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تصدير
بقلم يوكيا أمانو
المدير العام
إن النظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة يخ��وِّ ل الوكال��ة "أن تض��ع أو تعتم��د...
معايير سالمة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات" –
وھي المعايير التي يجب أن تستخدمھا الوكالة في عملياتھا ،والتي يمك�ن لل�دول أن تطبِّقھ�ا م�ن خ�الل
أحكامھ��ا الرقابي��ة المتعلق��ة باألم��ان الن��ووي واإلش��عاعي .وتق��وم الوكال��ة ب��ذلك بالتش��اور م��ع األجھ��زة
المختصة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة المعنية .ووضع مجموعة ش�املة م�ن المع�ايير
ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالس�تعراض بص�فة منتظم�ة ،فض�الً ع�ن مس�اعدة الوكال�ة ف�ي تطبي�ق
تلك المعايير ،إنما يش ِّكل عنصراً أساسيا ً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.
وقد بدأت الوكالة برنامجھ�ا الخ�ا� بمع�ايير األم�ان ف�ي ع�ام  .١٩٥٨وأدى التركي�ز عل�ى
الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نطاق واسع في جميع
أنحاء العالم .وأصبحت سلسلة مع�ايير األم�ان تض�م اآلن مب�اد� أساس�ية موح�دة لألم�ان ،تم��ل توافق�ا ً
دوليا ً على ما يجب أن يش ِّكل مستوى عاليا ً من الحماية واألمان .وتعمل الوكالة ،بدعم قوي من جانب
لجنة معايير األمان ،على تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي.
والمع��ايير ال تك��ون فعال��ة إال إذا م��ا ُ
طبِّق��ت بش��كل ص��حيح ف��ي الممارس��ة العملي��ة .وتش��مل
خدمات األمان التي تقدمھا الوكال�ة التص�ميم ،وتحدي�د المواق�ع واألم�ان الھندس�ي ،واألم�ان التش�غيلي،
واألمان اإلشعاعي ،والنقل المأمون للمواد المشعة ،والتص�ر� الم�أمون ف�ي النفاي�ات المش�عة ،فض�الً
عن التنظيم الحك�ومي ،والمس�ائل الرقابي�ة ،و�قاف�ة األم�ان ف�ي المنظم�ات .وخ�دمات األم�ان الم�ذكورة
تساعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.
إن تنظ��يم األم��ان مس��ؤولية وطني��ة ،وق��د ق��ررت العدي��د م��ن ال��دول اعتم��اد مع��ايير الوكال��ة
الستخدامھا ف�ي لوائحھ�ا الوطني�ة .وبالنس�بة لألط�را� ف�ي االتفاقي�ات الدولي�ة المختلف�ة لألم�ان ،ت�وفر
معايير الوكالة وسيلة متسقة ومو�وق�ا ً بھ�ا لض�مان التنفي�ذ الفع�ال اللتزاماتھ�ا بموج�ب تل�ك االتفاقي�ات.
كما يتم تطبيق المعايير من جانب الھيئات الرقابي�ة والمش� ِّغلين ح�ول الع�الم لتعزي�ز األم�ان ف�ي مج�ال
توليد القوى النووية وفي التطبيقات النووية المتصلة بالطب والصناعة والزراعة والبحوث.
واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع الدول
وحماي��ة البيئ��ة – ف��ي الحاض��ر والمس��تقبل .ويج��ب تقي��يم المخ��اطر المرتبط��ة باإلش��عاعات المؤيِّن��ة
والس��يطرة عليھ��ا دون الح��د عل��ى نح��و غي��ر مالئ��م م��ن مس��اھمة الطاق��ة النووي��ة ف��ي التنمي��ة العادل��ة
والمستدامة .ويجب على الحكومات والھيئات الرقابية والمش ِّغلين في كل مكان ضمان استخدام المواد
صمِّمت معايير األم�ان الص�ادرة
النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي .وقد ُ
عن الوكالة لتسھيل ھذه الغاية ،وأشجِّ ع جميع الدول األعضاء على االستفادة منھا.

الخلفية

تمھيد

م��ن المس��لَّم ب��� ب���ين المنظم��ات المس��ؤولة ع��ن التص���دي للط��وارئ )بم��ا فيھ���ا
الط��وارئ التقليدي��ة( أن التأھ��ب الجي��د قب��ل وق��وع أي ط��ارئ يمك��ن أن يح ِّس��ن التص��دي
للطارئ تحسينا ً كبيراً .ومن أھم عناصر التأھب للطوارئ تنسيق الترتيبات ب�ين ا�جھ��ة
المعنية المختلفة لضمان تحديد خطوط المسؤولية والسلطة تحديداً واضحا ً.
وتفرض اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث ن�ووي )’اتفاقي�ة التبلي�غ المبك�ر‘(
واتفاقية تقديم المساعدة ف�ي حال�ة وق�وع ح�ادث ن�ووي أو ط�ارئ إش�عاعي )’اتفاقي�ة تق�ديم
المساعدة‘( ،اللتان اع ُتمدتا في عام  ،١١٩٨٦الت�ام�ات مح�ددة عل�ى ال�دول ا�ط�راف ف�ي
االتفاقية وعلى الوكالة فيما يتعلق بأي طارئ نووي أو إشعاعي.
ويتطلب التنفيذ العملي لمختلف مواد ھاتين االتفاقيتين ،وكذلك الوفاء بالت�ام�ات
معيَّنة بموجب المادة  ١٦من اتفاقية ا�م�ان الن�ووي ٢والم�ادة  ٢٥م�ن االتفاقي�ة المش�تركة
بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عة ،٣وض�ع
الترتيبات المناسبة فيما يتعلق بالتصدي والتأھب للطوارئ.
وق���د أنش����ت اللجن���ة المش���تركة ب���ين الوك���االت المعني���ة بالتص���دي للط���وارئ
اإلش��عاعية والنووي��ة بص��فة آلي��ة تنس��يق ب��ين الوك��االت لض��مان اتس��اق ترتيب��ات التأھ��ب
والتصدي للطوارئ على الصعيد الدولي .وتتعھَّد اللجنة المشتركة المذكورة ،المؤلف�ة م�ن
المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة )ويشار إليھا فيما يلي بعبارة المنظمات الدولية(،
الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية .وتس�ھم اللجن�ة
المشتركة أيضا ف�ي وض�ع مع�ايير دولي�ة متس�قة بش�أن التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ وف�ي
تطبيقھا العملي.
وفي آذار/مارس  ٢٠٠٢وضع مجلس مح�افظي الوكال�ة متطلب�ات أم�ان للتأھ�ب
للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية والتص��دي لھ��ا ،بص��فة معي��ار أم��ان ص��ادر م��ن الوكال��ة.
وص���در ف���ي تش���رين ال����اني/نوفمبر  ٢٠٠٢منش���ور متطلب���ات ا�م���ان المعن���ون التأھ���ب
للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لھ�ا )الع�دد  GS-R-2م�ن سلس�لة مع�ايير ا�م�ان
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الصادرة ع�ن الوكال�ة( ،برعاي�ة مش�تركة م�ن س�بع منظم�ات دولي�ة ھ�ي :منظم�ة األ�ذي�ة
والزراعة لألمم المتحدة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العم�ل الدولي�ة ،ووكال�ة
الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المي�دان ا�قتص�ادي ،ومنظم�ة الص�حة
للبل��دان األمريكي��ة ،ومكت��ب األم��م المتح��دة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ،ومنظم��ة الص��حة
العالمية.
ومن���ذ ص���دور منش���ور متطلب���ات األم���ان رق���م  GS-R-2ع���ن الوكال���ة ف���ي ع���ام
 ،٢٠٠٢ظلت الدول تستخدمه ف�ي �رس�اء وتعزي�ز ترتيباتھ�ا الخاص�ة بالتأھ�ب والتص�دي
للطوارئ .وشدد المؤتمر العام للوكالة ف�ي دورت�ه الخامس�ة والخمس�ين المعق�ودة ف�ي س�نة
 ،٢٠١١في القرار  ،GC(55)/RES/9عل�ى "أھمي�ة أن تن��ذ جمي�ع ال�دول األعض�اء �لي�ات
للتأھب والتصدي للطوارئ وأن تستحدث تدابير تخ�ي�ي�ة عل�ى الص�عيد ال�وطني ،متوافق�ة
مع معايير أمان الوكالة ،لتحسين التأھب والتصدي للطوارئ ،تيسِّر التواصل ف�ي ح�ا�ت
الطوارئ وتساھم في مواءمة المع�ايير الوطني�ة المتعلق�ة ب�ـ]اإلجراءات[ الوقا�ي�ة و�يرھ�ا
من اإلجراءات".
ورج��ا الم��ؤتمر الع��ام للوكال��ة م��ن أمان��ة الوكال��ة وال��دول األعض��اء والمنظم��ات
الدولية ذات الصلة ،في دورته السادسة والخمسين المعق�ودة ف�ي ع�ام  ،٢٠١٢ف�ي الق�رار
" ،GC(56)/RES/9أن تع��ال� قض��ايا التواف��ق ف��ي وض��ع �لي��ات و�ج��راءات وطني��ة ودولي��ة
للتصدي للطوارئ تتسق مع معايير األمان الصادرة عن الوكالة".
وأك��د الم��ؤتمر الع��ام للوكال��ة ف��ي دورت��ه التاس��عة والخمس��ين ،المعق��ودة ف��ي ع��ام
 ،٢٠١٥ف��ي الق��رار " ،GC(59)/RES/9أھمي��ة �رس��اء ت��دابير وطني��ة للتأھ��ب والتص��دي
للط��وارئ وتن�ي��ذ ھ��ذه الت��دابير والتم��رن عليھ��ا بانتظ��ام وتحس��ينھا باس��تمرار ،م��ع مراع��اة
معايير الوكالة بشأن األمان" ،وشجع الدول األعضاء على "أن تع�زز ،حس�ب ا�قتض�اء،
�لياتھ��ا الوطني��ة والثنا�ي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة للتأھ��ب والتص��دي للط��وارئ ،بغي �ة تيس��ير
تبادل المعلومات في الوقت المناسب أثناء الطوارئ النووي�ة ،وأن تحسِّ�ن تعاونھ�ا الثن�ا�ي
واإلقليمي والدولي لھذا الغرض".
عملية تنقيح متطلبات األمان
ف���ي ع���ام  ،٢٠١١ب���دأت أمان���ة الوكال���ة والمنظم���ات الدولي���ة المعني���ة وال���دول
األعضاء اس�تعراض منش�ور متطلب�ات األم�ان رق�م  GS-R-2الص�ادر ع�ن الوكال�ة ،عل�ى
أساس الدروس الت�ي ت�م تحدي�دھا ف�ي التم�ارين وم�ن التص�دي للط�وارئ الت�ي وقع�ت من�ذ
صدوره في عام ) ٢٠٠٢بما في ذل�� التص�دي للح�ادث ال�ذي وق�ع ف�ي محط�ة فوكوش�يما

داييتشي للقوى النووية في اليابان في آذار/مارس  ،(٢٠١١وم�ع إي�ال� االعتب�ار الواج�ب
لتوصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات.
وبدأ تنقيح منش�ور متطلب�ات األم�ان رق�م  GS-R-2الص�ادر ع�ن الوكال�ة بسلس�لة
من اجتماعات الص�يا�ة الت�ي عُق�دت عل�ى أس�اس المج�االت الموا��يعية ،وك�ذل� سلس�لة
من اجتماعات االستعراض التي عقدتھا اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعني�ة بالتص�دي
للط��وار� اإلش��عاعية والنووي��ة .ث��م نظ��ر ف��ي مس��ودة ال��نص ممثل��و ال��دول األع���ا� ف��ي
الوكال��ة والمنظم��ات الدولي��ة ذات الص��لة ،وم��ن بي��نھم ممثل��ون للمنظم��ات الراعي��ة ،ف��ي
اجتماع تقني عقد في تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١٢
وتم على أساس التوص�يات الص�ادرة ع�ن ��ذه االجتماع�ات إع�داد مس�ودة ن�ص
٤
منقحة وتقديمھا لالستعراض األول من جانب اللجان المعنية بمعايير األم�ان ف�ي الوكال�ة
ولجن��ة إرش��ادات األم��ن الن��ووي ف��ي النص��ف األول م��ن ع��ام  .٢٠١٣وف��ي تموز/يولي��ه
 ٢٠١٣قُ��دمت مس��ودة ال��نص إل��ى ال��دول األع���ا� ف��ي الوكال��ة والمنظم��ات الدولي��ة ذات
الص��لة التماس�ا ً لتعليقاتھ��ا عليھ��ا .وت��م عل��ى أس��اس التعليق��ات ال��واردة إع��داد مس��ودة ن��ص
منقح��ة وتق��ديمھا لالس��تعراض الث��اني م��ن جان��ب اللج��ان المعني��ة بمع��ايير األم��ان ولجن��ة
إرش��ادات األم��ن الن��ووي ف��ي النص��ف األول م��ن ع��ام  .٢٠١٤ووافق��ت اللج��ان المعني��ة
بمعايير األمان ولجنة إرشادات األمن النووي على مسودة النص المنقحة في تموز/يولي�ه
 ،٢٠١٤وأقرتھا لجنة معايير األمان في تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١٤
واعتمد مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه المعقود ف�ي  ٣آذار/م�ارس ٢٠١٥
مسودة متطلب�ات األم�ان )بالل��ة اإلنكليزي�ة( "بوص�فھا أح�د مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن
الوكالة – وفقا ً للفقرة ألف ٦-من الم�ادة الثالث�ة م�ن النظ�ام األساس�ي "٥وأذن للم�دير الع�ام
"ب�ص��دار متطلب��ات األم��ان ���ذه وأن ينش��ر�ا بوص��فھا منش��وراً م��ن منش��ورات متطلب��ات
األمان في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة".
ودعي��ت المنظم��ات الدولي��ة الت��ي أعرب��ت ع��ن ر�بتھ��ا ف��ي أن تص��بح منظم��ات
راعية لتنقيح منشور متطلبات األمان رق�م  GS-R-2الص�ادر ع�ن الوكال�ة والت�ي ش�اركت
بنشاط في عملية التنقيح إل�ى رعاي�ة منش�ور متطلب�ات األم�ان الجدي�د .وحت�ى تموز/يولي�ه
 ٢٠١٥كانت  ١٣منظمة دولية قد استجابت لھذه الدعوة ،بعد أن اتبع ك�ل منھ�ا إج�را�ات
العمل الخاصة به للحصول على الموافقة أو التأكيد.

٤

لجنة معايير األم�ان الن�ووي� ولجن�ة مع�ايير األم�ان اإلش�عاعي� ولجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل�
ولجنة معايير أمان النفايات.
٥

النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الوكالة ،فيينا.(١٩٩٠) ،

وبھذا يصدر تنقيح منشور متطلبات األمان رقم  GS-R-2الص�ادر ع�ن الوكال�ة،
ضمن سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،بصفته الج�زء  ٧م�ن متطلب�ات األم�ان
العام��ة ،برعاي��ة مش��تركة م��ن  ١٣منظم��ة دولي��ة ھ��ي التالي��ة :منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة
لألمم المتحدة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة الطيران المدني ال�دولي ،ومنظم�ة
العمل الدولية ،والمنظمة البحرية الدولية ،والمنظمة الدولية للش�رطة الجنائي�ة � -نترب�ول،
ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمي�ة ف�ي المي�دان االقتص�ادي ،ومنظم�ة
الصحة للبلدان األمريكية ،واللجنة التحض�يرية لمنظم�ة معاھ�دة الحظ�ر الش�امل للتج�ارب
النووية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومكتب األم�م المتح�دة لتنس�يق الش��ون ا�نس�انية،
ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.
وتو ُّد الوكالة ،باسم جميع المنظمات الراعي�ة ،أن تعبِّ�ر ع�ن عظ�يم تق�ديرھا لك�ل
ص��ل �ل��ى
م��ن س��اعد ف��ي �ع��داد ھ��ذا المنش��ور الخ��ا� بمتطلب��ات األم��ان وف��ي عملي��ة التو ُّ
توافق في اآلراء.
تطبيق متطلبات األمان
متطلبات األمان ھذه مُلزمة ألمانة الوكالة فيما يتص�ل بعملياتھ�ا الذاتي�ة وملزم�ة
لل��دول األعض��اء فيم��ا يتص��ل بالعملي��ات الت��ي تق��دم الوكال��ة المس��اعدة فيھ��ا .ويُوص��ى ب���ن
تستخدمھا الدول األعضاء والسلطات الوطنية فيما يتعلق باألنشطة الذاتية لكل منھا.
والمنظم���ات الراعي���ة ملتزم���ة بالتحس���ين المس���تمر للت�ھ���ب للط���وارئ وبتنس���يق
تص��ديھا ألي ط��ارئ ن��ووي أو �ش��عاعي وفق��ا لمتطلب��ات األم��ان ھ��ذه ،ووالي��ة ك��ل منھ��ا،
وبحس��ب االقتض��اء الخط��ة المش��تركة للمنظم��ات الدولي��ة م��ن أج��ل التص��دي للط��وارئ
ا�ش��عاعية .ويت��وخى أن تطب��ق المنظم��ات الراعي��ة متطلب��ات األم��ان ھ��ذه عل��ى عملياتھ��ا
الذاتية وفقا لوالية كل منھا .ويجوز للدول األعضاء في المنظمات الراعية ،غير الوكالة،
أن تعتم���د متطلب���ات األم���ان ھ���ذه ،وفق���ا لحري���ة تق���ديرھا ،أو وفق���ا اللتزاماتھ���ا بموج���ب
العضوية ،من أجل تطبيقھا على أنشطتھا الذاتية.
وتش��جَّ ع ك��ل المنظم��ات الدولي��ة ،س��واء أكان��ت أم ل��م تك��ن أعض��اء ف��ي اللجن��ة
المش��تركة ب��ين الوك��االت المعني��ة بالتص��دي للط��وارئ ا�ش��عاعية والنووي��ة ،عل��ى �ي���ء
االعتبار لمتطلبات األمان ھذه لدى وضع ترتيباتھا الخاصة بالطوارئ أو تعزيزھا.

المنظمات الراعية
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
في عام  ١٩٤٣التزمت  ٤٤حكومة ،في اجتماع ف�ي ھ�وت س�برينغز ف�ي والي�ة
فيرجيني��ا بالوالي��ات المتح��د� األمريكي��ة ،بتأس��ي� منظم��ة دائم��ة ل�غذي��ة والزراع��ة .وت��م
التأس��ي� الرس��مي لمنظم��ة األغذي��ة والزراع��ة ل�م��م المتح��د� )الف��او( ف��ي ال��دور� األول��ى
لمؤتمر الفاو المعقود في قصر فرونتيناك في مدينة كيبيك بكندا ،في عام  .١٩٤٥وتعم�ل
الفاو في شراكة مع الوكالة ومنظمات دولية أخرى ،من خالل الشعبة المشتركة بين الفاو
والوكال��ة الس��تخدام التقني��ات النووي��ة ف��ي األغذي��ة والزراع��ة ،عل��ى التأھ��� والتص��دي
للطوارئ النووية أو اإلشعاعية وفقا للخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي
للطوارئ اإلشعاعية.
٦
ً
ويمك��ن للف��او أن تق��دم المس��اعد� وفق �ا لدس��تورھا  ،وبوص��فھا طرف��ا ف��ي اتفاقي��ة
التبلي��� المبك��ر واتفاقي��ة تق��ديم المس��اعد� ،ووفق��ا لھ��دفھا االس��تراتيجي المتمث��ل ف��ي زي��اد�
صمود سبل العيش أمام التھديدات واألزم�ات .وتق�وم الف�او بجم�ع وتحلي�ل وتفس�ير ونش�ر
المعلومات المتعلقة بالتغذية واألغذية والزراع�ة )بم�ا يش�مل مص�ائد األس�ماك والمنتج�ات
البحري�ة والمنتج��ات الحرجي��ة والمنتج��ات الحرجي��ة األولي�ة( .كم��ا تش��جَّ ع الف��او ،وتوص��ي
عند االقتضاء ،باإلجراءات الوطني�ة والدولي�ة المتعلق�ة بتحس�ين تجھي�ز وتس�ويق وتوزي�ع
المنتجات الغذائية والزراعية ،وباعتماد السياسات الدولية بشأن الترتيبات المتعلقة بالس�لع
الزراعية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية )الوكالة(
تأسست الوكالة في عام  .١٩٥٧ويتمثـّل ھدفھا الرئيسي في السعي إلى تعجي�ل
وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والص�حة واالزدھ�ار ف�ي الع�الم أجم�ع .وتتمث�ل
إحدى وظائف الوكال�ة المنص�و� عليھ�ا ف�ي نظامھ�ا األساس�ي ف�ي "أن تض�ع أو تعتم�د،
بالتشاور مع األجھ�ز� المختص�ة ف�ي األم�م المتح�د� وم�ع الوك�االت المتخصص�ة المعني�ة،
وبالتعاون معھ�ا عن�د االقتض�اء ،مع�ايير س�المة ) ...بم�ا ف�ي ذل�ك مع�ايير م�ن ھ�ذا القبي�ل
لظروف العمل( ،وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه القواعد".
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وانط�ق�ا ً م��ن ھ���� الوظيف��ة ،ف��ي مج��ال التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ النووي��ة أو
اإلشعاعية ،تضع الوكالة معايير أمان وأدوات تقني�ة ل�م�ان ،وت�دعم دولھ�ا األعض�اء ف�ي
تعزيز ترتيباتھا الخاصة بالطوارئ ،وترتب لبناء القدرات في دولھا األعضاء ،وتج�ري،
بناء على طلب الدول األعضاء ،استعراضات أق�ران بش�أن الترتيب�ات المق�ررة للط�وارئ
)مثل بعثات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ(.
وينش��أ دور الوكال��ة ف��ي التص��دي للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ،ف��ي المق��ام
األول ،من اتفاقية التبليغ المبكر واتفاقية تقديم المساعدة .ويشمل دورھا اإلخط�ار وتب�ادل
المعلوم���ات الرس���مية ،وتقي���يم العواق���ب المحتمل���ة ألي حال���ة ط���وارئ والتنب���� بمس���ارھا
الممكن ،وتقديم المساعدة للدول األعضاء بناء على طلبھا ،وتوفير المعلوم�ات للجمھ�ور.
وتحتفظ الوكالة بترتيبات طوارئ خاصة بھا من أجل أداء دورھا في التصدي للطوارئ.
وت��وفر الوكال��ة أيض��ا أمان��ة اللجن��ة المش��تركة ب��ين الوك��ا�ت المعني��ة بالتص��دي
للطوارئ اإلشعاعية والنووية ،وتنس�ق التص�دي المش�تر� ب�ين الوك�ا�ت ف�ي ح�ال وق�و�
طارئ نووي أو إشعاعي ،كما أنھا ھيئة التنسيق الرئيسية لوضع وتعھُّد الخطة المشتركة
للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية.
منظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو(
إيكاو منظمة قائمة على أساس اتفاقية الطيران المدني الدولي ،٧الت�ي ت�م التوقي�ع
عليھ��ا ف��ي ع��ام  .١٩٤٤وق��د أص��بحت وكال��ة متخصص��ة تابع��ة ل�م��م المتح��دة ف��ي ع��ام
 ،١٩٤٧تتمثل مھمتھا في أن تك�ون المحف�ل الع�المي لل�دول فيم�ا يتعل�ق ب�الطيران الم�دني
الدولي .وإيكاو منظمة مشاركة في رعاي�ة الخط�ة المش�تركة للمنظم�ات الدولي�ة م�ن أج�ل
التصدي للطوارئ اإلشعاعية .وتشمل أنشطة إيكاو ،٨على سبيل المثال ،تلق�ي المعلوم�ات
المتعلق���ة ب�ط�ق���ات الم���واد المش���عة إل���ى ال������ الج���وي ونش���ر تل���� المعلوم���ات عل���ى
الط��ائرات أثن��اء تحليقھ��ا ،وت��وفير اإلط��ار الرق��ابي للنق��ل الم��أمون للم��واد المش��عة بص��فة
بضائع على متن الطائرات .وتعمل إيكاو أيضا مع الشركاء الدوليين على تسھيل التأھ�ب

٧
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اتفاقية الطيران المدني الدولي ،شيكاغو ).(١٩٤٤

اتفاقية الطيران المدني الدولي ،شيكاغو ) ،(١٩٤٤الملحق الثالث – خدمة األرصاد الجوي�ة
للم�ح��ة الجوي��ة الدولي��ة ،والملح��ق الث��اني – خ��دمات الحرك��ة الجوي��ة ،والملح��ق الخ��امس عش��ر –
خدمات معلومات الطي�ران .وع��وة عل�ى �ل�� ،ت�رد أحك�ام تتعل�ق بنق�ل الم�واد المش�عة والنووي�ة ف�ي
الملح��ق الث��امن عش��ر – النق��ل ا�م��ن للبض��ائع الخط��رة بطري��ق الج��و ،والتعليم��ات الفني��ة للنق��ل ا�م��ن
للبضائع الخطرة بطريق الجو ،المرتبطة به.

والتصدي المن َّس َقين والم َّتس َقين في حال وق�و� ط�ار� ن�ووي أو �ش�عاعي يمك�ن أن يك�ون
له تأثير على الطيران المدني الدولي.
منظمة العمل الدولية
أُنشئت منظم�ة العم�ل الدولي�ة ف�ي س�نة  ١٩١٩بمقتض�ى معاھ�دة فرس�اي بھ�دف
جم�ع الحكوم�ات وأرب�اب العم�ل ونقاب�ات العم�ال مع�ا ً م�ن أج�ل العم�ل الموح�د ف�ي خدم��ة
قضية العدالة االجتماعية وتحسين الظروف المعيشية في ك�ل مك�ان .وھ�ي منظم�ة ث�ثي�ة
األطراف يشارك في أعمالھا ممثلو العمال وأرب�اب العم�ل عل�ى ق�دم المس�اواة م�ع ممثل�ي
الحكومات .وأصبحت منظمة العمل الدولية في ع�ام  ١٩٤٦أول وكال�ة متخصص�ة تابع�ة
لألمم المتحدة .ومن السمات الرئيسية للمنظمة ،باإلضافة الى بنيتھا الث�ثي�ة ،نش�اطھا ف�ي
وضع المعايير .وھناك ما يقرب من  ٦٠اتفاقية وتوصية دولية تتعل�ق بوقاي�ة العم�ال م�ن
المخاطر المھنية.
والوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات ج��ز� م��ن عم��ل منظم��ة العم��ل الدولي��ة بش��أن حماي��ة
العمال من العلل واألم�را� واالص�ابات الناش�ئة ع�ن العم�ل ،عل�ى النح�و ال�ذي ي�أمر ب�ه
دستور منظمة العمل الدولية .٩وف�ي س�نة  ١٩٤٩نش�رت منظم�ة العم�ل الدولي�ة مجموع�ة
من المعايير الدولية العملية بشأن الوقاية من االشعاعات ،و ُنقح�ت ھ�ذ� المع�ايير ووُ س�عت
بق���در كبي���ر ف���ي س���نة  ،١٩٥٧وأُدرج���ت ف���ي دلي���ل منظم���ة العم���ل الدولي���ة للوقاي���ة م���ن
االش��عاعات الص��ناعية .وف��ي حزيران/يوني��ه  ١٩٦٠اعتم��د م��ؤتمر العم��ل ال��دولي اتفاقي��ة
الوقاية من االشعاعات لعام ) ١٩٦٠رقم  (١١٥والتوصية المرافقة لھا )رقم .(١١٤
وتنطب���ق االتفاقي���ة عل���ى جمي���ع األنش���طة الت���ي تنط���وي عل���ى تع���ر� العم���ال
لإلشعاعات المؤيِّنة في سياق عملھم ،وتنص على أن كل عضو في المنظمة يصدق عل�ى
االتفاقية يتعين عليه أن ينفذ أحكامھا ع�ن طري�ق الق�وانين أو الل�وائ� أو قواع�د الممارس�ة
أو الوس��ائل المناس��بة األخ��رى .وف��ي ع��ام  ١٩٨٦واف��ق مجل��� مح��افظي منظم��ة العم��ل
الدولية على نشر مدونة قواعد الممارس�ة لوقاي�ة العم�ال )م�ن االش�عاعات المؤيِّن�ة( ،الت�ي
تقدم ارشادات عملية بشأن تنفيذ برامج الوقاية من االشعاعات على مستوى المنشآت.
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المنظمة البحرية الدولية
تأسست المنظمة البحرية الدولية في عام  ،١٩٤٨وتعمل في شراكة م�ع الوكال�ة
ومنظمات دولية أخرى ،م�ن خ�الل ش�عبتيھا المعنيت�ين بالبيئ�ة البحري�ة واألم�ان البح�ري،
على التأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلش�عاعية وفق�ا ً للخط�ة المش�تركة للمنظم�ات
الدولي���ة م���ن أج���ل التص���دي للط���وارئ اإلش���عاعية .وتت���ولى المنظم���ة البحري���ة الدولي���ة
مس���وليات عام��ة بش��أن التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ والتع��اون بش��أنھا ،وفق��ا لالتفاقي��ة
الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون ف�ي مي�دان التل�وث ال�يت�ي ١٠والبروتوك�ول المتعل��
باالستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطرة وضارة.١١
وم��ن ش��أن البروتوك��ول األخي��ر ،عل��ى وج��� الخص��و� ،م��ن خ��الل تعريف���
الضمني للمواد الخطرة والضارة ،أن يمتد في العادة أيض�ا �ل�ى م�ا يق�ع ف�ي البح�ر أو ف�ي
ميناء من حادثات التلوث البحري المتعلقة بالمواد النووي�ة أو المش�عة .وفض�ال ع�ن ذل��،
وضعت المنظم�ة البحري�ة الدولي�ة م�دونات قواع�د ومع�ايير ومب�ادئ توجيھي�ة ألم�ان نق�ل
المواد المشعة بصفة بضائع وللسفن التي تعمل بالطاقة النووية م�ن أج�ل من�ع وق�و� مث�ل
ھذه الحوادث ،تتناول أيضا ً في حاالت معيَّنة عناصر من التأھب )انظ�ر الفص�لين الس�ابع
والثامن من االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر(.١٢
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – اإلنتربول
تأسست اإلنتربول في عام  ،١٩١٤وھي أكبر منظمة شرطية دولي�ة ف�ي الع�الم.
وتقوم المنظمة بتيسير التعاون ب�ين أجھ��ة الش�رطة عب�ر الح�دود ،وت�دعم وتس�اعد جمي�ع
المنظمات والسلطات والخدمات التي تتمثل مھمتھا في منع الجريمة الدولية أو مكافحتھا.
وت����ود اإلنترب���ول الم���وظفين المكلف���ين ب�نف���اذ الق���انون ف���ي المي���دان بال���دعم ف���ي ح���االت
الطوارئ وفي أنشطة العملي�ات ،ال س�يما ف�ي مج�االت الجريم�ة ذات األولوي�ة لھ�ا ،وھ�ي
مج���االت الھ���اربين ،والس���المة العام���ة واإلرھ���اب ،والمخ���درات والجريم���ة المنظم���ة،
واالتجار بالبشر ،والجرائم المالية وجرائم التكنولوجيا العالية.
ويمكن أن تنشر اإلنتربول عند الضرورة فريقا للتصدي للحادثات من أجل دعم
بلد أو بلدان في مھام بحسب الطلب .ويعم�ل مرك�� القي�ادة والتنس�ي� عل�ى م�دار الس�اعة،
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االتفاقية الدولية لحماية األرواح في البحر ) ،(١٩٧٤بصيغتھا المعدلة.

ويتعام���ل بالل����ات الرس���مية األرب���ع ل�نترب���ول ،وھ���ي اإلس���بانية واإلنكليزي���ة والعربي���ة
والفرنسية ،كما أنه نقطة االتصال األولى ألي بلد عض�و يواج�ه بأزم�ة .ويمك�ن أيض�ا أن
يتولى مركز القيادة والتنسيق دورا تنسيقيا إذا كان الھجوم أو الكارثة يش�مالن ع�دة بل�دان
أعضاء أو إذا حدث إخالل بالقدرة الذاتية للبلد العضو على تولي ھذا الدور.
وكالة الطاقة النووية ال�اب��ة لمنظم�ة ال���اون وال�نمي�ة ��� المي�دان ا�ق�ص�اد� )وكال�ة
الطاقة النووية(
تأسس��ت وكال��ة الطاق��ة النووي��ة ف��ي ع��ام  .١٩٥٨وتتمث��ل مھمتھ��ا ف��ي مس��اعدة
بل���دانھا األعض���اء عل���ى االحتف���اظ باألس���� العلمي���ة والتكنولوجي���ة والقانوني���ة الالزم���ة
لالس��تخدام الم��أمون الس��ليم بيئي��ا واالقتص��ادي للطاق��ة النووي��ة ف��ي األ���را� الس��لمية،
وزيادة تط�وير ھ�ذ� األس�� ،م�ن خ�الل التع�اون ال�دولي .وظ�ل التأھ�ب للط�وارئ وإدارة
الطوارئ ،منذ فترة طويلة ،مجالي تركيز رئيسيين للجنة المعنية بالوقاية من اإلش�عاعات
والصحة العمومية التابعة لوكالة الطاقة النووي�ة .وبع�د ح�ادث ث�ري ماي�ل آيالن�د ف�ي ع�ام
 ،١٩٧٩وبص��فة خاص��ة عق��ب ح��ادث تش��رنوبل ف��ي ع��ام  ،١٩٨٦عمل��ت وكال��ة الطاق��ة
النووي��ة عل��ى تب��ادل الخب��رات الوطني��ة ف��ي مج��الي التأھ��ب للط �وارئ وإدارة الط��وارئ،
وعلى تحديد القضايا المستجدة ومعالجتھا .وظلت سلسلة التمارين الدولي�ة بش�أن التص�دي
للطوارئ النووية ،التي تقوم بھا وكالة الطاقة النووية ،آلية ھامة لھذا العمل.
وف���ي ح���ين أن ال���دول األعض���اء ف���ي وكال���ة الطاق���ة النووي���ة ل���م ُتس���نِد بموج���ب
دستورھا أي وظائف قانونية لوكالة الطاقة النووية في مجال التأھب والتصدي للط�وارئ
النووية أو اإلشعاعية فقد وفر عمل الوكالة المذكورة في ھذا المجال م�وارد مفي�دة عدي�دة
ألعض���ائھا .ووكال���ة الطاق���ة النووي���ة عض���و م�س���� ونش���ط ف���ي اللجن���ة المش���تركة ب���ين
الوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووي�ة ،كم�ا أنھ�ا منظم�ة مش�اركة ف�ي
رعاية الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية.
منظمة الصحة للبلدان األمريكية
منظم��ة الص��حة للبل��دان األمريكي��ة ،الت��ي تأسس��ت ف��ي ع��ام  ،١٩٠٢ھ��ي وكال��ة الص��حة
المتخصص��ة التابع��ة لمنظوم��ة البل��دان األمريكي��ة ،وتق��وم ب��دور المكت��ب اإلقليم��ي للبل��دان
األمريكية التابع لمنظمة الصحة العالمية ،وھي عضو ف�ي منظوم�ة األم�م المتح�دة .ووفق�ا
لدس��تور منظم��ة الص��حة للبل��دان األمريكي��ة ،١٣تح� ِّدد الھيئ��ات التش��ريعية للمنظم��ة والي��ات
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المنظمة .ولدى منظمة الصحة للبلدان األمريكية خب�رات تقني�ة ف�ي مقرھ�ا الرئيس�ي وف�ي
عدد من المكاتب والمراكز العلمية على الصعيد القطري.
وتش���مل م����ام منظم���ة الص���حة للبل���دان األمريكي���ة ،فيم���ا تش���مل ،ت���وفير ال���دعم
بالتع���اون التقن���ي ف���ي مج���االت �رس���ال اإلخط���ارات باألوبئ���ة والتص���دي ل����ا ،والتأھ���ب
للكوارث ،والنظم والخدمات الصحية ،وص�حة البيئ�ة ،والتش�ريعات الص�حية ،والحص�ول
على األدوية والتكنولوجيات ،والقدرات التنظيمية .وقد تم�ت الموافق�ة عل�ى ع�دة ق�رارات
فيما يتعلق بالطوارئ ،بما في ذل�ك وض�ع خط�ط عم�ل �قليمي�ة لمختل�ف أن�واع الك�وارث،
وفيم��ا يتعل���ق بمع��ايير األم���ان اإلش���عاعي الت��ي تتن���اول الط��وارئ النووي���ة واإلش���عاعية.
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية طرف في اللوائح الصحية الدولية ،١٤الت�ي ھ�ي الص�ك
المل��زم قانون��ا ال��ذي يح��دد �ط��ار األم��ن الص��حي الع��المي ويتن��اول المخ��اطر البيولوجي��ة
والكيميائية والمتصلة باإلشعاعات.
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية )اللجنة التحضيرية(
تحظر معاھ�دة الحظ�ر الش�امل للتج�ارب النووي�ة ١٥التفجي�رات النووي�ة م�ن قب�ل
جميع الدول األطراف في المعاھدة في أي مكان يخضع لوالي�ة ھ�ذ� ال�دول أو س�يطرت�ا،
ف��ي الغ��الف الج��وي وتح��ت الم��اء وتح��ت األرض .واس��تعدا ًدا لب��دء نف��اذ المعاھ��دةُ ،كلف��ت
اللجنة التحضيرية في عام  ١٩٩٦ب�نش�اء نظ�ام الرص�د ال�دولي م�ن أج�ل رص�د عالم�ات
وق��وع تفجي��ر تجريب��ي لس��ال� ن��ووي أو أي تفجي��ر ن��ووي �خ��ر .ويتض��من نظ��ام الرص��د
الدولي عددا من محطات النويدات المشعة ،موزعة عالميا وتقوم بالتبليغ بصفة مس�تمرة،
في الوقت القريب من الحقيقي ،عن قياس�ات طيفي�ة ذات حساس�ية عالي�ة لمجموع�ة كبي�رة
من منتجات االنشطار والتنشيط.
وم�م��ة التص��دي الت��ي تض��طلع ب���ا اللجن��ة التحض��يرية ف��ي ح��االت الط��وارئ
النووية أو اإلشعاعية ھي توفير بيانات الرصد بشأن النويدات المش�عة والغ�ازات الخامل�ة
في الوقت الحقيقي ،بما في ذلك تأكيد عدم الكشف .ويمكن أيضا ،بحسب االقتضاء ،تقديم
المشورة بشأن التوقع�ات المتعلق�ة بنق�ل النوي�دات المش�عة والغ�ازات الخامل�ة وتش�تت�ا ف�ي
الغالف الجوي .وبعد وقوع طارئ م�ا ،تق�دم اللجن�ة التحض�يرية ك�ل النت�ائ� ذات الص�لة،
المستمدة من شبكة الرصد العالمية ،بشأن تركيزات النويدات المشعة ف�ي ال��واء ،وتس��م
بالخبرات ذات الصلة.
١٤
١٥

منظمة الصحة العالمية ،اللوائح الصحية الدولية ،منظمة الصحة العالمية ،جنيف ).(٢٠٠٥
معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،األمم المتحدة ،نيويورك ).(١٩٩٦

برنامج األمم المتحدة للبيئة )برنامج البيئة(
تأسس برنامج البيئة ١٦في عام  ،١٩٧٢ويوج�د مق�ر� ف�ي نيروب�ي بكيني�ا ،ولدي��
ستة مكاتب إقليمية ومكاتب قطرية مختلفة .ويضع برن�امج البيئ�ة ،بص�فت� الس�لطة البيئي�ة
العالمية الرئيسية ،جدول األعمال البيئي العالمي ،ويعمل على التنفيذ المتسق للبع�د البيئ�ي
للتنمية المستدامة داخل منظومة األمم المتحدة ،ويق�وم ب�دور الم�دافع المخ�ت� ع�ن البيئ�ة
العالمية .ويسعى البرنامج الفرع�ي بش�أن الك�وارث والنزاع�ات الت�ابع لبرن�امج البيئ�ة إل�ى
التقليل إلى الحد األدنى من األخطار البيئية التي تھ�دد رف�ا� اإلنس�ان والناتج�ة م�ن أس�باب
بيئية ومن عواق�ب النزاع�ات والك�وارث .وفض��ً ع�ن ذل�ك ،تق�وم وح�دة البيئ�ة المش�تركة
بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الش��ون اإلنس�انية ،الت�ي يوج�د مقر��ا ف�ي
جنيف بسويسرا ،بحشد وتنس�يق التص�دي ال�دولي للط�وارئ فيم�ا يتعل�ق بالمخ�اطر البيئي�ة
الشديدة التي تسببھا النزاعات والكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية.
وفض��ً ع��ن ذل��ك ،تض��طلع لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة بآث��ار اإلش��عاع
ال��ذري ،الت��ي أنش��أتھا الجمعي��ة العام��ة ١٧اس��تجابة للمخ��اوف الواس��عة النط��اق بش��أن �ث��ار
اإلش���عاعات عل���ى ص���حة اإلنس���ان وعل���ى البيئ���ة ،بتقي���يم الجرع���ات اإلش���عاعية و�ث���ار
اإلش��عاعات ومخاطر���ا ف��ي جمي��ع أنح��ا� الع �الم .ويوج��د مق��ر أمان��ة لجن��ة األم��م المتح��دة
العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري في فيينا ،وتعمل تحت إشراف برنامج األمم المتح�دة
للبيئة.
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية
مكت��ب األم��م المتح��دة لتنس��يق الش���ون اإلنس��انية ،ال��ذي أنش��� ف��ي ع��ام ١٩٩١
ككي��ان داخ��ل األمان��ة العام��ة لألم��م المتح��دة��� ،و المس���ول ع��ن جم��ع الجھ��ات الفاعل��ة
اإلنسانية معا لضمان التصدي المتسق للط�وارئ .وتش�مل والي�ة المكت�ب تنس�يق التص�دي
اإلنساني ووضع السياسات والدعوة في المج�ال اإلنس�اني .وتش�مل أنش�طة المكت�ب ،عل�ى
سبيل المثال ،تقديم ال�دعم ف�ي تخط�يط التص�دي المش�ترك ب�ين الوك�االت ،وحش�د التموي�ل
اإلنساني ورص�د� ،واإلب��� والتحلي�ل وتب�ادل المعلوم�ات ،ونش�ر ف�رق التص�دي الس�ريع
من أجل توفير اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

١٦

الترتيب��ات الم�سس��ية والمالي��ة للتع��اون البيئ��ي ال��دولي ،ق��رار الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتح��دة
 ،A/RES/27/2997األمم المتحدة ،نيويورك ).(١٩٧٢
١٧

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ) ٩١٣دورة  ،(١٠األمم المتحدة ،نيويورك ).(١٩٥٥

ويع���� المكت��ب أيض �ا ً التأھ��ب للتخفي��� م��ن ����ار الك��وارث عل��ى المجتمع��ات
المحلية الضعيفة ،ال سيما في البلدان المعرضة للكوارث .ويعم�ل المكت�ب م�ع الحكوم�ات
الوطنية والھيئات اإلقليمي�ة و�يرھ�ا م�ن الوك�االت لتط�وير واختب�ار وتنفي�ذ الت�دابير الت�ي
تس��اعد عل��ى �نق��اذ األرواح ف��ي ح��االت الط��وارئ .كم��ا ي��وفر المكت��ب أدوات للتخط��يط
لحاالت الط�وارئ ،ورس�م خ�رائط األخط�ار ،و�ع�داد تق�ارير اإلن�ذار المبك�ر ،عل�ى س�بيل
الم���ال .ويعم��ل المكت��ب ،م��ع ش��ركائه ال��دوليين ،عل��ى ض��مان أن يك��ون المجتم��ع ال��دولي
مستعدا للتصدي للطوارئ اإلنسانية دون تأخير ومع تقديم المساعدة المناسبة.
منظمة الصحة العالمية
منظم��ة الص��حة العالمي��ة ،الت��ي أنش��ئت ف��ي  ،١٩٤٨ھ��ي وكال��ة األم��م المتح��دة
المتخصص��ة ف��ي مج��ال الص��حة ،وھ��ي الس��لطة التوجيھي��ة والتنس��يقية ف��ي مج��ال الص��حة
الدولية في منظومة األمم المتحدة .ولدى المنظمة  ١٩٤دولة عضوا ،وتض�طلع بوالياتھ�ا
م��ن خ���ل مقرھ��ا الرئيس��ي ف��ي جني��� ،وس��تة مكات��ب �قليمي��ة عل��ى نط��ا� الع��الم ،و١٥٠
مكتب�ا ً قطري�ا ً – وم��ن خ���ل التع��اون الو�ي��� م��ع الش��ركاء ال��وطنيين وال��دوليين ف��ي جمي��ع
أنحاء العالم .وتق�دم المنظم�ة ،بموج�ب دس�تورھا ،١٨وق�رارات مجل�� �دارتھ�ا ،وبص�فتھا
طرف��ا ف��ي ك��ل م��ن اتفاقي��ة التبلي��� المبك��ر واتفاقي��ة تق��ديم المس��اعدة ،ال��دعم التقن��ي ل��دولھا
األعضاء في مجال التصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية فيما يتعل�� بالص�حة العمومي�ة
والطب.
وبموج���ب الل���وائح الص���حية الدولي���ة ،المل�م���ة قانون���ا لل���دول ،تض���طلع منظم���ة
الصحة العالمية أيضا بمراقبة الصحة العامة في العالم ،وتتلقى اإلخطارات والتقارير من
الدول وتقيِّمھا كما ھو مطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية ،وتدعم ال�دول األعض�اء،
وتنس��� التص��دي المتعل��� بالص��حة العمومي��ة لمجموع��ة واس��عة م��ن األح��داث والمخ��اطر
الص��حية ،بم��ا ف��ي ذل��� المخ��اطر البيولوجي��ة والكيميائي��ة والمتص��لة باإلش��عاعات .وت��دعم
المنظمة ال�دول أيض�ا ف�ي تط�وير الق�درات األساس�ية للص�حة العمومي�ة ال��م�ة للتص�دي
لھذه المخاطر.

١٨

دستور منظم�ة الص�حة العالمي�ة ال�ذي اعتم�ده م��تمر الص�حة ال�دولي ،نيوي�ور� )،(١٩٤٦
بصيغته المعدلة حتى عام .٢٠٠٥

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
المنظم��ة العالمي��ة لألرص��اد الجوي��ة ھ��ي المنظم��ة المختص��ة ف��ي منظوم��ة األم��م
المتح��دة ب���أن حال��ة وس��لوك الغ��الف الج��وي ل��ألرض ،وتفاعل��ه م��ع المحيط��ات ،والمن��ا�
الذي ينتج عنه ،وتوزيع موارد المياه الن�اتج م�ن ذل�ك .وكان�ت المنظم�ة الدولي�ة لألرص�اد
الجوية ،التي تأسست في عام  ،١٨٧٣ھي سلف المنظمة العالمية لألرصاد الجوي�ة ،الت�ي
تأسست رسميا عندما دخلت اتفاقي�ة المنظم�ة العالمي�ة لألرص�اد الجوي�ة ١٩حي�ز النف�اذ ف�ي
عام  .١٩٥٠وأصبحت المنظمة وكال�ة متخصص�ة تابع�ة لألم�م المتح�دة ف�ي ع�ام ،١٩٥١
بوالي��ة ت���مل مج��االت األرص��اد الجوي��ة )الطق��� والمن��ا�( ،والھي��درولوجيا التطبيقي �ة،
والعلوم الجيوفيزيائية ذات الصلة.
ولدى المنظمة بنية تحتية تنفيذية مؤلفة من عدد م�ن المراك�ز العالمي�ة لألرص�اد
الجوية ،ومراكز المعالجة العالمية للتنبؤات البعي�دة الم�دى ،والمراك�ز المناخي�ة اإلقليمي�ة،
والمراكز اإلقليمية المتخصصة في األرصاد الجوية .ويقوم بعض ھذه المراك�ز اإلقليمي�ة
المتخصص��ة ف��ي األرص��اد الجوي��ة ب��دعم الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة م��ن خ��الل ت��وفير
مخرجات نمذجة االنتقال الجوي.
وت���رو� المنظم���ة التع���اون ب���ين أعض���ائھا ف���ي مج���ال إن����ا� وص���يانة ����بكات
األرص��اد الجوي��ة والمناخي��ة والھيدرولوجي��ة والجيوفيزيائي��ة ،وتب��ادل البيان��ات ،ومعالج��ة
البيانات وتوحيدھا القياسي ،ومن أجل تقديم المس�اعدة ،عن�د االقتض�ا� ،ف�ي مج�االت نق�ل
التكنولوجيا والتدريب والبحوث .كما تعزز المنظمة التعاون بين خدمات األرصاد الجوية
والھيدرولوجية الوطنية لدى أعضائھا.
وتحفز المنظمة تطبيق األرصاد الجوية في خ�دمات الطق�� العمومي�ة م�ن أج�ل
تقديم خدمة أفضل للقطاعات الحساسة تج�اه الطق�� – م��ل الزراع�ة والطي�ران وال��حن
والبيئ���ة وإدارة الم���وارد المائي���ة – وم���ن أج���ل التخفي���ف م���ن �����ار الك���وارث الطبيعي���ة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تسھل المنظمة التبادل الحر وغير المقيد لمنتجات وخدمات البيان�ات
والمعلومات المتعلقة ب�الطق� والمن�ا� ف�ي الوق�ت الحقيق�ي أو القري�ب م�ن الحقيق�ي ب��أن
األمور المتعلقة بالسالمة واألمن العموميين والرفاه االقتصادي وحماية البيئة.

١٩

دستور المنظمة العالمية لألرصاد الجوية الذي اعتمده مؤتمر وا��نطن ،وا��نطن العاص�مة
) ،(١٩٤٧بصيغته المعدلة حتى عام .٢٠٠٧

معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الخلفية
يمث��ل النش��اط ا�ش��عاعي ���اھرة طبيعي��ة ،كم��ا أن مص��ادر ا�ش��عاعات الطبيعي��ة
تعكس مالمح البيئة .ولإلشعاعات والمواد المشعَّة تطبيقات مفي�دة كثي�رة ،يت�راو� نطاقھ�ا
بين توليد القوى واالس�تخدامات ف�ي مج�االت الط�ب والص�ناعة والزراع�ة .ويج�ب تق�دير
حج��م المخ��اطر ا�ش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة م��ن ج��را� ھ��ذه
التطبيقات ،والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر.
ولذلك فإن أنشطة مثل االستخدامات الطبية لإلشعاعات ،وتشغيل المنشآت النووية،
وإنتاج الم�واد المشع�ـّة ونقلھ�ا واس�تعمالھا ،والتص�رّ ف ف�ي النفاي�ات المشع�ـّة ،كلھ�ا يج�ب
إخضاعھا لمعايير األمان.
ً
وتن���يم األم��ان رقابي �ا مس���ولية وطني��ة .بي��د أن المخ��اطر ا�ش��عاعية ق��د تتج��اوز
الح��دود الوطني��ة� وم��ن ش��أن التع��اون ال��دولي أن يع��زز األم��ان ويدعم��� عل��ى النط���اق
الع��المي ،وذل��ك ع��ن طري��ق تب��ادل الخب��رات ،وتحس��ين الق��درات الكفيل��ة بالس��يطرة عل��ى
المخاطر ومنع الحوادث ،إل�ى جان�ب التص�د� للط�وارئ والتخفي�ف م�ن ح�دة م�ا ق�د ي�نجم
عنھا من عواقب وخيمة.
ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجب�ة ،كم�ا أن م�ن واجبھ�ا ت�وخي الح�ر�،
ويُتوقع منھا أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.
ومع��ايير األم��ان الدولي��ة ت��وفر ال��دعم لل��دول ف��ي الوف��ا� بم��ا عليھ��ا م��ن التزام��ات
بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي ،كتلك المتعلقة بحماية البيئة .كما أن لھذه المع�ايير
أثرھا في تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان ،فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�ار�
على النطاق الدولي.
وثم��ة ن��ام ع��المي لألم��ان الن��وو� قي��د العم��ل ويج��ر� تحس��ين� بص��ورة مس��تمرة.
وتشكـِّل معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،والتي تدعم تنفي�ذ الص�كوك الدولي�ة الملزم�ة
والبنى األساسية الوطنية لألمان ،حج�ر الزاوي�ة ف�ي ھ�ذا الن��ام الع�المي .وتش�كل مع�ايير
األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ھ��ذه
االتفاقيات الدولية.

معايير األمان الصادرة عن الوكالة
تنبثق حالة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن ن��ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذ�
يأذن للوكالة بأن تضع أو تعتمد ،بالتشاور مع األجھزة المختصة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع
الوك�االت المتخصص��ة المعني�ة ،وبالتع��اون معھ��ا عن�د االقتض��ا� ،مع�ايير س��المة ]مع��ايير

أمان[ بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات،
وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة الناتج�ة ع�ن اإلش�عاعات
المؤي���ـِّنة ،تح��� ِّدد مع���ايير األم���ان الص���ادرة ع���ن الوكال���ة المب���ادئ والمتطلب���ات والت���دابير
األساس��ية الخاص��ة باألم��ان لمراقب��ة تع��رُّ ض الن��اس لإلش��عاعات ومراقب��ة انط��الق الم��واد
المشعـّة في البيئة ،والح ّد من احتم�ال وق�و� أح�داث ق�د تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى
قل��ب مفاع��ل ن��ووي ،أو تفاع��ل ن��ووي متسلس��ل ،أو مص��در مش��عّ أو أي مص��در �خ��ر م��ن
مصادر اإلشعاعات ،والتخفيف من ح ِّدة العواقب المترتـِّبة على ھ�ذه األح�داث إذا م�ا ق� ِّدر
لھا أن تقع .وتطبـَّق المعايير عل�ى المراف�ق واألنش�طة الت�ي تنش�أ منھ�ا مخ�اطر إش�عاعية،
بم��ا ف��ي ذل��� المنش���ت النووي��ة ،واس��تخدام المص��ادر اإلش��عاعية والمشع �ـّة ،ونق��ل الم��واد
المشعـّة ،والتصرّ ف في النفايات المشعـّة.
١
وتش��تر� ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن ف��ي ھ��دف واح��د ھ��و حماي��ة حي��اة البش��ر
وصحتھم وحماية البيئ�ة .ويج�ب أن تص�مَّم وتـُنف�ـَّذ ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن بطريق�ة
متكاملة بحيث ال تخ ّل تدابير األمن باألمان وال تخ ّل تدابير األمان باألمن.
وتعك�س مع�ايير األم�ان الص��ادرة ع�ن الوكال�ة توافق�ا ً دولي�ا ً ف�ي اآلراء ح�ول ماھي��ة
العناصر التي تشكـِّل مستوى عاليا ً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة
لإلشعاعات المؤيـِّنة .ويتم إصدار ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير األمان الصادرة ع�ن
الوكالة ،وھي تنقسم إلى ثالث فئات )انظر الشكل .(١
أساسيات األمان
تعرض أساسيات األم�ان أھ�داف ومب�ادئ الحماي�ة واألم�ان ،وتوف�ـّر األس�اس ال�ذي
تقوم عليه متطلبات األمان.
متطلبات األمان
تح�� ِّدد مجموع��ة متكامل��ة ومتس��اوقة م��ن متطلب��ات األم��ان المتطلب��ات الت��ي يج��ب
اس��تيفاؤھا لض��مان حماي��ة الن��اس والبيئ��ة ،س��واء ف��ي الوق��ت الحاض��ر أو ف��ي المس��تقبل.
وتخضع المتطلبات ألھداف ومبادئ أساسيات األمان .وإذا لم يتم استيفاء ھذه المتطلبات،
يجب اتخاذ تدابير لبلوغ أو استعادة مستوى األمان المطلوب .وشكل المتطلبات وأس�لوبھا
ييسـِّران استخدامھا بشأن وضع إطار رق�ابي وطن�ي عل�ى نح�و مت�وائم .والمتطلّب�ات ،بم�ا
ف�ي ذل��� المتطلب��ات ’الش��املة‘ المر ّقم��ة ،يُع َّب��ر عنھ�ا بجم��ل تب��دأ بفع��ل ’يل���م‘ .والعدي��د م��ن
١

انظر أيضا ً المنشورات الصادرة في إطار سلسلة وثائق األمن النووي الصادرة عن الوكالة.

المتطلب��ات ليس��ت موجّ ھ��ة إل��ى ط��ر� مح��دد� بم��ا يقتض��ي ض��منا ً مس��ؤولية األط��را�
المختصّة حيال الوفاء بھا.
أساسيات األمان
مبادئ األمان األساسية
متطلـِّبات األمان العامة

متطلـِّبات األمان المحدَّدة

الجزء  -١اإلطار الحكومي والقانوني
والرقابي لألمان

 -١تقييم المواقع ألغراض المنشآت النووية

الجزء  -٢القيادة واإلدارة فيما يخص
األمان

 -٢أمان محطات القوى النووية
 -١-٢التصميم
 -٢-٢اإلدخال في الخدمة والتشغيل

الجزء  -٣الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر
اإلشعاعية
الجزء  -٤تقييم األمان فيما يخص المرافق
واألنشطة

 -٣أمان مفاعالت البحوث

التصرف في النفايات المشعـَّة تمھيداً
الجزء -٥
ّ
للتخلـُّص منھا

 -٤أمان مرافق دورة الوقود النووي

الجزء  -٦اإلخراج من الخدمة وإنھاء األنشطة

 -٥أمان مرافق التخلـُّص من النفايات المشعـَّة

الجزء  -٧التصدِّ ي والتأھـُّب للطوارئ

 -٦نقل المواد المشعـَّة على نحو مأمون

مجموعة أدلـَّة األمان

الشكل  :١الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة
أدلة األمان
توفـِّر أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية االمتثال لمتطلب�ات األم�ان� بم�ا يش�ير
إلى توافق دولي في اآلراء على ض�رورة ات�ـِّخاذ الت�دابير الم�ـُوصى بھ�ا )أو ت�دابير بديل�ة
مكافئة لھا( .وتعرض أدلـَّة األمان الممارسات الدولية الجيدة وتعمل ب�اطراد عل�ى تجس�يد
أفضل الممارسات من أجل مساعدة المستخدمين في سعيھم الدؤوب إلى تحقيق مس�تويات
أمان رفيعة .ويُعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".

تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الھيئ���ات الرقابي���ة و�يرھ���ا م���ن الس���لطات الوطني���ة ذات الص���لة ھ���ي المس���تخدمة
الرئيس��ية لمع��ايير األم��ان ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة .وت��ـُستخدم مع��ايير األم��ان
الصادرة عن الوكالة أيضا ً من جانب منظمات مشاركة في الرعاية ومن جان�ب منظم�ات
عدي���دة تق���وم بتص���ميم وتش���ييد وتش���غيل مراف���ق نووي���ة ،باإلض���افة إل���ى منظم���ات ت���ـُعنى
باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشعـَّة.
ومعايير األمان الصادرة عن الوكالة قابلة للتطبيق ،حسب االقتض�اء ،ط�وال كام�ل
عمر تشغيل المرافق واألنشطة جميعھا – القائم منھا والمستج ّد – المس�تخدمة لأل��راض
الس��لمية ،كم��ا تنطب��ق عل��ى اإلج��راءات الوقائي�ة الھادف��ة إل��ى تقل��يص المخ��اطر اإلش��عاعية
القائمة .ويمكن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھ�ا الوطني�ة المتعلق�ة ب�المرافق
واألنشطة.
ُلزمة للوكالة فيما يخص عملياتھا
ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان م ِ
ُلزمة أيضا ً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.
ھي ذاتھا وم ِ
كما تشكـِّل معايير األمان الصادرة عن الوكالة األساس لخدمات استعراض األم�ان
التي تضطلع بھا الوكالة ،وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بن�اء الكف�اءة ،بم�ا ف�ي ذل�ك وض�ع
وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.
وتتضم �ـَّن االتفاقي��ات الدولي��ة متطلب��ات مماثل��ة للمتطلب��ات المنص��وص عليھ��ا ف��ي
ُلزمة لألطراف المتعاقدة .ومع�ايير األم�ان
معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،فتجعلھا م ِ
الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ،م��ع اس��تكمالھا باالتفاقي��ات الدولي��ة ومع��ايير الص��ناعة ومتطلب��ات
وطنية تفصيلية ،ترس�ي أساس�ا ً مت�ـَّسقا ً لحماي�ة الن�اس والبيئ�ة .وس�يكون ثم�ة أيض�ا ً بع�ض
الجوانب الخاصة المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا عل�ى المس�توى ال�وطني.
فعلى سبيل المثال ،إن المقصود بالعديد من معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،ال س�يما
المعايير التي تتناول جوانب األم�ان ف�ي عملي�ة التخط�يط أو التص�ميم ،ھ�و أن تنطب�ق ف�ي
المق��ام األول عل��ى المراف��ق واألنش��طة الجدي��دة .وق��د ال ت �ـُستوفى المتطلب��ات المح � َّددة ف��ي
معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة عل�ى نح�و كام�ل ف�ي بع�ض المراف�ق القائم�ة الت�ي ت�م
بناؤھا وفقا ً لمعايير سابقة .وعلى ف�رادى ال�دول أن تت�ـَّخذ ق�رارات بش�أن الطريق�ة ال��زم
إتـِّباعھا في تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة على تلك المرافق.
واالعتبارات العلمية التي تشكـِّل أساس معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ت�وفر
ركيزة موضوعية للقرارات المتعلقة باألمان؛ بيد أنه يجب أيضا ً على مت�ـَّخذي الق�رارات
إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يجلبھ�ا فع�ل أو نش�اط
ما مقابل ما يرتبط به من مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا.

عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة
يشترك في إعداد واس�تعراض مع�ايير األم�ان ك� ٌّل م�ن أمان�ة الوكال�ة وخم�� لج�ان
مختصة بمعايير األمان ،في مج�االت التأھ�� والتص�دي للط�وار� )لجن�ة مع�ايير التأھ��
والتصدي للط�وار�( )اعتب�ارً ا م�ن ع�ام  ،(٢٠١٦واألم�ان الن�ووي )لجن�ة مع�ايير األم�ان
النووي( ،واألمان ا�ش�عاعي )لجن�ة مع�ايير األم�ان ا�ش�عاعي( ،وأم�ان النفاي�ات المش�عة
)لجنة معايير أمان النفايات( ،والنقل الم�أمون للم�واد المش�عة )لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل(،
ولجن��ة معني��ة بمع��ايير األم��ان )لجن��ة مع��ايير األم��ان( تش��رف عل��ى برن��ام� مع��ايير أم��ان
الوكالة )أنظر الشكل .(٢
ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة تس�مية خب�راء للج�ان مع�ايير األم�ان،
ولھا أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير .ويعيـ ِّن الم�دير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير
األمان ،وھي تض�م مس�ؤولين حك�وميين كب�اراً مم�ن يُع َھ�د إل�يھم بمس�ؤولية وض�ع مع�ايير
وطنية.
وأنشئ نظام إداري يـُعنى بعمليات تخطيط معايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة
ووض��عھا واستعراض��ھا وتنقيحھ��ا وإرس��اء العم��ل بھ��ا .وھ��و يعب �ـِّر ع��ن والي��ة الوكال��ة،
والرؤية بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالستراتيجيات في مج�ال األم�ان،
والوظائف والمسؤوليات الموازية لذلك.
نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛
استعراض تجريه لجان معايير األمان
ولجنة معايير األمان

األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح
المعيار القائم
مسودة
استعراض تجريه
لجنة )لجان( معايير
األمان
الصيغة النھائية

مسودة
الدول األعضاء
تعليقات

إقرار لجنة معايير األمان

الشكل  :٢عملية استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم.

التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى
عند وضع معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،ت�خ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات
لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة ب�ث��ار اإلش��عا� ال��ذري وتوص��يات ھيئ��ات الخب��راء
الدولي��ة ،وف��ي مق � ِّدمتھا اللجن��ة الدولي��ة للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات .وتوض��ع بع��� مع��ايير
األمان بالتعاون مع ھيئات أخرى في منظومة األم�م المتح�دة أو م�ع وك�االت متخص�ـِّصة
أخرى ،بما فيھا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح�دة ،وبرن�ام� األم�م المتح�دة للبيئ�ة،
ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة ،ووكال��ة الطاق��ة النووي �ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي
الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،ومنظمة الصحة العالمية.

تفسير النص
يج������ب أن تـُفس������ـَّر المص������طلحات المتص������لة باألم������ان عل������ى نح������و تعريفھ������ا
ف���ي مســـ����ـرد مصطلحـــ����ـات األمـــ����ـان الخـــــ����ـاص بالوكالــ����ـة )انظ����ر الموقـــــ����ـع:
 .(http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htmوبخ�������الف ذل�������كُ ،تس�������تخدَ م
الكلمات بالھجاء والمعاني المح َّددة لھا في الطبعة األخيرة من "قاموس أكسفورد الم�وجز".
وفيما يخص أدلـَّة األمان ،تكون الحجية لصيغة النص المحرَّ رة باللغة اإلنكليزية.
ويرد في القسم  ،١أي المقدمة ،من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك�ل معي�ار ف�ي
سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وھدفه ونطاقه وھيكله.
أما المواد الت�ي ال يوج�د لھ�ا أي موض�ع مالئ�م ف�ي ن�ص الم�تن )ك�المواد اإلض�افية
لنص المتن أو المنفصلة عنه ،التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص الم�تن،
أو تص��ف أس��اليب الحس��اب أو اإلج��راءات أو الح��دود والش��روط( فيج��وز عرض��ھا ف��ي
تذييالت أو مرفقات.
وي�ـُعتبر أي ت��ذييل ،ف��ي حال��ة �دراج��ه ،ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن معي��ار األم��ان .ويك��ون
للمواد الواردة في تذييل ما نفس الوضع كنص الم�تن وتض�طلع الوكال�ة بمس��ولية ت�أليف
تلك المواد .وتـُستخدَم المرفق�ات والحواش�ي التابع�ة لل�نص األساس�ي ،ف�ي حال�ة �دراجھ�ا،
م��ن أج��ل �عط��اء أمثل��ة عملي��ة أو ت��وفير معلوم��ات أو ش��روح �ض��افية .وال ت�ـُع ّد المراف��ق
والحواشي جزءاً ال يتجزأ من النص األساسي .وم�واد المرفق�ات الت�ي تنش�رھا الوكال�ة ال
تصدر بالضرورة من تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد م�ن ت�أليف جھ�ات
أخرى ضمن المرفقات بمعايير األمان .والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�ات تـُقت�ـَبس
ثم تواءم حسب االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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 -١مقدمة
الخلفية
 -١-١يخض��ع ھ��ذا المنش��ور م��ن منش��ورات متطلب��ات األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة
للھ��دف ال���وھري ل�م��ان ومب��ادئ األم��ان األساس��ية الم���ررة ف��ي منش��ور مع��ايير األم��ان
الص���ادر ع���ن الوكال���ة والمعن���ون مب���ادئ األم���ان األساس���ية ) .[١] (SF-1ويتن���او� ھ���ذا
المنشور ،على و��� الخص�و� ،المب�دأ  ،٩المتعل�ق بالترتيب�ات الوا��ب اتخاذھ�ا للتأھ�ب
للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لھا ].[١
 -٢-١ويراعي ھذا المنشور أي ً
ضا االتساق مع العنصر األساسي رق�م  ١١م�ن منش�ور
الوكالة المعنون أساسيات األمان النووي ] ،[٢المتعلق ب�التخطيط ألح�داث األم�ن الن�ووي
والتأھب والتصدي لھا .وھو ل�ذل� يتن�او� ترتيب�ات الط�وارئ الت�ي ي��ب أن تك�ون قا�م�ة
بصرف النظر عن الحدث البادئ لحالة الط�وارئ ،ال�ذي يمك�ن أن يك�ون ح�دثا ً طبيعي�ا ً أو
خطأ بشريا ً أو عطالً ميكانيكيا ً أو غير ميكانيكي أو حدثا ً متصالً باألمن النووي.
 -٣-١وق���د أص���درت الوكال���ة ف���ي ع���ام  ٢٠٠٢منش���ور متطلب���ات األم���ان المعن���ون
١
التأھ��ب للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية والتص��دي لھ��ا ) ،(GS-R-2برعاي��ة مش��تركة
م����ن س����بع منظم����ات دولي����ة )منظم����ة األغذي����ة وال�راع����ة ل�م����م المتح����دة )ال�����او(،
والوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة )الوكال���ة( ،ومنظم���ة العم���� الدولي���ة ،ووكال���ة الطاق���ة
النووي���ة التابع����ة لمنظم���ة التع����اون والتنمي���ة ف����ي المي���دان االقتص����ادي )وكال���ة الطاق����ة
النووي�����ة( ،ومنظم�����ة الص�����حة للبل�����دان األمريكي�����ة ،ومكت�����ب األم�����م المتح�����دة لتنس�����يق
الش���ؤون اإلنس���انية ،ومنظم���ة الص���حة العالمي���ة( .وھ���ذا المنش���ور الخ���ا� بمتطلب���ات
األم���ان ھ���و نس���خة من�ح���ة م���ن المنش���ور رق���م  GS-R-2م���ن سلس���لة مع���ايير األم���ان
الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ،مح َّدث��ة لمراع��اة التط��ورات والخب��رة المكتس��بة من��ذ ع��ام .٢٠٠٢
وخ���ال� عملي���ة التن����ي� ،روعي���ت ،عل���ى س���بي� المث���ا� ال الحص���ر ،الخب���رة المكتس���بة
م���ن التص���دي للح���ادث ال���ذي وق���ع ف���ي محط���ة فوكوش���يما داييتش���ي لل����و� النووي���ة،
وتوص����يات الل�ن����ة الدولي����ة للوقاي����ة م����ن اإلش����عاعات ] .[٣وي����رد ف����ي دليل����ي األم����ان
الص�����ادرين ع�����ن الوكال�����ة المعن�����ون أح�����دھما المع�����ايير المت� َّ
����وخى اس�����تخدامھا ف�����ي
١

منظم��ة األغذي��ة وال�راع��ة ل�م��م المتح��دة ،والوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،ومنظم��ة العم���
الدولي��ة ،ووكال��ة الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��ادي ،ومنظم��ة
الصحة للبلدان األمريكية ،ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومنظمة الصحة العالمي�ة،
التأھب للطوارئ النووية أو اإلش�عاعية والتص�دي لھ�ا ،سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة،
 ،GS-R-2الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٢
١

التأھ�����ب للط�����وارئ النووي�����ة أو اإلش�����عاعية والتص�����دي لھ�����ا ) [٤] (GSG-2وا�خ�����ر
)[٥] Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency (GS-G-2.1
م�ي����د م����ن التفاص����يل ع����ن المتطلب����ات المق����رر� ف����ي المنش����ور  ،GS-R-2ويق����دمان
توص���يات وإرش���ادات بش���أن تنفي���ذھا .وإض���افة إل���ى ذل���ك ،يتض���من المنش���ور المعن���ون
Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents

)) [٦] Involving Radioactive Material (TS-G-1.2 (ST-3إرش�ادات بش�أن التخط�يط
والتأھب للتصدي للطوارئ الناجمة عن حوادث النقل المنطوية على مواد مشعة.
 -٤-١ويتن��اول ھ��ذا المنش��ور الخ��ا� بمتطلب��ات األم��ان متطلب��ات التأھ��ب والتص��دي
للطوارئ النووية أو اإلش�عاعية )بم�ا يش�مل متطلب�ات االنتق�ال إل�ى حال�ة تع�ر� قائم�ة(.
وتش���ير منش���ورات أم���ان أخ���ر� إل���ى ھ���ذ� المتطلب���ات فيم���ا يتعل���ق بالتأھ���ب والتص���دي
للطوارئ ،وتتسق معھا.
 -٥-١ويمكن أن يشارك ف�ي التص�دي لح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية العدي�د
من المنظمات الوطنية )مثل المنظمة المش ِّغلة ومنظمات التص�دي عل�ى المس�تو� المحل�ي
واإلقليمي والوطني( فض�الً ع�ن المنظم�ات الدولي�ة .ويمك�ن أن تك�ون الوظ�ائف المنوط�ة
بالعديد من ھ�ذ� المنظم�ات فيم�ا يتعل�ق بالتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية مماثل�ة
للوظائف المنوطة بھا فيما يتعلق بالتصدي للط�وارئ التقليدي�ة .إال أن التص�دي للط�وارئ
النووية أو اإلش�عاعية ق�د تش�ارك في�� أيض�ا ً وك�االت متخصص�ة وخب�را� تقني�ون .ول�ذلك
يتعيَّن ،لكي يكون التصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية فع�االً ،أن يك�ون منس�قا ً تنس�يقا ً
جيداً ،وأن تتكامل ترتيبات الط�وارئ عل�ى نح�و مناس�ب م�ع ترتيب�ات التص�دي للط�وارئ
التقليدية ومع تدابير التصدي ألحداث األمن النووي.
 -٦-١وتش��ترك ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن ف��ي ھ��دف حماي��ة حي��ا� البش��ر وص��حتھم
وحماي��ة البيئ��ة .وتش��ير الفق��ر�  ١٠-١م��ن المرج��ع ] [١إل��ى أن��� ”يج��ب أن تص �مَّم ت��دابير
األمان وتدابير األمن وأن تن َّف�ذ بطريق�ة متكامل�ة بحي�ث ال ُتخ�ل ت�دابير األم�ن باألم�ان وال
ُتخل تدابير األمان باألمن“ .ويؤكد ذلك أھمية التنس�يق الفع�ال ب�ين ت�دابير األم�ان وت�دابير
األمن فيما يتعلق بالتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -٧-١ويتضمن ھذا المنشور أيضا ً إرش�ادات بش�أن (١) :التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ
النووي���ة أو اإلش���عاعية م���ن جان���ب المنظم���ات الدولي���ة ذات الص���لة ،و) (٢التنس���يق ب���ين
الوكاالت الذي يتم من خالل اللجنة المش�تركة ب�ين الوك�االت المعني�ة بالتص�دي للط�وارئ
اإلشعاعية والنووية.

٢

 -٨-١ويفت��رض أن تك��ون ل��دى ال��دول الت��ي ُتط ِّب��ق ھ��ذه المتطلب��ات بني��ة أساس��ية قائم��ة
لغ�رض تنظ�يم أم��ان المراف�ق واألنش��طة الت�ي يمك��ن أن تش� ِّكل مخ��اطر إش�عاعية .ويش��مل
ذلك وجود قوانين ولوائح ِّ
تنظم التشغيل المأمون للمرافق والقيام باألنشطة بأمان ،ووجود
ھيئ��ة رقابي��ة مس��تقلة مكلَّف��ة بالمس��ؤوليات ع��ن إرس��اء وإنف��اذ قواع��د للتش��غيل الم��أمون
ولالض��طال� باألنش��طة بأم��ان .وف��ي ھ��ذا الس��ياق ،أص��درت الوكال��ة منش��وري متطلب��ات
األم��ان العام��ة بش��أن اإلط��ار الحك��ومي والق��انوني والرق��ابي لألم��ان )[٧] (GSR Part 1
وبش��أن الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات وأم��ان المص��ادر اإلش��عاعية :مع��ايير األم��ان األساس��ية
الدولية ).[٨] (GSR Part 3
 -٩-١وفضالً عن ذلك ،يُفترض أن يكون لدى الدول الت�ي ُتطبِّ�ق ھ�ذه المتطلب�ات بني�ة
أساس��ية قائم��ة لغ��رض تنظ��يم األم��ن الن��ووي للم��واد النووي��ة والم��واد المش��عة األخ��رى،
والمرافق واألنشطة المتصلة بھا ،فضالً عن تدابير لألمن النووي للمواد النووية والم�واد
المش��عة األخ��رى الخارج��ة ع��ن ال��تحكم الرق��ابي .ويش��مل ذل��ك أيض �ا ً وج��ود ھيئ��ة رقابي��ة
مس���تقلة وك���ذلك س���لطات مختص���ة أخ���رى ذات مس���ؤوليات ع���ن تنظ���يم األم���ن الن���ووي.
وفي ھذا السياق ،ترد توصيات في منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة ع�ن الوكال�ة
].[١١-٩
الھدف
 -١٠-١يق��رر ھ��ذا المنش��ور المتطلب��ات المتعلق��ة بوج��ود مس��توى مناس��ب م��ن التأھ��ب
والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية .ويُقصد أن يؤدي تطبيق ھذه المتطلب�ات أيض�ا ً
إلى تخفيف عواقب الطوارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية ف�ي ح�ال وقوعھ�ا ر��م ك�ل م�ا يب�ذل
من جھود لمنع وقوعھا.
 -١١-١وسيسھم الوفاء بھذه المتطلبات في مواءمة ترتيبات التأھب والتصدي للط�وارئ
النووية أو اإلشعاعية على نطاق العالم.
 -١٢-١ويُقصد من ھذه المتطلبات أن ُتطبقھا الحكومة على الصعيد الوطني عن طري�ق
اعتماد التشريعات وسن اللوائح ،وباتخاذ ترتيبات أخرى ،بما في ذلك إس�ناد المس�ؤوليات
)على سبيل المثال ،للمنظمة المش ِّغلة أو العاملين المختص�ين بتش�غيل مرف�ق أو نش�اط ،أو
المسؤولين المحليين أو الوطنيين ،أو منظمات التصدي ،أو الھيئ�ة الرقابي�ة( والتحق�ق م�ن
فعالية تنفيذھا.

٣

 -١٣-١ويُقص����د أيض����ا ً أن ُتس����تخد� ھ����ذه المتطلب����ات م����ن جان����ب منظم����ات التص����دي
والمنظمات المش ِّغلة والھيئة الرقابية فيم�ا يتعل�ق بالتأھ�ب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو
اإلشعاعية ،وكذلك من جان�ب الس�لطات المكلَّف�ة بمس��وليات التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ
على المستوى المحلي واإلقليمي وأيضا ً ،حسب االقتض�اء ،م�ن جان�ب المنظم�ات الدولي�ة
ذات الصلة على الصعيد الدولي.
النطاق
 -١٤-١تنطبق ھذه المتطلب�ات عل�ى التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية
فيما يتعلق بكل المرافق واألنشطة ،وكذلك المص�ادر ،الت�ي يمك�ن أن تتس�بب ف�ي تع�ر�
إش��عاعي أو تل��وث بيئ��ي أو قل��ق م��ن جان��ب الجمھ��ور بم��ا يب��رر اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة
وإجراءات أخرى للتصدي.
 -١٥-١وتنطب��ق ھ��ذه المتطلب��ات أيض��ا ً عل��ى التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ النووي��ة أو
اإلش��عاعية فيم��ا يتعل��ق بالوالي��ات القض��ائية الموج��ودة خ��ار� الموق��� الت��ي ق��د تحت��ا� إل��ى
اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أخرى للتصدي.
 -١٦-١وتنطبق ھذه المتطلبات على التأھب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية
بصرف النظر عن الح�دث الب�ادئ للط�ارئ ،س�وا ًء أوق�� الط�ارئ عق�ب ح�دث طبيع�ي أو
٢
خطأ بشري أو عطل ميكانيكي أو عطل آخر أو عقب حدث متصل باألمن الن�ووي  .وال
تش��مل ھ��ذه المتطلب��ات التأھ��ب ألح��داث األم��ن الن��ووي أو ت��دابير التص��دي الت��ي تخص��ھا
تحدي���داً ،الت���ي ت���رد توص���يات بش���أنھا ف���ي المراج���� ] .[١١-٩وتش���مل ت���دابير التص���دي
الم��ذكورة األنش��طة الرامي��ة إل��ى تحدي��د األدل��ة الملو���ة بنوي��دات مش��عة وجم��� تل��ك األدل��ة
وتغليفھا ونقلھا ،والتحليل الجنائي الن�ووي ،واإلج�راءات ذات الص�لة ،ف�ي س�ياق التحقي�ق
في الظروف المحيطة بأحداث األمن النووي .وتوفر المتطلبات المحددة في ھذا المنش�ور
نھجا ً منسَّقا ً ومتكامالً في التأھب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية الناجم�ة ع�ن
أحداث األمن النووي والتي توجب اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أخرى للتصدي م�ن
أجل وقاية أف�راد الجمھ�ور ،والع�املين وعم�ال الط�وارئ ،ومق�دمي المس�اعدة ف�ي ح�االت
الطوارئ ،والمرضى.
٢

تشير عبارة ’حدث متصل باألمن النووي‘ إلى حدث له تداعيات محتمل�ة أو فعلي�ة عل�ى األم�ن
الن��ووي يج��ب التص��دي لھ��ا .وتش��مل ھ��ذه األح��داث األعم��ال اإلجرامي��ة أو األعم��ال المتع َّم��دة �ي��ر
المأذون بھا المنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو ما يرتبط بذلك من مرافق أو أنش�طة،
أو األعمال الموجّ ھة ضد ھذه المواد والمرافق واألنشطة .ويمك�ن أن يتس�بب الح�دث المتص�ل ب�األمن
النووي ،من قبيل تخريب مرفق نووي أو تفجي�ر جھ�ا� خ�ا� بنش�ر اإلش�عاعات ،ف�ي وق�و� ط�ارئ
نووي أو إشعاعي.
٤

الھيكل
 -١٧-١يت��ألف ھ��ذا المنش��ور م��ن س��تة أقس��ام .وي��رد ف��ي القس��م  ٢تفس��ير ھ��ذ� المتطلب��ات
وب���دء نفاذھ���ا .ويق���رر القس���م � ٣اي���ات التأھ���ب والتص���دي للط���وارئ .ويق���رر القس���م ٤
المتطلب��ات العام��ة الت��ي يتع��ين الوف��اء بھ��ا قب��ل أن يتس��نى اتخ��اذ ترتيب��ات فعال��ة بش��أن
الطوارئ ،ويستخدم نھجا متدرجا لتحديد فئات التأھب للطوارئ التي وُ ��عت المتطلب�ات
بش��أنھا ،ويتن��اول بالتفص��يل و���� اس��تراتيجية للوقاي��ة اس��تناداً إل��ى األخط��ار الت��ي ي��تم
تقييمھا .ويقرر القسم  ٥المتطلبات التي يتعين الوف�اء بھ�ا ألداء الوظ�ائف الت�ي لھ�ا أھمي�ة
حاسمة لفعالي�ة التص�دي للط�وارئ .ويق�رر القس�م  ٦المتطلب�ات المتعلق�ة بالبني�ة األساس�ية
ال���رورية لو���� ترتيب��ات مناس��بة للتأھ��ب للط��وارئ والمحافظ��ة عل��ى تل��ك الترتيب��ات.
وترد في التذييل األول قيم إرشادية بش�أن الح�د م�ن تع�ر� عم�ال الط�وارئ ف�ي ح�االت
الط��وارئ النووي��ة أو ا�ش��عاعية .وت��رد ف��ي الت��ذييل ال���اني مع��ايير عام��ة الس��تخدامھا ف��ي
التأھب والتصدي للطوارئ .ويبيِّن المرفق انطب�اق الفق�رات ال�واردة ف�ي ال�نص عل�ى ك�ل
فئة من فئات التأھب للطوارئ.

 -٢التفسير وتسوية النزاعات وبدء النفاذ
التعاريف
 -١-٢تش��ير المص��طلحات المس��تخدمة ف��ي ھ��ذا المنش��ور إل��ى المع��اني ال��واردة تح��ت
عن��وان ’التع��اريف‘ ف��ي الص��فحة  .٧٩و ُتس��تخدم المص��طلحات حس��ب تعريفھ��ا ال��وارد ف��ي
مس��رد مص��طلحات األم��ان الص��ادر ع��ن الوكال��ة ،طبع��ة ع��ام  ،[١٢] ٢٠٠٧إذا ل��م تك��ن
معرَّ فة على خالف ذلك تحت عنوان ’التعاريف‘.
التفسير
 -٢-٢باس��ت�ناء م��ا يجي��ز� ص��راحة مجل��� إدارة المنظم��ة الراعي��ة ذات الص��لة ال��ذي
ينص عليه دستورھا ،ال يكون أي تفسير لھذا المعيار بواسطة أي م�ن مس��ولي المنظم�ة
الراعي��ة أو موظ��ف م��ن موظفيھ��ا ،م��ا ع��دا أي تفس��ير خط��ي ص��ادر ع��ن الم��دير الع��ام
للمنظمة الراعية ،ملزما ً للمنظمة الراعية.

٥

تسوية النزاعات
 -٣-٢متطلب��ات ھ��ذا المعي��ار مق��ررة با�ض��افة إل��ى المتطلب��ات المنطبق��ة أخ��رى ،مث��ل
المتطلب��ات المنص��و� عليھ��ا ف��ي االتفاقي��ات الملزم��ة والق��وانين والل��وائح الوطني��ة ذات
الصلة ،وليس بدالً منھا.
 -٤-٢في حاالت التضارب بين متطلبات ھذا المعيار ومتطلبات منطبقة أخرى ،تح�دد
الحكومة أو الھيئة الرقابية ،حسب االقتضاء ،المتطلبات الواجب إنفاذھا.
 -٥-٢ليس في ھذا المعي�ار م�ا يفسَّ�ر عل�ى أن�ه يقيّ�د أي إج�راءات ق�د تك�ون ض�رورية
على نحو آخر للوقاية واألمان ،أو على أنه يعفي األطراف المشار إليھ�ا ف�ي ھ�ذا المعي�ار
من االمتثال للقوانين واللوائح المنطبقة.
بدء النفاذ
 -٦-٢تتوقع األمانة أن توضع ،بشأن العمليات الخاصة بالوكالة نفسھا والعمليات الت�ي
تقدم الوكالة المساعدة فيھا ،ترتيبات للوفاء بھ�ذه المتطلب�ات ف�ي غض�ون فت�رة ال تتج�اوز
سنة واحدة من تاريخ نشر ھذا المعيار.
 -٧-٢ويبدأ نفاذ ھذا المعيار في غضون فترة ال تتجاوز سنة واحدة م�ن ت�اريخ نش�ره،
فيما يتعلق بجميع المنظمات الراعية ،وفقا لوالية كل منھا.
 -٨-٢ويبدأ نفاذ ھذا المعيار ،إذا قررت دولة ما اعتم�اده ،ف�ي الوق�ت المش�ار إلي�ه ف�ي
وثيقة االعتماد الرسمية الصادرة عن تلك الدولة ،ويفضل أن يكون ذلك في غضون فترة
ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ نشرھا.

 -٣غايات التأھـّب والتصدّ ي للطوارئ
غاية التأھب للطوارئ
 -١-٣ال�اي�ة م��ن التأھ�ب للط��وار� ھ��ي ض�مان وج��ود ق��درات مناس�بة داخ��ل المنظم��ة
المش � ِّ�لة وعل��ى المس��توى المحل��ي وا�قليم��ي وال��وطني ،وك��ذلك ،عن��د االقتض��اء ،عل��ى
المستوى الدولي ،من أج�ل التص�دي الفع�ال ف�ي ح�االت الط�وار� النووي�ة أو ا�ش�عاعية.
وتتعلق ھذه القدرات بمجموع�ة متكامل�ة م�ن عناص�ر البني�ة األساس�ية تش�مل ،عل�ى س�بيل
المثال ال الحصر ،م�ا يل�ي :الص��حيات والمس��وليات� والتنظ�يم والتوظي�ف� والتنس�يق�
٦

والخط��ط واإلج��راءات؛ واألدوات والمع��دات والمراف���؛ والت��دريب والتم��ارين؛ ونظامً��ا
لإلدارة.
غايات التصدي للطوارئ
-٢-٣
كما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(

ف��ي ح��ا�ت الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ،تك��ون غاي��ات التص��دي للط��وارئ

استعادة السيطرة على الحالة والتخفيف من عواقبھا؛
إنقاذ األرواح؛
اجتناب اآلثار القطعية الشديدة أو تقليصھا إلى أدنى حد؛
األولي���ة وت���وفير الع���الج الطب���ي الحاس���م األھمي���ة وإدارة ع���الج
تق���ديم اإلس���عافات َّ
اإلصابات اإلشعاعية؛
الحد من احتمال حدوث آثار عشوائية؛
إبقاء الجمھور على علم والحفاظ على ثقته؛
التخفيف من العواقب غير اإلشعاعية ،بالقدر الممكن عمليا؛ً
وقاية الممتلكات والبيئة ،بالقدر الممكن عملياً؛
التحض���ير �س���تئناف األنش���طة ا�جتماعي���ة وا�قتص���ادية العادي���ة ،بالق���در الممك���ن
عمليا ً.

 -٤المتطلبات العامة
المتطلب رقم  :١نظام إدارة الطوارئ
ومنس��� إلدارة الط��وارئ م��� ����� الت����ب
ت����� ال��وم��ة و���� وتع ُّھ��د نظ��ام مت�ام���
َّ
والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية.
 -١-٤تكف��ل الحكوم��ة وض��� وتع ُّھ��د نظ��ام إلدارة الط��وارئ عل��ى أراض��ي الدول��ة وف��ي
نط��ا� و�يتھ��ا القض��ائية ألغ��را� التص��دي للط��وارئ م��ن أج��ل حماي��ة الحي��اة البش��رية
والصحة والممتلكات والبيئة في حال وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.
 -٢-٤يص �مَّم نظ��ام إدارة الط��وارئ بحي��ث يتناس��ب م��� نت��ائ� تقي��يم األخط �ار )انظ��ر
الفقرات  ١٨-٤إلى  ،(٢٦-٤ويتيح التصدي الفع�ال للط�وارئ فيم�ا يتعل�� باألح�داث الت�ي
يكون من المعقول توقعھا )بما فيھا األحداث التي يكون احتمال وقوعھا ضئيالً للغاية(.
٧

 -٣-٤يُدمج نظام إدارة الطوارئ ،إلى المدى الممكن عمليا ،في نظام إلدارة الطوارئ
يشمل جميع األخطار )انظر الفقرتين  ٦-٥و.(٧-٥
 -٤-٤تكفل الحكومة تنسيق واتساق ترتيبات الطوارئ الوطنية مع ترتيب�ات الط�وارئ
٣
الدولية ذات الصلة .
المتطلب رقم  :٢األدوار والمسؤوليات في مجال التأھب والتصدي للطوارئ
تض���� الح�وم���ة ترتيب���ات ل��ال���ة أن ت����ون األدوار والمس���ؤوليات المتعل����ة بالتأھ���ب
والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية محددة ومسندة بوضوح.

عام
 -٥-٤تتخ��ذ الحكوم��ة االس��تعدادات المناس��بة لتو ُّق��ع الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية
واالستعداد لھا والتصدي لھا والتعافي منھا في المنظمة المش ِّغلة وعل�ى المس�توى المحل�ي
واإلقليم��ي وال��وطني ،وك��ذلك ،بحس��ب االقتض��اء ،عل��ى المس��توى ال��دولي .وتش��مل ھ��ذ�
االستعدادات اعتماد تشريعات وسنَّ لوائح لتنظيم التأھب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو
اإلشعاعية تنظيما ً فعاالً على المستويات كافة )انظر الفقرة .(١٢-١
 -٦-٤تكفل الحكومة وجود ترتيب�ات للتنظ�يم الفع�ال لتق�ديم تعويض�ات فوري�ة وم�ئم�ة
لضحايا األضرار الناجمة عن الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -٧-٤تكف��ل الحكوم��ة أن تك��ون جمي��ع األدوار والمس��ؤوليات ع��ن التأھ��ب والتص��دي
للطوارئ النووية أو اإلش�عاعية موزع�ة مس�بقا ً بوض�و� ب�ين المنظم�ات المش� ِّغلة والھيئ�ة
٤
الرقابية ومنظمات التصدي .
 -٨-٤تكف��ل الحكوم��ة أن يك��ون ل��دى منظم��ات التص��دي والمنظم��ات المش � ِّغلة والھيئ��ة
الرقابية ما يلزم من الم�وارد البش�رية والمالي�ة و�يرھ�ا م�ن الم�وارد ،ف�ي ض�وء أدوارھ�ا
ومس���ؤولياتھا المتوقع���ة واألخط���ار الت���ي ي���تم تقييمھ���ا ،ل�س���تعداد والتص���دي للعواق���ب
اإلشعاعية و�ي�ر اإلش�عاعية ألي ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي ،س�واء أوق�ع الط�ارئ داخ�ل
الحدود الوطنية أو خارجھا.
٣

تشكل الترتيبات المحددة بموجب اتفاقية تقديم المس�اعدة وبموج�ب اتفاقي�ة التبلي�� المبك�ر ][١٣
أمثلة لترتيبات الطوارئ الدولية ذات الصلة للدول األطراف في ھاتين االتفاقيتين.
٤
يشمل ذلك أيضا ً توزيع األدوار والمسؤوليات ،حسب االقتضاء ،بين أعضاء الحكومة.
٨

 -٩-٤تكفل الحكومة اضطالع المنظمات المش ِّغلة ومنظمات التصدي والھيئ�ة الرقابي�ة
بتولي القيادة والحفاظ عليھا وممارستھا فيما يتعلق بالتأھ�ب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة
أو اإلشعاعية ].[١٤

آلية التنسيق
٥

 -١٠-٤تنشئ الحكومة آلية تنسيق وطنية تعمل في مرحلة التأھب ،بم�ا يتف�ق م�ع نظ�ام
إدارة الطوارئ ،وتتولى الوظائف التالية:
)أ(
)ب(
)ج(

)د(

)ھـ(

ضمان تحديد األدوار والمسؤوليات بوضوح وفھمھا من جانب المنظم�ات المش� ِّغلة
ومنظمات التصدي والھيئة الرقابية )انظر الفقرة (٧-٤؛
تنس���يق تقي���يم األخط���ار داخ���ل الدول���ة )انظ���ر الفق���رات م���ن  ١٨-٤إل���ى (٢٦-٤
واالستعراضات الدورية لألخطار التي يتم تقييمھا )انظر الفقرة (٢٥-٤؛
ِّ
تنس��يق ترتيب��ات الط��وارئ الت��ي تتخ��ذھا منظم��ات التص��دي والمنظم��ات المش��غلة
المختلف��ة والھيئ��ة الرقابي��ة عل��ى المس��توى المحل��ي واإلقليم��ي وال��وطني وض��مان
االتساق بينھا ،في إطار نھج شامل لجميع األخطار ،بما في ذلك ترتيب�ات التص�دي
ألحداث األمن النووي ذات الصلة ،وحسب االقتضاء الترتيبات التي تتخذھا ال�دول
األخرى والمنظمات الدولية؛
ضمان االتساق بين متطلب�ات ترتيب�ات الط�وارئ وخط�ط الط�وارئ وخط�ط األم�ن
الت��ي تض��عھا المنظم��ات المش � ِّغلة بن��ا ًء عل��ى م��ا تح��دده الھيئ��ة الرقابي��ة والس��لطات
المختصة األخرى المكلَّفة بمسؤوليات عن تنظيم األمن النووي ،بحسب االقتض�اء،
وضمان التكامل بين ھذه الترتيبات والخطط )انظـر الفقــرة )١٤-٤ب((؛
ضمان وجود ترتيبات طوارئ مالئمة ،داخل الموقع وخارجه على السواء ،حس�ب
االقتضاء ،فيما يتصل بالمرافق واألنشطة الخاضعة لل�تحكم الرق�ابي ،داخ�ل الدول�ة
وكذلك ،حسب االقتضاء ،خارج حدودھا ،وأيضا ً بالنسبة للمص�ادر غي�ر الخاض�عة
٦
للتحكم الرقابي ؛

٥

يمكن أن تختلف آلية ضمان التنسيق باختالف المھام .ويمك�ن أن تك�ون ھ�ذه ا�لي�ة ھيئ�ة قائم�ة
أو ھيئ��ة منش��أة ح��ديثا ً )م��ثالً لجن��ة مؤلف��ة م��ن ممثل��ين م��ن مختل��ف المنظم��ات والھيئ��ات( أُس��ندت لھ��ا
صالحية ضمان التنسيق الالزم.
٦
تشمل األمثلة على المصادر غير الخاضعة للتحكم الرقابي المصادر المھجورة أو المفق�ودة أو
المسروقة والمصادر الخاضعة لتحكم حكومي ولكنھ�ا غي�ر خاض�عة لل�تحكم الرق�ابي .وتش�مل األمثل�ة
أيضا ً المواد المشعة غير الخاضعة للتحكم الرقابي المبيَّنة في المرجع ].[١١
٩

)و(

)ز(
)ح(
)ط(

تنس����يق الترتيب����ات المتخ����ذ� إلنف����اذ االمتث����ال للمتطلب����ات الوطني����ة الت����ي تقررھ����ا
التش��ريعات والل��وائ� بش��أن التأھ��ب والتص��دي للط �ـوارئ )انظ��ر الفق��رات ،١٢-١
و ،٥-٤و(١٢-٤؛
تنسيق إجراء تحليل الحق ألي طارئ ،بم�ا يش�مل تحلي�ل التص�دي للط�ارئ )انظ�ر
المتطلب رقم (١٩؛
ض��مان وج��ود وتنفي��ذ ب��رام� مالئم��ة ومنس��قة للت��دريب والتم��ارين ،وض��مان تقي��يم
التدريب والتمارين تقييما ً منھجيا ً؛
تنسيق التواصل الفعال مع الجمھور تأھبا لوقوع طارئ نووي أو إشعاعي.

الھيئة الرقابية
 -١١-٤تكف��ل الحكوم��ة أن ترتيب��ات التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية
فيما يخص المرافق واألنشطة الواقعة تحت مسؤولية المنظمة المش� ِّغلة ي�تم التعام�ل معھ�ا
من خالل العملية الرقابية.
 -١٢-٤يُقتض���ى م���ن الھيئ���ة الرقابي���ة أن تض���ع أو تعتم���د ل���وائ� وأدل���ة لتحدي���د مب���ادئ
ومتطلبات األمان والمعايير المرتبطة بھا التي تستند إليھا أحكامھا وقراراتھا وإجراءاتھ�ا
الرقابي��ة ] .[٧وتش��مل ھ��ذه الل��وائ� واألدل��ة المب��ادئ والمتطلب��ات والمع��ايير المرتبط��ة بھ��ا
المتعلقة بالتأھب والتصدي للطوارئ فيما يخص المنظمة المش� ِّغلة )انظ�ر أيض�ا ً الفق�رتين
 ١٢-١و.(٥-٤
 -١٣-٤تش��ترط الھيئ��ة الرقابي��ة وج��ود ترتيب��ات للتأھ��ب والتص��دي للط��وارئ النووي��ة أو
اإلشعاعية للمنطقة الواقع�ة داخ�ل الموق�ع ألي مرف�ق أو نش�اط خاض�ع للمراقب�ة يمك�ن أن
يستلزم اتخاذ إجراءات للتصدي للطوارئ .و ُترسى ترتيبات الطوارئ المناسبة قبل جل�ب
المصدر إل�ى الموق�ع ،و ُتتخ�ذ ترتيب�ات الط�وارئ الكامل�ة قب�ل ب�دء تش�غيل المرف�ق أو ب�دء
النشاط .وتتحقق الھيئة الرقابية من االمتثال للمتطلبات المتعلقة بھذه الترتيبات.
 -١٤-٤تكفل الھيئة الرقابية ،قبل بدء تشغيل المرفق أو ب�دء النش�اط ،أن تك�ون ترتيب�ات
الط��وارئ المتخ��ذ� داخ��ل الموق��ع ،بالنس��بة لجمي��ع المراف��ق واألنش��طة الخاض��عة لل��تحكم
الرقابي التي يمكن أن تقتضي اتخاذ إجراءات للتصدي للطوارئ ،كما يلي:
)أ(

١٠

متكامل���ة ،بحس���ب االقتض���اء ،م���ع اإلج���راءات الت���ي تتخ���ذھا منظم���ات التص���دي
األخرى؛

)ب( متكامل�ة م��ع خط��ط الط��وارئ ف��ي س��يا� المرج�ع ] [٩وم��ع خط��ط األم��ن ف��ي س��يا�
المرجع ][١٠؛
)ج( ت���و ِّفر ،بالق����در الممك����ن عملي����اً ،ض����مان التص����دي الفع����ال للط����وارئ النووي����ة أو
اإلشعاعية.
 -١٥-٤تكفل الھيئة الرقابية إعط�اء المنظم�ة المش� ِّغلة م�ا يكف�ي م�ن الص��حيات �تخ�ا�
اإلج���راءات الوقائي���ة الض���رورية ف���وراً داخ���ل الموق���ع للتص���دي ألي ط���ارئ ن���ووي أو
إشعاعي يمكن أن يسفر عن عواقب خارج الموقع.

المنظمة المش ِّغلة
 -١٦-٤تضع المنظمة المش ِّغلة وتصون ترتيبات للتأھب والتصدي للطوارئ النووي�ة أو
اإلش��عاعية داخ��ل الموق��ع بالنس��بة للمراف��� أو األنش��طة الواقع��ة تح��ت مس��ؤوليتھا ،وفق �ا ً
للمتطلبات المنطبقة )انظر الفقرات  ١٢-١و ٥-٤و.(١٢-٤
 -١٧-٤تثبت المنظمة المش ِّغلة ،وتؤكد للھيئة الرقابية ،وجود ترتيبات طوارئ م�ن أج�ل
التصدي الفعال في الموقع للطوارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية المتعلق�ة ب�أي مرف�� أو نش�اط
واقع تحت مسؤوليتھا.
المتطلب رقم  :٣مسؤوليات المنظمات الدولية في مجال التأھب والتصدي للطوارئ
تنسق المنظم�ات الدولي�ة ذات الص�لة ترتيباتھ�ا ف�ي مج�ال التأھ�ب للط�وارئ النووي�ة أو
َّ
٧
اإلشعاعية ،وإجراءاتھا الخاصة بالتصدي للطوارئ.
المتطلب رقم  :٤تقييم األخطار
تكفل الحكومة إجراء تقييم لألخطار لتوفير األساس لنھج متدرج ف�ي التأھ�ب والتص�دي
للطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -١٨-٤تح � َّدد األخط��ار ويُج��ر� تقي��ي� للعواق��ب المحتمل��ة ألي ط��ارئ م��ن أج��ل ت��وفير
األساس إلرساء ترتيبات للتأھب والتصدي للطوارئ النووية واإلش�عاعية .وتتناس�ب ھ���
الترتيبات مع األخطار المحددة والعواقب المحتملة للطارئ.
٧

م��ن األمثل��ة عل��� ھ���ا التنس��ي� اللجن��ة المش��تركة ب��ين الوك��ا�ت المعني��ة ب��الطوارئ اإلش��عاعية
والنووية ،وخطتھا المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية.
١١

 -١٩-٤ألغ��راض متطلب��ات األم��ان ھ��ذه ،تص� َّنف األخط��ار المقيَّم��ة وفق�ا ً لفئ��ات التأھ��ب
للطوارئ المبيَّنة ف�ي الج�دول  .١وتش� ِّكل الفئ�ات الخم�� للتأھ�ب للط�وارئ )ويش�ار إليھ�ا
فيما يلي باس�م ’الفئ�ات‘( ال�واردة ف�ي الج�دول  ١األس�ا� ل�نھ� مت�درج بش�أن تطبي�ق ھ�ذه
المتطلبات ولوضع ترتيبات مب�رَّ رة فئوي�ا ومثل�ى للتأھ�ب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة أو
اإلشعاعية.
الجدول  - ١فئات التأھب للطوارئ
الفئة

الوصف

األولى

مرافق ،من قبيل محطات القوى النووية ،يفترض بشأنھا احتم�ال أن تق�ع أح�داث داخ�ل
الموق��ع)أ()،ب( )بم��ا ف��ي ذل��ك أح��داث ل��م توض��ع ف��ي االعتب��ار ف��ي التص��ميم)ج(( يمك��ن أن
تتس��بب ف��ي آث��ار قطعي��ة ش��ديدة)د( خ��ارج الموق��ع م��ن ش��أنھا أن تس��وِّ غ اتخ��اذ إج��راءات
وقائي���ة عاجل���ة احترا�ي���ة أو إج���راءات وقائي���ة عاجل���ة أو مب ِّك���رة وإج���راءات أخ���رى
للتصدي من أجل تحقيق غايات التصدي للط�وارئ وفق�ا ً للمع�ايير الدولي�ة)ھ�ـ( ،أو يك�ون
مثل ھذه األحداث قد وقع في مرافق مماثلة لھا.

الثانية

مراف��ق ،م��ن قبي��ل بع��ض أن��واع مف��اع�ت البح��وث وبع��ض أن��واع المف��اع�ت النووي��ة
المس��تخدمة ف��ي ت��وفير الق��وى ل��دفع المركب��ات البحري��ة )الس��فن وال�واص��ات م��ث�ً(،
يفترض بشأنھا احتمال أن تقع أحداث داخل الموقع)أ() ،ب( يمك�ن أن تتس�بب ف�ي تع�رض
الن�ا� خ��ارج الموق�ع لجرع��ات م�ن ش��أنھا أن تس�وِّ غ اتخ��اذ إج�راءات وقائي��ة عاجل��ة أو
مب ِّك��رة وإج��راءات أخ��رى للتص��دي م��ن أج��ل تحقي��ق غاي��ات التص��دي للط��وارئ وفق �ا ً
للمع��ايير الدولي��ة)ھ��ـ( ،أو يك��ون مث��ل ھ��ذه األح��داث ق��د وق��ع ف��ي مراف��ق مماثل��ة لھ��ا .وال
تش��مل الفئ��ة الثاني��ة )خ�ف��ا للفئ��ة األول��ى( المراف��ق الت��ي يفت��رض بش��أنھا احتم��ال وق��وع
أحداث داخل الموقع )بما في ذلك أحداث لم توضع في االعتبار في التصميم( يمكن أن
تتسبب في وقوع آثار حتمية شديدة خارج الموقع؛ أو يكون مث�ل ھ�ذه األح�داث ق�د وق�ع
في مرافق مماثلة لھا.

الثالثة

مراف��ق ،م��ن قبي��ل مراف��ق التش��عيع الص��ناعي أو بع��ض المستش��فيات ،يفت��رض بش��أنھا
احتم���ال وق���وع أح���داث داخ���ل الموق���ع)ب( يمك���ن أن تس���وِّ غ اتخ���اذ إج���راءات وقائي���ة
وإجراءات تص ٍد أخرى داخل الموق�ع م�ن أج�ل تحقي�ق غاي�ات التص�دي للط�وارئ وفق�ا ً
للمعايير الدولية)ھـ( أو يكون مثل ھذه األحداث قد وقع في مرافق مماثلة لھ�ا .وال تش�مل
الفئ�ة الثالث��ة )خ�ف�ا ً للفئ��ة الثاني�ة( المراف��ق الت�ي يفت��رض بش�أنھا احتم��ال وق�وع أح��داث
تس��وِّ غ اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة عاجل��ة أو مب ِّك��رة خ��ارج الموق��ع ،أو يك��ون مث��ل ھ��ذه
األحداث قد وقع في مرافق مماثلة لھا.

الرجاء الرجوع إلى حواشي الجدول الواردة في الصفحة التالية.

١٢

الجدول  - ١فئات التأھب للطوارئ )تابع(
الفئة
الرابعة

الخامسة
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(

الوصف
األنشطة واألفعال التي يمكن أن تتسبب في وق�و� ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي يمك�ن أن
يسوِّ غ اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات تص ٍد أخرى م�ن أج�ل تحقي�ق غاي�ات التص�دي
للطوارئ وفقا ً للمعايير الدولية)ھـ( في مكان غير متوقع .وتشمل ھذه األنش�طة واألفع�ال
ما يلي) :أ( نقل المواد النووية أو المشعة واألنش�طة األخ�رى غي�ر الم�رخ� بھ�ا الت�ي
تنطوي على مصادر خطرة محمولة ،مثل مص�ادر التص�وير اإلش�عاعي الص�ناعي ،أو
الس��واتل الت��ي تعم��ل ب��القوى النووي��ة ،أو المول��دات الكھربائي��ة الحراري��ة الت��ي تعم��ل
بالنظائر المشعة؛ )ب( سرقة مص�در خط�ر واس�تعمال جھ�از نش�ر إش�عاعات أو جھ�از
تعرُّ ض إشعاعي).و( وتشمل ھ�ذه الفئ�ة أيض�ا ً ‘١’ :اكتش�اف مس�تويات إش�عاعية مرتفع�ة
مجھول��ة المص��در أو س��لع ملوث��ة؛ ’ ‘٢تحدي��د أع��راض إكلينيكي��ة ناجم��ة ع��ن تع��رض
لإلشعاعات؛ ’ ‘٣حالة طوارئ عابرة للحدود الوطنية غي�ر مندرج�ة ف�ي الفئ�ة الخامس�ة
ناجم��ة ع��ن وق��و� ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ف��ي دول��ة أخ��رى .وتمث��ل الفئ��ة الرابع��ة
مستوى لألخطار ينطبق على جميع الدول والواليات القضائية.
من��اطق واقع��ة داخ��ل من��اطق تطبي��ق خط��ط الط��وارئ ومس��افات التخط��يط لمواجھ��ة
الطوارئ)و( في دولة ما بالنسبة لمرفق مندرج في الفئة األولى أو الثانية واقع في دول�ة
أخرى.

بمعن��ى أح��داث داخ��ل الموق��ع تنط��وي عل��ى إط���ق ج��وي أو م��ائي لم��واد مش��عة ،أو تع��رُّ ض خ��ارجي
)ناجم ،على سبيل المثال ،عن فقدان التدريع أو عن حدث حرجية( ناشئ من مكان داخل الموقع.
تشمل ھذه األحداث أحداث األمن النووي.
يشمل ذلك الحوادث غير المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم وك�ذلك ،حس�ب االقتض�اء ،األح�داث الت�ي تتج�اوز
ظروف تمديد التصميم.
انظر عبارة ’أثر قطعي‘ في قائمة التعاريف.
انظر غايات التصدي للطوارئ في الفقرة  ٢-٣والمعايير العامة الواردة في التذييل الثاني.
جھاز نشر اإلشعاعات ھو جھاز لنشر مواد مشعة باستخدام متفجرات تقليدية أو وسيلة أخرى .وجھاز
التع��رُّ ض اإلش��عاعي ھ��و جھ��از يحت��وي عل��ى م��واد مش��عة مص��مم لتع��ريض أف��راد الجمھ��ور عم��داً
لإلشعاعات .ويمكن أن تكون ھذه األجھزة مص َّنعة أو محوَّ رة أو مرتجلة.
انظر الفقرة .٣٨-٥

 -٢٠-٤تكفل الحكومة إجراء تقي�يم ألخط�ار المراف�ق واألنش�طة باس�تخدام نھ�� مت�درج.
ويشمل تقييم األخطار النظر في ما يلي:
)أ( األح��داث الت��ي يمك��ن أن ت���ثر عل��ى المرف��ق أو النش��اط ،بم��ا يش��مل األح��داث الت��ي
تكون احتماالت وقوعھا منخفضة للغاية واألحداث التي ل�م ت�خ�ذ ف�ي االعتب�ار ف�ي
التصميم؛
)ب( األحداث المنطوية على اقتران طارئ نووي أو إشعاعي بطارئ تقليدي ،م�ن قبي�ل
الطوارئ التي تعق�ب ال�زالزل واالنفج�ارات البركاني�ة ،أو األعاص�ير المداري�ة ،أو
أح�����وال الطق������ الش�����ديدة ،أو موج�����ات التس�����ونامي ،أو تحط�����م الط�����ائرات ،أو
االضطرابات المدنية ،التي يمك�ن أن ت��ثر عل�ى من�اطق واس�عة و/أو تخ�ل بالق�درة
على توفير الدعم في التصدي للطوارئ؛
١٣

)ج( األحداث التي يمكن أن تؤثر على عدة مراف�ق وأنش�طة ب�التزامن ،كم�ا يش�مل تقي�يم
األخطار النظر في التفاعالت بين المرافق واألنشطة المتضررة؛
)د( األح��داث الت��ي تق��ع داخ��ل مراف��ق ف��ي دول أخ��رى أو األح��داث الت��ي تنط��وي عل��ى
أنشطة في دول أخرى.
 -٢١-٤تكف��ل الحكوم��ة أن يح� ِّدد تقي��يم األخط��ار المراف��ق واألم��اكن الت��ي ي��رج� بدرج��ة
٨
ملموسة أن يصادف فيھا مصدر خطر غير خاضع للرقابة.
 -٢٢-٤تكف��ل الحكوم��ة أن يش��مل تقي��يم األخط��ار النظ��ر ف��ي نت��ائ� م��ا يُج��رى ألغ��را�
٩
األمن النـــووي من تقييمات التھديدات ].[١١-٩
 -٢٣-٤تح � َّدد ف��ي تقي��يم األخط��ار المراف��ق واألنش��طة والمن��اطق الواقع��ة داخ��ل الموق��ع
والمن��اطق واألم��اكن الواقع��ة خ��ارج الموق��ع الت��ي يمك��ن أن يق��ع فيھ��ا ط��ارئ ن��ووي أو
إش��عاعي يس��وّ غ ،م��ع مراع��اة جوان��ب ع��دم الت��يقن بش��أن المعلوم��ات المتاح��ة وقي��ود تل���
المعلومات ،القيام بأي مما يلي:
)أ( اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة احترازية من أج�ل تجن�ب ح�دوث �ث�ار قطعي�ة ش�ديدة
أو تقل��ي� ھ��ذه ا�ث��ار إل��ى أدن��ى ح��د ع��ن طري��ق إبق��اء الجرع��ات دون المس��تويات
الت���ي تقت���رب م���ن المع���ايير العام���ة الت���ي توج���ب اتخ���اذ إج���راءات وقائي���ة عاجل���ة
وإجراءات أخرى للتصدي في أي ظروف ،مع مراعاة التذييل الثاني؛
)ب( اتخاذ إجراءات وقائية عاجل�ة وإج�راءات أخ�رى للتص�دي م�ن أج�ل تجن�ب ح�دوث
�ث��ار قطعي��ة ش��ديدة أو تقليص��ھا إل��ى أدن��ى ح��د ،وللح��د م��ن احتم��ال ح��دوث �ث��ار
عشوائية ،مع مراعاة التذييل الثاني؛
)ج( اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة مب ِّك��رة وإج��راءات أخ��رى للتص��دي ،م��ع مراع��اة الت��ذييل
الثاني؛
)د( اتخ��اذ غي��ر ذل��� م��ن إج��راءات التص��دي للط��وارئ ،م��ن قبي��ل ا�ج��راءات الطبي��ة
األطول أجالً – مع مراعاة التذييل الث�اني – وإج�راءات التص�دي للط�وارئ بھ�دف
التمكين من إنھاء حالة الطوارئ )انظر المتطلب رقم (١٨؛
٨

من األمثلة على ھذه المرافق واألماكن :مرافق معالجة الخردة المعدنية ،ونقاط عبور الح�دود،
والم��وان� البحري��ة ،والمط��ارات ،والمراف��ق العس��كرية المھج��ورة أو غيرھ��ا م��ن المراف��ق الت��ي ربم��ا
تكون قد اس ُتخدمت فيھا في الماضي مصادر خطرة.
٩
يش��مل ذل��� النظ��ر ف��ي ’األم��اكن ا�س��تراتيجية‘ ،أي األم��اكن ذات األھمي��ة األمني��ة الكبي��رة ف��ي
الدولة والتي ُتعتب�ر ھ�دفا ً مح�تمالً لھجم�ات ُتس�تخدم فيھ�ا م�واد نووي�ة أو م�واد مش�عة أخ�رى ،ومواق�ع
كشف المواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي ،وفقا ً للمرجع ].[١١
١٤

)ھـ( وقاية عمال الطوارئ وفقا ً للمتطلب رقم  ١١ومع مراعاة التذييل األول.
 -٢٤-٤تكفل الحكومة أن يح ِّدد تقييم األخطار أيضا ً ما يتعرض ل�ه الن�اس داخ�ل الموق�ع
١٠
وخارجه من أخطار غير مرتبطة باإلشعاعات ومرتبطة بالمرفق أو النشاط ويمك�ن أن
تخل بفعالية إجراءات التصدي الواجب اتخاذھا.
 -٢٥-٤تكف���ل الحكوم���ة إج���راء اس���تعراض دوري لتقي���يم األخط���ار ،باألھ���داف التالي���ة:
)أ( ضمان تحديد جميع المراف�ق واألنش�طة ،والمن�اطق الواقع�ة داخ�ل الموق�ع ،والمن�اطق
واألماكن الواقع�ة خ�ارج الموق�ع الت�ي يمك�ن أن تق�ع فيھ�ا أح�دا� توج�ب اتخ�اذ إج�راءات
وقائية وإجراءات أخرى للتصدي) ،ب( مراع�اة أي تغيي�رات ف�ي األخط�ار داخ�ل الدول�ة
وخارج حدودھا ،وأي تغييرات في تقييمات التھديدات ألغراض األمن الن�ووي ،والخب�رة
المكتس��بة وال��دروس المس��تفادة م��ن البح��و� والتش��غيل وتم��ارين الط��وارئ ،والتط��ورات
التكنولوجية )انظر الفقرات  ،٣٠-٦و ،٣٦-٦و .(٣٨-٦و ُتستخدم نتائج ھ�ذا االس�تعراض
لتنقيح ترتيبات الطوارئ بحسب االقتضاء.
 -٢٦-٤تكفل الحكومة من خالل الھيئة الرقابية أن تقوم المنظم�ات المش� ِّغلة باس�تعراض
ترتيب��ات الط��وارئ عل��ى النح��و المالئ��م وتع��ديلھا بحس��ب االقتض��اء )أ( قب��ل إدخ��ال أي
تغيي��رات عل��ى المرف��ق أو النش��اط ت���ثر عل��ى تقي��يم األخط��ار الق��ائم) ،ب( عن��دما تت��ا�
١١
معلومات جديدة توفر فھما ً متع ِّمقا ً لمدى كفاية الترتيبات القائمة.
المتطلب رقم  :٥استراتيجية الوقاية للطوارئ النووية أو اإلشعاعية
تكفل الحكومة وضع استراتيجيات للوقاية وتبريرھا وتحسينھا إلى المستوى األمثل ف�ي
مرحل���ة الت�ھ���ب للط���وارئ� م���� أج���ل اتخ���ا� اإلج���را�ات الوقا�ي���ة وإج���را�ات الت������
األخرى في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -٢٧-٤تكفل الحكوم�ة أن يج�ري ،باالس�تناد إل�ى األخط�ار الت�ي ي�تم تحدي�دھا والعواق�ب
المحتمل����ة للط����وارئ النووي����ة أو اإلش����عاعية ،وض����ع اس����تراتيجيات للوقاي����ة وتبريرھ����ا
وتحسينھا إلى المستوى األمثل في مرحلة الت�ھ�ب للط�وارئ ،م�ن أج�ل اتخ�اذ اإلج�راءات
وقائية وإجراءات التصدي األخرى بفعالي�ة ف�ي ح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية،
بغية تحقيق غايات التصدي للطوارئ.
١٠

م��ن األمثل��ة عل��ى المخ��اطر غي��ر المرتبط��ة باإلش��عاعات إط��الق م��واد كيميائي��ة س��امة ،مث��ل
سادس فلوريد اليورانيوم ) ،(UF6والحرائق ،والتفجيرات ،والفيضانات.
١١

تشمل أمثلة ھذه التغييرات والمعلومات المتاحة نقل الوقود النووي المش�عَّع إل�ى مك�ان جدي�د،
والفيضانات المتوقعة ،والمعلومات عن العواصف أو األخطار الجوية األخرى.
١٥

 -٢٨-٤تشمل عملية وضع االستراتيجية الوقائية ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
) (١النظر في اإلجراءات الواجب اتخاذھا من أجل اجتن�اب ح�دو� �ث�ار قطعي�ة ش�ديدة
أو تقليصھا إلى أدن�ى ح�د ،وللح�د م�ن احتم�ال ح�دو� �ث�ار عش�وائية .وتق�يَّم اآلث�ار
القطعية على أساس الجرعة الممتصة المرجَّ حة بالفعالية البيولوجي�ة النس�بية والت�ي
يتلقاھا العضو أو النسيج .وتقيَّم اآلثار العشوائية في العضو أو النس�يج عل�ى أس�اس
الجرعة المكافئة التي يتلقاھا العضو أو النسيج .ويق�يَّم عل�ى أس�اس الجرع�ة الفعال�ة
الض��رر اإلش��عاعي الم��رتبط بح��دو� �ث��ار عش��وائية ف��ي أف��راد المجموع��ة الس��كانية
المعرَّ ضة.
) (٢يح َّدد مستوى مرجعي يعبَّر عنه بالجرعة المتبقية ،وذل�ك ف�ي الع�ادة كجرع�ة فعال�ة
تتراوح بين  ٢٠و ١٠٠ملي سيفرت ،حادة أو سنوية ،وتشمل مساھمات الجرع�ات
م��ن خ��الل ك��ل مس��ارات التع��رض .ويُس��تخدم ھ��ذا المس��توى المرجع��ي م��ع غاي��ات
التص��دي للط��وارئ )انظ��ر الفق��رة  (٢-٣واإلط��ار الزمن��ي المح � َّدد لتحقي��ق غاي��ات
١٢
معيَّنة.
) (٣توض�ع ،اس�تناداً إل��ى نت�ائج تبري��ر اس�تراتيجية الوقاي��ة واالرتق�اء بھ��ا إل�ى المس��توى
األمث���ل ،مع���ايير عام���ة وطني���ة التخ���اذ اإلج���راءات الوقائي���ة وإج���راءات التص���دي
األخرى ،بداللة الجرعة المتوقعة أو الجرعة الت�ي ت�م تلقيھ�ا ،م�ع مراع�اة المع�ايير
١٢

تطبيق المستوى المرجع�ي للجرع�ة الفعال�ة ال يكف�ي وح�ده لوض�ع اس�تراتيجية الوقاي�ة .فيل�زم
النظر في الغاية المعيَّنة الواجب تحقيقھا في التصدي ،والوقت الذي ينبغي أن يتاح التخاذ اإلجراءات
بفعالي���ة ،وكمي���ة الجرع���ة المناس���بة الت���ي ينبغ���ي اس���تخدامھا لض���مان إبق���اء الجرع���ات الت���ي تص���يب
األعضاء دون الجرعات التي تسوِّ غ اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أخرى للتص�دي )انظ�ر الفق�رة
 .((١) ٢٨-٤وعلى سبيل المثال ف�إن اإلج�راءات الرامي�ة إل�ى اجتن�اب ح�دو� �ث�ار قطعي�ة ش�ديدة أو
تقليصھا إلى أدنى حد ينبغي أن تتخذ بصفة عاجلة عندما تتج�اوز الجرع�ات المتوقع�ة المنتظ�ر تلقيھ�ا
في غضون مدة زمنية قصيرة المستويات المحددة في الجدول الثاني ١-من التذييل الثاني فيم�ا يتعل�ق
بالجرعة الممتص�ة المرجح�ة بالفعالي�ة البيولوجي�ة النس�بية الت�ي تص�يب العض�و أو النس�يج .وف�ي ھ�ذه
الحالة يلزم ،إذا تم تلقي مثل ھذه الجرعات ،اتخاذ إجراءات طبية فورية ومالئمة .وعالوة عل�ى ذل�ك
فإن اختيار قيمة معيَّنة )تستخدم ألغراض تحقيق المستوى األمثل وإلجراء تقي�يم ب��ثر رجع�ي لفعالي�ة
اإلجراءات المتخذة واالستراتيجية المتبع�ة( ف�ي الح�دود المقترح�ة الت�ي تت�راوح ب�ين  ٢٠و ١٠٠مل�ي
سيفرت كجرعة فعالة حادة أو سنوية سيتوقف على مرحل�ة الط�وارئ ،وم�دى اإلمكاني�ة العملي�ة للح�د
م��ن ح��دو� ح��االت التع��رض أو من��ع ح��دوثھا ،وعوام��ل أخ��رى .وف��ي المرحل��ة العاجل��ة م��ن حال��ة
الطوارئ ،يمكن تبرير جرعة فعالة قدرھا  ١٠٠ملي سيفرت ،حادة أو س�نوية ،باعتبارھ�ا أح�د أُس�س
قياس الجرعات لتنفيذ استراتيجية الوقاية والوصول بھا إلى المستوى األمثل وفي المراحل الالحق�ة،
وذلك مثالً خالل عملية االنتقال ،يمكن تبرير جرعة فعال�ة ق�درھا  ٢٠مل�ي س�يفرت س�نويا ً باعتبارھ�ا
أحد أسس قياس الجرعات من أجل تنفيذ استراتيجية الوقاية والوصول بھا إلى المستوى األمثل ،بغية
التمكين من االنتقال إلى حالة تعرض قائمة.
١٦

العامة الواردة في التذييل الثاني .وفي حال تجاوز المعايير العامة الوطنية للجرعة
المتوقع��ة أو الجرع��ة المتل���اة ،تن َّف�ذ إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات تص� ٍد أخ��ر� ،إم��ا
منفردة أو مجتمعة.
) (٤حالم���ا ي���تم تبري���ر اس���تراتيجية الوقاي���ة وتحس���ينھا إل���ى المس���تو� األمث���ل ووض���ع
مجموعة من المعايير العام�ة الوطني�ة ،تس�تمد م�ن المع�ايير العام�ة مع�ايير تش�غيلية
مح���ددة س���لفا ً )الظ���روف داخ���ل الموق���ع ،والمس���تويات الموجب���ة التخ���اذ إج���راءات
الطوارئ ،والمستويات التش�غيلية الموجب�ة للت�دخل( م�ن أج�ل الش�رو� ف�ي مختل�ف
١٣
أجزاء خطة الطوارئ واتخاذ اإلجراءات الوقائية وإج�راءات التص�دي األخ�ر� .
وتوض��ع مس��ب�ا ً ترتيب��ات لتن���ي� ھ��ذ� المع��ايير التش��غيلية ،حس��ب االقتض��اء ،خ��الل
حاالت الطوارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية ،م�ع إي�الء االعتب�ار للظ�روف الس�ائدة وم�ا
يطرأ عليھا من تغيير.
 -٢٩-٤يُب��ر َھن عل��ى أن ك��ل إج��راء وق��ائي ف��ي س��ياق اس��تراتيجية الوقاي��ة مب��رَّ ر وأن
استراتيجية الوقاية نفسھا مبرَّ رة )أي أن نفعھما يفوق ضررھما( ،مع إيالء االعتبار ليس
ف����ط ل�ض���رار المرتبط���ة ب���التعرض لإلش���عاعات ب���ل أيض���ا ً ل�ض���رار المرتبط���ة بم���ا
١٤
لإلجراءات المتخذة من آثار على الصحة العمومية واالقتصاد والمجتمع والبيئة.
 -٣٠-٤تكفل الحكومة اشتراك األطراف المعنية والتشاور معھ�ا ،حس�ب االقتض�اء ،ف�ي
وضع استراتيجية الوقاية.
 -٣١-٤تكف���ل الحكوم���ة تنفي���ذ اس���تراتيجية الوقاي���ة عل���ى نح���و م����مون وبفعالي���ة خ���الل
التصدي للطوارئ عن طريق تنفيذ ترتيبات الط�وارئ ،بم�ا يش�مل ،عل�ى س�بيل المث�ال ال
الحصر ،ما يلي:
)أ(

اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة عاجل��ة وإج��راءات تص� ٍد أخ��ر� ف��وراً ،م��ع إي��الء االعتب��ار
الواجب للتذييل الثاني ،تجنبا ً لح�دوث آث�ار قطعي�ة ش�ديدة أو للت�لي�ل منھ�ا إل�ى أدن�ى
حد ،إن أمكن ذلك ،على أساس الظروف المالحظة وقبل حدوث أي تعرض؛

١٣
ُتحدَّد المعايير التشغيلية )أي المستويات التشغيلية الموجب�ة للت�دخل( بالنس�بة لش�خ� تمثيل�ي،
م��ع إي��الء االعتب��ار ألكث��ر أف��راد الجمھ��ور ض��عفا أم��ام التع��رض اإلش��عاعي )أي النس��اء الحوام��ل
واألطفال(.
١٤
تش��مل األمثل��ة عل��ى ھ��ذ� ا�ث��ار الوفي��ات المحتمل��ة ب��ين المرض��ى ال��ذين ي��تم إجال�ھ��م دون
حصولھم على الرعاية الطبية المطلوبة ،واحتمال انخفاض العمر المتوقع بسبب إعادة التوطين.

١٧

)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

)ز(
)ح(

اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة وإجراءات أخرى للتصدي من أجل الحد م�ن احتم�ال
حدوث آثار عشوائية ،مع إيالء االعتبار الواجب للتذييل الثاني؛
اتخ��اذ الترتيب��ات الالزم��ة للتس��جيل ،والفح��� الطب��ي ،والمتابع��ة الطبي��ة األط��ول
أجالً ،حسب االقتضاء ،مع إيالء االعتبار الواجب للتذييل الثاني؛
اتخاذ إجراءات لوقاية عمال الطوارئ ،مع إيالء االعتبار الواج�ب للق�يم اإلرش�ادية
المبيَّنة في التذييل األول؛
اتخاذ إجراءات للتخفيف من العواقب غير اإلش�عاعية ،م�ع إي�الء االعتب�ار الواج�ب
للتذييل الثاني؛
تقي��يم فعالي��ة اإلج��راءات المتخ��ذة وتع��ديلھا حس��ب االقتض��اء عل��� أس��اس الظ��روف
السائدة والمعلومات المتاحة وكذلك المستوى المرجعي المعبَّر عن�� بدالل�ة الجرع�ة
المتبقية؛
تنقيح استراتيجية الوقاية ،حسب االقتضاء ،ومواصلة تنفيذھا؛
وقف اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى عندما تنتفي مبرراتھا.

 -٥المتطلبات الوظيفية
عام
 -١-٥تتناول المتطلبات المقررة في ھ�ذا القس�م الوظ�ائف الض�رورية لفعالي�ة التص�دي
للطوارئ في ح�ال وق�و� ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي ولتحقي�ق غاي�ات التص�دي للط�وارئ
)انظر الفقرة .(٢-٣
المتطلب رقم  :٦إدارة العمليات في التصدي للطوارئ
تكفل الحكومة وجود ترتيبات من أجل اإلدارة ال��ليمة للعملي�ات ف�ي التص�دي للط�وارئ
النووية واإلشعاعية.
 -٢-٥توض��ع للمراف��ق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��� والثاني��ة والثالث��ة ترتيب��ات م��ن أج��ل
تنفي��ذ وإدارة التص��دي للط��وارئ داخ��ل الموق��ع بطريق��ة س��ليمة دون إخ��الل ب��أداء وظ��ائف
األمان واألمن التشغيلية المستمرة سوا ًء في المرفق أو في أي مرافق أخرى موجودة ف�ي
نفس الموقع .ويح َّدد االنتقال من التشغيل العادي إل�� التش�غيل ف�ي ظ�روف الط�وارئ ف�ي
الموقع تحديداً واضحا ً وين َّفذ بفعالية .وتحدَد ضمن ترتيبات ھذا االنتقال مسؤوليات جمي�ع
العاملين الذين من شأنھم أن يكونوا موجودين داخل الموقع خالل حاالت الط�وارئ .وي�تم

١٨

األولي�ة ال يخ��ن
التأكد من أن االنتقال إلى التص�دي للط�وارئ وأداء إج�راءات التص�دي َّ
بقدرة العاملين المختصين بالتشغيل )مثل العاملين المختصين بالتشغيل في غرفة ال�تحكم(
على ضمان التشغيل المأمون واآلمن أثناء اتخاذ اإلجراءات التخفيفية.
 -٣-٥توض��ع للمراف��ق المندرج��ة ف��ي الف���ة األول��ى والثاني��ة والثالث��ة ،وألنش��طة الف���ة
الرابع��ة عن��د االقتض��اء ،ترتيب��ات لتنفي��ذ التص��دي للط��وارئ خ��ار� الموق��ع ف��وراً وإدارت��ه
بفعالية وتنسيقه مع التصدي للطوارئ داخل الموقع.
 -٤-٥إذا ك��ان الموق��ع مش��تركا ً ب��ين ع��دة مراف��ق مندرج��ة ف��ي الف���ة األول��ى والثاني��ة،
توضع ترتيبات مناسبة إلدارة التصدي للطوارئ في ك�ل المراف�ق إذا ك�ان ك�ل منھ�ا يم�ر
بظروف طوارئ في آن واحد .ويشمل ذلك ترتيب�ات إلدارة نش�ر الع�املين ال�ذين يقوم�ون
بالتصدي داخل الموقع وخارجه ووقايتھم )انظر المتطلب رقم .(١١
 -٥-٥وف���ي حال���ة المراف���ق واألنش���طة المندرج���ة ف���ي الف����ة األول���ى والثاني���ة والثالث���ة
والرابعة ،يتعين وضع ترتيبات ،بالقدر الممكن عملياً ،لكي يكون لدى المرف�ق أو النش�اط
نظ��ام أو ُنظ��م ل�م��ن الن��ووي ] [١١-٩م��ن ش��أنھا أن تعم��ل بص��ورة س��ليمة ف��ي ح��االت
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -٦-٥تن َّس��ق ترتيب��ات التص��دي للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ويحق��ق تكاملھ��ا م��ع
الترتيبات المتخذة على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني للتص�دي للط�وارئ التقليدي�ة
١٥
وألح��داث األم��ن الن��ووي .ويراع��ى ف��ي ھ��ذه الترتيب��ات أن الح��دث الب��ادئ للط��وارئ
النووية أو اإلشعاعية قد ال يُعرف في وقت مبكر من التصدي.
 -٧-٥توضع ترتيبات إلنشاء واس�تخدام نظ�ام مح� َّدد بوض�و� وموحَّ �د للقي�ادة وال�تحكم
يخ���� التص���دي للط���وارئ ،باتب���اع نھ���� ش���امل لك���ل األخط���ار كج����ء م���ن نظ���ام إدارة
الطوارئ )انظر الفقرات من  ١-٤إلى  .(٣-٤ويو ِّفر نظام القيادة والتحكم ضمانات كافية
للتنسيق الفعال للتصدي داخل الموق�ع وخارج�ه .وتس�ند الص��حيات والمس��ولية بطريق�ة
واضحة فيما يتعلق بتوجيه التصدي للط�وارئ وباتخ�اذ الق�رارات بش�أن م�ا ينبغ�ي اتخ�اذه
م��ن إج��راءات التص��دي للط��وارئ .ويب��دأ ف��وراً عق��ب التبلي��� ع��ن وق��وع حال��ة الط��وارئ
١٥

يشمل تنس�يق ترتيب�ات التص�دي للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية وتحقي�ق تكاملھ�ا م�ع ت�دابير
التصدي ألحداث األمن النووي التنسيق مع الترتيبات المتعلقة بتدابير التصدي وتحقيق التكامل معھا،
ومن األمثلة على ھذه التدابير تحديد األدلة الملوثة بنويدات مشعة وجمعھا وتغليفھ�ا ونقلھ�ا ،والتحلي�ل
الجن��ا�ي الن��ووي ،واألنش��طة ذات الص��لة ،ف��ي س��ياق التحقي��ق ف��ي الظ��روف المحيط��ة بأح��داث األم��ن
النووي.
١٩

ا�ض���طالع بالمس���ؤولية ع���ن توجي���� التص���دي للط���وارئ وع���ن اتخ���اذ الق���رارات بش���أن
إجراءات التصدي للطوارئ التي ينبغي اتخاذھا.
 -٨-٥ت َّتخ��ذ ترتيب��ات �س��تقاء وتقي��يم المعلوم��ات الض��رورية �تخ��اذ الق��رارات بش��أن
تخصيص الموارد لكل منظمات التصدي طوال حالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -٩-٥في حالة المرافق المندرجة ف�ي الفئ�ة األول�ى أو الثاني�ة والمن�اطق المندرج�ة ف�ي
الفئة الخامسة ،توضع ترتيبات لتنسيق التصدي للطوارئ بين منظمات التصدي )بما فيھا
المنظمات التابعة للدول األخرى( الواقعة داخل مناطق ومس�افات تطبي�ق خط�ة الط�وارئ
)انظر الفقرة  (٣٨-٥ولتوفير الدعم المتبادل.
ُ -١٠-٥تتخذ ترتيبات مع الدول األخرى ،حسب ا�قتض�اء ،للتص�دي المنس�ق للط�وارئ
اإلشعاعية.
المتطلب ر���  :٧التع�ر� عل�� الط�وارئ النووي�� أو ا���عاعي� والت�لي�� عنھ�ا وتفعي�ل
التصدي للطوارئ
ت�ف��ل ال��وم��� و���ود ترتي���ا� للتع��ر� عل��� الط��وارئ النووي��� أو ا����عاعي� والت�لي���
عنھا فوراً وتفعيل التصدي لھا.
١٦

ُ -١١-٥تنشأ نقطة تبليغ خ�ارج الموق�ع  ،واح�دة أو أكث�ر ،لتلق�ي التبليغ�ات ع�ن ح�ا�ت
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية الفعلية أو المحتملة .ويحافظ على نقطة )نقاط( التبليغ ف�ي
حالة جاھزية مستمرة لتلقي أي تبليغ أو طلب للحصول على ال�دعم ،وللتص�دي ف�وراً ،أو
الشروع في التصدي ،المخطط سلفا ً والمنسَّق ،خارج الموقع ،بما يناس�ب رتب�ة الط�وارئ
أو مستوى التصدي للطوارئ .وتك�ون نقط�ة )نق�اط( التبلي�غ ق�ادرة عل�ى اس�تھالل اتص�ال
ويعول عليھا ومتنوعة ،مع منظمات التص�دي الت�ي تق� ِّدم
مباشر ،باستخدام وسائل مناسبة
َّ
الدعم.
 -١٢-٥فيما يتعلق بالمرافق المندرجة في الفئة األولى والثانية ،والمناطق المندرجة ف�ي
الفئة الخامسة ،تكون نقطة التبليغ قادرة على بدء اتصال ف�وري م�ع الس�لطة الت�ي أُس�ندت
إليھا المسؤولية عن البت في اتخاذ اإلجراءات الوقائي�ة العاجل�ة ا�حترازي�ة واإلج�راءات
الوقائية العاجلة خارج الموقع والشروع فيھا )انظر أيضا ً الفقرة .(٧-٥
١٦

يمكن أن تكون ھذه النقطة ھي نقطة التبليغ المستخدمة لتلقي التبليغات ع�ن ح�ا�ت الط�وارئ
من أي نوع )تقليدية أو نووية أو إشعاعية( ،واستھالل التصدي لھا ،خارج الموقع.
٢٠

 -١٣-٥فيم��ا يتعل��ق ب��المرافق وا�م��اكن الت��ي يُحتم��ل في���ا احتم��االً كبي��راً أن يُص��ادَف
مص��در خط��ر خ��ارج ع��ن الرقاب��ة )انظ��ر ال�ق��رة  ،(٢١-٤تتخ��ذ ترتيب��ات للت�ك��د م��ن أن
م���ديري العملي���ات والع���املين ا�خ���رين داخ���ل الموق���ع عل���ى عل���م بمؤش���رات الط���وارئ
اإلشعاعية المحتملة ،والتبليغ المالئم ،واإلجراءات الوقائية ،وإجراءات التصدي ا�خ�رى
مسوغا اتخاذھا فوراً في ح�االت الط�وارئ .وبالنس�بة للمراف�ق وا�م�اكن الت�ي
التي يكون َّ
ً
ً
يحتم��ل في���ا احتم��اال كبي��را أن يُص��ادف مص��در خط��ر غي��ر خا���ع للرقاب��ة ،وبالنس��بة
لح��االت الط��وارئ ف��ي ا�م��اكن غي��ر المتوقع��ةُ ،تتخ��ذ ترتيب��ات للت�ك��د م��ن أن الم��وظ�ين
المحلي��ين المس��ؤولين ع��ن التص��دي وطالئ��ع المتص��دين عل��ى عل��م بمؤش��رات الط��وارئ
اإلشعاعية المحتملة ،والتبليغ المالئم ،واإلجراءات الوقائي�ة وإج�راءات التص�دي ا�خ�رى
مسوغا اتخاذھا فوراً في حاالت الطوارئ.
التي يكون َّ
 -١٤-٥تتخذ المنظمة المسؤولة عن تشغيل المرفق أو النشاط المندرج ف�ي ال�ئ�ة ا�ول�ى
أو الثانية أو الثالث�ة أو الرابع�ة ترتيب�ات لك�ي تص� َّنف ف�وراً ،عل�ى أس�اس تقي�يم ا�خط�ار،
حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية التي تسوِّ غ اتخ�اذ إج�راءات وقائي�ة أو غيرھ�ا م�ن
إجراءات التصدي م�ن أج�ل وقاي�ة الع�املين وعم�ال الط�وارئ وأف�راد الجم��ور ،وحس�ب
االقت���اء المر���ى ومق��دمي المس��اعدة ف��ي ح��االت الط��وارئ ،وفق�ا ً الس��تراتيجية الوقاي��ة
)انظر المتطلب رقم  .(٥ويشمل ذل�� نظام�ا ً لتص�نيف جمي�ع أن�واع الط�وارئ النووي�ة أو
١٧
اإلشعاعية  ،على النحو التالي:
)أ( طارئ ع�ام ف�ي مراف�ق مندرج�ة ف�ي ال�ئ�ة ا�ول�ى أو الثاني�ة ،للط�ارئ ال�ذي يس�وِّ غ
اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة احترازية وإجراءات وقائية عاجلة وإجراءات وقائي�ة
مب ِّك��رة وإج��راءات أخ��رى للتص��دي داخ��ل الموق��ع وخارج��ه .ول��دى اإلع��الن ع��ن
ط��ارئ م��ن ھ��ذ� الرتب��ةُ ،تتخ��ذ ف��وراً اإلج��راءات المناس��بة ،اس��تنادا إل��ى المعلوم��ات
المتاح��ة المتعلق��ة بحال��ة الط��وارئ ،للتخ�ي��ف م��ن عواق��ب الط��ارئ داخ��ل الموق��ع
ولوقاية الناس داخل الموقع وخارجه.
)ب( طارئ في منطقة الموقع في مراف�ق مندرج�ة ف�ي ال�ئ�ة ا�ول�ى أو الثاني�ة ،للط�ارئ
الذي يسوِّ غ اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أخرى للتصدي داخ�ل الموق�ع وعل�ى
مقربة منه .وعن�د اإلع�الن ع�ن ط�ارئ م�ن ھ�ذ� الرتب�ةُ ،تتخ�ذ ف�وراً إج�راءات م�ن
أج���ل م���ا يل���ي ‘١’ :التخ�ي���ف م���ن عواق���ب الط���ارئ داخ���ل الموق���ع ووقاي���ة الن���اس
الموجودين داخل الموقع؛ ’ ‘٢زيادة الجاھزي�ة التخ�اذ إج�راءات وقائي�ة وإج�راءات
١٧

يمكن أن تختلف ُرتب الط�وارئ ع�ن ال ُرت�ب المح�ددة ف�ي ال�ق�رات )أ( إل�ى )ھ��( ،ش�ريطة أن
تشمل كل أنواع حاالت الطوارئ.
٢١

أخ��رى للتص��دي خ��ارج الموق��ع إذا أص��ب� ذل��� ض��روريا عل��ى أس��ا� الظ��روف
يعول عليھا و/أو نتائج الرصد؛ ’ ‘٣إجراء الرصد وأخذ
المالحظة والتقييمات التي َّ
العينات والقيام بالتحليل خارج الموقع.
)ج( ط��ارئ ف��ي منطق��ة الموق��ع ف��ي المراف��ق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة ا�ول��ى أو الثاني��ة أو
الثالثة ،للطارئ الذي يسوِّ غ اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أخ�رى للتص�دي ف�ي
المرفق وداخل الموقع ولكنه ال يسوِّ غ اتخاذ إجراءات وقائية خ�ارج الموق�ع .وعن�د
اإلعالن ع�ن ط�ارئ م�ن ھ�ذه الرتب�ة ،تتخ�ذ ف�وراً إج�راءات للتخفي�ف م�ن العواق�ب
المترتبة على الط�ارئ ولوقاي�ة الن�ا� الموج�ودين ف�ي المرف�ق وداخ�ل الموق�ع .وال
تمثل حاالت الطوارئ المندرجة في ھذه الرتبة خطراً خارج الموقع.
)د( إن��ذار ف��ي المراف��ق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة ا�ول��ى أو الثاني��ة أو الثالث��ة ،للح��دث ال��ذي
يسوِّ غ اتخاذ إجراءات لتقييم العواق�ب المحتمل�ة ف�ي المرف�ق والتخفي�ف منھ�ا .وعن�د
اإلعالن عن طارئ من ھذه الرتبةُ ،تتخذ ف�وراً إج�راءات لتقي�يم العواق�ب المحتمل�ة
للحدث والتخفيف منھا ولزيادة جاھزية منظمات التصدي داخل الموقع.
١٨
)ھـ( ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي أخ��ر  ،للط��ارئ م��ن الفئ��ة الرابع��ة ال��ذي يس��وِّ غ اتخ��اذ
إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات أخ��رى للتص��دي ف��ي أي مك��ان .وعن��د اإلع��الن ع��ن
ط��ارئ م��ن ھ��ذه الرتب��ة وع��ن مس��توى التص��دي للط��وارئُ ،تتخ��ذ ف��وراً إج��راءات
للتخفيف م�ن عواق�ب الط�ارئ داخ�ل الموق�ع ،ولوقاي�ة الموج�ودين عل�ى مقرب�ة م�ن
الموقع )مث�ل الع�املين وعم�ال الط�وارئ والجمھ�ور( ولتحدي�د ا�م�اكن الت�ي يك�ون
مس��و�ا بش���نھا وا�ش��خا� ال��ذين يك��ون مس��و�ا بش���نھم اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة
وإجراءات أخرى للتصدي.
 -١٥-٥فيم��ا يتعل��ق ب��المرافق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة ا�ول��ى أو الثاني��ة أو الثالث��ة والمراف��ق
المندرجة في الفئة الرابعة ،توضع ترتيبات إلعادة النظر في رتبة الطوارئ المعلن�ة ،ف�ي
ضوء أي معلومات جديدة ،ولتعديلھا حسب االقتضاء.
 -١٦-٥يراعي نظام تص�نيف الط�وارئ للمراف�ق وا�نش�طة المندرج�ة ف�ي الفئ�ة ا�ول�ى
والثانية والثالثة والرابع�ة جمي�ع الط�وارئ المفترض�ة ،بم�ا فيھ�ا الط�وارئ الت�ي تنش�� م�ن
أح��داث يك��ون احتم��ال وقوعھ��ا منخفض��ا لل�اي��ة .وتش��مل المع��ايير التش���يلية للتص��نيف
المس���تويات الموجب���ة التخ���اذ إج���راءات الط���وارئ والظ���روف المالحظ���ة ا�خ���رى )أي
الظ��روف القابل��ة للمالحظ��ة( والم�ش��رات الدال��ة عل��ى الظ��روف ف��ي المرف��ق و/أو داخ��ل
١٨
تشمل ھذه الرتب�ة أنواع�ا ً واس�عة م�ن الط�وارئ )انظ�ر الج�دول  ١والفق�رتين  ٢١-٤و.(٢٢-٤
ويمكن استخدام نھج متدرج عن�د افت�را� الط�وارئ وعواقبھ�ا المتوقع�ة ض�من ھ�ذه الرتب�ة م�ن أج�ل
تحديد مستوى إجراء التصدي للطوارئ المسوَّ غ اتخاذه.

٢٢

الموقع أو خارجه .ويُنشأ نظ�ام تص�نيف الط�وارئ ب��دف إتاح�ة الش�رو� ف�وراً ف�ي تص� ٍد
فع�ال ،إدراك�ا ً لع�دم الت�يقن م�ن المعلوم�ات المتاح�ة .وي�تم التأك�د م�ن أن أي عملي�ة لتحدي�د
رتبة الحدث على المقياس الدولي لألحداث النووية واإلش�عاعية )مقي�اس إين�اس( ] [١٥ال
١٩
تؤخر عملية تصنيف الطارئ أو إجراءات التصدي له.
 -١٧-٥فيم��ا يتعل��ق ب��المرافق واألنش��طة المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��ى والثاني��ة والثالث��ة،
والمرافق المندرجة في الفئة الرابعةُ ،تتخذ ترتيبات من أجل ما يلي (١) :معرفة الطارئ
الن��ووي أو اإلش��عاعي وتص��نيفه ف��وراً؛ ) (٢ف��ور إج��راء التص��نيف ،اإلع��الن ع��ن رتب��ة
الط���ارئ والش���رو� ف���ي إج���راءات التص���دي المن َّس���قة والمخطط���ة س���لفا ً داخ���ل الموق���ع؛
) (٣تبليغ نقط�ة التبلي�غ المالئم�ة )انظ�ر الفق�ر�  (١١-٥وت�وفير معلوم�ات كافي�ة م�ن أج�ل
التص��دي الفع��ال خ��ارج الموق��ع؛ ) (٤ف��ور القي��ام ب��التبليغ ،الش��رو� ف��ي التص��دي المن ّس��ق
والمخطط سلفا ً خارج الموق�ع ،حس�ب االقتض�اء ،وفق�ا ً الس�تراتيجية الوقاي�ة .وتش�مل ��ذ�
الترتيب��ات وس��ائل مناس��بة ويع� َّ�ول علي���ا ومتنوع��ة لتح��ذير األش��خا� الموج��ودين داخ��ل
الموق���ع ،ولتبلي���غ نقط���ة التبلي���غ )انظ���ر الفق���رات  ٤١-٥إل���ى  ،٤٣-٥و ،٢٢-٦و،(٣٤-٦
ولالتصال بين منظمات التصدي.
٢١ ٢٠

 -١٨-٥في حال وق�و� ط�ارئ ع�ابر للح�دود الوطني�ةُ ،تبل�غ الدول�ة المبلغ�ة  ،الوكال�ة
ف��وراً بالط��ارئ ،و ُتبل��غ أيض�ا ً ،إم��ا مباش��ر� أو ع��ن طري��ق الوكال��ة ،ال��دول الت��ي يمك��ن أن
تت��أثر ب��ه .وتق � ِّدم الدول��ة المُبلغ��ة معلوم��ات ع��ن طبيع��ة الط��ارئ وع��ن عواقب��ه المحتمل��ة
الع��ابر� للح��دود الوطني��ة ،وتس��تجيب للطلب��ات المقدم��ة م��ن ال��دول األخ��رى وم��ن الوكال��ة
للحصول على المعلومات ألغراض التخفيف من أي عواقب.
 -١٩-٥تبلغ كل دولة الوكالة وتبلغ الدول األخرى ،إما مباش�ر� أو ع�ن طري�ق الوكال�ة،
بنقط���ة التح���ذير الوحي���د� التابع���ة ل����ا المس���ؤولة ع���ن تلق���ي التبليغ���ات والمعلوم���ات ع���ن
الطوارئ من الدول األخرى وتلقي المعلوم�ات م�ن الوكال�ة .ويُح�افظ عل�ى نقط�ة التح�ذير
١٩

ينبغي ع�دم الخل�ط ب�ين نظ�ام تص�نيف الط�وارئ ومقي�اس إين�اس .فمقي�اس إين�اس وُ ض�ع لك�ي
تس��تخدمه ال��دول لغ��رض وحي��د ���و التواص��ل م��ع الجم���ور بش��أن م��ا لألح��داث المرتبط��ة بمص��ادر
اإلش��عاعات م��ن أ�مي��ة م��ن حي��ث األم��ان .وال ينبغ��ي أن يس��تخدم مقي��اس إين��اس كأس��اس إلج��راءات
التصدي للطوارئ.
٢٠
���ذا التبلي��غ متواف��ق م��ع الت�ام��ات الدول��ة بموج��ب المب��ادئ والقواع��د العام��ة للق��انون ال��دولي،
ومتواف��ق ،ف��ي حال��ة اإلط��الق الع��ابر للح��دود ال��ذي يمك��ن أن يك�ون ذا أ�مي��ة لدول��ة أخ��رى م��ن حي��ث
األمان اإلشعاعي ،مع اتفاقية التبليغ المبكر ].[١٣
٢١
يمكن أيضا ً تو ُّقع أن يتم اإلبالغ عمالً باللوائح الصحية الدولي�ة ع�ن أي ط�ارئ ع�ابر للح�دود
الوطنية يعتبر أنه يمثل طارئا يتعلق بالصحة العمومية يثير قل ًقا دول ًيا ].[١٦
٢٣

ھذه في حالة جاھزية مستمرة لتلقي أي تبليغ أو طلب مساعدة أو طلب تح ُّق�ق ،وللش�رو�
فوراً في التصدي أو التحقق .وتبلغ الدول�ة الوكال�ة ف�وراً ،وتبل�غ س�ائر ال�دول ،مباش�رة أو
عن طريق الوكالة ،بأي تغييرات تطرأ بشأن نقطة التحذير .وتضع الدولة ترتيبات للقي�ام
على الفور ،مباشرة أو عن طريق الوكالة ،بتبليغ ال�دول الت�ي ق�د تض�ار بالط�ارئ الع�ابر
للحدود الوطنية وتزويدھا بالمعلومات ذات الصلة.
 -٢٠-٥تض��ع الدول��ة المُبلغ��ة ترتيب��ات لالس��تجابة الفوري��ة للطلب��ات الت��ي ت��رد م��ن دول
أخ��رى أو م��ن الوكال��ة لتزوي��دھا بالمعلوم��ات ع��ن الط��وارئ الع��ابرة للح��دود الوطني��ة،
وبخاصة فيما يتعلق بالتقليل إلى أدنى ح�د م�ن أي عواق�ب .وتش�مل ھ�ذه الترتيب�ات إب�الغ
الوكالة ،وإبالغ سائر الدول مباش�رة أو ع�ن طري�ق الوكال�ة ،بالمنظم�ة )المنظم�ات( الت�ي
تسميھا الدولة للقيام بذلك.
ُ -٢١-٥تتخذ ترتيبات للقيام فوراً ومباشرة بتبليغ أي دولة واقعة داخل مناطق ومسافات
تطبيق خطة الطوارئ )انظر الفقرة  (٣٨-٥قد يلزم أن تتخذ فيھا إجراءات وقائية عاجل�ة
وإجراءات وقائية مب ِّكرة وإجراءات أخرى للتصدي.
ُ -٢٢-٥تستھل في الوقت المناس�ب ،ف�ور تلق�ي تبلي�غ م�ن دول�ة أخ�رى أو معلوم�ات م�ن
الوكالة عن تبليغ يتعلق بحالة طوارئ فعلي�ة أو محتمل�ة ع�ابرة للح�دود الوطني�ة يمك�ن أن
تكون لھا آثار على الدولة أو على مواطنيھا ،اإلجراءات المالئمة للتصدي للطوارئ.
المتطلب رقم  :٨اتخاذ اإلجراءات التخفيفية
تكفل الحكومة وجود ترتيبات التخاذ إجراءات تخفيفية ��� ح�االت الط�وار� ال�ووي�ة أو
اإلشعاعية.
 -٢٣-٥تقوم فوراً المنظمة المش ِّغلة لمرف�ق أو نش�اط من�درج ف�ي الفئ�ة ا�ول�ى أو الثاني�ة
٢٢
أو الثالثة أو الرابعة بالبت في ما يلزم من إجراءات داخل الموقع للتخفي�� م�ن عواق�ب
أي طارئ نووي أو إشعاعي يتعلق بمرفق أو نش�اط واق�ع تح�ت مس��وليتھا ،واتخ�اذ تل�ك
اإلجراءات.

٢٢

يمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات إجراءات ذات عواقب خارج الموقع ،مثل إطالق مواد مشعة
إلى البيئة ،شريطة أن يتم مقدما تبليغ المنظمات المختصة الموجودة خارج الموقع.
٢٤

ُ -٢٤-٥تجعل خدمات الطوارئ الموج�ودة خ�ارج الموق�ع متاح�ة لغ�رض دع�م التص�دي
داخ��ل الموق��ع ف��ي المراف��ق واألنش��طة المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��ى أو الثاني��ة أو الثالث��ة أو
٢٣
الرابعة ،وتكون قادرة على تقديمه.
 -٢٥-٥في حالة المرافق المندرجة في الفئة األول�ى أو الثاني�ة أو الثالث�ةُ ،تتخ�ذ ترتيب�ات
لقيام العاملين المختصين بالتشغيل باتخ�اذ اإلج�راءات التخفيفي�ة ،وعل�ى وج�ه الخص�و�
ما يلي:
)أ( منع تصاعد الطارئ؛
)ب( إعادة المرفق إلى حالة مأمونة ومستقرة؛
)ج( الح���د م���ن احتم���ال ح���دوث انطالق���ات م���واد مش���عة أو ح���االت تع���رض إش���عاعي،
والتخفيف من عواقب أي انطالقات أو تعرض.
و ًتراع��ى ف��ي ھ��ذه الترتيب��ات ك��ل مجموع��ة الظ��روف الممكن��ة الت��ي ت��ؤثر عل��ى التص��دي
للطوارئ ،بما فيھا الظروف التي تنجم عن أوضاع داخ�ل المرف�ق والظ�روف الت�ي ت�نجم
ع��ن آث��ار مترتب��ة عل��ى أح��داث طبيعي��ة أو ذات منش��أ بش��ري أو أح��داث مفترض��ة أخ��ر�
وتؤثر على البنية األساسية اإلقليمية أو تؤثر على عدة مرافق ف�ي آن واح�د .وتش�مل ھ�ذه
الترتيبات توفير إجراءات وإرشادات للتش�غيل ف�ي ح�االت الط�وارئ للع�املين المختص�ين
بالتشغيل تتعلق باإلجراءات المخ ِّففة للظروف الشديدة )بالنس�بة لمحط�ات الق�و� النووي�ة،
تك���ون بص���فة ج���زء م���ن برن���ام� إدارة الح���وادث ] ([١٧ولكام���ل مجموع���ة الط���وارئ
المفترضة ،بما فيھا الحوادث غير المأخوذة في االعتبار في التصميم وما ي�رتبط بھ�ا م�ن
ظروف .ويلزم أن يُراعى في ھذه الترتيبات ،بالقدر الممكن عملياً ،اس�تمرار أداء وظيف�ة
نظام ) ُنظم( األمن النووي )انظر المراجع ].([١١-٩
ُ -٢٦-٥تجري المنظمة المش� ِّغلة لمرف�ق أو نش�اط من�درج ف�ي الفئ�ة األول�ى أو الثاني�ة أو
الثالثة أو الرابعة تقييما ،في مرحلة التأھب ،لألوقات والظروف الت�ي ق�د يل�زم فيھ�ا تق�ديم
مساعدة داخل الموقع من خ�دمات الط�وارئ الموج�ودة خ�ارج الموق�ع ،وتق�رِّ ر بش�أن ھ�ذه
٢٣
األوقات والظروف ،بما يتفق مع تقييم األخطار ومع استراتيجية الوقاية.
 -٢٧-٥بالنس����بة للمراف����ق المندرج����ة ف����ي الفئ����ة األول����ى أو الثاني����ة أو الثالث����ةُ ،تتخ����ذ
ترتيب����ات ،ال س����يما م����ن جان����ب المنظم����ة المش���� ِّغلة ،لتق����ديم المس����اعدة التقني����ة إل����ى
٢٣

ال ينبغي أن يُفھم ذلك على أنه يقلل من مسؤولية المنظمة المشغلة عن أن تكون لديھا ق�درات
مالئمة للتصدي ألي طارئ ينشأ داخل المرفق أو نشاط داخل في مسؤوليتھا.
٢٥

الع������املين المختص������ين بالتش�������يل .وتت������ا� ف������رق داخ������ل الموق������ع للتخفي������ف م������ن
العواق����ب المترتب����ة عل����ى أي ط����ارئ )م�����ل مكافح����ة ا������رار ومكافح����ة الحرائ����ق(
وتكون مستعدة لتنفيذ اإلجراءات في المرفق .وتنص الفقرة  ١٥-٥من المنش�ور المعن�ون
) [١٨] Safety of Nuclear Power Plants: Design (SSR-2/1على ما يلي:
”وأي مع���دات ����رورية التخ���اذ إج���راءات ف���ي إط���ار االس���تجابة اليدوي���ة وتنفي���ذ
عملي��ات اس��تعادة الق��درة عل��ى العم��ل تو���ع ف��ي المك��ان ا�ك���ر مالءم��ة ل���مان
تو ُّفر��ا ف��ي وق�ت الحاج��ة إليھ�ا وإتاح��ة الوص��ول الم��مون إليھ��ا ف�ي ظ��ل الظ��روف
البيئية المنتظرة“.
��زود الع���املون المختص���ون بالتش����يل ال���ذين يقوم���ون بتوجي���� اإلج���راءات التخفيفي���ة
وي� َّ
بمعلومات ومساعدة تقنية لكي يتسنى لھم اتخاذ اإلج�راءات بفعالي�ة للتخفي�ف م�ن عواق�ب
الطارئ .و ُتتخذ ترتيبات للحصول عل�ى ال�دعم ف�وراً م�ن خ�دمات الط�وارئ )م��ل أجھ�زة
إنف��اذ الق��انون والخ��دمات الطبي��ة وخ��دمات مكافح��ة الحرائ��ق( الموج��ودة خ��ار� الموق��ع.
وتت�ا� لخ�دمات الط��وارئ الموج�ودة خ�ار� الموق��ع إمكاني�ة الوص�ول ف��وراً إل�ى المرف��ق،
ويزود أفراد��ا بالتعليم�ات وبوس�ائل لوقاي�ة أنفس�ھم
وتحاط علما ً بالظروف داخل الموقع،
َّ
كعمال طوارئ.
ُ -٢٨-٥تتخذ ترتيبات لقيام المنظم�ة المش� ِّ�لة لنش�اط من�در� ف�ي الفئ�ة الرابع�ة ،وطالئ�ع
المتصدين في حاالت الطوارئ التي تق�ع ف�ي أم�اكن �ي�ر متوقع�ة ،والع�املين الموج�ودين
في أماكن يحتمل فيھا بدرجة كبي�رة مص�ادفة مص�در خط�ر �ي�ر خا��ع لل�تحكم) ،انظ�ر
الفقرة  (٢١-٤باتخاذ كل اإلجراءات الممكنة عمليا ً والمناسبة عل�ى نح�و ف�وري م�ن أج�ل
التخفي��ف م��ن عواق��ب الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية .وتش��مل ���ذ� الترتيب��ات ت��وفير
تعليمات أساسية وتدريب أساسي على وسائل تخفيف العواقب المحتملة للطوارئ النووي�ة
أو اإلشعاعية )انظر الفقرة .(٤٤-٥
ُ -٢٩-٥تتخذ ترتيبات لتوفير الخبرة والخدمات ف�ي مج�ال الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات عل�ى
نحو فوري للمسؤولين المحليين ،ولطالئع المتصدين ف�ي ح�االت الط�وارئ الت�ي تق�ع ف�ي
أماكن �ي�ر متوقع�ة ،وللخ�دمات المتخصص�ة )م��ل وك�االت إنف�اذ الق�انون( الت�ي تتص�دى
لح���االت الط���وارئ المتعلق���ة ب�نش���طة وأفع���ال مندرج���ة ف���ي الفئ���ة الرابع���ة ،وللع���املين
الموج��ودين ف��ي أم��اكن يحتم��ل فيھ��ا بدرج��ة كبي��رة مص��ادفة مص��در خط��ر �ي��ر خا���ع
للتحكم) ،انظر الفقرة  .(٢١-٤ويشمل ذلك ترتيبات إلسداء المشورة عند الطلب أو آليات
وترتيبات مالئمة أخرى إليفاد فرقة طوارئ إلى الموقع تكون قادرة عل�ى تقي�يم ا�خط�ار

٢٦

اإلش��عاعية وتخفي��ف العواق��ب اإلش��عاعية وإدارة تع��رُّ ض عم��ال الط��وارئ .وع��الوة عل��ى
ذل���كُ ،تتخ���ذ ترتيب���ات لتحدي���د م���ا إن ك���ان يل����م ت���وفير مس���اعدة إض���افية ،ووق���ت ل����وم
توفير تلك المساعدة ،ولتحديد طريقة الحصول على ھذه المساعدة )انظر الفقرتين ٢٤-٥
و.(٩٤-٥
 -٣٠-٥توضع ترتيبات للشروع في البحث ف�وراً عن�د احتم�ال وج�ود مص�در خط�ر ف�ي
المجال العام نتيجة لفقدانه أو لسحبه دون إذن )انظر الفقرة .(٤٧-٥
المتطلب رقم  :٩اتخاذ اإلجراءات الوقائية العاجلة وإجراءات التصدي األخرى
ت�ف��� الح�وم��ة وج��ود ترتيب��ات لت�ي��يم ���رو� الط��وارئ والتخ��اذ اإلج��راءات الوقائي��ة
العاجلة وإجراءات التصدي األخرى بفعالية في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
ُ -٣١-٥تتخ���ذ ترتيب���ات إلج���راء تقي���يم ف���ي البداي���ة وط���وال حال���ة الط���وارئ النووي���ة أو
اإلشعاعية لحجم األخطار واحتمال نش�وء ظ�روف خط�رة ،م�ن أج�ل التع�رف ف�وراً عل�ى
األخط��ار الجدي��دة أو م��دى األخط��ار أو تحدي��د خصا�ص��ھا أو توقعھ��ا ،حس��ب االقتض��اء،
ولتنقيح استراتيجية الوقاية.
 -٣٢-٥تضع المنظمة المش ِّغلة ألي مرف�ق من�درج ف�ي الف��ة األول�ى أو ال�اني�ة أو ال�ال��ة
ترتيبات لسرعة تقييم وتو ُّقع ما يلي:
)أ( األوضاع الشاذة في المرفق؛
)ب( حاالت التعرض وانطالقات المواد المشعة وانطالقات المواد الخطرة األخرى؛
)ج( الظروف اإلشعاعية داخل الموقع ،وحسب االقتضاء خارج الموقع؛
)د( أي حال��ة م��ن ح��االت تع��رض الع��املين وعم��ال الط��وارئ والجمھ��ور أو احتم��ال
تعرضھم ،وحسبما يكون مناسبا ً المرضى ومقدمي المساعدة في حاالت الطوارئ.
 -٣٣-٥و ُتستخدم ھذه التقييمات المنصوص عليھا في الفقرة  ٣٢-٥كما يلي:
)أ( للب���ت ف���ي اإلج���راءات التخفيفي���ة الت���ي ينبغ���ي أن يتخ���ذھا الع���املون المختص���ون
بالتشغيل؛
)ب( كأساس لتصنيف الطوارئ )انظر الفقرة (١٤-٥؛
)ج( للبت في اإلجراءات الوقا�ي�ة وإج�راءات التص�دي األخ�رى الواج�ب اتخاذھ�ا داخ�ل
الموقع ،بما فيھا اإلجراءات الخاصة بوقاية العاملين وعمال الطوارئ؛

٢٧

)د( للبت في اإلجراءات الوقائية وإجراءات التص�دي األخ�رى الواج�ب اتخاذھ�ا خ�ارج
الموقع؛
)ھـ( حيثم���ا يك���ون مناس���با ً ،لتحدي���د األش���خا� ال���ذين يحتم���ل أن يكون���وا ق���د تعرض���وا
لإلشعاعات داخل الموقع بمستويات تتطلب عناية طبية مالئمة وفقا ً للتذييل الثاني.
 -٣٤-٥وتش�مل ھ�ذه الترتيب�ات المنص�و� عليھ��ا ف�ي الفق�رة  ٣٢-٥اس�تخدام المعاييـ��ـر
التشغيليـة المحددة سلفـا ً وفقـا ً الستراتيجي�ـة الوقاي�ة )انظـ�ـر الفق�رة  ((٤)٢٨-٤والترتي�ب
إلمكانية الوصول إلى األجھزة التي تعرض أو تقيس الب�ارامترات الت�ي يس�ھل قياس�ھا أو
مالحظتھا أثناء أي طارئ نووي أو إشعاعي .و ُتراعى في ھذه الترتيبات االس�تجابة الت�ي
يُتوقع أن تصدر من األجھزة ومن الھياكل والنظم والمكونات الموجودة داخل المرفق في
ظروف الطوارئ.
 -٣٥-٥تتخذ المنظمة المش ِّغلة ألنشطة مندرجة في الفئة الرابعة ترتيبات للتقييم الف�وري
لمدى و/أو أھمية أي ظروف شاذة داخل الموقع وأي حاالت تعرُّ ض أو تل�وث .و ُتس�تخدم
ھذه التقييمات كما يلي:
)أ( الستھالل اإلجراءات التخفيفية؛
)ب( كأساس لإلج�راءات الوقائي�ة وإج�راءات التص�دي األخ�رى الواج�ب اتخاذھ�ا داخ�ل
الموقع؛
)ج( لتحديد مستوى التصدي للطوارئ ،وإلبالغ منظمات التصدي المختص�ة الموج�ودة
خارج الموقع بمدى األخطار.
وتشمل ھذه الترتيبات استخدام معاييــر تشغيليـة مح�ددة سلف�ـا ً وفق�ـا ً الستراتيجي�ـة الوقاي�ة
)انظــر الفقــرة .((٤) ٢٨-٤
 -٣٦-٥تتخذ ترتيبات لكي تتاح فورا ،حسب االقتضاء ،لك�ل منظم�ات التص�دي المعني�ة
وللوكال����ة ،ط����وال حال����ة الط����وارئ ،المعلوم����ات ع����ن ظ����روف الط����وارئ والتقييم����ات
واإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى التي أُوصى بھا والتي تم اتخاذھا.
 -٣٧-٥تتخ��ذ ترتيب��ات لالض��طال� ،دون أي ت��أخير بس��بب احتم��ال وج��ود م��واد مش��عة،
ب��اإلجراءات الرامي��ة إل��ى إنق��اذ أرواح البش��ر أو إل��ى من��ع وق��و� إص��ابات خطي��رة )انظ��ر
الفق��رتين  ٣٩-٥و .(٦٤-٥وتش��مل ھ��ذه الترتيب��ات تزوي��د طالئ��ع المتص��دين ف��ي ح��االت
الطوارئ التي تقع في أماكن غير متوقعة بمعلومات عن االحتياطات التي تتخذ في تق�ديم
األولية أو في نقل األفراد الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بتلوث.
اإلسعافات َّ

٢٨

 -٣٨-٥بالنس��بة للمراف��ق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��ى أو الثاني��ة ،تتخ��ذ ترتيب��ات التخ��اذ
القرارات بفعالية بشأن اإلجراءات الوقائية العاجل�ة واإلج�راءات الوقائي�ة المب ِّك�رة وس�ائر
٢٤
إج��راءات التص��دي خ��ارج الموق��ع ،ولتنفي��ذ ھ��ذه اإلج��راءات بفعالي��ة ،م��ن أج��ل تحقي��ق
غايات التصدي للطوارئ ،استنادا إلى نھج متدرج ووفقا ً الستراتيجية الوقاية .و ُتتخذ ھذه
الترتيب��ات ،م��ع مراع��اة الش��كوك والقي��ود ف��ي المعلوم��ات المتاح��ة ،عن��دما يتع �يَّن اتخ��اذ
إجراءات وقائي�ة وإج�راءات أخ�رى للتص�دي لك�ي تك�ون ھ�ذه اإلج�راءات فعال�ة ،وتش�مل
ھذه الترتيبات ما يلي:
٢٥

)أ( تحديد مناطق ومسافات تطبيق خط�ة الط�وارئ خ�ارج الموق�ع الت�ي ُتتخ�ذ بش�أنھا
في مرحلة التأھب ترتيبات من أجل اتخاذ اإلجراءات الوقائية وإج�راءات التص�دي
األخ��رى بفعالي��ة .وتك��ون من��اطق ومس��افات تطبي��ق خط��ة الط��وارئ متماس��ة عب��ر
الحدود الوطنية ،حيثما يكون ذلك مالئما ً ،وتشمل ما يلي:
’ ‘١منطقة إجراءات احترازية للمرافق المندرجة في الفئ�ة األول�ىُ ،تتخ�ذ بش�أنھا
ترتيب��ات التخ��اذ إج��راءات وقائي��ة عاجل��ة وإج��راءات أخ��رى للتص��دي قب��ل
٢٦
ح��دوث أي انط��الق ملم��وس لم��واد مش��عة ،عل��ى أس��اس الظ��روف الس��ائدة
فـي المرفق )أي الظروف المفض�ية إل�ى إع�الن ط�ارئ ع�ام� انظ�ر الفقـ�ـرة
 ،(١٤-٥من أجل اجتن�اب ح�دوث �ث�ار قطعي�ة ش�ديدة أو تقليص�ھا إل�ى أدن�ى
حد.

٢٤

على الرغم من أن مناطق تطبيق خطة الطوارئ ومسافات تطبيق خطة الطوارئ معرَّ فة ف�ي
إطار ھذا المتطلب الشامل فھي تنطبق على اإلجراءات الوقائية العاجلة واإلجراءات الوقائية المب ِّك�رة
على السواء ،وعلى إجراءات التصدي األخرى .وفي مناطق تطبيق خطة الطوارئ ،ينصب التركي�ز
أسا ًسا على اتخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة العاجل�ة االحترازي�ة واإلج�راءات الوقائي�ة العاجل�ة وإج�راءات
التص��دي األخ��رى .غي��ر أن��� ،ف��ي مس��افات تطبي��ق خط��ة الط��وارئ ،ق��د يك��ون ھن��اك م��ا يس��وَّ غ اتخ��اذ
ق��رارات عاجل��ة ،عل��ى س��بيل االحت��راز ،للحيلول��ة دون ح��دوث اب��تال� غي��ر متعم��د ،ولتقيي��د اس��تھالك
األغذية والحليب ومياه الشرب التي قد تتلوث مباشرة في أعقاب حدوث انطالق ملموس لمواد مش�عة
إلى البيئة ثم تستھلك.
٢٥
يج��وز أن تختل��ف من��اطق ومس��افات تطبي��ق خط��ة الط��وارئ خ��ارج الموق��ع ع��ن المن��اطق
المحدَّدة ،شريطة أن يتم في مرحل�ة التأھ�ب تعي�ين ھ�ذه المن�اطق والمس�افات ووض�ع ترتيب�ات التخ�اذ
اإلجراءات الوقائي�ة العاجل�ة االحترازي�ة واإلج�راءات الوقائي�ة العاجل�ة واإلج�راءات الوقائي�ة المب ِّك�رة
وإجراءات التصدي األخرى بفعالية ضمن ھذه المناطق والمسافات من أج�ل تحقي�ق غاي�ات التص�دي
للطوارئ.
٢٦
االنطالق الملموس لمواد مشعة ھو انطالق إشعاعي يمك�ن أن ي��دي إل�ى �ث�ار قطعي�ة ش�ديدة
خارج الموقع ولذلك يسوِّ غ اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات أخرى للتصدي خارج الموقع.
٢٩

’‘٢

’‘٣

’‘٤

٢٧

منطقة تخطيط إجراءات وقائية عاجلة ،للمراف�ق المندرج�ة ف�ي الفئ�ة األول�ى
أو الثاني��ة ،توض��ع بش��أن�ا ترتيب��ات للش��روع ف��ي إج��راءات وقائي��ة عاجل��ة
وإجراءات أخرى للتصدي ،إن أمكن قبل حدوث أي انط�الق ملم�وس لم�واد
مشعة ،على أساس الظروف السائدة في المرفق )أي الظروف المفضية إل�ى
إعالن حالة طوارئ عامة؛ انظر الفقرة  ،(١٤-٥وبعد حدوث انطالق ،على
أس��اس رص��د وتقي��يم الحال��ة اإلش �عاعية خ��ارج الموق��ع ،م��ن أج��ل الح��د م��ن
٢٧
مخ�اطر ح��دوث آث�ار عش��وائية .و ُتتخ�ذ أي إج��راءات م�ن ���ذا القبي�ل عل��ى
نح���و ال ي����خر تنفي���ذ اإلج���راءات الوقائي���ة العاجل���ة االحترازي���ة وإج���راءات
التصدي األخرى داخل منطقة اإلجراءات االحترازية.
مسافة تخطيط ممتدة تبدأ من المرفق ،للمرافق المندرجة في الفئ�ة األول�ى أو
الثاني��ة )تتج��اوز منطق��ة تخط��يط اإلج��راءات الوقائي��ة العاجل��ة(ُ ،تتخ��ذ بش��أن�ا
ترتيبات إلجراء رصد وتقييم للحالة اإلشعاعية خارج الموقع من أجل تحديد
مناطق ،في غضون فترة زمنية تسمح بالحد بفعالية من احتمال حدوث آث�ار
عش��وائية ف��ي ���ذه المن��اطق ع��ن طري��ق اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات
أخرى للتصدي في غضون مدة تتراوح ب�ين ي�وم وأس�بوع أو بض�عة أس�ابيع
عقب حدوث انطالق إشعاعي ملموس.
مسافة تخطيط تخص االبتالع والسلع ،تب�دأ م�ن المرف�ق ،للمراف�ق المندرج�ة
في الفئة األولى أو الثانية )تتجاوز منطقة التخطيط الممت�دة( ،توض�ع بش�أن�ا
ترتيب��ات التخ��اذ إج��راءات للتص��دي ) (١م��ن أج��ل وقاي��ة السلس��لة ال�ذائي��ة
٢٨
وإمدادات المياه  ،فضالً عن وقاية السلع األخرى غير األغذية م�ن التل�وث
ف��ي أعق��اب ح��دوث انط��الق ملم��وس ،و) (٢م��ن أج��ل وقاي��ة الجم���ور م��ن
اب��تالع األغذي��ة والحلي��ب ومي��اه الش��رب ،وم��ن اس��تخدام س��لع أخ �رى غي��ر
األغذية يمكن أن تكون ملوثة في أعقاب حدوث انطالق إشعاعي ملموس.

ليس من شأن اتخاذ إجراءات داخل منطقة تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة من أج�ل الح�د
م��ن مخ��اطر ح��دوث آث��ار عش��وائية أن يعن��ي ع��دم إمكاني��ة مالحظ��ة آث��ار قطعي��ة ش��ديدة داخ��ل منطق��ة
تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة .غير أن أي آثار قطعية شديدة تحدث على األرج�ح داخ�ل منطق�ة
اإلجراءات االحترازية.
٢٨
عب��ارة ’إم��دادات المي��اه‘ تش��ير إل��ى إم��دادات المي��اه الت��ي ُتس��تخدم في���ا مي��اه األمط��ار أو المي��اه
السطحية األخرى غير المعالجة.
٣٠

)ب( وض���ع مع���ايير ،بن���ا ًء عل���ى تص���ني� الط���وارئ واس���تناداً إل���ى الظ���رو� السائـ���ـدة
فــي المرفق وخارج الموقــ�ـع) ،انظ�ر الفق�رات  ،(٣)٢٨-٤و ،(٤)٢٨-٤و،١٤-٥
و ،(١٥-٥التخاذ ولتعديل اإلجراءات الوقائية العاجلة وإجراءات التصدي األخرى
في مناطق ومسافات تطبيق خطة الطوارئ ،وفقا ً الستراتيجية الوقاية.
)ج( تحديد الصالحيات والمس�ؤولية فيم�ا يتعل�ق بت�وفير معلوم�ات كافي�ة ومح َّدث�ة لنقط�ة
التبليغ في أي وقت إلتاحة التصدي للطوارئ بفعالية خارج الموقع.
 -٣٩-٥توضع في مناطق ومسافات تطبيق خطة الطوارئ ترتيب�ات التخ�اذ اإلج�راءات
الوقائية المالئمة وإجراءات التصدي األخرى بفعالية ،حسب االقتض�اء ،ف�ور التبلي�غ ع�ن
وقوع طارئ نووي أو إشعاعي .وتشمل ھذه الترتيبات ترتيبات لما يلي:
)أ( الممارسة الفورية للصالحيات واالضطالع بالمسؤولية فيما يتعل�ق باتخ�اذ ق�رارات
الش��روع ف��ي اإلج��راءات الوقائي��ة وإج��راءات التص��دي األخ��رى ف��ور التبلي��غ ع��ن
وقوع طارئ )انظر الفقرة (١٢-٥؛
)ب( تح���ذير الس���كان ال���دائمين والفئ���ات الس���كانية المؤقت���ة والخاص���ة أو م���ن يتحمل���ون
المسؤولية عنھا ،وتحذير المرافق الخاصة؛
)ج( اتخاذ إجراءات وقائية عاجل�ة وإج�راءات أخ�رى للتص�دي ،مث�ل اإلج�الء ،وف�رض
قي��ود عل��ى السلس��لة ال�ذائي��ة وإم��دادات المي��اه ،ومن��ع ح��دوث اب��تالع غي��ر متعم��د،
وفرض قيود على استھالك األغذية والحليب ومياه الش�رب وعل�ى اس�تخدام الس�لع،
وإزالة تلوث من يتم إجالؤھ�م ،ومراقب�ة مناف�ذ ال�دخول ،وف�رض قي�ود عل�ى حرك�ة
المرور؛
)د( وقاية عمال الطوارئ ومقدمي المساعدة في حاالت الطوارئ.
وتن َّس��ق ھ��ذه الترتيب��ات م��ع جمي��ع الوالي��ات القض��ائية )بم��ا فيھ��ا ،بالق��در الممك��ن عملي �اً،
الواليات الواقعة خارج الح�دود الوطني�ة ،حيثم�ا يك�ون ذل�ك مناس�با ً( ض�من أي منطق�ة أو
مسافة من مناطق ومسافات تطبيق خطة الطوارئ .وتكفل ھذه الترتيب�ات اس�تمرار تق�ديم
الخدمات الالزمة لضمان أمان الجمھور )مثل خدمات اإلنقاذ والخدمات الصحية الالزم�ة
لرعاية المرضى الذين في حالة حرجة( طوال حالة الطوارئ ،بما ذلك أثن�اء الفت�رة الت�ي
يجري فيھا اتخاذ اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى.
 -٤٠-٥تتخذ ترتيبات ،ضمن مناطق ومسافات تطبيق خطة الطوارئ ،للقيام ف�ي الوق�ت
المناسب برصد وتقييم التلوث واإلطالقات المشعة وح�االت التع�رض ،ل��رض الب�ت ف�ي
اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى التي يتع�ين اتخاذھ�ا أو الج�اري اتخاذھ�ا

٣١

أو تع�ديل ھ��ذه اإلج��راءات .وتش��مل ھ��ذه الترتيب�ات اس��تخدام مع��ايير تش���يلية مح��ددة س��لفا ً
وفقا ً الستراتيجية الوقاية )انظر الفقرة .((٤) ٢٨-٤
 -٤١-٥تتخ��ذ المنظم��ة المش���لة ألي مرف��ق م��ن المراف��ق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��� أو
الثانية أو الثالث�ة ترتيب�ات ل��مان الوقاي�ة واألم�ان لجمي�ع األش�خاص ال�ذين يوج�دون ف�ي
الموقع خالل طارئ نووي أو اشعاعي .وتشمل ھذه الترتيبات ترتيبات للقيام بما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

تبليغ جميع األشخاص الموجودين داخل الموقع الذي حدث فيه الطارئ؛
قي��ام جمي��ع األش��خاص الموج��ودين داخ��ل الموق��ع باتخ��اذ اإلج��راءات المناس��بة ف��ور
التبليغ عن طارئ؛
حصر جميع األشخاص الموجودين في الموقع وتحدي�د أم�اكن األش�خاص ال�ذين ل�م
يشملھم الحصر واستعادتھم؛
تقديم إسعافات َّأولية فورية؛
اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

 -٤٢-٥تش��مل أي���ا الترتيب��ات المنص��وص عليھ��ا ف��ي الفق��رة ��� ٤١-٥مان أن ي��و َّفر
لجميع األشخاص الموجودين في المرفق وداخل الموقع ما يلي:
)أ( نقاط تجمّع مناسبة ،مزودة برصد مستمر لإلشعاعات؛
)ب( عدد كا ٍ
ف من مسالك الھروب المناسبة؛
ويع���ول عليھ���ا ووس���ائل أخ���ر� لتح���ذير جمي���ع األش���خاص
)ج( ُنظ���م إن���ذار مناس���بة
َّ
الموج��ودين وإص���دار التعليم��ات إل���يھم ف��ي ظ���ل المجموع��ة الكامل���ة م��ن ظ���روف
الطوارئ.
 -٤٣-٥تكفل المنظمة المش� ِّ�لة ألي مرف�ق من�درج ف�ي الفئ�ة األول�� أو الثاني�ة أو الثالث�ة
ويعول عليھا ومتنوعة في كل األوق�ات ،ف�ي ظ�ل المجموع�ة
توافر وسائل اتصال مناسبة
َّ
الكامل��ة م��ن ظ��روف الط��وارئ ،الس��تخدامھا ف��ي اتخ��اذ اإلج��راءات الوقائي��ة وإج��راءات
التص��دي األخ��ر� داخ��ل الموق��ع ،وللتواص��ل م��ع الم��وظفين الموج��ودين خ��ارج الموق��ع
المسؤولين عن اتخاذ اإلجراءات الوقائية وإج�راءات التص�دي األخ�ر� خ�ارج الموق�ع أو
داخل أي مناطق أو مسافات من مناطق ومسافات تطبيق خطة الطوارئ.
�زود الع��املون المختص��ون بالتش���يل المعني��ون باألنش��طة المندرج��ة ف��ي الفئ��ة
 -٤٤-٥ي� َّ
الرابع��ة ،وطالئ��ع المتص��دين ف��ي ح��االت الط��وارئ الت��ي تق��ع ف��ي مك��ان �ي��ر متوق��ع،
والموظف��ون الموج��ودون ف��ي أم��اكن ي��رجَّ ح فيھ��ا بدرج��ة ملموس��ة مص��ادفة مص��در خط��ر

٣٢

�ي��ر خا���ع للرقاب��ة )انظ��ر الفق��رة  (٢١-٤ب�رش��ادات وت��دري� بش���ن اتخ��اذ اإلج��راءات
الوقائية العاجلة وإجراءات التصدي األخرى .ويشمل ذلك إرشادات وتدريبا بش��ن تحدي�د
المطوق�ة الداخلي�ة الت�ي ُت َّتخ�ذ فيھ�ا ف�ي البداي�ة اإلج�راءات
نصف القطر التقريب�ي للمنطق�ة
َّ
الوقائي��ة العاجل��ة وإج��راءات التص��دي األخ��رى ،وبش���ن تع��ديل ھ��ذه المنطق��ة عل��� أس��ا�
الظروف المالحظة أو المقيَّمة داخل الموقع.
المتطلب رقم  :١٠توفير اإلرشادات والتحذيرات والمعلومات ذات الص�لة للجمھ�ور م�ن
أجل التأھب والتصدي للطوارئ
تكفل الحكومة وجود ترتيب�ات لت�وي�د أف�راد الجمھ�ور الم��ار أو ال�ذي يمك�ن أن ي��ار
بطارئ ن�ووي أو إش�عا�ي بالمعلوم�ات ال��رورية لوق�ايتھم� وتح�ذيرھم ف�وراً وإص�دار
التعليمات إليھم بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذھا.
 -٤٥-٥في حالة المرافق المندرجة ف�ي الفئ�ة األول�� أو ال�اني�ة والمن�اطق المندرج�ة ف�ي
الفئة الخامسة ،تو��ع ترتيب�ات لتزوي�د أف�راد الس��ان ال�دائمين والفئ�ات الس��انية الم�قت�ة
والخاص��ة ،أو المس���ولين ع��نھم ،والمراف��ق الخاص��ة الموج��ودة داخ��ل من��اطق ومس��افات
تطبيق خطة الطوارئ )انظر الفقرة  ،(٣٦-٥قبل تشغيل المرفق وطوال عمره التشغيلي،
بمعلوم���ات ع���ن التص���دي للط���وارئ النووي���ة أو اإلش���عاعية .وتش���مل ھ���ذه المعلوم���ات
معلوم��ات ع��ن إم�اني��ة وق��و� ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ،وع��ن طبيع��ة األخط��ار ،وع��ن
الطريقة التي سيتم بھا تحذير األشخاص أو تبليغھم ،وعن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذھا
ف��ي ح��ا�ت الط��وارئ ھ��ذه .وتق� َّدم المعلوم��ات باللغ��ات الرئيس��ية الت��ي يس��تخدمھا الس���ان
ال��ذين يقيم��ون داخ��ل من��اطق ومس��افات تطبي��ق خط��ة الط��وارئ .ويق �يَّم دوري �ا ً م��ا لھ��ذه
الترتيبات من فعالية في توفير اإلعالم العام.
 -٤٦-٥في حالة المرافق المندرجة ف�ي الفئ�ة األول�� أو ال�اني�ة والمن�اطق المندرج�ة ف�ي
الفئ��ة الخامس��ة ،تتخ��ذ ترتيب��ات لتس��جيل أف��راد الجمھ��ور المن��درجين ف��ي الفئ��ات الس���انية
الخاص��ة ،وحس��� ا�قت���اء المس���ولين ع��نھم ،وتوجي��� إن��ذار إل��يھم ف��وراً ،ھ��م والفئ��ات
الس���انية الدائم��ة والم�قت��ة ،و���ذلك المراف��ق الخاص��ة الموج��ودة داخ��ل من��اطق ومس��افات
تطبيق خطة الطوارئ ،وتزويدھم فورا بالتعليمات التي ينبغ�ي اتباعھ�ا عن�د اإلع�الن ع�ن
طارئ عام )انظر الفقرة  .(١٤-٥ويشمل ذلك توفير تعليمات عن اإلجراءات التي ينبغي
اتخاذھ���ا ،باللغ���ات الرئيس���ية الت���ي يس���تخدمھا الس����ان المقيم���ون داخ���ل ھ���ذه المن���اطق
والمسافات التي تطبق فيھا خطة الطوارئ )انظر الفقرة .(٣٨-٥

٣٣

 -٤٧-٥في حالة المرافق المندرجة في الفئة الثالثة والفئة الرابعة ،تتخذ ترتيبات لتزوي�د
الجمھور بمعلومات وتعليمات من أجل التعرف على األشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد
تضرروا من الطارئ النووي أو ا�ش�عاعي وق�د يحت�اجون إل�ى إج�راءات للتص�دي ،مث�ل
إزالة التل�و� ،أو الفح�ص الطب�ي ،أو الف�رز الص�حي ،وتحدي�د أم�اكن ھ��الء األش�خاص.
وتش��مل ھ��ذه الترتيب��ات ترتيب��ات �ص��دار تح��ذير إل��ى الجمھ��ور وت��وفير معلوم��ات ف��ي
الحاالت التي يمكن فيھا أن يوج�د مص�در خط�ر ف�ي النط�اق الع�ام نتيج�ة لفق�ده أو لس�حب�
دون إذن.
 -٤٨-٥تتخذ منظمات التصدي في الدولة ترتيب�ات لت�وفير المعلوم�ات وإس�داء المش�ورة
٢٩
فوراً إلى مواطنيھا وإلى من لھم مصالح في دول أخرى في ح�ال ا�ع��ن ع�ن ط�ارئ
ن��ووي أو إش��عاعي خ��ارج الح��دود الوطني��ة ،م��ع المراع��اة الواجب��ة �ج��راءات التص��دي
الموصى بھا في الدولة التي يقع فيھا الط�ارئ وك�ذلك ف�ي الدول�ة )ال�دول( المض�ارة بھ�ذا
الطارئ )انظر الفقرتين  ٧٣-٥و.(١٤-٦
المتطلب رقم  :١١وقاية عمال الطوارئ ومقدمي المساعدة في حاالت الطوارئ
تكفل الحكومة وجود ترتيبات لوقاية عمال الطوارئ ولوقاية مقدمي المساعدة ف�ي ح�ال
وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.
ُ -٤٩-٥تتخ��ذ ترتيب��ات لض��مان أن ي��تم تحدي��د عم��ال الط��وارئ مس��بقاً ،بالق��در الممك��ن
عملي��اً ،وأن يكون��وا الئق��ين ألداء المھم��ة المقص��ودة .وتش��مل ھ��ذه الترتيب��ات ا�ش��راف
الصحي على عمال الطوارئ بغرض تقي�يم لي�اقتھم ألداء واجب�اتھم المقص�ودة ف�ي البداي�ة
واستمرار ھذه اللياقة الحقا ً )انظر أيضا ً المنشور .([٨] GSR Part 3
ُ -٥٠-٥تتخذ ترتيبات لتسجيل عمال الطوارئ الذين لم يكونوا مح َّددين بھذه الص�فة قب�ل
وق��و� الط��ارئ الن��ووي أو ا�ش��عاعي ومق��دمي المس��اعدة ف��ي الط��وارئ وإدم��اجھم ف��ي
عمليات التصدي للطارئ .ويشمل ذلك تحديد منظمة )منظم�ات( التص�دي المس��ولة ع�ن
ضمان وقاية عمال الطوارئ ووقاية مقدمي المساعدة في حاالت الطوارئ.

٢٩

من األمثلة على من لھم مصالح في دول أخرى المسافرون ،وم�ن يعمل�ون و/أو يعيش�ون ف�ي
والمستوردون والمصدَّرون ،ومن يعملون في شركات تعمل في الخارج.
الخارج،
ِ
٣٤

 -٥١-٥تح ِّدد المنظم�ة المش� ِّغلة ومنظم�ات التص�دي الظ�روف الخط�رة المتوقع�ة ،داخ�ل
الموقع وخارجه على السواء ،التي قد يتعيَّن فيھا على عمال الطوارئ أداء مھام التصدي
في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،وفقا ً لتقييم األخطار واستراتيجية الوقاية.
 -٥٢-٥تكف���ل المنظم���ة المش��� ِّغلة ومنظم���ات التص���دي وج���ود ترتيب���ات لوقاي���ة عم���ال
الط��وارئ ووقاي��ة مق��دمي المس��اعدة ف��ي ح��االت الط��وارئ ف��ي ظ��ل مجموع��ة الظ��روف
الخطرة المتوقعة التي قد يتعيَّن عليھم أداء وظائف التصدي فيھ�ا .وتش�مل ھ�ذه الترتيب�ات
كحد أدنى ما يلي:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(

تدريب عمال الطوارئ المعيَّنين سلفا ً بھذه الصفة؛
تزوي��د عم��ال الط��وارئ �ي��ر المعيَّن��ين س��لفا ً بھ��ذه الص��فة ومق��دمي المس��اعدة ف��ي
ح��االت الط��وارئ ،مباش��رة قب��ل االض��طال� بواجب��اتھم المح��ددة ،بتعليم��ات بش���ن
كيفية أداء واجباتھم في ظروف الطوارئ )التدريب ’في اللحظة األخيرة‘(؛
إدارة الجرعات المتلقاة والتحكم فيھا وتسجيلھا؛
توفير معدات الوقاية ومعدات الرصد المتخصصة المناسبة؛
توفير حص�ر الغ�دة الدرقي�ة ب�اليود ،حس�ب االقتض�اء ،إذا ك�ان م�ن الممك�ن ح�دو�
تعرض ناجم عن اليود المشع؛
الحصول ،عند االقتضاء ،على الموافقة عن علم على أداء الواجبات المحددة؛
القيام بالفحص الطبي ،واإلجراءات الطبية األطول أجالً ،واإلرشاد النفسي ،حس�ب
االقتضاء.

 -٥٣-٥تكفل المنظمة المش ِّغلة ومنظمات التص�دي اس�تخدام ك�ل الوس�ائل الممكن�ة عملي�ا ً
للتقليل إلى أدنى حد من تعرض عمال الطوارئ ومقدمي المساعدة ف�ي ح�االت الط�وارئ
خ��الل التص��دي لط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي )انظ��ر الفق��رة أوال ٢-م��ن الت��ذييل األول(،
ولزيادة وقايتھم إلى المستوى األمثل.
 -٥٤-٥في حاالت الطوارئ النووية أو اإلش�عاعيةُ ،تطب�� عل�ى عم�ال الط�وارئ ،عل�ى
أساس نھج متدرج ،المتطلبات الخاصة ب�التعرض المھن�ي ف�ي ح�االت التع�رض المخط�ط
لھا المح َّددة في المنشور  ،[٨] GSR Part 3باستثناء ما تقتضيه الفقــرة .٥٥-٥
 -٥٥-٥تكف��ل المنظم��ة المش� ِّغلة ومنظم��ات التص��دي ع��دم خض��و� أي عام��ل م��ن عم��ال
الطوارئ لتعرض في ح�االت الط�وارئ يمك�ن أن تن�تج من�ه جرع�ة فعال�ة تزي�د عل�ى ٥٠
ملي سيفرت ،ما عدا:

٣٥

) (١ألغراض إنقاذ األرواح أو منع وقوع إصابات خطيرة؛
) (٢عند اتخاذ إجراءات لمنع ح�دوث �ث�ار قطعي�ة ش�ديدة أو عن�د اتخ�اذ إج�راءات لمن�ع
تطور ظروف كارثية يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على الناس والبيئة؛
) (٣عند اتخاذ إجراءات لتفادي جرعة جماعية كبيرة.
 -٥٦-٥ف��ي حال��ة الظ��روف االس��تثنائية ال��واردة ف��ي الفق��رة  ،٥٥-٥تح � َّدد ق��يم إرش��ادية
وطنية لتقييد حاالت تعرض عمال الطوارئ ،وفقا ً للتذييل األول.
 -٥٧-٥تكف��ل المنظم��ة المش� ِّ�لة ومنظم��ات التص��دي أن عم��ال الط��وارئ ال��ذين يتخ��ذون
إج��راءات التص��دي ف��ي ح��االت الط��وارئ الت��ي يمك��ن أن تتج��اوز فيھ��ا الجرع��ات المتلق��اة
٣٠
جرعة فعالة قدرھا  ٥٠ملي سيفرت يقومون بذلك طواعي�ة  ،وأن يك�ون ق�د ت�م إب�غھ�م
مسبقا ً على نحو واضح وشامل بالمخاطر الصحية المرتبط�ة ب�ذلك التع�رض ،فض��ً ع�ن
التدابير الوقائية المتاحة؛ وأن يكونوا م�درَّ بين ،بالق�در الممك�ن ،عل�ى اإلج�راءات الت�ي ق�د
يُقتضى منھم اتخاذھ�ا .وال يك�ون عم�ال الط�وارئ غي�ر المعيَّن�ين مس�بقا بھ�ذه الص�فة أول
عمال طوارئ ي�تم اختي�ارھم التخ�اذ إج�راءات يمك�ن أن ت�ؤدي إل�ى تلق�يھم جرع�ات تزي�د
عل��ى مس��تويات الق��يم اإلرش��ادية للجرع��ة الخاص��ة ب���جراءات إنق��اذ األرواح ،المبيَّن��ة ف��ي
التذييل األول .وال يُسمح لمقدمي المس�اعدة ف�ي ح�االت الط�وارئ باتخ�اذ إج�راءات يمك�ن
أن تسفر عن تلقيھم جرعات تتجاوز جرعة فعالة قدرھا  ٥٠ملي سيفرت.
ُ -٥٨-٥تتخ�ذ ترتيب�ات إلج�راء تقي�يم ،ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن عملي�اً ،للجرع�ات الفردي��ة
التي يتلقاھا عمال الطوارئ ومقدمو المساعدة في حاالت الطوارئ عند التص�دي لط�ارئ
نووي أو إشعاعي ،وكذلك ،حسب االقتضاء ،للحد من حدوث حاالت تعرض أخرى عن�د
التصدي للطوارئ )انظر التذييل األول(.
 -٥٩-٥ت��و َّفر لعم��ال الط��وارئ ومق��دمي المس��اعدة ف��ي ح��االت الط��وارئ العناي��ة الطبي��ة
التي تتناسب مع الجرعات التي يتلقونھا عند التص�دي لط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي )انظ�ر
التذييل الثاني( ،أو تقدم لھم ھذه العناية بناء على طلبھم.
 -٦٠-٥ال يُستبعد في العادة العمال ال�ذين يتلق�ون جرع�ات عن�د التص�دي لط�ارئ ن�ووي
أو إشعاعي من الخضوع للمزيد من التعرض المھني .غي�ر أنھ�م يحص�لون عل�ى مش�ورة

٣٠

في العادة تتناول ترتيبات الطوارئ مسألة األساس الطوعي إلجراءات التصدي الت�ي يتخ�ذھا
عمال الطوارئ.
٣٦

٣١

طبي��ة م��ن ش��خ� مؤھ��ل قب��ل ح��دوث المزي��د م��ن التع��رض المھن��ي إذا ك��ان عام��ل
الطوارئ المعن�ي ق�د تلق�ى جرع�ة فعال�ة تتج�اوز  ٢٠٠مل�ي س�يفرت ،أو بن�ا ًء عل�ى طل�ب
عامل الطوارئ.
 -٦١-٥تبلغ لعمال الطوارئ ولمقدمي المساعدة في ح�االت الط�وارئ ،ف�ي أق�رب وق�ت
ممكن عملياً ،معلوم�ات ع�ن الجرع�ات المتلق�اة عن�د التص�دي لط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي
ومعلومات عن أي مخاطر صحية تترتب عليھا.
المتطلب رقم  :١٢إدارة التصدي الطبي في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية
ت����� الح�وم��ة وج��ود ترتيب��ات لت��وفير ف��ر� وتص��ني� طب��ي منا���بين� وع���� طب��ي�
وإجراءات طبي�ة أط�و� أج��� ل�ش��ا� ال��ين يم��ن أن ي��اروا ف�ي ح�االت الط�وارئ
النووية أو اإلشعاعية.
 -٦٢-٥عند ظھور أعراض إكلينيكية على أحد األفراد تدل على التع�رّ ض ل�ش�عاعات،
أو عالمات أخرى مرتبطة باحتمال حدوث طارئ اشعاعي ،يق�وم الع�املون الطبي�ون ،أو
أي طرف مسؤول آخر يتعرف على األعراض اإلكلينيكية أو العالمات األخ�رى ،ب�إبال�
المسؤولين المختصين المحليين أو الوطنيين واتخاذ اجراءات التصدي حسب االقتضاء.
ُ -٦٣-٥تتخذ ترتيبات لجع�ل الع�املين الطبي�ين ،س�واء الممارس�ين الع�امين أو الم�وظفين
الطبي��ين المختص��ين ب��الطوارئ ،عل��ى عل��م ب��األعراض اإلكلينيكي��ة للتع��رض اإلش��عاعي
وبإجراءات التبليغ المناسبة وإجراءات التصدي األخرى الواجب اتخاذھا إذا نش��ت حال�ة
طوارئ نووية أو إشعاعية أو اش ُتبه في نشوئھا.
 -٦٤-٥ت َّتخ��ذ ترتيب��ات لك��ي يتس��نى تق��ديم العناي��ة الطبي��ة المالئم��ة ف��وراً ،ف��ي ح��االت
الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ،ل�ف��راد ال��ذين يحتم��ل أن يكون��وا مل��وثين .وتش��مل ھ��ذه
٣١

المقصود من ھذه المشورة الطبية الت�ي يق�دمھا ش�خ� مؤھ�ل ھ�و تقي�يم م�دى اس�تمرار لياق�ة
العمال ألداء المھام المقصودة المنطوية على تعرض مھن�ي ،وفق�ا ً للمنش�ور  .[٨] GSR Part 3وعم�الً
بالفقرة  ٥٩-٥من ھ�ذا المنش�ور الخ�ا� بمتطلب�ات األم�ان ،ت�و َّفر ألي عام�ل ط�وارئ العناي�ة الطبي�ة
المناسبة للجرعات المتلقاة .وتوضيحا ل�ذلك ف�إن المعي�ار الع�ام للجرع�ة المتلق�اة )جرع�ة فعال�ة ق�درھا
 ١٠٠ملي سيفرت في الشھر( ،الوارد في الجدول الثاني ٢-من التذييل الث�اني ،س�يدل عل�ى أن عام�ل
الطوارئ الذي يتلقى ھذه الجرعة يلزم أن يتم تسجيله وإخضاعه للفرز الطب�ي ،وأن عام�ل الط�وارئ
سيحتاج بعد ذلك إلى متابعة طبية مناسبة أطول أجال من أجل الكشف ف�ي وق�ت مبك�ر ع�ن األض�رار
الصحية الناجمة عن اإلشعاعات وعالجھا بفعالية.
٣٧

الترتيب��ات ض��مان ت��وفير خ��دمات النق��ل حيثم��ا ت��دعو إليھ��ا الحاج��ة وت��وفير تعليم��ات
للعاملين الطبيين بشأن االحتياطات الواجب اتخاذھا.

٣٢

 -٦٥-٥ف��ي حال��ة المراف��ق المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��ى والثاني��ة والثالث��ةُ ،تتخ��ذ ترتيب��ات
للتعام��ل م��ع ع��دد ك��ا ٍ
� م��ن أي أف��راد مل��وثين أو م��ن أي أف��راد تعرض��وا تعرض��ا مفرط��ا
األولي�ة ،وتق�دير الجرع�ات ،وت�وفير النق�ل
لإلشعاعات ،تشمل ترتيبات لتوفير اإلس�عافات َّ
األولي في مرافق طبية محددة سلفاً.
الطبي ،وتوفير العالج الطبي َّ
 -٦٦-٥في حالة المناطق الواقع�ة داخ�ل من�اطق تطبي�ق خط�ة الط�وارئ )انظ�ر الفق���رة
ُ (٣٨-٥تتخ����ذ ترتيب����ات إلج����راء فح����ص وتص����ني� طب����ي وإلي����دا� أي ف����رد تع����ر�
لإلشعاعات بمستويات تتجاوز المعيار الوارد في الجدول الثاني ١-من التذييل الث�اني ف�ي
مرفق طبي محدد سلفا ً .وتشمل ھذه الترتيبات استخدام مع�ايير تش�غيلية مح�ددة س�لفا ً وفق�ا ً
الستراتيجية الوقاية )انظر الفقرة .((٤) ٢٨-٤
 -٦٧-٥توضع ترتيب�ات للتع�ر� عل�ى األف�راد ال�ذين يمك�ن أن يكون�وا مل�وثين واألف�راد
الذين يمك�ن أن يكون�وا ق�د تعرض�وا لإلش�عاعات بم�ا يكف�ي لتس�بيب آث�ار ص�حية مس�تحثة
إشعاعياً ،وتزويدھم بالعناية الطبية المناسبة ،بما يشمل متابعة طبية أط�ول أج�الً .وتش�مل
ھذه الترتيبات ما يلي:
)أ( مبادئ توجيھية لفعالية التشخيص والعالج؛
)ب( تسمية عاملين طبيين مدربين على المعالجة اإلكلينيكية لإلصابات اإلشعاعية؛
)ج( تسمية مؤسسات لتقييم التع�ر� اإلش�عاعي )الخ�ارجي وال�داخلي( ،م�ن أج�ل تق�ديم
العالج الطبي المتخصص واتخاذ اإلجراءات الطبية األطول أجالً.
وتشمل ھذه الترتيبات أيضا ً استخدام معايير تشغيلية محددة سلفا ً وفقا ً الستراتيجية الوقاية
)انظ��ر الفق��رة  ((٤)٢٨-٤وترتيب��ات لتش��اور طب��ي ،م��ع ع��املين طبي��ين ذوي خب��رة ف��ي
التعامل مع ھذه اإلص�ابات ،بش�أن الع�الج عق�ب ح�دو� أي تع�ر� يمك�ن أن يس�فر ع�ن
٣٣
آثار قطعية شديدة )انظر التذييل الثاني(.
٣٢

تشمل ھذه التعليمات إبالغھم بأن وسائل االحتياط العام�ة ف�ي الرعاي�ة الص�حية ،الرامي�ة إل�ى
منع العدوى) ،مثل األقنعة والقفازات الجراحية( ت�زوِّ د الع�املين الطبي�ين ،بص�فة عام�ة ،بوقاي�ة كافي�ة
عند عالج أفراد يحتمل أن يكونوا ملوثين.
٣٣
يمكن أن تشمل ھذه الترتيبات الخاصة بالتشاور الطبي بشأن العالج مساعدة دولي�ة تق�دم ع�ن
طري��ق الوكال��ة ومنظم��ة الص��حة العالمي��ة أو بتنس��يق منھم��ا؛ وذل��� ،م��ثال ،بمقتض��ى اتفاقي��ة تق��ديم
المساعدة ].[١٣
٣٨

 -٦٨-٥تتخذ ترتيب�ات للتع�رف عل�ى ا�ف�راد المن�درجين ف�ي الفئ�ات الس�كانية المعرَّ ض�ة
لخطر ازدياد معدل اإلصابات الجديدة بالسرطان نتيجة للتعرض ل�ش�عاعات ف�ي ح�االت
الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية .وتوض��ع ترتيب��ات التخ��اذ إج��راءات طبي��ة أط��ول أج �الً
للكشف عن اآلثار الص�حية المس�تحثة إش�عاعيا ً ب�ين أف�راد ھ�ذه الفئ�ات الس�كانية ف�ي وق�ت
يتيح عالجھم بفعالي�ة .وتش�مل ھ�ذه الترتيب�ات اس�تخدام مع�ايير تش��يلية مح�ددة س�لفا ً وفق�ا ً
الستراتيجية الوقاية )انظر الفقرة .((٤) ٢٨-٤
المتطلب رقم  :١٣التواصل مع الجمھور طوال الطوارئ النووية أو اإلشعاعية
ت�����ل ال��وم���ة وج���و� ترتي����ا� للتواص���ل م���ع الجمھ���ور ط���وال الط���وارئ النووي���ة أو
اإلشعاعية.
ُ -٦٩-٥تتخذ ترتيبات لتزويد الجمھور بمعلومات مفيدة وف�ي وقتھ�ا المناس�ب وص�حيحة
وواض��حة ومالئم��ة ف��ي ح��االت الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ،م��ع مراع��اة إمك��ان أن
تك��ون وس��ائل االتص��ال المعت��ادة ق��د تض��ررت ف��ي حال��ة الط��وارئ أو م��ن ج��راء الح��دث
البادئ لھا )من جراء زلزال أو فيضان مثال( أو أُنھكت من شدة الطلب عل�ى اس�تخدامھا.
وتشمل ھذه الترتيبات أيضا ً ترتيبات إلبقاء المجتمع ال�دولي عل�ى عل�م ،حس�ب االقتض�اء.
وتراعي في ھذه الترتيبات ضرورة حماية المعلوم�ات الحساس�ة ف�ي الظ�روف الت�ي ينش��
فيھا طارئ نووي أو إشعاعي من جراء حدث من أحداث ا�م�ن الن�ووي .وي�تم التواص�ل
مع الجمھور في حاالت الطوارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية عل�ى أس�اس اس�تراتيجية توض�ع
ف���ي مرحل���ة الت�ھ���ب كج���زء م���ن اس���تراتيجية الوقاي���ة .و ُتتخ���ذ ترتيب���ات لتع���ديل ھ���ذه
االستراتيجية خالل التصدي للطوارئ على أساس الظروف السائدة.
ُ -٧٠-٥تتخ��ذ ترتيب��ات لض��مان تنس��ي� واتس��ا� المعلوم��ات المق َّدم��ة إل��ى الجمھ��ور م��ن
منظمات التصدي والمنظمات المش� ِّ�لة والھيئ�ة الرقابي�ة والمنظم�ات الدولي�ة و�يرھ�ا ف�ي
حاالت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية ،م�ع اإلدراك الواج�ب للط�ابع التط�وري لح�االت
الطوارئ.
ُ -٧١-٥تتخذ ترتيبات لتقديم المعلوم�ات إل�ى الجمھ�ور ف�ي ح�االت الط�وارئ النووي�ة أو
اإلشعاعية بعبارات بسيطة ومفھومة.
 -٧٢-٥تكف��ل الحكوم��ة إع��داد وتنفي��ذ نظ��ام لوض��ع ا�خط��ار الص��حية اإلش��عاعية ف��ي
المنظور السليم في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،بھدف ما يلي:

٣٩

– دع��م اتخ��اذ الق��رارات ع��ن عل��م بش��أن اإلج��راءات الوقائي��ة وإج��راءات التص��دي
األخرى الواجب اتخاذھا؛
– المساعدة على ضمان أن تكون منافع اإلجراءات المتخذة أكبر من أضرارھا؛
– معالجة مخاوف الجمھور بشأن العواقب الصحية المحتملة.
وعند وضع ھذا النظام ،يولى االعتبار الواجب للحوامل واألطف�ال ،باعتب�ار أف�راد ھ�اتين
الفئتين أكثر األفراد قابلية للتضرر فيما يتعلق بالتعرض لإلشعاعات.
ُ -٧٣-٥تتخذ ترتيبات ل ُتشرح للجمھور أي تغييرات في اإلج�راءات الوقائي�ة وإج�راءات
التص���دي األخ���رى الموص���ى بھ���ا ف���ي الدول���ة ،وأي اختالف���ات بينھ���ا وب���ين اإلج���راءات
الموصى بھا في دول أخرى )انظر الفقرات من  ١٣-٦إلى .(١٥-٦
 -٧٤-٥تتخذ ترتيبات للقيام ،بالقدر الممكن عملياً ،بتحديد ومعالجة التصورات الخاطئ�ة
والش��ائعات والمعلوم��ات �ي��ر الص��حيحة والمض��للة الت��ي يمك��ن أن تك��ون متداول��ة عل��ى
نطاق واسع في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،ال س�يما م�ا يمك�ن أن يس�فر منھ�ا
٣٤
ع��ن اتخ��اذ إج��راءات تتج��اوز اإلج��راءات المس� َّ�وغ اتخاذھ��ا للتص��دي للط��وارئ )انظ��ر
المتطلب رقم .(١٦
 -٧٥-٥تتخ��ذ ترتيب��ات لل��رد عل��ى استفس��ارات الجمھ��ور ووس��ائط اإلع��الم اإلخباري��ة،
الوطني��ة والدولي��ة عل��ى الس��واء ،بم��ا ف��ي ذل��ك االستفس��ارات ال��واردة م��ن الوكال��ة أو ع��ن
طريقھ��ا .ويراع��ى ف��ي ھ��ذه الترتيب��ات الط��ابع التط��وري لح��االت الط��وارئ والحاج��ة إل��ى
ال��رد عل��ى االستفس��ارات ف��ي الوق��ت المناس��ب حت��ى وإن ل��م تك��ن المعلوم��ات المطل��وب
تقديمھا متاحة بعد.

٣٤

اإلج��راءات الت��ي تتج��اوز اإلج��راءات المس��وَّ غ اتخاذھ��ا للتص��دي للط��وارئ يمك��ن أن تش��مل،
على سبيل المثال ال الحص�ر ،م�ا يل�ي :اإلج�راءات الت�ي تعرق�ل التنفي�ذ الف�وري لإلج�راءات الوقائي�ة،
مث��ل اإلج��الء ال��ذاتي م��ن داخ��ل المن��اطق الت��ي ي��ؤمر فيھ��ا ب��اإلجالء وم��ن خارجھ��ا ،عل��ى ح��د س��واء؛
واإلج��راءات الت��ي تحمِّ��ل نظ��ام الرعاي��ة الص��حية أعب��اء ال ل��زوم لھ��ا؛ واإلج��راءات الت��ي تتحاش��ى
األش��خاص الق��ادمين أو المنتج��ات ال��واردة م��ن المنطق��ة المتض��ررة م��ن ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي أو
تميز ضد ھؤالء األشخاص وھذه المنتج�ات عل�ى نح�و �خ�ر؛ واإلنھ�اء الط�وعي للحم�ل دون مع�ارف
إشعاعية تبرر ذلك؛ وإلغاء الرحالت التجارية دون معارف إشعاعية تبرر ذلك.
٤٠

المتطلب رقم  :١٤اتخاذ اإلجراءات الوقائية المبكرة وإجراءات التصدي األخرى
تكفل الحكوم�ة وج�ود ترتيب�ات التخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة المب ِّك�رة وإج�راءات التص�دي
األخرى بفعالية في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
ُ -٧٦-٥تتخذ ترتيبات ،ض�من مس�افات التخط�يط الممت�دة )انظ�ر الفق�رة  ،(٣٦-٥إلع�ادة
التوطين الفعالة التي قد تل��م عق�ب ح�دوث انط�الق ملم�و� لم�واد مش�عة ،ولمن�ع ح�دوث
اب��تالع غي��ر متعم��د ،وف ًق��ا الس��تراتيجية الوقاي��ة )انظ��ر المتطل��ب رق��م  .(٥وتش��مل ھ��ذه
الترتيبات ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

توفير تعليمات ومشورة لمنع حدوث ابتالع غير متعمد؛
الرصد والتقييم الفوريين؛
استخدام معايير تش�غيلية مح�ددة س�لفا ً وفق�ا ً الستراتيجي�ـة الوقايـ�ـة )انظــ�ـر الفقـ�ـرة
.((٤)٢٨-٤
وسائل تنفيذ إعادة التوطين ووسائل مساعدة األشخاص الذين أعيد توطينھم؛
ترتيب���ات لتوس���يع الرص���د والتقي���يم واإلج���راءات المتخ���ذة لك���ي تتج���او� مس���افات
التخطيط الممتدة ،عند االقتضاء.

ُ -٧٧-٥تتخذ ترتيبات ،ضمن مسافات التخطيط الخاصة باالبتالع والس�لع )انظ�ر الفق�رة
 ،(٣٨-٥لتوفير الوقاية الفورية فيما يتعلق بالمنتج�ات المحلي�ة غي�ر األساس�ية والمنتج�ات
الغابي��ة )مث��ل الثم��ار العنبي��ة البرّ ي��ة وفط��ر ع��� الغ��راب الب��رّ ي( والحلي��ب المس��تمد م��ن
الحيوانات الرعوية ،وإمدادات مياه الشرب ،والعلف الحيواني ،والسلع الملوثة أو التي قد
تكون ملوثة ،ولتقييد استخدام تلك المنتجات ،عقب حدوث انط�الق ملم�و� لم�واد مش�عة،
وفقا ً الستراتيجية الوقاية )انظر المتطلب رقم  .(٥وتشمل ھذه الترتيبات ما يلي:
)أ( توفير تعليمات ومشورة بشأن ما يلي:
’ ‘١حماية السلسلة الغذائية وإمدادات المياه والسلع من التلوث؛
ً
’ ‘٢منع حدوث ابتالع لما يكون ملوثا أو ما يمكن أن يكون ملوث�ا م�ن األغذي�ة
والحليب ومياه الشرب؛
’ ‘٣منع استخدام السلع الملوثة أو التي يمكن أن تكون ملوثة؛
)ب( الرصد وأخذ العينات وإجراء التحليل فوراً؛
)ج( استخدام معايير تش�غيلية مح�ددة س�لفا ً وفق�ا ً الستراتيجيـ�ـة الوقايـ�ـة )انظـ�ـر الفقـ�ـرة
.((٤)٢٨-٤
)د( وسائل إلنفاذ ھذه القيود؛
٤١

)ھـ( ترتيب��ات لتوس��ي� الرص��د والتقي��يم واإلج��راءات بحي��ث تتج��اوز ھ��ذه المس��افة عن��د
االقتضاء.
المطوق��ة الداخلي��ة ترتيب��ات
 -٧٨-٥ت َّتخ��ذ ف��ي من��اطق تطبي��ق خط��ة الط��وارئ والمنطق��ة
َّ
لرص��د مس���تويات تل��وث الن���ا� الخ���ارجين والمركب��ات والس���ل� الخارج��ة م���ن المن���اطق
الملوثة ،من أجل مكافحة انتشار التلوث وكذلك ،حسب االنطباق ،ألغراض إزالة التل�وث
وفقا ً الستراتيجية الوقاية )انظر المتطلب رقم  .(٥وتشمل ھذه الترتيبات اس�تخدام مع�ايير
تش��غيلية مح��ددة س��لفا ً وفق�ا ً الس��تراتيجية الوقاي��ة )انظ��ر الفق��رة  ،((٤)٢٨-٤ويراع��� فيھ��ا
احتمال أن يكون قد خرج من ھذه المناطق قبل إنشاء نقاط وح�دود مراقب�ة التل�وث بع�ض
المركبات والمفردات التي يحتمل أن تك�ون ملوث�ة وك�ذلك بع�ض أف�راد الجمھ�ور وعم�ال
الطوارئ الذين يحتمل أن يكونوا ملوثين.
 -٧٩-٥ت َّتخذ ترتيبات لمراقبة الدخول وإنفاذ القيود في المناطق التي ستن َّفذ فيھا عمليات
إج��الء وإع��ادة ت��وطين داخ��ل من��اطق تطبي��ق خط��ة الط��وارئ ومس��افة التخط��يط الممت��دة
المطوقة الداخلي�ة ،وفق�ا ً الس�تراتيجية الوقاي�ة )انظ�ر المتطل�ب رق�م  .(٥ويُس�مح
والمنطقة
َّ
ب���العودة إل���� ھ���ذه المن���اطق لفت���رات زمني���ة قص���يرة إذا ك���ان ل���ذلك مب���رِّ ر )مث���ل إطع���ام
الحيوانات المتروكة في تلك المناطق( ،وشريطة أن يكون األفراد الذين يدخلون المنطقة:
)أ( خاضعين لضوابط ولتقييم الجرعات خالل وجودھم داخل المنطقة؛
)ب( مزودين بتعليمات بشأن كيفية وقاية أنفسھم؛
)ج( مزودين بمعلومات عن األخطار الصحية المرتبطة بدخولھم المنطقة.
ُ -٨٠-٥تتخ��ذ ترتيب��ات الختب��ار أس��اليب إزال��ة التل��وث قب��ل اس��تخدامھا الع��ام ،ولتقي��يم
فعاليتھا من حيث تخفيض الجرعات.
ُ -٨١-٥تتخذ ترتيبات في حاالت الطوارئ العابرة للحدود الوطنية والمندرج�ة ف�ي الفئ�ة
الرابعة التخاذ إجراءات وقائية مب ِّكرة وإجراءات أخرى للتص�د� ،حس�ب االقتض�اء ،ف�ي
المن��اطق الواقع��ة خ��ارج الفئ��ة الخامس��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك القي��ام ف��وراً برص��د وتقي��يم تل��وث
)أ( األغذية والحليب ومياه الشرب وكذلك ،حس�ب االقتض�اء ،س�ل� أخ�رى غي�ر األغذي�ة،
)ب( والمركب��ات والبض��ائ� الت��ي ي��رجَّ ح أن تك��ون ملوث��ة ،وذل��ك بھ��د� تخفي��� عواق��ب
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية وطمأنة الجمھور .وتشمل ھذه الترتيبات اس�تخدام مع�ايير
تشغيلية محددة سلفاً ،وفقا ً الستراتيجية الوقاية )انظر الفقرة .((٤)٢٨-٤

٤٢

 -٨٢-٥ين َّف���ذ الرص���د خ���الل التص���دي للط���وارئ النووي���ة أو اإلش���عاعية عل���ى أس���اس
اس��تراتيجية توض��ع ف��ي مرحل��ة التأھ��ب كج��زء م��ن اس��تراتيجية الوقاي��ة .وتتخ��ذ ترتيب��ات
لتعديل ھذا الرصد ،في أثناء التصدي للطوارئ ،على أساس الظروف السائدة.
ُ -٨٣-٥تتخذ ترتيبات إلجراء تقييم بأثر رجعي لتعرض أفراد الجمھور خالل الطوارئ
النووي��ة أو اإلش��عاعية ،وإلتاح��ة نت��ائج ھ��ذ� التقييم��ات عل��ى الص��عيد الع��ام .وتس��تند ھ��ذ�
التقييمات إلى أفضل المعلومات المتاحة ،وتوضع في منظورھا السليم من حيث األخطار
الصحية المرتبطة بھا )انظر الفقرة  ،(٧٢-٥ويتم تح�ديثھا ف�وراً ف�ي ض�وء أي معلوم�ات
من شأنھا أن تفضي إلى نتائج أكثر دقة بكثير.
المتطلب رقم  :١٥التصرف في النفايات المشعة في حاالت الطوارئ
تكفل الحكومة التصرف في النفايات المشعة بأمان وفعالية في حاالت الطوارئ النووي�ة
أو اإلشعاعية.
 -٨٤-٥تنطب�� السياس�ة واالس��تراتيجية الوطنيت�ان للتص�رف ف��ي النفاي�ات المش��عة ][١٩
على النفاي�ات المش�عة المتولِّ�دة ف�ي ح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية ،م�ع مراع�اة
الفقرات  ٨٥-٥إلى .٨٨-٥
 -٨٥-٥تراعي استراتيجية الوقاية )انظر المتطلب رق�م  (٥النفاي�ات المش�عة الت�ي يمك�ن
أن تنشأ عن اتخاذ اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى الواجب اتخاذھا.
 -٨٦-٥تح َّدد النفايات المشعة التي تنشأ في حاالت الطوارئ النووية أو اإلش�عاعية ،بم�ا
فيھ��ا النفاي��ات المش��عة الت��ي تنش��أ ع��ن اإلج��راءات الوقائي��ة وإج��راءات التص��دي األخ��رى
المتخذة ذات الص�لة ،وتح� َّدد خصائص�ھا وتص� َّنف ،ف�ي الوق�ت المناس�ب ،وي�تم التص�رف
فيھ��ا بطريق��ة ال تخ��ل باس��تراتيجية الوقاي��ة ،م��ع إي��الء االعتب��ار للظ��روف الس��ائدة حس��ب
تطورھا.
ُ -٨٧-٥تتخ���ذ ترتيب���ات للتص���رف ف���ي النفاي���ات المش���عة بأم���ان وفعالي���ة .وتش���مل ھ���ذ�
الترتيبات ما يلي:
)أ( خطة لتحديد خصائص النفايات ،تشمل القياسات الموضعية وتحليل العينات؛
)ب( معايير لتحديد فئات النفايات؛
)ج( تحاشي المزج بين فئات النفايات المختلفة ،قدر المستطاع؛

٤٣

)د(
)ھـ(

)و(
)ز(

التقليل إلى أدنى حد من كمية المواد التي يُعلن خطأ عن أنھا نفايات مشعة؛
أسلوب لتحدي�د الخي�ارات المناس�بة للتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عة تمھي�داً لل�تخلص
منھا )بما في ذلك معالجتھا وخزنھا ونقلھا( مع إيالء االعتب�ار للترابط�ات ب�ين ك�ل
الخطوات ولآلثار على نقاط النھاية المتوقعة )رف�ع الرقاب�ة ،والتص�ريف المص�رَّ ح
به ،وإعادة االستخدام ،وإعادة التدوير ،والتخلص( ][٢٠ ،١٩؛
أسلوب لتحديد خيارات ومواقع الخزن المناسبة؛
النظر ف�ي الجوان�ب �ي�ر اإلش�عاعية للنفاي�ات )مث�ل الخ�واص الكيميا�ي�ة ،م�ن قبي�ل
السُمية ،والخواص البيولوجية(.

 -٨٨-٥يولى االعتبار للتصرف في الرفات البشري والبقايا الحيوانية الملوثة من ج�راء
الط����وار� النووي����ة أو اإلش����عاعية ،م����ع إي����الء االعتب����ار الواج����ب للممارس����ات الديني����ة
والممارسات الثقافية.
المتطلب رقم  :١٦ت�في�� العواق�ب �ي�ر اإلش�عاعية الناجم�ة ع�ن الط�وارئ النووي�ة أو
اإلشعاعية وعن التصدي للطوارئ
تكفل الحكومة وجود ترتيبات لت�في�� العواق�ب �ي�ر اإلش�عاعية الناجم�ة ع�ن الط�وارئ
النووية أو اإلشعاعية وعن التصدي للطوارئ.
 -٨٩-٥توض��ع العواق��ب �ي��ر اإلش��عاعية الناجم��ة ع��ن الط��وار� النووي��ة أو اإلش��عاعية
وع��ن التص��دي للط��وار� ف��ي االعتب��ار عن��د الب��ت ف��ي اإلج��راءات الوقا�ي��ة وإج��راءات
التصدي األخرى الواجب اتخاذھا في سياق استراتيجية الوقاية )انظر المتطلب رقم .(٥
ُ -٩٠-٥تتخ��ذ ترتيب��ات لتخفي��ف العواق��ب �ي��ر اإلش��عاعية الناجم��ة ع��ن الط��وار� وع��ن
التص����دي للط����وار� ،ولالس����تجابة لقل����ق الجمھ����ور ف����ي ح����االت الط����وار� النووي����ة أو
اإلشعاعية .وتشمل ھذه الترتيبات ترتيبات لتوفير ما يلي للمتضررين:
)أ( معلومات عن أي أخط�ار ص�حية ذات ص�لة وتعليم�ات واض�حة ع�ن أي إج�راءات
ينبغي اتخاذھا )انظر المتطلب رقم  ١٠والمتطلب رقم (١٣؛
)ب( إرشاد طبي ونفسي ،حسب االقتضاء؛
)ج( دعم اجتماعي مناسب ،حسب االقتضاء.
ُ -٩١-٥تتخذ ترتيبات لتخفيف اآلثار الواقعة على التجارة الدولية نتيج�ة لح�دو� ط�ار�
نووي أو إشعاعي ولإلجراءات الوقا�ي�ة وإج�راءات التص�دي األخ�رى المرتبط�ة ب�ه ،م�ع

٤٤

إيالء االعتبار للمعايير العامة الواردة في التذييل الثاني .وتشمل ھ�ذه الترتيب�ات اتخ�اذ م�ا
يل����م لت���وفير المعلوم���ات للجمھ���ور وا�ط���را� المھتم���ة )مث���ل ال���دول المس���توردة( ع���ن
الضوابط المفروض�ة فيم�ا يتعل�� بالس�لع المتج�ر بھ�ا ،بم�ا فيھ�ا ا��ذي�ة ،وع�ن المر�ب�ات
والبضائع التي يجري شحنھا ،وعن أي تنقيحات للمعايير الوطنية ذات الصلة.
 -٩٢-٥تتخ��ذ ترتيب��ات ل���ي ُتح � َّدد ف��وراً و ُتع��ال� عل��ى النح��و المناس��ب ،بالق��در المم���ن
المسوغ اتخاذھا للتص�دي للط�وارئ ،ت َّتخ�ذ م�ن
عمليا ً ،أي إجراءات ،عدا عن اإلجراءات
َّ
جان��ب أف��راد الجمھ��ور وم��ن جان��ب الھيئ��ات التجاري��ة أو الص��ناعية أو الھيئ��ات المعني��ة
بالبني��ة ا�ساس��ية أو الھيئ��ات الح�ومي��ة أو �ي��ر الح�ومي��ة ا�خ��ر� .ويش��مل ذل��� تس��مية
المنظمة )المنظمات( المسؤولة عن رصد ھذه اإلجراءات وتحديدھا ومعالجتھا.
المتطلب رقم  :١٧طلب المساعدة الدولية وتقديمھا وتل ِّقيھا من أج�ل الت�ھ�ب والتص�دي
للطوارئ
تكفل الحكومة وجود ترتيبات مناسبة لالستفادة من المساعدة الدولي�ة م�ن أج�ل الت�ھ�ب
والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،وللمساھمة في تقديم ھذه المساعدة.
 -٩٣-٥تتخ��ذ الح�وم��ات والمنظم��ات الدولي��ة وتتعھ��د ترتيب��ات لالس��تجابة ف��ي الو���ت
المناسب للطلبات المقدمة من الدول ،وفقا ً لآلليات المقررة ووالية ��ل منظم�ة ،للحص�ول
على المساعدة في التأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
ُ -٩٤-٥تتخذ ترتيبات ويتم تعھدھا لطلب المساعدة الدولي�ة والحص�ول عليھ�ا م�ن ال�دول
أو المنظمات الدولية ولتقديم المساعدة إلى الدول )إم�ا مباش�رة أو م�ن خ�الل الو�ال�ة( ف�ي
التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية ،عل��ى أس��ا� الص���و� الدولي��ة )مث��ل
اتفا�ي��ة تق��ديم المس��اعدة ] ([١٣أو االتفا���ات الثنائي��ة أو �لي��ات أخ��ر� .وي��ولى ف��ي ھ��ذه
الترتيبات االعتبار الواج�ب لمتطلب�ات التواف�� فيم�ا يخ�� الق�درات الت�ي س�تقدمھا والت�ي
ستتلقاھا الدول المختلفة ،من أجل ضمان فائدة ھذه القدرات.
المتطلب رقم  :١٨إنھاء حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية
تكفل الحكومة وجود ترتيبات وتنفيذھا إلنھ�اء ح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية،
مع إيالء االعتبار للحاجة إلى معاودة األنشطة االجتماعية واالقتصادية.

٤٥

 -٩٥-٥تع َّدل اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى وسائر الترتيبات الرامي�ة
إل��ى التمك��ين م��ن إنھ��اء حال��ة الط��وارئ م��ن خ��الل عملي��ة رس��مية تش��مل التش��اور م��ع
األطراف المھتمة.
 -٩٦-٥تش���مل ترتيب���ات التواص���ل م���ع الجمھ���ور ف���ي ح���االت الط���وارئ النووي���ة أو
اإلش��عاعية )انظ��ر المتطل��ب رق��م  (١٣ترتيب��ات للتواص��ل مع��� بش���ن أس��باب أي تع��ديل
لإلجراءات الوقائية وإجراءات التص�دي األخ�رى وس�ائر الترتيب�ات الرامي�ة إل�ى التمك�ين
من إنھاء حالة الطوارئ .ويشمل ذلك تزويد أف�راد الجمھ�ور بمعلوم�ات ع�ن الحاج�ة إل�ى
أي إجراءات وقائية مستمرة بع�د إنھ�اء حال�ة الط�وارئ وأي تع�ديالت يل�زم إدخالھ�ا عل�ى
سلوكھم الشخصي .وتوضع خالل ھذه الفترة ترتيبات للرصد الدقيق للرأي العام ول�ردود
الفعل في وس�ائط اإلع�الم اإلخباري�ة ،لض�مان إمكاني�ة معالج�ة أي مخ�اوف ف�وراً .وتكف�ل
ھذه الترتيبات أن أي معلومات تق َّدم إلى الجمھور تضع األخط�ار الص�حية ف�ي منظورھ�ا
السليم )انظر الفقرة .(٧٢-٥
 -٩٧-٥يستند إنھاء حالة الطوارئ النووية أو اإلشعاعية إلى قرار رسمي يص�در علن�اً،
ويشتمل على التشاور المسَّبق مع األطراف المعنية ،حسب االقتضاء.
 -٩٨-٥يُنظر في العواقب اإلشعاعية وغير اإلشعاعية على السواء عن�د الب�ت ف�ي إنھ�اء
حالة طوارئ ،وكذلك عند تبرير االس�تراتيجيات المقبل�ة للوقاي�ة وتحس�ينھا إل�ى المس�توى
األمثل ،حسب االقتضاء.
 -٩٩-٥ي�تم االنتق��ال إل��ى حال��ة تع��ر� قائم��ة أو إل�ى حال��ة تع��ر� مخط��ط لھ��ا بطريق��ة
من َّس��قة ومنظم��ة ،ع��ن طري��ق إج��راء أي نق��ل ض��روري للمس���وليات وبزي��ادة مش��اركة
السلطات واألطراف المھتمة ذات الصلة.
 -١٠٠-٥تكف��ل الحكوم��ة وج��ود ترتيب��ات ،ف��ي إط��ار ت�ھبھ��ا للط��وارئ ،إلنھ��اء الط��وارئ
النووية أو اإلشعاعية .ويراعى ف�ي الترتيب�ات أن إنھ�اء حال�ة الط�وارئ يمك�ن أن ي�تم ف�ي
أوقات مختلفة في المن�اطق الج�رافي�ة المختلف�ة .وتش�مل عملي�ة التخط�يط م�ا يل�ي ،حس�ب
االقتضاء:
)أ( أدوار المنظمات ووظائفھا؛
)ب( أساليب نقل المعلومات؛
)ج( وسائل تقييم العواقب اإلشعاعية وغير اإلشعاعية؛

٤٦

)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

الشروط والمعايير التي ينبغي الوفاء بھا واألھداف التي ينبغي بلوغھا للتمك�ين م�ن
إنھاء حالة الطوارئ النوويةأو اإلشعاعية )انظر التذييل الثاني(؛
إجراء استعراض لتقييم األخطار وترتيبات الطوارئ؛
وضع مبادئ توجيھية وطنية إلنھاء حالة الطوارئ؛
وضع ترتيبات الستمرار التواصل مع الجمھ�ور ولرص�د ال�رأي الع�ام وردود فع�ل
وسائط اإلعالم اإلخبارية؛
وضع ترتيبات لمشاورة األطراف المھتمة.

 -١٠١-٥حالما تنتھي حالة الطوارئ ،يخضع جمي�ع الع�املين ال�ذين يض�طلعون ب�عم�ال
ذات صلة للمتطلبات ذات الصلة المتعلقة بالتعرض المھني في حاالت التعرض المخط�ط
لھ��ا ] ،[٨ويُج��رى رص��د ف��ردي ورص��د بيئ��ي ومراقب��ة ص��حية ،رھن �ا ً بمتطلب��ات ح��االت
التعرض المخطط لھا أو حاالت التعرض القائمة ،حسبما يكون مالئما ً ].[٨
المتطلب رقم  :١٩تحليل الطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لھا
تكفل الحكومة أن يتم تحليل الطوارئ النووية أو اإلش�عاعية وتحلي�ل التص�دي للط�وارئ
م��ن أ���ل تحدي��د اإل���را�ات الوا���ب ات�ا����ا ��تن��اب وق��و� ط��وارئ أ���ر� ولتح���ين
ترتيبات الطوارئ.
 -١٠٢-٥توضع ترتيبات للقيام ،بالقدر الممكن عملي�اً ،عن�د التص�دي للط�وارئ ،بتوثي��
وحماي��ة وص��ون البيان��ات والمعلوم��ات الھام��ة لتحلي��ل الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية
وتحليل التصدي للط�وارئ .وتوض�ع ترتيب�ات إلج�راء تحلي�ل ش�امل وف�ي وقت�� المناس�ب
للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية وللتص��دي للط��وارئ ،بمش��اركة م��ن األط��راف المھتم��ة.
وي��ولى ف��ي ھ��ذ� الترتيب��ات االعتب��ار الواج��ب للحاج��ة إل��ى تق��ديم مس��اھمات ف��ي عملي��ات
التحلي���ل المن َّس����قة دولي���ا ً ذات الص����لة وإلط���ال� منظم����ات التص���دي ذات الص����لة عل����ى
استنباطات التحليل .ويولى في التحليل االعتبار الواجب لما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

تكوين تصور لظروف حالة الطوارئ بالربط بين عناصرھا؛
األسباب الجذرية لحالة الطوارئ؛
الضوابط الرقابية ،بما فيھا اللوائح واإلشراف الرقابي؛
اآلثار العامة المتعلقة باألمان ،بما فيھا إمكاني�ة مش�اركة مص�ادر أو أجھ�زة أخ�رى
)بما في ذلك مصادر أو أجھزة موجودة في دول أخرى(؛
اآلثار العامة المتعلقة باألمن النووي ،حسب االقتضاء؛
التحسينات التي يلزم إدخالھا على ترتيبات الطوارئ؛
٤٧

)ز( التحسينات التي يلزم إدخالھا على التحكم الرقابي.
 -١٠٣-٥توضع ترتيبات للتمكين من إجراء مقابالت شاملة مع المعني�ين ح�ول ظ�رو�
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -١٠٤-٥توضع ترتيبات الكتساب الخبرة الالزمة )على س�بيل المث�ال ،م�ن الوكال�ة ،أو
من دولة أخ�رى ،أو م�ن الجھ�ة المص� ِّنعة للمع�دات ذات الص�لة( إلج�راء تحلي�ل لظ�رو�
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -١٠٥-٥توضع ترتيبات التخاذ إجراءات ��وراً ،اس�تنادا إل�ى تحلي�ل ،م�ن أج�ل اجتن�اب
وقوع حاالت طوارئ أخرى ،بما يش�مل ت�و�ير المعلوم�ات للمنظم�ات المش� ِّ�لة األخ�رى،
حسبما يكون مناسباً ،أو للدول األخرى ،مباشرة أو عن طريق الوكالة.

 -٦المتطلبات الخاصة بالبنية األساسية
عام
 -١-٦يقرِّ ر ھذا القسم المتطلبات الخاصة بعناصر البني�ة األساس�ية الض�رورية لت�و�ير
القدرة عل�ى الو��اء بالمتطلب�ات المق�ررة ��ي القس�م  ٥و�ق�ا ً لتقي�يم األخط�ار والس�تراتيجية
الوقاية.
المتطلب رقم  :٢٠السلطات المختصة بالتأھب والتصدي للطوارئ
ت������ الح�وم���ة تحدي���د الس���لطات المختص���ة بالتأھ���ب والتص���دي للط���وارئ النووي���ة أو
اإلشعاعية تحديدا واضحا.
 -٢-٦تح� َّدد بمقتض��ى ق��وانين أو م��دونات قانوني��ة أو ُنظ��م أساس��ية الس��لطات المس���ولة
عن وضع وتعھُّد وتنظ�يم الترتيب�ات الت�ي تتخ�ذ داخ�ل الموق�ع وخارج�� للت�ھ�ب للط�وارئ
النووية أو اإلشعاعية والتصدي لھا.
 -٣-٦تس��ند جمي��ع الوظ��ا�� المح��ددة ���ي القس��م  ٥إل��ى المنظم��ات المش � ِّ�لة المختص��ة
َّ
وتوثق مش�اركة ك�ل ھ�ذ� المنظم�ات
وإلى منظمات التصدي المحلية واإلقليمية والوطنية.

٤٨

٣٥

ف��ي أداء ھ��ذه الوظ��ائف أو ف��ي دع��م أدائھ��ا .ويح � ِّدد ھ��ذا التوثي��ق أدوار ھ��ذه المنظم��ات
ووظائفھ��ا وص��الحياتھا ومس��ؤولياتھا ف��ي التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ ،ويق��ر ص��الحيات
وأدوار ومس���ؤوليات منظم���ات التص���دي األخ���رى .وتح��� َّدد ف���ي مرحل���ة التأھ���ب األدوار
والمسؤوليات المتضاربة والمتداخلة أو التي يمك�ن أن تتض�ارب وتت�داخل ،و ُتحس�م أوج�ه
التضارب ،من خالل آلية التنسيق الوطنية )انظر الفقرة .(١٠-٤
 -٤-٦تس��ند ص��الحية ومس��ؤولية اتخ��اذ الق��رارات بش��أن إج��راءات التص��دي الواج��ب
اتخاذھ�ا داخ�ل الموق�ع وخارج�ه )انظ�ر الفق�رة  (٧-٥وص�الحية ومس�ؤولية التواص�ل م��ع
الجمھور إسناداً واضحا ً في كل مرحلة من مراحل التصدي.
 -٥-٦تش�مل ترتيب�ات الط�وارئ اإلس�ناد الواض�� للمس�ؤوليات والص�الحيات ،وتر ِّت��ب
للتنسيق ولالتصال في كل مراحل التصدي .وتشمل ھذه الترتيبات ما يلي:
–

–
–
–

ضمان أن يكون في كل منظمة من منظمات التصدي منصب ف�ي ھرمي�ة التص�دي
تن���اط ب���ه ص���الحية ومس���ؤولية توجي���ه وتنس���يق إج���راءات التص���دي الت���ي تتخ���ذھا
المنظمة؛
إسناد صالحية ومسؤولية تنسيق عملية التصدي برمتھ�ا )انظ�ر الفق�رة  (٧-٥وع�ن
منع وحسم أوجه التضارب المحتملة بين منظمات التصدي إسناداً واضحا ً؛
تكليف حامل منصب داخل الموقع بصالحية ومسؤولية التبليغ ع�ن حال�ة الط�وارئ
إلى المنظمة )المنظمات( المختصة واتخاذ إجراءات فورية داخل الموقع؛
تكليف حامل منصب داخل الموقع بمس�ؤولية توجي�ه عملي�ة التص�دي برمتھ�ا داخ�ل
الموقع )انظر الفقرتين  ٢-٥و.(٧-٥

وتك��ون ھ��ذه الترتيب��ات بحي��� تكف��ل ع��دم تكلي��ف الع��املين ال��ذين تس��ند إل��يھم ص��الحية
٣٦
ومس��ؤولية أداء وظ��ائف التص��دي الحرج��ة عن��د التص��دي للط��وارئ ب��أي مس��ؤوليات
أخرى في حاالت الطوارئ من شأنھا أن تخل بأدائھم الفوري للوظائف المحددة.

 ٣٥في العادة َّ
توثق مشاركة المنظمات المشغلة ومنظم�ات التص�دي المحلي�ة واإلقليمي�ة والوطني�ة
كجزء من خطط الطوارئ ذات الصلة على مستوى المرافق والمستوى المحلي واإلقليمي والوطني.
٣٦
وظ��ائف التص��دي الحرج��ة ھ��ي الوظ��ائف الت��ي يج��ب أداؤھ��ا عل��ى الف��ور وبطريق��ة ص��حيحة
لتص��نيف أي ط��ارئ وإعالن��ه والتبلي��غ عن��ه ،ولتفعي��ل عملي��ة التص��دي للط��وارئ ،وإلدارة التص��دي،
والتخاذ اإلجراءات التخفيفي�ة ،ولوقاي�ة عم�ال الط�وارئ ،والتخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة العاجل�ة داخ�ل
الموقع وخارجه.
٤٩

 -٦-٦تح َّدد في خطط الط�وارئ ذات الص�لة ترتيب�ات تف�وي� و/أو نق�ل الص�الحيات،
إلى جانب ترتيبات التبليغ عن ذلك النقل إلى كل األطراف المختصة.
المتطلب رقم  :٢١التنظيم والتزويد بالموظفين ألغراض التأھب والتصدي للطوارئ
تكف��� الحكوم��� تحدي��د التنظ��يم الع��ام للتأھ��ب والتص��دي للط��وارئ النووي��� وا����عا�ي�
تحديدا واضحا وتزويده بالعدد الكافي من العاملين المؤھلين ألداء وا�ب�اتھم المقص�ود�
والذين تم تقييمھم من حيث لياقتھم ألدائھا.
 -٧-٦تق����رَّ ر العالق����ات التنظيمي����ة المتعلق����ة بالتأھ����ب والتص����دي للط����وارئ النووي����ة
واإلشعاعية وأوجه الترابط بين كل أجھزة التصدي.
ُ -٨-٦تس��ند ف��ي خط��ط وإج��راءات الط��وارئ المناص��ب المس��ؤولة ،داخ��ل ك��ل منظم��ة
مش�� ِّغلة وك��ل منظم��ة م��ن منظم��ات التص��دي ،ع��ن أداء وظ��ائف التص��دي المح��ددة ف��ي
القسم  .٥و ُتسند ،كجزء من الھياك�ل التنظيمي�ة الروتيني�ة ،المناص�ب المس�ؤولة داخ�ل ك�ل
منظمة مش ِّغلة وكل منظمة من منظمات التصدي وداخل الھيئة الرقابية عن أداء األنشطة
في مرحلة التأھب ،وفقا ً لھذه المتطلبات ،وتح َّدد ،حسب االقتضاء ،ف�ي خط�ط وإج�راءات
الطوارئ.
 -٩-٦يك��ون الع��املون المعيَّن��ون ف��ي مناص��ب ف��ي ك��ل المنظم��ات المش � ِّغلة ومنظم��ات
التصدي ألداء الوظائف الضرورية للوفاء بالمتطلبات المقررة في القسم  ٥مؤھلين ،ويتم
تقييمھم من حيث لياقتھم في البداية ،واستمرار لياقتھم ،ألداء واجباتھم المقصودة.
 -١٠-٦تت��اح ف��ي جمي��� األوق��ات )بم��ا ف��ي ذل��ك أثن��اء العملي��ات الت��ي تس��تمر عل��ى م��دار
الساعة( أعداد مناسبة من العاملين المؤھلين تأھيالً مناسباً ،لك�ي يتس�نى ت�وفير الم�وظفين
فوراً للمناصب المعنية ،حسب االقتضاء ،بعد اإلعالن والتبلي�غ ع�ن وق�و� ط�ارئ ن�ووي
أو إش��عاعي .وتت��اح ل�ج��ل الطوي��ل أع��داد مناس��بة م��ن الع��املين الم��ؤھلين ت��أھيالً مناس��با ً
لش��غل المناص��ب المتع��ددة الالزم��ة التخ��اذ اإلج��راءات التخفيفي��ة والوقائي��ة وإج���راءات
التصدي األخرى.
 -١١-٦في حالة اش�تمال موق�� واح�د عل�ى مراف�ق متع�ددة مندرج�ة ف�ي الفئ�ة األول�ى أو
الثانية ،يتاح عدد مناسب من الع�املين الم�ؤھلين ت�أھيالً مناس�با ً إلدارة التص�دي للط�وارئ
في كل المرافق إذا تزامنت ظروف الطوارئ في كل المرافق )انظر الفقرة .(٤-٥

٥٠

المتطلب رقم  :٢٢تنسيق التأھـّب والتصدّي للطوارئ
تكفل الحكومة وجود ترتيبات لتنسيق التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة وا���عاعية
ب��ي� المن�م��ة الم�� ِّ��لة والس��لطات عل��ى الص��عيد المحل��ي وا�قليم��ي وال��وطني ،وحس��ب
االقتضاء ،على الصعيد الدولي.
 -١٢-٦توض���ع ترتيب���ات ،حس���ب االقتض���اء ،لتنس���يق التأھ���ب والتص���دي للط���وارئ،
ولتنسيق البروتوكوالت المتعلق�ة بالعالق�ات التش��يلية ب�ين المنظم�ات المش� ِّ�لة والس�لطات
عل��ى المس��توى المحل��ي واإلقليم��ي وال��وطني ،بم��ا يش��مل المنظم��ات والس��لطات المس���ولة
عن التصدي للطوارئ التقليدية وألح�داث األم�ن الن�ووي )انظ�ر الفق�رات  ،٣-٤و،١٠-٤
َّ
وتوث���ق ھ���ذه الترتيب���ات بوض���وح ،وتت���اح الوث���ا�ق لجمي���ع
و ،٣-٦والمتطل���ب رق���م .(٦
األطراف ذات الصلة .وتتخذ ترتيبات لضمان عالقات عمل فعالة بين ھذه المنظمات ف�ي
مرحلة التأھب وخالل الطوارئ على السواء.
 -١٣-٦عندما يكون من المتوقع أن تكون ل�دى ع�دة منظم�ات مختلف�ة ف�ي الدول�ة أو ف�ي
دول أخ�رى أدوات أو إج�راءات أو مع�ايير تس�تخدم ف�ي التص�دي للط�وارئ ،أو أن تض�ع
ھذه األدوات أو اإلج�راءات أو المع�اييرُ ،تتخ�ذ ترتيب�ات تنس�يقية لتحس�ين اتس�اق تقييم�ات
الحالة ،بما في ذلك تقييمات التلوث والجرع�ات وا�ث�ار الص�حية المس�تحثة إش�عاعيا ً وأي
تقييمات أخرى ذات ص�لة ُتج�رى ف�ي ح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية ،م�ن أج�ل
عدم نشوء أي بلبلة.
ُ -١٤-٦تتخ��ذ ترتيب��ات لك��ي تن َّس��ق م��ع ال��دول األخ��رى ،ف��ي ح��ال وق��و� ط��ارئ ع��ابر
للح��دود الوطني��ة ،أي إج��راءات وقا�ي��ة وإج��راءات تص � ٍد أخ��رى موص��ى بھ��ا لمواطنيھ��ا
ولسفاراتھا ،إما لضمان اتس�اق ھ�ذه اإلج�راءات م�ع اإلج�راءات الموص�ى بھ�ا ف�ي ال�دول
األخرى أو إلتاحة الفرصة لھذه الدول لكي توضح للجمھور أس�ا� أي اختالف�ات )انظ�ر
الفقرة .(٧٠-٥
ُ -١٥-٦تتخذ ترتيب�ات لض�مان ت�وي�د ال�دول الت�ي توج�د فيھ�ا من�اطق مندرج�ة ف�ي الف��ة
الخامس��ة بالمعلوم��ات المناس��بة لتمكينھ��ا م��ن تط��وير تأھبھ��ا للتص��دي للط��وارئ الع��ابرة
للحدود ،ولضمان وجود تنسيق مناسب عب�ر الح�دود الوطني�ة .وتش�مل ھ�ذه الترتيب�ات م�ا
يلي:

٥١

)أ( اتفا���ات وبروتوك��والت لت��وفير المعلوم��ات ال�زم��ة لتط��وير وس��يلة من َّس��قة للتبلي���،
ومخطط��ات للتص��ني� ،ومع��ايير التخ��اذ اإلج��راءات الو�ائي��ة وإج��راءات التص��دي
األخرى وتعديلھا؛
)ب( ترتيبات للتواصل مع الجمھور؛
)ج( ترتيبات لتبادل المعلومات بين السلطات المختصة باتخاذ القرارات.
المتطلب رقم  :٢٣خطط وإجراءات التصدي للطوارئ
ت����� ال��وم��ة و���� الخط��ط واإلج��راءات ال��م��ة للتص��دي ال�ع��ا� للط��وارئ ال�ووي��ة
واإلشعاعية.
 -١٦-٦توضع خطط وإجراءات وترتيبات أخرى للتصدي الفعال للطوارئ ،بم�ا يش�مل
آليات التنسيق أو رسائل االتفاق أو الصكوك القانونية ،من أجل تنس�يق التص�دي ال�وطني
للطوارئ .ويشترط في ترتيبات تنسيق التصدي الوطني للطوارئ ما يلي:
– أن تح ِّدد المنظمة المسؤولة عن وضع الترتيبات وتعھُّدھا؛
– أن تبيِّن مسؤوليات المنظمات المش ِّغلة ومنظمات التصدي األخرى؛
– أن تبيِّن التنسيق الذي يتم بين ھذه الترتيبات وترتيبات التص�دي للط�وارئ التقليدي�ة
وألحداث األمن النووي.
وي��ول� االعتب��ار ف��ي ھ��ذه الخط��ط واإلج��راءات والترتيب��ات األخ��رى للحاج��ة إل��� حماي��ة
المعلومات التي يمكن أن تكون سرية.
 -١٧-٦تضع كل منظمة من منظمات التصدي خطة طوارئ أو خطط ط�وارئ لتنس�يق
وأداء الوظ��ائ� المس��ندة إليھ��ا وأدائھ��ا عل��� النح��و المنص��و� علي��� ف��ي القس��م  ٥ووفق �ا ً
لتقي��يم األخط��ار واس��تراتيجية الو�اي��ة .وتوض��ع خط��ة ط��وارئ عل��� المس��توى ال��وطني
تتكامل في إطارھا ،عل�� نح�و منسَّ�ق وبم�ا يتف�ق م�ع اتب�ا� نھ�� ش�امل لجمي�ع األخط�ار،
جمي�ع الخط�ط ذات الص�لة المتعلق��ة بالتص�دي للط�وارئ .وتح� ِّدد خط�ط الط�وارئ طريق��ة
االض����ط�� ،داخ����ل المو�����ع وخارج����� وعب����ر الح����دود الوطني����ة ،حس����ب اال�تض����اء،
بالمس��ؤوليات ع��ن إدارة العملي��ات عن��د التص��دي للط��وارئ .وتن َّس��ق خط��ط الط��وارئ م��ع
الخطط واإلجراءات األخ�رى الت�ي ��د تنف�ذ ف�ي ح�االت الط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية،
من أجل ضمان أن تنفيذ ھذه الخطط بالتزامن لن يقلل من فعاليتھ�ا أو يتس�بب ف�ي ح�دوث
تضارب .وتشمل ھذه الخطط األخرى واإلجراءات األخرى ما يلي:

٥٢

)أ(
)ب(
)ج(

)د(
)ھـ(

خطط الطوارئ للمرافق المندرجة ف�ي الفئ�ة األول�ى وللمن�اطق المندرج�ة ف�ي الفئ�ة
الخامسة؛
الخطط األمنية والخطط االحترازية ][١٠ ،٩؛
إج��راءات التحقي��ق ف��ي أح��دا� األم��ن الن��ووي ،بم��ا ف��ي ذل��ك تحدي��د األدل��ة الملوث��ة
بنوي���دات مش���عة وجمعھ���ا وتغليفھ���ا ونقلھ���ا؛ وأنش���طة التحلي���ل الجن���ائي الن���ووي،
واألنشطة ذات الصلة ][١١؛
خطط اإلجالء؛
خطط مكافحة الحرائق.

 -١٨-٦تكفل السلطات المسؤولة المختصة ما يلي:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(

)ھـ(

٣٧

وضع ’مفھوم عمليات‘ للتصدي للطوارئ في بداية مرحلة التأھب.
إع��داد خط��ط وإج��راءات للط��وارئ ،واعتمادھ��ا حس��ب االقتض��اء ،ألي مرف��ق أو
نشاط أو منطقة أو مكان يمك�ن أن تنش�أ من�� حال�ة ط�وارئ تس�وِّ غ اتخ�اذ إج�راءات
وقائية وإجراءات تص ٍد أخرى.
مشاركة منظمات التصدي والمنظمات المش ِّغلة ،حسب االقتضاء ،في إع�داد خط�ط
وإجراءات الطوارئ ،حسب االقتضاء.
إي��الء االعتب��ار ،ف��ي محتوي��ات وس��مات وم��دى خط��ط الط��وارئ ،لنت��ائ� أي تقي��يم
لألخطار وأي دروس مستفادة من الخبرة التشغيلية ومن حاالت الطوارئ الس�ابقة،
بما فيھا حاالت الطوارئ التقليدية )انظر الفقرات  ١٨-٤إلى .(٢٦-٤
اس��تعراض وتح��دي� خط��ط وإج��راءات الط��وارئ دوري �ا ً )انظ��ر الفقرتيـ��ـن ٣٦-٦
و.(٣٨-٦

 -١٩-٦تضع المنظم�ة المش� ِّغلة لمرف�ق أو لنش�اط من�درج ف�ي الفئ�ة األول�ى أو الثاني�ة أو
الثالثة أو الرابع�ة خط�ة ط�وارئ .وتنسَّ�ق خط�ة الط�وارئ ھ�ذ� م�ع خط�ط ط�وارئ جمي�ع
الھيئات األخرى المكلَّفة بمسؤوليات في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،بم�ا فيھ�ا
السلطات العامة ،و ُتعرض على الھيئة الرقابية العتمادھا.

٣٧

مفھ��وم العملي��ات ھ��و وص��� م��وجز للتص��دي المث��الي لط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي مفت��رض،
يُس��تخدم لض��مان تش��ارُك جمي��ع الع��املين والمنظم��ات الت��ي تس��ھم ف��ي تط��وير الق��درة عل��ى التص��دي
للطوارئ في فھم واحد.
٥٣

 -٢٠-٦تض���ع المنظم���ة الم���� ِّ�لة ومنظم���ات التص���دي اإلج���راءات واألدوات التحليلي���ة
الالزمة للتمكن من أداء الوظائف المحددة ف�ي القس��  ٥م�ن أج�ل تحقي�� �اي�ات التص�دي
للطوارئ ومن أجل فعالية التصدي للطوارئ.
ُ -٢١-٦تختبر اإلجراءات واألدوات التحليلية ف�ي ظ�روف محاك�اة للط�وارئ ،ويس�توث�
م��ن ص��حتھا قب��ل ب��دء اس��تخدامھا .ويراع��ى ،ل��دى وض��ع أي ترتيب��ات الس��تخدا� األدوات
التحليلي��ة ف��ي وق��ت مبك��ر م��ن عملي��ة التص��دي للط��وارئ ،م��ن أج��ل دع��� اتخ��اذ الق��رارات
المتعلقة باإلجراءات الوقائية وإج�راءات التص�دي األخ�رى ،االعت�راف الواج�ب بجوان�ب
٣٨
قص��ور ���ذ� األدوات التحليلي��ة ،وتوض��ع ���ذ� الترتيب��ات بطريق��ة ال تح��د م��ن فعالي��ة
ض��� جوان��ب القص��ور ���ذ� للمس���ولين ع��ن اتخ��اذ الق��رارات،
إج��راءات التص��دي .وتو َّ
ويقرون بھا.
المتطلب رقم  :٢٤الدعم اللوجستي والتسھيالت اللوجستية للتصدي للطوارئ
تكفل الحكومة توفير الدعم اللوجستي المناسب والمرافق اللوجس�تية المناس�بة للتمك�ين
من أداء وظائف التصدي للطوارئ بفعالية في حال وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.
 -٢٢-٦ي��و َّفر م��ا يكف��ي م��ن األدوات واألجھ��زة واإلم��دادات والمع��دات و ُنظ��� االتص��ال
والمراف���� والوث���ائ� )مث���ل وث���ائ� اإلج���راءات ،والق���وائ� المرجعي���ة ،واألدل���ة ،وأرق���ا�
الھواتف ،وعناوين البريد اإللكتروني( ألداء الوظائف المحددة في القس��  .٥وي�ت� اختي�ار
���ذ� المف��ردات والمراف��� أو تص��ميمھا بحي��� تك��ون ص��الحة للت����يل ف��ي الظ��روف الت��ي
يمك��ن مص��ادفتھا عن��د التص��دي للط��وارئ )مث��ل الظ��روف اإل���عاعية وظ��روف العم��ل
والظروف البيئية( ،وبحي�� تك�ون متوافق�ة م�ع س�ائر إج�راءات ومع�دات التص�دي )عل�ى
سبيل المثال ،متوافقة مع ذبذبات االتصاالت التي تستخدمھا منظمات التصدي األخرى(،
حس��ب االقتض��اء .وتح� َّدد أم��اكن مف��ردات ال��دع� الم��ذكورة أو ي��ت� توفير���ا بطريق��ة تت��ي�
استخدامھا بفعالية في ظروف الطوارئ المفترضة.
 -٢٣-٦ف���ي حال����ة المراف����� المندرج����ة ف����ي الفئت����ين األول����ى والثاني����ةُ ،تكف����ل ،بص����فة
ت��دابير احترازي��ة ،إم��دادات بديل��ة ،وعل��ى س��بيل المث��ال إم��دادات مي��ا� بديل��ة وإم��دادات
٣٨

من األمثلة على جوانب القصور ��ذ� أن التنب�� بتوقي�ت وحج�� انطالق�ات الم�واد الم��عة ف�ي
ح��االت الط��وارئ الت��ي تق��ع ف��ي مف��اعالت الق��وى النووي��ة وتس��وِّ غ اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة احترازي��ة
عاجلة وإجراءات وقائية عاجل�ة خ�ارج الموق�ع قب�ل انط�ال� الم�واد الم��عة أو بع�د� بفت�رة وجي�زة ق�د
يكون متعذراً .وإضافة إلى ذل�� ،يمك�ن أن يح�د� انط�ال� الم�واد الم��عة عل�ى امت�داد ع�دة أي�ا� ،بم�ا
يسفر عن أنماط معقدة للترسُّب خارج الموقع.
٥٤

ق�����و� كھربائي�����ة بديل�����ة ،بم�����ا ف�����ي ذل�����ك أي مع�����دات ض�����رورية ،م�����ن أج�����ل اتخ�����اذ
اإلجراءات التخفيفية داخل الموق�ع .وتح� َّدد أم�اكن ھ�ذ� المع�دات وتص�ان بحي�ث يمك�ن أن
تكون ج�اھزة للعم�ل ويس�ھل الوص�ول إليھ�ا عن�د الحاج�ة )انظ�ر أيض�ا ً المنش�ور المعن�ون
)([١٨] Safety of Nuclear Power Plants: Design (SSR-2/1؛
 -٢٤-٦تعيَّن مرافق أو أماكن للتصدي للطوارئ م�ن أج�ل دع�م التص�دي للط�وارئ ف�ي
ظل المجموعة الكامل�ة م�ن الظ�روف الخط�رة المفترض�ة ،و ُتس�ند إليھ�ا الوظ�ائف التالي�ة،
حسب االقتضاء:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

)ط(
)ي(

تل ِّقي التبليغات والشروع في التصدي؛
تنسيق وتوجيه إجراءات التصدي داخل الموقع؛
تقديم ال�دعم التقن�ي والتش�غيلي للع�املين ال�ذين ي��دون مھام�ا ف�ي المرف�ق والع�املين
الذين يتصدون خارج الموقع؛
توجي��ه إج��راءات التص��دي خ��ارج الموق��ع وتنس��يقھا م��ع إج��راءات التص��دي داخ��ل
الموقع؛
تنسيق إجراءات التصدي الوطنية؛
تنسيق التواصل مع الجمھور؛
تنسيق الرصد وأخذ العينات والتحليل؛
إدارة ش���ون األش��خا� ال��ذين ت��م إجال�ھ��م )بم��ا ف��ي ذل��ك اس��تقبالھم ،وتس��جيلھم،
ورصدھم ،وإزالة تلوثھم ،فضالً عن الترتيب لتلبية احتياجاتھم الشخص�ية ،بم�ا ف�ي
ذلك إسكانھم وتزويدھم بالطعام وسبل اإلصحاح(؛
إدارة خزن الموارد الضرورية؛
ت��وفير العناي��ة الطبي��ة المناس��بة ،بم��ا فيھ��ا الع��الج الطب��ي ،ل�ف��راد ال��ذين أص��ابھم
تعرض إشعاعي أو تلوث إشعاعي.

 -٢٥-٦في حالة المرافق المندرجة في الفئة األولى ،تجھَّز مرافق للتص�دي للط�وارئ
تكون منفصلة عن غرفة التحكم وغرفة التحكم اإلضافية ،بحيث يتحقق ما يلي:
)أ(

٣٩

يكون بالوسع تقديم الدعم التقني إلى العاملين المختصين بالتشغيل في غرفة ال�تحكم
خالل حاالت الطوارئ )من مركز دعم تقني(؛
٣٩

يج��وز تجمي��ع مراف��ق التص��دي ف��ي مك�ان واح��د )أي يج��وز أداء ھ��ذ� الوظ��ائف م��ن مرف��ق أو
مك��ان وحي��د للتص��دي للط��وارئ( ،بش��رط ض��مان أن ال يح��دث تض��ارب ب��ين ھ��ذ� المراف��ق ف��ي أداء
الوظائف المحددة لھا ،وبشرط أن تكون منفصلة عن غرف التحكم.
٥٥

)ب( يكون بالوسع الحفاظ على التحكم التشغيلي من جانب الع�املين ال�ذين ي��دون مھام�ا
في المرفق أو على مقربة منه )من مركز دعم تشغيلي(؛
)ج( تتم إدارة التصدي للطوارئ داخل الموقع )من مركز طوارئ(.
وتعم��ل مراف��ق التص��دي للط��وارئ ھ��ذه كنظ��ام متكام��ل ل��دعم التص��دي للط��وارئ� دون
تضارب بين وظ�ائف ك�ل منھ�ا� وت�و ِّفر ض�مانا معق�وال لص�الحيتھا للتش�غيل وص�الحيتھا
للبق��اء فيھ��ا ف��ي ظ��ل مجموع��ة الظ��روف الخط��رة المفترض��ة� بم��ا فيھ��ا الظ��روف الت��ي ل��م
يوضع لھا اعتبار في التصميم.
٤٠

 -٢٦-٦تتخ�ذ ترتيب��ات ألداء تحالي��ل للعين��ات وقياس��ات للتل��و� ال��داخلي تك��ون مناس��بة
ويع� َّ�ول عليھ��ا أل���را� التص��دي للط��وارئ والف��رز الص��حي� حس��ب االقتض��اء .وتش��مل
ھذه الترتيبات تسمية مختبرات تكون صالحة للعمل في ظروف الطوارئ المفترضة.
ُ -٢٧-٦تتخذ ترتيبات للحصول على الدعم المناسب للوجس�تيات واالتص�االت وللرعاي�ة
االجتماعي��ة وف��ي مج��االت أخ��ر� م��ن المنظم��ات المس���ولة ع��ن تق��ديم ال��دعم ف��ي ح��االت
الطوارئ التقليدية.
المتطلب رقم  :٢٥التدريب والتمارين من أجل التأھب والتصدي للطوارئ
ت����ل ال��وم��ة مش��ار�ة الع��املين المعني��ين �التص��دي للط��وارئ ���� ت��دريب وتم��ارين
منتظمة لضمان قدرتھم على أداء وظائف التصدي الت�� ت��ند �ل�يھم ��عالي�ة ��� ��ا��
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
ُ -٢٨-٦تح�� ِّدد المنظم��ة المش�� ِّغلة ومنظم��ات التص��دي المع��ارف والمھ��ارات والق��درات
الالزمة ألداء الوظائف المحددة في القسم  .٥وتتخذ المنظمة المش ِّغلة ومنظمات التص�دي
ترتيبات الختيار العاملين ولت�دريبھم م�ن أج�ل ض�مان أن تك�ون ل�د� الع�املين المخت�ارين
المعارف والمھارات والقدرات الالزمة ألداء وظائف التصدي المسندة إليھم .وتشمل ھذه
الترتيبات توفير تدريب تجديدي مستمر وفقا ً لج�دول زمن�ي مالئ�م� وترتيب�ات لض�مان أن
الع��املين ال��ذين يكلف��ون بالعم��ل ف��ي مناص��ب تتض��من مس���وليات ف��ي التص��دي للط��وارئ
يتلقون التدريب المح َّدد لھم.
٤٠

يمك��ن أن تش��مل ترتيب��ات أداء التحالي��ل� عل��ى س��بيل الم���ال� ترتيب��ات ألداء تحالي��ل العين��ات
البيئي��ة والبيولوجي��ة� فض�الً ع��ن تحالي��ل العين��ات األخ��ر� الم���خوذة م��ن المرف��ق لغ��ر� تقي��يم حالت��ه
التشغيلية.
٥٦

 -٢٩-٦في حالة المراف�� المندرج�ة ف�ي الفئ�ة األول�ى أو ال�اني�ة أو ال�ال��ة ،ت�وفر لجمي�ع
العاملين ولسائر األشخاص اآلخرين الذين يوجدون داخل الموقع تعليمات بش�أن ترتيب�ات
تبليغھم بوقوع طارئ وبشأن اإلجراءات التي يجب عل�يھم اتخاذ��ا إذا ت�م تبل�يغھم بوق�وع
طارئ.
 -٣٠-٦توض��ع وتن َّف��ذ ب��رامج للتم��ارين لض��مان إج��راء اختب��ارات ،عل��ى فت��رات زمني��ة
مناسبة ،لجميع الوظائف المحددة التي يلزم أداؤ��ا م�ن أج�ل التص�دي للط�وارئ ،وجمي�ع
أوج��� الت��رابط التنظيم��ي ب��ين المراف��� المندرج��ة ف��ي الفئ��ة األول��ى أو ال�اني��ة أو ال�ال���ة،
وب��رامج المس��تو� ال��وطني الخاص��ة بالفئ��ة الرابع��ة أو الخامس��ة .وتش��مل ���ذ� الب��رامج
مش��اركة جمي��ع المنظم��ات المعني��ة واألش��خاص ال��ذين يحتم��ل تض��رر�م ،ومم�ل��ين ع��ن
وسائط اإلعالم ،ف�ي بع�ض التم�ارين ،حس�ب االقتض�اء واإلمك�ان .وتق�يَّم التم�ارين تقييم�ا ً
منھجيا ً )انظر الفقرة )١٠-٤ح(( ،وتقيِّم الھيئة الرقابية بعض التمارين .وتخض�ع الب�رامج
لالستعراض والتنقيح في ضوء الخبرة المكتسبة )انظر الفقرتين  ٣٦-٦و.(٣٨-٦
 -٣١-٦يشارك العاملون المسؤولون عن وظائف التصدي الحرجة في التمارين بانتظ�ام
من أجل ضمان قدرتھم على اتخاذ إجراءاتھم بفعالية.
ُ -٣٢-٦ي��درَّ ب الموظف��ون الموج��ودون خ��ار� الموق��ع المس��ؤولون ع��ن اتخ��اذ الق��رارات
المتعلق��ة ب��اإلجراءات الوقائي��ة وإج��راءات التص��دي األخ��ر� ،ويش��اركون ف��ي التم��ارين
بانتظ��ام .ويش��ارك الموظف��ون الموج��ودون خ��ار� الموق��ع المس��ؤولون ع��ن التواص��ل م��ع
الجمھور في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية في التمارين بانتظام.
 -٣٣-٦يق �يَّم إج��راء التم��ارين قياس��ا عل��ى أ���داف التص��دي للط��وارئ المح��ددة مس��بقاً،
إل�ب��ات أن إج��راءات التع��رُّ ف والتبلي��� والتفعي��ل والتص��دي يمك��ن أداؤ���ا بفعالي��ة لتحقي���
غايات التصدي للطوارئ )انظر الفقرة .(٢-٣
المتطلب رقم  :٢٦برنامج إدارة الجودة ألغراض التأھب والتصدي للطوارئ
تكف��ل الحكوم��ة إنش��ا� برن��امج� ���م� ن���ام ل���دارة المتكامل��ة� ل���ما� ت��وافر وعولي��ة
جمي���� اإلم���دادات والمع���دات و ُن����م االتص���ال والمراف���� وال�ط���ط واإلج���را�ات و����ا�ر
الفعال في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
الترتيبات الالزمة للتصدي ّ
ُ -٣٤-٦تنش��� المنظم��ة المش � ِّغلة ،كج��زء م��ن نظامھ��ا اإلداري )انظ��ر المرج��ع ]،([١٤
ومنظمات التصدي ،كجزء من نظامھا إلدارة الطوارئ ،برنامجا ً لض�مان ت�وافر وعولي�ة

٥٧

جمي���� اإلم���دادات والمع���دات و ُنظ���م االتص���ال والمراف���� والخط���ط واإلج���راءات وس���ائر
الترتيبات الالزمة ألداء الوظائف في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،على النح�و
المح��دد ف��ي القس��م ) ٥انظ��ر الفق��رة  .(٢٢-٦ويش��مل البرن��ام� ترتيب��ات للج��رد وإع��ادة
اإلم��داد واالختب��ارات والمع��ايرات ،م��ن أج��ل ض��مان ت��وافر ھ��ذ� المف��ردات وص��الحيتھا
لالستخدام باستمرار في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
 -٣٥-٦يش��مل البرن��ام� أيض �ا ً إج��راء تقييم��ات دوري��ة ومس��تقلة عل��ى أس��اس الوظ��ائف
٤١
المحددة في القسم  ،٥بما في ذلك المشاركة في التقييمات الدولية .
 -٣٦-٦توض��� ترتيب��ات لتع ُّھ��د خط��ط وإج��راءات الط��وارئ وس��ائر ترتيب��ات الط��وارئ
واستعراضھا وتحديثھا ،وإلدماج الدروس المستفادة من البح�وث والخب�رة التش��يلية )م�ن
قبيل الخبرة المكتسبة من التصدي لحاالت الطوارئ( وتمارين الطوارئ.
 -٣٧-٦تنش���� المنظم���ة المش��� ِّ�لة ومنظم���ات التص���دي وتتعھ���د س���جالت مناس���بة بش���أن
ترتيبات الطوارئ النووية أو اإلشعاعية وبشأن التص�دي لھ�ا ،وتش�مل الس�جالت تقييم�ات
الجرعات ،ونت�ائ� الرص�د ،وحص�ر النفاي�ات المش�عة الت�ي ي�تم التص�رف فيھ�ا ،م�ن أج�ل
إتاح��ة استعراض��ھا وتقييمھ��ا .ويُراع��ى ف��ي ھ��ذ� الس��جالت أيض�ا ً إتاح��ة تحدي��د األش��خا�
ال��ذين يحت��اجون إل��ى إج��راءات طبي��ة أط��ول أج �الً ،حس��ب االقتض��اء ،وإتاح��ة التص��رف
الطويل األجل في النفايات المشعة.
 -٣٨-٦تتخ�ذ المنظم�ة المش� ِّ�لة ومنظم�ات التص�دي ترتيب��ات الس�تعراض وتقي�يم ت��دابير
التصدي التي تتخذ في األحداث الفعلي�ة وف�ي التم�ارين ،م�ن أج�ل تس�جيل المج�االت الت�ي
يل��زم فيھ��ا إدخ��ال تحس��ينات ،وم��ن أج��ل ض��مان إج��راء التحس��ينات الض��رورية )انظ��ر
المتطلب رقم .(١٩
 -٣٩-٦تستعرض وتح ِّدث المنظمات الدولي�ة ذات الص�لة معاييرھ�ا ومبادئھ�ا التوجيھي�ة
المنطبق��ة وترتيباتھ��ا ذات الص��لة ف��ي مج��ال التأھ��ب والتص��دي للط��وارئ ،عل��ى أس��اس
البحوث والدروس المستفادة من التصدي للطوارئ الفعلية وفي تمارين الطوارئ.

٤١

تشمل األمثلة على التقييمات الدولي�ة التقييم�ات الت�ي تنظمھ�ا الوكال�ة ،مث�ل بعث�ات اس�تعراض
إجراءات التأھب للطوارئ.

٥٨

التذييل األول
القيم اإلرشادية للحد من تعرض عمال الطوارئ
أوالً -١-يتضمن ھذا التذييل قيما ً إرشادية كأساس لإلرشادات التشغيلية للحد من تع�رض
عمال الطوارئ.
أوالً -٢-ويق���دم الج���دول  ١م���ن الت���ذييل األول قيم���ا ً إرش���ادية للح���د م���ن تع���رض عم���ال
الطوارئ عند التص�دي للط�وارئ� م�ن حي�ث مك�اف� الجرع�ة الشخص�ية ) Hp(10الناجم�ة
ع��ن تع��رض خ��ارجي إلش��عا� ق��وي االخت��راق .ويُفت��رض ف��ي ق��يم ) Hp(10ال��واردة ف��ي
الجدول  ١من التذييل األول أن تكون كل الجھود قد بذلت للوقاية من التع�رض الخ�ارجي
لإلشعاعات الضعيفة االختراق ومن التعرض الناجم عن حاالت األخذ ال�داخلي أو تل�ـوث
الجلد )انظـر الفقــرة .(٥٣-٥
أوالً -٣-ويتعين أن ُتق َّدر في أقرب وقت ممكن في حاالت الطوارئ النووية واإلش�عاعية
الجرعة الفعّالة اإلجمالية والجرعة الممتص�ة المرجَّ ح�ة بالفعالي�ة البيولوجي�ة النس�بية الت�ي
يتلقاھا النسيج أو العضو عب�ر ك�ل مس�ارات التع�رض )أي الجرع�ة الناجم�ة ع�ن تع�رض
خ��ارجي والجرع��ة المودع��ة الناجم��ة ع��ن ح��االت األخ��ذ ال��داخلي( .ويق��دم الج��دول  ١م��ن
التذييل األول أيضا إرشادات بشأن الجرعة الفعّالة والجرعة الممتصة المرجَّ حة بالفعالي�ة
البيولوجية النسبية التي تصيب أي عضو أو نس�يج� م�ن أج�ل النظ�ر ف�ي تل�ك اإلرش�ادات
في الحد من حدوث مزي�د م�ن التع�رض خ�الل التص�دي للط�وارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية
حالما تق َّدر تلك الجرعات.
ً
أوال -٤-ويمكن أن تصيب الجنين آثار قطعية شديدة عقب تلقيه جرعة مكافئة تزيد عل��
 ١٠٠ملي سيفرت .ونتيجة ل�ذلك يتع�ين� خ�الل التص�دي للط�وارئ النووي�ة واإلش�عاعية�
في حالة العامالت الالئي يعلم�ن أنھ�ن حوام�ل أو ق�د يك�ن حوام�ل� أن ي�تم (١) :إبال�ھ�ن
بھ��ذا الخط��ر� و) (٢اس��تبعادھن م��ن اتخ��اذ اإلج��را�ات الت��ي يمك��ن أن تس��فر ع��ن جرع��ة
مكافئ�ة تص�يب المض�غة والجن��ين تزي�د عل��  ٥٠مل�ي س��يفرت لكام�ل فت�رة نم�و المض��غة
والجنين داخل الرحم.

٥٩

تعرض عمال الطوارئ
الجدول  ١من التذييل األول :القيم اإلرشادية للحد من ّ
القيمة اإلرشادية

المھام

القيمة

)Hp(10

> ٥٠٠ملي
سيفرت
إجراءات إنقاذ األرواح

)ب(

القيمة

E

)ج(

> ٥٠٠ملي
سيفرت

إج��راءات للحيلول��ة دون ح��دوث �ث��ار قطعي��ة
> ٥٠٠ملي
شديدة وإجراءات لمنع نشوء أوضاع كارثي�ة
سيفرت
يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً في الناس والبيئة
إج���راءات لتف���ادي ح���دوث جرع���ة جماعي���ة > ١٠٠ملي
سيفرت
كبيرة

E < 100 mSv

)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

٦٠

القيمة

)د(

ADT

>،ADT ١/٢
الج����دول ١-م����ن الت����ذييل
)ھـ(
الثاني

يمكن تجاوز ھذه القيم�ة – م�ع إي��ء االعتب�ار الواج�ب
للمع���ايير العام���ة ال���واردة ف���ي الج���دول ١-م���ن الت���ذييل
الثاني – في الظروف التي تكون فيھا الفوائ�د المتوقع�ة
ل�خ��رين أكب��ر بوض��وح م��ن المخ��اطر الص��حية الت��ي
يتع���رض لھ���ا عام���ل الط���وار� نفس���� ويك���ون عام���ل
الط���وار� ق���د تط���وع التخ���اذ اإلج���راء وي���درك ھ���ذه
المخاطر الصحية ويتقبلھا
> ٥٠٠ملي
سيفرت

)أ(

)أ(

>،ADT ١/٢
الجدول ١-من التذييل
الثاني
١

>،ADT /١٠
الجدول ١-من التذييل
الثاني

ُح ِّددت ھذه القيم بحيث تكون أقل بما يتراوح بين مرتين وعشر مرات من المعايير العامة
الواردة في الجدول  ١من التذييل الثاني ،وتنطبق على ما يلي:
الجرع��ة الناجم��ة ع��ن تع��رض خ��ارجي إلش��عاع ق��وي االخت��راق بالنس��بة للقيم��ة
)أ(
) .Hp(10وينبغي الحيلولة ،بكل الوسائل الممكنة ،دون تلق�ي جرع�ات م�ن تع�رّ ض
خارجي إلشعاع ضعيف االختراق ومن أخذ داخلي أو تلوث في الجلد .وإذا َّ
تع�ذر
تحقيق ذلك ،يتعيَّن الحد من الجرعة الفعالة والجرعة الممتصة المرجَّ ح�ة بالفعالي�ة
البيولوجية النسبية اللتين تصيبان النسيج أو العضو ،من أجل التقليل إلى أدنى ح�د
م��ن المخ��اطر الص��حية الت��ي يتع��رض لھ��ا الف��رد ،وفق �ا ً للمخ��اطر المتص��لة ب��القيم
اإلرشادية المبيَّنة ھنا.
E
)ب( الجرع��ة الفعّال��ة اإلجمالي��ة والجرع��ة الممتص��ة المرجَّ ح��ة بالفعالي��ة البيولوجي��ة
النس��بية الت��ي تص��يب العض��و أو النس��يج  ADTعب��ر ك��ل مس��ارات التع �رض )أي
الجرع���ة الناجم���ة ع���ن تع���رض خ���ارجي والجرع���ة المودع���ة الناجم���ة ع���ن أخ���ذ
داخلي( ،اللت�ان ينبغ�ي تق�ديرھما ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن لك�ي يتس�نى الح�د م�ن أي
مزيد من التعرض ،حسب االقتضاء.
ھي مكافئ الجرعة الشخصية ) Hp(dحيث  d = 10مليمترات.
الجرعة الفعاّلة.
الجرعة الممتصة ،المرجَّ حة بالفعالية البيولوجية النسبية ،التي تصيب النسيج أو العضو.
ق��يم الجرع��ة الممتص��ة ،المرجَّ ح��ة بالفعالي��ة البيولوجي��ة النس��بية ،الت��ي تص��يب النس��يج أو
العضو ،ترد في الجدول  ١من التذييل الثاني.

التذييل الثاني
المعايير العامة الواجب استخدامھا في التأھب والتصدي للطوارئ
ثانيا ً -١-يقدم ھذا التذييل معايير عامة بشأن ما يلي:
)أ(

الجرعات المتوقع أن ت َّتخذ بشأنھا اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخ�رى
في ظل أي ظروف في ح�االت الط�وار� النووي�ة أو اإلش�عاعية ،الجتن�اب ح�دوث
آثار قطعية شديدة أو تقليصھا إلى أدنى حد؛

)أ(

الجرعات المتوقع اتخاذ اإلجراءات الوقائي�ة وإج�راءات التص�دي األخ�رى بش�أنھا،
إذا كان يمكن اتخاذھا بأم�ان ،ف�ي ح�االت الط�وار� النووي�ة أو اإلش�عاعية ،للتقلي�ل
بالقدر المعقول من احتمال حدوث آثار عشوائية؛

)ج( الجرع��ات الت��ي يك��ون مس� َّ�وغا ً فيم��ا يتعل��ق بھ��ا تقيي��د التج��ارة الدولي��ة ف��ي ح��االت
الط���وار� النووي���ة أو اإلش���عاعية ،م���ع إي���الء االعتب���ار الواج���ب للعواق���ب غي���ر
اإلشعاعية؛
)د( الجرعات التي ُتستخدم كجرعة مستھدفة لالنتقال إلى حالة تعرض قائمة.
ويشمل التذييل الثاني أمثلة لإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى ذات الص�لة.
وتؤخذ ھذه المعايير العام�ة واإلج�راءات الوقائي�ة وإج�راءات التص�دي األخ�رى المتص�لة
بھا في االعتبار عند وضع استراتيجية الوقاية ،بما في ذلك المعايير العامة الوطنية ،وفقا ً
للمتطلب  .٥وإذا كان يتعيَّن اتخاذ إجراءات وقائية ،في سياق استراتيجية الوقاي�ة ،عن�دما
تكون الجرعات أقل من المع�ايير العام�ة المح�ددة ف�ي ھ�ذا الت�ذييل ،فيل��م النظ�ر ف�ي ذل�ك
بعناي��ة لض��مان أن يك��ون اتخ��اذ ھ��ذه اإلج��راءات مس� َّ�وغا )أي م��ا إن ك��ان ن�عھ��ا أكب��ر م��ن
ضررھا( ولضمان أن يتم تحقيق المستوى األمثل لھا وفقا ً للمتطلب .٥
المع��ايير العام��ة للجرع��ات المتل���ا� ف��ي ����ون فت��ر� �مني��ة قص��ير�� المتوق��� أن ُتتخ��ذ
بشأنھا إجراءات التصدي في أي ظرف من الظروف عند التصدي للطوارئ
ثانيا ً -٢-يتضمن الجدول  ١من التذييل الثاني معايير عامة للجرعات المتلقاة في غضون
فت��رة �مني��ة قص��يرة الت��ي يُتوق��ع أن ُتتخ��ذ بش��أنھا إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات أخ��رى
للتص��دي ف��ي أي ظ��رف م��ن الظ��روف ف��ي ح��االت الط��وار� النووي��ة أو اإلش��عاعية ،م��ن
أجل اجتناب حدوث أثار قطعية شديدة أو تقليصھا إلى حدھا األدنى.
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الجدول  ١من التذييل الثاني المعايير العامة للجرعات المتلقاة في غضون فترة زمنية
قصيرة التي ُيتوقع أن ُتتخذ بشأنھا إجراءات وقائية وإجراءات أخرى للتص�دي ف�ي أي
ظرف من الظروف في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية م�ن أج�ل اجتن�ا� ح�دو�
أثار قطعية شديدة أو تقليصھا إلى حدھا األدنى
التعرض الحاد الخارجي )> ١٠ساعات(
AD

النخاع األحمر

AD

الجنين

AD

األنسجة

AD

)د(
الجلد

)ج(

)أ(

 ١غراي

إذا كانت الجرعة متوقعة:

– اتخاذ إجراءات وقائية عاجل�ة احترازي�ة ف�وراً
)٠٫١ب( غراي
)حتى في الظروف الصعبة( إلبقاء الجرع�ات
 ٢٥غراي بعمق  ٠٫٥سم
دون المعايير العامة؛
 ١٠غراي على  ١٠٠سم مربع – تقديم معلومات وتحذيرات للجمھور؛
– اتخاذ إجراءات عاجلة إلزالة التلوث.

التعرض الداخلي من جراء األخذ الداخلي الحاد
) ٣٠ = Δيوما ً)ھـ((
) AD (Δالنخاع األحمر  ٠٫٢غ���راي للنوي���دات المش���عة في حال تلقي الجرعة:
التي يبلغ عددھا الذري
– إج��راء فح��� طب��ي ف��وري والحص��ول عل��ى
)و(
 90
استش��ارة طبي��ة فوري��ة وتلق��ي الع���ج الطب��ي
 ٢غراي للنويدات المش�عة الت�ي
الموصوف؛
)و(
يبلغ عددھا الذري   89
– إجراء مراقبة للتلوث؛
– القي����ام ف����ورا ب�زال����ة النوي����دات المش����عة م����ن
) AD (Δالغدة الدرقية  ٢غراي
الجسم)ز( )عند االقتضاء(؛
) AD (Δالرئة)ح(  ٣٠غراي
– إجراء تسجيل ألغراض المتابعة الطبي�ة عل�ى
 ٢٠غراي
األجل األطول؛
) AD (Δالقولون
– تقديم إرشاد نفسي شامل.
) AD (Δ′الجنين)ط( )٠٫١ب( غراي
)أ(

)ب(
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ADالنخ��اع األحم��ر ،تمث��ل متوس��ط الجرع��ة الممتص��ة المرجح��ة بالفعالي��ة البيولوجي��ة النس��بية الت��ي
تتعرض لھا األنسجة أو األعضاء الداخلية )مث�ل النخ�اع األحم�ر ،والرئ�ة ،واألمع�اء الدقيق�ة،
والغدد التناسلية ،والغدة الدرقية( وتتعرض لھا عدسة العين ،من جراء التعرض ل�ش�عاعات
في مجال متجانس خاضع إلشعاعات قوية االختراق.
في حال تلقي جرعة قدرھا  ٠٫١غراي لن يكون ھناك س�و� احتم�ال ض�ئيل للغاي�ة لتع�رض
الجنين آلثار قطعية شديدة ،وال يحدث ذلك إالّ في فترات معيَّنة بعد الحمل )وذلك على سبيل
المث��ال ب��ين  ٨و ١٥أس��بوعا ً م��ن تط��ور الجن��ين داخ��ل ال��رحم( ،وال يح��دث إال إذا ت��م تلق��ي
الجرعة بمعدالت مرتفعة .وفي أثناء الفترات األخ�ر� بع�د الحم�ل ،وف�ي ح�ال تلق�ي الجرع�ة
بمعدالت أق�ل ،يك�ون الجن�ين أق�ل حساس�ية .ويك�ون ھن�اك احتم�ال كبي�ر بح�دوث أث�ار قطعي�ة
ش���ديدة عن���دما تبل���غ الجرع���ة  ١غ���راي .ول���ذلك يُس���تخدم المق���دار  ١غ���راي كمعي���ار ع���ام
للجرعات الت�ي يتلقاھ�ا الجن�ين ف�ي غض�ون فت�رة زمني�ة قص�يرة ‘١’ :لتقي�يم المخ�اطر )انظ�ر

)ج(
)د(
)ھـ(

)و(
)ز(

)ح(
)ط(

الفقرة  ،(٢٣-٤من أجل تحديد المرافق واألنشطة والمناطق الواقع�ة داخ�ل الموق�ع والمن�اطق
الواقعة خارج الموقع واألماكن التي يمكن أن يقع فيھا طارئ نووي أو إشعاعي يسوِّ غ اتخ�اذ
إجراءات وقائية عاجلة احترازية لتجنب حدوث آثار قطعية شديدة أو تقليصھا إلى أدنى ح�د�
’ ‘٢لتحدي��د الح��االت الت��ي يش� ِّكل فيھ��ا التع��رض خط��ورة عل��ى الص��حة� ’ ‘٣لوض��ع ترتيب��ات
)انظر الفقرة  (٣٦-٥لتطبيق قرارات بشأن اتخاذ إجراءات وقائية عاجل�ة وإج�راءات أخ�ر�
للتصدي خارج الموقع من أجل تجنب ح�دوث آث�ار قطعي�ة ش�ديدة أو لتقليص�ھا إل�ى أدن�ى ح�د
)مثل إنشاء منطقة إجراءات احترازية(.
الجرعة تصيب  ١٠٠سم ٢بعمق  ٠٫٥سم تحت سطح الجسم ف�ي األنس�جة م�ن ج�راء اتص�ال
عن قرب بمصدر مشع )على سبيل المثال حمل مصدر في اليد أو في الجيب(.
الجرع��ة تص��يب  ١٠٠س��م ٢م��ن األدم��ة )بني��ات الجل��د بعم��ق  ٤٠مليغرام/س��م) ٢أو  ٠٫٤م��م(
تحت سطح الجسم(.
) AD(Δھ��ي الجرع��ة الممتص��ة المرجح��ة بالفعالي��ة البيولوجي��ة النس��بية الت��ي ي��تم تلقيھ��ا خ��الل
فترة زمنية  Δمن جراء أخذ داخلي ) ،(I05والتي من ش�أنھا أن تس�فر ع�ن آث�ار قطعي�ة عنيف�ة
في  ٪٥من األفراد المتعرضين .وتحسب ھذه الجرع�ة عل�ى النح�و المب�ين ف�ي الت�ذييل األول
من المرجع ].[٢١
تستخدم معايير عامة مختلفة لمراعاة االختالف الكبير في ق�يم الجرع�ات الممتص�ة المرجح�ة
بالفعالية البيولوجي�ة النس�بية الناجم�ة ع�ن تع�رض ف�ي ح�دود عتب�ات ق�يم األخ�ذ ال�داخلي الت�ي
تخص تحديداً ھاتين المجموعتين من النويدات المشعة.
إزالة النويدات المشعة من الجسم ھي العمل الذي تقوم به العمليات البيولوجي�ة ،الت�ي تس�ھّلھا
عوامل كيميائية أو بيولوجية ،وتتم بھ�ا إزال�ة النوي�دات المش�عة المتغلغل�ة م�ن جس�م اإلنس�ان.
ويستند المعيار العام إلزالة النويدات المشعة من الجسم إلى الجرعة التي تكون متو ّقعة إذا لم
تتم إزالة النويدات المشعة من الجسم.
ألغراض ھذه المعايير العامة تعني ’الرئة‘ المنطقة الخاللية السِ نخية للجھاز التنفسي.
بالنسبة لھذه الحالة بالذات ،تشير ’ ‘Δإلى فترة نمو المضغة والجنين داخل الرحم.
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المع��ايير العام��ة التخ��اذ إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات أخ��ر� للتص��دي م��ن أج��ل تقل��يص
احتمال وقوع آثار عشوائية
ثانيا ً -٣-يق���دم الج���دول  ٢م���ن الت���ذييل الث���اني مع���ايير عام���ة �تخ���اذ إج���راءات وقائي���ة
وإج��راءات أخ��رى للتص��دي م��ن أج��ل تقل��يص احتم��ال ح��دوث �ث��ار عش��وائية ف��ي ح��ا�ت
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية.
الجدول  ٢من التذييل الثاني المعايير العامة التخاذ إجراءات وقائية وإج�راءات أخ�ر�
للتصدي من أجل تقليص احتمال وقوع آثار عشوائية في حاالت الطوارئ
أمثلة عن اإلجراءات الوقائية
وإجراءات التصدي األخرى

المعايير العامة

)أ(

الجرعة المتوقعة التي تتجاوز المعايير العامة التالية:
اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وإجراءات أخرى للتصدي
Hالغدة الدرقية
)د(

 ١٠٠ملي سيفرت في األيام
السبعة األولى

E

Hالجنين

 ٥٠مل��ي س��يفرت)ب( ف��ي األي��ام حصر الغدة الدرقية باليود
السبعة األولى

)و(

 ١٠٠ملي سيفرت في األيام
السبعة األولى

)ج(

اإلي�واء)���(؛ واإلج�الء؛ ومن�ع ح�دوث اب�تالع ع�ن غي�ر
قص��د؛ ووض��ع قي��ود عل��ى اس��تھال� األغذي��ة والحلي��ب
وم��اء الش��رب)ز( ووض��ع قي��ود عل��ى سلس��لة األغذي��ة
وإم��دادات المي��اه؛ ووض��ع قي��ود عل��ى الس��لع األخ��رى
غي����ر األغذي����ة؛ ومراقب����ة التل����وث؛ وإزال����ة التل����وث؛
والتسجيل؛ وطمأنة الجمھور

الجرعة المتوقعة التي تتجاوز المعايير العامة التالية:
اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة وإجراءات أخرى للتصدي
)د(

E

Hالجنين

)و(

 ١٠٠مل���ي س���يفرت ف���ي الس���نة التھجير المؤقت؛ ومنع حدوث ابتالع عن غي�ر قص�د؛
ووض��ع قي��ود عل��ى اس��تھال� األغذي��ة والحلي��ب وم��اء
األولى
 ١٠٠مل��ي س��يفرت لكام��ل فت��رة الشرب)ز( ووضع قيود على سلسلة األغذي�ة وإم�دادات
المياه؛ ووضع قيود على السلع األخرى غير األغذي�ة؛
النمو داخل الرحم
ومراقبة التل�وث؛ وإزال�ة التل�وث؛ والتس�جيل؛ وطمأن�ة
الجمھور

الجرعة التي تم تلقيھا والتي تتجاوز المعايير العامة التالية:
اتخاذ إجراءات طبية أطول أجال للكشف عن اآلثار الصحية المستحثة إشعاعيا ً وعالجھا بفعالية
)د(
E
 ١٠٠مل���ي س���يفرت ف���ي ش���ھر الفحص الصحي اس�تناداً إل�ى الجرع�ات المكافئ�ة الت�ي
تص��يب أعض��اء مح��ددة حساس��ة ل�ش��عاعات )كأس��ا�
واحد
للمتابع�����ة الطبي�����ة األط�����ول أج�����الً()ح( ،والتس�����جيل،
واإلرشاد
Hالجنين
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)و(

 ١٠٠مل��ي س��يفرت لكام��ل فت��رة اإلرش��اد لك��ي يتس��نى اتخ��اذ ق��رارات مس��تنيرة ف��ي ك��ل
ظرف على حدة
النمو داخل الرحم

)أ(
)ب(
)ج(

)د(
)ھـ(
)و(

)ز(

)ح(

ھذه األمثلة ليست جامعة ،وليست مرتبة بحيث يستبعد أحدھا اآلخر.
ً
الجرعة المكافئة التي تصيب الغ�دة الدرقي�ة )Hالغ�دة الدرقي�ة( م�ن ج�راء التع�رض حص�را للي�ود
المشع.
ّ
ال ينطبق ھذا المعي�ار الع�ام إال عل�ى تنفي�ذ حص�ر الغ�دة الدرقي�ة ب�اليود .وفيم�ا يتعل�ق بالغ�دة
الدرقية ،يمثل حصر الغدة الدرقية باليود إجراء وقائي�ا ً ع�اجالً يوص�ف ف�ي الح�االت التالي�ة:
)أ( إذا كان األمر يتعلق بتعرض ناتج عن اليود المش�ع) ،ب( وقب�ل انط�الق الي�ود المش�ع أو
بعد انطالقه بوقت قصير) ،ج( وف�ي غض�ون فت�رة قص�يرة فق�ط قب�ل أو بع�د األخ�ذ ال�داخلي
لليود المشع.
الجرعة الفعالة.
يمكن األمر باإليواء ،باعتباره إجرا ًء وقائيا ً أقل ضرراً ،في حاالت الجرعات األقل ،م�ا دام
مبررا وفي حدوده المثلى وفقا ً للمتطلب  ،٥م�ع إي�الء االعتب�ار الواج�ب للمس�توى المرجع�ي
المحدَّد في الفقرة .(٢)٢٨-٤
Hالجنين ھي الجرعة المكافئة التي تصيب الجن�ين ،وتحس�ب باعتبارھ�ا حاص�ل جم�ع الجرع�ة
الناجمة عن تعرض خ�ارجي والجرع�ة المكافئ�ة المودع�ة القص�وى الت�ي تص�يب أي عض�و
م�ن أعض�اء المض��غة أو الجن�ين م��ن ج�راء أخ��ذ داخل�ي ف��ي المض�غة أو الجن��ين فيم�ا يخ��ص
المر َّكبات الكيميائية المختلفة وفترات الحمل المختلفة.
ُتفرض قيود على استھالك األغذية والحليب وم�اء الش�رب ،باس�تخدام ھ�ذه المع�ايير العام�ة،
قبل أخذ عينات من األغذية والحليب وماء الش�رب وتحليلھ�ا .وتنطب�ق ھ�ذه القي�ود م�ا دام�ت
بدائل الغذاء والحليب وماء الشرب أو البدائل األخرى متاحة ،م�ن أج�ل ض�مان أن ال ت��دي
إلى االصابة بسوء تغذية شديد أو جفاف أو عواقب صحية شديدة أخرى.
عندما تشير نتائج الفحص الصحي إلى تج�اوز المع�ايير المح�ددة ف�ي الج�دول  ١م�ن الت�ذييل
الثاني ،يلزم إيالء عناية طبية مناسبة على أساس التذييل الثاني )انظر الجدول  ١من التذييل
الثاني(.

٦٥

ا�م���ايير ا��ام��ة ����ت��� ا���ي��ة وا�حلي��� وم��ا� ا�ش��ر� وا����ل� ا����ر� م��� ����ل
تقليص احتمال حدوث آثار عشوائية
ثانيا ً -٤-يق���دم الج���دول  ٣م���ن الت���ذييل الث���اني مع���ايير عام���ة التخ���اذ إج���راءات وقائي���ة
وإج��راءات أخ��رى للتص��دي م��ن أج��ل تقل��ي� احتم��ال ح��دو� �ث��ار عش��وائية ناجم��ة ع��ن
ابتالع األغذية والحليب وماء الشرب ومن استخدام السلع األخ�رى ف�ي ح�االت ال��وار�
النووية أو اإلشعاعية.
ثانيا ً -٥-وتح َّدد قيمة قدرھا  ١٠/١من المعايير العامة الواردة في الج�دول  ٢م�ن الت�ذييل
الثاني التخاذ اإلج�راءات الوقائي�ة المب ِّك�رة وإج�راءات التص�دي األخ�رى ،كمع�ايير عام�ة
لوضع قيود على استھالك األغذية والحليب وماء الشرب وعلى الس�لع األخ�رى ،لض�مان
أن الجرعة المتلقاة عبر كل مسارات التعرض ،بما فيھا البلع ،لن تتجاوز المعايير العامة
الواردة في الجدول  ٢م�ن الت�ذييل الث�اني فيم�ا يتعل�� باتخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة المب ِّك�رة
وإجراءات التصدي األخرى.
ثانيا ً -٦-إذا كان من شأن القي�ود الم�روض�ة عل�ى األغذي�ة أو الحلي�ب أو م�اء الش�رب أن
تس���ر ع��ن اإلص��ابة بس��وء ت�ذي��ة ش��ديد أو ج���اف بس��بب ع��دم ت��وافر ب��دائل ف��يمكن ،لح��ين
توافر بدائل ،استھالك األغذية أو الحليب أو مياه الشرب المحتوية على مس�تويات تركي�ز
للنوي��دات المش��عة يتوق��ع أن تس���ر ع��ن جرع��ات تتج��اوز المع��ايير العام��ة المح��ددة ف��ي
الج��دول  ٣م��ن الت�ذييل الث��اني ،ش��ري�ة أالّ ي���دي ذل��ك إل��ى جرع��ات م��ن جمي��ع مس��ارات
التعرض تتجاوز المعايير العامة الواردة في الجدول  ٢من التذييل الثاني؛ وبخالف ذلك،
يمكن تھجير المتضررين.

٦٦

الجدول  ٣من التذييل الثاني المعايير العامة الستھالك األغذية والحلي�� وم�ا� الش�ر�
والسلع األخرى من أجل تقليص احتمال حدوث آثار عشوائية
المعايير العامة

أمثلة عن اإلجراءات الوقائية وإجراءات التصدي األخرى

الجرعة المتوقعة من جراء بلع األغذية والحليب وماء الشرب ومن اس�تخدام الس�لع األخ�رى ،والت�ي
تتجاوز المعايير العامة التالية:
اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة وإجراءات أخرى للتصدي
E

)أ(

)د(
Hالجنين

)أ(
)ب(
)ج(

)د(

)ب(

 ١٠مل���ي س���يفرت ف���ي الس���نة تقيي��د اس��تھالك وتوزي��ع وبي��ع األغذي��ة غي��ر األساس��ية
والحلي��ب وم��اء الش��رب)ج( وتقيي �د اس��تخدام وتوزي��ع الس��لع
األولى
األخرى.
 ١٠مل��ي س��يفرت لكام��ل فت��رة
االستعاضة عن األغذي�ة األساس�ية والحلي�ب وم�اء الش�رب
النمو داخل الرحم
في أقرب وقت ممكن أو تھجير المتضررين في حال ع�دم
ت��وافر ب��دائل .تق��دير الجرع��ات الت��ي تص��يب األش��خا�
الذين ربما كانوا قد استھلكوا أغذية أو حليبا ً أو ماء ش�رب
أو استخدموا سلعا ً أخرى ،من أجل تحديد م�ا إذا ك�ان ذل�ك
ق���د أس���فر ع���ن جرع���ات تس���وِّ غ إي���الء عناي���ة طبي���ة وفق���ا ً
للجدول  ٢من التذييل الثاني.
الجرعة الفعالة.
يمك��ن أن ي���دي تقيي��د اس��تھالك األغذي��ة األساس��ية أو الحلي��ب أو م��اء الش��رب إل��ى اإلص��ابة
بجف��ا� أو س��وء ت�ذي��ة ش��ديد أو غي��ر ذل��ك م��ن العواق��ب الص��حية الش��ديدة� ول��ذلك ال يق َّي��د
استھالك األغذية األساسية والحليب وماء الشرب إال إذا كانت ھناك بدائل متاحة.
ھذه المعايير الخاصة باتخاذ اإلجراءات بش��ن األغذي�ة والحلي�ب وم�اء الش�رب ُتطبَّ�� حالم�ا
يتم أخذ عينات من األغذية والحليب وماء الشرب وتحليلھ�ا .وم�ن ش��ن ذل�ك أيض�ا ً أن ي�وفر
األساس لرفع القيود المفروضة ،على سبيل االحتراز ،على استھالك األغذية والحليب وماء
الشرب ،وفقا ً للمعايير العامة المحددة في الجدول  ٢من التذييل الثاني.
Hالجنين ھي الجرعة المكافئة التي تصيب الجنين ،وتحتسب باعتبارھ�ا حاص�ل جم�ع الجرع�ة
الناجمة عن تعرض خ�ارجي والجرع�ة المكافئ�ة المودع�ة القص�وى الت�ي تص�يب أي عض�و
م��ن ج��راء أخ��ذ داخل��ي ف��ي المض���ة أو الجن��ين فيم��ا يخ��� المر َّكب��ات الكيميائي��ة المختلف��ة
وفترات الحمل المختلفة.

٦٧

المعايير العامة لل َمركِبات والمعدات والمفردات األخرى من أجل ��ل�ي� ا��م�ال ��دو�
آثار عشوائية
ثانيا ً -٧-يق���دم الج���دول  ٤م���ن الت���ذييل الث���اني مع���ايير عام���ة التخ���اذ إج���راءات وقائي���ة
وإج��راءات أخ��رى للتص��دي م��ن أج��ل تقل��يص احتم��ال ح��دو� �ث��ار عش��وائية ناجم��ة ع��ن
استخدام ال َمركِبات والمعدات والمفردات األخرى القادمة من منطقة متضررة من ط�ارئ
نووي أو إشعاعي.
ثانيا ً -٨-تح َّدد قيمة قدرھا  ١٠/١من المعايير العام�ة ال�واردة ف�ي الج�دول  ٢م�ن الت�ذييل
الثاني التخاذ إجراءات وقائية مب ِّكرة وإجراءات أخرى للتصدي ،باعتبارھا معايير عام�ة
الستخدام ال َمركبات والمعدات والمفردات األخرى القادمة من منطقة متضررة ،م�ن أج�ل
التأك��د م��ن أن الجرع��ة المتلق��اة عب��ر ك��ل مس��ارات التع��رض ،بم��ا ف��ي ذل��� اس��تخدام تل���
ال َمركِبات والمعدات والمفردات األخرى ،لن تتجاوز المعايير العامة الواردة ف�ي الج�دول
 ٢من التذييل الثاني بشأن اتخاذ إجراءات مب ِّكرة فيما يخص أي فرد من الجمھور.
ثانيا ً -٩-ويمكن أن يؤثر تقييد استخدام ال َمركِبات والمع�دات والمف�ردات األخ�رى القادم�ة
من منطقة متضررة على اتخاذ اإلجراءات الوقائية العاجلة وإجراءات التص�دي األخ�رى
أو أن ي��ؤثر عل��ى تق��ديم الخ��دمات األساس��ية للص��حة العام��ة أو الرف��ا� الع��ام )مث��ل تقيي��د
اس�تخدام ال َمركِب�ات لنق��ل األف�راد المحت��اجين إل�ى ع���� طب�ي ذي أھمي��ة حاس�مة ،أو من���
س��فينة أو ط��ائرة ���ادرت لتوھ��ا منطق��ة مض��ارة م��ن الوص��ول إل��ى وجھتھ��ا النھائي��ة(.
ويجوز ،إل�ى ح�ين ت�وافر ب�دائل ،اس�تخدام ھ�ذ� ال َمركِب�ات والمع�دات والمف�ردات األخ�رى
الت�ي م�ن ش�أن اس�تخدامھا أن ي�ؤدي إل�ى توق�� تلق�ي مس�تخدميھا جرع�ة تتج�اوز المع�ايير
العامة الواردة في الجدول  ٤من التذييل الثاني ،رھنا ً بما يلي:
)أ( أالّ يس��فر اس��تخدامھا ع��ن جرع��ات م��ن جمي��� مس��ارات التع��رض تتج��اوز المع��ايير
العامة الواردة في الجدول  ٢م�ن الت�ذييل الث�اني بالنس�بة ألف�راد الجمھ�ور ،أو الق�يم
اإلرش��ادية ال��واردة ف��ي الت��ذييل األول بالنس��بة لتقيي��د تع��رض عم��ال الط��وارئ ،أو
القي��ود المح��ددة ف��ي الفق��رة  ٥٧-٥بالنس��بة لح��االت تع��رض مق��دمي المس��اعدة ف��ي
حاالت الطوارئ؛
)ب( اتخاذ إجراءات إلدارة ومراقبة تعرّ ض المستعمل بصفته عامل طوارئ أو بص�فته
مق��دم مس��اعدة ف��ي ح��االت الط��وارئ أو بص��فته ف��رداً م��ن أف��راد الجمھ��ور ،حس��ب
االقتضاء.

٦٨

الجدول  ٤من التذييل الثاني الم��ايير ال�ام�ة لل َمركِ��ا� والم��دا� والم��ردا� ا���ر�
من أجل تقليص احتمال حدوث آثار عشوائية
المعايير العامة

أمثل���ة ع���ن اإلج���راءات الوقائي���ة وإج���راءات التص���دي
األخرى

الجرعة المتوقعة من استخدام َمركِبات أو معدات أو مفردات أخرى قادمة م�ن منطق�ة متض�ررة بم�ا
يتجاوز المعايير العامة التالية:
اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة وإجراءات أخرى للتصدي
E

)أ(

Hالجنين

)أ(
)ب(

)ج(

)ج(

 ١٠ملي سيفرت في السنة األولى تقيي��د االس��تخدام �ي��ر األساس��ي)ب( .اس��تخدام ال َمركِب��ات
والمع���دات والمف���ردات األخ���رى األساس���ية القادم���ة م���ن
 ١٠ملي سيفرت لكامل فترة
منطقة متضررة ،إلى حين ت�وافر ب�دائل ،رھن�ا ً بم�ا يل�ي:
النمو داخل الرحم
)أ( أالّ يسفر استخدامھا عن جرعات من جميع مس�ارات
التعرض تتجاوز المعايير العام�ة ال�واردة ف�ي الج�دول ٢
م���ن الت���ذييل الث���اني بالنس���بة ألف���راد الجمھ���ور ،أو الق���يم
اإلر�����ادية ال����واردة ف����ي الت����ذييل األول بالنس����بة لتقيي����د
تع��رض عم��ال الط��وارئ ،أو القي��ود المح��ددة ف��ي الفق�ـرة
 ٥٧-٥بالنس���بة لح���االت تع���رض مق���دمي المس���اعدة ف���ي
ح���االت الط���وارئ� و)ب( اتخ���اذ إج���راءات لل���تحكم ف���ي
الجرعة التي يتلقاھا المستعمل بص�فته عام�ل ط�وارئ أو
بصفته مق� ِّدما للمس�اعدة ف�ي ح�االت الط�وارئ أو بص�فته
ف��ردا م��ن الجمھ��ور ،حس��ب االقتض��اء .تق��دير الجرع��ات
الت���ي يتلقاھ���ا عم���ال الط���وارئ ومق���دمو المس���اعدة ف���ي
حاالت الطوارئ وأفراد الجمھور الذين ربما يكونون ق�د
اس��تخدموا مركب��ة أو إح��دى المع��دات أو مف��ردة أخ��رى
قادمة من منطقة متضررة ،لتحديد ما إذا كان ذلك يمك�ن
أن يك��ون ق��د أدى إل��ى جرع��ة تس��وِّ غ إي��الء عناي��ة طبي��ة
وفقا ً للجدول  ٢من التذييل الثاني.

الجرعة الفعالة.
يمك��ن أن ي���ثر تقيي��د اس��تخدام ال َمركِب��ات والمع��دات والمف��ردات األخ��رى القادم��ة م��ن منطق��ة
متضررة على اتخاذ اإلجراءات الوقائية العاجلة وإجراءات التصدي األخرى أو عل�ى تق�ديم
الخدمات األساسية للصحة العامة أو الرفاه العام )مثل تقييد استخدام ال َمركِب�ات لنق�ل األف�راد
المحتاجين إلى عالج طبي حاسم األھمية(.
Hالجن�ين ھي الجرعة المكافئة التي تصيب الجنين ،وتحتسب باعتبارھ�ا حاص�ل جم�ع الجرع�ة
الناجمة عن تع�رض خ�ارجي والجرع�ة المكافئ�ة المودع�ة القص�وى الت�ي تص�يب أي عض�و
م��ن ج��راء أخ��ذ داخل��ي ف��ي المض���ة أو الجن��ين فيم��ا يخ��� المُر َّكب��ات الكيميائي��ة المختلف��ة
وفترات الحمل المختلفة.

٦٩

المعايير العامة لألغذية والسلع األخرى المتداولة في حركة التجارة الدولية
ثانيا ً -١٠-يتضمن الجدول  ٥من التذييل الثاني معايير عام�ة تھ�د� إل�ى تنفي�ذ إج�را�ات
التصدي بفعالية من أجل تقليص العواقب غي�ر ا�ش�عاعية الناجم�ة ع�ن ح�ا�ت الط�وارئ
النووي��ة أو ا�ش��عاعية ع��ن طري��ق ت��وفير ا�س��اس �س��تمرار حرك��ة التج��ارة الدولي��ة أو
معاودتھا.
ثاني �ا ً -١١-ويج��وز ف��ي الظ��رو� الطارئ��ة )الم�قت��ة( قب��ول الق��ي� الت��ي تتج��اوز المع��ايير
العامة المحددة في الجدول  ٥من التذييل الثاني.
ثانيا ً -١٢-و ُتس�تمد المع�ايير العام�ة لألغذي�ة المتداول�ة ف�ي التج�ارة الدولي�ة م�ن المس�تو�
المس��ت�د� ف��ي ھيئ��ة الدس��تور الغ��ذائي المش��تركة ب��ين منظم��ة ا�غذي��ة والزراع��ة ومنظم��ة
الصحة العالمية ] .[٢٢وتح َّدد ھذه المعايير العامة ،وكذلك المعايير العامة للسلع ا���ر�
المتداولة في التجارة الدولية التي يمكن أن تحتوي على نوي�دات مش�عة ف�ي أعق�اب وق�و�
طارئ نووي أو إشعاعي ،على أساس  ١٠٠/١من المعايير العامة الواردة في الج�دول ٢
من التذييل الث�اني بش��ن ا�ج�را�ات الوقائي�ة المبك�رة وإج�را�ات التص�دي ا���ر� ،م�ن
أج��ل الت�ك��د م��ن أن الجرع��ات الت��ي يتلقاھ��ا أف��راد الجمھ��ور تش�� ِّكل ج��ز�اً ص��غيراً م��ن
الجرع��ات الت��ي يس� َّ�وغ ات���اذ إج��را�ات بش���نھا م��ن أج��ل تقل��يص احتم��ال ح��دو� �ث��ار
عشوائية.
ثانيا ً -١٣-ويج�وز ،ف�ي نھاي�ة المط�ا� ،ف�ي حال�ة ا�غذي�ة المتداول�ة ف�ي التج�ارة الدولي�ة
والتي يمكن أن تحتوي على نويدات مشعة ف�ي أعق�اب وق�و� ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي،
أن تس��ت�د� المع��ايير التش��غيلية )أي المس��تويات المح��ددة ف��ي ال�ط��وط التوجيھي��ة( الت��ي
تنشرھا ھيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظم�ة ا�غذي�ة والزراع�ة ومنظم�ة الص�حة
العالمية ]) [٢٢انظر الفقرة  ٢٣-٥من الوثيقة .([٨] GSR Part 3
ثانيا ً -١٤-وإذا كان تقييد التجارة في ا�غذي�ة والس�لع ا���ر� يمك�ن أن ي��دي إل�ى �ث�ار
ص��حية ش��ديدة أو غيرھ��ا م��ن ا�ث��ار القطعي��ة الش��ديدة ف��ي دول��ة أ���ر� ،فيج��وز أن ي��ت�
التداول التجاري لألغذية والسلع ا���ر� الت�ي م�ن ش��نھا أن تتس�بب ف�ي جرع�ة متوقع�ة
تتجاوز المعايير العامة الواردة في الجدول  ٥من التذييل الثاني – إذا كان ھناك ما يب�رِّ ر
ذلك التداول التجاري – لحين توافر بدائل ،شريطة ما يلي:
)أ(

٧٠

أن توافق الدولة المتلقية على ھذا التداول التجاري؛

)ب( أالّ يكون م�ن ش��ن ھ�ذا الت�داول التج�اري أن يس�فر ع�ن جرع�ات تتج�اوز المع�ايير
العامة الواردة في الجدولين  ٢و ٣من التذييل الثاني فيما يتعلق بالجمھور.
)ج( اتخاذ إجراءات إلدارة حاالت التعرض ومراقبتھا في أثناء الشحن.
)د( اتخ��اذ إج��راءات لل��تحكم ف��ي اس��تھ�� األغذي��ة واس��تخدام الس��لع األخ��رى ولتقل��ي�
تعرض أفراد الجمھور.
الجدول  ٥من التذييل ال��ا�ي الم��ايير ال�ام�ة ل��ذي�ة وال���� ا���ر� المتداول�ة ��ي
التجارة الدولية
المعايير العامة

أمثلة عن إجراءات التصدي األخرى

الجرعة المتوقعة الناتجة من األغذية والسلع األخرى والتي تتجاوز المعايير العامة:
اتخاذ إجراءات للتصدي من أجل تقييد التجارة الدولية.
E

)أ(

Hالجنين

)أ(
)ب(
)ج(

)ج(

تقييد التجارة الدولية غي�ر األساس�ية)ب( .الت�داول التج�اري
 ١ملي سيفرت في السنة
ل�غذي��ة والس��لع األخ��رى األساس��ية – إل��ى ح��ين ت��وافر
 ١مل��ي س��يفرت لكام��ل فت��رة
بدائل – أذا تحقق ما يل�ي) :أ( أن يك�ون ت�داولھا التج�اري
النمو داخل الرحم
مقب��والً ل��دى الدول��ة المتلقي��ة� )ب( أن ال يك��ون م��ن ش���ن
ت��داولھا التج��اري أن يس��فر ع��ن تلق��ي الجمھ��ور جرع��ات
تتجاوز المعايير العامة الواردة في الجدول  ٢من الت�ذييل
الثاني فيما يتعلق بكل مسارات التعرض والج�دول  ٣م�ن
الت��ذييل الث��اني فيم��ا يتعل��ق بالمس��ارات المعني��ة� )ج( أن
ت َّتخ����ذ إج����راءات إلدارة الجرع����ة ومراقبتھ����ا ف����ي أثن����اء
الش���حن� )د( أن ت َّتخ���ذ إج���راءات لل���تحكم ف���ي اس���تھ��
واس���تخدام األغذي���ة والس���لع األخ���رى ولتقل���ي� تع���رّ ض
أفراد الجمھور.

الجرعة الفعالة.
تقييد تداول السلع واألغذية األساسية في التجارة يمكن أن يؤدي إلى �ث�ار ص�حية ش�ديدة أو
غيرھا من الظروف الضارة في دولة أخرى.
Hالجنين ھي الجرعة المكافئة التي تصيب الجنين ،وتحتسب باعتبارھا حاصل جم�ع الجرع�ة
الناجمة عن تعرض خارجي والجرع�ة المكافئ�ة المودع�ة القص�وى الت�ي تص�يب أي عض�و
م �ن ج��راء أخ��ذ داخل��ي ف��ي المض���ة أو الجن��ين فيم��ا يخ��� المر َّكب��ات الكيميائي��ة المختلف��ة
وفترات الحمل المختلفة.
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المعايير العامة للتمكين من االنتقال إلى حالة تعرض قائمة
ثاني �ا ًُ -١٥-تح � َّدد مع��ايير عام��ة م��ن حي��� الجرع��ة المتوقع��ة م��ن أج��ل تنفي��ذ اإلج��راءات
الوقائي��ة واإلج��راءات األخ��رى الت��ي تھ��د� إل��ى التمك��ين م��ن إنھ��اء الط��وار� النووي��ة أو
اإلشعاعية واالنتقال الحقا إلى حالة تع�رض قائم�ة ،م�ع إي�الء االعتب�ار الواج�ب للش�روط
المحددة في الفقرة  ١٦من التذييل الثاني واالستيثاق من الوف�اء بھ�ا .وتح� َّدد ھ�ذه المع�ايير
عل��ى أس��ا�  ٥/١م��ن المع��ايير العام��ة التخ��اذ اإلج��راءات الوقائي��ة المب ِّك��رة وإج��راءات
٤٢
التصدي األخرى الواردة في الجدول  ٢من التذييل الثاني ،وھي:
)أ( جرعة فعالة قدرھا  ٢٠ملي سيفرت في السنة؛
)ب( جرع��ة مكافئ��ة تص��يب الجن��ين ق��درھا  ٢٠مل��ي س��يفرت لكام��ل فت��رة النم��و داخ��ل
الرحم.
ثاني�ا ً -١٦-يُتخ��ذ ق��رار إنھ��اء حال��ة الط��وار� النووي��ة أو اإلش��عاعية واالنتق��ال الحق��ا إل��ى
حالة تعرض قائمة بعد أن يتحقق ما يلي:
٤٣

)أ( اتخاذ اإلجراءات المبررة )انظر الفق�رة  (٢٩-٤للوف�اء بالمع�ايير العام�ة للتمك�ين
م��ن االنتق��ال إل��ى حال��ة تع��رض قائم��ة ،وت�كي��د أن أ���رار اتخ��اذ إج��راءات أخ��رى
للوفاء بتلك المعايير تتجاوز ما يحققه اتخاذھا من نفع؛
)ب( ت�كي�د تحدي�د خص�ائ� مص��در التع�رض تحدي�داً تام�ا ً بالنس��بة لك�ل أف�راد الجمھ��ور
الذين يعيشون بصورة عادية في المنطقة؛
)ج( أن تكون الحالة فيما يتعلق بالتعرض قد تم فھمھا وظلت مستقرة؛
٤٢

تعتب��ر المع��ايير المح��ددة عل��ى أس��ا�  ٥/١م��ن المع��ايير العام��ة التخ��اذ اإلج��راءات الوقائي��ة
المبكرة وإجراءات التصدي األخرى الواردة في الجدول  ٢من التذييل الثاني مبررة عموما ً .وي�رتبط
ذل��ك بمق��دار الجرع��ة الت��ي تقت���ي م��ن الحكوم��ة أن ت���ع خط��ة ط��وار� لتقل��ي� تر ّك��زات نش��اط
مصادر التعرض )مثالً الرادون (٢٢٢-في حاالت التع�رض القائم�ة ] .[٨وبم�ا أن ھ�ذا المس�توى يق�ع
داخل النط�اق األدن�ى للمس�توى المرجع�ي لح�االت التع�رض الطارئ�ة )انظ�ر الفق�رة  ((٢) ٢٨-٤فھ�و
يتس�ق أي��ا ً م�ع المس�تويات المرجعي�ة المح�ددة ف�ي الوثيق�ة  [[٨] GSR Part 3س�واء بالنس�بة لح�االت
التعرض الطارئة أو حاالت التعرض القائمة.
٤٣
يتع�ين تبري��ر اإلج��راءات المتخ��ذة )انظ��ر الفق��رة  (٢٩-٤للوف��اء بالمع��ايير العام��ة ال��واردة ف��ي
الفق�رة  ١٥م�ن الت�ذييل الث�اني ،ويتع�ين تحس�ينھا إل�ى المس�توى األمث�ل وفق�ا ً للمتطل�ب � .٥ي�ر أن�ه ق�د
يتعذر الوفاء بتلك المعايير من أج�ل التمك�ين م�ن االنتق�ال إل�ى حال�ة تع�رض قائم�ة .ف��ذا تع�ذر الوف�اء
بھذه المع�ايير العام�ة أو ل�م يوج�د م�ا يبررھ�ا فق�د يظ�ل االنتق�ال ممكن�ا ً م�ا دام ل�م ي�تم تج�اوز المع�ايير
العامة التخاذ اإلج�راءات الوقائي�ة المبك�رة وإج�راءات التص�دي األخ�رى ال�واردة ف�ي الج�دول ٢-م�ن
التذييل الثاني.
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)د( أن تكون أي قيود على الظروف المعيشية المعتادة محدودة ،وأن تكون قد وُ ��عت
ترتيبات لتأكيد االمتثال لھذه القيود؛
)ھـ( تأكيد أنه تم التشاور مع ا���راف المھتم�ة ،بم�ا �يھ�ا ال�مھ�ور ،وأن�ه ي��ري �بق�ا�
ھ���ذه ا�����راف عل���ى عل���م بأُ����� تع���ديل �����را�ات الت����دي لل����وار� وأ�����
االنتق��ال ،م��ع و���ع الم���ا�ر ال���حية الم���احبة ���� منظورھ��ا المنا���� )انظ��ر
الفقرة .(٧٢-٥
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المرفق
انطباق الفقرات الواردة في ھذا المنشور بحسب فئات التأھب للطوارئ
ألف .١-يع��ر� ال���دو� أل��ف ١-انطب��ا� الفق��رات ال��واردة ف��ي ھ��ذا المنش��ور �س��ب فئ��ة
التأھب للطوارئ.
الجدول ألف .١-انطباق الفقرات الواردة في ھذا المنشور حسب فئة التأھب للطوارئ
الفئة

الفقرات المنطبقة الواردة في ھذا المنشور
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التعاريف
تنطبق التعاريف التالية ألغراض ھذا المعيار من معايير األمان.
ويشير الرمز ’ ‘إلى ملحوظة إعالمية؛ وال تش ِّكل ھذه الملحوظة جزءاً من التعريف.
ترتيبات ) .(arrangementsانظر ’ترتيبات )الطوارئ(‘.
)منطقة( خارج الموقع )) .(off-site (areaانظر ’)منطقة( موقع‘.
)منطقة( داخل الموقع )) .(on-site (areaانظر ’)منطقة( موقع‘.
أثر عشوائي ) .(stochastic effectأثر صحي مستحث إشعاعيا ً يزداد ترجيح حدوث�ه م�ع
ازدياد الجرعة اإلشعاعية وال تتوقف حدته )إذا حدث( على مقدار الجرعة.
 قد تكون اآلثار العشوائية آثاراً جسدية أو آثاراً وراثية ،وھي تح�دث بوج�ه
عام دون وجود عتبة حدية لمستوى الجرعة .وم�ن أمثل�ة ذل�ك الس�رطانات
الصلبة ومرض ابيضاض الدم )اللوكيميا(.
أثر قطعي ) .(deterministic effectأثر صحي مستحث إشعاعيًا توجد بشأنه عموما ً عتبة
حدية لمستوى الجرعة تزداد بعدھا شدة األثر فيما يتعلق بالجرعات األعلى.
 يوصف ھذا األثر بأنه أث�ر قطع�ي عني�ف إذا ك�ان مميت�ا ً أو ي�� ِّدد الحي�اة أو
يؤدي إلى إصابة دائمة تحط من نوعية الحياة.
 مستوى الجرعة الحدية ھ�و م�ن خص�ائ� األث�ر الص�حي المع�ين لكن�ه ق�د
يعتم��د أيض�اً ،بق��در مح��دود ،عل��ى الش��خ� المُع��رَّ ض .وم��ن األمثل��ة عل��ى
اآلثار القطعية ال ُح َما َمى )احمرار الجلد( ،وتضرر نظام تكوين خاليا ال�دم،
والمتالزم��ة اإلش��عاعية الح��ادة )الم��رض اإلش��عاعي( .ويش��ار إل��ى اآلث��ار
القطعية كذلك بالمصطلح ’التفاعالت الضارة لألنسجة‘.
�����را� )ت����دّ( ل�ط���وار� ) .(emergency (response) actionإج���راء ينب����ي أن يتخ���ذ
للتص��دي لط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي م��ن أج��ل تخفي��ف عواق��� الط��ارئ عل��ى حي��اة
اإلنسان وصحته وممتلكاته وعلى البيئة.

٨١

 تش��تمل إج��راءات التص��دي للط��وارئ عل��ى إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات
أخرى للتصدي.
إج���راء �����ر ��������� ) .(other response actionإج���راء للتص���دي ل���ي�
إجرا ًء وقائيا ً.
 أكثر إجراءات التصدي األخ�رى ش�يوعًا ھ�ي :الفح�� الطب�ي ،والمش�ورة
والع���ال�؛ والتس���جيل والمتابع���ة الطبي���ة األط���ول أج���الً؛ وت���وفير اإلرش���اد
النفسي؛ واإلعالم العام واإلجراءات األخرى الرامية إلى تخفي�ف العواق�ب
غير اإلشعاعية وطمأنة الجمھور.
إجراء وقائي ) .(protective actionإج�راء يُتخ�ذ ألغ�راض تف�ادي أو تقل�ي� الجرع�ات
التي يمكن لوال ذلك تلقيھا في حالة تعرّ ض طارئة أو حالة تعرّ ض قائمة.
إج��راء وق��ائي مب ِّك��ر ) .(early protective actionإج��راء وق��ائي يتخ��ذ ف��ي
حال��ة وق��و� ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ويمك��ن تنفي��ذه ف��ي غض��ون أي��ام أو
أسابيع ويكون رغم ذلك فعاالً.
 أكثر اإلجراءات الوقائية المب ِّكرة شيوعا ً ھما التھجير وف�رض قي�ود أط�ول
أجالً على استھالك األغذية التي يمكن أن يكون قد أصابھا التلوث.
إج���راء ��������ي ) .(mitigatory actionإج���راء ف���وري يتخ���ذه المش����ل أو
طرف آخر:
)أ( للحد من إمكانية نشوء ظروف تؤدي إلى تعرض أو انط�ال�
م��واد مش��عة بم��ا يتطل��ب اتخ��اذ إج��راءات للتص��دي للط��وارئ
داخل الموقع أو خارجه؛
)ب( أو للتخفي��ف م��ن ح��دة ظ��روف المص��ادر الت��ي ق��د ت��ؤدي إل��ى
تع��رّ ض أو انط��ال� م��واد مش��عة بم��ا يتطل��ب اتخ��اذ إج��راءات
للتصدي للطوارئ داخل الموقع أو خارجه.
إجراء وقائي عاجل ) .(urgent protective actionإجراء وق�ائي يتخ�ذ ف�ي
حال��ة وق��و� ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ويج��ب ،لك��ي يك��ون فع��االً ،اتخ��اذه
فوراً )عادة في غضون ما بين ساعات ويوم واحد( ،وتقل فعاليته بص�ورة
ملحوظة إذا تأخر اتخاذه.
٨٢

 تشمل اإلجراءات الوقائية العاجلة حص�ر الغ�دة الدرقي�ة ب�اليود ،واإلج�الء،
واإليواء القصير األجل ،واإلجراءات الرامية إل�ى الح�د م�ن ا�ب�تالع �ي�ر
المتعم��د ،وإزال��ة تل��وث األ���راد ،ومن��ع اب��تالع األ�ذي��ة أو الحلي��ب أو مي��اه
الشرب التي يمكن أن تكون ملوثة.
 اإلج��راء الوق��ائي العاج��ل ا�حت��رازي ھ��و إج��راء وق��ائي عاج��ل يتخ��ذ قب��ل
انط��ال� م��واد مش��عة أو ح��دوث تع��رّ ض أو بع��د ذل��ك بوق��ت وجي��ز ،عل��ى
أ���ا� الظ��روف ال���ائدة ،م��ن أج��ل تحاش��ي ح��دوث �ث��ار قطعي��ة ش��ديدة أو
تقليصھا إلى أدنى حد.
إجراء وقائي عاجل ) .(urgent protective actionانظر ’إجراء وقائي‘.
إج���راءات ����وار� ) .(emergency proceduresمجموع���ة م���ن التعليم���ات الت���ي تص���ف
بالتفصيل اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذھا موظفو التصدي عند وقوع طارئ ما.
إجراءات وقائية عاجلة ) .(early protective actionsانظر ’إجراءات وقائية‘.
إذن ) .(authorizationمنح إذن كتابي من ھيئة رقابية أو ھيئة حكومية أخرى لشخص أو
منظمة )المش ِّغل( لتأدية أنشطة محدّدة.
إ����ار/تبليغ/إبالغ/بالغ ) (١) .(notificationتقري��ر يق � َّدم عل��ى وج��� ال���رعة إل��ى ھيئ��ة
وطني��ة أو دولي��ة ويعط��ي تفاص��يل ع��ن حال��ة طارئ��ة أو ع��ن احتم��ال وق��وع حال��ة
طارئة ،وذلك مثالً على النحو المطل�وب بموج�ب اتفاقي�ة التبلي�� المبك�ر ع�ن وق�وع
١
حادث نووي .
) (٢مجموع��ة إج��راءات تتخ��ذ عن��د الكش��ف ع��ن أوض��اع طارئ��ة ،بغ��رض تح��ذير
جميع األجھزة التي ل�ديھا م���وليات ع�ن التص�دي للط�وارئ ��ي ح�ال نش�وء مث�ل
ھذه األوضاع.
����ن ���وو� ) .(nuclear securityمن��ع األعم��ال اإلجرامي��ة أو األعم��ال المتعمَّ��دة �ي��ر
المأذون بھا المتعلقة بمواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو ما يرتبط بھا من مرا���
أو أنشطة ،والكشف عن ھذه األعمال والتصدي لھا.
1
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Convention on Early Notification
of a Nuclear Accident and Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency, Legal Series No. 14, IAEA, Vienna (1987).
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تأھب للط�وارئ ) .(emergency preparednessالق�درة عل�ى اتخ�اذ إج�راءات م�ن ش�أنھا
التخفيف بفاعلية من عواقب طارئ ما على حياة اإلنسان وصحته وممتلكاته وعلى
البيئة.
تبرير ) .(justificationعملي�ة الب�ت ،فيم�ا يتعل�� بحال�ة تع�رّ ض طارئ�ة أو حال�ة تع�رض
قائمة ،فيما إذا كان إجراء وقائي مُقترح أو إجراء عالجي مُقت�رح يُ�رجَّ ح ،عموم�اً،
أن يكون مفيداً ،أي ما إذا كانت الفوائد المتو ّقع أن يحصل عليھا األف�راد والمجتم�ع
)بم��ا فيھ��ا انخف��اض ال���رر اإلش��عاعي( م��ن األخ��ذ ب��اإلجراء الوق��ائي أو اإلج��راء
العالجي أو االس�تمرار فيھم�ا تف�و� تكلف�ة ھ�ذا اإلج�راء وأي ��رر أو تل�ف يس�ببه
اتخاذ اإلجراء.
تحقيق المستوى األمثل )من الوقاية واألمان( )).(optimization (of protection and safety
عملي��ة تحدي��د مس��تو� الوقاي��ة واألم��ان ال��ذي م��ن ش��أنه أن ي���دي إل��ى إبق��اء حج��م
الجرعات الفردية ،وعدد األفراد )العم�ال وأف�راد الجمھ�ور( المعر��ين ،واحتم�ال
التع��رض ،عن��د أدن��ى ح��د يك��ون م��ن المعق��ول تحقيق��ه م��ع إي��الء االعتب��ار للعوام��ل
االجتماعية واالقتصادية )أالرا – .(ALARA
ترتيبات )الطوارئ( ) .((emergency) arrangementsالمجموعة المتكاملة م�ن عناص�ر
البنية األساسية التي يتم إيجادھا في مرحلة التأھب والت�ي تل��م لت�وفير الق�درة عل�ى
أداء وظيفة أو مھمة معينة مطلوبة للتصدي ألي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية.
 يمكن أن تشمل ھ�ذ� العناص�ر م�ا يل�ي :الس�لطات والمس��وليات أو التنظ�يم
أو التنس��ي� أو الع��املين أو الخط��ط أو اإلج��راءات أو المراف��� أو المع��دات
أو التدريب.
تصدّ للطوارئ ) .(emergency responseاتخاذ إجراءات للتخفيف من عواقب طارئ ما
على حياة اإلنسان وصحته وممتلكاته وعلى البيئة.
 ي����وفر التص����دي للط����وارئ أي�����ا ً أساس����ا ً لمع����اودة النش����اط االجتم����اعي
واالقتصادي المعتاد.
تصنيف الطوارئ ) .(emergency classificationالعملية التي يقوم عن طريقھ�ا مس��ول
مأذون له بتصنيف حالة الطوارئ من أجل إعالن رتبة الطوارئ المنطبقة.
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 عن��د إع���ن رتب��ة الط��وارئ ،تس��تھل أجھ��زة التص��دي إج��راءات التص��دي
المحددة سلفا لھذه الرتبة من الطوارئ.
تقي��ي� الم���ا�ر ) .(hazard assessmentتقي��يم للمخ��اطر المرتبط��ة بمراف��ق أو أنش��طة أو
مصادر كائنة داخل حدود الدولة أو خارج حدودھا من أجل تحديد ما يلي:
)أ( األح��داث ،والمن��اطق المرتبط��ة بھ��ا ،الت��ي ق��د يل��زم اتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة
وإجراءات أخرى للتصدي بشأنھا داخل الدولة؛
)ب( اإلجراءات الت�ي م�ن ش�أنھا أن تك�ون فعال�ة ف�ي التخفي�ف م�ن عواق�ب تل�ك
األحداث.
جرعة متبقية ) .(residual doseالجرع�ة المتو ّق�ع تلقيھ�ا بع�د انتھ�اء اإلج�راءات الوقائي�ة
)أو بعد اتخاذ قرار بعدم اتخاذ إجراءات وقائية(.
 ينطبق ذلك على أي حالة تعرض قائمة أو حالة تعرض طارئة.
جرع��ة مت������ة ) .(projected doseالجرع���ة الت���ي يُتو َّق���ع تلقيھ��ا ف���ي حال���ة ع���دم اتخ���اذ
إجراءات وقائية مخطط لھا.
جھاز التصدي ) .(response organizationجھاز تسمِّيه الدولة ،أو تعترف به ،باعتب�اره
مسؤوال عن إدارة أو تنفيذ أي جانب من جوانب التصدي للطوارئ.
 يش��مل ذل��ك أي���ا ً األجھ��زة أو الخ��دمات ال�زم��ة ل��دعم إدارة و/أو تنفي��ذ
التصدي للطوارئ ،مثل خدمات األرصاد الجوية.
�ال���ة ت����ر� �ار����ة ) .(emergency exposure situationحال���ة تع���رض تنش���أ نتيج���ة
لحادث أو عمل شرير أو حدث آخر �ي�ر متوق�ع ،وتتطل�ب اتخ�اذ إج�راءات فوري�ة
من أجل تفادي التداعيات السلبية أو تقليصھا.
 ال يمك��ن تقل��ي� ح��االت التع��رض الطارئ��ة إال باتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة
وإجراءات أخرى للتصدي.
�ال��ة ت���ر� �ا�م��ة ) .(existing exposure situationحال��ة التع��رض القائم��ة ھ��ي حال��ة
تعرّ ض تكون موج�ودة بالفع�ل عن�دما يتع�ين اتخ�اذ ق�رار بش�أن الحاج�ة إل�ى ال�تحكم
فيھا.

٨٥

 حاالت التعرض القائمة تشمل التعرض إلشعاعات الخلفية الطبيعية القابل�ة
للتحكم؛ أو التعرض الن�اتج ع�ن م�واد مش�عة متبقي�ة ناجم�ة ع�ن ممارس�ات
ماضية لم تخضع للتحكم الرقابي قط؛ أو التعرض الن�اتج ع�ن م�واد مش�عة
متبقية ناجمة عن حالة طوارئ نووية أو إشعاعية بعد اإلعالن ع�ن انتھ�اء
حالة الطوارئ.
حالة تعرض مخطط ل��ا ) .(planned exposure situationحال�ة التع�رض المخط�ط لھ�ا
���ي حال��ة تع��رض تنش��� ع��ن تش��غيل مص��در عل��ى نح��و مخط��ط ل��ه أو ع��ن نش��اط
مخطط له يسفر عن تعرض ناتج عن مصدر.
 ن���راً إلمكاني��ة اتخ��اذ ترتيب��ات للوقاي��ة واألم��ان قب��ل الش��رو� ف��ي النش��اط
المعني ،يمكن منذ البداية الحد من حاالت التع�رض المرتبط�ة ب�ه وتقل�ي�
احتم��االت ح��دو�ھا .والوس��يلة الرئيس��ية لل��تح ّكم ف��ي التع��رض ف��ي ح��االت
التعرض المخطط لھا ��ي التص�ميم الجي�د للمنش��ت والمع�دات وإج�راءات
التشغيل .وفي ح�االت التع�رّ ض المخط�ط لھ�ا ،يك�ون م�ن المتوق��ّع ح�دو�
مستوى معيّن من التعرّ ض.
حدث أمن ��وو� ) .(nuclear security eventح�د� ذو ت�داعيات محتمل�ة أو فعلي�ة عل�ى
٢
األمن النووي يجب التصدي له.
خدمات طوارئ ) .(emergency servicesأجھزة التصدي المحلي�ة الكائن�ة خ�ار� الموق�ع
المتاحة عموما ً والتي ت��دي و��ائف التص�دي للط�وارئ .وق�د تش�مل ��ذ� األجھ�زة
الشرطة ،وفرق االطفاء واالنقاذ ،وخدمات االسعاف ،وفرق الس�يطرة عل�ى الم�واد
الخطرة.
خطة طوارئ ) .(emergency planوص�ف أل��داف وسياس�ة ومفھ�وم العملي�ات الخاص�ة
بالتصدي لطارئ م�ا ،ووص�ف للھيك�ل والس�لطات والمس��وليات الالزم�ة للتص�دي
على نحو منھجي ومنس�ق وفع�ال .و ُتس�تخدَم خط�ة الط�وارئ ك�س�ا� إلع�داد س�ائر
الخطط واإلجراءات والقوائم المرجعية.

٢

الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،الھ�دف والعناص�ر األساس�ية لمن�وم�ة األم�ن الن�ووي الخاص�ة
بالدولة :أساسيات األمن النووي ،العدد  ٢٠من سلس�لة األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،الوكال�ة
الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٤
٨٦

 م���وم ا��مل��ا� ) (concept of operationsھ�و م�وجز للتص�دي المث�الي
لط���ارئ ن���ووي أو إش���عاعي مفت���رض ،يُس���تخدم لض���مان تش���ارُك جمي���ع
العاملين والمنظمات التي تسھم في تطوير القدرة عل�ى التص�دي للط�وارئ
في فھم واحد.
�و���ة مبلِّ���ة ) .(notifying Stateالدول��ة المس���ولة ع��ن تق��ديم تبلي��� )ب��المعنى ) ((١إل��ى
الدول التي يحتمل أن تتضرر وإلى الوكال�ة بش�أن ح�دث ذي أھمي�ة إش�عاعية فعلي�ة
أو محتملة أو متصورة بالنسبة لدول أخرى.
 يشمل ذلك ما يلي:
) (١الدولة الطرف التي لھا والية أو سيطرة على المرفق أو النشاط )بم�ا
في ذلك األجسام الفض�ائية( وفق�ا ألحك�ام الم�ادة  ١م�ن اتفاقي�ة التبلي��
المبكر عن وقوع حادث نووي١؛
) (٢الدولة البادئة بالكشف عن طارئ عابر للحدود الوطني�ة أو باكتش�اف
م��ا ي��دل علي��ه ،وذل��ك م��ثالً ع��ن طري��ق م��ا يل��ي :الكش��ف ع��ن وج��ود
ارتفاع ملموس في مستويات اإلشعاعات الجوي�ة ال يع�رف ل�ه منش�أ؛
أو الكشف عن تلوث ف�ي ش�حنات ع�ابرة للح�دود؛ أو اكتش�اف وج�ود
مصدر خط�ر ق�د يك�ون نش�أ ف�ي دول�ة أخ�رى؛ أو تش�خيص أع�راض
طبية قد تكون نتجت عن تعرّ ض وقع خارج الدولة.
رتبة ط�وار� ) .(emergency classمجموع�ة م�ن الظ�روف الت�ي تس�وِّ غ القي�ام باس�تجابة
فورية مماثلة من أجل التصدي للطوارئ.
 ھ���ذا ھ���و المص���طلح ال���ذي يُس���تخدَم إلع���الم أجھ���زة التص���دي والجمھ���ور
بمستوى التصدي الالزم .و ُتعرَّ ف األحداث التي تنتم�ي إل�ى رتب�ة ط�وارئ
معينة بمعايير تخص المنشأة أو المصدر أو األنشطة تحديدا وتشير ،إذا تم
تجاوزھا ،إل�ى تص�نيف عن�د المس�توى المق�رر .واإلج�را�ات األولي�ة الت�ي
تتخذھا أجھزة التصدي محددة سلفا ً بالنسبة لكل رتبة من رتب الطوارئ.
رقابة/مراقبة/تح ّكم/ضوابط ) .(controlوظيفة ،أو سلطة ،أو وسيلة )بصيغة الجمع
عادة( ،للتوجيه أو التنظيم أو الكبح.
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 تجدر اإلشارة إلى أن المعنى العادي لكلمة ’ ‘controlباللغ�ة ا�نكلي�ي�ة ف�ي
الس��ياقات المرتبط��ة باألم��ان ’أق��وى‘ )أكث��ر فعالي��ة( نوع��ا ً م��ا م��ن معن��ى
ترجماتھ���ا المألوف���ة و�يرھ���ا م���ن الكلم���ات المماثل���ة ف���ي بع���� اللغ���ات
األخ��رى .فعل��ى س��بيل المث��ال ،كلم��ة ’ ‘controlباإلنكلي�ي��ة ت��دل ع��ادة ل��ي�
فق��ط عل��ى م�حظ��ة ش��ي� أو رص��د� م��ا ب��ل ت��دل ك��ذل� عل��ى كفال��ة اتخ��اذ
الت��دابير التص��حيحية أو ت��دابير اإلنف��اذ ف��ي ح��ال كان��ت نت��ا�� الم�حظ��ة أو
الرص�د تش��ير إل��ى ض�رورة ل��ذل� .وھ��ذا عل�ى خ���ف ا�س��تعمال المح��دود
للكلمة المناظرة لھا في اللغتين اإلسبانية والفرنسية ،على سبيل المثال.
������� �������� ) .(regulatory controlأي ش���كل م���ن أش���كال الرقاب���ة أو
التنظ��يم تطبّ���� ھي���ة رقابي��ة عل��ى مراف��ق وأنش��طة ألس��باب تتعل��ق باألم��ان
النووي والوقاية من اإلشعاعات أو باألمن النووي.
٣

 ف��ي سلس��لة األم��ن الن��ووي  ،تس��تخدم عب��ارة ’خ��ار� ع��ن ال��تحكم الرق��ابي‘
لوصف الحالة التي تكون فيھا مادة نووية ،أو مادة مشعة أخرى ،موج�ودة
من دون إذن مناسب ،إما بسبب إخفاق الضوابط لسبب ما أو ألنه لم توجد
ضوابط قط.
شخص مم ِّثل ) .(representative personفرد يتلقى جرعة ّ
تمثل الجرع�ات الت�ي يتلقاھ�ا
األفراد األكثر تعرضا ً في السكان.
٤

 يشير المنشور  ١٠١الص�ادر ع�ن اللجن�ة الدولي�ة للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات
ِّ
الممث���ل "ھ���ي الجرع���ة المكاف����ة
إل���ى أن الجرع���ة الت���ي يتلقاھ���ا الش���خص
للجرعة المتوسطة ،وھي تح�ل محلھ�ا ،ف�ي ’المجموع�ة الحرج�ة‘" ،وي�و ّفر
ِّ
الممثل .ويظل مفھ�وم
إرشادات بشأن تقييم الجرعات التي يتلقاھا الشخص
المجموعة الحرجة ساريًا.
٣

مكتب الشرطة األوروب�ي ،والوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،ومنظم�ة الطي�ران الم�دني ال�دولي،
والمنظم��ة الدولي��ة للش��رطة الجنا�ي��ة – إنترب��ول ،ومعھ��د األم��م المتح��دة األق��اليمي لبح��و� الجريم��ة
والعدالة ،ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم�ة ،ومنظم�ة الجم�ار� العالمي�ة ،توص�يات
األمن النووي بشأن المواد النووية والمواد المشعة األخرى الخارج�ة ع�ن ال�تحكم الرق�ابي ،الع�دد ١٥
من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٢
4

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Assessing
Dose of the Representative Person for the Purpose of Radiation Protection of the Public and
the Optimisation of Radiological Protection: Broadening the Process, ICRP Publication 101,
Elsevier, Oxford (2006).
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طارئ عابر �����و� ��وطن��� ) .(transnational emergencyط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي
ذو أھمية إشعاعية ،فعلية أو محتملة أو متصورة ،بالنسبة ألكثر من دولة واحدة.
 يمكن أن يشمل ذلك ما يلي:
)(١

)(٢

)(٣

)(٤
)(٥
)(٦

)(٧

انطالق مواد مشعة انطالقا ً ملموسا ً ع�ابراً للح�دود )إال أن الط�ارئ
الع��ابر للح��دود الوطني��ة ال يعن��ي بال���رورة انط��الق م��واد مش��عة
انطالقا ً ملموسا ً عابراً للحدود(؛
حدوث طارئ عام في مرفق أو وق�و� ح�دث �خ�ر يمك�ن أن ي�ؤدي
إل��ى انط��الق م��واد مش��عة انطالق��ا ملموس��ا )جوي �ا ً أو مائي �ا ً( ع��ابراً
للحدود؛
اكتشاف فقدان مصدر خطر أو إزالته بصفة غير مشروعة ويك�ون
ق��د ت��م نقل��ه عب��ر ح��دو ٍد وطني��ة أو يش��تبه ف��ي أن يك��ون ق��د ت��م نقل��ه
عبرھا؛
حدوث طارئ يؤدي إلى إرباك ملموس للتبادل التجاري ال�دولي أو
السفر الدولي؛
حدوث طارئ يسوغ اتخاذ إجراءات وقائية للمواطنين األجان�ب أو
السفارات في الدولة التي وقع فيھا؛
ح��دوث ط��ارئ ي��ؤدي ،أو يمك��ن أن ي��ؤدي ،إل��ى �ث��ار حتمي��ة عنيف��ة
ويتعل���ق بخل���ل و/أو مش���كلة )ف���ي المع���دات أو الب���رام� الحاس���وبية
مثالً( ويمكن أن تك�ون ل�ه �ث�ار خطي�رة عل�ى األم�ان عل�ى الص�عيد
الدولي؛
حدوث طارئ يؤدي ،أو يمكن أن يؤدي ،إل�ى قل�ق ب�ال� ب�ين س�كان
أكثر من دولة واحدة بسبب خطره اإلشعاعي الفعلي أو المتصور.

�نط���� �����و� ع��ابر ������و� ).(significant transboundary release

انطالق مواد مش�عة ف�ي البيئ�ة ق�د ت�ؤدي إل�ى جرع�ات أو مس�تويات تل�وث
تتخط��ى الح��دود الوطني��ة ناتج��ة م���ن االنط��الق تتج��اوز المع��ايير العام���ة
الموجبة التخاذ اإلج�راءات الوقائي�ة وغيرھ�ا م�ن إج�راءات التص�دي ،بم�ا
في ذلك فرض قيود على األغذية وعلى التبادل التجاري.
طارئ نووي أو إشعاعي ) .(nuclear or radiological emergencyان��ر ’طارئ/حال�ة
طارئة/حالة طوارئ‘.
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طارئ�/ا����ة طارئة�/ا����ة ط���و�رئ ) .(emergencyحال���ة غي���ر روتيني���ة أو ح���دث غي���ر
روتيني يتطلبان اتخاذ إجراء فوري يرمي في المقام األول إلى التخفيف م�ن خط�ر
أو من عواقب ضارة على حياة اإلنسان أو صحته أو ممتلكاته أو على البيئة.
 يش��مل ذل��� ح��االت الط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية وح��االت الط��وارئ
التقليدية مثل الحرائق أو انبعاثات الم�واد الكيميائي�ة الخط�رة أو العواص�ف
أو الزالزل.
 يش�مل ذل�� الح��االت الت�ي تس��و� اتخ�اذ إج��راءات ف�ورا للتخفي��ف م�ن �ث��ار
خطر متصور.

ط������ارئ �������وو� أو ���������ا�� ).(nuclear or radiological emergency
طارئ يتضمن ،أو من المتصور أنه يشكل ،خطرا يعزى إلى ما يلي:

)أ( الطاقة الناتجة عن تفاعل نووي متسلس�ل أو ع�ن اض�مح�ل ن�وات�
تفاعل متسلسل؛
)ب( تعرّ ض إشعاعي.
 يش���ير مص���طل� إشعاع/إش���عاعات ع���ادة ،عن���د اس���تخدامه ف���ي منش���ورات
الوكال��ة ،إل��ى اإلش��عاعات المؤِّ ين��ة فق��ط .وال تق��ع عل��ى ع��اتق الوكال��ة أي��ة
مسؤوليات منصوص عليھا في نظامھا األساس�ي تتعل�ق باإلش�عاعات غي�ر
المؤيّنة.
طرف مھتم ) .(interested partyشخص أو ش�ركة ،إل�خ ،ل�ه/لھا اھتم�ام أو مص�لحة ف�ي
أنشطة وأداء منظمة أو مؤسسة تجارية أو نظام ،إلخ.
ُ تستخدم عبارة ’طرف مھتم‘ بمعنى واسع للداللة على شخص له اھتمام أو
مجموع��ة لھ��ا اھتم��ام ب��أداء منظم��ة م��ا .ويمك��ن أن تص��ب� األط��راف الت��ي
تستطيع التأثير في األحداث أطرافا ً مھتمة فعليا ً – س�واء اع ُت ِب�ر ’اھتمامھ�ا‘
’حقيقيا ً‘ أم غير حقيقي – بمعنى أن �راءھ�ا يل�زم أن توض�ع ف�ي االعتب�ار.
وفي العادة تش�مل األط�راف المھتم�ة الجھ�ات التالي�ة :الزب�ائن ،والم�الكين،
والمش�����لين ،والم����وظفين ،والم����ورِّ دين ،والش����ركاء ،ونقاب����ات العم����ال؛
والص��ناعة الخاض��عة للرقاب��ة أو المھني��ين الخاض��عين للرقاب��ة؛ والھيئ��ات
العلمي���ة؛ والوك���االت أو الھيئ���ات الرقابي���ة الحكومي���ة )المحلي���ة واإلقليمي���ة
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والوطني��ة( الت��ي ق��د تش��مل مس��ؤولياتھا الطاق��ة النووي��ة؛ ووس��ائل اإلع��الم؛
وأف�راد الجمھ��ور )األف��راد وفئ��ات المجتم�ع وجماع��ات المص��ال�(؛ وال��دول
األخرى ،السيما الدول المجاورة التي دخلت في اتفاقات تنص عل�ى تب�ادل
المعلوم�ات بش��أن ا�ث��ار المحتمل�ة الع��ابرة للح��دود ،أو ال�دول ال���العة ف��ي
استيراد أو تصدير تكنولوجيات أو مواد معيَّنة.
طالئع المتصدين ) .(first respondersأول أفراد من خدمة طوارئ يتصدون في الموقع
لحالة طوارئ.
عامل ) .(workerأي ش�خص يعم�ل لحس�ا� ص�اح� عم�ل ،س�واء ب�دوام كام�ل أو ب�دوام
جزئي أو بصفة مؤقتة ،وله حقوق وواجب�ات معت�ر� بھ�ا فيم�ا يتعل�ق بالوقاي�ة م�ن
اإلشعاعات المھنية.
 يُعتبر الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص مكلف�ا ً بواجب�ات ص�اح� العم�ل
والعامل كليھما.
عام��ل ط���ا�� ) .(emergency workerش��خص ل��ه ،بوص��فه ع��امال ،مھ��ام مح �دّدة ف��ي
التصدي للطوارئ.
 ق��د يش��مل عم��ال الط��وارئ العم��ال ال��ذين يق��وم المس��جِّ لون والم� َّ
�رخص لھ��م
بت���و�يفھم بص���ورة مباش���رة أو �ي���ر مباش���رة ،وك���ذل� م���و�في أجھ���زة
التصدي ،مثل أفراد الشرطة وأفراد اإلطفاء والع�املين الطبي�ين والس�ائقين
وأطقم العاملين في المركبات المستخدمة لإلجالء.
 قد يسمى عمال الطوارئ بھذه الصفة أو قد ال يسمون بھا قبل وق�و� حال�ة
الطوارئ .وعمال الطوارئ ال�ذين ال ت�تم تس�ميتھم بھ�ذه الص�فة قب�ل وق�و�
حال��ة الط��وارئ ل��ي� م��ن ال���روري أن يكون��وا عم��االً قب��ل وق��و� حال��ة
الطوارئ.
ع����ام��ن م�تص�����ن �الت������يل ) .(operating personnelالع����املون األف����راد الق����ائمون
بتشغيل مرفق مأذون به أو بأداء نشاط مأذون به.
ع�ا������� �ي������ ��������اعي� ) .(non-radiological consequencesالعواق������ النفس�����ية أو
االجتماعية أو االقتصادية السلبية المترتبة على ط�ارئ ن�ووي أو �ش�عاعي أو عل�ى
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التصدي لطارئ وتنطوي عل�ى �ث�ار عل�ى �ي�اة ا�نس�ان أو ص��ته أو ممتلكات�ه أو
البيئة.
 مص��طل� ’عواق��ب �ي��ر إش��عاعية‘ كم��ا ���و مع��رَّ ف �ن��ا يتعل��ق بالتأ���ب
والتصدي للطوارئ فقط.
����ة س��كانية �ا���ة ) .(special population groupأف��راد الجمھ��ور ال��ذين يل��زم اتخ��اذ
ترتيبات خاصة بشأنھم من أجل اتخاذ تدابير وقائية فعال�ة ف�ي �ال�ة ��دو� ط�ارئ
ن���ووي أو إش���عاعي .وم���ن األمثل���ة عل���ى ذل���� األش���خا� المعوق���ون والمرض���ى
الموجودون داخل المستشفيات والسجناء.
مجموعة سكانية مؤقتة ) .(transient population groupأفراد الجمھور الذين يقيم�ون
لفترة زمنية وجيزة )تقدر بأيام أو بأسابيع( في مكان بعينه )كأرض مخيمات مثالً(
ويمك��ن التع��رف عل��يھم مس��بقا ً .و���م ال يش��ملون أف��راد الجمھ��ور ال��ذين ق��د يكون��ون
مسافرين عبر منطقة بعينھا.
م������� و�ن�����ة ) .(facilities and activitiesمص���طل� ع���ام يش���مل المراف���ق النووي���ة،
واس��تخدامات جمي��ع مص��ادر ا�ش��عاعات الم�ين��ة ،وجمي��ع أنش��طة التص��رف ف��ي
النفايات المش�عة ،ونق�ل الم�واد المش�عة ،وأي ممارس�ة أو ��روف أخ�ر� يمك�ن أن
يتعرض فيھا الناس لإلشعاعات الصادرة من مصادر طبيعية أو اصطناعية.
 يش��مل مص��طل� ’مراف��ق‘ م��ا يل��ي :المراف��ق النووي��ة؛ ومنش���ت التش��عيع؛
وبعض مرافق التعدين ومعالجة الخامات ،مثل مناجم اليورانيوم؛ ومراف�ق
التص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عة؛ وأي أم��اكن أخ��ر� ي��تم فيھ��ا إنت��ا� م��واد
مش��عة أو معالجتھ��ا أو اس��تخدامھا أو مناولتھ��ا أو خزنھ��ا أو ال��تخل� منھ��ا
— أو يجري فيھا تركيب مولّدات إشعاعات — على نطاق يتطل�ب إي�الء
االعتبار للوقاية واألمان.
 يش��مل مص��طل� ’أنش��طة‘ م��ا يل��ي :إنت��ا� المص��ادر ا�ش��عاعية واس��تخدامھا
واس���تيراد�ا وتص���دير�ا ل�����راض الص���ناعية والب�ثي���ة والطبي���ة؛ ونق���ل
الم��واد المش��عة؛ وإخ��را� المراف��ق م��ن الخدم��ة؛ وأنش��طة التص��رف ف��ي
النفاي���ات المش���عة ،مث���ل تص���ريف ال���دوافق؛ وبع���ض جوان���ب استص���ال�
المواقع المتضررة من المخلفات المتبقية من األنشطة الماضية.
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 يُقص����د م����ن ھ����ذا المص����طلح أن ي����وفر ب����ديالً لمص����طلحات المص����ادر
والممارس��ات )أو الت��دخالت( ،ل�ش��ارة إل��ى الف���ات العام��ة م��ن الح��االت.
وعل��ى س��بيل الم���ال ،يمك��ن أن تتعل��ق ممارس��ة م��ا بمراف��ق و/أو أنش��طة
مختلفة عديدة ،في ح�ين أن التعري�ف الع�ام لمص�طلح ’مص�در‘ ) (١مف�رط
االتساع في بعض الحاالت ،إذ يمكن أن يشكل مرفق أو نشاط ما مصدراً،
أو يمكن أن ينطوي على استعمال مصادر عديدة ،تبعا ً للتفسير المستخدم.
 مصطلح ’مرافق وأنشطة‘ مص�طلح ع�ام ج�داً ،ويش�مل المراف�ق واألنش�طة
التي قد تكون بشأنھا ضرورة التحكم الرقابي أو إمكانية إنج�از� ض��يلة أو
منعدمة؛ ولذلك ينبغي اس�تخدام المص�طلحين األك��ر تحدي�داً ،وھم�ا ’مرف�ق
مأذون به‘ و’نشاط مأذون به‘ ،لتمييز المرافق واألنشطة الت�ي مُ�نِح بش�أنھا
أي شكل من أشكال اإلذن.
٥

 في الو�يق�ة المعنون�ة "مب�ادئ األم�ان األساس�ية" )أساس�يات األم�ان ( ،نج�د
أن مص��طلح ’المراف��ق واألنش��طة – الق��ا�م منھ��ا والمس��تج ّد – المس��تخدمة
ل���راض الس�لمية‘ ي�رد عل�ى س��بيل التيس�ير مختص�راً بالتس�مية ’المراف��ق
واألنشطة‘ ،كمصطلح عام يشمل أي نشاط بشري ق�د يتس�بب ف�ي تع�ريض
الناس لمخاطر إشعاعية ناجمة ع�ن مص�ادر طبيعي�ة المنش�أ أو اص�طناعية
)انظر الفقرة  ٩-١من "أساسيات األمان".(٥
مر�ل��� الت����� ) .(preparedness stageالمرحل��ة الت��ي توض��� فيھ��ا ترتيب��ات للتص��دي
الفعال للطوارئ ،قبل وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.
مرفق أو مكان تصدٍّ للطوارئ ) .(emergency response facility or locationمرفق أو
مكان ضروري لدعم التصدي للط�وارئ ،ينبغ�ي أن تس�ند إلي�ه وظ�ا�ف مح�ددة ف�ي
مرحلة التأھب ،ويتعيَّن أن يكون صالحا ً لالستخدام في ظروف الطوارئ.
 ھناك نوعان مختلفان من مرافق أو أماكن التصدي للط�وارئ :المراف�ق أو
األم���اكن الت���ي ُتنش���أ مق���دما ً )م����ل مراك���ز ال���دعم التقن���ي لمحط���ات الق���و�
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النووي��ة( والمراف��ق أو األم��اكن الت��ي تخص��ص ف��ي وق��ت حال��ة الط��وارئ
)مثل مناطق الفحص الطبي والفرز(.
 وبالنس��بة للن��وعين كليھم��ا ،يل��زم اتخ��اذ تحض��يرات مس��بقة ب�ي��ة ض��مان
صالحيتھما للتش��يل ف�ي ��رو� الط�وارئ .وتبع�ا ً لفئ�ة التأھ�ب للط�وارئ
وطبيع��ة حال��ة الط��وارئ ،يمك��ن أن يخص��ص مرف��ق التص��دي للط��وارئ
ليكون مكانا ً للتصدي للطوارئ.
مرفق خاص ) .(special facilityمرفق يلزم أن تتخذ إزاءه إجراءات محددة سلفا خاصة
بالمرفق إذا صدرت أوامر باتخاذ إجراءات وقائية عاجل�ة ف�ي منطقت�� المحلي�ة ف�ي
حالة حدوث طارئ نووي أو إشعاعي.
 من األمثلة على ذلك المصانع الكيميائية التي يتعذر إخالؤھا إال بعد اتخ�اذ
إج���راءات معين���ة لمن���ع ان���دال� حرائ���ق أو وق���و� انفج���ارات ،ومراك���ز
االتصاالت السلكية والالسلكية التي يتح�تم إبق�اء م�و�فين داخلھ�ا م�ن أج�ل
تأمين استمرار الخدمات الھاتفية.
مسافة تخطيط االبتالع �ا�س��� )).(ingestion and commodities planning distance (ICPD
مس���احة ح���ول مرف���ق توض���ع بش���أنھا ترتيب���ات التخ���اذ إج���راءات فعال���ة للتص���دي
للطوارئ عقب إعالن طارئ عام ،من أجل تقل�يص احتم�ال ح�دوث �ث�ار عش�وائية
ب��ين أف��راد الجمھ��ور وم��ن أج��ل تخفي��� العواق��ب غي��ر اإلش��عاعية الت��ي تنش��أ ع��ن
توزي��ع وبي��ع واس��تھالك األغذي��ة والحلي��ب وم��اء الش��رب واس��تخدام الس�لع األخ��ر�
غير األغذية التي ربما تكون قد تلوثت من جراء حدوث انطالق ملموس.
 تستخدم المساحة الواقعة داخ�ل مس�افة تخط�يط االب�تال� والس�لع ألغ�راض
التخطيط من أجل التحضير التخ�اذ إج�راءات التص�دي الرامي�ة إل�ى رص�د
ومراقب��ة الس��لع ،بم��ا فيھ��ا األغذي��ة ،س��وا ًء لالس��تخدام المحل��ي أو للت��داول
التجاري الدولي .وتح َّدد المس�احة الفعلي�ة تبع�ا ً لل��رو� الت�ي تس�ود خ�الل
حالة الطوارئ.
 قد يلزم ،كتدبير احترازي ،اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائي�ة العاجل�ة داخ�ل
مس��افة تخط��يط االب��تال� والس��لع ،وذل��ك للحيلول��ة دون اب��تال� األغذي��ة أو
الحليب أو م�اء الش�رب ولمن�ع اس�تخدام الس�لع الت�ي ربم�ا تك�ون ق�د تلوث�ت
عقب حدوث انطالق ملموس.
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مس���افة ت������� ممت����� )) .(extended planning distance (EPDمس���افة ح���ول مرف����
ُتتخ��ذ فيھ��ا ترتيب��ات ط��وارئ �ج��راء ر���د عق��ب إع��الن ط��ارئ ع��ا� ولتحدي��د
المواضع التي ينبغي أن تتخذ فيھا إجراءات للت��د� للط�وارئ خ�ار� الموق�ع ف�ي
�ض��ون فت��رة زمني��ة تل��ي ح��دو� انط��ال� إش��عاعي ملم��وس ويك��ون م��ن ش���ن تل���
ا�ج��راءات إتاح��ة التقل��ي� ال�ع��ال م��ن احتم��ال ح��دو� آث��ار عش��وائية ب��ين أف��راد
الجمھور.
ُ تس����تخد� المنطق����ة الواقع����ة ض����من مس����افة التخط����يط الممت����دة ������را�
التخط��يط ،وق��د ال تك��ون ���ي المنطق��ة ال�علي��ة الت��ي س �يُجرى فيھ��ا الر���د
لتحدي��د المواض��ع الت���ي يل��ز� اتخ���اذ إج��راءات وقائي��ة مبك���رة فيھ��ا ،مث���ل
التھجي��ر .وبينم��ا يل��ز� ب��ذل جھ��ود ف��ي مرحل��ة الت����ب للتحض��ير التخ��اذ
إج��راءات وقائي �ة مبك��رة فعال��ة داخ��ل ���ذ المنطق��ة ،تح � َّدد المنطق��ة ال�علي��ة
حسب الظروف التي تسود خالل حالة الطوارئ.
 وق��د يوج��د م��ا يس��وِّ غ اتخ��اذ بع��� ا�ج��راءات الوقائي��ة العاجل��ة كت��دبير
احتياطي داخل مسافة التخط�يط الممت�دة ،م�ن أج�ل تقل�ي� احتم�ال ح�دو�
آثار عشوائية بين أفراد الجمھور.
مس���افة ت������� �����ة ������و�ر� ) .(emergency planning distanceمس���افة التخط���يط
الممتدة ومسافة تخطيط االبتالع والسلع.
مس�توى ت�����ي موج�� ��ت���� )) .(operational intervention level (OILمس�توى
محدد لمقدار قابل للقياس ،يناظر معياراً عاما ً.
جب��ة للت��دخل بدالل��ة مع��دالت
 ع��ادة م��ا يُع َّب��ر ع��ن المس��تويات التش��غيلية المو ِ
الجرع��ات أو بدالل��ة نش��اط الم��واد المش��عة المنطلق��ة ،أو تركي��زات النش��اط
الجوية المتراكمة زمنيا ،أو التركيزات الجوفية أو السطحية ،أو تركي�زات
نشاط النويدات المشعة في العينات البيئية أو الغذائية أو المائية.
ج�ب للت�دخل يُس�تخد� ف�وراً ومباش�رة )دون إج��راء
 المس�توى التش�غيلي المو ِ
تقي���ي� إض���افي( لتحدي���د ا�ج���راءات الوقائي���ة المناس���بة اس���تنادا إل���� أح���د
القياسات البيئية.
مستوى مرجعي ) .(reference levelفيم�ا يتعل�� بحال�ة تع�ر� طارئ�ة أو حال�ة تع�ر�
٩٥

قائمة ،ھو مستوى الجرعة أو مس�توى الخط�ر أو مس�توى تركي�ز النش�اط ،ال�ذي ال
يكون من المناسب ،عند تجاوزه ،التخطيط للسماح بحدوث حاالت تعرّ ض ،وال�ذي
ينبغي أن يتواصل ،عند عدم بلوغه ،العمل على تحقيق الوضع األمثل م�ن الحماي�ة
واألمان.
 تتوقف القيمة المختارة للمستوى المرجعي على الظ�روف الس�ائدة المتعلق�ة
بحالة التعرض التي يجري النظر فيھا.
مستوى موجب �ت���� �ج������ ����و��� )) .(emergency action level (EALمعي�ار
مع��ين مح��دد س��لفا لظ��روف قابل��ة للم�حظ��ة ،يُس��تخدَم م��ن أج��ل الكش��ف ع��ن رتب��ة
الطوارئ والتعرف عليھا وتحديدھا.
م����� ) (١) .(sourceك��ل م��ا ق��د يس��بب تعرض �ا ً �ش��عاعيا ً – وذل��� م��ث�ً ع��ن طري��ق
ابتع��اث �ش��عاعات م�ين��ة أو �ط���ق م��واد مش��عة ب��المعنى العلم��ي أو م��واد مش��عة
ب���المعنى الرق���ابي – ويمك���ن أن يعام���ل باعتب���اره كيان���ا ً واح���داً ألغ���راض الوقاي���ة
واألمان.
 عل��ى س��بيل المث��الُ ،تع��د أي م��واد تبتع��ث ال��رادون مص��ادر موج��ودة ف��ي
البيئ���ة؛ و ُتع���د أي وح���دة تعق���يم بالتش���عيع ب�ش���عة غام���ا مص������دراً يتعل���ق
بممارسة حفظ األغذية وتعقيم المنتجات األخرى بالتشعيع؛ ويمك�ن أن ُتع�د
أي وحدة ل�ش�عة الس�ينية مص�دراً يتعل�ق بممارس�ة التش�خي� ا�ش�عاعي؛
أما محطة القوى النووية فھ�ي ج�ز� م�ن ممارس�ة تولي�د الكھرب�ا� بواس�طة
االنش��طار الن��ووي ،ويمك��ن اعتبارھ��ا مص��دراً واح��داً )فيم��ا يخ��� م��ث�ً
تصريف الم�واد ف�ي البيئ�ة( أو مجموع�ة م�ن المص�ادر )ألغ�راض الوقاي�ة
المھني��ة م��ن ا�ش��عاعات م��ث�ً( .ويج��وز ،حس��ب االقتض��ا� ،اعتب��ار منش���ة
معق��دة ،أو متع��ددة المكون��ات ،مقام��ة ف��ي مك��ان أو موق��ع مع��ين ،مص��دراً
واحداً ألغراض تطبيق معايير األمان.
) (٢مادة مشعة ُتستخدَم كمصدر لإلشعاعات
 عل��ى س��بيل المث��ال ،المص��ادر المُس��تخدَ مة ف��ي التطبيق��ات الطبي��ة أو ف��ي
األجھ��زة الص��ناعية .وھ��ي ،ب��الطبع ،مص��ادر حس��ب التعري��ف ال��وارد ف��ي
) ،(١ولك��نّ طريق��ة اس��تعمال ھ��ذا المص��طل� ال��واردة ف��ي ) (٢ھ��ي أق��ل
عمومية.

٩٦

مص�در خط��ر ) .(dangerous sourceمص��در يمك��ن ،إذا ك��ان دون رقاب��ة،
أن يؤدي إلى تعرُّ ض يكفي للتس�بُّب ف�ي ���ار قطعي�ة عنيف�ة .ويُس�تخدم ھ�ذا
التصنيف في تحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ ترتيب�ات الط�وارئ ،وال ينبغ�ي
الخلط بينه وبين تصنيفات المصادر ألغراض أخرى.
 يتعلق مصطلح ’مصدر خط�ر‘ بالكمي�ات الخط�رة م�ن الم�واد المش�عة )ق�يم
الكمي��ات الخط��رة( الموص��ى بھ��ا ف��ي منش��ور الوكال��ة المعن��ون الكمي��ات
٦
الخطرة من المواد المشعة.
مص��در مش��� ) .(radioactive sourceمص��در يحت��وي عل��ى م��واد مش��عة
يُستخدم كمصدر لإلشعاعات.
مصدر خطر ) .(dangerous sourceانظر ’مصدر‘.
معايير تشغيلية ) .(operational criteriaقيم الكميات القابلة للقي�ا� أو الظ�روف القابل�ة
للمالحظة التي ينبغي استخدامھا في التص�دي لط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي م�ن أج�ل
الب��ت ف��ي الحاج��ة إل��ى اتخ��اذ ا�ج��راءات الوقائي��ة المناس��بة وإج��راءات التص��دي
األخرى.
 تش���مل المع���ايير التش���غيلية المس���تخدمة ف���ي التأھ���ب والتص���دي للط���وارئ
جب���ة التخ���اذ
جب���ة للت���دخل ،والمس���تويات المو ِ
المس���تويات التش���غيلية المو ِ
إج�راءات الط�وارئ ،وظروف�ا مح�ددة قابل�ة للمالحظ�ة ،ومؤش�رات أخ�رى
للظروف داخل الموقع.
 يش���ار إل���ى المع���ايير التش���غيلية أحيان���ا ً بعب���ارة عوام���ل موجب���ة للتص���رف
).(triggers
مع���ايير �ام���ة ) .(generic criteriaمس���تويات الجرع���ة المتوقع���ة ،أو الجرع���ة الت���ي ت���م
تلقيھا ،التي ينبغي أن تتخذ عندھا إجراءات وقائية وإجراءات أخرى للتصدي.
 مصطلح ’المع�ايير العام�ة‘ كم�ا ھ�و مع�رَّ ف ھن�ا يتعل�ق بالتأھ�ب والتص�دي
للطوارئ فقط.
٦

الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،الكمي��ات الخط��رة م��ن الم��واد المش��عة )ق��يم النوي��دات المش��عة(،
سلسلة التأھب والتصدي للطوارئ ،EPR-D-VALUES (2006) ،الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،فيين�ا
).(٢٠١١
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مق��م ا�م������ ��� ����ت ا�ط�وار� ) .(helper in an emergencyف�رد م�ن الجمھ�ور
يقدم المساعدة عن طيب خاطر وطواعية في التصدي لطارئ نووي أو إشعاعي.
 تو َّفر الوقاية لمقدمي المساعدة ف�ي ح�االت الط�وارئ ،ويكون�ون عل�ى عل�م
بأنھم يمكن أن يتعرضوا لإلشعاعات خالل تقديمھم المساعدة ف�ي التص�دي
لطارئ نووي أو إشعاعي.
مق�� ِّيم إ������� ) .(radiological assessorش��خ� أو فري��ق يس��اعد المش�� ِّ�ل أو أجھ��زة
التص��دي خ��ار� الموق��ع ،ف��ي حال��ة وق��وع ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ،ع��ن طري��ق
إج��راء عملي��ات مس��� إش��عاعي ،وتقييم��ات للجرع��ات ،ومراقب��ة للتل��وث ،وض��مان
وقاي���ة عم���ال الط���وارئ م���ن اإلش���عاعات ،وص���يا�ة توص���يات بش���أن اإلج���راءات
الوقائية وسائر إجراءات التصدي.
منطق���ة إج���راءات ا�ترا�ي���ة )) .(precautionary action zone (PAZمنطق���ة محيط���ة
بمرفق وضعت بشأنھا ترتيب�ات ط�وارئ التخ�اذ إج�راءات وقائي�ة عاجل�ة ف�ي ح�ال
وق��وع ط��ارئ ن��ووي أو إش��عاعي ،ب�ي��ة تحاش��ي ح��دوث ����ار قطعي��ة ش��ديدة خ��ار�
الموقع أو تقليص�ھا إل�ى الح�د األدن�ى .ويل�زم اتخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة داخ�ل ��ذ�
المنطقة قبل انطالق مواد مشعة أو حدوث تعرّ ض أو بعد ذلك بوق�ت وجي�ز ،عل�ى
أساس األوضاع السائدة في المرفق.
منطقة تخطيط إجراءات و���ي�ة ��ج��ة )).(urgent protective action planning zone (UPZ
منطقة محيطة بمرفق وضعت بشأنھا ترتيبات التخ�اذ إج�راءات وقائي�ة عاجل�ة ف�ي
حالة وق�وع ط�ارئ ن�ووي أو إش�عاعي تجنب�ا ً لح�دوث جرع�ات خ�ار� الموق�ع وفق�ا ً
لمع��ايير األم��ان الدولي��ة .وينب���ي أن ت َّتخ��ذ اإلج��راءات الوقائي��ة داخ��ل ���ذ� المنطق��ة
على أساس الرص�د البيئ�ي – أو ،حس�ب االقتض�اء ،عل�ى أس�اس األوض�اع الس�ائدة
في المرفق.
منطق����ة تط�ي����� خط����ة ا�ط����وار� ) .(emergency planning zoneمنطق����ة اإلج����راءات
االحترازية ومنطقة تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة.
مطو��ة �اخ�ي�ة ) .(inner cordoned off areaمنطق�ة تح�دد�ا طالئ�ع المتص�دين
منطق�ة َّ
ح��ول مص��در ينط��وي عل��ى خط��ر إش��عاعي محتم��ل وتتخ��ذ فيھ��ا إج��راءات وقائي��ة
وإجراءات أخرى للتصدي من أج�ل وقاي�ة طالئ�ع المتص�دين وأف�راد الجمھ�ور م�ن
إمكانية حدوث تعرُّ ض وتلوث.
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منطقة موقع ) .(site areaمنطقة جغرافية تتضمن مرفق�ا ً مأذون�ا ً ب�ه أو نش�اطا ً مأذون�ا ً ب�ه
أو مصدراً ،ويجوز داخلھا إلدارة ھذا المرفق المأذون به أو النشاط المأذون ب�ه أو
طالئع المتصدين الشروع مباشرة في اتخاذ إجراءات الطوارئ.
 ھ��ذ� المنطق��ة ھ��ي ع��ادة المنطق��ة الواقع��ة داخ��ل الس��ياج األمن��ي المح��يط
بالموقع أو داخل سور آخر يع�يّن ح�دود الملكي�ة .كم�ا يمك�ن أن تك�ون تل�ك
المنطق���ة ھ���ي المنطق���ة الخاض���عة للمراقب���ة والمحيط���ة بمص���در تص���وير
إشعاعي أو منطقة مطوق�ة خارجي�ة تنش�ئھا طالئ�ع المتص�دين ح�ول خط�ر
مشتبه فيه.
)منطقة( داخل الموقع ))) .(on-site (areaمنطقة( داخل منطقة الموقع.
)منطقة( خارج الموقع ))) .(off-site (areaمنطقة( خارج منطقة الموقع.
منظم��ة م�����ة ) .(operating organizationأي منظم��ة تق��دمت بطل��ب أو ش��خص تق��دم
بطل��ب �ستص��دار إذن أو م��أذون لھا/ل��ه بتش��غيل مرف��ق م��أذون ب��ه أو ب��أداء نش��اط
أمان ذلك المرفق أو النشاط.
مأذون به ومسؤولة/مسؤول عن
ِ
 يشمل ذلك ،فيما يش�مل ،األف�راد بص�فتھم الشخص�ية ،والھيئ�ات الحكومي�ة،
والمرسِ �����لين أو الن�����اقلين ،والحاص�����لين عل�����ى رخ�����ص ،والمستش�����فيات،
واألشخاص الذين يعملون لحسابھم الخاص.
 يش��مل مص��طل� ’مش � ِّغل‘ إم��ا م��ن يتحكم��ون تحكم��ا مباش��را ف��ي مرف��ق أو
نشاط أثناء استخدام مصدر م�ا )كالمص�ورين اإلش�عاعيين أو الن�اقلين( أو،
ف���ي حال���ة المص���در غي���ر الخاض���ع لل���تحكم )مث���ل المص���در المفق���ود أو
المسحوب بصفة غير مشروعة أو الساتل العائد إلى الغالف الجوي( ،م�ن
كانوا مسؤولين عن المصدر قبل فقدان التحكم فيه.
نظام إداري ) .(management systemمجموعة عناصر مترابطة أو متفاعل�ة فيم�ا بينھ�ا
)نظ��ام( لوض��ع السياس��ات واألھ��داف وللتمك��ين م��ن تحقي��ق األھ��داف بطريق��ة تتس��م
بالكفاءة والفعالية.
 األج���زاء الت���ي يتك���ون منھ���ا النظ���ام اإلداري تش���مل الھيك���ل التنظيم���ي،
والموارد ،والعمليات التنظيمية .وتعرَّ ف اإلدارة )في المعيار إي�زو ٩٠٠٠
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الص��ادر ع��ن المنظم��ة الدولي��ة لتوحي��د المق��ايي�( ب�نھ��ا األنش��طة المنس��قة
الرامية إلى توجيه المنظمة والتحكم فيھا.
 ي��دمِج النظ��ام اإلداري ك��ل عناص��ر المنظم��ة ف��ي نظ��ام متس��ق واح��د ب�ي��ة
تيسير بلوغ كل أھ�داف المنظم�ة .وتش�مل ھ�ذ� العناص�ر الھيك�ل التنظيم�ي
والم��وارد والعملي��ات .وي��دخل ف��ي النظ��ام اإلداري الع��املون ،والمع��دات،
َّ
الموثق�ة .ويج�ب أن
والثقافة التنظيمية ،باإلضافة إلى السياسات والعملي�ات
تتن��اول عملي��ات المنظم��ة مجم��ل متطلب��ات المنظم��ة حس��بما ھ��ي مق��ررة،
مثالً ،في معايير أمان الوكالة وغيرھا من المدونات والمعايير الدولية.
نقط��ة ��ت��ي��� ) .(notification pointمنظم��ة ت��م تعيينھ��ا وا ُّتخ��ذت معھ��ا ترتيب��ات لتلق��ي
التبليغ )بالمعنى ) ((٢وللشروع فوراً في اتخاذ اإلجراءات المحددة مسبقا ً من أج�ل
تفعيل جزء من عملية التصدي للطوارئ.
وم�زود بم�وظفين
نقطة تحذير ) .(warning pointجھاز مسمى للتصرف كنقطة اتص�ال
َّ
ً
ف���ي جمي���ع األوق���ات ،أو يمك���ن تنبيھ���ه ف���ي جمي���ع األوق���ات ،لالس���تجابة ف���ورا ،أو
للشروع ف�وراً ف�ي االس�تجابة ،لم�ا ي�رد إلي�ه م�ن الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة م�ن
بالغ��ات )ب��المعنى ) (١المقص��ود ف��ي تعري��ف إش��عار/تبليغ/إبالغ/بالغ( أو رس��ائل
تحذيرية أو طلبات مساعدة أو طلبات تحقق من رسائل ،حسب االقتضاء.
ن����� �ت����ر� ) (١) .(graded approachبالنس���بة ألي نظ���ام تحك���م ،م���ن قبي���ل النظ���ام
الرقابي أو نظ�ام األم�ان ،عملي�ة أو طريق�ة تك�ون فيھ�ا ص�رام ُة ت�دابير وش�روط
التحكم الواجب تطبيقھا متناسبة ،بالقدر الممكن عملياً ،مع احتمال فق�دان ال�تحكم
والعواقب التي يمكن أن تنتج عنه ومستوى الخطر المرتبط به.
) (٢تطبي���ق لمتطلب���ات األم���ان يتناس���ب م���ع خص���ائ� المراف���ق واألنش���طة أو
المصدر ومع شدة حاالت التعرض واحتمال حدوثھا.
�ي���ة ر���ي��ة ) .(regulatory bodyھيئ��ة أو منظوم��ة ھيئ��ات تس��ميھا حكوم��ة دول��ة م��ا
باعتبارھ��ا ص��احبة الس��لطة القانوني��ة لالض��طالع بالعملي��ة الرقابي��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك
إصدار األذون ،وبالتالي التنظيم الرقابي لشؤون األمان النووي واألمان اإلش�عاعي
وأمان النفايات المشعة وأمان النقل.
 يش��مل ھ��ذا الوص��ف الھيئ��ة الوطني��ة المختص��ة بتنظ��يم أم��ان نق��ل الم��واد
المشعة ،وكذلك الھيئة الرقابية المعنية بالوقاية واألمان.
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