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 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

، وقع انفجار يف املياه البـاردة لـلـبـحـر 2019أب  8يف متام الساعة التاسعة من صباح يوم 
لقرب مـن نـيـونـوكسـا  األبيض القطيب إذ انفجر صاروخ وهو ينطلق من منصة أحباث حبرية 
نـه  غرب مدينة سفريودفينسك، روسيا. ولقد أعلنـت السـلـطـات الـروسـيـة يف الـيـوم الـتـايل 
لقرب من سـفـريودفـيـنـسـك  جرى انبعاث للمواد املشعة من موقع اختبار صواريخ نيونوكسا 
جـــم عـــن اخـــتـــبـــار مـــولـــد كـــهـــر حـــراري إشـــعـــاعـــي  يف مشـــال روســـيـــا نـــتـــيـــجـــة حلـــادث 

radioisotope thermoelectric generator ( (RTG  حملــرك صــاروخ يــعــمــل بــنــظــام
لوقود السائل، مما أدى إىل مقتل مثانية أشخاص، بينهم مخسة عـلـمـاء مـن مـوظـفـي  الدفع 

مت اإلبـالغ عـن هـذا الحـًقـا  (ROSATOM)مؤسسة الطاقة الـذريـة احلـكـومـيـة روسـاتـوم 
عتباره "مصدر طاقة مشع يف نظام الدفع السائل". يف حني أبلغت وكالـة مـراقـبـة الـطـقـس 

كــم مـن مـوقــع   40، عـن ارتـفــاع نسـبـة اإلشــعـاع عـلـى بـعـد Roshydrometاحلـكـومـيـة، 
مـرة مـن مـعــدل  16احلـادث بــعـد وقـت قصــري مــن االنـفــجـار ولـفـرتة قصـرية أيضـا مبــقـدار 

اخللفية الطبيعية. ومن جهة أخرى، تراقب السلطات النروجيية والفـنـلـنـديـة اهلـواء يف املـنـطـقـة 
احلدودية مع روسيا ولكنها مل تبلغ عن أي شيء غري طبيعي. على أية حال، سنعرض فيما 
سـتـخـدام الـنـظـائـر املشـعـة والـيت تـعـد  يلي ملخصا موجزا عن مولدات الطاقة الكهرحـراريـة 
ــة لــلــحــادث الــذي وقــع يف مــوقــع اخــتــبــار  مصــدرا لــلــتــلــوث يف حــال وقــوع حــوادث مشــا
إلضافـة إىل حـوادث أخـرى كـحـوادث سـقـوط األقـمـار الصـنـاعـيـة الـيت  صواريخ نيونوكسا 

 .RTGتعمل على طاقة ال 

ئـيـة مـن خـالل حتـويـل  ستخدام النظائر املشعة الطاقة الـكـهـر توفر املولدات الكهر حرارية 
أو (Pu-238)  238احلــرارة الــنـــاجتـــة عـــن تـــفـــكــك الــنـــظـــائــر املشــعـــة مــثـــل الــبـــلــوتـــونـــيــوم 

سـتـخـدام أجـهـزة تسـمـى املـزدوجـات احلـراريـة. ونـظـًرا لـعـدم   90السرتونسيوم ء  إىل كـهـر
وجود أجزاء متحركة يف مثل هذه املولدات واليت ميـكـن أن تـتـعـطـل أو تـبـلـى، فـقـد اعـتـربت  

RTGs  رخيــيــًا كــخــيــار طــاقــة مــوثــوق لــلــغــايــة. هــذا واســتــخــدمــت املــزدوجــات احلــراريــة يف
RTGs  .لفرتات طويلة، ومل تتوقف أي من املزدوجات احلرارية عن إنتاج الطاقة 

 1الصفحة 

تسـتـعـمــل املـزدوجــات احلـراريــة يف كـثــري مـن الـتـجــهـيـزات مـثـل مــكـيـفــات اهلـواء والـثـالجــات 
ومقاييس احلرارة الطبية. حتوي املزدوجة احلرارية عـلـى صـفـيـحـتـني، كـل مـنـهـمـا مصـنـوع مـن 
ئـيـة مـغـلـقـة مـع احلـفـاظ  ء. تربط الصفيحتان لتشكل دارة كهر معدن خمتلف يوصل الكهر
ئـي. يـعـمـل وقـود  على الوصالت يف درجات حرارة خمـتـلـفـة ممـا يـؤدي إىل انـتـاج تـيـار كـهـر
النظائر املشعة على تسخني أحـد هـذه الـوصـالت، يف حـني تـبـقـى احـدى الـوصـالت غـري 

 مسخنة ويتم تربيدها بواسطة البيئة احمليطة.

 

ة  سك الروس ودفي القرب من سف ــــخ نيونوكسا  ار صوار  حادثة موقع اخت

 * حادثة موقع اختبار صواريخ نيونوكسا بالقرب من سفريودفينسك الروسية  يف هذا العدد:   

 * التعاون الدويل يف االستعداد واالستجابة للحوادث اإلشعاعية والنووية                         

 * متطلبات التدخل يف حاالت الطوارئ                        

لقرب من سفريودفينسك الروسية  موقع وحادثة اختبار صواريخ نيونوكسا 
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كمصادر للطاقة يف األقـمـار الصـنـاعـيـة، جمسـات الـفـضـاء، ومـنـشـآت  RTGsاستخدمت 
بعيدة غري مأهولة مثل املنارات اليت بناها االحتاد السـوفـيـيت السـابـق داخـل الـدائـرة الـقـطـبـيـة 

هي مصدر الطاقة املفضل يف األماكن النائية والـيت حتـتـاج RTGsالشمالية. عادًة ما تكون 
إىل بضع مئات من الواط (أو أقل) من الطاقة لفرتات طـويـلـة جـًدا والـيت ميـكـن أن تـوفـرهـا 
ت أو املـولـدات وخـاصـة يف األمـاكـن الـيت ال تـعـمـل فـيـهـا اخلـال  خال الوقود أو البـطـار

 RTGsالشــمــســيــة. يــتــطــلــب االســتــخــدام اآلمــن لـــ

احتواء الـنـظـائـر املشـعـة بـعـد فـرتة طـويـلـة مـن الـعـمـر 
 اإلنتاجي للوحدة.

ونذكر فيما يلي وصفا خمتصرا لتصاميم وكيفية عمـل 
مــور RTGال  ، وبــعــض الــتــطــبــيــقــات احلــديــثــة، و

 األمان ذات العالقة:
 التصميم 

هـو يف الـواقـع بسـيـط   RTGالتصميم النموذجي لـ 
إذ يــتــألــف مــن عــنــصــريــن أســاســيــني: الــوقــود الــذي 
سيتـحـلـل إشـعـاعـيًـا وجمـمـوعـة كـبـرية مـن املـزدوجـات 
ء. ويـبـني الشـكـل  احلرارية لتـحـويـل احلـرارة إىل كـهـر

ه منظر مقطعـي لــ  الـنـمـوذجـي احلـديـث،  RTGأد
والذي يعرض مجيع األجـزاء الـداخـلـيـة. يـقـع الـوقـود 

خلف طبقـة الـعـزل احلـراري وتصـطـف املـزدوجـات احلـراريـة يف 
 وحدات يف مجيع جوانب.

مسألة غري سهلة؛ فهناك العديد من املعايري الـيت جيـب  RTGإن اختيار نوع الوقود لعناصر
أن حتققها النظائر املشعة اليت ميكن اسـتـخـدامـهـا كـوقـود ومـنـهـا الـقـدرة عـلـى إنـتـاج إشـعـاع 
عايل الطاقـة مـن أجـل إنـتـاج حـرارة تـفـكـك اإلشـعـاع، عـمـر نصـف طـويـل إلنـتـاج الـطـاقـة 
املستمر ونسبة الطاقة احلرارية إىل الكتلة (أن كل نظري جيري اختياره كوقود جيـب أن يـكـون 
قادًرا على إطالق ما يكفي من الطاقة يف عملية الـتـفـكـك لـتـكـون مصـدًرا عـمـلـيًـا وبـدرجـة  

ء).   كافية لتحويل احلرارة إىل كهر
تتولد احلرارة النامجة عن التفكك اإلشعاعي نتيجة المتصاص منـتـجـات الـتـفـكـك مـن قـبـل 
لنسبة  جلهـاز مضـغـوط  مواد على تالمس مع النظري املشع مما يسبب حركة ذرية حرارية. و

، فيجب أن حيدث توليد فعال للحرارة على نطاق قصري نسـبـيًـا، داخـل حـدود RTGمثل 
جدران اجلهاز، وهذا يعين أن تكون منتجات التفكـك االشـعـاعـي ذات مـدى قصـري مـثـل 
بت لفرتات  جسيمات ألفا وبيتا. ومن جهة أخرى، جيب أن يكون إنتاج الطاقة مستمر و
طويلة من الزمن (استدامة انتاج الطاقة) وهلـذا ال بـد مـن أن يـكـون عـمـر الـنـصـف لـلـنـظـري 

 املشع طويل.
هي  RTGاستناًدا إىل مجيع العوامل املذكورة أعاله، فإن أكثر النظائر استخداًما كوقود لل 

ــيــوم  ــلــوتــون ــب -Cm)  244و الــكــوريــوم (Sr-90)  90والســرتونســيــوم  (Pu-238)  238ال

إذ يــتــمــيــز خبـرج إشــعــاعــي عــايل  RTGمجــيــع مـتــطــلــبــات وقــود ال  Pu-238يــلــيب  . (244

لتـايل ال حيـتـاج اىل تـدريـع كـبـري، وعـمـر نصـفـي طـويـل  صدار جسيمات الفا و ويتفكك 
 عاًما.  88للغاية يبلغ 

، فهـو املـزدوجـة احلـراريـة والـيت تـعـتـمـد عـلـى مـبـدأ واحـد بسـيـط RTGأما املكون االخر لل
ثري يف   Thomas Seebeck، نسبة للعامل الذي اكـتـشـفـهـا ألول مـرة Seebeckيسمى 

ن الفرق يف درجة احلرارة بني طرفني سيؤدي إىل توليد جـهـد  1821عام  ، والذي الحظ 
إلمـكـان إنشـاء جـهـاز  لـتـايل، إذا كـان  ئي. و كهر
لـــتـــحـــقـــيـــق درجـــة حـــرارة مـــرتـــفـــعـــة فـــيـــعـــنـــصـــر مـــوصـــل 
ء، ميكن عندئـٍذ إحـداث اخـتـالف يف اجلـهـد  لكهر
ئي. يتطلب هذا االمـر اسـتـخـدام  مع وجود تيار كهر
املــواد ذات املــوصــلــيــة احلــراريــة املــنــخــفــضــة، والــيت مــن 
ا أن تسمح لفرق درجة احلرارة على نطـاق واسـع  شأ
لرتاكم بني الطـرفـني، حبـيـث ميـكـن لـلـتـيـارات الـتـدفـق 
من خالهلا بسهولة. حالًيا، حتتوي املزدوجات احلـراريـة 

علـى مـواد كـهـروضـوئـيـة عـالـيـة  RTGsاملستخدمة يف 
، تــيــلــورايــد  (BiTe)األداء مــثــل الــبــزمــوت تــيــلــورايــد 

، الـتـيـلـوريــدات الـيت حتـتـوي عـلــى  (PbTe)الـرصـاص 
،  (TAGS)األنـــتــــيــــمــــون، اجلــــرمــــانــــيــــوم، والــــفــــضــــة 

متـتـص هـذه املـواد   .(SiGe)واجلرمانيـوم السـيـلـيـكـون 
، وتنتج درجة حرارة كبـرية  RTGاحلرارة الناجتة عن وقود نظائر 

ئية اليت تنتجها  للعنـاصـر  RTGبسبب املوصلية احلرارية املنخفضة، مث تنتج التيارات الكهر
اليت حتتاج إىل الطاقة. من جهة أخرى، على الرغم من التنفيذ املباشر لـلـمـزدوجـات احلـراريـة 

ـا املـنـخـفـضـة لـتـحـويـل احلـرارة إىل  RTGsيف  ، فإن العيب الرئيس الستخدامها هـو كـفـاء
ئية (  %).9-5طاقة كهر

 تطبيقات
إىل استخدامها يف الـعـديـد مـن الـتـطـبـيـقـات عـلـى األرض  RTGsأدى التصميم البسيط لـ 

يف مـنـشـآت غـري مـأهـولـة مـثـل مـئـات  RTGsويف الفضاء. على األرض، جرى استـخـدام 
املنارات الروسية القدمية املهجورة ومواقع مراقـبـة الـقـطـب الشـمـايل. أمـا االسـتـخـدام األكـثـر 
فهي يف مشاريع الفضاء كمجسات الفضـاء املـرسـلـة إىل الـقـمـر، والـرحـالت إىل الـكـواكـب 

الـيت أرسـلـت إىل   Curiosity، و Voyagerو  Pioneerاخلارجية للنظام الشمسي مثل 
 املريخ.

 األمان 
كما هو احلال مع أي عمل يرافقه استخدام مواد مشعة، فهنـاك دائـًمـا قـلـق بشـأن سـالمـة 

ئـيـة  RTGsاإلنسان والتلوث اإلشعاعي. وعلى الرغم من أن  مصممة لـتـعـمـل يف بـيـئـات 
أو انـفـجـارات   RTGذات جتمعات بشرية متناثرة، فإن هناك خماوف تتعلق بتسـرب وقـود 

لفضاء أو كما حدث يف حادثة موقع اختبار صواريخ   RTGsحمتملة أثناء إطالق املرتبط 
 نيونوكسا.ويف أسوأ السيناريوهات هلذه احلاالت، 

ة سك الروس ودفي القرب من سف ــــخ نيونوكسا  ار صوار  تتمة —حادثة موقع اخت

 النموذجي RTGمنظر مقطعي لـ
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 سيكون هناك تلوث إشعاعي يف البيئة إىل جانب احتمال حدوث أضرار إشعاعية للبشر.
ومع ذلك، يف املمارسة العملية، هناك تدابري سالمة معـروفـة تـطـبـق لـتـقـلـيـل خمـاطـر الـتـلـوث 

سا إىل ساتورن حيث تعرض مسبار   . RTGsاإلشعاعي من  على سبيل املثال، يف مهمة 
يف كـتـل عـالـيـة اجلـرافـيـت حتـيـط بـه  RTGهيغنز حلادث، مت ختزيـن وقـود نـظـائـر –كاسيين 

طبقة من معدن اإليريديوم من أجل احلد من خطر حدوث انفجارات عرضية، أثبتت كـتـل 
الـفـاشـل  Apollo 13اجلرافيت جناحها يف منع التلوث اإلشعاعي وكذلك احلال يف هـبـوط 

يف احملـيـط بـعـد عـودتـه إىل األرض، ولـكـن دون  RTG، والـذي تـرك 1970الشهري عام 
لبـلـوتـونـيـوم قـابـل لـلـكـشـف. وأخـريا، عـلـى الـرغـم مـن خمـاطـر اإلشـعـاع  حدوث أي تلوث 

 تفوق بكثري مجيع العوامل األخرى.  RTGاحملتملة، فإن مزا 
ئـيـة عـلـى  RTGsيعد استخدام  مثاًال عمليا لتطبيق النظائر املشعة يف توليد الطـاقـة الـكـهـر

نطاق أصغر حجًما من املفاعالت النووية، إذ جرى تنفيذها على نطاق واسع يف املشـاريـع 
 الفضائية واملشاريع األرضية يف املناطق ذات الوجود البشري القليل جدا.

RTG 

 التعاون الدولي في االستعداد واالستجابة للحوادث اإلشعاعية والنووية
يتضمن التعاون الدويل يف االستعداد واالستجابة للطوارئ العديد من املنظمات الدولية 
واالقليمية. وقد أنشـئـت جلـنـة مشـرتكـة بـني املـنـظـمـات لـلـتـنـسـيـق يف حـاالت احلـوادث 
ً وتـقـدم الـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذربـة  اإلشعاعية والنووية. جتتـمـع هـذه الـلـجـنـة سـنـو

IAEA  أمانة هذه الـلـجـنـة وهـي تـتـألـف حـالـيـًا مـن ممـثـلـني مـن عـدة مـنـظـمـات مـن
ومـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة  FAOمنظمات األمم  املتحدة مثل منظمة الغذاء والزراعـة 

ILO ومــنــظــمــة األمــم املــتــحــدة لــلــرتبــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــةUNESCO  وصــنــدوق
ومـنـظـمـة  WHOومـنـظـمـة الصـحـة الـعـاملـيـة UNICEFاألطفال يف األمم املتحدة 

إضافة إىل االحتاد األوريب ووكالة الطاقة النووية التـابـعـة ملـنـظـمـة  WMOاملناخ العاملي 
ومـنـظـمـة حـلـف مشـال األطـلـسـي  OECD/NEAالتـنـسـيـق والـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة 

NATO .بصفة مراقبني 
 من أهم األغراض اليت أسست ألجلها هذه اللجنة:

. ضمان تبادل املعلومات بني الوكاالت واملنظمات املتعلقة بنشاط كل منها وضمـان 1
 التجانس بني هذه األنشطة.

 .مراجعة التقدم يف النشاطات املشرتكة2
.حتــديــد جمــاالت جــديــدة لــلــتــعــاون بــني الــوكــاالت واملــنــظــمــات وختــطــيــط الــعــمــلــيــات 3

 املشرتكة.
السـتـجـابـة  IAEAتعترب الوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة  نـقـطـة املـركـز فـيـمـا يـتـعـلـق 

للـحـوادث الـنـوويـة والـطـوارئ اإلشـعـاعـيـة وذلـك حبـكـم مـيـثـاقـهـا وااللـتـزامـات الـقـانـونـيـة  
ا وفـق اتـفـاقـيـيت الـطـوارئ (أي اتـفـاقـيـة اإلبـالغ املـبـكـر عـن احلـوادث  اخلاصة املكلفة 

 واتفاقية املساعدة يف حال الطوارئ النووية أو اإلشعاعية اللتني سيلي احلديث عنهما).
الستعداد واالستجابة للطوارئ اإلشعاعيـة والـنـوويـة.  تقوم الوكالة بعدة أنشطة ذات عالقة 

 تنقسم هذه األنشطة يف ثالث جمموعات:
ا ضمن ميثاقها مـثـل وضـع مـعـايـري األمـان واختـاذ السـبـل الـالزمـة 1 .مهام الوكالة املكلفة 

األمـانـة وظـائـف ختـتـص  (III.A.3لتطبـيـق هـذه املـعـايـري. يـعـطـي مـيـثـاق الـوكـالـة (املـادة 
لـطـوارئ اإلشـعـاعـيـة مبـا فـيـهـا تـعـزيـز الـتـوافـق الـدويل حـول الـفـلـسـفـة املـالئـمـة لـالـسـتـعــداد 

 واالستجابة وتطبيقها.
.التزامات وفق اتفاقييت الطوارئ اللتني تضعان التزامات حمددة عـلـى الـوكـالـة فـيـمـا يـتـعـلـق 2

 الستعداد واالستجابة للطوارئ.
 .التزامات بناء على اتفاقيات تعاون مع عدة منظمات دولية أخرى.3

 اتفاقية اإلبالغ املبكر عن احلوادث النووية.
ن  26.9.1986اعـتــمـدت اتــفـاقــيــة اإلبــالغ املـبــكــر عــن احلـوادث الــنـوويــة يف  وبـدأ ســر

دولـة، إضـافـة  122، وعدد الدول األطراف فيها حـىت اآلن 27.10.1986مفعوهلا يف 
والـوكـالـة هـي الـوديـع  .WMOو WHOو  FAOإىل ثالث منظـمـات دولـيـة هـي  

وصـادقـت عـلـيـهـا يف  1987متـوز  2هلذه االتفاقية. وقعت سورية على هذه االتفاقـيـة يف 
لنسبة لسورية يف  2018ايلول  17 فذة   .2018تشرين األول  17وأصبحت 

تذكر ديباجة االتـفـاقـيـة أن الـدول األطـراف "مـقـتـنـعـة حبـاجـة الـدول إىل تـقـدمي املـعـلـومـات 
الالزمة حول احلوادث النووية بشكل مبكر ما أمكن وذلك للحد من الـعـواقـب اإلشـعـاعـيـة 

 عرب احلدود". 



إضافة إىل ذلك فإن اتفاقية اإلبالغ املبكر ينطبق على أي حـادث ألي مـنـشـأة أو فـعـالـيـة 
يف الــدول األطــراف الــيت حيــدث مــنــهــا إطــالق ملــواد مشــعــة أو يــوجــد احــتــمــال ملــثــل هــذا 
 ً اإلطالق والذي يؤدي أو ميكن أيؤدي إىل إطالق دويل عرب احلدود ميكن أن يكون مـعـنـو

 لنسبة لألمان اإلشعاعي يف دولة أخرى.
 املنشآت والفعاليات املشار إليها ضمن االتفاقية هي التالية:

 .أي مفاعل نووي أينما كان موقعه1
 .أي منشأة دورة وقود نووي2
ت املشعة3  .أي منشأة ملعاجلة النفا
ت املشعة4  .نقل وختزين الوقود النووي أو النفا
ـا ونـقـلـهـا ألي مـن األغـراض 5 .تصنيع النظائر املشعة واستخـدامـهـا وختـزيـنـهـا والـتـصـرف 

 الزراعية أو الصناعية أو الطبية أو العلمية أو البحثية.
 .استخدام النظائر املشعة لتوليد الطاقة يف األجسام الفضائية.6

تضع أحكام نقل املعلومات التزامات على الدول األطراف وعلى أمـانـة الـوكـالـة. إذ يـنـبـغـي 
 على الدول األطراف مبوجب االتفاقية:

ئـيـًا كـمـا   –مباشرة أو عرب الوكالة   –.أن تبلغ فوراً 1 الدول اليت تتأثر أو ميكن أن تتأثر فيز
والـوكـالـة عـن احلـادث الـنـووي وطـبـيـعـتـه وزمـن وقـوعـه ومـوقـعـه الـدقـيـق  Iهو حمدد يف املـادة 

 حسب املقتضى.
) أعاله على وجه السرعة مباشـرة أو عـن طـريـق الـوكـالـة 1.تزويد الدول املشار إليها يف (2

بتلك املعلومات ذات العالقة بتخفيف الـعـواقـب اإلشـعـاعـيـة يف هـذه الـدول حسـب املـادة 
 اخلامسة.

ومن جهة أخرى، فعلى الـوكـالـة إعـالم الـدول األطـراف والـدول األعضـاء والـدول األخـرى 
إلبـالغ الـذي مت اسـتـالمـه، وتـزويـد هـذه الـدول واملـنـظـمـات  ئـيـًا  اليت ميكن أن تـتـأثـر فـيـز

ملعلومات ذات العالقة.  الدولية املعنية على وجه السرعة 
 تنص املادة اخلامسة (املعلومات اليت جيب تقدميها) على:

 .زمن احلادث النووي وموقعه الدقيق وطبيعته1
 .املنشأة أو الفعالية اليت وقع فيها احلادث2
إلطـالق عـرب 3 .السبب املفرتض أو املثبت والتطور املنظور للحـادث الـنـووي ذو الـعـالقـة 

 احلدود للمواد املشعة.
ئي   –حسب اإلمكان   –.املواصفات العامة لإلطالق مبا يف ذلك 4 طبيعته والشكل الفيز

 والكيميائي احملتمل وكميته وتركيبه وارتفاعه الفعال.
إلطـالق عـرب 5 .معلومات حول احلاالت املناخية واملائية احلالية واملـتـوقـعـة الـالزمـة لـلـتـنـبـؤ 

 احلدود
إلطالق عرب احلدود للمواد املشعة6  .نتائج املراقبة البيئية ذات العالقة 
 .إجراءات الوقاية املتخذة أو املخطط هلا خارج املوقع7
 .السلوك الزمين املتوقع للمواد املشعة املطلقة.8

عـلـى الـوكـالـة  -ولـيـس االسـتـجـابـة   –كذلك تضع االتفاقية التزامات خبصوص االستعداد 
 والدول األطراف مثل:

لنسبة للوكـالـة: مجـع املـعـلـومـات ونشـرهـا حـول: (1 ) اخلـرباء والـتـجـهـيـزات واملـواد الـيت 1.
ت ونـتـائـج 2ميكن توفريها يف حال احلوادث النووية أو الطوارئ اإلشعاعية. ( ) طرائق وتقا

الستجابة للحوادث النووية والطوارئ اإلشعاعية.  األحباث املتوفرة املتعلقة 
لنسبة لـلـدول األطـراف: جـعـل نـقـطـة االتصـال املسـؤولـة عـن تـلـقـي وإصـدار اإلبـالغ 2 .

 معروفة وأن تكون هذه النقطة موفرة على مدى الساعة.
حتتفظ أمانة الوكالة بقائمة بنقاط االتصال وتقوم بتزويد الـدول األطـراف والـدول األعضـاء 

ذه االتفاقية.  واملنظمات الدولية املعنية 
 اتفاقية املساعدة يف حال الطوارئ اإلشعاعية أو النووية

 26.10.1986اعتمدت اتفاقية املساعدة يف حـال الـطـوارئ اإلشـعـاعـيـة أو الـنـوويـة يف 
ن مـفـعـوهلـا يف   117. وعـدد الـدول األطـراف فـيـهـا حـىت اآلن 26.2.1987وبدأ سـر

، والـوكـالـة هـي WMOو WHOو   FAOدولة، إضافة إىل ثالث منـظـمـات دولـيـة هـي 
وصادقت عليها  1987متوز  2الوديع هلذه االتفاقية. وقعت سورية على هذه االتفاقية يف 

لنسبة لسورية يف  2018ايلول  17يف  فذة   .2018تشرين األول  17وأصبحت 
حتدد اتفاقية تقدمي املساعدة املسؤولية الدقيقة للدولة الطرف اليت تطلب املسـاعـدة وكـذلـك 

 4  –  3مسؤولية الدول األطراف اليت طلب منها تقدمي املساعدة. تتلقى الوكالة حالياً بني 
طلبات مساعدة يف السنة ويرتاوح النطاق بني حترير مادة مشعة عثـر عـلـيـهـا أو فـقـدت إىل 

 معاجلة طبية للمصابني إشعاعياً.
-Cs: حتقق ونصح فين يف املوقع حول ثالث منابع سيزيوم 1998آب   –مثال: جورجيا 

مت تقدمي املساعدة (جمراعية بـيـولـوجـيـة) مـن قـبـل  1998عثر عليها. يف تشرين األول  137
IPSN-Fr ) 44مـن الـقـاطـنـني بـيـنـهـم  113للمجموعة اليت ميكن أن تكون قد تعرضت 

 طفًال).
 على الوكالة القيام مبا يلي:

 .االحتفاظ بقائمة نقاط االتصال1
 .مجع ونشر املعلومات املتعلقة مبا يلي:2

A           اخلــرباء والــتــجــهــيــزات واملــواد الــيت ميــكــن تــوفــريهــا يف حــال احلــوادث الــنــوويــة أو.
 الطوارئ اإلشعاعية. 

B           السـتـجـابـة لـلـحـوادث الـنـوويـة ت ونتائج األحباث املتوفرة املتعـلـقـة  .طرائق وتقا
 والطوارئ اإلشعاعية

.املساعدة عند الطلب يف إعـداد خـطـط الـطـوارئ والـتـشـريـعـات املـنـاسـبـة وتـطـويـر بـرامـج 3
التدريب املناسبة ونقل طلت املساعدة واملعلومات ذات العالقة يف حـال احلـوادث وتـطـويـر 
سـيـس  لتقصي يف املـنـشـأة و برامج املراقبة اإلشعاعية واإلجراءات واملعايري املناسبة والقيام 

 برامج مراقبة إشعاعية.
 .توفري املوارد وختصيصها هلذه الغاية والقيام بتقييم أويل للحادث أو احلالة الطارئة4
ملنظمات الدولية ذات العالقة.5  .احملافظة على االرتباط 

ة ة والنوو ة للحوادث اإلشعاع  تتمة —التعاون الدو  االستعداد واالستجا

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 4الصفحة 



 5الصفحة 

 2019 -أيلول  -العدد الثالث  -السنة الثامنة 

نصت القواعد التنظيمية العامة لـلـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة وأمـان املصـادر األشـعـة وأمـنـهـا املـرافـقـة 
ريخ  64املنفذة ألحكام املرسوم التشريعي رقم /  فيما خيص متطلبات التدخل  2005/ 

 يف حاالت الطوارىء على ما يلي:  
 مسؤوليات التدخل يف حاالت الطوارئ 80املادة 

ـا عـلـى احـتـمـال حـدوث  ) أ على املستثمر الذي حيوز مصادر ينطوي الـتـعـامـل 
ومنها على األخص املصـادر املـغـلـقـة مـن الـفـئـتـني -حاالت طوارئ قد تقتضي تدخًال فورً 

أن يضع خطة طوارئ وفقاً لـلـتـعـلـيـمـات الصـادرة   –األوىل والثانية 
عن اهليئة. وجيب عليه اختاذ الرتتيبات الالزمة مع اجلهات األخرى 
لــتــدخــل مــثــل اإلطــفــاء واجلــهــات الــطــبــيــة  الــيت ميــكــن أن تــقــوم 

 والشرطة وغريها.
 ويعد وضع خطة الطوارئ هذه شرطاً للحصول على الرتخيص.

 ) جيب وضع خطة الطوارئ يف املمارسات التالية: ب
 التصوير اإلشعاعي الصناعي. )1(
ر. )2(  سرب اآل
 التشعيع الصناعي. )3(
 املعاجلة اإلشعاعية. )4(
 املمارسات ذات الطبيعة اخلاصة. )5(
أية ممارسات أخرى ترى اهليئة وجـوب وجـود خـطـة طـوارئ  )6(

 فيها.
ً وكلما اقتضت احلاجة. كـمـا جيـب  ت ) على املستثمر مراجعة خطة الطوارئ وحتديثها دور

 عليه تدريب العاملني املشرتكني فيها بشكل مالئم.
) على املستثمر يف حال حدوث واقعة ملصدر يف حوزتـه اختـاذ الـتـدابـري الـوقـائـيـة الـالزمـة  ث

 وفقاً خلطة الطوارئ وشروط الرتخيص ووفق ما قد تفرضه اهليئة من طرق أخرى.
 التدخل يف حاالت الطوارئ 81املادة 

) على املستثمر ضمان تطبيق اإلجراءات الوقائـيـة أو اإلجـراءات الـعـالجـيـة عـنـدمـا تـكـون  أ
هذه اإلجراءات مربرة مع مراعاة العوامل الصحية واالجتماعية واالقتصـاديـة. ويـعـّد اإلجـراء 

ت التدخل احملددة يف خطة الطوارئ.  الوقائي مربراً حكماً يف حال جتاوز مستو
) على املستثمر استمثال التدخل املربر وفرتة تطبيقه حبيث حيقق صايف الـفـائـدة األقصـى  ب

 يف ظل الظروف الصحية واالجتماعية واالقتصادية السائدة.
) على املستثمر إبالغ اهليئة فوراً عند حدوث أو توقع حدوث واقعـة تـتـطـلـب الـتـدخـل،  ت

 وإبقاؤها على علم مبا يلي:

اء احلالة الطارئة ووقاية العاملني واجلمهور. )2(  اإلجراءات املتخذة إل
 التعرضات احلاصلة والتعرضات املتوقعة. )3(
اء حالة الـطـوارئ عـل املسـتـثـمـر مـوافـاة اهلـيـئـة يف غضـون ثـالثـني يـومـاً  ) ث بعد إ

ا والـدروس املسـتـفـادة والـتـدابـري الـيت اختـذت  ت احلالة الطارئة وأسبا بتقرير خطي عن جمر
 لتاليف تكرارها يف املستقبل.

 : وقاية املشاركني يف التدخل يف حاالت الطوارئ82املادة 
) على املستثمر ضمان عدم تعرض عامليه املشاركني يف التدخل يف حـاالت الـطـوارئ إىل  أ

ا للعـامـلـني اإلشـعـاعـيـني يف سـنـة  جرعة تتجاوز احلدود القصوى املسموح 
 ميلي سيفرت) إال يف احلاالت التالية: 50واحدة (اليت تبلغ 

دف إىل جتنب جرعة مجاعية كبرية. )1(  القيام بعمليات 
 منع حدوث حاالت كوارث. )2(
ت شديدة. )3(  إنقاذ حياة األشخاص أو جتنب إصا

ب) على املستثمر تزويد عاملي اجلهات األخرى املشاركني يف الـتـدخـل يف 
ملعلومات الالزمة حول احلـالـة الـطـارئـة واملصـادر املشـعـة  حاالت الطوارئ 

 املعنية وغري ذلك من املعلومات الضرورية.
) 1) على املستثمر بذل اجلهود الالزمة يف احلاالت املذكورة يف البنديـن( ت
) من الفقرة السابقة لئال تتجاوز جرعة عامـلـيـه املشـاركـني يف الـتـدخـل 2و(

ضعفي احلد املـذكـور يف الـفـقـرة السـابـقـة، وعـنـدمـا تـكـون عـمـلـيـة الـتـدخـل 
ت شـديـدة وفـق الـبـنـد ( )3بقصد إنـقـاذ حـيـاة أشـخـاص أو جتـنـب إصـا

ضـرار إشـعـاعـيـة  فيجب أال تتجاوز اجلرعة عشرة أضعـاف احلـد املـذكـور جتـنـبـًا إلصـابـتـهـم 
 حتمية وشريطة أن تكون الفائدة املتوقعة لآلخرين تفوق ضررهم الشخصي احملتمل.

) على املستثمر ضـمـان أن يـكـون عـامـلـوه املشـاركـون يف الـتـدخـل يف حـاالت الـطـوارئ  ث
ـا يف سـنـة واحـدة عـلـى  الذين حيتمل تعرضهم جلـرعـة تـتـجـاوز اجلـرعـة الـقـصـوى املسـمـوح 

ذا العمل. ملخاطر الصحية اليت ينطوي عليها قيامهم   معرفة 
) على املستثمر اختاذ مجيع التدابري املكنة لوقاية عمليه املشاركني يف الـتـدخـل يف حـاالت  ج

دوات الوقاية الالزمة، وجيب علبيه تقومي اجلرعات الـيت يـتـلـقـاهـا هـؤالء  الطوارئ وتزويدهم 
 العاملون خالل التدخل وتوثيقها وإعالمهم مبقدارها واملخاطر الصحية اليت قد تنجم عنها.

) بعد االنتهاء مرحلة التدخل خبضع العاملون الـذيـن شـاركـوا يف الـتـدخـل وأولـئـك الـذيـن  ح
مثـل إصـالح الـتـجـهـيـزات والـتـخـلـص مـن -يقومون بعمليات إعادة الوضع إىل ما كان عليه

ت وإزالة التلوث ...اخل  إىل متطلبات الوقاية يف التعرض املهـين الـواردة يف الـفـصـل   –النفا
 العاشر.

لضرورة أن يكون تلـقـي جـرعـات خـالل الـتـدخـل سـبـبـًا يسـتـدعـي جتـنـيـب  خ ) ال يفرتض 
ا تعرضات مهنية الحقاً.   العامل أية أعمال قد ترتبط 

ات التدخل  حاالت الطوارئ   متطل
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