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 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 2016الربع الثالث  –عشر الثامن العدد 

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

يُعرف نظام الضمانات النووية بأنه جمموعة متكاملة، متوافق عليها عاملياً، 
من اإلجراءات التقنية والقانونية مطبقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للتحقق من التعهدات السياسية بأن الدول لن تستخدم املواد النووية يف 
تصنيع األسلحة النووية، وهو وسيلة للحد من تصنيع واستخدام األسلحة 
النووية، ويرمي نظام الضمانات إىل كشف حتريف أنواع املواد النووية اليت 
ُحيتمل أن ُيساء استخدامها ألغراض التسلح النووي. وتتضمن هذه املواد 

، ومثة أنواع أخرى من املواد 233اليورانيوم املخصب والبلوتونيوم واليورانيوم 
النووية اخلاضعة للضمانات تشمل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املستنفذ، 
حيث َيشيع استخدام األخري، على سبيل املثال، لتدريع املصادر املشعة 
املستخدمة يف املستشفيات وقطاعي الصناعة والزراعة، وهلذا جرى إدخال 
مفهوم الضمانات النووية بسبب املخاوف اليت ظهرت بعد التأثريات املدمرة 
للقنابل اليت أُسقطت على هريوشيما وناكازاكي يف اليابان أثناء احلرب 

 .1945العاملية الثانية يف آب 
حتتاج الدول إمكانيات كبرية لتطوير األسلحة النووية، ولعل أكثرها صعوبة 
هو احلصول على املواد االنشطارية، إذ تعتمد املتفجرات النووية إما على 
اليورانيوم املخصب أو البلوتونيوم، فعملية التخصيب عملية تقنية مكلفة 
وصعبة، إذ ال ميكن حتقيق االنفجار النووي إّال إذا كانت نسبة التخصيب 

%، ومن أجل سالح نووي فعال، جيب أن تكون نسبة 20أعلى من 
%. هذا واستخدمت الدول احلائزة 95التخصيب أعلى بكثري قد تصل إىل 

على األسلحة النووية (الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، روسيا، الصني 
يف املفاعل  238وغريها) البلوتونيوم، الذي ينجم عن تشعيع اليورانيوم 
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النووي، يف تصنيع األسلحة النووية. وذلك باستخالص وتنقية البلوتونيوم من 
الوقود املستهلك املشعع، أو بناء مفاعالت خاصة إلنتاج البلوتونيوم، وهذا  

 كله حيتاج إىل قدرات تقنية عالية، يصعب إخفاءها.
فوضت األمم املتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برتويج االستخدامات 
السلمية للطاقة الذرية ووضع نظام ضمانات دويل يهدف إىل وقف انتشار 
األسلحة النووية وتبين نزع السالح. وهلذا جرى إحداث جلنة يف الوكالة يف 

دف صياغة توجيهات  1970العام  ُمسيت بلجنة الضمانات النووية 
ا مدير عام الوكالة لدى إبرام اتفاقيات الضمانات اليت نصت  يسرتشد 
عليها املادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووي. وركز نظام يف 
بداياته على قبول الضمانات من الدول اليت تتلقى املواد أو املعدات النووية 

دف تنفيذ مشاريع معينة.   من دول أخرى 
ا مفوضية  تقدم الوكالة مبوجب معاهدة عدم االنتشار، بأدوار حمددة كو
التفتيش الدولية للضمانات وقناة متعددة األطراف لنقل التطبيقات السلمية 
للتكنولوجيا النووية، حيث بينت املادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار، بأن 
الوكالة تدير نظام ضمانات دولية بقصد التأكد من تنفيذ الدول األطراف يف 
ا يف جمال عدم االنتشار ومنع  املعاهدة، غري احلائزة لألسلحة النووية تعهدا
حتريف املواد النووية عن االستخدامات السلمية إىل أسلحة نووية أو أية 
أجهزة نووية متفجرة أخرى. يف حني فوضت املادة الرابعة من معاهدة عدم 
االنتشار، الوكالة بتوفري قناة للمساعي الرامية إىل تطوير تطبيقات الطاقة 
النووية لألغراض السلمية، وال سيما يف أراضي الدول األطراف يف املعاهدة 
غري احلائزة على األسلحة النووية آخذًة يف احلسبان حاجات املناطق النائية 

 الضامنات النووية 
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يف العامل، ونود أن نشري هنا إىل أن الوكالة ليست طرفًا يف املعاهدة ولكنها 
مكلفة بأدوار ومسؤوليات رئيسية مبوجب هذه املعاهدة بوشر بالتوقيع على 

بلغ عدد الدول املوقعة هلذه االتفاقية  1968معاهدة عدم االنتشار يف العام 
بلدًا غري حائز على األسلحة النووية،  180أكثر من  2010يف العام 

شاملة بالفعل كافة األنشطة النووية كاملة. تتطلب هذه املعاهدة من كافة 
املوقعني عليها بأن يتخلوا عن األسلحة النووية ويضعوا كافة املواد النووية 
حتت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويستثىن من ذلك الدول احلائزة 
على السالح النووي أثناء توقيع املعاهدة وهي الصني، فرنسا، االحتاد 

 السوفييت سابقاً، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية).
، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية 1991مع انتهاء حرب اخلليج أوائل 

للطاقة الذرية برنامج شامل لألسلحة النووية مل يعلن عنه العراق وفقاً 
اللتزاماته كموقع ملعاهدة عدم االنتشار، مما دعى الوكالة إىل وضع إجراءات 
لضمانات إضافية توفر إطارًا جديدًا لكشف املواد واألنشطة النووية غري 
املعلنة. صادق جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما يسمى 

وبلغ عدد الدول املوقعة على  1997بالربوتوكول اإلضايف يف العام 
دولة باإلضافة إىل اجملموعة األوروبية للطاقة الذرية  136الربوتوكول اإلضايف 

(EURATOM)  مينح الربوتوكول اإلضايف 2009يف العام ،
صالحيات واسعة للمفتشني، إلجراء التفتيش يف كافة املواقع اليت تعاجل فيها 
املادة النووية أو يشك بوجودها باإلضافة إىل احلصول على معلومات مفصلة 
عن األنشطة النووية للبلد املعين. يستنتج من املعلومات نتيجة تطبيق أنشطة 
الربتوكول اإلضايف فيما لو كان الربنامج النووي ألي دولة ألغراض سلمية. 
وجرى اإلعالن عنه وال توجد أية أنشطة غري معلنة، ووفقًا هلذا الربتوكول، 
ميكن للوكالة استخالص األدلة من نتائج التفتيش ومعلومات التصميم 
وتقدير املصدر املفتوح مبا يف ذلك شبكات السوق السوداء النووية وصور 

 األقمار الصناعية واملراقبة البيئية. 
، الصادر عن الوكالة أنه جرى تطبيق 2008وفقًا لبيان الضمانات للعام 

دولة موقعة التفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت  163الضمانات يف 
تفتيشاً  1690إضافية سارية املفعول على حد سواء ولقد أجرت األمانة 

يوما  11359عملية حتقق من املعلومات اخلاصة مستخدًمة حوايل  473و
 تقوميياً يف امليدان ألغراض التحقق يف هذه الدول.

وأخرياً، ميكن أن ننوه بأن نظام الضمانات العاملي قد ساهم يف احلد من 

انتشار األسلحة النووية، ولكن ال يزال العامل بعيد عن حتقيق هدفه يف أن 
يكون خال من األسلحة النووية. إذ تطالب معظم الدول غري النووية الدول 
ا.  غري اخلاضعة ملعاهدة عدم االنتشار تفكيك األسلحة النووية اليت حبوز
هذا ويعترب آخرون، كإسرائيل، بأن نظام الضمانات احلايل واملعاهدات 
املذكورة غري كافية لتأمني األمن الوطين على أية حال، أسهم نظام 
الضمانات الدويل بشكل واضح يف بناء أثر إجيايب على املفاوضات 
ملعاهدات احلد من األسلحة النووية وإعالن مناطق خالية من األسلحة 

) ومنطقة أمريكا اجلنوبية        1961النووية مثل منطقة القطب اجلنويب (
) ومنطقة 1995)، منطقة آسيا (1986) ومنطقة احمليط اهلادئ (1986(

 ).  1996أفريقيا (
ملزيد من املعلومات ميكن العودة إىل كتاب "الضمانات النووية" للدكتورين 

منشورات هيئة الطاقة الذرية السورية   –إبراهيم عثمان وحممد سعيد املصري 
 .  2012لعام 
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حددت القواعد التنظيمية العامة للوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة 
من رئاسة جملس  17/1/2007تاريخ  134وأمنها الصادرة بالقرار رقم 

الوزراء مسؤوليات مسؤول الوقاية اإلشعاعية واملعايري الواجب توافرها فيه ، إذ 
 : 33نصت املادة 

على املستثمر تسمية مسؤول وقاية إشعاعية يفي باملعايري املذكورة يف  .1
عند التعامل مبصادر األشعة املؤينة يف مجيع املمارسات عدا  34املادة 

 .8املمارسات اليت يكتفى باإلبالغ عنها وفق الفقرة (ب) من املادة 
على املستثمر حتديد مهام مسؤول الوقاية اإلشعاعية وصالحياته  .2

 .خطياً 
يتحمل مسؤول الوقاية اإلشعاعية املسؤولية عن تنفيذ املهام املوكلة إليه  .3

أمام املستثمر دون اإلخالل مبسؤولية املستثمر األساسية عن كل ما 
 يتعلق بالوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املوجودة حبوزته وأمنها.

جيب أن يكون مبقدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية االستجابة السريعة  .4
والفعالة يف كل ما يتعلق بالوقاية اإلشعاعية والتعامل باألشعة املؤينة يف  
كل مكان من املواقع اليت جيري فيها التعامل مبصادر األشعة املؤينة 
الواقعة حبوزة املستثمر، ولكن ال يشرتط فيه الوجود املستمر والدائم يف 

 هذه األماكن.

ميكن ملسؤول الوقاية اإلشعاعية عند احلاجة االستعانة بأشخاص  .5
 مدربني أو أن يكون حتت إشرافه بنية تنظيمية للقيام مبهامه.

 
فحددت املعايري الواجب توافرها يف مسؤول الوقاية اإلشعاعية  34أما املادة 

 على النحو التايل:
أن تكون لديه املؤهالت واخلربة الكافيتني يف املمارسة وفقًا للتعليمات  .1

 الصادرة عن اهليئة.
أن تكون لديه املعرفة واخلربة يف الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر وأمنها  .2

بالقدر الذي تتطلبه طبيعة عمله، وكذلك معرفته باإلطار القانوين 
لتنظيم ذلك يف سورية مبا فيها القواعد والتعليمات بالقدر الذي تتطلبه 

 طبيعة عمله مثبتة مبوجب امتحان وفقاً للتعليمات اليت تصدرها اهليئة.
أن يتمتع باللياقة الصحية الالزمة لقيامه بعمله، مثبتة مبوجب فحص  .3

 طيب مناسب.
أن يكون خموًال بالصالحيات الكافية من قبل املستثمر للقيام بعمله   .4

كمسؤول وقاية إشعاعية. وعلى األخص جيب أن تكون له صالحية 
إيقاف العمل أذا تبني له وجود خلل يتعلق بالوقاية اإلشعاعية وأمان 

 املصادر يستدعي ذلك.

 مسؤول الوقاية االشعاعية

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا عددًا من البوسرتات اإلرشادية 
دف تسليط الضوء على النسخة األخرية من  املوجهة لدعم صانعي القرار 
معايري األمان األساسية الدولية ودورها يف الوقاية اإلشعاعية ضمن جماالت 

 العمل املختلفة. 
 تضمنت هذه البوسرتات العناوين التالية:

 الوقاية اإلشعاعية يف الطب. .1
 تربير التعرضات يف التعرض الطيب. .2
 الوقاية اإلشعاعية يف التشخيص اإلشعاعي الطيب. .3
 الوقاية اإلشعاعية يف الطب النووي. .4
 الوقاية اإلشعاعية يف اإلجراءات التدخلية بواسطة الصور الشعاعية. .5
 الوقاية اإلشعاعية يف املعاجلة اإلشعاعية. .6

وحيتوي كل بوسرت على عدد من الفقرات هي: املقدمة، ما جيب معرفته عن 

ا، عدد من املراجع اليت  الوقاية اإلشعاعية، ما هي اخلطوات الواجب القيام 
 ميكن االستزادة منها.

ميكن احلصول على نسخة إلكرتونية من البوسرتات من خالل زيارة املوقع 
اخلارجي هليئة الطاقة الذرية السورية على شبكة االنرتنت أو عرب الرابط 

 التايل:
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/
AdditionalResources/Information_material/bss-
factsheets.htm 

 بوسرتات الوكالة لدعم صانعي القرار يف الوقاية االشعاعية
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 النفايات يف مراكز الطب النووي
وفق تعريف دليل منظمة الصحة العاملية -تشمل نفايات الرعاية الصحية

مجيع النفايات الناجتة عن  -"اإلدارة اآلمنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية"
مؤسسات الرعاية الصحية، ومراكز البحث، واملختربات. وتشمل أيضاً 
النفايات الناشئة عن املصادر الثانوية كاليت تنتج عن الرعاية الصحية 
لألشخاص يف املنزل (عمليات غسيل الكلى وحقن اإلنسولني... إخل). من 

% من النفايات الناجتة عن الرعاية  90% إىل  75جهة أخرى، تعدُّ نسبة 
الصحية نفايات غري خطرة أو نفايات عامة كالنفايات املنزلية، يف حني 

% . وقد صنفت 25% إىل 10ترتاوح نفايات الرعاية الصحية اخلطرة بني 
 منظمة الصحة العاملية النفايات اخلطرة كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 الوصف واألمثلة فئة النفايات

ا حتتوي على جراثيم ممرضة النفايات املعدية نحة العزل، واملناديل، واملواد مثل مستنبتات املخترب، نفايات أج النفايات اليت يشتبه يف أ
 .املرضى املصابني، وإفرازات اجلسماليت المست 

 أجزاء اجلسم، والدم وسوائل اجلسم األخرى، واألجنة. :مثل؛ األنسجة أو السوائل البشرية النفايات املمرضة (الباثولوجية)

 اإلبر، إبر الغرس املثبتة، واملشارط والسكاكني والشفرات والزجاج املكسور. :مثل؛ نفايات األدوات احلادة األدوات احلادة

املواد الصيدالنية منتهية الصالحية أو اليت مل تعد هناك حاجة إليها،  :النفايات احملتوية على مواد صيدالنية؛ مثل النفايات الصيدالنية
 واملواد امللوثة باملواد الصيدالنية أو احملتوية هلا.

 مثل النفايات اليت حتتوي على عقاقري تؤثر على نشاط اخلاليا والكيماويات السامة جينيا". النفايات السامة للجينات

ميائية؛ مثل العوامل الكيميائية املخربية، ومظهر األفالم، واملطهرات اليت انتهت كي; النفايات اليت حتتوي على مواد النفايات الكيميائية
 صالحيتها أو اليت مل تعد هناك حاجة إليها، واملذيبات.

النفايات ذات احملتوى العايل 
 اخل. ...البطاريات، وموازين احلرارة املكسورة، وأجهزة قياس ضغط الدم من املعادن الثقيلة

 اسطوانات الغاز، وخراطيش الغاز، وعلب األيروسول. العبوات املضغوطة

 النفايات املشعة
النفايات احملتوية على مواد مشعة؛ مثل: السوائل غري املستعملة من العالج باإلشعاع أو حبوث املختربات، 

والزجاجيات والعبوات أو األوراق املاصة امللوثة، والبول من املرضى املعاجلني أو الذين جرى فحصهم باستخدام نظائر 
 مشعة من مصدر مفتوح، واملصادر املشعة املغلفة.
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ولكل نوع من هذه النفايات اخلطرة طرائق خاصة ملعاجلتها أو التخلص منها 
 أو إعادة تدويرها وسنركز يف هذه املقالة على النفايات املشعة فقط.

ُتستعمل املواد املشعة املفتوحة (بدون أي تدريع) يف مراكز الطب النووي 
ألهداف تشخيصية أو عالجية لبعض األمراض. ويُعدُّ نظري التكنيسيوم 

Tc99m % من التطبيقات  90األكثر استعماال" بنسبة تصل إىل
 6التشخيصية وهو ميتاز بعمر نصف قصري (يتفكك إىل النصف خالل 

ساعات) وطاقة غاما متوسطة الطاقة؛ وُيستعمل منه كميات قد تصل إىل 
ميغابكرل. من جهة ثانية، ُتستعمل نظائر مشعة أخرى ألهداف  800

عالجية ولكن تكون حينها الكميات املستعملة كبرية نسبيا"؛ ومن هذه 
أيام ويصدر عنه  8وهو ذو عمر نصف حوايل  I131املواد نذكر نظري اليود 

إشعاعات غاما عالية الطاقة؛ وحسب احلالة العالجية املطلوبة فقد يصل 
جيغا بكرل كما يف حالة  10النشاط اإلشعاعي املستعمل ملريض واحد إىل 

معاجلة سرطان الغدة الدرقية. وبالتايل، تكون نفايات اإلجراءات التشخيصية 
يف العادة ذات مستوى إشعاعي منخفض، يف حني تكون نفايات 

 االستخدامات العالجية ذات مستوى عاٍل نسبياً.
 ميكن تصنيف النفايات الناجتة عن مركز للطب النووي كما يلي:

 مولدات النظائر املشعة املستنفذة، على سبيل املثال: املولد
Tc.99mMo/99 

 النفايات الصلبة ذات املستوى املنخفض، على سبيل املثال: األوراق
 املاصة واملسحات، واألواين الزجاجية، واحملاقن، والقوارير...

 املتبقيات من شحنات املادة املشعة وحماليل النظائر املشعة اليت مت

 اإلستغناء عنها واملستخدمة يف التشخيص أو العالج.
.السوائل غري القابلة لإلمتزاج مع املاء 
.النفايات الناجتة عن االنسكابات وعن تطهري املواد املشعة املنسكبة 
 إفرازات املرضى املعاجلني، على سبيل املثال: املرضى املعاجلني بالنظري

I131 . 
 نفايات سائلة ذات مستوى منخفض، على سبيل املثال:  الناجتة عن

 جهاز الغسيل.
.الغازات والعوادم الناجتة من املخازن ومن خزائن األخبرة 

تتمثل اإلدارة السليمة النموذجية للنفايات املشعة بوجود اسرتاتيجية وطنية 
مالئمة ضمن بنية حتتية تشمل التشريعات املناسبة، ومؤسسات تشريعية 
وتنفيذية مؤهلة وموظفني مدربني على حنو كاٍف. وجيب أن حتدد 
االسرتاتيجية الوطنية أيضا فيما إذا ستكون هناك إدارة مركزية للنفايات أو 
ا بالكامل عند املركز. ويعتمد هذا القرار على الكمية  أنه سيتم إدار
ومستويات النشاط للنفايات النامجة وعلى ناتج عملية حتليل عالقة الكلفة 
بالفائدة. وجيب على كل مستشفى أو خمترب يستخدم مصادر مشعة غري 
مغلفة ألغراض تشخيصية أو عالجية أو ألغراض البحث أن يعني مسؤول 
إشعاع مدرَّب يكون مسؤوًال عن االستعمال اآلمن للمواد املشعة وإدارة 
وحفظ السجالت. وجيب توفري وسائل القياس املعايرة ملراقبة اجلرعات 
اإلشعاعية وحتديد معدالت التلوث. وجيب تأسيس وإدامة واالستمرار 
بتحديث نظام توثيق مناسب يضمن تتبع و انتقال النفايات املشعة أو 

 إجراءات التخلص احمللي يف مجيع األوقات.
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  التقدير طويل األمد لسوية األشعة فوق البنفسجية الشمسية عند سطح األرض
يسبب التدهور املستمر يف طبقة أوزون الغالف اجلوي فوق مناطق عديدة 
حول العامل تزايدًا مستمرًا يف سوية األشعة فوق البنفسجية املسببة للحروق 

الواردة إىل سطح األرض. فلقد بينت الدراسات العلمية  UVBالشمسية 
وجود عالقة بني التخريب احلاصل يف طبقة األوزون اجلوي وبني ارتفاع 

الشمسية عند سطح األرض.  UVBسوية األشعة فوق البنفسجية 
الشمسية الواردة إىل  UVBعملياً، تتأثر سوية األشعة فوق البنفسجية 

سطح األرض بشكٍل أساسي بالغيوم والغبار وتلوث اهلواء والظواهر الضوئية  
كاالنعكاس مثًال؛ فهذه املعامالت تؤخذ يف احلسبان عند قياس اإلضاءة 
الضوئية الطاقية لألشعة فوق البنفسجية عند سطح األرض. بينت 

 UVBالدراسات وجود صعوبات كبرية يف قياس تغريات سوية األشعة 
الشمسية عند االرتفاعات املنخفضة واملتوسطة عن سطح البحر، حيث 
يعتمد العلماء يف املقارنة وحتليل النتائج على ما يتوفر لديهم من قياسات 
معتمدة مت احلصول عليها يف مرحلة سبقت بدء تدهور طبقة أوزون الغالف 
اجلوي. وحالياً، يعتمد العلماء على املراقبة باألقمار الصناعية ألوزون 
الغالف اجلوي وطبقات الغيوم باإلضافة إىل مناذج حاسوبية للشفافية 
الضوئية للغالف اجلوي من أجل احلصول على معلومات شاملة تسمح 

الشمسية الواردة إىل  UVBبتقدير طويل األمد لتغريات سوية األشعة 
سطح األرض. غري أنه، يف الربع األخري من القرن املاضي، مل تفلح 
التوقعات طويلة األمد يف حتديد دور الغيوم حيث كانت النتائج خمالفة 
بشكل كبري ملا بينته القياسات الطيفية عند سطح األرض واليت أجريت عند 
ارتفاعات متدرجة يف عدة مناطق من النصف الشمايل من الكرة األرضية. 
بالتايل، كان ال بد من مراجعة نتائج حتاليل األقمار الصناعية وأخذ عوامل 
تلوث اهلواء بعني االعتبار. كما بينت الدراسات العلمية ضرورة وجود 

الشمسية حول  UVBانتشار أوسع حملطات املراقبة األرضية لسوية األشعة 
العامل من أجل احلصول على بيانات شاملة ومرتابطة. وبينت نتائج األحباث 

الشمسية عند  UVBاملختلفة أن التوقع طويل األمد لسويات األشعة 
سطح األرض صعب ومعقد وغري مؤكد يف هذه املرحلة، إضافة إىل أن 
العلماء يتوقعون حدوث ترميم يف طبقة األوزون اجلوي خالل النصف األول 
من القرن احلايل. ومها يكن، لقد أوضحت التقارير العلمية أن مشكلة 
تدهور طبقة األوزون مشكلة عامة ولن حتل خالل العقود القادمة من الزمن 
ال ذاتيًا من خالل التغريات املناخية، وال من خالل تدخل اإلنسان، وأن 

اية القرن احلادي والعشرين.  هذه املشكلة ستستمر إىل ما بعد 


