؛ وعلى نح و مماث ل،
كانت معدالت األخذ الداخلي لدى موظفي المستشفى الذين كانوا يعالجون المريض منخفضة )وھذا يُعزى إلى

٤٢

االس تعمال الروتين ي لمع دات الوقاي ة الشخص ية ،وا ّتب اع اإلج راءات الخاص ة بإبق اء الع دوى تح ت
السيطرة .وكانت أعلى جرعة مقيّمة ،م ا ع دا جرع ة الم ريض ،ھ ي ل دى زوجت ه الت ي عُني ت ب ه ف ي المن زل
خالل األيام األولى(.
وقد اشتمل كال َحدَ ثي السيزيوم ١٣٧-في غويانيا والبولونيوم ٢١٠-في لندن على إجراء عمليات تش ريح فيم ا
بع د الم وت للجث امين الت ي كان ت تنط وي عل ى نش اط إش عاعي ع الي الدرج ة .وق د ُ
ط ورت إج راءات أم ان
مناس بة ،و ُكيِّف ت المراف ق مؤقت ا ً لك ي يتس نى القي ام بعملي ات التش ريح عل ى نح و ن اجح وم أمون .وھ ذا يب ِّين
بوضوح ضرورة وضع ترتيبات طوارئ تشمل وقوع احتماالت من ھذا القبيل.
 -٢-٩-٣االستنتاجات
تبيّن ھذه الدروس بوضوح أھمي َة ما يلي:
●

ت دريب الم وظفين المھني ين الطبي ين عل ى التع رُّ ف عل ى اإلص ابات الناتج ة ع ن اإلش عاعات
وعلى فھم الصعوبات التي ُتواجه في معالجتھا؛

●

ت دريب األطب اء ال ذين يقوم ون بمعالج ة المرض ى ال ذين تلق وا جرع ا ٍ
ت م ن التع رُّ ض
لإلشعاعات قد ت ؤدي إل ى تل ف نس ج الجس م ،أو جرع ات تنط وي عل ى خط ر يتھ َّدد حي اتھم،
عل ى اللج وء عل ى الف ور إل ى التش اور م ع أطب اء آخ رين مم ن ل ديھم خب رة ف ي التعام ل م ع
حاالت التعرض الشديدة الخطورة لإلشعاعات ،وإلى نقل المرضى إلى مستشفى مناس ب ،إذا
وجدت مسوِّ غات لذلك؛

●

در ك ا ٍ
ف م ن المعلوم ات ُيت يح إع اد َة تك وين س مات
قيام المعنيين بالتصدي للط وارئ بجم ع ق ٍ
الجرعات لدى األفراد الذين تعرضوا لإلشعاعات بدرجات عالية ،وذلك من أجل تحديد م دى
تطور الضرر والمعالجة الضرورية .وتشمل ھذه المعلومات ما يلي:

)أ(

تقديرات للجرعة المتلقاة في الجسم كله أو في ال ُنسج الجسدية بأجمعھا؛

)ب(

صوراً فوتوغرافية/مخططات بيانية للمرفق المعني/الممارسة المعنية؛

)ج(

وص فا ً لمص در التع رُّ ض )م ثالً النش اط المض طلع ب ه ،النوي دة المش عة ،مع دل الجرع ة عل ى
مسافة متر واحدة(؛

)د(

وصفا ً تفصيليا ً للظروف المحيطة بالتعرُّ ض )مثالً موضع الشخص المعني كدالة للزمن(،

)ھـ(

ق راءات جمي ع أجھ زة قي اس الجرع ات الفردي ة )لجمي ع الم وظفين( أو غيرھ ا م ن أجھ زة
الرصد؛

)و(

عينات من مفردات المالبس التي يرتديھا الشخص المعرَّ ض تعرضا ً زائداً؛

)ز(

وصفا ً كامالً لألعراض السريرية المبكرة ووقت بدء ظھورھا؛

٤٣

)ح(

نتائج الفحص الطبي العام لجميع النظم واألجھزة البدنية بم ا ف ي ذل ك البش رة الجلدي ة لكش ف
األغشية المخاطية المرئية؛

)ط(

تع داد إجم الي ُكري ات ال دم م ن أج ل كش ف الموج ة األول ى م ن األع راض ذات الص لة
بالتعرُّ ض.

●

قيام السلطات بوضع خطط وإجراءات ُت َّتبع من أجل فرز الضحايا ونقلھم إلى المرافق الطبية
المناس بة ،بغي ة ض مان ت وافر ع دد ك اف م ن الم وظفين الطبي ين الج اھزين للتعام ل م ع ع دد
الضحايا المرتقب ،ومن أجل جمع بيانات قياس الجرع ات الفردي ة وت وفير تل ك البيان ات إل ى
األطب اء ،وم ن أج ل الحص ول عل ى مس اعدة الخب راء االختصاص يين ف ي تش خيص ومعالج ة
اإلص ابات اإلش عاعية ،وم ن أج ل إحال ة المرض ى ال ذين يع انون م ن ح االت تع رض ش ديدة
الخطورة إلى المرافق ذات الخبرة في معالجة اإلصابات اإلشعاعية؛

●

تضمين الخطة الوطنية للطوارئ تدابير احتياطية بشأن الطلب الف وري للمس اعدة ف ي ح االت
الط وارئ ،م ن أج ل التعام ل م ع الض حايا ،م ن المنظم ات الدولي ة ،بمقتض ى اتفاقي ة تق ديم
المساعدة في حاالت وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ]المرجع [٥١؛

●

وضع معايير بشأن تحديد فئات األشخاص الذين تعرضوا لإلشعاعات بدرجات عالية وينبغي
أن يخضعوا لمتابعة طبية طويل ة األم د م ن أج ل كش ف األع راض المبك رة لظھ ور اإلص ابة
بالسرطان.

وتبيّن ھ ذه ال دروس أيض ا ً أن وط أة الت أثير النفس اني الناجم ة ع ن معالج ة اإلص ابة الت ي تس ببھا اإلش عاعات،
يجب التخفيف منھا إلى أدنى حدٍ ،ولذلك ينبغي أن تو َّفر المعالجة ف ي أق رب مك ان ممك ن م ن من زل الش خص
المصاب ،أو في منطق ة ُت تكلم فيھ ا اللغ ة نفس ھا الت ي يتكلمھ ا والثقاف ة نفس ھا الت ي ينتم ي إليھ ا .وينبغ ي اتخ اذ
التدابير االحتياطية الالزمة ألفراد األُسرة لكي يرافقوا المريض عندما يُنقل للمعالجة في بل ٍد آخر.
 -١٠-٣إبقاء الجمھور على علم
المتطلبات الرئيسية بشأن إبقاء الجمھور على علم ،المشمولة في منشور متطلبات األمان ]المرج ع  ،[١تتعل ق
بما يلي:

التص ِّدي
●

توفير المعلومات للجمھور.

التأھُّب

٤٤

●

وضع الترتيبات الالزمة لتوفير المعلومات للجمھور؛

●

وضع الترتيبات الالزمة لتنسيق عملية تقديم المعلومات إلى الجمھور.

 -١-١٠-٣المالحظات
أظھرت الخبرة المكتسبة أنه أثناء الحالة الطارئة ،أيا ً كان نوعھا ،يكون ھناك ضغط شديد من الجمھ ور الع ام
وم ن وس ائل اإلع الم م ن أج ل الحص ول عل ى المعلوم ات .وق د أدى ظھ ور ب رامج الب ث اإلخب اري طيل ة
 ٢٤ساعة في اليوم إلى زيادة شدة ھذا الضغط .ولم يع د م ن الن ادر وص ول الع املين ف ي وس ائل اإلع الم إل ى
موقع الطارئ في غضون وقت وجيز بعد العلم ب ه ،لك ي يش ھدوه مباش رة وھ و يتكش ف ت دريجيا ً .وباإلض افة
إلى ذلك ،فإنَّ أولئك األناس الذين يظنون أنھ م ق د يكون ون مم ن ت أثروا ب ه عل ى نح و مباش ر س وف يباش رون
استقصاءاتھم بأنفسھم ،مما يسبب مزيداً من الضغط .وعلى سبيل المثال ،ف ي ح ال ح دوث ارتط ام ط ائرة ف ي
ھب وط اض طراري ،ف إنَّ م ن الم ألوف أن تس رع ش ركات الخط وط الجوي ة بتخص يص رق م ھ اتفي م ن أج ل
التعامل مع االستفسارات الصادرة من أفراد الجمھور ممن يظنون أن أحد أف راد أُس رھم أو أح د أص دقائھم ق د
يكون في عِ داد المشمولين بالحادث.
وھنالك أمثلة كثيرة على طوارئ إشعاعية لم يُع َط فيھا الطلبُ على المعلوم ات ح َّق ق دره؛ وحي ث تس بب ع دم
وضع ترتيبات تفصيلية للتعامل مع ھذا الطلب إلى اشتداد الضغط على نحو ثقيل الوطأة على المعني ين ب إدارة
عملية التصدي مما ح َّد من فع اليتھم ف ي التص دي للط ارئ الواق ع .وك ان ھ ذا ھ و الوض ع الس ائد ،عل ى س بيل
المثال ،أثناء حادث ثري مايل آيالن د )م ن فئ ة التھدي دات األول ى( ،وأثن اء ح ادث غوياني ا )م ن فئ ة التھدي دات
الرابعة(.
وأظھ رت الخب رة المكتس بة أيض ا ً أن الطل ب عل ى المعلوم ات ال يتعل ق بالض رورة بش دة خط ورة الط ارئ،
بحسب الحكم التقديري من قِبل المسؤولين عن إدارة شؤون التصدي له ،وذلك في األجل القصير عل ى األق ل.
وكانت ھ ذه ھ ي الحال ة المالحظ ة بخص وص الح ادث ال ذي وق ع ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة ف ي ك انون
الثاني/ين اير م ن ع ام  ،١٩٨٦حينم ا تس بب تص ُّدع ف ي اس طوانة ب انطالق فلوري د اليوراني وم ) ٦-م ن فئ ة
التھدي دات الثالث ة( .وق د ت وفي أح د العم ال حين ذاك ،ولك ن التل وث ب اليورانيوم خ ارج الموق ع ل م يمث ل خط راً
إش عاعيا ً بالغ ا ً عل ى الجمھ ور الع ام .وم ع ذل ك ،فق د اس تحوذ ذل ك الح دث عل ى اھتم ام مس تفيض ف ي وس ائل
اإلعالم .ولم يكن المعنيون متأھبين لذلك ،ومن ثم فلم يكن بمستطاعھم التصدي على الفور للتق ارير المض لِّلة.
وتس ّبب التقصير في اإلعالم وفي تصويب تقارير وسائل اإلعالم بتقييمات دقيقة وم ّتسقة رس مية ،بمخ اوف ال
داعي لھا من التلوث بين المقيمين في الجوار القريب من الموقع .وأدى ذلك إلى القيام بعمليات رص د مو ّس عة
ال لغرض سوى طمأنة الجمھور العام والمسؤوليين الرسميين المحليين ]المرجع .[٨٠
ويُظھر ھذا المثال أيضا ً أنَّ تق ديم المعلوم ات إن ل م ُي در بعناي ة ،فق د يل زم أن تق وم الس لطات ب إجراءات ق د ال
تكون ضرورية من أجل التخفيف من عواقب الطارئ اإلشعاعية .ولدى التصدي للحادث الذي وقع في تايلند،
وكان يشتمل على مصدر يتيم ،عمد أولئك المعنيون باستعادة الس يطرة عل ى ذل ك المص در المش ع إل ى ارت داء
م َ
ِئزر من الرصاص لكي يظھ روا لوس ائل اإلع الم بمظھ ٍر ي دل عل ى أنھ م اتخ ذوا الت دابير الوقائي ة المناس بة.
ك ف ي أنھ ا
غير أنَّ تلك
المآزر غير فعالة في خفض معدل الجرعة م ن أش عة غام ا م ن الكوبال ت ،٦٠-وال ش ّ
ِ
كانت ُتبطئ تق ُّدم العمال ]المرجع  .[٢٥وأثناء التصدي بحثا ً عن مصدر مشع مفقود في تركي ا ]المرج ع ،[٢١

٤٥

كان ھناك ضغط شديد ،من وسائل اإلعالم بالدرجة الرئيسية ،م ن أج ل التخفي ف م ن الخط ر المحتم ل ،وذل ك
بصبّ طبقة من الخرسانة )اإلسمنت المس لح( عل ى المس احة الت ي ُح ِّدد فيھ ا موض ع ذل ك المص در .وف ي ھ ذا
الحال ة ،جُوب ه الض غط ألن ه ك ان س يجعل عملي ة االس تعادة أكث ر ص عوبة وك ان س يحول دون تحدي د مواض ع
مصادر أخرى.
وإن لم تكن المعلومات خاضعة إلدارة دقيقة ،فإن من المرجح جداً أن تلجأ وسائل اإلع الم إل ى التم اس اآلراء
م ن أولئ ك الخب راء ال ذين عيّن وا أنفس ھم ھ م بھ ذه الص فة ،وم ن األطب اء المحلي ين ،وغي رھم م ن الوجھ اء ف ي
المربك ة والمتض اربة والمض لِّلة يمك ن حين ذاك أن ت ؤدي إل ى قي ام
المجتمع المحل ي .وم ن ث م ف إن المعلوم ات
ِ
الجمھور باتخاذ إجراءات ليس لھا ما يسوّ غھا ،ب ل تك ون ف ي بع ض األحي ان ض ارة .وف ي ح ادث ث ري ماي ل
آيالند ،قرر كثيرون من األناس ب أكثر مم ا ھ و موص ى ب ه اللج وء إل ى اإلخ الء؛ وف ي ح ادث غوياني ا ،طل ب
 ١٠٠ ٠٠٠شخص الخضوع للرصد ،وكثيرون منھم حتى لم يكون وا ق ادمين م ن المنطق ة المت أثرة بالط ارئ؛
وفي حادث تشيرنوبل ،جرت عمليات إجھاض ال مسوّ غ لھا؛ وفي حادثي غوياني ا وتايلن د ،ح دثت احتجاج ات
على جنازات الضحايا.
وكذلك فإنَّ ھذا الضغط الذي يحدث أثناء حالة طارئة يمكن أن يؤدي بأولئك المسؤولين ع ن تق ديم المعلوم ات
إل ى الجمھ ور الع ام وإل ى وس ائل اإلع الم إل ى ع دم التفكي ر الص حيح خ الل ذل ك بق در ك اف فيم ا إذا ك انوا
يتواصلون باللغة التي يمكن أن تكون مفھومة بسھولة .وذلك أنه أثناء بعض الحاالت الطارئة ،استعمل بع ض
الناطقين باسم السلطات الرسمية مصطلحات تقنية متخصصة؛ وھذا يمك ن أن يعط ي انطباع ا ً ب أن المعلوم ات
تخض ع لل تحفظ عليھ ا ،مم ا يثي ر اللج وء إل ى التكھّن ات .وف ي بع ض الح االت ،أُس ندت المس ؤولية ع ن تق ديم
اإلحاطات اإلعالمية إلى وسائل اإلعالم ،إلى أفراد بالنظر إلى أدوارھم التقني ة أو اإلداري ة المنوط ة بھ م ب دالً
من أن يكون ذلك بالنظر إلى مھاراتھم الخاصة بالتواصل .وھذا أس ھم أيض ا ً ف ي ارتك اب أخط اء ف ي اإلب الغ
عن الجوانب التقنية المتعلقة بالطارئ ،وفي خفض مستوى الثقة في مصداقية السلطات ]المرجع .[٨٢
ويبدو أنَّ إبقاء الجمھور على علم بما يجري أثن اء التص دي لط وارئ تتعل ق بمص ادر غي ر خاض عة للس يطرة
عليھا يزيد من ثقة الجمھور وتعاون ه ]المراج ع  ١٣و ٢١و ،[٢٥ويس اعد عل ى الح ّد م ن الض غط المل ح عل ى
ً
إيجاد حل سريع في الوقت الذي يلزم فيه اللجوء إلى حل أكثر ترويا ً
ودراسة .وھذا يشمل عقد جلسات إحاطة
إعالمي ة منتظم ة للص حافة م ن أج ل تق ديم بيان ات وص فية آني ة ودقيق ة ع ن العملي ات الجاري ة ،وتص ويب
المعلومات غير الدقيقة ،والحفاظ على عالقة وثيقة ومتسانِدة مع وسائل اإلعالم اإلخبارية .ويش مل أيض ا ً ب ذل
جھود طويلة األجل ،ومنھا مثالً المش اركة ف ي المناقش ات ،وإص دار المعلوم ات بلغ ة بس يطة ،والمواظب ة م ن
خالل خدمة ھاتفية متواصلة  ٢٤ساعة من كل يوم على السيطرة على الشائعات/المعلومات.
وف ي ح ادث غوياني ا ،ل وحظ أن ه كلم ا أص بحت الحاج ة إل ى العناي ة بالتواص ل م ع وس ائل اإلع الم وب إعالم
الجمھور العام أكثر ظھوراً ،بل حتى أكث ر ش دة طاغي ة ،ك ان يُنش ر مزي د م ن الم وارد الالزم ة لھ ذه المھم ة.
غير أنه ل م تك ن تت وافر م واد مع َّدة مس بقاً ،ول م يك ن الق ائمون بالتص دي للط ارئ م درَّ بين عل ى التواص ل م ع
وسائل اإلعالم؛ وحتى مع ذلك فقد قدموا إحاطات إعالمية للصحافيين ،ال ذين اس تطاعوا حين ذاك عب ر التلف زة

٤٦

واإلذاع ة ،أن يص فوا الوض ع بعب ارات بس يطة أساس ية .وك ان أولئ ك الص حافيون مع روفين ل دى الجمھ ور،
وأضافوا إلى تق اريرھم درج ة م ن المص داقية .وع الو ًة عل ى ذل ك ،ت م إص دار كرّ اس ة عنوانھ ا "م ا ينبغ ي أن
تعلمه عن النشاط اإلش عاعي واإلش عاعات" ،وو ّزع ت منھ ا  ٢٥٠ ٠٠٠نس خة .واس ُتحدث خ ط ھ اتفي س اخن
متاح طيلة  ٢٤ساعة للرد على االتصاالت الھاتفية.
 -٢-١٠-٣االستنتاجات
من األھداف الرئيسية المنشودة في إعالم الجمھور في حاالت الطوارئ ما يلي:
●

الح رص عل ى أن ي تف ّھم أولئ ك ال ذين ل يس ھ م عرض ة للمخ اطر أنَّ أم انھم وس المتھم ج ار
رصدھما بنشاط ،وأن ه م ا ل م تص در تعليم ات أخ رى ال حاج ة ت دعو إل ى اتخ اذھم إج راءات
وقائية .وھذا في مقابل الھدف من التحذير بشأن الطارئ ،وھو الحرص على أن يتمثل جميع
ال ذين ھ م عرض ة للمخ اطر ،ف ي التوقي ت المناس ب ،لتوص يات الس لطات بش أن اتخ اذ
اإلجراءات الوقائية؛

●

الح رص عل ى أال ي ؤدي إع الم الجمھ ور الع ام إل ى ح رف مس ار االنتب اه ف ي إدارة ش ؤون
التصدي للطارئ.

وتب ّين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

العناي ة باالنتب اه إل ى ت وفير المعلوم ات اآلن ّي ة والدقيق ة للجمھ ور الع ام ،عل ى أس اس ف وري
ومتواصل معاً ،بصرف النظر عما إذا كانت دواعي قلق الجمھور تبدو في محلھا أم ال؛

●

تحدي د الترتيب ات الالزم ة لتق ديم المعلوم ات المناس بة إل ى الجمھ ور الع ام ووس ائل اإلع الم،
ض من خط ة الط وارئ فيم ا يخ ص جمي ع المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى
والثانية والثالثة ،وفيما يخص األنشطة المندرجة في فئة التھديدات الرابعة؛

●

التنسيق في تقديم المعلومات بين السلطات العمومية والجھات القائمة بتشغيل المرافق؛

●

الحرص على تدريب الموظفين المعنيين بإدارة مراكز المعلومات على تقديم المعلوم ات إل ى
الجمھور العام ووسائل اإلعالم بأسلوب واضح ومباشر.

 -١١-٣اتخ اذ الت دابير الزراعي ة المض ادة ،والت دابير المض ادة ل دخول الم واد المش عة الجس م ع ن طري ق
البلع ،واإلجراءات الوقائية الطويلة األجل
المتطلبات الرئيسية بشأن اتخاذ التدابير الزراعي ة المض ادة ،والت دابير المض ادة ل دخول الم واد المش عة الجس م
عن طريق البلع ،واإلج راءات الوقائي ة الطويل ة األج ل ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان ]المرج ع ،[١
تتعلق بما يلي:

٤٧

التص ِّدي
●

اتخاذ التدابير الزراعية المضادة واإلجراءات الوقائية الطويلة األجل؛

●

التصرُّ ف في النفايات المشعة وبشأن التلوث اإلشعاعي على النحو الواجب؛

●

إيقاف العمل بأي إجراء من اإلجراءات الوقائية ،حسب االقتضاء.

التأھُّب
●

ُّ
التدخل الواجب القيام به ومستويات اإلجراءات الواجب اتخاذھا؛
التحديد األمثل لمستويات

●

وضع الترتيب ات الالزم ة ،فيم ا يخ ص المج االت ذات األنش طة المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات
الخامسة ،التخاذ التدابير الزراعية المضادة؛

●

وضع الترتيبات الالزمة ،فيما يخص انطالق مواد مشعة على نطاق واسع م ن أح د المراف ق
المندرجة في فئتي التھديدات األولى أو الثانية ،للقيام بعملية ترحيل الناس المؤقت؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة ،فيم ا يخ ص أن واع من اطق الط وارئ ،لرص د مس تويات تل وث
المركبات من أجل السيطرة على انتشار التلوث؛

●

وضع الترتيبات الالزمة للتصرف في النفايات المشعة؛

●

وضع الترتيبات لتقييم حاالت التعرض التي تصيب أفراد الجمھور ،وإتاح ة المعلوم ات علن ا ً
للجمھور العام.

 -١-١١-٣المالحظات
عرض ي ف ي الج و م ن مرف ق م ن المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات
عق ب ح دوث انط الق م واد مش عة َ
األولى أو الثانية ،قد يكون من الض روري اتخ اذ إج راءات وقائي ة فيم ا يتعل ق باس تھالك األغذي ة المنتج ة ف ي
المناطق الواقعة على مسار الغمامة اإلشعاعية .ومع أنَّ من ع اس تھالك الحلي ب المل وث باإلش عاعات ھ و ع ادة
أشد التدابير العاجلة إلحاحاً ،فإنَّ ھن اك م واد غذائي ة أخ رى م ن ال الزم النظ ر إليھ ا بع ين االعتب ار ف ي األج ل
القص ير نس بياً ،وخصوص ا ً الخض ر الورقي ة .وينبغ ي أيض ا ً تطبي ق اإلج راءات الوقائي ة الالزم ة عل ى نط اق
زمني أطول إلى ح ٍد ما بشأن استھالك األغذية التي قد تكون تلوثت في غضون بضعة أش ھر ،ك اللحوم م ثالً.
وحسبما بيَّن بوضوح حادث تشيرنوبل ،قد يكون م ن ال الزم تمدي د نط اق ھ ذه الت دابير المض ادة إل ى مس افات
بعيدة عن مكان وق وع الح ادث ،تش مل من اطق واس عة ج داً ،مم ا يتطل ب القي ام برص ٍد بيئ ي موس ع .وتقتض ي
وثيقة متطلبات األمان ]المرجع  [١وض ع الترتيب ات الالزم ة التخ اذ ت دابير مض ادة زراعي ة فعال ة ،وتض مين
ھ ذه الترتيب ات مس تويات تش غيلية نموذجي ة موجب ة للت دخل ،بم ا ف ي ذل ك ،وس ائل مراجعتھ ا وتنقيحھ ا .وم ن
الواضح أنه ينبغي إرساء ھذه المستويات مق َّدما ً وإدماجھ ا ف ي ص ميم ترتيب ات الط وارئ فيم ا يخ ص المراف ق
المدرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية ،واألنشطة المدرجة في فئة التھديدات الخامسة.

٤٨

وعقب حادث تشيرنوبل ،عمدت دول كثيرة إل ى تنفي ذ ت دابير رقابي ة بش أن الم واد الغذائي ة الملوث ة .ولك نَّ ق َيم
تر ُّكز النشاط اإلشعاعي المستخدمة تباينت بدرجات كبيرة نتيج ة التب اع مع ايير جرع ات مختلف ة وافتراض ات
نمذجة مختلفة ،وذلك في كثير من األحيان من جراء ضغوط سياسية أكثر مما ھو ألسباب علمية .وق د أح دث
ھذا الوضع كثيراً من االرتباك .ونتيجة ل ذلك ،وض عت ھيئ ة الدس تور الغ ذائي مع ايير بش أن تر ُّك زات النش اط
اإلشعاعي التباعھا في التجارة الدولية بالمواد الغذائية ]المرجعان  ٨٥و.[٨٦
وإنَّ تركيز النشاط اإلشعاعي يتناقص بسرعة بمرور الوقت .ومع ذلك ،فإن بلدانا ً ع دة كان ت وض عت ب رامج
لرصد المواد الغذائية أثناء تلك الفترة ال تزال تواصل الرص د الروتين ي للم واد الغذائي ة المس توردة ،م ن دون
القيام بالضرورة بإعادة النظر في الحاجة إلى القيام بذلك.
ولكنَّ القيم التي ح ّددتھا ھيئ ة الدس تور الغ ذائي ال ُتط َّب ق إال عل ى التج ارة الدولي ة ،وال تش مل التنظ يم الرق ابي
بشأن االستخدام ال داخلي لق يم ذات مس تويات ربم ا تك ون أعل ى درج ة ض من البل د ال ذي ت أثر بالح ادث .وم ن
ناحية ثانية فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الجمھور العام سوف ي تفھَّم ذل ك ،وس وف يك ون راغب ا ً ف ي قب ول
تطبيق مستويات تركيز أعلى درجة في حال وقوع حدَ ث من ھذه األحداث داخل بلده.
وعقب حادث تشيرنوبل أيضاً ،اعتمدت وزارة الص حة ف ي االتح اد الس وفياتي س ابقا ً الح دود التالي ة المس موح
العرض ي لإلش عاعات١٠٠ :
بھ ا بخص وص الجرع ات الس نوية الت ي يتلقاھ ا الجمھ ور الع ام م ن التع رُّ ض َ
مليس يفرت ) (mSvف ي ع ام  ،١٩٨٦و ٣٠مليس يفرت ف ي ع ام  ،١٩٨٧و ٢٥مليس يفرت ف ي ع ام ١٩٨٨
و .١٩٨٩وأما بالنسبة لعمال الطوارئ ،كان ت ح دود الجرع ات المس موح بھ ا كم ا يل ي ٢٥٠ :مليس يفرت ف ي
عام ) ١٩٨٦بالنسبة للعاملين العسكريين –  ٥٠٠مليسيفرت حتى  ،(١٩٨٦/٥/٢١و ١٠٠مليسيفرت ف ي ع ام
 ،١٩٨٧و ٥٠مليسيفرت في عام  ١٩٨٨وع ام  .١٩٨٩كم ا اعتم دت مب دئيا ً حكوم ة االتح اد الس وفياتي س ابقا ً
معياراً بشأن إعادة تسوية الجرعة على مدى العمر منذ عام  ١٩٩٠بقيمة  ٣٥٠مليسيفرت .وق د ان ُتق دت بش دة
ھذه القيمة من حيث إنھا مرتفعة أكثر مما ينبغي ،ولم ُتطبَّق .ث م ف ي ع ام  ،١٩٩١اعتم دت معي ار أدن ى بحك م
القانونُ ،
طبِّقت فيه قيمة جريم ة عل ى م دى العم ر بلغ ت  ٧٠مليس يفرت تقريب ا ً .وھ ذا أدى إل ى إع ادة ت وطين
)ترحيل( عدد أكبر من األناس الذين يعيشون في المناطق الملوثة .وإنَّ اعتماد ھ ذه المع ايير المنخفض ة يمك ن
أن يُعزى جزئيا ً إلى أنھا لم ُتح َّدد قبل الطارئ الذي وقع ،ومن ث م فق د ُ
ط ورت أثن اء فت رة كان ت تتس م باش تداد
االنفعاالت وانعدام الثقة عقب الحادث ]المرجعان  ٨٨و.[٨٧
وأثناء حادث غويانيا ،كان من الصعب أيضا ً تحديات مستويات تشغيلية مو ِجبة للتدخل بش أن الترحي ل وإع ادة
التوطين أثناء وقوع ذلك الطارئ ،وذلك بسبب القي ود الزمني ة والض غوط السياس ية واالفتق ار إل ى اإلرش ادات
التوجيھي ة الدولي ة .وكان ت النتيج ة اس تخدام افتراض ات مفرط ة ف ي الح ذر ف ي تحدي د المس تويات التش غيلية
ُّ
للتدخل ،مما أدى كذلك إلى اتخاذ إجراءات وقائية ال ضرورة لھا ،وتوليد مقادير غي ر ض رورية م ن
الموجبة
النفايات المشعة ،وتكبد تكاليف غير ضروية في إزالة التلوث والتصرف في تلك النفايات .وإضافة إل ى ذل ك،
فبدالً من إقناع الجمھور العام بأنَّ اإلجراءات المتخذة ھي في صالحھم ،جعلت الن اس يش عرون ب أن المخ اطر
المحتملة كانت أكبر بكثير من الحالة الفعلية.

٤٩

وف ور اس تكمال ط ور التص دي للط وارئ ف ي ح ادثي تش يرنوبل وغوياني ا ،وغيرھم ا م ن الح وادث الطارئ ة،
حدثت ضغوط ھائل ة م ن جان ب الجمھ ور الع ام والمس ؤولين العم وميين ووس ائل اإلع الم م ن أج ل التص رف
واستئناف األنشطة المعتادة .ففي حالة حادث تشيرنوبل ،اض ُ
طلع بجھ ود ال مس وغ لھ ا بس بب ھ ذه الض غوط،
ومنھا مثالً إزالة التلوث من المناطق التي أُخليت من السكان ،والتي لن ُتستوطن ثاني ًة ف ي المس تقبل المنظ ور
)مثالً منطقة بريبيات( ]المرجع .[٨٩
وكانت محاوالت كثيرة بُذلت سعيا ً إلى إزالة التلوث من عد ٍد من القرى بعد حادث تشيرنوبل عديم ة الفعالي ة،
من جراء انعدام التخطيط السليم قبل وقوع الطارئ .وأ َّدت ھذه النتائج إلى تكوّ ن انطباع عام بأن إزالة التلوث
م ن المن اطق الحض رية غي ر ج ديرة بالقي ام بھ ا .ومن ذ حين ذاك ،تب ين بوض وح ،م ن ناحي ة ثاني ة ،ف ي منطق ة
نوفوزيبكوف أن اتخاذ تدابير مضادة ،م ن قبي ل إزال ة الترب ة الس طحية ،وت دابير الحفري ات الخاص ة وتنظي ف
األسطحة ،حتى خالل فترة تتراوح بين  ١٠سنين و ١٥سنة بعد وقوع حادث تشيرنوبل ،يمك ن أن ت ؤدي إل ى
خفض معدل الجرعات بقدر كبير ]المرجع .[٩٠
وأثناء التصدي لحادث غوياني ا ،ج رى االض طالع بعملي ات إزال ة تل وث إض افية بع د اإلع الن الرس مي ال ذي
صدر بشأن استكمال جميع عمليات إزالة التلوث .وھذا ما ضاعف من دواعي قلق الجمھ ور الع ام وم ن س وء
ثقته بالمسؤولين الرسميين.
 -٢-١١-٣االستنتاجات
تب ّين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:

٥٠

●

تحديد مستويات تشغيلية موجبة للتد ُّخل بشأن مختلف اإلجراءات الوقائية مسبقا ً وإدماجھا ف ي
صُلب الترتيبات الخاصة بالطوارئ؛

●

ا ّتباع مستويات تشغيلية موجبة للتدخل وإجراءات وقائية عامة ومنسقة دولياً؛

●

تقديم تفس يرات واض حة للجمھ ور الع ام ع ن توقي ت وأس باب ض رورة تغيي ر الق يم أثن اء وق وع
طارئ ما؛

●

إرساء طرائق ومع ايير مق َّدما ً بش أن إزال ة التل وث م ن المن اطق )الش وارع ،األس طح ،الترب ة
السطحية ،التربة السفلية ،إلخ( من أجل خفض معدالت الجرعات؛

●

االمتناع عن اإلعالن عن استكمال عملي ات إزال ة التل وث إل ى ح ين إنج از تقي يم نھ ائي يؤك د
تحقيق أھداف خفض الجرعات.

 -١٢-٣تخفيف العواقب غير اإلشعاعية الناجمة عن الطوارئ والتصدي لھا
المتطلب ات الرئيس ية بش أن التخفي ف م ن العواق ب غي ر اإلش عاعية ٢٠الناجم ة ع ن الط وارئ والتص دي لھ ا،
المشمولة في منشور متطلبات الطوارئ ]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:

التص ِّدي
●

دراسة العواق ب غي ر اإلش عاعية م ن أج ل ض مان أن يك ون إلج راءات التص دي ت أثير حمي د
يفوق تأثيرھا الضار.

التأھُّب
●

وض ع الترتيب ات الالزم ة ،فيم ا يخ ص الوالي ات القض ائية ض من من اطق الط وارئ ،لتس ويغ
مختل ف مس تويات الت دخل أو مس تويات إج راءات التص رف واالرتق اء بھ ا إل ى المس تويات
األمثل واإلذن بالقي ام بھ ا ،بش أن الت دابير المض ادة الزراعي ة أو اإلج راءات الوقائي ة الطويل ة
األجل؛

●

وضع الترتيبات الالزمة لالستجابة لدواعي القلق التي تشغل الجمھور العام.

 -١-١٢-٣المالحظات
أدت الحوادث النووية )مثالً حادث تشيرنوبل( واإلشعاعية )مثالً حادث غويانيا( الخطي رة الش أن جميعھ ا إل ى
آثار نفسية سلبية بالغة .ذلك أنَّ خشية الناس من اإلشعاعات ،إل ى جان ب التض ارب واالرتب اك ف ي المعلوم ات
عن الحدث الواقع ،أو االفتقار إلى المعلومات التوضيحية الوافية بالغرض ،ھي عوامل تسببت في انعدام الثقة
بالسلطات والخب راء الرس ميين ،وأث ارت مش اعر ل دى الن اس بفق دان الس يطرة عل ى حي اتھم .وتبع ا ً ل ذلك ،لج أ
بع ض الن اس إل ى القي ام بتص رفات غي ر مناس بة ،وأحيان ا ً ض ارة ،م ن ج راء التص ورات الخاطئ ة بخص وص
المخاطر المحتملة وكيفية الح ِّد منھا .٢١كم ا أنَّ بع ض األن اس ال ذين ك انوا ف ي المنطق ة المج اورة ب القرب م ن
ً
عرضة للوصم المشين ولإلقصاء االجتماعي.
موقع الحدث كانوا
داخل االتحاد الس وفياتي س ابقاً ،ج رى اللج وء إل ى تطبي ق نظ ام تعويض ات ك ان القص د من ه التقلي ل م ن حال ة
اإلجھاد على الجمھور العام وتعزيز التعافي .وكانت التعويضات ُتقرَّ ر في المق ام األول عل ى أس اس الموض ع
ال ذي ك ان يع يش في ه الن اس أثن اء الح ادث أو بع ده ،ال عل ى أس اس مخ اطر اآلث ار الص حية ،أو عل ى س بيل
التعويض عن ح االت الت أثير الملم وس )م ثالً تك اليف إع ادة االس تقرار ،خس ارة الممتلك ات ،فق دان الوظيف ة(.
٢٠
٢١

تشير العواقب غير اإلشعاعية إلى العواقب النفسانية واالقتصادية وغيرھا.
التشويش على جنازات الضحايا ،ونبذ الضحايا أو األشخاص الذين ينتمون إلى المنطقة المتضررة ،واالمتناع ع ن ش راء
المنتجات من تلك المنطقة ،ورفض بيع بطاقات الس فر بالط ائرات للن اس اآلت ين م ن تل ك المنطق ة ،واللج وء إل ى عملي ات
اإلجھاض من جراء الخشية من اآلثار الجينية ،ورفض تقديم المعالجة الطبية للضحايا ،وحاالت اإلجالء الذاتي ة التلقائي ة،
واللجوء إلى تناول العقاقير غير المناسبة.

٥١

ولكنَّ ھذا النظام أسفر عن تصورات خاطئة بشأن المخ اطر الص حية المحتمل ة ،ألنَّ تل ِّق ي التعويض ات المالي ة
انطوى على داللة ُتلمح إلى إمكانية حدوث آثار صحية سلبية في المستقبل.
وترتب أيضا ً على نظام التعويضات إلقاء عبء كبير على عاتق البلدان المتأثرة .فق د ك ان ع دد األن اس ال ذين
كانوا يطالبون بالحصول على مستحقات ذات صلة بح ادث تش يرنوبل ي زداد بم رور ال زمن .وأدت مس تحقات
تش يرنوبل إل ى اس تنزاف الم وارد م ن مج االت أخ رى م ن اإلنف اق العم ومي ]المرج ع  .[٩١كم ا تس ببت
السياسات العامة بشأن التعويضات التي ُنفذت بعد حادث غويانيا بظھور عدد من المش اكل :ف إنَّ الن اس عن دما
اكتشفوا أنھم بصدد الحصول على تعويضات عن مفردات المواد الملوثة ،طالبوا بوضع معايير حص رية أش د
بشأن تعريف التلوث.
 -٢-١٢-٣االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

دراسة ومراعاة التأثير النفسي على أفراد الجمھور الع ام ،ال ذي ق د تنط وي علي ه اإلج راءات
المضطلع بھا أثناء طارئ خطير الشأن أو فيما بعده؛

●

االس تناد ف ي أي نظ ٍام للتعويض ات إل ى مع ايير مح ددة مس بقا ً ومرتبط ة بوض وح بالمخ اطر
الصحية والتأثيرات االقتصادية الملموسة.

 -١٣-٣االضطالع بعمليات استعادة السيطرة
المتطلب ات الرئيس ية بش أن االض طالع بعملي ات اس تعادة الس يطرة ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان
]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:

التص ِّدي
●

التخطيط لالنتقال من طور الطوارئ إلى عمليات استعادة السيطرة الطويلة األج ل واس تئناف
األنشطة االجتماعية واالقتصادية العادية؛

●

تطبيق النظام الكامل للوقاية من التع رض المھن ي عل ى العم ال المعني ين ،حالم ا ينتھ ي ط ور
الطوارئ.

التأ ُّھب

٥٢

●

وض ع ترتيب ات إلج راءات االنتق ال م ن عملي ات ط ور الط وارئ إل ى العملي ات الروتيني ة
الطويلة األجل؛

●

إرساء عملية إجرائية رسمية بشأن إلغاء القيود المفروضة وغير ذلك من الترتيبات المتخذة.

 -١-١٣-٣المالحظات
حالما يتكوَّ ن اعتقاد لدى وس ائل اإلع الم والجمھ ور الع ام بانتھ اء ط ور التص دي للحال ة الطارئ ة ،يب دأ ظھ ور
ضغط شديد من أجل العودة ب المجتمع المحل ي إل ى ظ روف الع يش االعتيادي ة .وف ي ھ ذه المرحل ةُ ،ي رجَّ ح أن
يتخذ المسؤولون العموميون إجراءات يُراد منھ ا أن تك ون مرئي ة عل ى نح و ظ اھر ج داً حت ى وإن كان ت تل ك
اإلجراءات تتسم بأدنى ح ٍّد من الفعالية ليس غير أو حتى وإن كان لھا نتائج عكسية.٢٢
أثناء حادث غوياني ا ،كان ت االس تراتيجية األساس ية المتبع ة الس تعادة الس يطرة عل ى المن اطق الملوث ة تنط وي
عل ى تحدي د تل ك المن اطق وترحي ل الن اس منھ ا وعزلھ ا وإزال ة تلوثھ ا واإلس راع ف ي رف ع القي ود المفروض ة
عليھا .وأما المناطق التي لم يكن بالمستطاع إزالة التلوث منھا وصوالً إل ى المس تويات الت ي تت يح رف ع القي ود
المفروضة عليھا فقد حُوّ لت إلى مناطق تخض ع أغ راض اس تخدامھا للمراقب ة م ن جان ب الس لطات ،م ثالً إل ى
ميادين عامة مرصوفة .وكانت ھذه االستراتيجيات الم َّتبعة فعالة في الح ّد م ن ح االت االض طرابات واإلجھ اد
التي كانت تعتري الجمھور العام.
الحوادث التي تنطوي على تلوث إشعاعي خطير الشأن سوف تطرح حتما ً مقادير كبيرة م ن النفاي ات المش عة
]المرجع ان  ١٣و .[٩٢وف ي ح ادثي غوياني ا ]المرج ع  [١٣وخ واريز ]المرج ع  ،[٩٣كان ت الق رارات بش أن
تحدي د أي ن يمك ن خ زن النفاي ات )مؤقت ا ً ونھائي ا ً( تس تغرق أم داً ط ويالً وتتس م بحساس ية سياس ية؛ وك ان لھ ذا
التأخر تأثير سلبي يعرق ل س رعة عملي ة اس تعادة الس يطرة بأجمعھ ا .وس وف يختل ف الوض ع ف ي ك ل ح ادث،
ولكن السؤال "ما العمل بشأن النفايات؟" سوف يكون قضية حرجة من حيث الوقت .ويُستخلص م ن ذل ك م ن
َث ّم أن التخطيط العام للتأھب ينبغي أن يوفر إطار عمل للتعامل مع ھذه القضية.
وك ذلك ف إنَّ ح ادث البولوني وم ٢١٠-ف ي لن دن اس تغرق أم داً ط ويالً ف ي ط ور التص ِّدي عل ى م دى نح و س تة
أسابيع ،فتداخل مع طور استعادة السيطرة الذي دام عدة أشھر .وتوصي المشورة التوجيھي ة العام ة )التص دي
للطوارئ ،واستعادة السيطرة( ،الصادرة عن مكتب مجلس ال وزراء ف ي المملك ة المتح دة ]المرج ع  ،[٩٤بأن ه
ينبغي الشروع في عمليات استعادة السيطرة واإلنعاش بالتعاون ب ين وك االت وطني ة متع ددة بأس رع م ا يمك ن
نحو مترادف مع عملي ة التص دي
بعد بدء أي حالة طارئة ،وينبغي من الناحية المثالية أن يسير ذلك قُ ُدما ً على ٍ
نفس ھا .واألھ داف المنش ودة م ن ذل ك ھ ي ض مان م ا يل ي :أن تتب دى أولوي ات اس تعادة الس يطرة عل ى الم دى
الطويل في تخطيط عملي ة التص دي وتنفي ذھا؛ وأن ُتش رك منظم ات ذات ص لة ف ي القطاع ات الع ام والخ اص
والطوعي في جھود استعادة السيطرة واإلنعاش بدءاً من أبكر فرصة متاحة؛ وأن يكون ھن اك اس تمرارية ف ي
إدارة التص ِّدي للطارئ حالما يُختتم طور التص ِّدي.
وق د ا ُّتب ع ال نھج الم ذكور أع اله ف ي ح ادث البلولوني وم ٢١٠-ف ي لن دن بواس طة فري ق التنس يق االس تراتيجي،
برئاس ة الش رطة ،باتخ اذ ق رار مبك ر بإنش اء فري ق فرع ي ،ھ و الفري ق العام ل المعن ي باس تعادة الس يطرة
٢٢

بعد حادث تشيرنوبل ،أدت الجھود التي بُذلت إلزالة التلوث في منطقة بريبيات وغيرھا من المناطق التي لم يكن الناس
بصدد إعادتھم إليھا ،إلى تعرض العمال المعنيين إلى جرعات ال ضرورة لھا.

٥٣

واإلنعاش ) ،(RWGيرأسه مجلس مدين ة ويستمنس تر ) ،(WCCال ذي تص رف بالنياب ة ع ن مختل ف الس لطات
المحلي ة ف ي لن دن ،الت ي تق ع فيھ ا األم اكن الملوث ة .وأثن اء مراح ل التص دي المبك رة ،وض ع الفري ق العام ل
الم ذكور اس تراتيجية إطاري ة وعملي ات إجرائي ة الستص الح تل ك األم اكن ورف ع الرقاب ة عنھ ا )التص فية(
]المرجع  .[٩٥وكان القصد من االستراتيجية اإلطارية ھو تطبيقھا بدءاً من وقت اھتمام الشرطة أو أي وكال ة
بموضع ما باعتباره مكانا ً يُحتمل أن يكون ملوثاً ،إلى الوقت الذي ُترفع فيه الرقابة عنه باعتب اره
معنية أخرى
ٍ
مأمونا ً الستخدامه من قبل الجمھور العام .والھدف من ذلك ھو ضمان اإلعالن عن كل موض ع م ن المواض ع
الت ي يُحتم ل أن تك ون ق د تلوث ت بم واد مش عة بأن ه أص بح موض عا ً مأمون اً ،أو بأن ه أُعي د إل ى وض ع م أمون
الستخدامه من قِبل الجمھور العام ،مع مراع اة االس تخدام المقص ود لألم اكن ،ونت ائج عملي ات تقي يم المخ اطر
المعنية .واشتملت أيضا ً األھداف المنشودة م ن ذل ك اإلط ار عل ى توض يح خط وط االتص االت والمس ؤوليات،
وتقديم اإلرشادات التوجيھية بشأن مدى الرصد ال الزم لتحدي د خص ائص التل وث ومتطلب ات االستص الح ذات
الصلة بالط ارئ ،بم ا ف ي ذل ك اعتب ارات التص رف بالنفاي ات ،وتحدي د األولوي ات الخاص ة باألم اكن المحتم ل
تلوثھا التي أُبلغ مجلس مدين ة ويستمنس تر بش أنھا ،وت وفير اإلرش ادات التوجيھي ة الموجھ ة إل ى مالكي/ش اغلي
تلك األماكن ،وتوفير إطار عمل التباع نھج م ّتسق بشأن إعادة المباني إلى وضع مأمون الس تخدامھا م ن قِب ل
الجمھور العام.
وق د س بق أن أنش أت حكوم ة المملك ة المتح دة دائ رة خ دمات إزال ة التل وث ) ،(GDSض من إط ار ترتيباتھ ا
الخاص ة بالتأھ ب ،م ن أج ل التعام ل م ع الحادث ات الخاص ة ب المواد الكيميائي ة أو البيولوجي ة أو اإلش عاعية أو
النووي ة ) (CBRNأو الم واد الخط رة .ولھ ذه ال دائرة دور تنس يقي وتس ھيلي ،م ن خ الل تق ديم المش ورة
واإلرشادات للمسؤولين ع ن عملي ات إزال ة التل وث ،وك ذلك تقي يم مق درة الش ركات االختصاص ية ف ي القط اع
الخاص على القيام بعمليات إزالة التلوث ،وض مان ت وفير س بل الوص ول الج اھزة إل ى خ دماتھا .وم ن ث م فق د
أُتيحت بسرعة الموارد الالزمة لالستصالح .غير أنَّ أكثر المواضع الملوثة كان ت مب اني فيھ ا منش آت أعم ال
تجارية ،مثالً فنادق ومكاتب ومطاعم ،فوقعت التبعة القانونية بش أن التك اليف عل ى ع اتق مالكيھ ا ،ال ذين ك ان
عليھم أن يستندوا في مطالباتھم إلى التأمين الحاصلين عليه .وھذا م ا تس بب ف ي بع ض ح االت الت أخر ،وأث ار
قضايا تتطلب تسوية من جانب الحكومة.
وك ان ھن اك عش رة مواض ع تحت اج إل ى استص الح ،وق د أُغلق ت س بل الوص ول االعتيادي ة إليھ ا ،إل ى ح ين
استكمال العمال فيھا .وھذا ما أدى إلى ظھور مشاكل عسيرة تعرض لھا ش اغلوا األم اكن م ن حي ث مق درتھم
على مواصلة تسيير أعمالھم التجارية .وفي بع ض الح االت القليل ة ،وعق ب عملي ات تقي يم المخ اطر ،فُرض ت
الرقابة على معاودة الدخول إلى تلك األماكن من أجل استعادة بعض مفردات المت اع ،س عيا ً إل ى التخفي ف م ن
المشاكل.

٥٤

 -٢-١٢-٣االستنتاجات
تب ّين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

االحتياط للضغط الش ديد المتوق ع م ن وس ائل اإلع الم وم ن الجمھ ور الع ام م ن أج ل اس تعادة
األوضاع المعيشية االعتيادية ،والذي يمكن أن يؤدي إلى الن زوع إل ى االض طالع ب إجراءات
عمل ال تنطوي على أي تأثير مج ٍد بشأن األمان للجمھور العام؛

●

ح رص الس لطات عل ى الحف اظ عل ى مس توى ع ال م ن المص داقية م ن أج ل تيس ير عملي ة
استعادة السيطرة واإلنعاش.

 -٤المتط َّلبات الخاصة بالبنية األساسية
 -١-٤لمحة العامة
من المسلَّم به على نطاق واسع أنَّ بلو َغ وصو َن مستوىً عال من األم ان إنم ا يعتم د عل ى وج ود بني ة أساس ية
قانونية وحكومية صحيحة ،بما في ذل ك وج ود جھ از تنظ يم رق ابي وطن ي مكلَّ ف بمس ؤوليات ومھ ام وظيفي ة
جيدة التحديد .فإن ح االت طارئ ة كثي رة ك ان م ن الممك ن التخفي ف م ن ح دتھا عل ى النح و المناس ب ل و كان ت
ھناك بنية أساسية وافية بالغرض للتعامل مع تلك الحاالت الطارئ ة .وال يمك ن أن يُتوق ع أداء المھ ام الوظيفي ة
في حاالت الطوارئ على النحو الصحيح ما لم تكن ھناك بنية أساسية قائمة للتأھب للطوارئ والتص ِّدي لھا.
 -٢-٤السلطات
المتطلبات الرئيسية بشأن السلطات ،المشمولة في منشور متطلبات األمان ]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:
●

النص بمقتضى القوانين والمدونات القانونية والنظم األساس ية المش ترعة عل ى إنش اء وتحدي د
السلطات المعنية بالترتيبات الالزمة للتأھب للطوارئ والتصدي لھا؛

●

التوثيق لألدوار والمھام الوظيفية والسلطات والمسؤوليات المنوطة بك ل الجھ ات المعني ة ف ي
ھذا المجال؛

●

توزيع المسؤوليات والسلطات والترتيبات الخاصة بالتنسيق؛

●

التحديد في خطط الطوارئ للترتيبات الخاصة بتفويض السلطات و/أو نقلھا.

٥٥

 -١-٢-٤المالحظات
ً
صراحة على أنَّ المس ؤولية األولي ة ع ن األم ان مس ندة إل ى الجھ ة
ينص منشور متطلبات األمان ]المرجع [١
المش ِّغلة .وفي حال وقوع طارئ ،فإنَّ الجھة المش ِّغلة ھي من ثم المسؤولة عن ت وفير التح ذيرات والمعلوم ات
األولى فيما يخص األخطار المحتمل وقوعھا .غير أنَّ ھن اك ح االت ح دثت ت أخرت فيھ ا الجھ ة المش ِّغلة ع ن
تبليغ السلطات خارج الموقع ،ريثما تتداول مع اإلدارة أو تحاول إيجاد حل للمشكلة .وقد وقع ھذا في األحوال
التي لم تكن فيھا الجھة المش ِّغلة ملزمة صراحة باإلسراع فوراً في تبليغ السلطات وإسداء المش ورة إليھ ا .وق د
عمد عدد من البلدان إلى تحدي د متطلب ات قانوني ة بش أن التبلي غ الف وري؛ وتض طلع الھيئ ة الرقابي ة بالتحري ات
الالزمة بعد وقوع الطوارئ للتأكد من الوفاء بھذه المتطلبات القانونية.
والمتطل ب ال وارد ف ي منش ور متطلب ات األم ان ]المرج ع  [١موجَّ ه ف ي المق ام األول إل ى المؤسس ات أو
األشخاص ممن يتقدمون بطل ب الحص ول عل ى إذن ،أو م ن الم أذونين ،باالض طالع بممارس ة نش اط ف ي ھ ذا
الميدان )أي الشخص المأذون المسؤول عن المواد المشعة( .غير أنَّ ھن اك قض ية معين ة خصوص ا ً ُتنش أ فيم ا
يتعلق باألنش طة المدرج ة ف ي فئ ة التھدي دات الرابع ة .وعل ى س بيل المث ال ،ف إنَّ مص انع إع ادة دورة اس تخدام
المعادن قد ال تكون معتبرة رسميا ً مسؤولة عن كشف وج ود مص در يت يم ف ي الخ ردة المعدني ة والتص دي ل ه.
وعالوة على ذلك ،فإنھا إذا ما أعلنت عن ذلك ،فإنھا ق د ُتوض ع رھ ن المس ؤولية ع ن إدارة ش ؤون التص رف
في النفايات الحقا ً .ولذلك فإن المديرين العديمي الضمير قد يميلون إلى إخفاء وجود ذلك المصدر المشع وإلى
عدم إبالغ السلطات الوطنية عنه.
وإنَّ المسؤوليات عن التص ِّدي لطارئ إشعاعي مع َل ن عن ه م ن الم رجَّ ح أن تك ون َّ
موزع ة فيم ا ب ين كثي ر م ن
الوك االت أو الھيئ ات المحلي ة والوطني ة ،وق د تتغي ر تبع ا ً لطبيع ة الط ارئ الواق ع )م ثالً عرض يا ً أو
دوليا ً/إجراميا ً( ،أو للمادة أو الممارسة المعنية ،أو للمؤسسة المسؤولة عن الممارسة )م ثالً حكومي ة مدني ة ،أو
عس كرية ،أو مؤسس ات م ن القط اع الخ اص( ،أو لطبيع ة نش اط التص دي )م ثالً وقاي ة األغذي ة ،أو الص حة
العمومية ،أو استعادة السيطرة على الممارسة( .وألنه كثيراً ما يتعذر التمييز بين ھذه األم ور عل ى الف ور ف ي
المرحلة المبكرة من أي حالة طارئة ،فقد تأخرت االستجابة الحكومية وارتبكت ،مما أدى إلى انعدام الثق ة ف ي
الحكومة من جانب الجمھور العام ووسائل اإلع الم .وق د كان ت ھ ذه األس س المتض اربة للس لطة م ن الص فات
الخاصة التي اتسم بھا طارئ ثري مايل آيالند ،مما أدى إلى وجود ع دة ھيئ ات تح اول أن ت ؤدي ال دور نفس ه
دونما كفاءة .ود ّل األسلوب غي ر المالئ م ف ي تحدي د المعلوم ات وإيص الھا إل ى ھيئ ات التص دي األخ رى عل ى
إھمال المھام الوظيفية الحاسمة الخاص ة بالتص دي للط ارئ ]المرجع ان  ٤٧و .[٤٨وعق ب ح ادث ث ري ماي ل
آيالند ،تم التغلُّب على ھذه الصعوبات ،بإرساء عملي ة إجرائي ة ش املة ]المرج ع  ،[٩٦يتع ين م ن خاللھ ا عل ى
كل الھيئات المسند إليھا دور محدد في أي حالة طارئة )مثالً دوراً تقنيا ً أو إنسانيا ً أو خاصا ً بإنفاذ الق انون( أن
تؤدي دورھا بمقتضى مسؤوليات محلية ووطنية محددة ومخصصة بوضوح.
ومع أنَّ السلطات المحلية تكون في أفضل وضع مالئم التخاذ اإلجراءات الفورية لوقاية الجمھور العام ،فإنھ ا
كثيراً ما تفتقر إلى المعرف ة المتخصص ة والمع دات والوس ائل الالزم ة للتص دي لط ارئ إش عاعي .وق د تتف اقم
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ھذه المشكلة فيما يخص طارئا ً يشتمل على نشاط من األنشطة المندرجة في فئ ة التھدي دات الرابع ة ،إذا كان ت
السلطات المحلية غير واعية بإمكانية وقوع طارئ من ھذا النحو ،ومن ثم غير متأھبة له.
وأثناء حادثي تشيرنوبل وث ري ماي ل آيالن د ،أخ ذت الس لطات الوطني ة عل ى عاتقھ ا المس ؤولية ع ن الق رارات
الالزمة بشأن اإلجراءات الوقائية ،ولكنھا أخفقت في التنسيق على نحو فعال مع السلطات المحلي ة .وك ان م ن
عاقبة ذلك أن تأ ّخر تنفيذ اإلجراءات الوقائية لمدة أيام ،مما أدى في حالة حادث تشيرنوبل إلى وقوع إص ابات
كان يمكن تجنبھا بسرطان الغدة الدرقية بفعل التعرض لإلشعاعات لدى األطفال ]المرجع .[٨٧
داع اتخ اذ الق رارات بش أن التص دي عل ى الص عيد
وأم ا ف ي أثن اء ط ارئ ث ري ماي ل آيالن د ،فق د ت أخر ب ال ٍ
ال وطني ،ألنَّ الق انون ي نص عل ى وج وب الموافق ة عليھ ا بتص وي ٍ
ت بأكثري ة أعض اء لجن ة الرقاب ة النووي ة
الخمسة .ثم ساعد إدخ ال تغيي رات قانوني ة دع ت إل ى تعي ين ط رف واح د فحس ب مكلَّ ف باتخ اذ الق رارات،
على إيجاد حل لھذه المشكلة.
وأم ا ف ي المملك ة المتح دة ،ف إنَّ التش ريع الرئيس ي ف ي ھ ذا المج ال ھ و ق انون الط وارئ المدني ة الص ادر ع ام
 ،٢٠٠٤إل ى جان ب الوث ائق الخاص ة بص ون العم ل باإلرش ادات التوجيھي ة المس انِدة وك ذلك البُن ى األساس ية
عمل وحيداً بشأن الحماية المدنية في المملك ة المتح دة ،ق ادراً
إطار
الداعمة ]المرجع  .[٩٧وھذه الوثائق تحدد
َ
ٍ
على مواجھة كل طائفة تحديات التصدي للطوارئ .وھي ُترسى مجموعة واض حة م ن األدوار والمس ؤوليات
لكل المعنيين بالتأھب للطوارئ ،وبالتص دي لھ ا عل ى المس توى المحل ي ،والت ي تنض وي م ن ث م ض من إط ار
عم ل عل ى المس توى ال وطني .ويص نف الق انون الم ذكور جھ ات المتص دين المحلي ين ف ي فئت ين ،ويف رض
كل منھما.
واجبات مختلفة على ٍ
أما جھة متص ِّدي الفئة األولى فتض ّم الھيئات التي تندرج في صُلب عملية التصدي لمعظم الطوارئ )مثالً دوائ ر
خدمات الطوارئ ،السلطات المحلي ة ،وكال ة الحماي ة الص حية( .وھ ي تخض ع لكام ل مجموع ة واجب ات الحماي ة
المدنية.
وأم ا جھ ة متص دي الفئ ة الثاني ة )م ثالً الھيئ ات الرقابي ة ،ش ركات النق ل وش ركات مراف ق المنتفع ات العام ة(
فعليھا مجموعة أقل من الواجبات ،أيّ  :التعاون والتشارك في المعلومات ذات الصلة مع س ائر المتص ِّدين م ن
الفئتين األول ى والثاني ة .وينض م ممثل و ھيئ ات التص ِّدي م ن الفئت ين األول ى والثاني ة مع ا ً ف ي تش كيل ش راكات
ُتسمى مجامع القدرات المحلية ) ،(LRFsتساعد على التنسيق والتع اون ب ين جھ ات المتص دين عل ى المس توى
المحلي .وتتمركز ھذه المج امع ف ي من اطق ق وات الش رطة ،حي ث إنَّ الش رطة ف ي المملك ة المتح دة ھ ي الت ي
تتولى القيام بالدور الرئيسي في إدارة شؤون السالمة العامة.
وتبين البح وث ع ن األخط ار الطبيعي ة والتكنولوجي ة أن التخط يط للط وارئ ھ و أولي ة منخفض ة الدرج ة ل دى
المؤسسات في القط اعين الع ام والخ اص عل ى ح ٍّد س واء ]المراج ع  ٥٦و ٥٩و ،[٦٠مم ا يجع ل م ن الص عب
عل ى المخطط ين المعني ين ب الطوارئ عل ى الص عيدين ال وطني واإلقليم ي الحص ول عل ى الت زام م ن جان ب
الواليات القضائية باالنخراط في ھذا المجال .وعلى نحو مماثل ،يواجه المخططون المعنيون ب الطوارئ عل ى
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الص عيد المحل ي ص عوبة ف ي جع ل أجھ زة أخ رى ،ومنھ ا ق وات الش رطة وف رق المط افئ ودوائ ر الخ دمات
الطبي ة ،تلت زم بتخص يص وق ت م ن عم ل موظفيھ ا م ن أج ل وض ع خط ط وإج راءات خاص ة ب الطوارئ
وبالمشاركة في أنشطة التدريب والتمرين.
وعقب حدوث طوارئ ،لُوحظت حاالت جرت فيھ ا تحقيق ات جنائي ة ومالحق ات قض ائية بش أن إدارة عملي ات
التصدي .ومن الجلي أن ھذا يضاعف من اإلجھاد الذي تعاني ه الجھ ات اإلداري ة ،ويمك ن أن ي ؤخر إج راءات
التصدي ،حتى عند التصرف ضمن إطار السلطات المس َندة ووفقا ً للممارسة الدولية المقبولة.
 -٢-٢-٤االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

التحديد الواضح للمسؤوليات والسلطات لكل طرف من األطراف المعني ة والس لطات المحلي ة
والوطنية والجھات المش ِّغلة ،المشمولة في عمليات التصدي للط وارئ ،ف ي إط ار التش ريعات
وذلك لكي يتسنى اتخاذ القرارات على وجه السرعة.

 -٣-٤التنظيم
المتطلبات الرئيسية بشأن التنظيم ،المشمولة في منشور متطلبات األمان ]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:
●

تحديد العالقات وروابط التواصل التنظيمية بين جميع ھيئات التصدي الرئيسية؛

●

تسمية المراكز المسؤولة داخل كل ھيئ ٍة عن أداء وظائف التصدي ،في خطط الطوارئ؛

●

انتداب موظفين إلى المراكز المناسبة من أجل أداء الوظائف الالزمة؛

●

إتاحة عد ٍد كافٍ من الموظفين المؤھلين ليكونوا جاھزين في جميع األوقات ألداء مھامھم.

 -١-٣-٤المالحظات
تختلف المھا ُم وظروف العمل في أي حال ٍة طارئة عنھا في األحوال االعتيادية ،وكذلك تختل ف م ن ث م ق درات
الموظفين الالزمين ألداء مھام التصدي على نحو فعال للطارئ .غي ر أن ه يح دث ف ي بع ض األحي ان أن ُتس ند
للموظفين واجبات خاصة بالتصدي للطوارئ وفقا ً لوضعھم في الھيئة ،حتى وإن كانوا ربما مدركين ب أنھم ق د
ال يكونون مالئمين للقيام بتلك الواجبات.
وأثناء التصدي لطارئ غويانيا ،جرى تدريب متطوعين م ن الس كان المحلي ين واس ُتخدموا ألداء مھ ام تتطل ب
ض َّم أف راد م ن
التفاعل مع السكان المحليين )مثالً الحصول على المعلومات أو على الم واد المتاح ة محلي ا ً( .و ُ
وحدات المطافئ )بعد تدريبھم( إلى أفرقة الوقاية من اإلش عاعات وإزال ة التل وث .وق د أدى اس تخدام أش خاص
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محلي ين إل ى التخفي ف م ن مش اعر الجمھ ور الع ام ب التعرض للتطف ل الخ ارجي ،وإل ى تعزي ز ثق ة الجمھ ور
بالجھود التي كانت ُتبذل في التص ِّدي للطارئ ]المرجع .[٩٢
وق د ُ
طلب ت المس اعدة م ن خ الل الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ف ي مناس بات كثي رة ]المراج ع  ١٣إل ى .[٢٨
وتض منت تل ك المس اعدة الرص د وإزال ة التل وث واس تعادة الس يطرة عل ى المص ادر ،والخب رة االختصاص ية
الطبية بشأن معالجة اإلصابات الناتجة عن التعرض لإلشعاعات .غير أن ه يُالح ظ م ن التجرب ة المكتس بة ل دى
الوكالة أن بعض البلدان كان لديھا مشاكل في طلب المساعدة وتلقيھا على الف ور ،وذل ك ألن ُنظمھ ا الروتيني ة
المستخدمة في طلب المساعدة الدولية تستھلك الوقت على نحو شديد جداً.
وھنالك العديد من المشاكل المتكررة لدى التصدي للطوارئ النادرة )مثالً نشوب حرائق ھائلة ،حدوث ھزات
أرضية( ،التي تتطلب التص دي الف وري لھ ا م ن جان ب العدي د م ن الھيئ ات والوالي ات القض ائية الت ي تس تخدم
أنماطا ً مختلف ة م ن البن ى التنظيمي ة للقي ادة وال تحكم والمص طلحات ووس ائل االتص ال والمراف ق .وتبع ا ً ل ذلك،
عمد بعض البلدان )مثالً كندا ،المكسيك ،الواليات المتح دة األمريكي ة( ،إل ى إقام ة ُنظ م قي ادة وتح ّك م للتص دي
للحادث ات ) ،(ICSت وفر مص طلحات ومف اھيم موحَّ دة لعملي ات وإج راءات التص دي للط وارئ عل ى جمي ع
المستويات )المحلية والوطني ة( .وإح دى الس مات الرئيس ية لھ ذه ال نظم وج ود سلس لة واض حة للقي ادة وال تح ّكم
يرأس ھا قائ د عملي ات التص دي .ويب دو أنَّ ھ ذا أدى إل ى تعزي ز فعالي ة عملي ات التص دي المش تركة ب ين ع دة
وك االت ،وذل ك بفض ل إتاح ة المج ال لإلدم اج الف وري لعنص ر م ن عناص ر أي ھيئ ة للتص دي ض من ھيئ ة
التص ِّدي العامة .ويرد ف ي المرج ع ] [٣٤وص ف لتطبي ق نظ ام القي ادة وال تح ّكم للتص دي للحادث ات ف ي الوف اء
بالمتطلبات الدولية ]المرجع .[١
 -٢-٣-٤االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

قي ام الھيئ ات المعني ة ب النظر بع ين االعتب ار مق َّدما ً إل ى وض ع الترتيب ات التنظيمي ة الالزم ة
للتصدي للطوارئ ،على الرغم م ن أنھ ا ق د تعتب ر وق وع الط وارئ ض عيف االحتم ال ،وم ن
الضروري أن تتبدى ھذه الترتيبات التنظيمية في خطط الطوارئ؛

●

إسناد المسؤوليات عن التصدي لھيئات متوافقة بقدر اإلمكان في مھامھا الوظيفية االعتيادي ة؛
وتبعا ً لذلك ،ينبغي أن تبقى الجوانب غير اإلشعاعية من أي عملية تص ٍد منوطة بتلك الھيئ ات
التي تؤدي روتينيا ً ھذه األنشطة؛

●

إدم اج إط ار موح د ،ف ي خط ط التص دي للط وارئ ،م ن أج ل اس تخدام وك االت محلي ة
ومتطوعين محليين ،مع الحرص ف ي الوق ت نفس ه عل ى أن يك ون األش خاص المعني ون عل ى
وعي بالمخاطر المحتمل ة وب الطرائق المتبع ة ف ي تس يير العملي ات عل ى نح و م أمون ،وعل ى
رصدھم بعناية وعلى تنسيق أنشطتھم على النحو المناسب؛

٥٩

●

وضع إجراءات مبسَّطة وتتسم بالكفاءة في اختصار الوق ت ال الزمُ ،ت َّتب ع ف ي طل ب المس اعدة
الدولية.

 -٤-٤تنسيق أنشطة التصدي للطوارئ
المتطلب ات الرئيس ية بش أن تنس يق أنش طة التص دي للط وارئ ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان
]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:
●

وضع ترتيبات بشأن تنسيق عمليات التصدي؛

●

وضع ترتيبات التنسيق الالزمة بشأن عملي ات تقي يم الجرع ات واآلث ار الص حية ب ين مختل ف
الھيئات أو الدول؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة لتزوي د جمي ع ال دول ،الواقع ة ض من من اطق الط وارئ المح ددة
بالمعلومات الالزمة لتط وير ت دابيرھا الخاص ة بالتأ ُّھ ب أليّ ط ارئ ،ولض مان التنس يق عب ر
الحدود.

 -١-٤-٤المالحظات
أثناء بعض الطوارئ ،أخفقت نوب ُة العاملين المغادرة الموقع بإحاطة النوبة الجديدة من العاملين الملتحق ة ب الموقع
علما ً على نحو وا ٍ
ف بالغرض بما كان يجري ،مما أضرّ بعملية التص دي ]المرج ع  .[٩وم ن ث م ف ي أثن اء ح دَث
غويانيا ،كان ھناك حرص عل ى القي ام بعملي ات نق ل المعلوم ات عل ى نح ٍو وافٍ ب الغرض م ن فري ق إل ى آخ ر،
بتحديد ج دول زمن ي إلج راءات اإلحاط ة ،بالتنس يق م ع الم وظفين الب ديلين والم وظفين الت ي تت داخل ن وبتھم م ع
نوبة الموظفين البديلين.
مدرك ة
وكان ھناك طوارئ إشعاعية في بع ض البل دان كان ت أثناءھ ا ھيئ ات التص دي الوطني ة المختلف ة غي ر ِ
لمسؤوليات ھيئات التصدي األخرى ،ولم تعترف بھا .وھذا ما أدى إلى حاالت تأخر وارتب اك .وكان ت ھنال ك
أجھزة رسمية أو وزارات كانت تعتق د بأنھ ا مكلّف ة بالقي ام ب دور ف ي ھ ذا الص دد وذل ك بحس ب ظ نّ الجمھ ور
الع ام أو بع ض المس ؤولين الرس ميين؛ وك ان لھ ذا أيض ا ً ت أثير س لبي أض رّ بعملي ات التص دي للط وارئ
]المرجعان  ٦٣و.[٦٦
وأنشأ بعض البلدان لجانا ً تنسيقية محلية ضمَّت جميع الھيئات المسند إليھا دور تقوم به في التص دي للط وارئ
الخاصة بالمواد الخطي رة ]المرج ع  .[٥٦وتظھ ر الخب رة المكتس بة أن ھ ذه اللج ان ل م تك ن قائم ة عل ى أس اس
التنسيق فق ط ،ب ل كان ت قائم ة عل ى الثق ة المتبادل ة وال وعي المش ترك أيض اً؛ وم ن أج ل تحقي ق ذل ك ك ان م ن
الالزم لھا أن تجتمع بانتظام معا ً .وإن اللجان من ھذا القبيل إنم ا تك ون أكث ر فعالي ة عن دما يك ون ل ديھا من ِّس ق
متفرّ غ مسؤول عن األنشطة اإلدارية/اللوجستية ،وتت اح لھ ا س بل الوص ول إل ى الم واد التدريبي ة والمعلوم ات
بشأن الخطر المھ ِّدد والموارد المتاحة في مجتمعاتھا المحلية الخاصة بھا والمجاورة.
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ويُالح ظ أنَّ المجتمع ات المحلي ة تتص دى بمزي د م ن الفعالي ة للك وارث ف ي األح وال الت ي تك ون فيھ ا ھيئ ات
التصدي للطوارئ قد تعاونت في العمل معا ً على وضع خطط وإجراءات ُت َّتبع في التصدي ،وقامت بت دريبات
وتمارين عملية ومراجعات نقدية مشتركة ]المراجع  ٥٦و ٥٩و.[٩٨
وقد ُنوقش من قب ُل موضوع التنسيق في تقديم المعلومات والمشورة إل ى الجمھ ور الع ام .وم ع ذل ك ،ف إن ھ ذا
إنما ھو مسألة ھامة ،وينبغي التشديد عليھا .وفي أثناء حادث ث ري ماي ل آيالن دُ ،
طل ب عل ى الف ور تقريب ا ً م ن
الھيئة الرقابية تقديم تقييمھا للوض ع .غي ر أنَّ الھيئ ة الرقابي ة ل م يك ن منوط ا ً بھ ا دور مخص ص بوض وح ف ي
خطة الطوارئ ،ولذلك فلم تكن قادرة على الرد بنا ًء على مھل ة زمني ة مناس بة ،أو فھ م مناس ب للوض ع ،عل ى
أي طلبات تلقتھا .ثم تح َّس نت فعالي ة التص دي لھ ذا الط ارئ تحس نا ً كبي راً عن دما أُنش ئ مرك ُز تص ٍد للط وارئ
واحد ،بالقرب من موقع الطارئ ،ليتولى تنسيق التصدي على الصعيد الوطني ،وتقديم المعلومات إلى وس ائل
اإلعالم .وعقب حادث ثري مايل آيالند ،وضعت الھيئة الرقابية ترتيبات من أج ل توض يح ال دور المن وط بھ ا
في حال وقوع طارئ ،وم ن أج ل تبس يط مس ار عملي ة اتخ اذ الق رارات ل ديھا ،وم ن أج ل ت وفير م ا يل زم م ن
الترتيبات لتفعيل ال ِف رق التقني ة وغيرھ ا ،الت ي ت م ت دريبھا وإع دادھا عل ى نح و وا ٍ
ف ب الغرض لالط الع عل ى
ظروف الطارئ الواقع وألداء سائر أنشطة التصدي ]المرجع .[٩٩
وأثناء حادث ثري مايل آيالند أيضاً ،أخبرت المقاطعات كلھا الواقعة ضمن مسافة  ٢٠ميالً من موقع المحطة
بضرورة وضع خطط إجالء ]المرجع  .[١٠٠وفي سياق إعداد خطط اإلخالء الخاصة بالمقاطعات على نح و
مستقل ،قرَّ رت مقاطعتان غربي المحطة عكس مسار تد ُّفق أفواج الناس على طريق سريعة ،ومم ا ي دعو إل ى
األسف أنَّ المقاطعات الشمالية اختارت توجيه كل حركة الم رور جنوب ا ً والمقاطع ات الجنوبي ة ق رَّ رت توجي ه
كل حركة المرور شماالً .ثم اكتش ف الحق ا ً المخطط ون ف ي الھيئ ة الحكومي ة إلدارة ش ؤون التص دي للط ارئ
التضارب بين ھاتين الخطتين .ولم ُيست َطع اجتناب حدوث انس داد خطي ر الش أن ف ي حرك ة الم رور إال بفض ل
صدور أوامر بإخالء نصف قطر تبلغ مسافته خمس ة أمي ال م ن أج ل النس اء الحوام ل وص غار األطف ال ،ب دالً
من إجالء نصف القطر البالغة مساحته  ٢٠ميالً
ّ
المتوخى من قبلُ.
ونش أت مش كلة معين ة عن دما وُ ض عت خط ط تص ٍد متباين ة وغي ر من َّس قة ألغ راض األم ان واألم ن ف ي
التص دي .وعل ى س بيل المث ال ،أدى التص دي ألح د المتطفل ين ]المرج ع  [١٠١إل ى إغ الق جمي ع األب واب
أساسا ً في محط ٍة للقوى النووي ة ،مم ا ش َّوش تفعي ل مراك ز الط وارئ واالتص االت خ ارج الموق ع وعرق ل
رسائل التبليغ .وعقب وقوع عمل إرھابي يشتمل على مص در مش ع ،ف إنَّ األھ داف المنش ودة ل دى ال دوائر
األمنية – ومنھا مثالً جميع األدلة اإلثباتية وغير ذلك – قد تتض ارب م ع األھ داف المنش ودة ل دى الجھ ات
المعنية باألمان – أي التقليل إلى أدنى ح ٍد من تعرُّ ض الناس لإلشعاعات.
 -٢-٤-٤االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
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●

التنسيق الفعال بين أنشطة التصدي ،والذي يتحقق من خالل التخط يط المس بّق المناس ب ،بم ا
في ذلك إنشاء بنية تنظيمية إدارية مناسبة ،حسبما ُنوقش في القسم الفرع السابق؛

●

استخدام لج ان محلي ة للتخط يط للط وارئ ،واالض طالع بب رامج تدريبي ة وت دريبات وتم ارين
عملية مشتركة ،مما من شأنه أن ييسّر ھذه العملية؛

●

وضع ترتيبات تسليم واضحة ،ألن طوارئ كثيرة تدوم أكثر من أيام عديدة ،وحتى أسابيع؛

●

التنسيق الفعال بين خطط التصدي للطوارئ مع خطط الدوائر األمنية.

 -٥-٤الخطط واإلجراءات
المتطلبات الرئيسية بشأن الخطط واإلجراءات ،المشمولة في منشور متطلبات األمان ]المرجع  ،[١تتعل ق بم ا
يلي:

٦٢

●

وض ع ترتيب ات لتنس يق أنش طة التص دي الوطني ة ،بم ا ف ي ذل ك تحدي د الھيئ ة المس ؤولة ع ن
وض ع الترتيب ات ،ومس ؤوليات المش ّغلين وس ائر ھيئ ات التص دي ،وتبي ان التنس يق ب ين ھ ذه
الترتيبات وترتيبات التصدي ألي طارئ من الطوارئ التقليدية؛

●

قيام كل ھيئة من ھيئات التصدي بإعداد خطط للتنسيق بين المھام الوظيفية المسندة؛

●

وضع خطط التصدي للطوارئ على أساس تقدير التھديدات؛

●

التنسيق بين ھذه الخطط وأي خطط أخرى قد ُتن َّفذ في حال وقوع طارئ؛

●

تحديد واجبات السلطات المسؤولة عن التأكد من إعداد خطط الطوارئ ،وم ن إش راك ھيئ ات
التص دي ف ي إع داد خط ط الط وارئ ،وم ن مراع اة خط ط الط وارئ لنت ائج أي عملي ة تق دير
للتھدي دات ،وال دروس المس تفادة م ن خب رات التش غيل وح االت الط وارئ المتعلق ة بمص ادر
مماثلة ،ومن استعراض الخطط وتحديثھا دورياً؛

●

وضع مضمون خطط الطوارئ بحي ث يش مل توزي ع المس ؤوليات ،وتحدي د ظ روف التش غيل
الت ي يمك ن أن ت ؤدي إل ى ض رورة الت دخل ،والمس تويات الموجب ة للت دخل ،واإلج راءات
المتبع ة ،بم ا ف ي ذل ك ترتيب ات االتص االت ،والمنھجي ة المطبَّق ة واألجھ زة الالزم ة لتقي يم
الطارئ وعواقبه ،وترتيبات اإلعالم العام ،ومعايير إنھاء العم ل ب أي إج راء م ن اإلج راءات
الوقائية؛

●

وضع خطة طوارئ من قِبل الجھة المش ِّغلة المعني ة ب أي مرف ٍق م ن المراف ق أو ممارس ٍة م ن
الممارس ات المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة أو الرابع ة ،والتنس يق
بين تلك الخطة وخطط سائر الھيئات المعنية؛

●

تبي ان مض مون خط ة الط وارئ الخاص ة ب أي مرف ق م ن المراف ق أو أي ممارس ة م ن
الممارسات المندرجة في فئات التھديد األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؛

●

قي ام الجھ ات المعني ة بالتش غيل والھيئ ات المعني ة بالتص دي بوض ع اإلج راءات واألدوات
التحليلية والبرامج الحاسوبية الضرورية ألداء المھام الوظيفية الالزمة؛

●

اختبار اإلجراءات الم َّتبعة واألدوات التحليلية والبرامج الحاسوبية المطبَّقة؛

●

قيام الجھة المش ِّغلة بتنفيذ خطط الطوارئ داخل الموقع؛

●

قيام ھيئات التصدي بتنفيذ خطط الطوارئ داخل الموقع وأي خط ٍة م ن خط ط الط وارئ ذات
النطاق العابر للحدود الوطنية.

 -١-٥-٤االستنتاجات
ُنوقش من قب ُل في ھذا المنشور موضوع أھمي ة وج ود خط ط ط وارئ وإج راءات ُت َّتب ع .وق د أدى ع دم وج ود
خطط وإجراءات موضوعة مسبقا ً إلى إعاقة عملية التصدي للكثير من الطوارئ ]المراجع  ١٤و ٣٠و.[٧٧
وتنش أ مش اكل أيض ا ً عن دما ُتع ّد خط ط ط وارئ م ن دون أن تتض مّن م دخالت يس ھم بھ ا أولئ ك ال ذين س وف
يقومون بتنفيذھا بالفع ل .وم ن ث ّم ف إنَّ إش راك ك ل الھيئ ات واألجھ زة ذات الص لة ف ي إع داد خط ط الط وارئ
يم ّكن من استبانة األخطاء في االفتراضات بش أن الق درات الخاص ة بالتص ِّدي ،ويزي د م ن تفھ م ق درات س ائر
الھيئات المعنية بالتص ِّدي ،كما يزيد من تفھُّم ما ھو متو ّقع منھ ا ،ويح ّدد الم وارد الالزم ة ،و ُي رجَّ ح أن يس اعد
أيضا ً على زيادة اإلحساس بامتالك زمام األمور ،ومن ثم زيادة االلتزام بتنفيذ الخطة تنفيذاً ناجحا ً.
كما إنَّ اإلجراءات الم َّتبعة الجيدة التحديد تحسّن من أداء المھام الصعبة التي يلزم االضطالع بھ ا أثن اء وق وع
ط ارئ .غي ر أن ه تب ين أنَّ ثم ة إج راءات كثي رة ُت َّتب ع غي ر ذات فعالي ة تح ت وط أة ظ روف الط وارئ ،ألنھ ا
ضعيفة اإلعداد ،أو تحتاج إلى مزيد من الوقت والمعلوم ات ب أكثر مم ا ھ و مت اح ،أو ألن م ن يس تخدمونھا ل م
يك ن ل ديھم الخب رة المعرفي ة الالزم ة وال الت دريب ال الزم ،أو ألنھ ا ل م تك ن متوافق ة م ع س ائر عناص ر نظ ام
التص ِّدي .ويمكن تقييم فعالية اإلجراءات من خ الل اختبارھ ا ف ي ظ روف ط وارئ واقعي ة أو أثن اء الت دريبات
العملية والتمارين.
وبيَّنت بوضوح عمليا ُ
ت التص ِّدي لطارئ تشيرنوبل وغويانيا أنَّ القرارات بش أن تنفي ذ اإلج راءات الوقائي ة
التي ّ
تؤثر في الجمھور العام يمكن أن يتخذھا مسؤولون عموميون )حكومي ون( ليس وا م ن االختصاص يين
في اإلشعاعات ،ومن ثم فھم يستندون في قراراتھم إلى فھمھم الخ اص بھ م للمخ اطر اإلش عاعية ول دواعي
القلق المجتمعية والسياسية على ح ٍد سواء.
ويتضح بجالء من خالل حادث تشيرنوبل التقصير في وضع الترتيبات الالزمة للتعامل مع األحداث الضعيفة
االحتمال/الش ديدة العواق ب مع ا ً .وعل ى س بيل المث ال ،أدى التقص ير ف ي التقيي د الف وري الس تھالك منتج ات
ُ
حادث تل ٍ
ف شديد في قلب المفاعل ،إلى إصابات بس رطان الغ دة الدرقي ة
والخضر المحلية ،عندما وقع
الحليب
َ
بفعل اإلشعاعات .وإض ً
افة إل ى ذل ك ،ت وفي كثي ر م ن اإلطف ائيين ،وك ذلك غي رھم م ن الع املين ال ذين تص دوا
للط ارئ داخ ل الموق ع ،وذل ك بس بب ارتف اع درج ات تعرّ ض ھم لإلش عاعات .ول م يس تطيعوا قي اس مع دالت
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الجرعات )والتي كان يمكن أن تكون مميت ة ف ي غض ون دق ائق( ،ول م يكون وا م درَّ بين أو مج ّھ زين بالمع دات
الالزمة للعمل في الظروف العنيفة التي سببھا الحادث.
در
ويق ِّدم الحادث الذي وقع في غويانيا ]المرجع  ،[١٣وحادث آخر يماثله في نطاق ه ،اش تمل أيض ا ً عل ى مص ٍ
للع الج اإلش عاعي ،وق ع ف ي خ واريز ف ي المكس يك ]المرجع ان  ٢٩و ،[٩٣أمثل ًة عل ى األح داث اإلش عاعية
المنخفضة االحتمال التي أ َّدت إلى عواق ب وخيم ة ف ي المج ال العم ومي .وھ ذه الط وارئ تق ع ف ي مواض ع ال
يمكن التنبؤ بھا وتترتب عليھا عواقب ال يمكن التنبؤ بھا .وعلى نحو مماثل ،ال يمكن التنبؤ بمواضع وعواقب
أي حدث ينطوي على استعمال إرھابيين
لجھاز لنشر اإلشعاعات.
ٍ
ومنذ سنين عدي دة ،ل دى المملك ة المتح دة إط ار عم ل متكام ل للتص دي للط وارئ الت ي تش مل جمي ع األخط ار
]المرج ع  .[٩٤وق د كان ت ال دروس المستخلص ة م ن ح ادث ث ري ماي ل آيالن د ُم دخالً مفي داً ف ي إع داد ذل ك
اإلطار ،بقدر ما أفادت أيض ا ً الخب رات المكتس بة م ن الفيض انات والحرائ ق الكيميائي ة وغيرھ ا .وأ ّدى التھدي د
المحتمل في وقوع ھجمات إرھابية ُتستعمل فيھا عوامل كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية )(CBRN
إلى تقوية ضرورة ا ّتباع نھج متكامل يشمل جميع األخطار المحتملة .وأ ّيا ً كان الطارئ الذي ّ
يؤثر ف ي القط اع
العام ،فإن الشرطة ھي التي تتولى الدور الرئيسي .فإذا كان الطارئ خطير الشأن ،فسوف تعم د الش رطة إل ى
إنشاء فريق تنسيق استراتيجي ) ،(SCGتتولى ھي رئاسته .وسوف يضم الفريق الم ذكور ممثل ين م ن مرات ب
علي ا م ن دوائ ر خ دمات الط وارئ ودائ رة الص حة الوطني ة والس لطات المحلي ة ودوائ ر المنتفع ات العمومي ة
والھيئات العلمية/الرقابية .وفي حين تقدم ھذه المؤسسات والھيئات المشورة ،ويكون لديھا مسؤولياتھا المحددة
الخاص ة بھ ا ،ف إنَّ الش رطة ھ ي الت ي تت ولى القي ادة ف ي أنش طة التص دي .وأم ا إذا ك ان الط ارئ يتس م بأھمي ة
وطني ة ،وم ن ذل ك م ثالً فيض ان يغم ر من اطق واس عة المس احة أو ھجم ات إرھابي ة ف ي مواق ع متع ددة ،ف إنَّ
الش رطة تظ ل ھ ي الت ي تت ولى القي ادة محلي اً ،ولك ن قض ايا التنس يق والسياس ة العام ة عل ى الص عيد ال وطني
ُعرف باسم لجنة الط وارئ المدني ة ) ،(CCCيتمرك ز ف ي مراف ق مخصص ة
تتوالھا الحكومة من خالل فريق ي َ
إلدارة األزمات ،أي غرفة اإلحاطة اإلعالمية التابعة لمكتب رئاسة الحكومة ) .(CORBولكل نوع م ن أن واع
الطوارئ ،ھناك إدارة حكومية رئيسية مخصصة ،تتولى رئاسة اللجنة المذكورة ،ما لم يق رر رئ يس ال وزراء
أن يقوم بذلك ھو بنفسه.
وقد اس ُتعمل إطار العمل المذكور للتعامل مع طائفة متنوعة من الطوارئ :ويجري أيضا ً التمرّ ن عليه بانتظ ام
بش أن المواق ع النووي ة والھجم ات اإلرھابي ة المحتمل ة .وھك ذا فإن ه ف ي  ٧تموز/يولي ه  ،٢٠٠٥عن دما فُج رت
أربع قنابل إرھابية في شبكة النقل في لندن ،كانت ھيئات التصدي المختلفة لديھا تصور واضح بش أن األدوار
بكل منھا ،وكانت توجد بنية تنظيمية للقيادة والتح ّكم واضحة المعالم من خالل الش رطة
والمسؤوليات الخاصة ٍ
]المرجع ُ .[١٠٢
وطبِّقت ھذه الترتيب ات أيض ا ً أثن اء حادث ة البولوني وم ٢١٠-ف ي لن دن ف ي ع ام  ،٢٠٠٦وأدت
عملھ ا جي داً .وق د ش ملت ھات ان الحادثت ان العدي د م ن وك االت وھيئ ات التص ِّدي ،ك ان لك ٍل منھ ا ممثلوھ ا ،أو
كانت ّ
تمثلھا الدائرة الحكومية األ ّم التي تتبع لھ ا ،عل ى مس تويي فري ق التنس يق االس تراتيجي ولجن ة الط وارئ
المدنية .وقد أظھرت الخبرةُ المكتسبة من طائفة الطوارئ الس ابقة المتنوع ة الحاج َة أيض ا ً إل ى وج ود ص الت
وصل مشتركة مع مستشارين من إحدى الھيئات ،المنضوية في البنية التنظيمية المعنية بالتصدي التابعة لھيئة
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أخرى يلزم العمل معھا على نحو وثيق .وھذا من شأنه أن يلقي بع ب ٍء م ن المطال ب عل ى ع اتق الم وارد م ن
كبار الموظفين ،ولكن ال بد من إدخاله في الحسبان في الخطط التنظيمية والبرامج التدريبية ذات الصلة بھا.
مفرط ة لإلش عاعات تس بب بھ ا
ووقعت أيضا ً ط وارئ إش عاعية خطي رة الش أن اش تملت عل ى ح االت تع رّ ض ِ
المش ِّغلون )مثالً تقنيي التصوير باألشعة( للمصادر الخطرة المحمولة ،الذين كانوا يح اولون اس تعادة الس يطرة
عليھا أو التخفيف من األوضاع غير الطبيعية الناتجة عنھا .ووقعت ھذه الحاالت من التع رض المف ِرط بس بب
ع دم مالءم ة اإلج راءات الم َّتبع ة أو الت دريب المتلق ى أو األدوات المس تخدمة ،وع دم فھ م المب ادئ األساس ية
ألمان اإلشعاعات ولمبادئ تشغيل األجھزة التي كانوا يستخدمونھا ]المرجع .[٣٠
 -٢-٥-٤االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

اإلع داد المس بّق لخط ط التص ِّدي للط وارئ ،الت ي يل زم ت دوينھا والتش ارك فيھ ا م ع الجھ ات
المعنية ،وكذلك شمولھا كام ل طي ف الط وارئ الت ي يمك ن وقوعھ ا – بم ا ف ي ذل ك األح داث
المنخفضة االحتمال/الشديدة العواقب ،وإدماجھا على نحو متكام ل ف ي برن امج إلدارة ش ؤون
الطوارئ الشاملة لجميع األخطار المحتملة ،واستكمالھا بإجراءات مدونة؛

●

النظر بعين االعتب ار خصوص ا ً إل ى إدم اج خط ط التص دي للط وارئ عل ى نح و متكام ل م ع
ترتيب ات التص دي للتھدي دات اإلرھابي ة وغيرھ ا م ن التھدي دات اإلجرامي ة الت ي تش تمل عل ى
موا ٍد مشعة؛

●

وضع خطط وإجراءات شاملة يمكن أن تو ّفر بنية أساسية للقيادة والتحكم ،والقدرة عل ى نش ر
الخب رات االختصاص ية والم وارد الالزم ة للتص دي للط وارئ الت ي تش مل الممارس ات الت ي
تندرج في فئة التھديدات.

 -٦-٤الدعم اللوجستي والمرافق اللوجستية
المتطلب ات الرئيس ية بش أن ال دعم اللوجس تي والمراف ق اللوجس تية ،المش مولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان
]المرجع  ،[١تتعلق بما يلي:
●

توفير األدوات واألجھزة واإلمدادات والمع َّدات و ُن ُ
ظم االتصاالت والمرافق والوثائق الالزم ة
الوافية بالغرض؛

●

فيم ا يخ ص المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى أو الثاني ة ،يج ب تعي ين مراف ق
الطوارئ التي ُتخصَّص للتنسيق بين إجراءات التصدي في الموق ع ،والتنس يق ب ين إج راءات
التص دي المحلي ة خ ارج الموق ع ،والتنس يق ب ين إج راءات التص دي الوطني ة ،والتنس يق ف ي
اإلعالم العام ،والتنسيق في الرصد والتقييم خارج الموقع؛
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●

فيما يخص المرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى ،يجب توفير مركز للتح ّكم في حاالت
الطوارئ داخل الموقع؛

●

ص ص ألداء مھ ام تحلي ل العين ات البيئي ة والبيولوجي ة ،وقي اس
تس مية المختب رات الت ي ُتخ َّ
التلوث الداخلي؛

●

ص ص لغ رض تنس يق إج راءات
تسمية مرفق طوارئ وطني ،أو مرافق طوارئ وطني ةُ ،تخ َّ
التصدي وإجراءات اإلعالم العام؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة للحص ول عل ى ال دعم ف ي ھ ذا الص دد م ن الھيئ ات المس ؤولة ع ن
توفير ھذا الدعم.

-١-٦-٤

المالحظات

في حادث غويانيا ،كانت الموارد الالزمة الستخدامھا في التصدي لذلك الحادث موجودة في ري و دي ج انيرو
أو في سان باولو ،على مسافة تبعد أكثر من  ١٣٠٠كم م ن الموق ع .وھ ذا م ا ط رح مش اكل لوجس تية ش ديدة.
وف ي أثن اء الح ادث ،حش دت البرازي ل ك ل مواردھ ا ذات الص لة ،واس تفادت م ن المس اعدة الدولي ة بمقتض ى
اتفاقي ة تق ديم المس اعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي أو ط ارئ إش عاعي ]المرجع ان  ١٣و .[٥١وكان ت
المجاالت التي احتاج ت إل ى الخب رة االختصاص ية تتعل ق بالمعالج ة الطبي ة للمرض ى ،ونش ر وص ون ق درات
الرصد ،واللوجستيات ،واالختبار األحيائي ،وقياس الجرع ات الشخص ية ،وتحلي ل العين ات البيئي ة .وف ي فت رة
ال ذروة ،ت م نش ر أكث ر م ن س بعمائة موظ ف للقي ام بمھ ام إزال ة التل وث م ن البيئ ة .وك ان ال ب د م ن ت دريب
الموظفين على استعمال معدات الرص د ،وكان ت ثم ة حاج ة ف ي الموق ع للحص ول عل ى المس اعدة م ن مراف ق
ومغس ل مخص ص لتعق يم الم واد الملوث ة ،وجھ از نق ال
ال دعم؛ ومنھ ا م ثالً :مراف ق إص الح مع دات الرص د،
َ
للرصد للجسم كله ،ومرفق لصنع حاويات النفايات.
وكانت ھناك حاالت اس ُتخدمت فيھا غرف للتحكم الرقابي في المرافق من أجل دعم أنش طة التص دي للط ارئ
والوظائف التشغيلية في وقت واحد معا ً .وعلى سبيل المث ال ،أثن اء ح ادث ث ري ماي ل آيالن د ،تج َّم ع أكث ر م ن
 ٤٠شخصا ً معا ً في غرفة التحكم الرقابي في أح د األوق ات .وق د أدى الض جيج واالكتظ اظ الن اتجين ع ن ذل ك
إل ى التش ويش عل ى أنش طة التص دي للح ادث الت ي يض طلع بھ ا موظف و غرف ة ال تحكم الرق ابي ]المرجع ان ٩
و .[٥٣وفي الحدث نفسه ،تلقت غرفة التحكم الرقابي أكثر من  ٤٠٠٠اتصال ھاتفي في غضون األي ام القليل ة
األولى من الحدث .وھ ذا م ا أدى إل ى انس داد الخط وط الھاتفي ة ،والحيلول ة دون اس تقبال معلوم ات ھام ة فيم ا
يتعلق بإدارة شؤون التصدي ]المرجع  .[٩وفي الحدث نفسه أيضاً ،كان ت المس اعدة التقني ة المقدم ة للمش ِّغلين
غي ر وافي ة ب الغرض ،ول م تك ن األدوات والت دريبات مخصص ة الس تخدامھا وتطبيقھ ا أثن اء ح ادث عني ف
]المرجع .[٥٣
وفي أحد األحداث ،سرعان ما وقعت حاالت التحميل المفرط ،وأحيانا ً االنقطاع ،في شبكات الخط وط الھاتفي ة
العمومية في المنطقة المجاورة لوقوع الحدث ،وذلك ف ي غض ون وق ت قص ير بع د أن أص بح الجمھ ور الع ام
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عل ى عل م بوق وع الح دث ال ذي تص وره الن اس بأن ه خطي ر الش أن .وھ ذا م ا من ع الھيئ ة الرقابي ة م ن ص ون
االتصاالت بالموقع أثناء ح ادث ث ري ماي ل آيالن د ،وعرق ل كثي راً م ن الجوان ب ف ي عملي ة التص دي الرس مية
للطوارئ.
وتظھ ر الخب رةُ المكتس بة أنَّ اس تعمال مراف ق الط وارئ الروتين ي وغيرھ ا م ن الم وارد ي و ّفر م ّ
دخرات ف ي
ِ
التكاليف ،ويزيد من حسن معرفة المعنيين بالتص ِّدي بشأن الم وارد الت ي س وف يس تخدمونھا ،ويض من ص ون
المعدات التي سوف ُتستعمل صونا ً سليما ً .غير أنَّ ھذه المنافع لن تتحقق ما لم يكن ھناك تدابير رقابية مطبق ة
من أجل ضمان توافر ھذه الموارد على نحو متاح أثناء الطارئ.
وأثن اء كثي ر م ن الط وارئ ،ظھ رت مش اكل تس ببت بھ ا ح االت ع دم التواف ق م ع مع دات االتص االت و/أو
الترددات الالسلكية )الراديوية( فيما بين مختلف ھيئات التصدي للطوارئ.
وأثناء التص ِّدي لعدد من الطوارئ ]المرجع  ،[١٣أخفقت معدات الرصد البيئي وغيرھا من المعدات ،أو تب ين
أنھا غير قابلة الستعمالھا في الظروف البيئية أو ظروف العمل السائدة ،ومنھا مثالً ارتفاع درج ات الح رارة،
أو اشتداد سطوع ضوء الشمس ،أو ھطول األمطار الغزيرة ،أو تس ارع تغيي رات درج ة الح رارة ،أو ارتف اع
نسبة الرطوبة ،أو خشونة مناولتھا .وكان السبب في ذل ك أنَّ المع دات اختي رت عل ى أس اس وفايتھ ا ب الغرض
من استعمالھا في الظروف المختبرية ال على أساس مالءمتھا للعمل الميداني.
ك ذلك أثن اء التص دي لتل ك الط وارئ ،نش أت مش اكل عن دما ك ان اس تعمال المع دات معق داً ج داً بالنس بة إل ى
ً
وإضافة إلى ذلك ،نشأت
العاملين الذين لديھم قدر محدود من التدريب والخبرة في ظروف الطوارئ الحقيقية.
مشاكل ،أثناء الطوارئ التي شارك في التص دي لھ ا العدي د م ن الھيئ ات أو األجھ زة ،وذل ك عن دما كان ت ك ل
ھيئ ة منھ ا تق وم بعملي ات رص د بيئ ي مس تعم ً
ِلة المع دات الخاص ة بھ ا ،بص رف النظ ر ع ن المواءم ة ب ين
اإلجراءات المتبعة في معايرة المعدات.
في الظروف االعتيادي ة ،تس تعمل الوك االت أو األجھ زة المحلي ة ،كالش رطة والمط افئ والع املين العم وميين،
المفرط على شبكات االتصاالت وللتداخل المشوِّ ش
أجھزة السلكي مُولَّفة على ترددات مختلفة اجتنابا ً للتحميل
ِ
مع العمليات التي تقوم بھا ك ٌّل منھا .غير أنَّ ھذا يمكن أن يسفر عن مشاكل تظھر في أح وال الط وارئ ،ألن ه
ق د يك ون ھن اك حاج ة إل ى التواص ل ب ين مختل ف الوك االت العامل ة .وكان ت ھ ذه المش كلة حرج ة ف ي ح دث
الھجمات على مركز التجارة العالمية ف ي  ١١/٩ف ي مدين ة نيوي ورك ،ألن مص ادر مقرَّ ب ة م ن إدارة الش رطة
أس رعت ف ي تق دير انھي ار الب رجين الوش يك الوق وع .ولك ن مم ا ي دعو لألس ف أنَّ ھ ذه المعلوم ات ل م يتس نّ
إرس الھا إل ى ط واقم كتيب ة المط افئ ف ي حينھ ا لك ي يُخل وا المبني ين .وم ن ث م فق د أس ھم ع دم القابلي ة للتش غيل
المتبادل في وسائل االتصاالت في عدد الخسائر في األرواح ضمن طواقم اإلطفاء ]المرجع .[١٠٣
 -٢-٦-٤االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
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●

تحديد المطالب الخاصة بالموارد التي من ش أن األح داث بطبيعتھ ا المتع ددة أن تض عھا عل ى
عاتق ھيئات التص ِّدي؛

●

التأك د م ن حس ن معرف ة ِف رق الط وارئ ع ن المراف ق والمع دات المخصص ة الس تعمالھا ف ي
التصدي ألي طارئ يقع؛

●

التأكد من أنَّ المع دات متاح ة وج اھزة ف ي ح ال وق وع ط ارئ ومالئم ة للغ رض ف ي البيئ ات
التي سوف ُتستعمل فيھا؛

●

ضمان إتاحة قنوات االتص االت عل ى نح و مس تمر ،بم ا ف ي ذل ك ال نظم المتنوع ة واإلض افية
لالتصاالت الھاتفية ،والتوافق في ترددات االتصاالت الالسلكية.

 -٧-٤التدريب واالختبار والتمارين
المتطلّبات الرئيسية بشأن التدريب واالختبار والتمارين ،المشمولة ف ي منش ور متطلب ات األم ان ]المرج ع ،[١
تتعلق بما يلي:

٦٨

●

ح رص الجھ ة المش ِّغلة وھيئ ات التص دي عل ى تحدي د المع ارف والمھ ارات والق درات
الضرورية ألداء الوظائف الالزمة ،وعلى وضع ترتيبات م ن أج ل ض مان حي ازة الم وظفين
عل ى المع ارف والمھ ارات والق درات والمع دات واإلج راءات وغي ر ذل ك م ن الترتيب ات م ن
أجل أداء وظائف التصدي المس َندة إليھم؛

●

ت وفير التعليم ات اإلرش ادية للع املين ف ي الموق ع ،فيم ا يخ ص المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات
التھديدات األولى أو الثانية أو الثالث ة ،بش أن الترتيب ات الخاص ة ب إبالغھم بوق وع أي ط ارئ،
وبما يتعين عليھم اتخاذه من إجراءات العمل عند إبالغھم بالطارئ؛

●

تنفي ذ ب رامج للتمرين ات ،فيم ا يخ ص أي مرف ق م ن المراف ق المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات
األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة ،بش أن التص ِّدي للط وارئ .وجمي ع ال روابط البيني ة التنظيمي ة،
وكذلك اختبار البرامج التي ُتوضع على المستوى الوطني فيما يخص المراف ق المندرج ة ف ي
فئتي التھديدات الرابعة أو الخامسة؛

●

الحرجة في أنشطة التم ارين
مشاركة الموظفين المسؤولين عن االضطالع بوظائف التص ِّدي
ِ
التدريبية أو االختبارات؛

●

تدريب المس ؤولين خ ارج الموق ع عل ى االض طالع بمھ ام اتخ اذ الق رارات بش أن اإلج راءات
الوقائية الالزمة ،وكذلك مشاركتھم في التمارين؛

●

تقييم أداء التمارين التي تجرى ،فيما يخص المرافق المندرجة في فئات التھدي دات األول ى أو
الثانية أو الثالثة ،وذلك باالستناد في التقييم إلى أھداف التصدي المح َّددة.

 -١-٧-٤المالحظات
ظھر البحوث والخبرات العملياتية أنَّ المجتمعات المحلية تستجيب على نحو أكثر فعالية في أوق ات الك وارث
ُت ِ
إذا ما تلقى أفرادھ ا ت دريبا ً عل ى تنفي ذ خط ط الط وارئ واإلج راءات المتبع ة فيھ ا ،وإذا م ا ش اركوا ف ي القي ام
باختبارات لتقييم األداء الفردي ،والقيام بأنشطة تمرينات سنوية لتقييم فعالية الخطط واإلجراءات والت دريبات،
وفي عقد ندوات نقدية لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين ]المرجعان  ٥٦و.[٩٨
وثمة مشكلة مشتركة أخرى ھي أنَّ أولئك ال ذين يتول ون مناص ب عُلي ا )م ثالً مناص ب القي ادة الحكومي ة عل ى
الصعيدين الوطني أو المحلي( في الھيئات أو األجھزة المكلَّفة بالتص ِّدي ،ال يحض رون ف ي كثي ر م ن األحي ان
أنشطة التدريب أو التمرين ،ومن ثم ال يعلمون ماذا يفعلونه عندما يُستدعون في ظروف الطوارئ اإلجھادية.
وكثي راً م ا ُذك رت ح االت ع دم وج ود األنش طة التدريبي ة أو ع دم وفايتھ ا ب الغرض ،باعتب ار ذل ك واح داً م ن
ال دروس المس تفادة م ن خ الل مراجع ات ت دابير التص ِّدي للط وارئ .والس بب الرئيس ي ف ي أنّ الت دريب عل ى
عمليات التص ِّدي للطوارئ لم يتم توفيره ھو ألن ه ك ان يُنظ ر إلي ه عل ى أن ه مس ألة متدني ة م ن حي ث األولوي ة.
ومن المشاكل األخرى التي تواجه في التدريب ما يلي:
●

لم يكن من الغايات المقص ودة ت وفير المع ارف والمھ ارات ومواق ف التص رف المح ددة الت ي
تحتاج إليھا الجھات المعنية بالتص ِّدي للط وارئ م ن أج ل أداء مھ ام التص ِّدي المس ندة إل يھم،
في أثناء أي طارئ واقع؛

●

عدم توفير أنشطة تدريبية على سبيل المتابعة )تجديد المعلومات(؛

●

عدم االضطالع بأنشطة التدريب في إطار ظروف تحاكي ظروف الطوارئ؛

●

تركيز التدريب على األفراد ال على األفرقة في المرافق؛

●

ع دم ش مول الت دريب لجمي ع األش خاص والھيئ ات مم ن س وف يض طلعون بالتص ِّدي الفعل ي
للطوارئ؛

●

عدم القيام بعمليات تقييم من أجل ضمان تل ِّقي التدريب.

و ُتظھر البحوث والخبرات المكتسبة أنَّ االختبارات العملية فعالة في تطوير مھارات األفرقة واختبارھا .غي ر
أنَّ التم ارين الت ي تش مل جمي ع أفرق ة التص ِّدي ال ب د لھ ا م ن إدم اج األفرق ة ض من الھيئ ة المعني ة بالتص ِّدي
للطوارئ ]المرجع .[١٠٤
كما ُتظھر البحوث أيضا ً أنَّ أداء األعمال الوظيفية المسندة أدا ًء فعاالً يتطلب ت وفير الت دريب م ن أج ل تط وير
المع ارف والمھ ارات ومواق ف التص رف لك ي يك ون األف راد عل ى عل م بأس اليب التص ِّدي الص حيح لألح وال
المعين ة .وإض افة إل ى ذل ك ،م ن المھ م أيض ا ً تنمي ة الخب رة االختصاص ية ف ي ح ل المش كالت وتقي يم
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االستراتيجيات من حي ث اآلف اق المتاح ة لنجاحھ ا ،وتع ديل التوقي ت ال الزم إلح راز النج اح ف ي إنج از المھ ام
المسندة ]المرجع .[١٠٤
وإحدى المشاكل التي ُتواج ه ف ي ت وفير الت دريب المعن ي بتجدي د المعلوم ات أنَّ ذل ك الت دريب كثي راً م ا يك ون
تكراراً لما سبق وغير مثير لالھتمام ،مما يؤدي إلى اإلحجام عن المش اركة في ه وإل ى ع دم أخ ذه عل ى محم ل
الج د .وھ ذه المش كلة يمك ن التقلي ل م ن ح دتھا إذا م ا ر ّك ز الت دريب المعن ي بتجدي د المعلوم ات عل ى المھ ام
الحرجة والصعبة والتي ال يتواتر أداؤھا وبما يشمل محاول ة اتب اع اس تراتيجيات جدي دة وال تعلم م ن التج ارب
]المرجع .[١٠٤
وكثي راً م ا تك ون التم ارين مص ممة ح ول مش اھد متص ورة غي ر واقعي ة بحي ث ال تض من تفعي ل ك ل وظ ائف
التصدي وتبيانھا ضمن حدود ساعات العمل االعتيادي .ومن ثم فھي ال تحفز عل ى العناي ة بجوان ب ھام ة م ن
ئ
الطوارئ الحقيقية ،ولذلك يمكن أن تؤدي إلى توقعات خاطئة قد تنط وي عل ى أض رار أثن اء التص ِّدي لط ار ٍ
حقيقي.
 -٢-٧-٤االستنتاجات
تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

ضمان تدريب جميع األشخاص والعاملين في الھيئات واألجھزة المسند لھم دور في التصدي
للطوارئ تدريبا ً سليما ً على التصدي لھا؛

●

وضع برامج تدريبية مُصمَّمة بقصد تنمية المھارات الالزمة إليجاد الحلول للمش اكل وللعم ل
الجماعي؛

●

تص ميم أنش طة تدريبي ة تنش يطية لتجدي د المعلوم ات بقص د تح ِّدي المتص ِّدين لك ي يحف زوا
أنفسھم على المشاركة؛

●

ض مان االض طالع بب رامج ت دريب واختب ارات وتم ارين منس قة تش مل جمي ع األش خاص
والعاملين في الھيئات واألجھزة المسند لھم دور في التص ِّدي للطوارئ؛

●

تصميم التمارين بحيث تتمحور حول مشاھد متصورة )سيناريوھات( واقعية.

 -٨-٤برنامج توكيد الجودة
المتطلبات الرئيسية بشأن برنامج توكيد الجودة ،المشمولة في منشور متطلبات األمان ]المرجع  ،[١تتعلق بما
يلي:
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●

وضع برنامج لتوكيد النوعية ،فيما يخص المش ِّغل المعني بمرفق من المرافق أو ممارسة من
الممارس ات المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة أو الرابع ة ،وك ذلك
ھيئات التصدي خارج الموقع؛

●

وض ع الترتيب ات الالزم ة الس تعراض وتقي يم ت دابير التص دي ف ي ح االت الط وارئ وف ي
االختبارات العملي ة والتم ارين م ن أج ل القي ام بالتحس ينات الض رورية ف ي ھ ذا الص دد ،فيم ا
يخص المش ِّغل المعني بأي مرفق من المرافق أو ممارسة من الممارسات المندرجة في فئ ات
التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ،وكذلك ھيئات التصدي خارج الموقع.

 -١-٨-٤المالحظات
أثناء التص ِّدي لبعض الطوارئ ،لم تكن المعدات واإلمدادات والمرافق الالزمة للتص ِّدي متاحة دائما ً وال وافية
بالغرض وذلك ألنھا:
)أ(

لم تكن مھيأة مق َّدماً؛

)ب(

لم تكن موضوعة حيث يُحتاج إليھا؛

)ج(

لم تتم استعارتھا من مخازن الطوارئ أو لم تتم إعادتھا إليھا؛

)د(

لم تكن قابلة للتشغيل عند االحتياج إليھا؛

)ھ(

لم تتم صيانتھا أو معايرتھا على نحو صحيح؛

)و(

تجاوزت عمرھا التشغيلي الموصى به.

والس بب الرئيس ي لح دوث ذل ك ھ و أنَّ الط وارئ أح داث ن ادرة الوق وع ،وم ن ث م ف إنَّ المع دات والمراف ق
والم وارد المخصص ة للتص دي للط وارئ فحس بُ ال تس تعمل ف ي األح وال العادي ة ،وال يوج د برن امج وا ٍ
ف
ب الغرض لض مان ص يانة ھ ذه الم وارد كلھ ا .و ُتظھ ر الخب رة المكتس بة أيض ا ً أن ِق دَ م عھ د ق وائم الطل ب
واإلجراءات المتبعة وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة كثيراً ما كان عام َل إعاق ٍة لعمليات التص ِّدي للطوارئ.
وإض ً
افة إل ى ذل ك ،ربم ا ل م تك ن ب رامج الت دريب ومس تويات التوظي ف واإلج راءات الم ّتبع ة ف ي الط وارئ
محافظا ً عليھا وال من ّفذة بحسب معايير محددة.
إنَّ االختبارات العملية والتمارين ھي طرائ ق فعال ة لتحدي د م ا ھ و أنج ع إذا م ا كان ت مكون ات الخط ة المع َّدة
والتنظيم والتوظيف واإلج راءات المتبع ة والت دريب والمراف ق والمع دات والم وارد وافي ة ب الغرض .غي ر أن ه
يُالح ظ ف ي ح االت كثي رة ع دم وج ود ترتيب ات احتياطي ة مُطبق ة الس تبانة ال دروس المس تفادة ووض عھا ف ي
الحسبان.
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وم ن ث م ف إنَّ ال دروس المس تبانة ف ي اس تعراض عملي ات التص ِّدي للط وارئ ،ومنھ ا م ثالً م ا ھ و وارد ف ي
منش ورات الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ]المراج ع  ١١إل ى  ،[٣١يمك ن أن تق دم معلوم ات مفي دة يمك ن أن
توضع في االعتبار في سياق تحس ين ترتيب ات التص دي للط وارئ .ولھ ذا الس بب ،ف إنَّ الوكال ة طالم ا ش جَّ عت
الدول على طلب القيام باستعراض عقب وقوع طارئ خطير الشأن وعل ى التم اس الحص ول عل ى نت ائج ذل ك
االس تعراض وإتاحتھ ا عل ى نط اق واس ع .كم ا إنَّ عملي ات التقي يم واالس تعراض الخ ارجي م ن قب ل النظ راء
ُ
اضطلع بھا في مراحل التأھُّب ،ثبت أنھا أسلوب فعال في تحدي د المج االت
لترتيبات التصدي للطوارئ ،التي
التي يمكن القيام بالتحسينات فيھا.
-٢-٨-٤

االستنتاجات

تبين ھذه الدروس بوضوح أھمية ما يلي:
●

إنشاء برنامج لتوكيد الجودة فيما يتعلق بترتيبات التصدي للطوارئ؛

●

االس تفادة م ن م ردود المعلوم ات المستخلص ة م ن االختب ارات العملي ة والتم ارين وظ روف
الطوارئ الحقيقية من أجل تحسين ترتيبات التصدي للطوارئ – وكذلك الخطط واإلجراءات
والمعدات والموارد وغير ذلك؛

●

االضطالع بمراجعات تدقيقية وتقييمات خارجية من أجل تحديد مواطن الضعف في ترتيبات
التصدي للطوارئ.

 -٥استنتاجات ختامية
إنَّ ال دروس المس تفادة م ن ھ ذه الحادث ات والط وارئ تؤك د المتطلب ات ال واردة ف ي منش ور متطلب ات األم ان
الص ادر ع ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ]المرج ع  .[١كم ا إنَّ التنفي ذ الفعل ي لمتطلب ات األم ان ف ي مج ال
التأ ُّھ ب للط وارئ والتص ِّدي لھ ا يس اعد عل ى تحدي د مس توى وا ٍ
ف ب الغرض للتأ ُّھ ب ألي ط ارئ إش عاعي
والتص ِّدي له في أي دولة .كذلك فإنّ تنفيذ ھذه المتطلبات يساعد على التقليل إلى أدنى ح ٍد من عواق ب أيٍّ م ن
ھذه الطوارئ اإلشعاعية على الناس والممتلكات والبيئة ]المرجع .[١
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التذييل األول
سر ٌد يصف عشرة طوارئ مختارة مو َّثقة
 -١حادث محطة القوى النووية في ثري مايل آيالند
كما ھو شأن معظم المفاعالت النووية ،كان يوجد في مفاعل ثري مايل آيالند ثالثة حواجز تصميمية ومن ث َم
كان ال بد من إخفاقھا لكي يتسبب ذلك في انطالق مواد مشعة يؤدي إلى تع رض الجمھ ور الع ام لإلش عاعات.
فھنالك أوتاد الوقود )الحاجز األول( التي تش ّكل قلب المفاعل الذي يجري فيه التفاع ل الن ووي .والقل ب مُح اط
بنظام تبريد )الحاجز الثاني( المص َّمم بقصد إبقاء القلب مغطى بالماء .ويشمل نظ ام التبري د مض خات تع وِّ ض
بآلي ٍة ذاتية )أوتوماتيكيا( أي مق دار م ن الم اء ق د يُفق د .ويوج د قل ب المفاع ل ونظ ام تبري ده ض من ِبني ة ھيكلي ة
كبيرة وقوية جداًُ ،تسمى نظام االحتواء )الح اجز الثال ث( ،المقص ود من ه أن يمن ع أي م واد مش عة تنبع ث م ن
القلب ونظام التبريد من االنطالق في الجو .ويجب إبقاء قل ب المفاع ل مغم وراً دائم ا ً بالم اء ،وإال فإن ه س وف
يسخن ،ويمكن أن تبدأ األوت اد الت ي ُتمسِ ك ب الوقود باإلخف اق ،ويمك ن أن يب دأ الوق ود باالنص ھار ف ي غض ون
وقت قصير بعد ذلك .وأما إذا لم ينصھر الوقود ،فإنه سوف يطلق مقادير ھائلة من المواد المشعة داخل نظ ام
االحتواء .كما إنَّ انصھار قلب المفاعل يمكن أيضا ً أن يُح دث ظروف ا ً تتس بب ف ي إخف اق نظ ام االحت واء عل ى
صمِّمت بقصد الحيلولة دون انصھار قل ب المفاع ل ،ولكنھ ا
نحو ال يمكن التنبؤ به .وكانت المحطة النووية قد ُ
لم تكن مُصمَّمة لمنع حدوث انطالق مواد مشعة إذا ما حدث انصھار القلب.
وقد بدأ الحادث في  ٢٨آذار/مارس  ١٩٧٩في حوالي الساعة  ،٤/٠٠حينما توقفت ع ن العم ل مض خة كان ت
ّ
تغذي السخان بالماء .ولم يكن ذلك حدثا ً خطير الشأن .وكان ينبغي تدبره بسھولة بواسطة نظام أمان المحط ة.
وقد اشتغل نظام األمان بحسب ما ھو مقصود منه فأغلق التفاعلي ة ف ي المحط ة )أي أوق ف التفاع ل الن ووي(.
وأثناء اإلغالق ،لم ينغلق أحد الصمامات مما أدى إلى تسرب الماء من نظام التبريد .وق د كش ف نظ ام األم ان
ھذا الفقدان في الماء ،فأدار المضخات لكي تحقن الم اء لتع ويض مق دار الم اء المفق ود ،وم ن ث م ض مان إبق اء
قلب المفاعل مغموراً بالماء .وفي تلك اللحظة ،أظھ ر أح د األجھ زة ف ي غرف ة ال تح ّكم خط أ ً وج ود مق دار م ن
الماء أكثر مما ينبغي داخل نظام التبريد .فعمد المش ِّغلون وفقا ً إلجراءاتھم المتبع ة ولم ا تلق وه م ن ت دريب إل ى
إغالق بعض مضخات نظام األمان التي كانت تعوض مقدار الماء المفقود .وفي غضون سويعات لم يعد قلب
المفاعل مغموراً بالماء ،وبدأ ينصھر ،ثم في غضون دقائق أطلق داخل نظ ام االحت واء ح والي  ٤٠ف ي المائ ة
من مجموع المواد المشعة التي كان يحتويھا .وكان ذلك المقدار يساوي تقريبا ً المقدار نفسه من المواد المش عة
التي أطلقھا حادث تشيرنوبل في الجو .ثم سرعان ما أخذت تزداد اإلشعاعات داخل أج زاء م ن المحط ة وم ن
نظام االحتواء فيھا إل ى  ١٠٠٠ض عف أو أكث ر م ن المس توى االعتي ادي .غي ر أنَّ المش ِّغلين ك انوا ال يزال ون
غير مدركين أن قلب المفاعل لم يكن يُبرَّ د ،حتى على الرغم من المؤشرات التي ال جدال فيھا التي دلت عل ى
انصھار القلب .وبعد عدة ساعات ،أدار المشغلون عدداً كافيا ً م ن المض خات م ن أج ل غم ر القل ب المص ھور

٧٣

بالم اء واس تغرق تبري د كتل ة القل ب المص ھور ع دة س اعات .وم ع أن نظ ام التبري د ل م يك ن مص مما ً لھ ذه
الظ روف ،فق د ظ ل ف ي من أىً ع ن الت ُّأثر ب ذلك ،ول م يُطل ق س وى ج زء ض ئيل م ن الم واد المش عة ف ي الج و،
وبفضل ذلك كان تعرُّ ض الجمھور قليالً .وانقضت عدة أيام قبل أن يدرك المعني ون أن خط ر ح دوث انط الق
كبير قد زال .ثم انقضت عدة سنوات قبل أن يُكتشف حدوث انصھار قلب المفاعل.
ومثلما ُذكر من قبلُُ ،نصِ ح بعد مرور ي ومين عل ى انص ھار قل ب المفاع ل ،بمغ ادرة النس اء الحوام ل وص غار
األطفال المنطقة ضمن مساحة يبلغ نصف قطرھا خمس ة أمي ال ]المرج ع  .[٦٣غي ر أنَّ التحقي ق ال ذي أجرت ه
الھيئة الرقابية النووية بيّن أنه كان أدعى للحذر أن يوصى باللجوء إلى إخالء احترازي ف ي الوق ت ال ذي ك ان
في ه قل ب المفاع ل يتع رض للض رر ،وذل ك ألنَّ "مبن ى نظ ام االحت واء  ...ك ان يمتل ئ بغ ازات وأبخ رة كثيف ة
اق ،أي نظ ام
ى إال بواس طة ح اجز واح د ب ٍ
إش عاعية ،مم ا يت رك الجمھ ور ف ي المنطق ة القريب ة غي ر محم ٍ
االحت واء ،وھ و ح اجز ذو مع دل تس رُّ ب معل وم ال يحت اج س وى لض غط داخل ي ل دفع التس رُّ ب ]المرج ع .[٦٦
وإضافة إلى ذلك ،فإنَّ المشورة التي نصحت بإجالء بض عة آالف م ن النس اء الحوام ل وص غار األطف ال أ َّدت
إلى جالء أُسر بكاملھا؛ ويُق َّدر أن ما يربو على  ١٠٠ ٠٠٠ش خص أ ُجل وا م ن من اطق ض من مس افة تبع د ٤٠
كيلومتراً عن موقع محطة القوى النووية.

 -٢حادث محطة القوى النووية في تشيرنوبل
وقع ھذا الحادث في محطة تشيرنوبل للقوى النووية في ش مالي أوكراني ا ف ي  ٢٦نيس ان/أبريل  ،١٩٨٦وأدى
إلى انطالق مقادير كبيرة من المواد ذات النشاط اإلشعاعي في الغالف الج وي ،ومنھ ا بدرج ة رئيس ية نظ ائر
الس يزيوم والي ود المش عة .وق د لوث ت ھ ذه االنطالق ات مس احات كبي رة م ن االتح اد الروس ي وأوكراني ا
وبيالروس ،وغيرھا من البلدان على مدى أقل .كما تسببت ھ ذه االنطالق ات بتلق ي أع داد ض خمة م ن الس كان
جرعات داخلية وخارجية من اإلشعاعات.
وكذلك تسبب حادث تشيرنوبل بوفاة  ٣٠مستخدَ ما ً من العاملين في محطة القوى النووية م ن رج ال اإلطف اء ف ي
غضون بضعة أيام أو أسابيع )بما في ذلك  ٢٨حالة وف اة م ن ج راء التع رض لإلش عاعات( .وإض افة إل ى ذل ك،
ُص ّفين" أو
اس ُتدعي زھ اء  ٢٤٠ ٠٠٠ش خص م ن الع املين ف ي عملي ات اس تعادة الس يطرة )يس مون أيض ا ً "الم َ
"عم ال التنظي ف"( ف ي ع ام  ١٩٨٦و ،١٩٨٧لك ي يش اركوا ف ي األنش طة التخفيفي ة الواس عة النط اق ف ي موق ع
المفاعل وفي المنطقة المحيطة به على مسافة  ٣٠كم .وق د اس تمرت أنش طة التخفي ف م ن المخلف ات عل ى نط اق
واسع نسبيا ً حتى عام  .١٩٩٠وباإلجمال ،تلقى زھ اء  ٦٠٠ ٠٠٠ش خص )م ن الم دنيين والعس كريين( ش ھادات
مص دّقة خاص ة تثب ت وض عھم بص فتھم مص ّفين ،وفق ا ً للق وانين الص ادرة ف ي االتح اد الروس ي وأوكراني ا
وبيالروس ]المرجعان  ٣٢و.[٣٩
وباإلض افة إل ى ذل ك ،دفع ت االنطالق ات الھائل ة م ن الم واد المش عة إل ى الج و عل ى إج الء زھ اء ١١٦ ٠٠٠
شخص من المناطق المحيط ة بالمفاع ل أثن اء ع ام  ،١٩٨٦ث م أدت بع د ع ام  ١٩٨٦إل ى إع ادة ت وطين زھ اء
 ٢٢٠ ٠٠٠شخص من االتحاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس.
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وقد وقع الحادث في محطة تشيرنوبل للقوى النووية أثناء اختب ار ھندس ي بق درة منخفض ة لمفاع ل الوح دة .٤
وأدى تش غيل المفاع ل عل ى نح و غي ر س ليم وغي ر مس تقر إل ى ح دوث موج ة طارئ ة ف ي الق درة غي ر قابل ة
للسيطرة عليھا ،مما أدى إلى انفجارات بخارية متعاقبة تسببت بأضرار شديدة لحق ت بمبن ى المفاع ل ودم رت
المفاعل كليا ً.
وحدثت انطالقات النويدات المشعة من المفاعل المدمَّر على مدى عشرة أيام في أكثرھا ،ولك ن م ع تب اين ف ي
معدالت االنط الق .وم ن وجھ ة النظ ر اإلش عاعية ،يُع ّد الي ود  ١٣١-والس يزيوم ١٣٧ -أھ م النوي دات المش عة
الت ي ينبغ ي وض عھا ف ي االعتب ار ،ألنھم ا كان ا الس بب ف ي معظ م جرع ات التع رض لإلش عاعات الت ي تلقاھ ا
الجمھور العام .ويق َّدر أن انطالق ات الي ود ١٣١-والس يزيوم ١٣٧-كان ت  ١٧٦٠بيت ا بكري ل و ٨٥بيت ا بكري ل
عل ى الت والي ]المرج ع  ١) [٩٠بيت ا بكري ل =  ١٥١٠بكري ل( .غي ر أن ه م ن الج دير أن يُالح ظ أنَّ الجرع ات
قُ ِّدرت على أساس القياسات البيئية والقياسات الخاصة بالغدة الدرقي ة أو الجس دية؛ ول م تك ن تل ك المعرف ة ع ن
الكميات المطلقة الزمة لذلك الغرض.
وكان ت من اطق التلـ ـوث الرئيس ية ال ثالث ،الت ي ُح ِّددت بأنھ ا المن اطق الت ي كان ت فيھـ ـا كثافـ ـة تر ُّس ـب
الس يزيوم ١٣٧-أكب ر م ن  ٣٧كيل و بكري ل/م ١) ٢-ك وري/كم ،(٢-ف ي ك ٍل م ن االتح اد الروس ي وأوكراني ا
وب يالروس؛ و ُس ميت المن اطق الوس طى وغو ِم ل-موغيلي ف-بريانس ك وكالوغ ا-ت وال-أوري ل .وتق ع المنطق ة
الوس طى ض من مس افة  ١٠٠ك م تقريب ا ً م ن المفاع ل ،وأغلبھ ا يمت د إل ى الغ رب والش مال الغرب ي .وتتمرك ز
منطقة التلوث غومِل-موغيليف-بريانسك على مسافة  ٢٠٠كم إلى الشمال-الشمال الشرقي م ن المفاع ل ،عل ى
تخ وم مق اطعتي غو ِم ل وموغيلي ف م ن ب يالروس وم ن مقاطع ة بريانس ك ف ي االتح اد الروس ي .وتق ع منطق ة
كالوغ ا-ت وال-أوري ل ف ي االتح اد الروس ي ،عل ى مس افة  ٥٠٠ك م تقريب ا ً إل ى الش مال الش رقي م ن المفاع ل.
وباإلجمال ،وحسبما ھو مبين في المرجعين ] ،٣٩المرفق ياء؛ و ،٥٦التذييل ألف[ ،لُوِّ ثت أقاليم تبلغ مس احتھا
 ١٥٠ ٠٠٠كم ٢تقريباً ،في االتحاد السوفياتي سابقا ً .وكان يقيم في تلك األقاليم زھاء خمسة ماليين شخص.
وأما خارج االتحاد السوفياتي سابقاً ،فقد كانت ھناك من اطق كثي رة ف ي أوروب ا الش مالية والش رقية بلغ ت فيھ ا
كثاف ة ترس ب الس يزيوم ١٣٧-م ا يت راوح ب ين  ٣٧و ٢٠٠كيل و بكري ل/م .٢-وتمث ل ھ ذه المن اطق مس احة تبل غ
 ٤٥ ٠٠٠كم ،٢أي حوالي ثلث المناطق الملوثة الواقعة في االتحاد السوفياتي سابقا ً.
وقد تل ّقى أعلى الجرعات عدد من عمال الطوارئ بلغ  ٦٠٠عامل تقريبا ً ،ممن كانوا موجودين عشية الحادث
ً
أھمية ناتجا ً عن اإلش عاعات
في موقع محطة تشيرنوبل لتوليد الكھرباء بالطاقة النووية .وكان أشد التعرضات
الخارجية ،ألن األخذ الداخلي للنويدات المشعة م ن خ الل اإلش عاعات ك ان ض ئيالً نس بيا ً ف ي معظ م الح االت.
وتأكدت اإلصابة بحاالت َمرضية إشعاعية حادة لدى  ١٣٤عامالً من عمال الطوارئ .وتلقى واح د وأربع ون
م ن ھ ؤالء المرض ى جرع ات ش ملت الجس م كل ه م ن إش عاعات خارجي ة أق ل م ن  ٢٫١غ راي .وتلق ى ثالث ة
وتس عون مريض ا ً جرع ات أعل ى وأص يبوا بح االت مرض ية إش عاعية ح ادة أكث رة خط ور ًة :تلق ى م نھم ٥٠
شخصا ً جرعات تتراوح بين  ٢٫٢و ٤٫١غراي ،و ٢٢شخصا ً جرعات تتراوح بين  ٤٫٢و ٦٫٤غ راي ،و٢١
شخصا ً جرع ات تت راوح ب ين  ٦٫٥و ١٦غ راي .وتراوح ت الجرع ات الجلدي ة م ن التع رض إلش عاعات بيت ا
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المقيَّمة بخص وص ثماني ة مرض ى أص يبوا بح االت مرض ية إش عاعية ح ادة تراوح ت ب ين  ١٠أض عاف و٣٠
ضعفا ً زيادة على جرعات كل الجسم من إشعاعات خارجية.
وتباينت جرعات الغدة الدرقية التي تلقاھا األشخاص الذين تم إجالؤھم ،وذلك بحس ب عم رھم ومك ان إق امتھم
وتاريخ إجالئھم .وعلى سبيل المثال ،فإنَّ المقيمين في مدينة بريبي ات ،ال ذين أُجل وا ھ م بالدرج ة الرئيس ية ف ي
غض ون  ٤٨س اعة بع د وق وع الح ادث قُ ِّدر متوس ط الجرع ة ف ي الغ دة الدرقي ة المحس وب عل ى أس اس ع دد
السكان ،بحدود  ٠٫١٧غراي ،وتراوح بين  ٠٫٠٧غراي لدى البالغين و ٢غراي لدى األطف ال الص غار ج داً.
وأما لدى السكان الذين أُجلوا بأجمعھم ،فقُ ِّدر متوسط جرعة الغدة الدرقية المحسوب عل ى أس اس ع دد الس كان
بحدود  ٠٫٤٧غراي .وأما الجرعات في األعضاء وال ُنسُج البدنية ،غي ر الغ دة الدرقي ة ،فكان ت أق ل بكثي ر ف ي
المتوسط.
وعقب األسابيع القليلة األول ى م ن وق وع الح ادث ،حينم ا أص بح الي ود ١٣١-العام ل الرئيس ي ال ذي أس ھم ف ي
حاالت التعرض لإلشعاعات ،انخفضت كثيراً معدالت الجرعات المتلقاة من النويدات المشعة التي لھ ا أعم ار
نصفية أطول بكثير .ومنذ عام  ،١٩٨٧فإنَّ الجرعة اإلجمالية المتلقاة لدى السكان في المن اطق الملوث ة نتج ت
أساس ا ً م ن التع رض الخ ارجي لترس بات الس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم ١٣٧-عل ى األرض ،وم ن التع رض
ال داخلي م ن ج راء تل وث الم واد الغذائي ة بھ اتين الم ادتين الم ذكورتين .وتش مل العوام ل المس اھمة
األخرى ،الثانوية عاد ًة ،في حاالت التعرض لإلش عاعات الطويل ة األج ل ،اس تھالك م واد غذائي ة ملوث ة بم ادة
السترُنثوم ،٩٠-واستنشاق الھباء الجوي )اإليروسول( المحتوي على نظائر البلوتوني وم .وتن تج ع ن التع رض
لإلشعاعات الخارجي ة واإلش عاعات الداخلي ة عل ى ح د س واء ،الناجم ة ع ن الس يزيوم ١٣٤-والس يزيوم،١٣٧-
جرعات متجانسة نسبيا ً في ك ل األعض اء والن ُس ج ف ي الجس م .وأم ا متوس ط الجرع ات الفعال ة م ن الس يزيوم-
 ١٣٤والسيزيوم ١٣٧-التي تلقاھا ،بعد السنين العشر األولى من وقوع الحادث ،السكان في المن اطق الملوث ة،
فيُق َّدر بحوالي  ١٠مليسيفرت .وكانت الجرعة الفعالة الوسطية حوالي  ٤مليسيفرت؛ ويُق َّدر أنه ل م يتل ق س وى
 ١٠ ٠٠٠ش خص جرع ات فعال ة أكب ر م ن  ١٠٠مليس يفرت .وم ن المتوق ع أن تك ون الجرع ات الفعال ة عل ى
مدى العم ر أكب ر بنس بة ح والي  ٤٠ف ي المائ ة م ن الجرع ات المتلق اة أثن اء العش ر س نين األول ى عق ب وق وع
الحادث ]المرجع .[١٠٥

 -٣حادث الح َرجية في توكايمورا باليابان
ف ي ع ام  ،١٩٩٩وق ع ح ادث حرجي ة ،ف ي بل دة توك ايمورا بالياب ان ،ف ي محط ة لتحوي ل الوق ود ،فيم ا يتعل ق
بمعالجة الوقود الشديد اإلثراء وتجھيزه من أجل مفاع ل تجريب ي س ريع .وم ن ج راء اس تخدام إج راءات غي ر
م أذون بھ ا ،ص بَّ بع ض العم ال  ١٦٫٦ك غ م ن اليوراني وم المث ري بنس بة  ١٨٫٨ف ي المائ ة داخ ل ص ھريج
ترسيب ،مما أدى إلى انحراف جموح من جراء حرجية مفرطة.
وتلقى ثالثة عمال )ألف وباء وجيم( جرعات تراوحت لديھم بين  ١٠غ راي و ٢٠غ راي ،وب ين  ٦غ راي و١٠
غراي ،وبين  ١٫٢غراي إلى  ٥٫٥غراي ،على التوالي .وقد توفي الحقا ً العامالن )ألف وباء( اللذان تلقي ا أعل ى
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الجرع ات ،أولھم ا بع د  ٨٣يوم ا ً والث اني بع د  ٢١١يوم ا ً م ن وق وع الح ادث .وم ن ب ين عم ال اإلش عاعات
المستخدمين للعمل في ظروف يخضع فيھا التعرض لإلش عاعات لل تحكم اإلداري ،ش ارك  ٢١ع امالً ف ي عملي ة
ص رف المي اه م ن داخ ل غ الف التبري د؛ وتراوح ت جرع اتھم التقديري ة )غام ا زائ داً النيوترون ات( ب ين ٠٫٠٤
مليغ راي و ١١٩مليغ راي .وش ارك س تة م نھم ف ي عملي ة ض خ حم ض البوري ك داخ ل ص ھريج الترس يب؛
وتراوحت جرعاتھم التقديرية )غاما زائداً النيوترون ات( ب ين  ٠٫٠٣٤مليغ راي و ٠٫٦١مليغ راي .وفيم ا يخ ص
 ٥٦ع امالً م ن العم ال اآلخ رين ف ي الموق ع ،تراوح ت جرع اتھم التقديري ة )غام ا زائ داً النيوترون ات( ب ين ٠٫١
مليغ راي و ٢٣مليغ راي .وأم ا فيم ا يخ ص عم ال خ دمات الط وارئ الثالث ة ف ي توك ايمورا ال ذين نقل وا العم ال
الثالثة )ألف وباء وجيم( الذين تعرضوا لإلشعاعات إل ى المستش فى ،فتراوح ت جرع اتھم التقديري ة )غام ا زائ داً
النيوترونات( بين  ٠٫٥مليغراي و ٣٫٩مليغراي .وك ان ھن اك أيض ا ً س بعة عم ال محلي ين ينص بون س َّقاالت ف ي
مبن ى يُش يّد ف ي الموق ع ،تراوح ت جرع اتھم التقديري ة )غام ا زائ داً النيوترون ات( ب ين  ٠٫٤مليغ راي و٩٫١
مليغراي ]المرجع .[١٢
ومع أنَّ حادث الح َرجية في توكايمورا ّ
مثل بعض العواقب التي لحقت بالسكان المجاورين ،فليس م ن المتوق ع
أن ينطوي على آثار خطيرة الشأن على المدى الطويل .ومن ض من قراب ة م ائتي ش خص م ن المقيم ين ھن اك
الذين أُجلوا من مساحة نصف قطرھا  ٣٥٠م ،تلقى ما نسبته  ٩٠في المائة جرعات ُتق َّدر وحداتھا بأقل من ٥
مليسيفرت ) ،(<5 mSvوأما الباقون فلم يتلقى أحد منھم جرعات تزيد ع ن  ٢٥مليس يفرت ) .(>25 mSvوف ي
حين كان ھناك تلوث قابل للقياس من ترسب النواتج االنشطارية خارج الموقع ،فإن ھذا التلوث لم ي دم ط ويالً
وكانت قراءته الدنيا أقل من  ٠٫٠١مليسيفرت سا (0.01 mSv h-1) ١-المرجع ].[٧٧
وقد وقعت عدة ح وادث حرجي ة عل ى م دى الخمس ين س نة الماض ية .وھ ذه الح وادث تطل ق مق داراً كبي راً م ن
اإلشعاعات في غضون فترة قصيرة من الوقت .وكثيراً ما أدت إلى حدوث جرع ات مميت ة ل دى م ن يتلقونھ ا
ممن يعيشون في الجوار ،غير أنھا ال تطلق قدراً كافيا ً من المواد المشعة في الجو وال تبتعث إش عاعات كافي ة
لكي تشكل خطراً عل ى الص حة إل ى م ا بع د  ١ك م م ن مك ان وق وع الح دث )وف ي معظ م الح االت يك ون ذل ك
ضمن حدود مسافات أصغر بكثير(.

 -٤حادث غويانيا
كان حادث غويانيا واحداً من أشد الحوادث اإلشعاعية خطراً التي وقعت حتى ھذا التاريخ .وقد أدى إل ى وف اة
أربعة أشخاص وإلى إصابة العدي د م ن األش خاص اآلخ رين م ن ج راء التع رض لإلش عاعات؛ وأفض ى أيض ا ً
إلى تلوث أنحاء من المدينة باإلشعاعات.
وغويانيا مدينة عدد سكانھا مليون نسمة ،وھي عاصمة والية غوياس في البرازي ل .وف ي ع ام  ،١٩٨٥ح دث
انقطاع ح اد ف ي ممارس ة طبي ة ف ي عي ادة خصوص ية كان ت ي دير وح دة ع الج باألش عة يُس تخدم فيھ ا مص در
إشعاعي خطر جداً ) ٥٠٫٩تيرا بكريل م ن الس يزيوم .(١٣٧-وحينم ا تو َّق ف اس تخدام مرف ق العي ادة ،ل م يأخ ذ
أحد على عاتقه المسؤولية عن وحدة العالج باألش عة الت ي تحت وي عل ى المص در الخط ر .وق د اس تعجل مال ك
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األرض إغالق المرفق ألنه كان يريد إعادة إعمار الموقع .وأثناء األعمال التحضيرية لتھيئة الموق ع م ن أج ل
إعادة إعماره ،ھُدم المرفق جزئياً ،ثم أعوز المال المقاول الق ائم بإع ادة اإلعم ار .ونتيج ة ل ذلكُ ،ترك ت وح دة
العالج اإلشعاعي مھجور ًة في مبنىً مھجور.
تناھت شائعات إلى اثنين من األش خاص المحلي ين ب أنَّ ھن اك مع دات متروك ة ف ي عي ادة مھج ورة ،ف ذھبا إل ى
ذلك المبنى المھجور .فوجدا وحدة العالج اإلشعاعي؛ ولم يكونا يعلمان ما ھي تلك الوح دة ،ولكنھم ا ظن ا أنھ ا
قد تكون خردة ذات قيم ٍة ما ،فأزاال مج ّم ع المص در اإلش عاعي الخط ر م ن رأس الوح دة .وأخ ذا المج ّم ع إل ى
منزلھم ا ،وح اوال أن يفكك اه؛ وف ي أثن اء تل ك العملي ة تص َّدعت الكبس ولة الت ي تغلّ ف المص در .وكان ت الم ادة
المشعة داخل الكبسولة في شكل أمالح كلوريد السيزيوم ،وھي مادة شديدة القابلية لالنحالل وس ريعة التش تت.
وبعد تص ُّدع كبسولة المصدر ،بيعت بقايا أجزاء مجمّع المصدر باعتبارھا خ ردة لش خص يمل ك فِن اء للخ ردة.
والحظ تاجر الخردة أن مادة المصدر تتوھج ببريق أزرق في الظالم .وقد انبھ ر ع دة أش خاص ب ذلك؛ وعل ى
ّ
ووزع ت فُت ات م ن بقاي ا حط ام
مدى فترة أيام ،صار بعض األصدقاء واألقارب يأتون لمشاھدة تلك الظاھرة.
المصدر ،حجم ك ٍّل منھا كحبة الرز على ع دة أُس ر ،مم ا أدى إل ى تع رُّ ض خ ارجي ألم الح كلوري د الس يزيوم
وإلى ابتالع بعضھا .وقد استمر ذلك لمدة خمسة أيام ،مما أدى إلى تلوُّ ث منطق ة واس عة وإل ى تع رُّ ض عني ف
لحق بعد ٍد من األش خاص ال ذين أخ ذت تظھ ر عل يھم أع راض ع دة ،ومنھ ا :الغثي ان والق يء ،وفيم ا بع د آف ات
جلدية.
وفي غضون بض عة أي ام ،ذھ ب أح د األش خاص ال ذين ك انوا يع انون بع ض األع راض إل ى طبي ب ،ولك ن ل م
يتبيَّن أنَّ تلك األعراض ھي من جراء إشعاعات ،فأُرسل ذلك الشخص إلى منزله .وبعد نح و أس بوعين ،وف ي
إثر إصابة العديد من الن اس بح االت َمرض ية ،اقتنع ت إح دى النس اء ب أنَّ ذل ك المس حوق المت وھّج م ن مج ّم ع
المصدر ھو الذي يسبب المرض .فلملمت بقايا أجزاء مجمّع المص در ف ي حقيب ة ،أخ ذتھا معھ ا مس ً
تقلة إح دى
الحافالت وذھبت إلى طبيب محل ي ووض عت الحقيب ة عل ى مكتب ه وقال ت ل ه إنھ ا "تقت ل أس رتي" .فاض طرب
الطبيب وأحس بالقلق ،فنقل الحقيبة إلى فِناء وتركھا ھناك ،حيث بقيت يوما ً واحداً.
وفي ذلك الوقت نفسه تقريباً ،اشتبه أحد األطباء الذين كانوا يعالجون الضحايا بأنَّ اآلف ات الجلدي ة تس ببت بھ ا
إشعاعات .وأدى ذلك إلى قيامه بزيارة إلى الطبيب ال ذي ك ان ق د تلق ى الحقيب ة الت ي احت وت عل ى أج زاء م ن
المصدر ،والذي قرَّ ر حينذاك أن يسعى إلى إخضاع الحقيبة المثي رة للش بھات للرص د لك ي يتب يّن م ا إذا كان ت
ذات نشاط إشعاعي .وعندما ذھب أحد الفيزيائيين الطبيين إلى عيادة الطبيب الذي لدي ه الحقيب ة المش تبه فيھ ا،
استرعى انتباھه على الفور قراءة مؤشرات انحراف أقصى على جھ از رص د مع دل الجرع ة ال ذي لدي ه ،أ ّي ا ً
كان االتجاه ال ذي يش ير إلي ه .ف افترض أنَّ جھ از القي اس معط ل ،ف التمس جھ ازاً ب ديالً .وعن د تش غيل الجھ از
البديل ،أشار ذلك الجھاز أيضا ً إلى معدالت جرعات عالية في كل االتجاھات ،مم ا أقنع ه ب أنَّ ذل ك م ن ج راء
مصدر إشعاعات خطير الشأن.
فبادر الفيزيائي الطبي والطبيب فوراً إلى إجالء بعض األشخاص المحليين وإلى إبالغ الس لطات المحلي ة ع ن
الوضع ،والتي أبلغت بدورھا السلطات الوطنية في ريو دي جانيرو .غير أنه لم يكن ھناك أي ترتيبات محلية
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أو وطنية بشأن الطوارئ تم ّكن من التعامل مع حادث من ھذا القبيل ،وجميع الموارد كان ت موج ودة ف ي ري و
وفي سان باولو اللتين تبعدان أكثر من  ١٣٠٠كم.
وقامت السلطات المحلية بإجالء المقيمين من المناطق الملوثة إلى ملعب لأللعاب الرياضية ف ي انتظ ار عملي ة
الفح ص والف رز م ن قِب ل الخب راء؛ وال ذين أخ ذوا يص لون مبك راً ف ي الي وم الت الي .وق د اس تغرقت اس تعادة
السيطرة على الطارئ خمسة أيام.
وق د ُن ِّف ذت عملي ة خ دمات الرص د لألش خاص واألش ياء ف ي اس تاد األلع اب األوليمبي ة الك ائن ف ي غوياني ا.
وباإلجمال ،حضر إلى اإلستاد األوليمبي زھاء  ١١٠ ٠٠٠شخص للخضوع للرصد .وتب يّن أنَّ  ٢٤٩شخص ا ً
منھم تعرضوا للتلوث باإلشعاعات .وقد أُزيل التلوث من الذين كان لديھم تل وث خ ارجي فق ط؛ ولك ن تب ين أن
 ١٢٩شخص ا ً ك انوا مص ابين بتل وث داخل ي أيض اً ،ف أحيلوا إل ى مراف ق الرعاي ة الطبي ة .وك ان ھن اك تس عة
وسبعون شخصا ً تعرضوا لجرعات منخفضة في الجسم كله ،بحسب ما حددته الفحوص بطرائق عل م الوراث ة
الخلوي ،جرى تدبُّر معالجتھم باعتبارھم مرضى خارجيين .وكان خمسون شخصا ً يحتاجون إلى مراقبة طبية
دقيقة عن كثب؛ وبقي ثالثون شخصا ً منھم قيد المعاينة الطبية المتواصلة في وح دة الرعاي ة الص حية األولي ة،
وتلقى العشرون شخصا ً اآلخرون المعالجة في المستشفى في وحدة الرعاية الثانوية.
واحتاج أربعة عشر شخصا ً منھم رعاي ًة طبية مكثفة ،فأ ُرسلوا إلى وحدة الرعاية الثالثيّة في ري و دي ج انيرو.
وقد ُتوفي أربع ة أش خاص ف ي غض ون ش ھر واح د م ن وق وع الح دث ،وذل ك م ن ج راء مض اعفات تعقي دات
متالزمة أعراض اإلصابة اإلشعاعية الحادة ،بما في ذلك النزيف والخمج ]المرجع .[١٣
وھنالك زھاء  ١٥٠شخصا ً ممن تعرضوا و/أو تلوثوا كانت تجري متابعتھم؛ وقد أُبلغ ف ي المرج ع ] [١٣ع ن
اآلثار الصحية التي حدثت ضمن ھ ذه الفئ ة .وكان ت الجرع ات الجماعي ة المق َّدرة  ٥٦٫٣شخص/س يفرت م ن
التع رض الخ ارجي ،و ٣٫٧شخص/س يفرت م ن التع رض ال داخلي ،بم ا ف ي ذل ك  ١٤٫٩شخص/س يفرت
)تعرض خارجي( و ٢٫٣شخص/سيفرت )تعرض داخلي( فيما يخص األربعة أشخاص الذين توف وا ]المرج ع
.[١٠٦
في البدءُ ،ح ِّددت المواقع الملوثة استناداً إلى المعلومات التي ق َّدمھا األشخاص ال ذين خض عوا لفح وص طبي ة.
ال .وف ي المجم وع ،تب يّن أنَّ  ٨٥مك ان إقام ة ك ان فيھ ا مس تويات
وك ان ف ي بع ض األم اكن مس توى تل وث ع ٍ
تلوث ذات داللة واضحة ،وأُخلي  ٤١منھا ]المرجع  .[١٣وھُدمت سبعة منازل .وإض افة إل ى أم اكن اإلقام ة،
أُزيل التلوث من  ٤٥مكانا ً عاما ً )بما في ذلك شوارع وساحات عامة ودك اكين( .وعُث ر عل ى تل وث أيض ا ً ف ي
 ٥٠مركبة تقريبا ً .وق د دام تنفي ذ برن امج إزال ة التل وث س تة أش ھر .وك ان إجم الي حج م النفاي ات الت ي أُزيل ت
 ٣٥٠٠م] ٣المرجع  .[١٣وكاد أن يؤ ِّدي عدم االتفاق األوّ لي على تحديد موضع لمس تودع تج ّم ع في ه النفاي ات
مؤقتا ً إلى توقف البرنامج .وتطلب التغلُّب على ھذه المشكلة تدخالً شخص يا ً م ن جان ب ال رئيس البرازيل ي .ث م
أُنجز إنشاء مبنى المستودع النھائي في عام  ،١٩٩٧أي بعد قرابة عشر سنين من وقوع الحادث.

٧٩

وباإلجمال ،شارك  ٧٥٥موظفا ً مھني ا ً ف ي عملي ات التص ِّدي للح ادث وإزال ة التل وث الالحق ة .وباإلض افة إل ى
ذلك ،قُ ِّدمت مساعدات دولية من خالل ترتيبات ثنائية وبمقتضى اتفاقية تقديم المساعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث
نووي أو طارئ إشعاعي.

 -٥حادث سان خوسيه ،كوستاريكا
كان مستھل وقوع الحادث في مستشفى سان خوان دي ديوس في سان خوس يه ف ي  ٢٢آب/أغس طس ،١٩٩٦
عندما تم تبديل مصدر للعالج باألشعة باستخدام الكوبالت .٦٠-وحينما كانت تج ري مع ايرة المص در الجدي د،
حدث خطأ في حساب معدل الجرعات .وأدى ھذا الخط أ الحس ابي إل ى إخض اع المرض ى لجرع ات إش عاعية
أعلى بدرجات كبيرة من الجرعات الموصوفة .وكان ذلك حادثا ً إشعاعيا ً كبيراً؛ ويبدو أن  ١١٥مريضا ً ك انوا
يتلق ون عالج ا ً إش عاعيا ً للس يطرة عل ى ورم ن ٍام ش اذ ل ديھم فت أثروا ب ذلك الع الج .ث م تب ين الخط أ ف ي
 ٢٧أيلول/س بتمبر  ،١٩٩٦وت م وق ف المعالج ات .وق د أُغل ق رس ميا ً جھ از الع الج اإلش عاعي ف ي  ٣تش رين
األول/أكتوبر .١٩٩٦
وأ َّكدت القياسات التي أُجريت للجھاز المعن ي ،وك ذلك مراجع ة ج داول بيان ات المرض ى ،أنَّ مع دل التع رض
كان أكبر مما اف ُترض بما يت راوح ب ين  ٥٠و ٦٠ف ي المائ ة .ث م أُجري ت فح وص وعملي ات تقي يم لس بعين م ن
الثالثة والسبعين مريضاً ،الذين كانوا على قيد الحياة في الوقت الذي قامت فيه الوكالة بعملية االستعراض في
تموز/يوليه  .١٩٩٧واس ُتنتج حين ذاك أنَّ أربع ة مرض ى ك انوا يع انون عواق ب ش ديدة ،وأنَّ  ١٦مريض ا ً آخ ر
أُص يبوا بآث ار س لبية خطي رة الش أن نتيج ة للتع رض المف ِرط ،وس وف يكون ون عُرض ة لمخ اطر ش ديدة ف ي
المستقبل .وظھرت على ستة وعشرين مريضا ً آثار لم تكن شديدة ،ولكنھم قد يكونون عرضة ل بعض مخ اطر
معاناة آثار شتى في المستقبل .وكان منھم اثنان وعشرون مريضا ً لم تظھر عل يھم آث ار قابل ة الس تبانتھا بدق ة،
ف اعتبرت مخ اطر تعرض ھم ألي آث ار ف ي المس تقبل منخفض ة ،ألنَّ كثي رين م نھم ل م يخض عوا إال إل ى ج زء
صغير من عالجھم بواسطة المصدر المشع البديل .وكان ھنالك اثنان من المرضى على األق ل ك ان تعرض ھم
ً
إضافة إلى ثالثة مرضى لم يتم فحصھم طبيا ً.
ضئيالً؛
وقد توفي اثنان وأربعون مريضا ً لغاية  ٧تموز/يوليه  ،١٩٩٧أي في غضون تسعة أشھر من وقوع الح ادث.
واس ُتعرضت بيانات أربعة وثالثين مريضا ً منھم .واس ُتنتج حينذاك ،عندما كانت اإلجابات النھائية من عمليات
تشريح الجثث واستعراض الس جالت الطبي ة الس ريرية ال ت زال ف ي س ياق اس تكمالھا ،أن ثالث ة م ن المرض ى
ربما توفوا على نحو مباش ر نتيج ة للتع رض المف ِرط ،وأن أربع ة مرض ى ُتعتب ر وف اتھم م ن ج راء التع رض
المف ِرط لإلش عاعات محتمل ة باعتب ار أن ذل ك ك ان ع امالً رئيس يا ً أس ھم ف ي التس بب بوف اتھم .وت وفي اثن ان
وعشرون مريض اً ،فيم ا يب دو ،نتيج ة لمرض ھم ال نتيج ة للتع رض لإلش عاعات ،ف ي ح ين أنَّ المعلوم ات ع ن
حاالت الوفاة الخمس األخرى كانت إما غي ر حاس مة وإم ا غي ر متاح ة .وي رد ف ي الج دول  ٢تلخ يص للنت ائج
المستخلصة من الفحوص الطبية للمرضى وسجالت البيانات.
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النتائج المستخلصة من االستعراض الطبي ]المرجع [٢٠
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 -٦حادث سان سلفادور
وقع حادث في شباط/فبراير  ١٩٨٩في مرفق تشعيع صناعي بالقرب من مدينة سان سلفادور ف ي الس لفادور؛
حيث كانت ُتع َّقم منتجات طبية في المرفق بالتشعيع بمص در كوبال ت ٦٠-مث ّب ت ف ي نس ق رفّ مص ادر نق ال.
ووقع الحادث حينما علق ھذا الرف في وضعية التشعيع .فقام المش ِّغل )العامل ألف( بتحويل مجرى نظم أمان
جھاز التشعيع التي تدھورت قدرتھا على أداء وظيفتھا ،ودخل إل ى حُج رة التش عيع .وح اول العام ل أل ف عن د
دخوله للمرة األولى تصحيح مجرى الرف .وألنه لم يستطع تحري ر ال رف بنفس ه ،غ ادر الحج رة بع د ح والي

٨١

خمسة دقائق من دخوله .وبعد قليل عاد مع اثنين من العاملين )باء وجيم( م ن قس م آخ ر ،مم ن ل م يك ن ل ديھما
خبرة في مرفق التشعيع ،من أجل مساعدته في تحرير رف المصادر يدويا ً ]المرجع .[١٤
كانت عناصر الكوبالت ٦٠-محتواة في نسق قض بان مص ادر رفيع ة م ن الف والذ غي ر القاب ل للص دأ مزدوج ة
التغليف طول كل منھا  ٤٥سم تقريباً ،ذات سدادات رأسية من الفوالذ غير القابل للصدأ قطر ك ل منھ ا  ١س م
تقريبا ً .وكان يوجد في كل وحدة نمطية م ن وح دتي المص ادر أربع ة عش ر قض يبا ً مص دريا ً ناش طا ً وأربع ون
قض يبا ً ُخلّبي ا ً غي ر ناش ط )قض بان فاص لة م ن الف والذ غي ر القاب ل للص دأ( .وعن دما رُك ب المص در ف ي
حزيران/يوني ه  ،١٩٧٥ك ان إجم الي اإلش عاعية لمص در غام ا اإلش عاعي م ن الكوبال ت ٦٠-يبل غ  ٤٫٠بيت ا
بكريل ) ١٠٨) (PBqك كوري  .(kCiوفي وقت الحادث ،كان نشاطه اإلش عاعي ق د انخف ض إل ى  ٠٫٦٦بيت ا
بكريل ) ١٨ك كوري(.
في اليوم التالي ،علمت الشركة بالتبليغات ال َمرضية بشأن العمال الغائبين عن العمل )أل ف وب اء وج يم(؛ غي ر
أن تلك التبليغ ات ذك رت أن أولئ ك الرج ال ك انوا يع انون م ن تس مُّم غ ذائي .ول م تعل م الش ركة أن الح ادث ق د
تسبب بأي إصابة إشعاعية للعم ال إل ى أن اتص ل ب اإلدارة بع ض الم وظفين الطبي ين م ن المستش فى ف ي الي وم
الرابع .ولكن خطورة شأن اإلصابات لم تكن قد قُ ِّدرت حق قدرھا بع ُد في ذلك الوقت.
وخ الل بقي ة األس بوع ،ج رى تش غيل المرف ق كالمعت اد إل ى ح ٍد م ا ،م ع م ا راف ق ذل ك م ن ع دد اعتي ادي م ن
حاالت اإلغالق للقيام ببعض اإلصالحات ،والتي تقتضي عاد ًة ال دخول إل ى حج رة التش عيع .ويُعتق د ب أن رفّ
ان فيم ا بع ُد خ الل ذل ك
المصادر قد أصابه التل ف من ذ الح دث األول ال ذي وق ع ،مم ا أدى إل ى وق وع ح دَ ث ث ٍ
األسبوع؛ وفي أثنائه انقلعت القضبان من وح دة المص ادر النمطي ة العلي ا .ث م تب ين فيم ا بع د أن أح د المص ادر
الفعالة )الناشطة( كان باقيا ً في حجرة التشعيع؛ وأما القضبان األخرى فقد سقطت في بركة الماء.
و ُكش ف ف ي الي وم الس ادس ارتف اع مس توى اإلش عاعات ف ي حج رة التش عيع )الن اتج ع ن القض يب المص دري
الناشط( .واستجاب ًة إلى طلب الشركة اللتماس المساعدة م ن الم ورّ د ،أرس ل الم ورّ د اثن ين م ن الع املين لدي ه،
وتم ّكنا أخيراً من تحديد موضع القضيب المصدري الناشط فأزااله ووضعاه في البركة .وكان يُعتق د ف ي الب دء
بأنَّ ھذا الحدَ ث الثاني لم يؤد إلى تعرض أي من الع املين لإلش عاعات .غي ر أنَّ االختب ارات الوراثي ة الخلوي ة
التي أُجريت في سياق التحقيق في الحادث دلت على أنَّ أربعة عمال تلقوا جرعات تتج اوز ص دور التع رض
المھني.
وفي المرفقُ ،ر ّكب جھاز رصد معدالت الجرعات على حائط حجرة التشعيع على نح و متش ابك م ع ب اب
دخول العاملين من أجل الوصول إلى حجرة التشعيع في حال وجود مستويات إشعاعية شاذة .ولكي يتسنى
الدخول إلى حجرة التشعيع ،كان على المش ِّغل أن يضغط أوالً على زر جھ از الرص د .غي ر أن ه من ذ أكث ر
من خمس سنوات مضت قبل الحادث ،أصاب عطل مِسبار جھ از الرص د ،فأُزي ل مج ّم ع أج زاء المس بار،
ولكن ظلت توصيالته السلكية في موضعھا .وكان ينبغي أن تؤدي إزالة مسبار جھ از الرص د إل ى تعطي ل
المش عِّع؛ ولك ن اك ُتش ف أنّ ال دخول إل ى حج رة التش عيع يمك ن الوص ول إلي ه بإزال ة الض غط عل ى مفت اح
اختبار جھاز الرصد وتكرار تدوير األزرار عل ى لوح ة مف اتيح جھ از رص د اإلش عاعات .وأص بحت ھ ذه

٨٢

اض ع ن إح دى س مات األم ان
الطريقة في الدخول ھي اإلجراء "المتبع عادة" .ومن ث م فق د ك ان ھن اك تغ ٍ
الرئيسية التي يتميز بھا التصميم األصلي ]المرجع .[١٤
وكانت الممارسة المتبعة في استخدام جھاز رصد معدالت الجرعات خارج الباب المغلق لدخول العاملين إل ى
حج رة التش عيع ع امالً حاس ما ً ف ي ح دوث التع رض ف ي الح دَ ث الث اني وذل ك بالنس بة ألربع ٍة عل ى األق ل م ن
العاملين )مدير الصيانة والعاملين خ اء وذال وض اد( .وك ان مع دل الجرع ة خ ارج الب اب عل ى األرج ح أدن ى
بثالث ين ض عفا ً عل ى أق ل تق دير م ن مع دل الجرع ة داخ ل المم ر الحلزون ي إل ى الم دخل .وف ي ح ين أن رفّ
المصدر في وضعيته المرفوعة كان يمكن كشفه على مدى كامل )أو حتى نصف م دى( بحم ل جھ از الرص د
خارج الباب المغلق ،فإنَّ قضيب المصدر الناشط الوحيد الباقي لم ُيستطع كشفه إال بحمل جھاز الرص د داخ ل
ممر المدخل الحلزوني.
ولم يكن لدى أيٍّ من العاملين مقياس جرعات شخصي .ولذلك لم يُكتشف تعرُّ ضھم إال الحق اً ،بع د أن أُجري ت
االختبارات الوراثية الخلوي ة لجمي ع الع املين ال ذين ربم ا ك انوا ق د تعرض وا لإلش عاعات نتيج ة للح ادث .وق د
تراوحت الجرعات التقديرية لدى ھؤالء العاملين األربعة بين  ٠٫٠٩غراي و ٠٫٢٢غراي .ولو أنَّ المس توى
اإلشعاعي المرتف ع ف ي حج رة التش عيع الن اتج ع ن قض يب المص در الناش ط ل م يُكتش ف ،لك ان م ن الممك ن أن
ترتفع درجة الجرعات المتراكمة لدى عاملي التشغيل أكثر بكثير ،وربما كانت حت ى مميت ًة ،وذل ك م ن ج راء
التعرض المستمر دونما تح ُّكم رقابي.
وق د تط ورت أع راض ت أثر إش عاعي ح ادة ل دى العم ال الثالث ة )أل ف وب اء وج يم( ال ذين تعرض وا لجرع ات
إشعاعية مرتفعة .ولكن معالجتھم في المستشفى في سان سلفادور )ثم تلقيھم الحقا ً معالج ة أكث ر تخصص ا ً ف ي
مدينة المكسيك( كانت فعالة في مكافحة اآلثار الحادة .غير أنَّ اإلصابات في الساقين والق دمين ل دى اثن ين م ن
الرجال الثالثة كانت شديدة جداً مما تطلَّ ب إج راء عملي ات بت ٍر لھ م .ث م ت وفي العام ل أل ف ،ال ذي تلق ى أعل ى
ً
جرعة من التعرض ،وذلك بعد ستة أش ھر ونص ف م ن وق وع الح ادث ،وعُزي ت وفات ه إل ى تل ف متخل ف ف ي
الرئتين من جراء التعرض اإلشعاعي الذي تفاقمت حدته باإلصابة التي اشتدت أثناء المعالجة المديدة.
أما بشأن العامل باء ،فبعد عملي ة البت ر ،أص بحت ض رورة ت وفير ال دعم النفس اني ل ه أھ م عام ل ف ي مواص لة
تقدمه الصحي .وأما بشأن المريض جيم ،فقد بُوشر عالج إضافي إلعادة تأھيله م ن أج ل التخفي ف م ن اآلث ار
المزمنة المتخلفة ،وخصوصا ً فيما يتعلق بإحدى قدميه التي كان تعرضھا شديداً ]المرجع .[١٤

-٧

حادث انطالق مواد خطرة في بوبال بالھند

كان لدى الفرع الھندي من شركة يوني ون كارباي د مرف ق ف ي مدين ة بوب ال الوس طىُ ،تس تخدم في ه م ادة ميثي ل
إيزوسيانات ) (MICمن أجل صنع مبي ٍد لآلفات .وھذه المادة شديدة السمية وقابل ة لالحت راق وك ذلك لالنح الل
في الماء .وعلى الرغم من توقعات قوية بشأن المبيعات ،ثبت أنَّ سوق ھذا المبيد لآلفات ضعيفة ،ومن ثم فل م
يكن تشغيل الوحدة الصناعية مربحا ً .وبغية تحقيق وفورات في األموال ،اقتطعت الش ركة اعتم ادات الت دريب
الق غي ر
على األم ان والص يانة .وف ي إح دى اللي الي ف ي ع ام  ،١٩٨٤أدى ح ادث وق ع ف ي المص نع إل ى انط ٍ
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مسار تجاوز السمات الھندس ية الداعم ة لنظ ام األم ان.
خاضع للتح ُّكم الرقابي من غاز ميثيل إيزوسيانيت ،في
ٍ
وھذه السمات التصميمية تشمل عنصري برج اللھب الذي كان يمكن أن يس اعد عل ى احت راق الغ از المتفلِ ت،
وستار مائي كان يمكن أن يؤدي إلى انحالل الغاز ،وجعله يتساقط دونما أذىً ف ي ح وض تجمي ع للس وائل ف ي
ٍ
ً
الموقع .ولكن بدال من ذلك ،حدث أن انساح الغاز باتجاه الريح إلى بلدة من األكواخ يعيش فيھا آالف األن اس؛
بل األسوأ من ذلك أن صفارة إنذار انطلق ت أثن اء الح ادث فاجت ذبت حش وداً م ن الن اس ال ذين تحرك وا ص وب
المصنع لكي يروا ما ھو الخلل الواقع .وقد أصاب غاز ميثيل إيزوس يانيت عي ون الن اس وأغش يتھم المخاطي ة
ورئاتھم ،فقتل ما يُقدر بنحو  ٢٠٠٠شخص ،وألح ق إص ابات ش ديدة بنح و  ٢٠ ٠٠٠ش خص آخ ر .وق د ح ال
س وء نوعي ة أك واخ الس كن دون االلتج اء إل ى م آوى فعال ة ل درء اإلص ابات؛ ولك ن ربم ا أمك ن القي ام ب إخالء
جزئي للمنطقة التي كانت وط أة الت أثر ش ديدة عليھ ا .وع الوة عل ى ذل ك ،ك ان م ن ش أن ت وافر معرف ٍة محلي ة
بقابلي ة غ از إيزوس يانيت لالنح الل ف ي الم اء أن يح َّد م ن تع رض الض حايا للغ از ل و أنھ م ك انوا ق د س تروا
وجوھھم بقطع من القماش مبللة بالماء ]المرجع .[٨١

-٨

اإلعصاران كاترينا وريتا

قت ل إعص ار كاترين ا الم داري الم اطر م ا يق ارب م ن  ١٥٠٠ش خص ،مم ا جعل ه يُع ّد أفت ك إعص ار أص اب
الوالي ات المتح دة من ذ ثم انين عام اً ،وثال ث أفت ك اإلعص ارات ف ي ت اريخ الوالي ات المتح دة .وق د وق ع معظ م
حاالت الوفاة في مدينة نيو أورلي انز ،وذل ك بع د انھي ار بع ض مص َّدات أرص فة الم وانئ البحري ة الت ي كان ت
تحمي المدينة .وتسبب اإلعصار أيضا ً بأضرار بلغت قيمتھا  ٧٥بليون دوالر تقريباً ،ومن ثم فھ و يُعتب ر أش د
الك وارث تكلف ة ف ي ت اريخ الوالي ات المتح دة .وأم ا إجم الي األث ر االقتص ادي ،ال ذي يش تمل عل ى خس ارات
مباشرة من جراء تعطل األعمال التجارية ،فقد ارتفع إلى حوالي ضعفي تلك القيمة.
وأما إعصار ريتا المداري الماطر فقد ضرب منطقة تقع على حدود واليت ي لويزيان ا وتكس اس ،ولكن ه تس بب
بعدد من حاالت وفاة أقل من اإلعصار األول ،وذلك ألنَّ عملي ات اإلج الء بوش رت ف ي مرحل ة مبك رة ،وألنَّ
االمتثال للتعليمات الصادرة كان أعلى مستوى من ه ف ي إعص ار كاترين ا .كم ا تس بب إعص ار ريت ا ب دمار أق ل
قيم ًة أيض ا ً )أي ح والي  ١٠بالي ين دوالر( ،ألن ه ض رب منطق ة أق ل كثاف ًة م ن حي ث التنمي ة وع دد الس كان
]المرجع  .[٦٢ويرد فيما يلي تقييم أولي للمعلومات.

تقييم الطوارئ
وظيفة تقييم الطوارئ ،فيم ا يخ ص األعاص ير تؤديھ ا ف ي معظ م األح وال ال دائرة الوطني ة لخ دمات األرص اد
الجوية ،وبخاص ٍة المركز الوطني لألعاصير ) (NHCومكاتب التنب ؤات المناخي ة التابع ة ل ه .وق د ج رى تت ُّب ع
مس ار العاص فتين جي داً ،و ُعمِّم ت المعلوم ات ع ن ذل ك ف ي الوق ت المناس ب عل ى الس لطات االتحادي ة وف ي
الواليات وفي المناطق المحلية وكذلك على وسائل اإلعالم اإلخبارية .وفيما يخص اإلعص ار كاترين ا ،أص در
المركز الوطني لألعاصير نشرة عن رص د اإلعص ار ف ي الس اعة  ١٠/٠٠ف ي  ٢٧آب/أغس طس  ،٢٠٠٥ث م
إنذار بشأن اإلعصار ف ي الس اعة  ٢٢/٠٠عش ية ذل ك الي وم .وق د َّ
حط ت ع ين اإلعص ار ف ي بُقع ة عل ى
نشرة
ٍ
اليابسة على الحدود بين لويزيانا وميسيسيبي حوالي الس اعة  ١١/٠٠ف ي  ٢٩آب/أغس طس .وأم ا فيم ا يخ ص

٨٤

اإلعص ار ريت ا ،فق د أص در المرك ز ال وطني لألعاص ير نش رة ع ن رص د اإلعص ار ف ي الس اعة  ١٦/٠٠ف ي
َّ
وحط ت
 ٢١أيلول/سبتمبر  ،٢٠٠٥ثم نشرة إنذار بشأن اإلعصار في الس اعة  ١١/٠٠ف ي  ٢٢أيلول/س بتمبر.
عين اإلعصار في بقعة على اليابس ة ب القرب م ن مدين ة س ابين ب اس عل ى الح دود ب ين تكس اس ولويزيان ا ف ي
الساعة  ٤/٠٠في  ٢٤أيلول/سبتمبر.

وقاية السكان
َّ
تأخرت السلطات المحلي ة ف ي ني و أورولي انز ج داً ف ي إص دار أم ر إج الء بش أن اإلعص ار كاترين ا – أي ي وم
 ٢٨آب/أغسطس ،قبل اليوم الذي َّ
حط فيه اإلعصار على اليابسة – حتى مع أنھ ا كان ت ق د ق رَّ رت أن تص در
أمر اإلجالء قبل  ٣٠ساعة تقريبا ً من ذلك اليوم .ويبدو أنَّ ذلك الت ُّ
أخر س ببته مس ائل ك ان ينبغ ي تس ويتھا م ن
خالل تعديل بعض الخطط .وقد جلت بعض األُسر من منازلھا بنجاح ،مما يُعزى جزئيا ً إلى أنَّ بعضھا غ ادر
المنطقة قبل صدور أمر اإلجالء الرسمي .غير أنَّ العديد م ن األُس ر بقي ت ف ي المدين ة ألنھ ا كان ت تفتق ر إل ى
وسائط النقل .والواقع أنَّ ما يقارب ثلث مجموع األُسر في نيو أورليانز لم تكن تملك مركبة شخصية أو كانت
المركب ة الت ي ل ديھا غي ر قابل ة للتعوي ل عليھ ا بق در ك اف للس فر إل ى خ ارج البل دة .ث م بع د أن غم ر الفيض ان
المدين ة ،اض ُ
طر العدي د م ن األن اس ال ذين ظل وا فيھ ا إل ى ت رك من ازلھم لالنتق ال إل ى ملع ب القب ة الكب رى
)سوبردوم( ومركز المؤتمرات )كونفنشن سنتر( .ولم يكن ھذان المرفقان مزودين بمؤن األغذية والمياه ،ول م
يكونا مجھزين بمولدات كھربائية للطوارئ.
وقد نشطت على الف ور حوَّ ام ات خف ر الس واحل التابع ة للوالي ات المتح دة ف ي طلعاتھ ا الجوي ة للقي ام بعملي ات
دعم م ن أفرق ٍة تابع ة لغرف ة العم ل للبح ث واإلنق اذ ف ي المن اطق الحض رية
البحث واإلنقاذ ،والت ي اس تمرت ب ٍ
دول أخرى .وحينم ا ك ان الض حايا يخرج ون م ن المنطق ة الت ي وقع ت تح ت وط أة اإلعص ار
) (USARومن ٍ
كانوا يُنقلون إلى مرافق للرعاية الجماعية في جميع أنحاء البلد .وك ان توزي ع ال ذين أُجل وا متباين ا ً إل ى أقص ى
حدٍ ،ف ُنقل عشرات اآلالف إلى ھيوستن وداالس وس ان أنتوني و .وأُرس لت بع ض األُس ر الت ي غ ادرت منازلھ ا
بعي داً إل ى ميني ابوليس وس ولت لي ك س يتي – عل ى بُع د مس افة آالف األمي ال .بع ض األس ر تف رق أعض اؤھا
وأخ ذت الجھ ود المبذول ة إلع ادة ش ملھا أس ابيع .وكان ت الرعاي ة الطبي ة مش كلة خطي رة الش أن أثن اء نش وب
العاصفة وفي المرحلة التي تلتھا مباشر ًة .وحدث أن تخلى موظفو بعض مرافق التمريض ع ن مرض اھم قب ل
أن ضرب اإلعصار المنطقة ،وبعض أولئك المرضى غرق وا حينم ا غم ر الفيض ان المدين ة .وق د بقي ت بض ع
مستشفيات قادرة على العمل أثناء الط ارئ ،ولك ن القلي ل م ن الن اس فحس بُ ك ان بمس تطاعھم الوص ول إليھ ا.
وخضع الوصول إل ى ني و أورولي انز وغيرھ ا م ن المن اطق المتض ررة ل تح ّكم رق ابي ص ارم عق ب العاص فة.
ولجأت حتى مقاطعات لم تتضرر إال في أدنى ح ٍد )سانت تشارلز وجيفرسون ،في الغ رب م ن ني و أورلي انز(
إلى حظر العودة إليھا إلى ما بعد أسبوع.
وبدأت أوام ر اإلج الء فيم ا يخ ص اإلعص ار ريت ا بالص دور ف ي  ٢١أيلول/س بتمبر – أي قب ل ثالث ة أي ام م ن
الي وم ال ذي ح ّط في ه اإلعص ار عل ى بقع ة اليابس ة .وح ّ
ث عم دة ھيوس تن المقيم ين ف ي المن اطق "المنبس طة
الواطئة" على الجالء عنھا ولكن ذلك كان في شكل من التعليمات الملتبسة باعتبار تض اريس المدين ة مس طحة
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جداً .كما كانت إدارة حركة الم رور أثن اء اإلج الء إش كالية ج داً ألنَّ ع دد األن اس ال ذين ك ان يج ري إجالؤھ م
)ويُق َّدر بنحو  ١٫٦مليون شخص( تجاوز بقدر كبير كل التوقع ات )أي بنح و  ٠٫٥ملي ون( .وأدى حج م مس ار
المرور الضخم إلى تعطل شديد في حركة الم رور م ن ج راء االزدح ام عل ى الط رق وإل ى ح االت ت أخر ف ي
إخالء المنطق ة الت ي ح ط اإلعص ار ف ي نھاي ة المط اف عل ى بقع ة اليابس ة فيھ ا .وتم ت تس وية مش اكل حرك ة
المرور حينما عكس مسار خطوط المرور المتجھة إلى ال داخل عل ى الط رق الس ريعة لتمري ر حرك ة الم رور
المتجھة نحو الخارج .وقد ألق ت ض خامة ع دد األن اس ال ذين ك ان يج ري إجالؤھ م عبئ ا ً مجھ داً عل ى الم وارد
الخاصة باالستيعاب واإليواء .ومع أنَّ الجھود المعنية بالبحث واإلنقاذ بعد اإلعص ار كان ت ض ئيلة فق د تكلل ت
بالنجاح وذلك ألنَّ عدد السكان في المنطقة المنكوبة كان صغيراً .وكان ت الرعاي ة الطبي ة عموم ا ً أفض ل منھ ا
في إعصار كاترينا ألنَّ المستشفيات ودور الرعاي ة الطبي ة أُخلي ت قب ل ھب وب العاص فة ،وم ع ذل ك فق د ت وفي
 ٢٤شخصا ً من المقيمين في دور الرعاية الطبية عندما نشب حريق في حافل ٍة كانت تقلھم.

عمليات التص ِّدي لألخطار
بُوشرت إصالحات مص َّدات أرصفة موانئ مدينة نيو أورليانز حالما بدأ الفيض ان .وإض ً
افة إل ى ذل ك ،ت د َّفقت
موارد ضخمة من خارج المجتمع المحلي إلى المنطقة المص ابة م ن أج ل إزال ة الحط ام وت رميم مراف ق البني ة
األساس ية )الق درة الكھربائي ة والمي اه ومج اري الص رف الص حي ووس ائط النق ل واالتص االت الس لكية
والالس لكية( .وبُوش رت أنش طة مماثل ة ف ي المن اطق المتض ررة م ن ميسيس يبي وألبام ا .ولك ن لألس ف ،أدى
ض عف التنس يق إل ى إبط اء تل ك العملي ات؛ وف ي إح دى الح االت ،رفض ت الوكال ة االتحادي ة إلدارة التص ِّدي
للطوارئ ) (FEMAقبول إدخال عاملين ومعدات من وكالة اتحادية أخرى.

إدارة التص ِّدي للحادثات
ربما كان من أكبر مواطن الضعف في إدارة التص ِّدي لإلعصارين عدم كفاي ة م الك م وظفي الش رطة ،وع دم
كفاي ة أع داد ح افالت اإلج الء ف ي ني و أورلي انز وأع داد مفتش ي األمتع ة ف ي مط ار ھيوس تن واإلم دادات
اللوجستية ،والتنسيق الخارجي ،ووسائل االتصاالت ،والتوثيق .ولم يكن لدى الوكاالت على المستوى المحل ي
ومس توى الوالي ات والمس توى االتح ادي معلوم ات دقيق ة ع ن األوض اع ،أو ع ن اس تجابة الھيئ ات واألجھ زة
األخرى .وي َّدعي محافظ نيو أورليانز أنه طلب مساعدات اتحادية في  ٢٩آب/أغسطس ،ولك ن المس اعدات ل م
تبدأ بالوصول إال بعد أربعة أيام م ن ذل ك .ويب دو أنَّ الت ُّ
أخر ك ان م رده جزئي ا ً إل ى منازع ات ب ين الحك ومتين
على مستوى الواليات والمستوى االتحادي بشأن تحدي د أي مس توى حك ومي ھ و ال ذي يت ولى المس ؤولية ع ن
ذل ك .وض من نط اق الحكوم ة االتحادي ة ،اس ُتعيض ع ن الوكال ة االتحادي ة إلدارة التص دي للط وارئ )وھ ي
الوكال ة المكلَّف ة ع ادة باالض طالع بعملي ات التص دي للك وارث( ب القوات العس كرية .لك ن اإلع الم الع ام ك ان
عموما ً جيداً ،وذلك في األكثر ألنَّ وسائل اإلعالم اإلخبارية و َّفرت تغطية موسَّعة لإلعص ارين .ويب دو بالفع ل
أنَّ التغطية التلفازية كانت مصدراً رئيسيا ً للمعلومات التي تص ل إل ى ھيئ ات التص ِّدي للط وارئ .وق د وص ف
المراسلون الصحافيون في تقاريرھم ظروف المعيشة المزرية في ملعب القبة الكبرى ومركز الم ؤتمرات ف ي
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ني و أورلي انز ،وك ذلك انس دادات حرك ة الم رور ف ي ھيوس ُتن .غي ر أنھ م ك انوا يرس لون أيض ا ً ش ائعات غي ر
مدعمة عن حاالت العنف ،وكانوا يبالغون بفظاظة في أخبار الجريمة في نيو أورليانز ]المرجع .[٦٢

-٩

الھجمات بالقنابل في لندن في  ٧تموز/يوليه ٢٠٠٥

في صباح يوم  ٧تموز/يوليه  ،٢٠٠٥وقعت أربعة انفجارات منفصلة ،ولكنھا مترابطة أيضاً ،في وسط لندن،
عندما فجّ ر انتحاريون قنابل في شبكة النقل العام .فوقعت ثالث ة انفج ارات ف ي ش بكة قط ارات األنف اق وواح د
في حافلة ،مما أدى إلى اثنتين وخمسين حال ة وف اة وم ا يق ارب م ن س بعمائة إص ابة .وك ل م ن ھ ذين الح دَ ثين
إنما ھ و حادث ة خطي رة الش أن ب ذاتھا ،وش ّكل األث ر التراكم ي الن اتج عنھم ا تح ديا ً كبي راً فيم ا يخ ص ترتيب ات
التصدي للطوارئ المن َّفذة في مقابل المجھول الذين ينطوي عليه التساؤل عما إذا كان ت ھن اك ھجم ات أخ رى
وشيكة الوقوع أم ال.
واستطاع طالئع المتص ِّدين أن يؤ ّكدوا مبكراً أنه ليس ھناك إشعاعات أو غير ذل ك م ن مكون ات التھدي دات
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التي قد ينطوي عليھا الھجوم الذي وقع .ومع ذل ك ،ف إن جمي ع
الھيئات واألجھزة التي ك ان م ن ش أنھا أن تش ارك ف ي التص ِّدي ،ل و ك ان ھن اك مك ون م ن ھ ذه التھدي دات
الكيميائي ة والبيولوجي ة أو اإلش عاعية أو النووي ة ،كان ت حين ذاك ق د باش رت اس تنفار ق دراتھا الخاص ة
بالتصدي للطوارئ .وكان ھذا ف ي ح ِّد ذات ه تجرب ة قيِّم ة ،يُض اف إليھ ا أنَّ العدي د م ن ھ ذه الھيئ ات تت ولى
القيام بأدوار أخرى في الطوارئ التقليدية .وعلى سبيل المثال ،فإنَّ الھيئة الرئيسية للوقاية من اإلشعاعات،
وھي وكالة الوقاية الصحية ) ،(HPAلديھا ُ
ش عب أخ رى تس دي المش ورة بش أن طائف ة م ن قض ايا الص حة
العمومية ،ومنھا مثالً التعرض المحتم ل للم واد الكيميائي ة ف ي ش بكة قط ارات األنف اق )لن دن أندرغراون د(
عقب االنفجار ،ومنع انتش ار اإلص ابة بالع دوى م ن ال دم والس وائل البدني ة .وباإلجم ال ،فق د أدت ترتيب ات
التصدي للطوارئ وظائفھا على نحو حسن ،ولكن حتما ً ك ان ھن اك دروس ينبغ ي االس تفادة منھ ا؛ والعدي د
منھا يخص ترتيبات التأھب للوقاية من اإلشعاعات ]المرجعان  ١٠٢و.[١٠٧
وفي وقت وقوع الھجمات بالقنابل ،كانت وكال ة الوقاي ة الص حية ھيئ ة جدي دة نس بيا ً ض مَّت ع دداً م ن الھيئ ات
األقدم عھداً ،والتي لدى ك ٍّل منھ ا خلفي ة وظيفي ة ف ي التعام ل م ع الط وارئ .وف ي ح ين أُح رز تق ُّدم ف ي مس ار
توحيد الترتيبات ،اتضح أنَّ من الالزم القيام بتحسينات في ترتيبات القي ادة وال تحكم ،وف ي تحدي د المس ؤوليات
بوضوح .وقد تحقق ذلك على مدى العام التالي أو نحوه ،باالستفادة من تنقيحات تحسينية إض افية مس تمدة م ن
الخبرة في التعامل م ع ط وارئ إنفل ونزا الطي ور ،وكان ت حاس مة األھمي ة ف ي تحس ين فعالي ة ت دابير التص دي
لحادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن.
وكان أحد اآلثار التي أحدثتھا الھجمات بالقنابل أثناء فترة االزدحام الشديد ش ُّل حرك ة س ير ش بكة النق ل الع ام،
بمعن ى أن العدي د م ن الن اس ل م يس تطيعوا ال ذھاب إل ى العم ل .ونتيج ة لھ ذه التجرب ة ،ع دّلت وكال ة الوقاي ة
الص حية خط ط الط وارئ الخاص ة بھ ا ،وذل ك لك ي يتس نى االض طالع بوظيف ة المرك ز ال وطني للتنس يق ف ي
حاالت الطوارئ ) (NECCالتابع لھا ،في أيٍّ من المواق ع األربع ة ف ي المراف ق المتش ابھة التجھي ز المزدوج ة
الغ رض ،الت ي يمك ن أن ُتس تخدم غرف ا ً لالجتماع ات/مرافق تدريبي ة أو مرك زاً لعملي ات التص دي للط وارئ.
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وأثناء الحدث ،كان المركز الوطني للتنسيق في ح االت الط وارئ موج وداً ف ي المق ر الرئيس ي لوكال ة الوقاي ة
الصحية في لندن ،وكان مركز عمليات التص ِّدي للطوارئ يقوم بعمله أيضا ً في ُ
شعبة الوقاية من اإلشعاعات.
وكان ت إح دى القض ايا المح ددة ف ي ذل ك ،وم ا وق ع الحق ا ً م ن حري ق مس تودع الوق ود ل دى ش ركة بانس فيلد
واجه في اإلسراع في تقييم
بتروليوم )كانون األول/ديسمبر ] (٢٠٠٥المرجع  ،[١٠٨تتعلق بالصعوبات التي ُت َ
بيانات الرصد البيئ ي م ن أج ل إج راء عملي ات تقي يم المخ اطر وت وفير أس اس س ليم إلس داء المش ورة للجھ ات
المعنية بالتص ِّدي وللحكومة .ونتيجة لذلك ،تم تعديل ترتيبات التص ِّدي ،بحي ث انض ّم ،أثن اء الح دَ ث ،موظف ون
من وكالة الوقاية الصحية مع المستشارين العلميين لدى الش رطة ال ذين ق اموا بعملي ات الرص د ض من المواق ع
المتعددة للجريم ة .وق د ي َّس ر ذل ك مس ار الت د ُّفق الثن ائي االتج اه لبيان ات الرص د وغيرھ ا م ن المعلوم ات ذات
الصلة ،من مواقع الجرائم ،وك ذلك م ن مواق ع الرص د البيئ ي لألم اكن العام ة ال ذي تض طلع ب ه وكال ة الوقاي ة
الصحية.

 -١٠حادثة البولونيوم ٢١٠-في لندن٢٠٠٦ ،
في  ٢٣تشرين الثاني/نوفمبر  ،٢٠٠٦توفي ألكسندر ليتفينينكو في لندن من ج راء تس ُّمم مزع وم ب البولونيوم-
 ،٢١٠وھ ي م ادة ش به نقي ة باعث ة لجس يمات ألف ا .وق د ش مل انتش ار التل وث اإلش عاعي ،الناش ئ ع ن التس مُّم
واألح داث المؤدي ة إلي ه ،مواض َع كثي رة ف ي لن دن .وط رح احتم ال ح دوث ح االت أخ ذ داخل ي م ن جرع ات
البولونيوم ٢١٠-من جراء التل وث مخ اط َر ص حية عمومي ة ،وتول د ع ن ذل ك قل ق كبي ر ل دى الجمھ ور الع ام.
وتطلب نطاق الحدَ ث الكبير تص ديا ً بواس طة وك االت وھيئ ات متع ددة ،بم ا ف ي ذل ك ترتيب ات إلدارة التص دي
للط وارئ عل ى أعل ى مس توى حك ومي .وك ان ل دى وكال ة الوقاي ة الص حية دور رئيس ي ف ي تنس يق وإدارة
التصدي لشؤون الصحة العامة ،اشتمل على التعامل مع آالف األفراد المعنيين ]المرجع .[٣٣
وفي خطٍ
متواز مع ذلك ،كانت دائرةُ شرطة منطق ة العاص مة لن دن الكب رى )المتروبوليتي ة( ) (MPSتض طلع
ٍ
بتحقيقات جنائية .وأدى التقدم في مسار التحقيقات إلى تحدي د العدي د م ن المواض ع الت ي تنط وي عل ى احتم ال
وج ود تل وث إش عاعي .وبغي ة القي ام بمھ ام إدارة وتحدي د أولوي ات الم وارد الالزم ة للرص د وغي ر ذل ك م ن
عمليات التصدي للطوارئ في سياق أوضاع سريعة التغير ،كان من الض روري ج داً إقام ة تواص ل جي د ب ين
الشرطة وغيرھا من األجھزة والھيئات .وقد عُثر على تلوث البولونيوم ٢١٠-في عشرات المواض ع ،بم ا ف ي
ذل ك مستش فيات وفن ادق ومكات ب ومط اعم وحان ات ووس ائط نق ل .وف ي بع ض الح االت ،أمك ن القي ا ُم ب بعض
اإلجراءات البسيطة الخاصة بإزالة التلوث في الوقت نفسه الذي كانت تجري في ه عملي ات الرص د ،واإلف راج
عن الموضع باعتباره آمنا ً لوصول الجمھور العام إليه .غي ر أن ه ك ان ھن اك بع ض المواض ع الت ي تع ّذر فيھ ا
ذلك ،وحيث كانت مستويات التلوث عالية إلى ح ٍد اقتضى بالضرورة حظر وصول الجمھور العام إليھ ا حت ى
يتم االضطالع بالعمل المناسب الستصالحھا أو إلزال ة التل وث منھ ا .وق د دام ت المرحل ة الح ادة م ن مراح ل
التصدي للطارئ حتى خالل شھر كانون الثاني/يناير  ،٢٠٠٧ف ي ح ين دام ت مرحل ة اس تعادة الس يطرة عل ى
األوضاع حتى الصيف من ذلك العام.
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المعالجة في المستشفيات وإدراك الوضع
كما في كثير من الحادثات ،كان ال ب َّد من انقضاء بعض الوقت قبل أن يتم تحديد حادث ة التع رض لإلش عاعات
باعتبارھا السبب في ما وقع .وفي  ٣تش رين الث اني/نوفمبر ،بع د بض عة أي ام م ن الي وم ال ذي ربم ا ج رت في ه
واقع ة التس مم ،أُدخ ل الس يد ليتفينينك و إل ى مستش فى ع ام يق ع ش مال لن دن ،وك ان يع اني م ن حال ة م ن القي ئ
واإلسھال وآالم في البطن .ثم تدھورت حالته ،ف ُنقل إلى مستشفى متخصص ة ف ي لن دن .وأبلغ ت التق ارير بأن ه
زعم ،في مقابلة إذاعية معه ،بأنه سُمم .وجرى تقصي مختل ف أس باب مرض ه المحتمل ة ،بم ا ف ي ذل ك التس مم
الكيمي ائي وآث ار اإلش عاع الم ؤيِّن .وبخص وص ھ ذا األث ر ،أُجري ت قياس ات للتل وث ومع دل الجرع ة ل ه وم ا
يحيطون به في المستشفى؛ ولكن لم يُكشف وجود إشعاعات .ومن األمور الحاس مة أن ه ال يتوق ع وج ود تل وث
بجُسيمات ألفا في بيئ ٍة طبيةٍ ،كما أن أجھزة الرصد التي اس ُتخدمت لم تكن مصممة لكشف جسيمات ألفا.
وقب ل بض عة أي ام م ن وف اة الس يد ليتفينينك و ،طلب ت ش رطة لن دن ،ف ي س ياق متابعتھ ا لزعم ه بش أن تعرض ه
للتسمم ،المساعدة من مستشاريھا العلميين ومن وكالة الوقاية الصحية ف ي تحدي د م ا ھ ي األس باب الكامن ة ف ي
الصورة اإلكلينيكية .وأثبتت االختب ارات أن الس يد ليتفينينك و ك ان لدي ه كمي ة ذات دالل ة ھام ة م ن البولوني وم-
 ٢١٠في جسده .ودلت التقييمات األولية التي أجرتھا وكالة الوقاية الصحية على أنه يل زم ح دوث أخ ٍذ داخل ي
لجرع ٍة يتجاوز مق دارھا واح د غيغ ا بكري ل م ن البولوني وم ٢١٠-لتفس ير الس ياق اإلكلينيك ي ]المرج ع .[١٠٩
عالو ًة على ذلك ،فإن التعرض لسوائل من جسده وأي مواد مص درية متخلف ة )والت ي ُي رجح انتش ارھا( يمك ن
أن يطرح مخاطر صحية عمومية خطيرة الشأن .ولم يكن معلوما ً أيضا ً إذا ما كان ذل ك ح دثا ً وحي داً أو م ا إذا
كان قد وقعت أحداث أخرى ذات صلة بذلك ،باستخدام أكثر من مصدر واحد من المواد المشعة.

استراتيجية التص ِّدي لقضايا الصحة العامة
من أجل مواجھة األخط ار المقترن ة بالح ادث ،وض عت وكال ة الوقاي ة الص حية أھ دافا ً رئيس ية بش أن التص دي
لقضايا الصحة العامة ،وھي بإيجاز:
●

●

منع حدوث المزيد من حاالت التعرض في أوساط الجمھور العام:
–

بالعمل على نحو وثيق مع الشرطة لتقديم العون إليھا في تحقيقاتھ ا الجنائي ة ،وتحدي د
المواقع التي قد تك ون تعرَّ ض ت للتل وث ،وك ذلك األف راد ال ذين ق د يكون ون تعرَّ ض وا
للتلوث أيضاً؛

–

بوضع استراتيجية للرصد البيئي تدعم ذلك؛

–

تقييم حالة المواقع الملوثة وإسداء المشورة بشأن وصول الجمھور العام إليھ ا وبش أن
استصالحھا؛

تقييم المخاطر التي يمكن أن تلحق بالذين يُحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للتلوث:
–

وضع وتنفيذ معايير بشأن تقييم الخاطر؛
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–
●

توفير ترتيبات الرصد الشخصي م ن خ الل تقني ات تحلي ل الب ول ،وتنفي ذھا واإلب الغ
عنھا.

توفير المشورة واالطمئنان ألولئك الذين تعرضوا للتلوث وكذلك للجمھور العام.

وشملت األنشطة الضرورية لتحقيق ھذه األھداف تحديد األماكن الت ي ق د تتع رض ،أو ق د تعرض ت ،للتل وث،
من ذ ح دوث التس مم؛ والحص ول عل ى معلوم ات الرص د البيئ ي ،ومعرف ة األنش طة المض طلع بھ ا ف ي تل ك
المواض ع؛ وتقي يم األنم اط والمق ادير المحتمل ة بخص وص األخ ذ ال داخلي للبولوني وم٢١٠-؛ ث م تحدي د َم ن ھ م
الذين قد يحتاجون للخضوع لفحوص طبية سريرية أو رصد إفرادي ،ووضع األولويات الخاصة بذلك.

إدارة التص ِّدي
تطلب ت الحادث ة تص ديا ً بمش اركة وك االت متع ددة ض من إط ار التص دي للط وارئ الخ اص بالمملك ة المتح دة
]المرج ع  .[٩٤وق د ت م تفعي ل المراف ق الحكومي ة المخصص ة إلدارة األزم ات ،أي الھيئ ة المس ماة غ رف
اإلحاط ة اإلعالمي ة التابع ة لمكت ب رئاس ة الحكوم ة ) ،(COBRوم ن خاللھ ا تول ت لجن ة الط وارئ المدني ة
) (CCCاإلدارة الشاملة لعمليات التصدي .وتحت ھ ذا المس توى ،ت ولى فري ق التنس يق االس تراتيجي )،(SCG
برئاسة الشرطة ،تنسيق أنشطة الوكاالت المتع ددة المش اركة ف ي عملي ات التص دي ،م ن أج ل تلبي ة توجيھ ات
اللجن ة الم ذكورة .وباإلجم ال ،أدت ترتيب ات التص ِّدي للط ارئ وظائفھ ا جي داً .وم ع أن س يناريو الحادث ة ك ان
مختلفا ً جذريا ً عن الحادثات في إطار قطاع ات مكافح ة الط وارئ النووي ة واإلرھابي ة ،فق د اس تفادت بوض وح
عملية التصدي المتكاملة من الخبرات المستمدة من البرنامج األساسي للتمارين العملية في ھذه القطاعات.
وقد اتضح في غضون اليوم األول أو نحوه أن الحادثة من شأنھا أن تتطلب ط وراً ھام ا ً م ن عملي ات اس تعادة
السيطرة واإلنعاش ،ومن ثم فقد اتخذ فريق التنسيق االستراتيجي قراراً مبكراً بإنشاء فريق فرعي ،أي الفريق
العامل المعني باستعادة السيطرة واإلنعاش ) (RWGبرئاسة مجلس مدينة ويستمينستر للعاصمة لن دن الكب رى
) ،(WCCالذي تصرف بالنيابة عن مختل ف من اطق الس لطات المحلي ة ف ي لن دن ،الت ي وج دت فيھ ا المواض ع
ار اس تراتيجية
الملوث ة .وأثن اء األط وار المبك رة م ن عملي ات التص دي ،وض ع الفري ق العام ل الم ذكور إط َ
وترتيبات إجرائية الستصالح تلك المواضع واألماكن والتصريح بخلوھا من التلوث ]المرجع  .[٩٤وكان ھذا
التدبير مھما ً في توضيح المسؤوليات والبروتوكوالت واإلجراءات المراد اتباعھا.

عمليات الرصد والتقييم البيئية
كانت إحدى عمليات نشر أفرقة الرصد البيئ ي إل ى المستش فيات الت ي ك ان يُع الج فيھ ا الس يد ليتفينينك و .وك ان
ھناك مخاطر محتملة واضحة في سوائل جسمه كانت مصدر تلوث .وعُثر على مستويات تلوث منخفضة في
تلك المستشفيات؛ غير أنه نظراً إلى السياسة العامة الشديدة المتبعة في تنظي ف المستش فيات ك ان م ن الم رجح
أنَّ مستويات التلوث في وقت معالجة السيد ليتفينينكو كانت أعلى بدرجة كبيرة حين ذاك .ول ذلك ار ُتئ ي أن م ن
الض روري القي ام برص د ف ردي للم وظفين ال ذين ك انوا عل ى تم اس مع ه .وق د ُكش ف بع ض ح االت األخ ذ
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الداخلي ،ولكنھا كان ت منخفض ة نس بياً ،مم ا يُع زى حتم ا ً إل ى االس تخدام الروتين ي لمع دات الوقاي ة الشخص ية
) (PPEواإلجراءات المتبعة الجتناب العدوى.
وق د تواص لت التحقيق ات الجنائي ة ب وتيرة س ريعة ،ف تم تحدي د األش خاص المعني ين ال ذين يُحتم ل أن يكون وا
ملوثين ،وكذلك المواضع ذات الصلة .وعلى مدى األسابيع القليلة التاليةُ ،حدّد أكثر من أربع ين موض عا ً تع يّن
رص دھا وتقييمھ ا إم ا باعتبارھ ا مواق ع للجريم ة م ن قِب ل الش رطة ومستش اريھا العلمي ين األخص ائيين وإم ا
باعتبارھا تنطوي على مخاطر صحية عامة من قِبل وكالة الوقاية الصحية .وفيما يخص الفئة الثانية ،اس ُتخدم
بع ض الجوان ب الت ي تنض وي ف ي إط ار ترتيب ات التص دي عل ى الص عيد ال وطني للط وارئ النووي ة المدني ة
والعسكرية ،مع قيام وكالة الوقاية الصحية بتنسيق برن امج الرص د باالس تفادة م ن م وارد م ن ع دة ھيئ ات ف ي
جميع أنحاء المملكة المتحدة .وفي ذروة الحادثة ،ك ان ھن اك س بعون موظف ا ً م ن م وظفي الرص د يعمل ون ف ي
ّ
متوزع ا ً عل ى نس ٍق متما ِث ل ،ب ل بتش تت
نوبات .وكانت المالحظة الرئيسية من خ الل ذل ك أن التل وث ل م يك ن
متمايز؛ وعلى الس طوح الص لبة ك ان مس تحكِماً ،وغي ر قاب ل إلزالت ه بيس ٍر ،ول ذلك ل م يك ن ق ابالً ألن يتس رَّ ب
بسھولة إلى داخل الجسم.
وباستخدام تقنيات النمذجة ،وتدفق بيانات الرصد البيئي ،قُ ِّدرت النطاقات التي تتراوح فيھا معدالت الجرعات
اإلش عاعية الت ي يحتم ل أن يتع رض لھ ا الن اس ف ي المط اعم والحان ات والمكات ب والفن ادق والمستش فيات
والسيارات؛ و ُح ِّددت وسائط ومواضع النقل باعتبارھ ا تنط وي عل ى من اطق ملوث ة ب البولونيوم ،٢١٠-وك ذلك
اس م ع أف راد يحتم ل أن يكون وا مل وثين
الت ي يُحتم ل أن يتع رض لھ ا األش خاص ال ذين ق د يكون ون عل ى تم ٍ
بالبولونيوم .٢١٠-ووُ ضعت في االعتبار حاالت األخ ذ ال داخلي م ن البولوني وم ٢١٠-وامتصاص ه ف ي الجس م
عبر البلع أو االستنشاق أو الجروح ،وذلك من مختلف األشياء والسطوح الملوث ة إم ا مباش ر ًة وإم ا م ن خ الل
سوائل الجسم .وقد و ّفرت ھذه التقييمات األساس الذي قامت عليه استبيانات الف رز المس تخدمة لتحدي د َم ن ھ م
الذين ينبغي لھم أن يخضعوا لرصد إفرادي .ووُ ضعت ف ي االعتب ار أيض ا ً الت أثيرات اإلش عاعية المحتمل ة م ن
تص ريفات البولوني وم ٢١٠-ف ي مج اري الص رف الص حي م ن المستش فيين المح ددين وم ن إح راق النفاي ات
الطبية ،وكذلك اآلثار المحتملة التي ينطوي عليھا دفن جثمان السيد ليتفينينكو أو حرقه.

التص ِّدي الخاص بالصحة العمومية
في  ٢٥تشرين الثاني/نوفمبر ،وعقب إجراء تقييم للمخاطر ،أصدرت وكال ُة الوقاية الصحية طلبا ً عب ر وس ائل
اإلعالم موجَّ ھا ً إلى أفراد الجمھور الذين كانوا في مواضع يُحتمل أن تكون ملوث ة ،ف ي فت رات مح ددة ،لح ثھم
عل ى االتص ال ب الخط الھ اتفي المباش ر )) (NHS Directوھ و خ ط ھ اتفي للمس اعدة ت ابع ل دائرة الخ دمات
الصحية متاح  ٢٤ساعة( .ودعما ً ل ذلك ،أُع َّد اس تبيان يس اعد عل ى جم ع المعلوم ات األساس ية م ن الم ّتص لين.
وكان ت ُتح ال المعلوم ات التفص يلية المس تمدة م ن أي م ن المتص لين ،فيم ا يتعل ق بالمواض ع واألم اكن ذات
الصلة ،إلى وكالة الوقاي ة الص حية ،م ن أج ل مزي د م ن التقي يم والمتابع ة للح االت الص حية .وباإلجم ال ،ك ان
ھناك  ٣ ٨٣٧اتصاالً بالخط المباشر ،وأُرسل  ١ ٨٤٤استبيانا ً إل ى وكال ة الوقاي ة الص حية م ن أج ل المتابع ة.
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ً
وإضافة إلى ھذه الفئة ،كانت ھناك فئة الم وظفين والزائ رين المعل ومين ال ذين ت رددوا إل ى المن اطق المختلف ة،
مما اس ُتم َّد من تحقيقات الشرطة.
و ُخ ِّ
ص ص فري ق للص حة العمومي ة لك ٍل م ن المواض ع الرئيس ية ،وأُع دت إج راءات واس تبيانات بش أن تقي يم
المخاطر الخاصة بالمواقع المحددة من أجل تحديد َمن ھم ال ذين ك انوا عرض ًة للمخ اطر ويتطلب ون الخض وع
للرصد باستخدام تقنية قياس طيف أشعة ألفا في ع ّينات البول من  ٢٤ساعة .وفي جميع مراح ل تل ك العملي ة،
كان من الضروري توضيح مسار إجراءاتھا واالستجابة إلى العديد من دواعي القل ق ل دى الم وظفين واإلدارة
في المواضع المتأثرة .وكان من عوامل التعقيد أنه فيما يخص العديد من م وظفي الفن ادق ،ل م تك ن اإلنكليزي ة
لغتھم األولى .وقد تولى فريق تقييم طب ي ف رز األف راد ال ذين ُح ِّددت ھ ويتھم م ن أي مص در مم ن أبلغ وا ع ن
أعراض يمكن أن تكون مقترنة بآث ار اإلش عاعات ،أو مم ن ك ان يعت ريھم قل ق ب الغ .وم ن ض من ال ذين ج رى
استعراض حالتھم بھذه الطريقة البالغ ع ددھم  ١٨٦شخص اً ،أُحي ل م ا مجموع ه  ٢٩شخص ا ً إل ى عي ادة طبي ة
خاصة من أجل فحصھم سريريا ً .ولم يكن أي منھم يعاني آثاراً إشعاعية حادة.

برنامج الرصد الفردي
في مرحلة مبكرة ،اتضح أن عدد األش خاص ال ذين يتطلب ون تحل يالً للب ول س وف يبل غ المئ ات وربم ا اآلالف.
ومن أجل التعامل مع ھذا الوضع ،وتدبُّر المعدل الذي ُح ِّددت به تل ك األع داد ،ب ادرت وكال ة الوقاي ة الص حية
بسرعة إلى استحداث تقنية وبروتوكوالت بشأن الرصد اس ُتخدمت في ثالث ة مختب رات ف ي أنح اء م ن المملك ة
المتحدة .ووُ ضعت أيضا ً ترتيبات لحاالت الطوارئ المصادَ فة للتع اون م ع مختب رات أخ رى ف ي أوروب ا وم ع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،في حال اقتضت الضرورة االستفادة منھا.
وباإلجمال ،تمت معالجة وتقييم عين ات ب ول م ن  ٧٥٢شخص ا ً ]المرج ع  .[١١٠وك ان م ن الض روري إع داد
بروتوكول بش أن اإلب الغُ ،توض ع بمقتض اه النت ائج ف ي نطاق ات معين ة للجرع ات .علم ا ً ب أنَّ البولوني وم٢١٠-
م ادة موج ودة ف ي البيئ ة الطبيعي ة ،كم ا ھ ي موج ودة ف ي ب ول ك ل ش خص .و ُح ِّدد المس توى األدن ى الموج ب
لإلبالغ ) (RLبمقدار  ٣٠مليبكريل في كل عينة م ن الب ول م ن  ٢٤س اعة ،م ن أج ل التأ ُّك د م ن أنَّ أي نتيج ة
تكون أعلى من المستوى الموجب لإلبالغ يُرجح أن ُتعزى إلى الحدث .وفي األحوال الت ي كان ت فيھ ا مق ادير
األخذ الداخلي أعلى من المستوى الموجب لإلبالغ ،كان يُجرى تقييم الجرعة الفعالة المودَ ع ة .وكان ت بيان ات
الرص د الف ردي المجمَّع ة يُبلَّ غ عنھ ا روتيني ا ً ف ي النش رات الص حافية الص ادرة ع ن وكال ة الوقاي ة الص حية.
وباإلجم ال ،ك ان ھن اك  ٨٦ف رداً ل ديھم مس تويات البولوني وم ٢١٠-ف ي الب ول أعل ى م ن المس توى المو ِج ب
لإلبالغ ،وكانت جرعاتھم أدنى من  ١مليسيفرت .وفيم ا يخ ص  ٣٦ف رداً ،كان ت جرع اتھم ف ي م دى يت راوح
بين ≤ ١مليسيفرت و > ٦مليسيفرت ،وفيما يخص  ١٧فرداً ،كانت جرعاتھم ≤ ٦مليسيفرت .ومن ضمن فئ ة
الجرعات األعلى ،كان  ١٤شخصا ً من الم وظفين وم ن زوار ب ار ف ي أح د الفن ادق ،وك ان اثن ان م ن م وظفي
فندق آخر ،وكان شخص آخر واحد أحد أفراد أُسرة السيد ليتفينينكو وك ان يرع اه قب ل دخول ه إل ى المستش فى.
وكانت أعلى جرعة مق َّدرة ھي لدى ذلك الفرد من األسرة وبلغت نحو  ١٠٠مليسيفرت.

٩٢

متابعة حاالت الزوَّ ار األجانب
ً
إضافة إلى المقيمين في المملكة المتحدة ،ك ان ع دد كبي ر م ن األش خاص ال ذين ك ان ھن اك احتم ال ف ي ك ونھم
تعرضوا للبولونيوم ٢١٠-ھم من الزائرين من وراء البحار الذين كانوا يقيم ون ف ي أح د الفن ادق أو ك انوا ف ي
زيارة إلى الفندق أو إل ى األم اكن األخ رى المش مولة ف ي الحادث ة .وك ان ال ب َّد م ن متابع ة ح االتھم م ن خ الل
القنوات الدبلوماسية أو الصحية العمومية .ولمعالجة ھذه القضية ،أنشأت وكالة الوقاية الصحية فريقا ً للمشورة
الخارجي ة .ولك ن ثب ت أنَّ م ن الص عب إج راء اتص االت مناس بة بالجھ ات المعني ة ف ي مختل ف البل دان .وق د
استطاعت الوكال ة أن تق دم المس اعدة ف ي ھ ذه العملي ة .وباإلجم ال ،ج رت مح اوالت م ن أج ل متابع ة ح االت
 ٦٦٤شخصا ً من  ٥٢بلداً وإقليما ً .وقد صُودفت صعوبات َجمة ف ي الحص ول عل ى تعقيب ات ع ن النت ائج ،مم ا
يُعزى إلى وجود تشريعات خاصة بحماية البيانات وإلى مسائل الحفاظ على السرية الطبية .ومع ذل ك ،فق د ت م
تلقي نتائج بشأن زھاء ثلث عدد األفراد من األشخاص الذين ُح ِّددت ھويتھم .ولم يكن لدى أح ٍد م نھم جرع ات
تتجاوز  ٦مليسيفرت ،وكان لدى  ٥منھم جرعات تت راوح ب ين ≤ ١مليس يفرت و > ٦مليس يفرت ،وك ان ل دى
 ٨أشخاص مستويات بولونيوم ٢١٠-في الب ول أعل ى م ن المس توى الموج ب لإلب الغ ،ولك ن جرع اتھم كان ت
أدنى من  ١مليسيفرت ]المرجع .[١٠٢

التواصل مع الجمھور العام ومع وسائل اإلعالم
طيل ة مراح ل الحادث ة ،ك ان ھن اك تص ميم عل ى االنفت اح بق در اإلمك ان عل ى وس ائل اإلع الم وعل ى الجمھ ور
الع ام ،م ع الح رص ف ي الوق ت نفس ه عل ى احت رام الط ابع الس ري الخ اص بتحقيق ات الش رطة ،وك ذلك عل ى
حساسية خصوصيات األفراد الذين شملتھم الحادثة .وكان للمؤتمر الصحافي األول الذي عُق د ف ي  ٢٤تش رين
الث اني/نوفمبر أھمي ة حيوي ة ف ي تحدي د لھج ة الخط اب .وف ي ھ ذا الص دد ،أعلن ت وكال ة الوقاي ة الص حية أنَّ
االختبارات الت ي أُجري ت للس يد ليتفينينك و ق د كش فت وج ود كمي ة ذات دالل ة ھام ة م ن البولوني وم ،٢١٠-كم ا
أوضحت طبيعة إشعاعات ألفا وكي ف أنَّ البولوني وم ٢١٠-ال يُع ّد خط راً إال ف ي ح ال ابتالع ه أو استنش اقه أو
امتصاصه من خالل الجروح .وشملت التوضيحات أيضا ً الرصد االستباقي الذي كان جاريا ً في األم اكن الت ي
حددتھا الشرطة.
وأثناء األيام واألسابيع القليلة األولى ،جرى بث العديد من المقابالت بواسطة اإلذاع ة والتلف زة ،وكان ت وكال ة
الوقاية الصحية تصدر بيانات صحافية في كل يوم من أيام األسابيع قُبيل عيد الميالد ،وكذلك كان ت ت ر ّد عل ى
آالف االتصاالت من وسائل اإلعالم ،وتحرص على تحديث المعلومات في الموقع الشبكي الخاص بھا .و ُب ذل
جھ د كبي ر ف ي التواص ل م ع الجھ ات األخ رى المش اركة ف ي عملي ات التص ِّدي لض مان تل ّق ي الجمھ ور الع ام
صورة م ّتسقة تبيِّن ما كان يحدث.

٩٣

التذييل الثاني
وصف لمختلف أنواع الطوارئ اإلشعاعية
يق دّم الت ذييل الث اني وص فا ً م وجزاً موحّ داً لمختل ف أن واع الط وارئ اإلش عاعية ،وك ذلك بيان ات اإلحص اءات
الخاصة بھا .و ُتجمَّع الطوارئ في فئات وفقا ً لنوع الممارسة الم ّتبعة .والج داول م ن  ٣إل ى  ١١مقتبس ة أص الً
في صيغة مع َّدلة من المرجع ].[٣٢

٩٥

٩٦

غير
متاحة

٥٫١-٠٫٥
غراي
٢١ - ٠٫٣٧
غراي
١٫٦ - ٠٫١
غراي
١٠ - ١
غراي

العواقب
 ٢تعرَّ ضا:
 ١توفي
 ٨تعرضوا:
 ١توفي
 ٤تعرضوا

نوع االستخدام
بحوث نووية

بحوث نووية

بحوث نووية

المقاطعة/
البلدة
نيومكسيكو
)لوس أالموس(
نيومكسيكو
)لوس أالموس(
إيلينويز
)آرغون(

المكان:
البلد

الواليات
المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة
األمريكية

الواليات المتحدة
األمريكية

السنة

١٩٤٥

١٩٤٦

١٩٥٢

الرقم

١

٢

٣

الجدول -٣طوارئ الح َرج ّية النووية
السبب الرئيسي
إجراء غير مأمون؛ أثناء تجربة تجميع جرحى
انزلقت يد أخصائي علمي مما تسبب بسقوط
قرميدة من كربيد التنجستن في المجمّع
غير
متاحة
غير
متاحة
غير
متاحة

 ٢تعرضوا:
أعراض إشعاعية
حادة وبتر للساقين

الجرعة
الجرعة
الفعالة المتلقاة المكافئة المتلقاة

المرجع
][٧٧

][٧٧

إجراء غير مأمون؛ كان يجري إيضاح تجميع
حرجي معكوس بالبيريليوم؛ فانزلق العاكس
مما تسبب بانحراف جموح
تقصير في اتباع إجراءات التشغيل أثناء
استبدال قضيب التح ُّكم
سوء تصميم؛ استخدام نسق ھندسي غير مؤات
للمزج وتخفيف النظائر والخزن وغيرھا،
لنواتج نترات البلوتونيوم
سوء تصميم؛ تراكم أو كساالت اليورانيل بنسق
ھندسي غير مأمون في صندوق القفازات

٣٠-٣
غراي

 ٦تعرضوا
 ١توفي ٥ ،آخرون
أصيبوا بأعراض
إشعاعية حادة
 ٤تعرضوا:
 ٣توفوا
 ١بقي حيا ً

بحوث نووية وإعادة
معالجة
بحوث نووية وإعادة
معالجة

بحوث نووية وإعادة
معالجة

تشيليابينسك
)مجمّع ماياك(
تشيليابينسك
)مجمّع ماياك(

تشيليابينسك
)مجمّع ماياك(

تينيسي
)أوك ريدج(

االتحاد السوفياتي

االتحاد السوفياتي

االتحاد السوفياتي

الواليات المتحدة
األمريكية

١٩٥٣

١٩٥٧

١٩٥٨

١٩٥٨

٤

٥

٦

٧

غير
متاحة

غير
متاحة

اإلصابة المميتة
 ٦٠غراي
أشخاص آخرون
 ٦غراي

معالجة نووية

][١١١ ،٧٧
][١١٢

]،١١١ ،٧٧
[١١٢

]،١١١ ،٧٧
[١١٢

نسق ھندسي غير مأمون أثناء صرف محلول
اليورانيوم؛ عاكس النيوترونات أسھم في
الحرَ جية

 ٨تعرضوا

٨

٣٫٦٥ - ٠٫٦٩
غراي

١٩٥٨

غير
متاحة

الواليات المتحدة
األمريكية

][١١٣

نيومكسيكو
)لوس أالموس(

تسرّ ب من الصمامات أدى إلى نقل غير مخطط
له من محلول اليورانيوم المُثرى إلى اسطوانة
بسعة  ٥٥غالون ) ٢٠٨ليترات( .نسق ھندسي
غير مأمون أدى إلى حرجية

بحوث نووية
 ١٢٠غراي
في الجذع
العلوي

 ٣تعرضوا:
 ١توفي

][١١١ ،٧٧

نسق ھندسي غير مأمون ظھر حينما انجرفت
جوامد البلوتونيوم المغسولة من وعائين إلى
وعاء واحد

 ٤٥غراي
)اإلصابة
المميتة(١٫٣٤ :
و ٠٫٥٣غراي
)الباقون أحياء(

٩٧

العواقب

نوع االستخدام

المقاطعة/
البلدة

المكان:
البلد

يوغوسالفيا

الواليات المتحدة
األمريكية

االتحاد السوفياتي

السنة

١٩٥٨

١٩٦١

١٩٦١

الرقم

٩

١٠

١١

الجرعة
الجرعة
الفعالة المتلقاة المكافئة المتلقاة

فينتشا

آيداھو

سيبيريا

األدلة تشير إلى أنَّ قضيب التحكم سُحب يدويا ً
بأسرع مما ينبغي ،مما تسبب في ارتفاع
مستوى القدرة

][٧٧

][١١١ ،٧٧

٥٫٥ - ٣٫٧
غراي

][١١٤
اإلخالل باإلجراءات التشغيلية المتبعة

غير
متاحة
غير
متاحة

][١١١ ،٧٧

]،١١١ ،٧٧
العوامل البشرية :القارورة المر ّقمة تشير إلى
[١١٥
عال؛ ف ُنقلت إلى وعاء ونتج عن
تر ّكز يورانيوم ٍ
ذلك نسق ھندسي غير مأمون

 ٤٠-٣غراي تقصير في اتباع إجراءات األمان

]،١١١ ،٧٧
[١١٧ ،١١٦

حالة الوفاة:
 ١٠٠غراي
اآلخران:
١٫٠ - ٠٫٦
غراي

غير
متاحة

السبب الرئيسي

مفاعل طاقة صفرية

مفاعل بحوث

معالجة كيميائية

١٢

المرجع
 ٦تعرضوا:
 ١توفي ٥ ،أصيبوا
بأعراض إشعاعية
حادة
 ١٠تعرضوا:
 ٣توفوا .رجالن
قتال في الحال من
انفجار بخاري،
وثالث توفي من
إصابة في رأسه٧ .
آخرون تعرضوا
 ١تعرض

١٩٦٢

][١١١ ،٧٧

٤٫٣٦ - ٢٫٠٧
غراي

حتى ٣٫٥
غراي

 ٢غراي

الواليات المتحدة
األمريكية

غير
متاحة

غير
متاحة

واشنطن
)ھانفورد(

أعطال معدات )وسائل التحكم( تسببت في
انحراف جموح نووي :كواشف صمامة
اإلشباع لم تظھر الزيادة في مستوى القدرة

وسائل التح ّكم لم تكن في وضعھا الصحيح أثناء ]،١١١ ،٧٧
[١١٢
تكثيف وتبخير سادس فلوريد اليورانيوم

معالجة كيميائية

١٣

١٤

 ٢تعرضا

١٩٦٢

١٩٦٣

١٥

١٦

١٫١ - ٠٫٤٣
غراي

الواليات المتحدة
األمريكية

االتحاد السوفياتي

١٩٦٤

١٩٦٥

غير
متاحة

ريتشالند
ساروف
)أرزاماس(

الواليات المتحدة
األمريكية

بلجيكا

تح ّكم غير سليم أدى إلى نسق ھندسي غير
مؤات

بحوث في األسلحة
النووية
معالجة كيميائية

رود آيالند )وود
ريفر جنكشن(

مول

 ٢تعرضا
 ٢تعرضا:
إصابة بأعراض
إشعاعية حادة
 ٣تعرضوا:
 ١توفي

مفاعل تجريبي
 ٥غراي

 ١تعرَّ ض
تعرُّ ض غير متماثل
للجسم ،القدم اليسرى
بُترت

٩٨

الرقم

نوع االستخدام

السنة

العواقب

المكان:
البلد

المقاطعة/
البلدة

الجرعة
الجرعة
الفعالة المتلقاة المكافئة المتلقاة

١٧

السبب الرئيسي

١٩٦٦

][١١١ ،٧٧

المرجع

االتحاد السوفياتي

٤٠ - ٢٠
 ٧٠٠غراي إخالل باإلجراءات المتبعة؛ تقصير في تغيير
غراي
في اليد اليسرى وضعية العاكس
و ١٠ - ٥غراي أعلى تعرض

االتحاد السوفياتي

١٩٧١

١٩٧١

٢٢

٢٣

غير متاحة

معھد
كورتشاتوف

االتحاد السوفياتي

][١١٢ ،١١١

مرفق بحوث
مفاعالت قدرة

معھد
كورتشاتوف

تصميم غير واف بالغرض أدى إلى نسق
ھندسي غير مؤات لمحلول البلوتونيوم

 ٤تعرضوا:
 ٢توفيا مع إصابة
أعراض إشعاعية
حادة وبآثار صحية
طويلة األجل

مرفق بحوث
مفاعالت قدرة

 ٢تعرضا:
اإلصابة المميتة:
تشيليابينسك ٤٠-استخالص البلوتونيوم
 ١توفي والباقي على  ٢٤٫٥غراي
قيد الحياة ،أصيب
واألخرى:
بأعراض إشعاعية
 ٧غراي
حادة فبُترت ساقاه
ويده

مفاعل تجريبي

١٨

١٩

٢٠

٢١

 ٥تعرضوا

١٩٦٨

١٩٦٨

١٩٦٨

١٩٦٩

‒

االتحاد السوفياتي

االتحاد السوفياتي

االتحاد السوفياتي

االتحاد السوفياتي

‒

مفاعل تجريبي
مفاعل تجريبي

][١١٤

 ٤تعرَّ ضوا
 ١تعرَّ ض

٧٫٠ - ٣٫٠
غراي

١٫٥ - ١٫٠
غراي
 ٥٫٠غراي

تشيليابينسك٧٠-

‒

‒

غير
متاح

مفاعل

‒

‒

تشييد معيب لمجمّع الوقود في المفاعل؛ قضبان
الوقود سقطت بنسق ھندسي فائق الح َرجية

 ٢توفيا

][١١٤
][١١٤ ،١١٢
]،١١١ ،٧٧
[١١٨

اإلصابتان
المميتان:
 ٢٠غراي
و ٦٠غراي
اآلخران بين ٨
و ٩غراي

 ٣تعرضوا

٢٤

 ٣غراي

١٩٧٨

 ٢٠غراي
في الساقين

االتحاد السوفياتي

إخالل في إجراءات التشغيل؛ قضبان التحكم لم ]،١١١ ،٧٧
تكن مشغلة حينما أُضيف الماء إلى الخزان
[١١٨
الذي يحتوي على قضبان الوقود

سيبيريا

٢٫٥ - ٠٫٠٥
غراي

معالجة البلوتيونيوم

 ٧٠غراي

]،١١١ ،٧٧
[١١٢

إخالل باإلجراءات المتبعة .نسق ھندسي غير
مؤات لمسكوبات بلوتونيوم أكبر حجما ً مما ھو
مسموح به أثناء التعبئة والتغليف؛ عيوب
تصميم صندوق القفازات

 ٨تعرضوا،
 ١توفي
شخص واحد منھم
بُترت ذراعه من
المرفق؛  ٧آخرون
تعرضوا

٩٩

العواقب
 ١توفي

 ١توفي

نوع االستخدام
مرفق حرجية

بحوث أسلحة نووية

محطة صغيرة
لتجھيز الوقود

المقاطعة/
البلدة
بوينس آيرس

كريملير
)ساروف(

توكايمورا

المكان:
البلد

األرجنتين

االتحاد السوفياتي

اليابان

السنة

١٩٨٣

١٩٩٧

١٩٩٩

الرقم

٢٥

٢٦

٢٧

 ٣تعرضوا:
 ٢توفيا

الجرعة
الجرعة
الفعالة المتلقاة المكافئة المتلقاة

السبب الرئيسي

][١٢٠ ،١٢

][١١ ،٧٧

المرجع
 ١٧غراي
)نيوترون(
و ٢٠غراي
)غاما(
 ٤٥غراي
)نيوترون(+
 ٣٫٥غراي
)غاما(
 ٢٠-١٠غراي
 ١٠-٦غراي
 ٥-١غراي

][١١٩ ،٧٧

غير
متاحة

حتى ٢٥٠
غراي في
اليدين
غير
متاحة

تقصير في اتباع اإلجراءات في إزالة الماء من
الخزان الذي يحتوي على المواد االنشطارية

الحرجية؛ القائم بالتجربة أح ّل بمتطلبات األمان

خطأ بشري وتعديل غير مأذون به لإلجراءات
المتبعة تغاضى عن حرجية النسق الھندسي
المأمون

١٠٠

المكان:
البلد
االتحاد
السوفياتي

السنة

١٩٥١

الرقم

١

الجدول  -٤طوارئ في عمليات التشغيل
المقاطعة/
البلدة
تشيليابينسك٤٠-

٢

العواقب

الجرعة الفعالة الجرعة
المتلقاة المكافئة المتلقاة
‒

المرجع
][١١٧

السبب الرئيسي
‒

‒

‒

نوع
االستخدام
بحوث نووية
وإعادة
معالجة

١٩٥٢

‒

‒

ارتفاع الحرارة ،بما يؤدي إلى انفجار
صھريج الخزن
> ٠٫١غراي تسخين مفرط وحريق
أصابت الغدة
الدرقية لدى
بعض األطفال
٣٠-٢٠
غراي
‒

 ٨٫٦غراي انفجار كيميائي لعمود التبادل اإليوني
في مخ العظم في صندوق قفازات المناولة

]،٣٢
[٣٩

][١٢١

][١١٤

][١٠٦

][١٠٦

][١١٧

 ٥تعرضوا:
 ١توفي ،آخرون عانوا أعراضا ً
إشعاعية حادة و/أو إصابات موضعية

تشيليابينسك٤٠-

االتحاد
السوفياتي

‒

بحوث نووية
وإعادة
معالجة

 ٢توفيا :تلوّ ث داخلي بالماء المعالج
بالتريتيوم

أسلحة نووية

٣

 ١توفي :تعرض داخلي للبولونيوم-
٢١٠

١٩٥٤

‒

االتحاد
السوفياتي

‒

ساروف
)أرزاماس(

‒

٤

][١١٧

١٩٥٥

٥

‒

١٩٥٧

‒

االتحاد
السوفياتي

‒

كيشتيم
)مجمّع ماياك(

٦

][١١٤

بحوث في
المعالجة
محطة
كيميائية
إشعاعية

١٩٥٧

الواليات المتحدة واشنطن )ھانفورد(
األمريكية
انطالق ٧٤٠
بيتا بكريل من النواتج المشعة

المملكة المتحدة

 ١تعرَّ ض ألخذ داخلي من البلوتونيوم-
٢٣٩

‒

‒

كمبريا
)ويندسكيل(

٧

مفاعيل
غرافيت

١٩٧٥

انطالق ٧٤٠
تيرا بكريل من  ١٣١أيودين؛ وغيره
من النويدات المشعة

ألمانيا

٨

مفاعل بحوث

١٩٧٦

 ١تعرض
)تعرض موضعي(

الواليات المتحدة
األمريكية

‒

واشنطن
)ھانفورد(

٩

بحوث في
المعالجة

١٩٧٧

غير
متاحة

األرجنتين
‒

 ١تعرض
صدمة انفجار وأخذ داخلي من
أميريسيوم٢٤١-
)~ ٤٠ميغا بكريل(

أتوتشا

 ١تعرض :جرح تلوث٣٨٠٠ ،
مفاعل نووي
بكريل ،أزيلت اإلصابة جراحيا ً بعد ٨
سنوات
 ٣٦٤غراي العامل لم يكن يرتدي قفازات الرصاص
في إصابة
موضعية طيلة
 ٨سنوات

١٠١

 ١تعرَّ ض :أخذ داخلي من خالل
جرح بمقدار  ٦٠٠بكريل من
األميريسيوم٢٤١-
 ١توفي من صدمة ،وعمال و ٧أفراد
من الجمھور تعرضوا لمستوى
منخفض من التلوث الداخلي
 ٢٣٧حالة تعرض خطيرة الشأن:
 ٣٠حالة وفاة
تدمير المفاعل.
 ٣٠حالة وفاة )بما فيھا من الصدمة(:
 ٢٠٧أشخاص آخرين أخذوا جرعات
كبيرة.
انطالق نويدات مشعة في البيئة،
بمقادير ١٧٦٠
بيتا بكريل من
األودين١٣١ -
و ٨٦بيتا بكريل من السيزيوم١٣٧-
انطالق بلوتونيوم ٢٣٩-وتواتج
انشطارية مختلطة

معالجة
اليورانيوم
محطة قدرة
نووية

إعادة معالجة

بيتر فالد

أوكالھوما
)غور(
أوكرانيا
)تشيرنوبل(

سيبيريا
)تومسك(

تشيكوسلوفاكيا

الواليات المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

روسيا

السنة

١٩٧٩

١٩٨٥

١٩٨٦

١٩٨٦

١٩٩٣

الرقم

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

‒

‒

‒

الجرعة الفعالة الجرعة
نوع
المقاطعة/
المكان:
العواقب
المتلقاة المكافئة المتلقاة
االستخدام
البلدة
البلد
‒
تلف شديد في المفاعل٥٥٠ :
محطة قدرة
بنسيلفانيا
الواليات المتحدة
>١
األمريكية
)ثري مايل آيالند( نووية تجارية غيغابكريل من األيوديين ١٣١-انطلقت مليسيفرت
في الجو؛ لم يحدث تعرض خطير
الشأن

‒

‒

حتى ١٦
غراي

‒

‒

المرجع
][١٠٦

السبب الرئيسي
عطل في المضخة تسبب باإلغالق ثم
تسبب عطل آخر وقراءة غير صحيحة
لمؤشرات األجھزة في اتخاذ المشغلين
إجراءات أدت إلى انخفاض مستويات
الماء في المفاعل؛ مما أدى إلى تلف
شديد في عناصر الوقود
إھمال ومعدات غير وافية بالغرض

تصدُّع عرضي في اسطوانة سعتھا ١٤
طنا ً تحتوي على سادس فلوريد
اليورانيوم(UF6) ٦ -

]،٣٢
[٣٩
][١٢٢

][٣٨

إخالل بإجراءات األمان ،مقترنا ً مع
تصميم معيب ،مما أدى إلى انفجار
بخاري وحرائق وتدمير المفاعل

تكاثر الغازات في الوعاء أعقبه تصدُّع
انفجاري ثم انفجار سحابة قابلة لالشتعال

][١٩

١٠٢

الجدول  -٥طوارئ النقل

البلد

الرقم

نوع المركبة

السنة

المكان

اإلسم المع ِّرف

السبب والعواقب

تسرب في دارة انتقال الحرارة مع فرط التسخين؛ فجنحت الغواصة
نحو قاعدتھا
سبب غير معلوم؛ فقدت في البحر بطاقمھا بكامله .المجموع التقديري
من النشاط اإلشعاعي المطلق كان بمقدار > ٠٫٠٤غيغا بكريل
غرقت الغواصة حاملة رأسين حربيين نويين ،استعيدا الحقا ً

المرجع

][١٢٣
][١٢٣

][١٢٣
سبب غير معلوم؛ فقدت في البحر بكامل طاقمھا

حريق؛ السدادات المطاطية في الھيكل لم تنغلق فتسرب ماء البحر،
فغرقت الغواصة شمال غربي إسبانيا
زورق يحمل نفايات مغلفة فُقد في البحر أثناء عاصفة
تصادم سفينة وعبّارة؛ كانت السفينة تحمل  ٣٠حاوية من سادس
فلوريد اليورانيوم ٦-المثرى > ٪١من زيبروغه فغرقت ،وقد استعيدت
الحاويات كلھا

K-431

][١٢٣

][١٢٣
][١٢٣
][١٢٣

][١٢٣

حرجية انفجارية ظھرت أثناء إعادة تعبئة الوقود ،فأدت إلى تلوث بيئي
في روسيا

K-219

][١٢٣

شمال شرقي المحيط
األطلسي
حريق وانفجار أتلفا ھيكل الغواصة ،فانفجرت إلى عمق  ٦ ٠٠٠م
وغرقت

في البحر

١

غواصة نووية

١٩٦١

K-19

٢

االتحاد
السوفياتي

١٩٦٣

شمالي غرب المحيط
األطلسي

غواصة نووية

٣

Thresher

الواليات
المتحدة
األمريكية

١٩٦٨

المحيط األطلسي )موضع
غير محدد(

غواصة ديزل

٤

K-129

االتحاد
السوفياتي

١٩٦٨

٥

٦

٧

بالقرب من ھاواي في
المحيط الھادئ

غواصة نووية

١٩٧٠

١٩٧٨

١٩٨٤

Scorpion

الواليات
المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

غير محدد

فرنسا

٨

٩

١٠

المحيط الھادئ )موضع غير
محدد(

غواصة نووية
سفينة سطحية
سفينة سطحية

١٩٨٥

١٩٨٦

١٩٨٩

خليج بيكاي
جنوب شرقي بحر بارنتس
بحر الشمال

غواصة نووية

االتحاد
السوفياتي

االتحاد
السوفياتي

االتحاد
السوفياتي

K-8

Nikel
Mont Louis

خليج تشازما

غواصة نووية
غواصة نووية

بحر النرويج

حريق في حجرة في مؤخرة الغواصة أثناء غطسھا ،تسبب في غرقھا

K-278

][١٢٣

١٠٣

الرقم

البلد

السنة

نوع المركبة

السبب والعواقب

المرجع

المكان

١١

اإلسم المع ِّرف

١٩٨٩

Skyhawk Jet

)(B-52

قاذفة قنابل

][١٢٣

][١٢٣

اصطدام طائرة أثناء التزود بالوقود؛  ٤أسلحة نووية شملھا الحادث٢ ،
منھا استعيدت السيطرة عليھما سليمين ،واثنان دُمرا عند االرتطام
باألرض؛ نتج عن ذلك تلوث بيئي مستمر بالبلوتونيوم
ّ
تحطم طائرة؛  ٤أسلحة نووية ُدمرت ،فانتشر تلوث بالبلوتونيوم على
مساحة كبيرة من البيئة البحرية

][١٢٣

][١٢٣

غواصة نووية

١٢

خليج آرا

١٩٩٧

مشكلة غير معلومة؛ أكبر انطالق من المواد المشعة مبلَّغ عنه

بنما

١٣

االتحاد
السوفياتي

سفينة سطحية

٢٠٠٠

غواصة غير
معلومة من
أسطول بحر
الشمال

المحيط األطلسي ،آزوريس

روسيا

MSC Carla

غواصة نووية

ثول ،غرينالند

قاذفة قنابل
)(B-92

][١٢٣

طارئ حوامة نتج عند إسقاط مولّد كھربائي حراري بالنظائر* )(RTG
المشعة مجھز بمصدر ستروتيوم ٢٥٫٣ – ١٢٫٩٥) ٩٠-بيتا بكريل
في البحر على عمق  ٣٠م ،ولم تنجح محاوالت تحديد موضعه
طارئ حوامة نتج عنه التخلص من مولد ) (RTGيحتوي على ١٫٣
بيتا بكريل من الستروتيوم٩٠-

طائرة نفاثة تحمل سالحا ً نوويا ً تدحرجت من على متن حاملة طائرات

 ٣عبوات من النوع باء المحتوية على سيزيوم١٣٧-

بحر بارينتس

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

][١٢٣
Kursk

١٩٦٥

١٩٦٦

١٩٦٨

١٩٨٧

١٩٩٧

][١٢٣

الواليات
المتحدة
األمريكية

الواليات
المتحدة
األمريكية

الواليات
المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

روسيا

السبب غير معلوم :حادثان من الزالزل وقعا أثناء يوم الحادث؛ غرقت
الغواصة مع  ١١٨فرداً من الطاقم على متنھا؛ والحقا ً عُثر على
المفاعالت سليمة من الضرر

طائرة

طائرة

طائرة

طائرة

طائرة

في الجو
بالقرب من أوكيناوا ،اليابان

بحر أوخوتسك

بحر أوخوتسك

بالوماريس ،إسبانيا

‒

‒

][١٢٣

١٠٤

الرقم

السنة

البلد

نوع المركبة

١٩

المكان

اإلسم المع ِّرف

١٩٦٤

٢٠

٢١

٢٢

مركبات فضائية
مركبة فضائية

١٩٦٨

١٩٧٠

١٩٧٨

محيط جزر الھند الغربية

الواليات
المتحدة
األمريكية

الواليات
المتحدة
األمريكية

الواليات
المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

جنوب المحيط الھادئ

SNAP-9A

مركبة فضائية

مركبة فضائية

مركبة فضائية

المحيط الھادئ
Mars 96

Apollo 13

BI

Nimbus

Transit-5BN3

شمالي كندا

سانتا باربرا ،كاليفورنيا

Cosmos 954

٢٣

مركبة فضائية

١٩٨٣

جنوبي المحيط األطلسي

٢٤

Cosmos 1402

١٩٩٦

االتحاد
السوفياتي
مركبة فضائية

الواليات
المتحدة
األمريكية

السبب والعواقب

إخفاق ساتل يحتوي على  ٦٣٠تيرا بكريل من البولونيوم ٢٣٨-في
بلوغ المدار وتبخر أثناء العودة في نصف الكرة الجنوبي
إخفاق مركبة فضائية في بلوغ المدار؛ استعادة مولدين كھربائيين
حراريين بالنظائر المشعة ) (RTGسليمين
عطل وظيفي في اإلمداد باألكسيجين أدى إلى عودة طارئة إلى
األرض لوحدة الھبوط القمرية؛ دخول مولَّد ) (RTGسليما ً كان على
متن المركبة ،وھبوطه على عمق ال يقل عن  ٦٠٠٠م في مضيق
تونغا )تونغا ترنتش(
عودة ساتل بحوث يحمل مفاعالً نوويا ً صغيراً إلى الغالف الجوي
وانتشار شظايا مشعة على مساحة واسعة
إخفاق ساتل في تعزيز مفاعل نووي لالندفاع إلى مدار أعلى بعد إنجاز
مھمة البعثة؛ عودة قلب المفاعل ونواتج انشطارية إلى الغالف الجوي
شرقي البرازيل

المرجع

][١٢٣

][١٢٣

][١٢٣

][١٢٣
][١٢٣

][١٢٣

احتراق غير ناجح للمع ِّزز أدى إلى عودة المركبة إلى الغالف الجوي
لألرض غربي شيلي؛ وعلى متنھا  ١٨مولداً ) (RTGذات نشاط
إشعاعي إجمالي من البلوتونيوم ٢٣٨-بمقدار  ١٧٤تيرا بكريل

١٠٥

المقاطعة/
البلدة

المكان:
البلد

السنة

الرقم

الجدول  -٦طوارئ في مجال االستخدامات الصناعية :مصادر مشعة
نوع االستخدام

١

وصف المصدر*

١٩٦٨

العواقب

األرجنتين

٢

٣

٤

٥

٦

الجرعة الفعالة
المتلقاة

البالتا

١٩٦٨

١٩٦٨

١٩٦٩

١٩٧١

١٩٧٢

٧

 ١بُترت ساقاه

الھند

ألمانيا

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة

الصين

١٩٧٣

 ٠٫٥غراي

التصوير
اإلشعاعي
الصناعي

سيشوان

االتحاد السوفياتي

 ٠٫٥تيرا بكريل
سيزيوم١٣٧-
إيريديوم١٩٢-

التصوير
اإلشعاعي
الصناعي
التصوير
اإلشعاعي
الصناعي
التصوير
اإلشعاعي
الصناعي

التصوير
اإلشعاعي
الصناعي
تشعيع

منطقة موسكو

إصابة موضعية في
الحوض والفخذ

 ٤٥٠مليسيفرت

شخص واحد :في
الحادثة األصلية

> ٠٫١غراي

 ٠٫٦غراي

شخص واحد أُصيب
بتعرض موضعي

وبعد  ٨أشھر ظھور
آفة شديدة في الجدار
الصدري

 ١٫٠غراي

‒

إيريديوم١٩٢-

 ٩٠٠غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

 ١٨٥غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-
 ٢٦٥تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

تشعيع

 ١أُصيب بآفات
جلدية

 ٣تعرضوا

 ٤٫٢تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

سكوتالند

١٫٥-٠٫٥
غراي
 ٤غراي

 ١ظھرت عليه
أعراض إشعاعية
حادة

السبب الرئيسي
عامل حامل المصدر في جيبه
لمدة  ١٨ساعة

١٧٠٠٠
غراي ،أقصاھا
في الفخذ
أقصاھا
 ١٣٠غراي
٦٠-٤٠
غراي

الجرعة
المكافئة
المتلقاة

المرجع
][١٢٤

][١٢٥

عامل التقط مصدراً سقط من
كاميرا واحتفظ به في جيبه لمدة
ساعتين
عامل حمل مصدراً في جيب
سترته

][١٢٧

][١٢٦

 ٢٫١٥سيفرت
في الورك

مصدر ُعثر عليه في حاوية
غير مقفلة على مقعد السيارة.
مُدار على وضعية التعرض
فأصيب السائق
تعرُّض ذاتي
٢٠٠-٢٠
غراي
 ٣٠غراي

-

مناولة مصدر على نحو مباشر

دخول عرضي إلى غرفة
عطل في جھاز األمان ،دخول
غير صحيح

][١١٤

]،١٢٨
[١٢٩
]،٣٢
[٣٩

١٠٦

الجرعة الفعالة
المتلقاة
العواقب
 ١تعرض

وصف المصدر*
 ٤٫٤بيتا غراي
كوبالت٦٠-

نوع االستخدام
تشعيع

المقاطعة/
البلدة
نيوجرسي،
بارسيباني

المكان:
البلد

الواليات المتحدة
األمريكية

إيطاليا

السنة

١٩٧٤

١٩٧٥

الرقم

٨

٩

السبب الرئيسي

المرجع

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
 ٤٫١غراي

بريشيا

-

تشعيع

عدم استعمال مقياس المسح قبل
دخول غرفة التشعيع
 ١٫٣٣بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

١٠

][١٣٠
 ١وفاة

١٩٧٥

 ١٢غراي

االتحاد السوفياتي

 ٢٤-١٢غراي
جرعات
األعضاء

كازان

االفتقار إلى التدريب وعدم
وجود نظم أمان في نقطة دخول
ناقل النواتج

مرفق تشعيع
صناعي

]،٣٢
،٣٩
[١١٦

 ٠٫٧بتيا بكريل
كوبالت٦٠-

 ٥-٣غراي

 ١٨٫٥بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

تشعيع

تصوير
إشعاعي
صناعي

-

 ١تعرض

 ٨١٥ميغا غراي
إيريديوم١٩٢-

إصابة موضعية في
اليد

 ٢غراي

> ٠٫١غراي

إصابة موضعية في
أطراف  ٣أصابع

إيريديوم١٩٢-

إصابة موضعية في
اليد

-

-

 ١٫٢غراي

تصوير
إشعاعي
صناعي

-

 ١تعرض ،مرض
إشعاعي متوسط

 ٥مليغراي

 ٢أُصيبا بأعراض
إشعاعية حادة
وإصابة في اليدين

١١

 ٥٠-٣٠غراي
في اليدين

١٩٧٦

سبب مشابه جداً للسبب في سان
سلفادور ١٩٨٩

الواليات المتحدة
األمريكية

١٢

]،٣٢
[٣٩

إيريديوم١٩٢-

بنسيلفانيا
)بتسبرغ(

١٩٧٧

-

تصوير
إشعاعي
صناعي

تشيكوسلوفاكيا

 ١٠أو ١٥
غراي

باردوبيتسه

]،٣٢
[٣٩

إيريديوم١٩٢-

١٣

-

١٩٧٧

]،٣٢
[٣٩

تصوير
إشعاعي
صناعي

الواليات المتحدة
األمريكية

عطل تقني في المعدات،
وإجراءات غير صحيحة
الستعادة السيطرة على المصدر

نيوجيرسي،
)روكاوي(

١٤

][١٣٠

١٩٧٧

تصميم التشييد في المرفق ،عدم
وجود تدابير احترازية لألمان
وعطل في الواشجة القاطعة

المملكة المتحدة

]،٣٢
[٣٩

المش ِّغل يعمل في منطقة
محصورة أمسك مصدراً لمدة
 ٩٠ثانية أثناء تصوير إشعاعي
على لِحام

١٥

غيور

١٩٧٧

عطل في المعدات أثناء سحب
المصدر إلى حاوية

ھنغاريا

]،٣٢
،٣٩
[١٣١

١٠٧

المكان:
البلد

السنة

الرقم

المقاطعة/
البلدة

السبب الرئيسي

المرجع

نوع االستخدام

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
وصف المصدر*

١٦

العواقب

١٩٧٧

الجرعة الفعالة
المتلقاة

المملكة المتحدة

مصدر خفيف
إلنتاج التريتيوم

إنكسار المسرب المضاعف
أدى إلى انطالق وانفالت
التريتيوم

 ٢تعرضا لتلوث
داخلي

-

 ١٠٠غراي

-

][١٣٢
اختيار مدى غير صحيح على
راصد معدالت الجرعات للتأكد
من انسحاب المصدر إلى
وضعية األمان
عطل تقني في المعدات ورصد
غير مالئم أثناء العمل وبعده
عطل في جھاز األمان ،دخول
غير صحيح

-

-

]،٣٢
[٣٩
][١١٨
][١١٨

]،٣٢
[٣٩

 ٠٫٦٢غراي
و ٠٫٦٤غراي

١٧

 ١٥-١١تيرا
بكريل ،انطالق
غير مختوم
ھيدروجين٣-

١٩٧٧

تصوير
إشعاعي
صناعي

جنوب أفريقيا
 ٢٦٠غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

ترانسغال
)ساسولبورغ(

 ١٫١٦غراي

 ١بُتر أصبعاه
واستئصل ضلعه

١٨

خطأ في تشغيل نظام تحويل
الحاوية الھوائي ورصدھا،
إھمال المشغل

١٩٧٧

]،٣٢
[٣٩

بيرو
إيريديوم١٩٢-

تصوير
إشعاعي
صناعي

زوناديل
أوليودوكتو
 ٣بآثار موضعية
في أيديھم ٢ ،بُتر
أصبع في يديھما

١٩

 ٢غراي
أقصاه

١٩٧٨

 ١٦٠غراي
أقصاه

األرجنتين

]،٣٢
[٣٩

بوينس آيرس

استخدام عاملين غير مدرَّ بين،
ونقص اإلشراف؛ واستخدام
معدات غير مسجلة وال مأذون
بھا

إيريديوم١٩٢-

٢٠

٢١

٢٢

-

١٩٧٨

١٩٧٩

١٩٨٠

٢٣

 ١٦-١٢غراي

الواليات المتحدة
األمريكية

تشيكوسلوفاكيا

االتحاد
السوفياتي ،روسيا

١٩٨٠

مناولة مصادر يدويا ً

تصوير
إشعاعي
صناعي

لويزيانا
)مونرو(

سوكولوف

ليننغراد

روسيا

 ١بإصابة موضعية
في يده

تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي
تشعيع

أويزنو
ساھالينسك

]،٣٢
[٣٩

 ٣٫٧تيرا بكريل
إيريديوم١٩٢-

إيريديوم١٩٢-

 ٢٢٫٢بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

تصوير
إشعاعي
صناعي

 ١بُترت أصبعه

إصابة موضعية في
يد عامل
 ١وفاة

 ٢٥كوري
إيريديوم١٩٢-

> ٠٫١غراي

 ٥مليغراي

< ١٢غراي
-

 ١وفاة وآخر
تعرض

< ١٥غراي في مصدر يتيم ،وقوع طفل ضحية
البطن )طفل(

١٠٨

الجرعة الفعالة
المتلقاة
 ٥٫٢غراي

العواقب

وصف المصدر*
 ١٫٩٦بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

نوع االستخدام
تشعيع

المقاطعة/
البلدة
شانغھاي

المكان:
البلد

الصين

االتحاد السوفياتي

السنة

١٩٨٠

١٩٨٠

الرقم

٢٤

٢٥

السبب الرئيسي

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
-

 ١بأعراض
إشعاعية حادة
موضعية

سمولينسك

٢٦

٢٧

المرجع
دخول إلى حجرة التشعيع أثناء
عطل في القدرة وأعطال في
الواشجات القاطِ عة
 ١بإصابة موضعية

تصوير
إشعاعي
صناعي

١٩٨١

١٩٨٢

]،٣٢
،٣٩
[١٣٣
> ٠٫٥غراي

-٢٥سيزيوم
إيريديوم١٩٢-

األرجنتين

النرويج

 ٣٠غراي في
الفخذ ،و١٢
غراي في اليد

بوينس آيرس

كييلر

عطل في جھاز التصوير
اإلشعاعي

إيريديوم١٩٢-

تصوير
إشعاعي
صناعي
تشعيع

]،٣٢
[٣٩
 ٢بإصابة موضعية
في اليد

 ٢٫٤٣بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

-

 ١وفاة

 ١تعرض

 ١تعرض

-

 ٢٢غراي

]،٤٠
[٤١

٠٫٦-٠٫٤
غراي
 ٠٫٥٦غراي

انفكاك المصدر ودخوله في
أنبوب اإلطالق
-

باكو

][١١٨

قيام المشغل بإصالح المصدر

 ٠٫٦٤غراي
في ُغدد التناسل
و ١١٫٧غراي
في األيدي
 ١٫٥٣٥غراي
في األُربية
-

]،٣٢
[٣٩

]،٣٢
[٣٩

إخفاق أمني أثناء نقل المصدر؛
فقدان المصدر ثم عثر عليه
عامل سكك حديدية
تعرُّض المصور اإلشعاعي
غير المتعمد لألشعة

]،٣٢
[٣٩
عطل في جھاز األمان،
وتقصير في اتباع اإلجراءات

مصدر مستعمل
عسكري

٢٨

 ٥٠كوري
سيزيوم١٣٧-

١٩٨٢

> ٠٫٥غراي -
< ١٠غراي

٢٩

تخزين مصادر على نحو غير
صحيح

١٩٨٢

٣٠

االتحاد
السوفياتي،
أذربيجان

إندونيسيا

١٩٨٢

٣١

 ٥حاالت وفاة
 ٢٢آخرون
تعرضوا

باداك ،شرقي
بورنيو

الھند

١٩٨٣

 ٥٠-٢٠غراي
في األيدي،
٥٠٠-١٥٠
غراي في الفخذ

إيريديوم١٩٢-

فيخرولي،
بومباي

المملكة المتحدة

 ١تعرض

تصوير
إشعاعي
صناعي
غير معلوم

-

 ٠٫٧٧غراي

إيريديوم١٩٢-

-

تصوير
إشعاعي
صناعي

]،٣٢
[٣٩

١٠٩

الرقم

نوع االستخدام

السنة

وصف المصدر*

المكان:
البلد

العواقب

المقاطعة/
البلدة

الجرعة الفعالة
المتلقاة

السبب الرئيسي

المرجع

٣٢

الجرعة
المكافئة
المتلقاة

١٩٨٣

إيريديوم١٩٢-

ألمانيا

-

شفارتزه بومبه

 ٥غراي

٣٣

تصوير
إشعاعي
صناعي

١٩٨٣

 ١إصابة موضعية
في اليد

الھند

 ٠٫١١غراي

-

 ٠٫١٨غراي

 ١بإصابة موضعية
في أصابعه
 ٢بُترت أصبعان
في يديھما
 ٢تعرَّ ضا مع بتر
أصبع

 ٣٠-٢٠غراي

 ١٨غراي

 ٢٠-٨غراي

 ٢٠-١٠غراي

]،٣٢
[٣٩
]،٣٢
[٣٩
]،٣٢
[٣٩

المش ِّغل دفع بالمصدر إلى داخل
الكاميرا مستخدما ً أصبعه
إخالل بممارسات العمل
المأمون اقترن بعطل في القدرة
الكھربائية في مكان العمل
إخالل بممارسات العمل وافتقار
إلى الصيانة

عطل تقني ومناولة غير
صحيحة

موالند ،بومباي

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

]،٣٢
[٣٩
إيريديوم١٩٢-

١٩٨٤

١٩٨٤

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٦

١٩٨٦

 ٠٫٦غراي

ھنغاريا

األرجنتين

الھند

الھند

الصين

الصين

 ٢٠غراي؟

تصوير
إشعاعي
صناعي

تيسزا فوريد

مندوزا

ياموناناجر

فيناخاباتنام

ھينان

بيجين

 ١بُترت أربعة من
أصابعه

تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي
تشعيع

تشعيع

قيام عاملين غير مدرَّبين
بالتشغيل

 ١٫١١تيرا بكريل
إيريديوم١٩٢-

إيريديوم١٩٢-

إيريديوم١٩٢-

كوبالت٦٠-

 ٠٫٣بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

 ٠٫٢بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

]،٣٢
[٣٩

 ٢تعرَّ ضا

 ٢تعرَّ ضا

 ٤٦مليغراي

 ٢٫٦و٣٫٥
غراي

٠٫٨-٠٫٧
غراي

عطل في المعدات ومناولة
المصدر بإھمال

-

-

]،٣٢
[٣٩

وقوع انقطاع في القدرة
الكھربائية ،ورُفع المصدر
يدوياً؛ دخول عاملين إلى الغرفة
والمصدر غير مدرَّ ع
دخول عاملين إلى غرفة
التشعيع حينما لم يكن المصدر
مدرعاً؛ وعطل نظام الدفع؛
وانفتاح الباب

 ١أُصيب بتعرُّ ض
موضعي في ٣
أصابع ومن يده
اليسرى

]،٣٢
،٣٩
،١٢٨
[١٣٤
]،٣٢
،٣٩
،١٢٨
[١٣٥

١١٠

الجرعة الفعالة
المتلقاة
العواقب

وصف المصدر*
 ٣٫٢٩بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

نوع االستخدام
تشعيع

المقاطعة/
البلدة

مدينة تشينغتشاو

المكان:
البلد

الصين

السنة

١٩٨٧

الرقم

٤٠

السبب الرئيسي
 ١تعرَّ ض

المرجع

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
 ١٫٣٥غراي

٤١

-

١٩٨٨

تعرض عارض لمدة تتراوح
بين  ١٫٥دقيقة ودقيقتين

الصين

][١٣٣

لياونينغ

 ١٫١تيرا بكريل
إيريديوم١٩٢-

٤٢

 ٦بإصابات تعرض
موضعي

١٩٨٨

٤٣

-

تشيكوسلوفاكيا

١٩٨٨

١٢٫٦-٠٫١
غراي

براغ

الصين

]،١٢٨
[١٣٦

أميريشيوم-
٢٤١
إنتاج رقائق

جاوشيان

تصوير
إشعاعي
صناعي
أميريشيوم٢٤١-
غير مختوم

تشعيع

قيام عمال بمناولة مصدر على
نحو مباشر عند إزالته من
معدات أصابتھا أعطال
-

 ١تعرض ألخذ
داخلي

كوبالت٦٠-

عدم اختبار طرائق لف
جديدة؛ ضعف ممارسة الوقاية
من اإلشعاعات
رَّض
 ١تع َ

]،٣٢
[٣٩

)جرعة أخذ
داخلي بالتنشق
من ٥٠
كيلوبكريل(
 ٥٫٢غراي

٤٤

-

١٩٨٩

دخول عارض إلى غرفة
التشعيع لمدة  ٤٠ثانية تقريبا ً

الھند

]،٣٢
[٣٩

ھازيرا
غوجارات

]،٣٢
[٣٩

]،٣٢
[٣٩

إيريديوم١٩٢-

 ٣تعرضوا١ ،
بُترت ساقه
وأصابعه

-

-

انفصال المصدر؛ إھمال
المصدر اإلشعاعي )وصل
المصدر على نحو غير
صحيح( وإخفاق الراصد في
تسجيل انفصال المصدر(

 ١تعرض وبُترت
أصابعه

٤٥

-

٠٫٧٨-٠٫٠٩
غراي

 ١لديه جرعة
موضعية

 ٠٫٦٥غراي

١٩٨٩

٤٦

-

رَّض
 ١تع َ

 ٢٫٣غراي

-

 ١٨٫٣٧غراي

 ١٠غراي

جنوب أفريقيا

١٩٨٩

٤٧

تقصير في إدارة شؤون األمان،
وصيانة غير صحيحة

ترانسفال
)ويتبانك(

الصين

١٩٨٩

]،٣٢
[٣٩

تصوير
إشعاعي
صناعي

تصوير
إشعاعي
صناعي

بنغالديش

تصوير
إشعاعي
صناعي
إيريديوم١٩٢-

إيريديوم١٩٢-

إيريديوم١٩٢-

تصوير
إشعاعي
صناعي

]،٣٢
[٣٩

١١١

وصف المصدر*
كوبالت٦٠-

تشعيع

تصوير
إشعاعي
صناعي

تشعيع

تشعيع
تشعيع

المقاطعة/
البلدة
بيجين
سان سلفادور

ترانسفال
)ساسولبورغ(

شانغھاي

سوريق
نيسفيز
سكوتلندا

ووھان

المكان:
البلد

الصين

السلفادور

جنوب أفريقيا

الصين

إسرائيل

بيالروس

المملكة المتحدة

الصين

السنة

١٩٨٩

١٩٨٩

١٩٩٠

١٩٩٠

١٩٩٠

١٩٩١

١٩٩٢

١٩٩٢

الرقم

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

نوع االستخدام

العواقب
 ٢تعرضا
 ٠٫٦٦بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

كوبالت٦٠-

 ٨٥٠تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

 ١٢٫٦بيتا بكريل
كوبالت٦٠-
 ٣٠بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

تصوير
إشعاعي
صناعي
تشعيع

الجرعة الفعالة
المتلقاة
 ٠٫٦١و٠٫٨٧
غراي
٨٫١-٢٫٩
غراي

 ١وفاة و ٢آخران
تعرضا ،وخضعا
لعمليات بتر
 ٦تعرضوا٣ ،
بإصابة موضعية١ ،
بُترت يده

 ٢من حاالت الوفاة،
و ٥حاالت تعرض

 ١حالة وفاة
 ١حالة وفاة

مصادر مختلفة
مختومة في أكثرھا
)على األرجح
إيريديوم(١٩٢-
كوبالت٦٠-

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
< ٣٠غراي

 ٠٫٥٥غراي

 ١٢-٢٫٠غراي

 ٢٠-١٠غراي
١٨ - ١١
غراي
 ١٠غراي

 ١تعرض على نحو
مزمن ،الجسم كله
وموضعيا ً
 ٤تعرضوا

-

-

-

 ١٠٠غراي

-

-

السبب الرئيسي
تعرض عارض لمصدر لمدة
حوالي  ٤دقائق
االفتقار إلى التدريب وتدھور
شديد في نظم األمان من جراء
االفتقار إلى الصيانة طيلة فترة
طويلة
مصدر ُترك بعد إنجاز عمل
التصوير اإلشعاعي؛ الفقدان لم
يُكتشف بسبب الرصد غير
الوافي بالغرض ،قام ٦
أشخاص بمناولة المصدر
الدخول إلى حجرة التشعيع؛
دونما مقياس جرعات ،أثناء
انقطاع القدرة الكھربائية وعطل
الواشجات القاطعة
دخول وصيانة على نحو غير
صحيح
دخول غير صحيح والمصدر
مكشوف
سلسلة من حادثات تعرض
مزمنة وممارسات ضعيفة أكثر
من  ١٤سنة

المرجع
]،٣٢
[٣٩
][١٤

]،٣٢
[٣٩

]،١٢٨
[١٣٧

][١٥
][١٦
]،٣٢
،٣٩
[١٣٨
][١٢٨

انقطاع في القدرة الكھربائية
وتعطل الواشجات القاطعة

١١٢

الجرعة الفعالة
المتلقاة
العواقب

وصف المصدر*

نوع االستخدام

المقاطعة/
البلدة

المكان:
البلد

ھنغاريا

السنة

١٩٩٢

الرقم

٥٦

السبب الرئيسي

بودابست

٥٧

المرجع
][١٣١

]،٣٢
[٣٩

عيب في معدات األمان
خطأ في إعادة سحب مصدر،
وقيام العامل بمناولة المصدر
يدويا ً لمدة تتراوح بين  ٣٠و٦٠
ثانية

]،٣٢
[٣٩
][١٢٨
][١٣٩

][٢٢

عامل التقط مصدراً سقط من
كاميرا واحتفظ به في جيبه لمدة
 ٦ساعات
عطل وظيفي في الجھاز
المستخدم

][١٣١

][١٣١

إجراءات غير صحيحة ،مناولة
المصدر العالق يدويا ً

مصدر عالق ،حُرِّر يدويا ً

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
لم يُصب أي شخص

١٩٩٢

٥٨

٥٩

-

تصوير
إشعاعي
صناعي

سويسرا

١٩٩٣

١٩٩٨

عطل وظيفي في جھاز التفعيل

 ٥٫٤بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

 ٧٠٠غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

المملكة المتحدة

الصين

٦٠

٦١

 ٢-١مليسيفرت
لألشخاص
المشاركين في
اإلنقاذ
 ١تعرَّضَ موضعي

ھاربين

١٩٩٨

١٩٩٩

-

تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي
تشعيع

اليابان

بيرو

١٠-٣٫٥
غراي

 ٧٠٠غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-
-

ناكاساكي

يانانغو ،سان
رامون جونين

 ١تعرَّضَ موضعي ًا
في اليد
 ١تعرض

تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي

> ٠٫١غراي

 ٥٫٥مليسيفرت

 ١٢٠غيغا بكريل
كوبالت٦٠-

 ١٣٧٠غيغا
بكريل
إيريديوم١٩٢-

 ١٠غراي

 ٤٣سيفرت

 ١عامل تعرضت
يده اليمنى وجسمه

 ٢تعرضا إلصابات
في الساقين واليدين
والظھر

٦٢

٠٫٨ - ٠٫٤
سيفرت

١٩٩٩

١٠٠< - ٠٫٥
غراي

ھنغاريا

 ٧٠غيغا بكريل
إيريديوم٩٢-

باكس

لم يصب أي شخص
بإصابة

٦٣

غير
متاحة

١٩٩٩

فقدان مصدر
تصوير
إشعاعي

ھنغاريا

٦ - ٠٫١
مليسيفرت
تجاه ١٢
شخصا ً

شاذالوم
باتا

٢٫٧ – ٠٫٦
مليسيفرت

 ٣٠٠غيغا بكريل
إيريديوم٩٢-

غير
متاحة

تصوير
إشعاعي
صناعي

 ٣أشخاص
تعرضوا ،دونما
إصابات

تفكيك مصدر التصوير
اإلشعاعي على نحو غير
مناسب

١١٣

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
-

الجرعة الفعالة
المتلقاة
-

العواقب
رَّض وأصيبت
 ١تع َ
يده
لم يُصب أي شخص

وصف المصدر*
كوبالت٦٠-

 ٨٠٠غيغا بكريل
إيريدوم١٩٢-

نوع االستخدام
تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي
تشعيع

المقاطعة/
البلدة

ريو دي جانيرو

دوناوجفاروس

المكان:
البلد

البرازيل

ھنغاريا

الصين

السنة

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٤

٢٠٠٥

الرقم

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

غير
متاحة

٣٠٠ – ١٠
ميكروسيفرت
لدى موظفي
اإلنقاذ
 ٢توفيا

شاندونغ
جينينج

شيلي

٢٠٠٦

-

 ٣٨كيلوكوري
كوبالت٦٠-

كونشبسيون/
نويفا ألديا

بلجيكا

 ٨٫٨غراي
و ٢٠٫٠غراي

تصوير بأشعة
غاما

فلوروس

-

 ٣٫٣٣تيرا بكريل
إيريدويوم١٩٢-
) ٩٠كوري(

تشعيع

-

١٫٠٣ – ٠٫٥٤
غراي
 ٠٫٤٢-٠غراي
> جرعة
موضعية

 ١عامل أصيب
بآفة في ردفه
األيسر؛ وعامل
أصيب بآفة في يده
اليمنى ،وعامل
أصيب بآفة في قدمه
اليمنى
رَّض
 ١تع َ

 ٣١٢تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

٤٫٨-٤٫٤
غراي

السبب الرئيسي
تعرض أثناء خدمة صيانة
روتينية

المرجع
][١٤٠

][١٣١

دخول عاملين إلى غرفة
التشعيع حينما لم يكن المصدر
مدرعا ً بسبب عطل كھربائي

مصدر عالق ،ثم أصلح الجھاز
بحسب اإلجراءات المتبعة

]،١٤١
[١٤٢
عدم االمتثال للمتطلبات الرقابية
ولقواعد األمان

][١٤٤

][١٤٣

عطل وظيفي في نظام
القيادة/التحكم وقصور في نظام
األمان

١١٤

المكان:
البلد

الواليات المتحدة
األمريكية

السنة

١٩٦٠

١٩٦٥

١٩٦٧

الرقم

١

٢

٣

المعجالت وأجھزة األشعة السينية
الجدول  -٧طوارئ في االستخدامات الصناعية:
ِّ
المقاطعة/
البلدة
نيويورك
)لوكبورت(

الواليات المتحدة
األمريكية

الواليات المتحدة
األمريكية

العواقب
تعرضات غير
متماثلة:
 ٢بإصابات
شديدة؛ ٥
بأضرار أقل
 ١أُصيب
وأجريت له
عمليات بتر

الجرعة الفعالة
المتلقاة
-

 ٠٫٠٥غراي

٤

٥

٦

٧

نوع االستخدام
تشعيع

تشعيع

إيلينويز
)روكفورد(

بنسيلفانيا

وصف
المصدر*
أنبوب
كليسترون

معجِّ ل
) ١٠ميغا
إلكترون
فلط(

تشعيع

معجّل خطي

 ٦و ٣و١
غراي

١٩٧٤

١٩٧٥

١٩٧٥

١٩٧٦

)بيتسبرغ(

 ١أُصيب
بأعراض
إشعاعية حادة
وعمليات بتر
متعددة٢ ،
بأعراض
إشعاعية حادة

الواليات المتحدة
األمريكية

ألمانيا

ألمانيا

ألمانيا

إيلينويز

تحليل

تحليل

تصوير إشعاعي
صناعي
–

–

وحدة فلورة
باألشعة
السينية
معدات أشعة
سينية
معدات أشعة
سينية

مقياس
الطيف
 ١تعرض مع
ألم حُمامي في
األصابع
رَّض
 ١تع َ
 ١تعرَّضَ مع
ألم حُمامي

 ٣أُصيبوا
بتعرض
موضعي
–

–
 ١غراي

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
حتى ١٢
غراي

المرجع
][١٤٥

السبب الرئيسي
الت دريع موج ود أثن اء الص يانة/
اإلصالح

–

][١٤٧ ،١٤٦

 ٢٩٠غراي
في الكاحل،
و ٤٢٠غراي
في اليد
 ٢٧إلى ٥٩
غراي

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][١١٤

عطل في نظ ام الواش جة القاطع ة ][١٤٨ ،١٤٦
الخاص باألمان

–

٤٨ – ٢٫٤
غراي
 ٣٠غراي

إھمال وعيوب تقنية

إھم ال وأعط ال تقني ة أثن اء
اإلصالح

 ٢غراي
في الجذع
–

مناولة معدات دون خبرة

][٣٩ ،٣٢

١١٥

وصف
المصدر*
معدات أشعة
سينية

نوع االستخدام
دراسة البلوريات
باألشعة

المقاطعة/
البلدة
البالتا

فرايبرغ

المكان:
البلد

األرجنتين

ألمانيا

السنة

١٩٧٧

١٩٧٩

الرقم

٨

٩

العواقب

السبب الرئيسي
–

 ١بإصابة
موضعية
باألصابع

تحليل

الجرعة الفعالة
المتلقاة

المرجع
إزال ة المغ الق م ن جھ از أش عة
فحص البلوريات
إخالل بممارسات العمل المأمونة

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
 ١٠غراي

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

١٠

وحدة فلورة
باألشعة
السينية

١٩٨٠

شخص ١
تعرَّ ضَ

ألمانيا

٠٫٥ – ٠٫٢
غراي

بولِن

٣٠ – ١٠
غراي في اليد
اليمنى

تحليل

١١

رَّض
 ١تع َ
موضعي

١٩٨٠

–

ألمانيا

إخالل بممارسات العمل المأمونة

–

][٣٩ ،٣٢

وحدة
"راديوغرام"

وحدة تحليل
باألشعة
السينية
شخص ١
ض
تعرَّ َ

١٢

١٣

١٤

٣٠ – ١٥
غراي في اليد
اليسرى
 ٠٫٢غراي

١٩٨١

١٩٨٣

١٩٨٥

 ٢٣غراي في
اليد

ألمانيا

ألمانيا

الصين

١٥

١٦

معدات معيبة

تحليل

شانغھاي

١٩٨٧

١٩٩١

][٣٩ ،٣٢
–

–
تشعيع

إندونيسيا

الواليات المتحدة
األمريكية

إخالل بممارسات العمل المأمونة

جھاز فلورة
باألشعة
السينية
معدات أشعة
سينية
معجّل

سيريبون،
جاوة الغربية
ماريالند
)بالتيمور(

][٣٩ ،٣٢

 ١بإصابة
موضعية
 ١تعرض
جسدي جزئي
 ١بإصابة
موضعية

تصوير إشعاعي
صناعي
تشعيع

٣٠ – ٢٠
غراي في
اإلبھام األيمن

–
–

آلة أشعة
سينية
معجّل

معدات معيبة

٢١٠ – ٢٥
غراي

–

 ١تعرض في
اليد
 ١بُترت أكثر
أصابعه

][٣٩ ،٣٢
الدخول إلى موضع التشعيع
والمحرك الرئيسي دائراً

 ١٠غراي

–

١٢ – ٦
غراي

][١٤٩ ،١٢٨
][٣٩ ،٣٢

إص الح المغ الق أثن اء تش غيل
اآللة

 ٥٥غراي

١٧

تع رض لتي ار المس رى المظل م
أثناء الصيانة

١٩٩١

][١٥٠

فرنسا
> ١غراي

فورباخ
 ٤٠غراي

تشعيع
تعرض لتيار المسرى المظلم من
المعجّل

معجّل

][٣٩ ،٣٢

 ١إصابة
موضعية مع
آفة جلدية
شديدة ،و٢
بإصابة أقل
خطورة

١١٦

المكان:
البلد

السنة

١٩٩٢

١٩٩٣

١٩٩٤

١٩٩٥

١٩٩٩

٢٠٠٠

الرقم

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

المقاطعة/
البلدة

إيطاليا

المملكة المتحدة

المكسيك

البرازيل

الواليات المتحدة
األمريكية

اليابان

٢٤

نوع االستخدام
تحليل

يوكايتشيبا

٢٠٠١

وصف
المصدر*
مقياس طيفي
باألشعة
السينية

تصوير إشعاعي

تحليل

تحليل

تشعيع

تشعيع

الصين

العواقب
 ١بإصابات في
أصابع اليدين
وحدة أشعة
سينية
١٦٠
كيلوفلط
مقياس طيفي
باألشعة
السينية
وحدة حيود
األشعة
السينية
جھاز أشعة
إلكترونية

آلة أشعة
سينية

ليشان

الجرعة الفعالة
المتلقاة
–

–

 ١بإصابة
أصابع إحدى
يديه
 ١بإصابة في
إحدى أصابعه
 ١بإصابة في
يده
 ١بإصابة في
يده

 ٣بإصابات في
اليد

جھاز كشف

الزاروس
كارديناس

–

–

–

–
–

 ٢تعرضا في
الجسم كله
وموضعيا ً

جھاز كشف
خلل مسار
األشعة
السينية

الجرعة
المكافئة
المتلقاة
 ٢٠غراي
تقريبا ً
 ٦٠غراي

–

المرجع
][١٥١

][١٥٢

السبب الرئيسي
إج راءات غي ر ص حيحة أثن اء
الصيانة
إجراءات غي ر ص حيحية وعط ل
في نظم اإلنذار

تقص ير ف ي قط ع الطاق ة قب ل
اإلصالح

][١٥٣

١٠٠-٥٠
غراي

–

][١٥٤

س وء ص يانة الجھ از تس بب ف ي
فتح النافذة الخلفية
ش عاع متخل ف تعرض ت ل ه ي د
المش غل أثن اء اختب ار الص نع
)تعرض م زمن طيل ة أكث ر م ن
شھر(
عم ال فتح وا عم داً قف ل جھ از
األمان

 ٥٠غراي

][١٥٥

][١٥٦
][١٥٧

جھ از كش ف خل ل المس ار ك ان
مشغالً أثناء وجود العاملين

 ٢٠مليغراي
في الغدة
التناسلية
و٠٫٠٤٥
مليغراي في
البطن

١١٧

الجدول  -٨طوارئ أثناء البحوث :مصادر مشعة
نوع
االستخدام

الرقم

وصف المصدر

السنة

المكان:
البلد

المقاطعة/البلدة

العواقب

١

٢

الجرعة الفعالة
المتلقاة

١٩٦٠

١٩٦٢

السبب الرئيسي

الواليات
المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

المرجع

ماديسون

موسكو

تشعيع
عينات
تشعيع

 ٧تيرا بكريل
كوبالت٦٠-
 ١٫٩بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

طالب ١
تعرض
شخص ١
تعرض

 ٣-٢٫٥غراي

 ٣-٢٫٥غراي

تنيسي

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٣٠غراي

 ١٢غراي

تشعيع

انفكاك المصدر أثناء تشعيع العينات

إخالل بممارسات العمل المأمونة ،ودخول
غير صحيح إلى غرفة التشعيع

 ٢٨٥تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][١٥٨

][١٥٩

باحث ١
تعرض

٣

 ١٫٣غراي

١٩٧١

 ١٢غراي
في اليد

٤

عطل وظيفي في المعدات وخطأ تشغيلي

١٩٧٨

][١٦٠

السويد

عدم اتباع تعليمات العمل

انتقاص تقدير مستوى التنشيط

 ٣٠-٢٠غراي
في اليد اليمنى
 ١٠٠غراي

–

عيب في القفاز الواقي أدى إلى تلوث

 ٣٠غراي

الواليات
المتحدة
األمريكية

نيكوبنغ


٥

مفاعل بحوث

١٩٧٩

–

ألمانيا

 ١بإصابة
موضعية
في يده

روسندورف

٦

مفاعل بحوث

١٩٨٠

–

ألمانيا

٧

تنشيط
النيوترونات

روسندورف

١٩٨٣

 ١بإصابة
موضعية
في يده

فوسفور٣٢-
غير المختوم

ألمانيا

–

مختبر
كيمياء
إشعاعية

اليبزيغ

شخص :١
تلوث في
يده

مختبر
كيمياء
إشعاعية

 ٠٫٠٧٦غراي

أميريشيوم٢٤١-
غير المختوم

شخص :١
أخذ داخلي

انفجار قارورة تحتوي على محلول
أميريشيوم٢٤١-

١١٨

السنة

الرقم

١

٢

٣

٤

معجالت وأجھزة أشعة سينية
الجدول  -٩طوارئ أثناء البحوثِّ :
نوع
االستخدام

١٩٧٢

١٩٧٥

١٩٧٧

١٩٧٧

المكان:
البلد

وصف المصدر

المملكة
المتحدة

ألمانيا

الوياالت
المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

المقاطعة/
البلدة

العواقب

كاليفورنيا
)بيركلي(

كييف

الجرعة الفعالة
المتلقاة

األشعة
السينية
التحليلية
األشعة
السينية
التحليلية
تشعيع عينات

بحوث

السبب الرئيسي

جھاز دراسة
البلوريات باألشعة
السينية
وحدة فلورة باألشعة
السينية
أشعة سينية
 ٣٠ك فلط

معجِّ ل بروتونات
 ٤٠ميغا إلكترون فلط

المرجع
–

 ١بإصابة
موضعية في
أصبعين
 ١بإصابة
موضعية في
األصابع
 ١تعرض
موضعي :بتر
أصبعين في يد
وأصبع في الثانية
 ١بإصابة
موضعية في اليد

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٢٠-١٥غراي

–

–

> ٠٫٥غراي

 ٧٠غراي
في اليد

إخالل بممارسات العمل المأمونة

تعطل قفل األمان

إخالل بممارسات العمل المأمونة

أُزي ل المغ الق قب ل خ دمات
الصيانة وفي أثنائھا

 ٣٠-١٢غراي
في اليدين

ليننغراد

 ٥غراي

 ١٨ – ٦غراي

إخالل بممارسات العمل المأمونة

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][١٥٩

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][١٦١

تعطل قفل األمان

بحوث

–

][٣٩ ،٣٢

معجل إلكترونات

٥

تعطل قفل األمان

١٩٧٨

][٣٩ ،٣٢

٦

االتحاد
السوفياتي

١٩٧٨

 ١بإصابة
موضعية في يده،
وآخر في الصدر

االتحاد
السوفياتي

–

–

١٫٢-٠٫٥
غراي

بروتفينو

٧

 ١أُصيب موضعيا ً
في يده اليسرى

 ٣٠غراي في
اليد و < ٢٠في
الصدر

بحوث

١٩٨١

٨

–

ألمانيا

١٩٨٢

–

برلين

ألمانيا

لم يمكن قياسھا

األشعة
السينية
التحليلية

برلين

خطأ المش ِّغل

معجِّل بروتونات
 ٧٠غيغا إلكترون
فلط ،شعاع كاإلبرة
١مم
–

–

األشعة
السينية
التحليلية

 ١أُصيب موضعيا ً
في أصبع

١١٩

العواقب
 ٦أشخاص
أ ُصيبوا في
أصابعھم

وصف المصدر
جھاز حيود األشعة
السينية

–

نوع
االستخدام
األشعة
السينية
التحليلية
األشعة
السينية
التحليلية
األشعة
السينية
التحليلية
تشعيع
عينات
األشعة
السينية
التحليلية

المقاطعة/
البلدة

ليما

تروستيتال

ينيا

ھانوي

كاليفورنيا
)ديفيس(

المكان:
البلد

بيرو

ألمانيا

ألمانيا

فييت نام

الواليات
المتحدة
األمريكية

السنة

١٩٨٤

١٩٨٨

١٩٨٨

١٩٩٢

١٩٩٤

الرقم

٩

١٠

١١

١٢

١٣

 ١أُصيب موضعيا ً
في أصابعه ،وآخر
بُترت يده

 ١أُصيب موضعي ًا
في يده

 ٢أُصيبا في أيديھم

–

معجّل للبحوث
) ١٥ميغا إلكترون
فلط(
معدات حيود األشعة
السينية
) ٤٥ك فلط(

 ١أُصيب موضعا ً
في يديه

الجرعة الفعالة
المتلقاة
–

–

–

 ٢-١غراي

–

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٤٠-٥غراي

 ٤غراي

 ٣غراي

 ٥٠-١٠غراي

–

المرجع
][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

السبب الرئيسي
تقص ير ف ي اإلش راف؛ تع رض
متعم د بس بب ع دم المعرف ة
بالمخاطر؛ ومعدات غي ر مس جلة
لدى السلطات المعنية
عيب تقني

إخالل بممارسات العمل المأمونة

سوء تص ميم ونھ ج غي ر ص حيح
لتعديل العينة بحسب األشعة

][٣٩ ،٣٢

][١٧

][١٦٢

اض ع ن الواش جة القاطع ة
تغ ٍ
الخاص ة باألم ان م ن أج ل القي ام
باإلصالح

١٢٠
المقاطعة/
البلدة

المكان:
البلد

السنة

الرقم

الجدول  -١٠طوارئ خاصة بمصادر مشعة يتيمة
نوع
االستخدام

١

وصف المصدر

١٩٦٠

٢

العواقب

االتحاد
السوفياتي

١٩٦٢

الجرعة الفعالة
المتلقاة

موسكو

المكسيك

 ٧٫٥تيرا بكريل
سيزيوم١٣٧-

مدينة
مكسيكو

٣

شخص  ١توفي

تصوير
إشعاعي
صناعي

تصوير
إشعاعي
صناعي

١٩٦٣

 ١٤٫٨غراي

 ٠٫٢تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

الصين

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ١٦٥٠غراي

–

١٢٠-٢٨
غراي

بحوث
زراعية

–

توفيت أم وطفالن
وجدّة ،األب بقي على
قيد الحياة )أعلى جرعة(
بسبب تجزؤ
التعرض على مدى
 ٤أشھر )فترات العمل
خارج المنزل(

 ٠٫٤٣تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

٤

 ٨٠-٢غراي

سانليان
)مدينة
ھيفاي(

١٩٧١

توفي مزارع وأخوه،
تعرّضَ  ٤آخرون
لجرعات عالية

اليابان

حتى  ٩٠غراي

 ١٩٤غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

مدينة
إيتشيھارا،
تشيبا
 ٦تعرضوا ٣ :عليھم
أعراض إشعاعية ضارة
وإصابات موضعية

تصوير
إشعاعي
صناعي
١٫٥-٠٫١٥
غراي

٥

سيزيوم١٣٧ -

١٩٧٣

 ١بُترت ساقه اليسرى

المكسيك

–

توال ،ھغو

 ١٤٠٠غراي

المرجع
][٣٢

][٤٤

السبب الرئيسي
شخص وضع
المصدر على حزام
البنطال وأداره حول
جسده أكثر من ١٥
ساعة – انتحار
مصدر غير مؤمن
ُترك في فناء المنزل
أدخله صبي إلى
المنزل حيث ظل
ھناك  ٤أشھر

مصدر مھجور أُدخل
إلى بيت مزارع،
حيث ظل  ١٠أيام
عدم تأييد سحب
المصدر ،وانفصال
كبل أدى إلى سقوط
المصدر على أرض
فناء السفن .ثم التقطه
عامل

]،١٢٨
،١٣٤
[١٦٣
][١٦٤

][١٦٥

مصدر سقط من
حاويته في شاحنة
)انفصال السدادة
الخشبية( ثم التقط
المصدر شخص
ووضعه في جيبه

١٢١

نوع
االستخدام
تصوير
إشعاعي
صناعي

تصوير
إشعاعي
صناعي
تصوير
إشعاعي
صناعي

المقاطعة/
البلدة
بريتوريا

ھينان

سطيف

كاليفورنيا
)لوس
أنجلوس(

ھانسونغ

سيوداد
خواريز

المكان:
البلد

جنوب أفريقيا

الصين

الجزائر

الواليات
المتحدة
األمريكية

الصين

المكسيك

السنة

١٩٧٧

١٩٧٨

١٩٧٨

١٩٧٩

١٩٨٢

١٩٨٣

الرقم

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

عالج
باألشعة

العواقب

وصف المصدر
 ٢٦٠غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

الجرعة الفعالة
المتلقاة
 ١٫١غراي

 ١أصيب في يديه
وصدره ٥ ،آخرون
تعرضوا

 ٢٩شخصا ً

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
١٠٠ – ٥٠
غراي

–

 ٥٤غيغا بكريل
سيزيوم١٣٧-
 ٩٢٥ميغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

٠٫٥٣ – ٠٫٠١
غراي
 ١توفي و ٦آخرون
تعرضوا بدرجة كبيرة

 ١٫٠تيرا بكريل
إيريديوم١٩٢-

 ١٫٠تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

–

 ١تعرَّضَ إلى إصابة
في فخذه اليمنى و٤
آخرون إصابات جلدية
طفيفة

–

–

١ – ٠٫٧٥
غراي

٣ – ٠٫٤٢
غراي

 ١٦٫٦تيرا بكريل
كوبالت٦٠-
مكون من ٦٠٠٠
ُكرية كل منھا ٢٫٧٧
غيغا بكريل

٤٠٠٠– ٨٠٠
غراي في أكثر
المعرضين شدة

–

–

٥٫٠ – ٠٫٢٥
سيفرت لدى
أكثر المعرضين
شدة

 ١٠تعرضوا
تسببت كريات سليمة
وكريات مصھورة
مدمجة في نواتج معدنية
بتعرض مزمن لدى عدد
كبير من الجمھور،
ولكن دونما آثار جادة

المرجع
][١٦٦

]،٣٩ ،٣٢
،١٢٨
[١٦٧
]،٤٥
[١٦٨

][١٦٩

]،١٢٨
،١٧٠
[١٧١
]،٩٢
[١٧٢

السبب الرئيسي
انفصال مصدر عن
كبل اللف التقطه
شخص من أرض
المصنع وأخذه إلى
منزله
مصدر مھ َمل أخذه
عامل إلى منزله
مصدر سقط من
شاحنة والتقطه
صبيان وأخذاه إلى
منزل األسرة
تقصير المصوِّ ر
اإلشعاعي في التحقق
من خزن المصدر
أدى إلى سقوط
المصدر خارج ًا
فالتقطه عامل
سرقة المصدر

جھاز موضوع في
مخزن طويل األجل
غير مؤمنُ .نقل
بطريقة غير قانونية
لبيعه خردة :انصدع
المصدر :فوصلت
بعض كريات إلى
أماكن عامة والبقية
صُھرت

١٢٢

نوع
االستخدام

المقاطعة/
البلدة

المكان:
البلد

السنة

١٩٨٤

الرقم

١٢

الجرعة الفعالة
المتلقاة
وصف المصدر

المغرب

العواقب

الدار
البيضاء

١٣

–

تصوير
إشعاعي
صناعي

١٩٨٥

 ٠٫٦تيرا بكريل
إيريدوم١٩٢-

الصين

تعرضات مطولة أدت
إلى وفاة  ٤أشخاص و٤
أطفال

مودانجيانج

 ١٠ – ٨غراي

 ٣٧٠غيغا بكريل
سيزيوم١٣٧-

١٤

تعرضات مطولة لدى ٣
أشخاص ١ :توفي

١٩٨٧

عالج
باألشعة

البرازيل

 ٥٠٫٩تيرا بكريل
سيزيوم١٣٧-
)محلول كلوريد
السيزيوم في كبسولة(

غويانيا

حتى  ٧غراي

 ١٢٩تعرضوا٤ :
توفوا ،حاالت أخذ
داخلي وتعرض خارجي
أدت إلى تلقي ٢١
شخصا جرعات فوق ١
غراي ،وإصابة ١٩
بتقرحات جلدية و١٢٩
حالة أخذ داخلي من
النشاط اإلشعاعي )أعلى
جرعة  ٤غيغا بكريل،
واحد توفي(

عالج
إشعاعي

١٥

 ٢٢٠غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

١٩٨٨

رَّض
 ١تع َ

الصين

 ١-٠٫٥غراي

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
–

–

–

المرجع
]،٤٦
[١٧٣

]،١٣٣
[١٧٤

السبب الرئيسي
انفصال مصدر؛ عدم
وجود رصد .عثر
عليه فرد من
الجمھور وأخذه إلى
منزله فاحتفظ به في
غرفة النوم؛ اكتشف
المصدر بعد  ٨٠يوما ً
عثر شخص على
المصدر وأخذه إلى
منزله حيث ظل
 ١٥٠يوما ً
جھاز متروك يحتوي
على مصدر سيزيوم:
جرى تفكيكه

][١٧٦

]،١٣
[١٧٥

سقوط المصدر على
األرض فالتقطه
عامل ووضعه في
منزله حوالي ٥٠
ساعة

١٢٣

العواقب
صبيان كانا ينامان في
الغرفة توفيا
 ٣توفوا و ١١آخرون
تعرضوا بشدة

وصف المصدر
 ٢٫٦تيرا بكريل
سيزيوم١٣٧-
 ٤٠٠غيغا بكريل
كوبالت٦٠-

نوع
االستخدام
–

تشعيع

المقاطعة/
البلدة
أوكرانيا

شينجاو

المكان:
البلد

االتحاد
السوفياتي

الصين

تركيا

السنة

–١٩٨٨
١٩٩٢

١٩٩٢

الرقم

١٦

١٧

١٨

إسطنبول

السبب الرئيسي

–

–

حاالت الوفاة
< ٨غراي

 ٣غراي

الجرعة الفعالة
المتلقاة

المرجع
مصدر عُثر عليه
مغروسا ً في حائط
غرفة نوم
مش ِّعع مھمل ُترك مع
مصدره .التقط
المصدر مزارع كان
يعمل في مرفق ھدم
الموقع التقط
المصدر ،وظل معه
حتى ذھابه إلى
المستشفى
 ٢٠-١٠غراي

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
–

][٤٦

]،١٢٨
[١٧٧

][٢١

ضعف أمن المصادر
على فترة مطولة أدى
إلى بيع حاويات
المصادر ك ُخردة
وتفكيكھا
 ٤غراي

 ٦٥غراي

–

 ١٨٠٠غراي

][١٨

العثور على مصدر
في خردة معدنية .ثم
خزنه على نحو غير
مؤمن فسرقه شخص
وأخذه إلى منزله

 ٧٫٩غراي

 ٦أشخاص تعرضوا،
 ١توفي ٢ ،تعرَّضا
إلصابات موضعية

 ١توفي )تعرض
مزمن(

 ١توفي

][١٧٨

حادث وقع بسبب
مصدر للعالج
باألشعة مھمل
مصدر متروك في
جيب باب شاحنة لمدة
 ٥أشھر تقريبا ً

–

 ١٨شخصا ً أُصيبوا
بأعراض إشعاعية حادة،
 ١منھم بتقرحات في يده

–١٩٩٣
١٩٩٨

١٩

عالج
باألشعة

١٩٩٤

تاميكو

عالج
باألشعة

 ٣٫٣تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

إستونيا

٢٠

٢١

تشعيع

١٩٩٤

١٩٩٥

 ١٫٦تيرا بكريل
سيزيوم:١٣٧-
جزء من مشعع

جورجيا

روسيا

موسكو

 ٤٨غيغا بكريل
سيزيوم١٣٧-

]،١٧٩
[١٨٠

١٢٤

وصف المصدر
 ١تيرا بكريل
إيريديوم١٩٢-

نوع
االستخدام
عالج
باإلشعاع
تصوير
إشعاعي
صناعي

جيالن

المكان:
البلد

فرنسا

إيران

السنة

١٩٩٥

١٩٩٦

الرقم

٢٢

٢٣

المقاطعة/
البلدة

العواقب
 ١تعرَّضَ إلصابة
موضعية

 ١٨٥غيغا بكريل
إيريديوم١٩٢-

جورجيا

الجرعة الفعالة
المتلقاة
–
 ٤٫٥غراي

 ١أصيب بأعراض
إشعاعية حادة وإصابة
موضعية في الصدر

ليلو

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
< ٣٠غراي
 ٤٠غراي

 ٣٠-١٠غراي

٢٤

 ٤٫٥غراي

–١٩٩٦
١٩٩٧

٢٥

٢٦

تدريب
عسكري

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٧

مصادر متعددة ،في
األكثر سيزيوم١٣٧ -
١٦٤ – ٠٫٠١
غيغا بكريل

الصين

تايلند

٢٠٠٠

 ١١شخصا ً كان لديھم
تعرض مزمن طيلة
فترات مختلفة ،إصابات
موضعية وآثار جھازية

ھينان

ساموت
براكارن

مصر

 ١٠١تيرا بكريل
كوبالت٦٠-

عالج
باألشعة

ميت حلفا

 ٧أشخاص تعرضوا

 ١٥٫٧تيرا باكل
كوبالت٦٠-

تصوير
إشعاعي
صناعي

 ٦-١غراي

 ٣توفوا و ٧آخرون
تلقوا تعرضات شديدة
) ٥من العشرة أشخاص
أصيبوا موضعيا ً أيضا ً(

إيريديوم١٩٢-
 ١٫٨٥تيرا بكريل

حتى  ٢٠غراي

< ٦غراي
)الوفيات(
 ٦-١غراي
)آخرون(

أب وابنه توفيا ،و٥
آخرون تعرضوا

مصدر
عالج
خارج
الخدمة
–

–

 ٨-٥غراي
)الوفيات(
 ٤-٣غراي
)آخرون(

المرجع
][٣٩ ،٣٢
][٢٦

][٢٣

السبب الرئيسي
مناولة مصدر باليد
مباشرة
عطل في قفل حاوية
المصادر أدى إلى
سقوطھا خارجھا،
انعدام الرصد
وضعف اإلجراءات
أديا إلى عثور عامل
على المصدر
والتقاطه بيده
مصادر مھملة في
مركز تدريب
عسكري

مصدر عثر عليه في
مسكن مزارع

 ٣وحدات عالج
قديمة متروكة في
مكان في موقف
سياراتُ .نقلت حاوية
إلحداھا إلى فناء
خردة وفككت

][١٨١

][٢٥

]،١٨٢
[١٨٣

مصدر فقده عامل
كان يختبر أنابيب
ملحوظة فعثر عليه
مزارع وأخذه إلى
بيته

١٢٥

العواقب

وصف المصدر

نوع
االستخدام

المقاطعة/
البلدة
سامارا
أوبالست

المكان:
البلد

روسيا

الصين

السنة

٢٠٠٠

٢٠٠٠

الرقم

٢٨

٢٩

٣٠

الجرعة الفعالة
المتلقاة

تصوير
إشعاعي
صناعي

ھينان

٢٠٠٠

السبب الرئيسي
 ٩تيرا بكريل
إيريديوم١٩٢-

كوبالت٦٠-

الصين

المرجع
 ٣-١غراي

 ٣من مصوِّ ري األشعة
تعرضوا ١ ،أصيب في
اليد

 ١تعرض

ھينان

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٧٠-٣٠غراي

 ١٫٤٤غراي

تعرض مفرط داخلي
ألشعة غاما

][١٨٤

–
 ١تعرض

ضعف اإلجراءات،
وعدم وجود بطاريات
في مقاييس
الجرعات ،وعدم
كفاية تدريب
المصوِّ رين

][١٨٥
 ٠٫١٥غراي

٣١

–

٢٠٠٠

][١٨٥

اليابان

لم يُصب أحد

واكاياما

–

غير معلوم

–

][١٥٦

٣٢

 ٢٣٠ميغا بكريل،
سيزيوم١٣٧-
 ١٫٨غيغابكريل
أميريشيوم-بريليوم،
مصدر نيتروني

٢٠٠٠

العثور على مصدرين
إشعاعيين في حاوية
شحن خردة مستوردة
من الفلبين

اليابان

إبرة راديوم

ھيوغو

لم يُصب أحد

–

–

–

–

][١٥٦

معالجة
طبية

العثور على أربع إبر
راديوم في حاوية
شحن خردة

٣٣

يورانيوم مستنفد

٢٠٠٠

لم يُصب أحد

اليابان

–

أوكاياما

–

٣٤

][١٥٦

٢٠٠٠

عُثر على مصدر
يورانيوم مستنفد في
فناء خردة

اليابان

لم يُصب أحد

كاواساكي

–

٣٥

–

٢٠٠١

][١٥٦

اليابان

 ١ميغا بكريل
و ٣ميغا بكريل
راديوم

شينانيو

عُثر على المصدر
في فناء خردة

لم يُصب أحد

][١٥٦

 ٥٫٥غيغا بكريل
سيزيوم١٣٧-

عُثر على المصدر
في حاوية شحن
مستوردة من تايوان
في فناء خردة

١٢٦

نوع
االستخدام
مولد نظائر
مشعة
حراري

المقاطعة/
البلدة
ليا

جنوب
الصين

المكان:
البلد

جورجيا

الصين

السنة

٢٠٠١

٢٠٠٢

الرقم

٣٦

٣٧

العواقب
 ٣تعرضوا ٢ ،لديھما
إصابات موضعية شديدة

أكثر من ٧٠

وصف المصدر
 ٢٫٦بيتا بكريل
سترونتيوم٩٠-

إيريديوم١٩٢-

الجرعة الفعالة
المتلقاة
 ٤-١غراي

–

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٢٠غراي

–

المرجع
][١٨٦

][١٨٧

السبب الرئيسي
عثور قطاعي أخشاب
على جسمين ساخنين
حراريا ً )ھما
مصدران مھمالن(
فاستخدموھما للتدفئة
إيذاء الغير عمداً

١٢٧

الرقم

الجدول  -١١طوارئ في مجال التطبيقات الطبية

السنة

نوع
االستخدام

المكان:
البلد

المقاطعة/
البلدة

العواقب

الجرعة الفعالة
المتلقاة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

السبب الرئيسي

١٩٦٧

١٩٦٨

١٩٦٦

١٩٧٠

١٩٧٢

–١٩٧٤
١٩٧٦

١٩٧٥

١٩٧٥

المرجع

الھند

الواليات
المتحدة
األمريكية

االتحاد
السوفياتي

أستراليا

الصين

الواليات
المتحدة
األمريكية

ألمانيا

األرجنتين

عالج عن بُعد
بالكوبالت٦٠-
ويسكنسن

كالوغا

ووھان

أوھايو )ريفرسايد(

توكومان

عامل أُصيب
في يده

الطب النووي
بنظير الذھب-
١٩٨
تصوير إشعاعي
طبي ،أشعة سينية
 ٥٠ك فلط
أشعة سينية
عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-
عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-
معدات أشعة سينية
عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-

 ١٫٥غراي

 ٥-٤غراي

‒

وفاة مريض

 ١بتعرض موضعي في
رأسه
 ٢بتعرض موضعي
 ٢٠مريضا ً و ٨عاملين
تعرضوا
 ٤٢٦مريضا ً تلقوا
تعرضا ً مفرطا ً
عامل تعرُّض في
الرأس ،وأعلى الجذع
عامالن تعرضا
وإصابات في األصابع

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٨٠غراي

‒

 ٢٫٤٥-٠٫٥غراي

أعلى بنسبة
 ٤٥-١٠في المائة
‒

‒

< ٢٠غراي في خطأ بسبب رعونة المش ِّغل
الجبھة

إعطاء جرعة أعلى مما ھو محدد في
ً
ال
بد
بكريل
غيغا
الوصفة الطبية )٧٫٤
من  ٧٫٤ميغا بكريل(

كسب مصدر أثناء النقل

 ٤٥-٤غراي
‒

‒

< ١غراي
‒

سفيردلوفسك

][١١٤

][١١٤

][١٩٠ ،١٨٩

][١٨٨

سقوط مصدر من حامل ولم يُالحظ
طيلة  ١٦يوماً؛ تصميم الجھاز لم يكن
مستوفيا ً للمعايير الدولية
استخدام منحنى اضمحالل خاطئ،
انعدام المعايرة الدورية للناتج
إخالل محتمل بممارسات العمل
المأمونة في الصيانة
عطل في آلية المصدر الميكانيكية

 ٤٦٠بيتا بكريل
كوبالت٦٠-

 ٩٠-٧٠غراي
في الكبد

]،١٢٨
[١٩١ ،١٦٨
][١٥٥

][٣٩ ،٣٢
][٣٩ ،٣٢

 ١توفي و ٢تعرضا
آلثار

٩
 ٧٫٠-٣٫٠غراي

١٩٧٥
٧٫٠-٣٫٠
غراي

١٠

ُسقاطة مش ّعة ع َرضية من المصدر
أثناء نقل المصدر من الحاوية

١٩٧٧

][١١٨

ألمانيا

االتحاد
السوفياتي،
روسيا
وحدة راديوغرام
باإليريديوم١٩٢-

عامل أصيب موضعيا ً
 ٠٫٠١مليغراي

 ٥غراي

معدات معيبة

][٣٩ ،٣٢

١٢٨

السنة

الرقم

المكان:
البلد

١١

١٢

المقاطعة/
البلدة

١٩٧٧

١٩٧٩

نوع
االستخدام

المملكة
المتحدة

األرجنتين

العواقب

بارانا

١٣

الجرعة الفعالة
المتلقاة

الطب النووي،
اليود١٢٥-
الطب اإلشعاعي
التشخيصي

١٩٨٠

السبب الرئيسي
عامالن تعرضا ألخذ
داخلي ،أحدھما تعرض
شديد في الغدة الدرقية
عامل واحد تعرض

الھند

المرجع
‒

 ٠٫٩٤غراي

لوديھانا

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ١٫٧غراي

‒

العالج باألشعة

 ٠٫١٢غراي

][١٩٢

تماس األيدي المباشر بالمصدر أثناء
تحميله

المشغل نظر من خالل فتحة األنبوب
أثناء تغيير األنابيب دونما إدراك
للنظام المشحون بالطاقة
مشكلة في الدمج المتكامل بين
المعدات والبرامجيات في النظام

تشغيل غير مناسب لنظام حاسوبي
لتخطيط العالج باألشعة

][١٩٣

][١٩٣

][١٩٣

][١٧٨

تلوث عرضي لعاملين في مختبر

خطأ في توصيل األسالك أدى إلى
انبعاث أشعة سينية حينما كان الغطاء
العلوي لجھاز الكشف الفلوري مفتوحا ً
‒

 ٥٫٨غراي

‒

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

][٣٩ ،٣٢

 ٣من العاملين أو
المرضى تعرَّضوا ولكنْ
دونما آثار صحية سلبية

١٤

٠٫٤ ،٠٫٢٥
و ٠٫٥غراي

١٩٨١

معدات معيبة )تسرب الزئبق من
خالل المغالق(

فرنسا
 ٣عاملين بُترت أيديھم

سانت
‒

عامل أُصيب بسد الماء
األزرق في عينيه
مريض أُصيب في
ذراعه وكتفه
جرعة أعلى بكثير
مما ھو محدد في
الوصفة الطبية

-

< ٢٥غراي

١٥

١٦

١٧

١٨
‒

جرعة ناقصة
بنسبة ٪٣٠-٥

 ١٣٧تيرا بكريل
عالج عن بُعد
بالكوبالت٦٠-

–١٩٨١

١٩٨٢

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٩١

المملكة
المتحدة

األرجنتين

الواليات
المتحدة
األمريكية

كندا

العالج باألشعة

البالتا

جورجيا
)مارييتيا(
أونتاريو
)ھاميلتون(

 ١٠٤٥شخصا ً )٤٩٢
منھم تعرضوا النتكاس
موضعي ربما كنتيجة
للجرعة المنخفضة(

مرفق للعالج
باألشعة السينية
معجِّ ل لوحدة
عالج باألشعة
تيراك٢٥-
معجِّ ل لوحدة
عالج باألشعة
تيراك٢٥-
مريض بإصابة شديدة
في الورك

جرعة أعلى بكثير
مما ھو محدد في
الوصفة الطبية

مشكلة في الدمج المتكامل بين
المعدات والبرامجيات في النظام

١٢٩

السنة

الرقم

١٩

٢٠

المكان:
البلد

١٩٨٥

١٩٨٥

المقاطعة/
البلدة

المملكة
المتحدة

الصين

نوع
االستخدام
الطب النووي
اليود١٢٥-
حقن بنظير
الذھب١٩٨-

العواقب
عامل لديه أخذ داخلي
وتعرض في غدته
الدرقية
 ٣مرضى،
 ١توفي
عامل واحد بإصابة باليد

الجرعة الفعالة
المتلقاة
‒

جرعة أعلى بكثير
مما ھو محدد في
الوصفة الطبية
> ٠٫١غراي

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٤٠٠غراي

‒

 ١٥غراي

 ١٣٠تيرابكريل
عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-

المرجع
][٣٩ ،٣٢

السبب الرئيسي
تقني جرح أصبعه أثناء وضعه قفازاً
ملوثا ً باليود١٢٥-؛ ثم مص أصبعه
فأُصيب

١٩٨٦

١٩٨٦

–١٩٨٦

١٩٨٧

٢١

٢٢

٢٣

خطأ في المعالجة

المملكة
المتحدة

الواليات
المتحدة
األمريكية

ألمانيا

الواليات
المتحدة
األمريكية

][١١٤

واشنطن
)ياكيما(

٢٤

٢٥

][٣٩ ،٣٢

معجل وحدة
تيراك٢٥-
عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-

معجِّ ل
تيراك٢٥-

–١٩٨٧
١٩٨٨

تعرض أثناء تغيير المصدر .سوء
رصف األنابيب حال دون دفع
المصدر في وضعيه آمنة

مريض توفي

 ٨٦مريضا ً

مريض واحد تعرض
تعرضا ً زائداً

ماريالند

الواليات
المتحدة
األمريكية

تكساس
)تايلر(

‒

جرعة أعلى بكثير
مما ھو محدد في
الوصفة الطبية
‒

جرعة أعلى بكثير
مما ھو محدد في
الوصفة الطبية

عالج
بالكوبالت٦٠-

مشكلة في الدمج المتكامل بين
األجھزة والبرامجيات في النظام
‒

١٠٠-٩٠
غراي
في الصدر

 ٣٣تعرضوا:
 ٢٠توفوا

٢٦

][١٩٣

حسابات جرعات الكوبالت٦٠-
استندت إلى جداول جرعات خاطئة
)تباين في الجرعات المفرطة( .عدم
وجود تحديد مستقل لمعدالت
الجرعات
مشكلة في الدمج المتكامل بين
المعدات والبرامجيات وخطأ المشغل

غير
متاحة

١٩٨٨

١٩٨٧

][١٧٨

][١٩٣

][١٧٨

 < ٪٧٥أعلى
من الوصفة
الطبية

ھولندا

 ٣٣مريضا ً تعرضوا
لجرعات عالية بالمخ

في تخطيط العالج لم يكن الملّف
الحاسوبي محدثا ً بعد تغيير المصدر

روتردام

معجِّل ساجيتير

مريض أُصيب في
جسمه العلوي ورأسه
‒

 ٢٠-١٠غراي

تسرُّ ب إشعاعات أثناء العالج

][١٩٤

١٣٠

السنة

١٩٨٨

–١٩٨٨

١٩٩٠

الرقم

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

المكان:
البلد

المملكة
المتحدة

المملكة
المتحدة

إسبانيا

١٩٩٢

المقاطعة/
البلدة

العواقب
 ٢٠٧مريض

سرقسطة
)ثاراغوثا(

الواليات
المتحدة
األمريكية

نوع
االستخدام

الجرعة الفعالة
المتلقاة
‒

عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-
العالج اإلشعاعي
الداخلي )أو
القريب(
للسرطانات
بمصدر سيزيوم-
١٣٧
معجِّل خطي

بنسيلفانيا
)إنديانا(

٣١

١٩٨٩

 ٢٢مريضا ً

 ٢٧مريضا ً تعرضوا
تعرضا ً زائداً ١٥ ،توفوا

مصدر عالج
إشعاعي داخلي
)سُلك إيريدوم-
 ١٦ ،١٩٢غيغا
بكريل(

١٩٩٤

‒

 ٧-٢أضعاف
أعلى من الجرعة
الموصوفة

‒

مريض واحد توفي:
المصدر ظل داخل جسم
الشخص  ٤أيام٩٤ ،
آخرون تعرضوا.
المصدر سقط من جسم
المريض وجرى
التخلص منه في النفايات
األحيائية ثم اكتشف
وحُرق

الواليات
المتحدة
األمريكية
عالج إشعاعي
داخلي عالي معدل
الجرعة

أُعطي المريض جرعة
في الموضع الخطأ
غير
متاحة

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
 ٪٢٥جرعة
مفرطة
 ٪٧٥جرعة
مفرطة

المرجع
][١٧٨

][١٧٨

السبب الرئيسي
خطأ في معايرة وحدة العالج
بالكوبالت ٪٢٥) ٦٠-جرعة مفرطة(،
عدم وجود معايرة مستقلة لألشعة
خطأ في تحديد مصادر العالج
الداخلي للسيزيوم) ١٣٧-أخطاء في
قياس الجرعات بين  ٪٢٠-و(٪١٠+
وعدم وجود تحديد مستقل لقوة
المصدر
عدم إجراء اختبار ما بعد الصيانة.
االفتراض بأن المقياس على لوحة
التح ّكم كان عالقاً؛ مع أنه كان يعمل
بطاقته القصوى )أشعة  ٣٦ميغا
إلكترون فلط( بغض النظر عن الطاقة
المختارة
‒

]،١٥٥
[١٩٥ ،١٧٨

]،١٥٥
[١٩٦ ،١٧٨

انفكاك المصدر من موضعه ،عدم
١٦ ٠٠٠
غراي في  ١سم التحقق من إعادة المصدر إلى الحامل
المدرَّع
بدالً من ١٨
غراي

 ١٢غراي

أخطأ في تخطيط المعالجة

][١٩٧

١٣١

العواقب

نوع
االستخدام
عالج إشعاعي عن
بُعد بالكوبالت٦٠-
عالج إشعاعي عن
بُعد بالكوبالت٦٠-

المقاطعة/
البلدة
أريكيبا

سان خوزيه

المكان:
البلد

بيرو

كوستاريكا

السنة

١٩٩٥

١٩٩٦

الرقم

٣٢

٣٣

الجرعة الفعالة
المتلقاة
شخص تعرض وأُصيب
في يده
 ٦٣مريضا ً تعرضوا
تعرضا ً زائداً ١٧ :توفوا
عامالن تعرضا

معجِّل ّ
خطي
)(LINAC

أوكيناوا

طوكيو

اليابان

اليابان

١٩٩٨

–١٩٩٩
٢٠٠٠

٣٤

 ٠٫٧سيفرت

 ٪٦٠-٥٠أعلى
من الجرعة
الموصوفة
‒

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة
< ٣٠غراي

‒

دونما آثار
صحية

عالج إشعاعي،
إيريديوم١٩٢ -
 ٢٩٦غيغا بكريل
 ٢٣مريضا ً تعرضوا
تعرضا ً زائداً

٣٥

‒

 ١٫٢٣ضعف
أعلى من الجرعة
الموصوفة

٣٦

مدينة بنما

بنما

‒

–٢٠٠٠
٢٠٠١

٣٧

عالج إشعاعي عن
بُعد
بالكوبالت٦٠-

٢٠٠١

 ٢٣مريضا ً تعرضوا
تعرضا ً زائداً ٥ :توفوا،
آخرون لحقتھم إصابات
بالغة

بولندا

ضعفان أعلى من
الجرعة
الموصوفة

بياليسيتوك

معجِّل ّ
خطي

٣٨

‒

٢٠٠١

 ٥مرضى لحقتھم
إصابات

اليابان

٣٩

أعلى بكثير من
الجرعة
الموصوفة

طوكيو

٢٠٠٢

عامل تعرض

الصين

> ٢٠٠سيفرت

ھينان

‒

عالج إشعاعي
بالكوبالت٦٠-

معجّل ّ
خطي
للتصوير المقطعي
الحاسوبي
)(Linac-CT
 ١تعرض جسم كله ويده
اليمنى

 ٢-١غراي

< ٢٠غراي

المرجع
][٣٩ ،٣٢

][١٧٨ ،٢٠

السبب الرئيسي
عامل غير مؤھّل حاول إصالح وحدة
الكوبالت ولمس المصدر بيده اليمنى
ألقل من ثانية
خطأ في حساب معدل الجرعة

إھمال بلمس المصدر أثناء تغييره

][١٥٦

][١٥٦

خطأ في إدخال مصدر الجرعة في
الحاسوب الذي يتح ّكم بالجرعة
العالجية
سوء استخدام نظام تخطيط المعالجة

عطل كھربائي سبب تلفا ً لنظامي
رصد الجرعات واألمان
كان عامل في أعلى السقف وتعرض
لألشعة َع َرضا ً أثناء اختبار توليد
األشعة
إھمال أثناء الصيانة

][١٩٨ ،٢٤

][٢٧

][١٥٦

][١٩٩

١٣٢
المقاطعة/
البلدة
إبينال

اسكتلندا
)غالسكو(

المكان:
البلد

فرنسا

المملكة
المتحدة

الواليات
المتحدة
األمريكية

السنة

٢٠٠٤

٢٠٠٦

٢٠٠٧

الرقم

٤٠

٤١

٤٢

نوع
االستخدام

معجّل خطي

ميتشيغان
)ديترويت(

العواقب
 ٢٣مريضا ً تعرض
تعرضا ً زائداً ٤ :توفوا
مريض تعرض تعرض ًا
زائداً

العالج اإلشعاعي
بمشارط أشعة
غاما

الجرعة الفعالة
المتلقاة

‒

 ٪٢٠أعلى من
الجرعة
الموصوفة
 ٪٥٨أعلى من
الجرعة المخططة

مريض يعالج في
موضع خاطئ

الجرعة
المتكافئة
المتلقاة

‒

 ١٨غراي

غير
متاحة

السبب الرئيسي
أخطاء في تخطيط المعالجة .تعليمات
المش ِّغل ليست بلغة يفھمھا
مخطط معالجة ليس لديه خبرة.
حرج في البيانات
ارتكاب خطأ ِ
المستخدمة لتقديم المعالجة

المرجع
][٢٠٠

][٢٠١

][٢٠٢
انقالب الصورة في جھاز التصوير
بالرنين المغنطيسي ) (MRIأدى إلى
معالجة الجانب الخطأ من الدماغ

المراجع
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ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي ،ومنظم ة الص حة للبل دان
األمريكية ،ومكتب األمم المتحدة لتنس يق الش ؤون اإلنس انية ،ومنظم ة الص حة العالمي ة ،التأھ ب للط وارئ
النووي ة أو اإلش عاعية والتص دي لھ ا ،سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ،الع دد رق م ،GS-R-2
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٢
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ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي المي دان االقتص ادي ،ومنظم ة الص حة للبل دان
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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالث��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ،ب��أن تض��ع أو تعتم��د مع��ايير أم��ان بقص��د
حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات ،وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھذه المعايير ض��من سلس��لة مع��ايير أم��ان الوكال��ة .وتش��مل
ھذه السلسلة األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات .وتصنـَّف المنشورات الصادرة ضمن ھ��ذه
السلسلة إلى فئات ،وھي :أساسيات األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة ،الوارد أدناه ،معلومات عن برنامج معايير أمان الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزية .كما تتوافر نصوص معايير
األمان الصادرة باللغات اإلسبانية والروسية والصينية والعربي��ة والفرنس��ية ،باإلض��افة إل��ى مس��رد مص��طلحات األم��ان
ال��ذي وض��عته الوكال��ة وتقري��ر قي��د اإلع��داد ع��ن حال��ة مع��ايير األم��ان .وللحص��ول عل��ى مزي��د م��ن المعلوم��ات ،يُرج��ى
االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير أمان الوكالة إلبالغھا بالخبرة المستفادة من استخدامھا )كأس��ا�
لل��وائ� الوطني��ة واستعراض��ات األم��ان وال��دورات التدريبي��ة م��ثالً( ،بم��ا يكف��ل أن تظ��ل ھ��ذه المع��ايير ق��ادرة عل��ى تلبي��ة
احتياجات المستخدمين .ويمكن توفير المعلومات ع��ن طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د ،كم��ا ھ��و
مبيّن أعاله ،أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م��ن الم��ادة الثامن��ة م��ن
نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم ،لھذا الغرض ،بدور الوس��يط ب��ين
دولھا األعضاء.
وت��ـَص ُدر تق��ارير ع��ن األم��ان والوقاي��ة ف��ي مج��ال األنش��طة النووي��ة بوص��فھا تق��ارير أم��ان ت��وفر أمثل��ة عملي��ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتص��در الوكال��ة منش��ورات أخ��رى متعلق��ة باألم��ان مث��ل تق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع� ،وتق��ارير ال�ري��� ال��دول�
ل�م��ان الن��ووي ،والتق��ارير التقني��ة ،والو���ا�� التقني��ة .كم��ا تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد� اإلش��عاعية ،وأدل�ـَّة
خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تتألف سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة من تقارير مصمّمة لتشجيع ودع��م أنش��طة البح��� المتعلق��ة
باالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة وتطويرھ��ا وتطبيقھ��ا العمل��ي .وت��رد المعلوم��ات ض��من أدل��ة وتق��ارير ع��ن حال��ة
التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز ،وأفضل الممارس��ات لالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة .وتس��تكمل ھ��ذه السلس��لة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وتقدم إرشادات مستفيضة ،وخبرة ،باإلض��افة إل��ى الممارس��ات الج ّي��دة وأمثل��ة ف��ي
مجاالت القوى النووية ،ودورة الوقود النووي ،والتصرف في النفايات المشعّة واإلخراج من الخدمة.
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