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 *   يف   هذا   العدد:

 اإلدارة   ما   قبل   التخلص   من   النفايات   املشعة   الناتجة   عن   استعامل   املواد   املشعة   يف   الطب   والصناعة   والزراعة   والبحث   والتعليم       2019لعام      45دليل   األمان   رقم                                                   

 يف   الطوارئ   اإلشعاعيةمفاهيم أساسية                 

 2019لعام      45دليل   األمان   رقم   
ت   املشعة   الناجتة   عن   استعمال   املواد    اإلدارة   ما   قبل   التخلص   من   النفا

 املشعة   يف   الطب   والصناعة   والزراعة   والبحث   والتعليم
Specific Safety Guide No. SSG-45 2019 
Predisposal Management of Radioactive 

Waste from the Use of Radioactive Mate-
rial in Medicine, Industry, Agriculture, 

Research and Education  
ت   املشعة   منها    تشمل   مراحل   اإلدارة   ما   قبل   التخلص   من   النفا

(Predisposal)      من   مرحلة   انتاجها   واملعاجلة   األولية   واملعاجلة   والتهيئة
 واخلزن   والنقل،   وال   تشمل   مرحلة   التخلص   منها.

ت   املشعة   بطريقة   آمنة   يف   سلسلة    وضعت   املبادئ   العامة   إلدارة   النفا
 SF-1 معايري   األمان   الصادرة   عن   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   (رقم

مبادئ   األمان   األساسية)،   وجرى   حتديد   املتطلبات   الواجب   توافرها   يف   
منشورات   متطلبات   األمان   للوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   التالية:   سلسلة   

ت   املشعة؛5اجلزء    NOS GSR املعايري  ،   إدارة   االستعداد   للنفا
GSR Part 1 (Rev. 1)   اإلطار   احلكومي   والقانوين   والتنظيمي   ،

،   الوقاية   من   اإلشعاع   وأمان   مصادر   اإلشعاع:   3اجلزء    GSRلألمان؛   و   
 املعايري   الدولية   لألمان   األساسية.

تتفق   االتفاقية   املشرتكة   بشأن   أمان   إدارة   الوقود   املستهلك   وأمان   إدارة   
ت   املشعة   مع       2019لعام      45ويهتم   دليل   األمان   رقم   SF-1 النفا

ت   املشعة   ما   قبل   التخلص    بتطبيق   هذه   املبادئ   واملتطلبات   على   إدارة   النفا

ا   واملتطلبات   الواجب   تطبيقها    منها،   يف   حني   تعد      املبادئ   الواجب   الوفاء   
ت   املشعة،   هذا   ويوجد   عدد   معني   من    ا   إلدارة   أي   كمية   من   النفا هي   ذا
ا،   وعلى   وجه   التحديد   يف   املنشآت      واألنشطة    القضا   اليت   جيب   مراعا
ت   املشعة،   ومن   هذه   احلاالت،   املصادر    اليت   تنتج   كميات   صغرية   من   النفا

 املستهلكة   واملصادر   املهجورة.
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ت   املشعة   يف   مثل   هذه   املنشآت   متنوعة   وقد   تكون   على   هيئة    تكون   النفا
مصادر   مشعة   مغلقة   منفصلة   أو   مواد   مشعة   غري   خمتومة   مبا   يف   ذلك   
ت   املشعة   نتيجة   العديد    املنتجات   الثانوية   للعمليات   االنتاجية.   تنشأ   النفا
من   األنشطة،   مبا   يف   ذلك:   التطبيقات   التشخيصية   والعالجية   والبحثية   يف   
جمال   الطب؛   مراقبة   العملية   والقياس   يف   الصناعة؛   والعديد   من   
االستعماالت   يف   البحوث   األكادميية   والصناعية   والتعليم   والزراعة   

 . واالستكشاف   اجليولوجي   والبناء   وغريها   من   األنشطة
تشمل   التطبيقات   األخرى،   الختبارات   الالاتالفية   وتشعيع   األغذية   وتعقيم   
ت   صلبة   أو   سائلة    املنتجات   مثل   األجهزة   الطبية.   وميكن   أن   تكون   النفا

ت   الصلبة،   مصادر   خمتومة   مستهلكة   أو   مهجورة؛      .أو   غازية تشمل   النفا
ت،    املعدات   امللوثة   واألواين   الزجاجية   والقفازات   والورق؛   وجثث   احليوا
ت    ت   البيولوجية   األخرى.   يف   حني   تشمل   النفا والفضالت   والنفا
السائلة،   احملاليل   املائية   واملذيبات   العضوية   الناجتة   عن   عمليات   البحث   
واإلنتاج؛   اإلفرازات؛   والسوائل   الناجتة   عن   تطهري   املعدات   أو   منشآت   
املختربات؛   والسوائل   من   أنظمة   قياس   النشاطية   مثل   عداد   الوميض   السائل.   
ت   الغازية   فتتولد   يف   عدد   من   منشآت   إنتاج   املواد   الكيميائية   ومن    أما   النفا

ت   الصلبة   والسائلة   وغريها.  معاجلة   النفا
جيري،   يف   بعض   األحيان،   إعادة   استعمال   أو   إعادة   تدوير   املواد   كوسيلة   
ت   املشعة    ت   املشعة   النامجة   عن   منشأة   ما.   وحتتاج   النفا لتقليل   كمية   النفا
ا    املتبقية   من   مجيع   املصادر   اليت   مل   يتم   تصريفها   أو   إعادة   استعماهلا   إىل   إدار
لتايل،   هناك   حاجة   لوضع   سياسة   واسرتاتيجية    ا،   و مان   طوال   دورة   حيا

ت   املشعة.  وطنية   لإلدارة   اآلمنة   للنفا
ت   املشعة   األولية   واملعاجلة   الرئيسية   والتكييف   إىل   إنتاج    دف   معاجلة   النفا
ت   متوافق   مع   خيار   التخلص   احملدد   أو   املتوقع،   وبطريقة    نوع   من   النفا

 يسهل   التعامل   معها   أو   ختزينها   أو   نقلها.   
ت    قد   ال   تكون   مجيع   خطوات   املعاجلة   ضرورية   ألنواع   معينة   من   النفا
ت   وشكلها    املشعة   ويعتمد   نوع   املعاجلة   الالزمة   على   نوع   معني   من   النفا
ت    ا،   مبا   يف   ذلك   النظر   يف   توليد   النفا وخصائصها،   والنهج   الشامل   إلدار
الثانوي.   حيثما   كان   ذلك   مناسباً،   ميكن   إعادة   استعمال   أو   إعادة   تدوير   

 
 

حيل   دليل   األمان   هذا   حمل   سلسلة   معايري   األمان   الصادرة   عن   الوكالة   
ت   الناجتة    WS-G-2.7 الدولية   للطاقة   الذرية   رقم حول   إدارة   النفا

 .عن   استعمال   املواد   املشعة   يف   الطب   والصناعة   والزراعة   والبحث   والتعليم
يهدف   هذا   الدليل   إىل   تقدمي   توصيات   حول   كيفية   تلبية   املتطلبات   احملددة   

ت      3واجلزء      1واجلزء      5اجلزء    GSR يف من   أجل   اإلدارة   اآلمنة   للنفا
املشعة   الناجتة   عن   استعمال   املواد   املشعة   يف   الطب   والصناعة   والزراعة   

 والبحث   والتعليم.      
دارة    يتناول   دليل   األمان   أدوار   ومسؤوليات   خمتلف   املنظمات   املعنية   
ت   املشعة   ما   قبل   التخلص   والناجتة   عن   الطب   والصناعة   والزراعة    النفا

ت   املشعة  .والبحث   والتعليم   مبا   يف   ذلك   معاجلة   النفا
ت   متوسطة   احلجم   من    يركز   دليل   األمان   هذا   على   املنشآت   ذات   املخزو
ت   املشعة،   مثل   تلك   املوجودة   يف   الطب   والصناعة   والبحوث،   وميكن    النفا
ت   املشعة    ت   الصغرية   من   النفا تطبيقها   أيًضا   على   املنشآت   ذات   املخزو

 .ستخدام   النهج   املتدرج
ت    ينطبق   دليل   األمان   هذا   على   مجيع   األنشطة   اليت   تتضمن   إدارة   النفا
ستعمال   املواد   املشعة   يف   الطب   والصناعة    املشعة   قبل   التخلص   واملرتبطة   
والزراعة   والبحث   والتعليم،   مبا   يف   ذلك   إدارة   املصادر   املشعة   املختومة   
ت   املنتجة   يف   املنشآت   الصغرية    واملهجورة.   ويركز   دليل   األمان   على   النفا
إىل   املتوسطة   احلجم،   مثل   املستشفيات   ومراكز   البحوث،   حيث   ال   يتم   عادةً   
ت   املتولدة   من    ت   املشعة   بكميات   كبرية.   ويغطي   كال   من   النفا توليد   النفا
ت   املتولدة   من   وقف    استعمال   املواد   املشعة   يف   مثل   هذه   املرافق   والنفا
تشغيل   هذه   املرافق.   ويغطي   دليل   األمان   أيضا   القضا   اإلدارية   والتقنية   

ت  إلدارة اآلمنة للنفا املشعة،   من   توليدها   إىل   إعفاءها   من   الرقابة   املرتبطة 
أو   قبوهلا   يف   مرفق   للتخلص   أو   منشأة   ختزين   يف   انتظار   توفر   خيار   التنظيمية 

التخلص   النهائي   املناسب.   وال   يشمل   الدليل   الرتتيبات   املفصلة   للتخلص   
ت؛   واليت   ميكن   العودة   هلا   يف   متطلبات   األمان   للتخلص    النهائي   من   النفا
ت   يف   سلسلة   معايري   األمان   للوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   رقم  من   النفا

SSR-5.ت   املشعة  ،   التخلص   من   النفا
جرى   يف   دليل   األمان   هذا   إبراز   موضوع   إدارة   املصادر   املختومة   املستهلكة   
ت   مشعة   يف   هذا   الدليل،   إذ    واملصادر   املختومة   املهجورة،   اليت   تعد   نفا

 ميكن   أن   تؤدي   احلوادث   املرافقة   هلذه   املصادر   إىل   عواقب   وخيمة.   
 

 2019لعام      45دليل   األمان   رقم   
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هذا   وميكن   العودة   إىل   مزيد   من   التوجيه   بشأن   أمان   وأمن   املصادر   املشعة   
يف   مدونة   قواعد   السلوك   بشأن   سالمة   وأمن   املصادر   املشعة   ويف   سلسلة   

،   وأمان   RS-G-1.10معايري   األمان   للوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   رقم   
 املولدات   اإلشعاعية   واملصادر   املشعة   املختومة.   

ت   املشعة   الناجتة   عن   مرافق   البحث    ال   يغطي   دليل   األمان   هذا   إدارة   النفا
والتطوير   لدورة   الوقود   النووي،   واليت   مت   تناوهلا   يف   سلسلة   معايري   األمان   

،   اإلدارة   قبل   SSG-41 الصادرة   عن   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   رقم
ت   املشعة   يف   منشآت   دورة   الوقود   النووي،   وال   يشمل   أيًضا    التخلص   للنفا
ت   املشعة   املتولدة   عن   مفاعالت   الطاقة   أو   مفاعالت   األحباث،    إدارة   النفا
 واليت   مت   تناوهلا   يف   سلسلة   معايري   أمان   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   رقم

SSG-40   ت   املشعة   الناجتة   عن   حمطات ،   اإلدارة   قبل   التخلص   للنفا
 الطاقة   النووية   ومفاعالت   األحباث.

ت    دارة   النفا يقدم   دليل   األمان   هذا   توصيات   بشأن   تقييم   األمان   املتعلق   
املشعة   وترد   توصيات   أكثر   تفصيالً   عن   حالة   األمان   وتقييم   األمان   لإلدارة   
ت   املشعة   يف   سلسلة   معايري   األمان   التابعة   للوكالة    ما   قبل   التخلص   للنفا

،   حالة   األمان   وتقييم   األمان   إلدارة   GSG-3 الدولية   للطاقة   الذرية   رقم
ت   املشعة.  النفا

من   الدليل   توصيات   بشأن   محاية   صحة   اإلنسان   ومحاية      2يقدم   القسم   
ت   املشعة   ما   قبل   التخلص.   ويصف   القسم    دارة   النفا    3البيئة   فيما   يتعلق   

أدوار   ومسؤوليات   اهليئة   التنظيمية   ومستعملي   املواد   املشعة   الذين   يولدون   
ت.   يتناول   القسم    ت   املشعة   ومشغلي   مرافق   إدارة   النفا خطوات      4النفا

ت   املشعة،   يف   حني   يقدم   القسم    توصيات   بشأن   حالة      5إدارة   النفا
تطوير   وتشغيل   املرافق      6األمان   وتقييم   األمان،   بينما   يتناول   القسم   

نظام   اإلدارة   وحفظ   السجالت   وإعداد      7واألنشطة.   يتناول   القسم   
ت   الناشئة   عن   إنتاج    التقارير.   يقدم   امللحق   األول   وصًفا   عاًما   للنفا
واستعمال   املصادر   املغلقة   واملختومة   يف   الطب   والصناعة   والبحث   ويتضمن   
لنويدات   املشعة   الرئيسية   املستعملة   يف   هذه   األنشطة.   يقدم   امللحق    قوائم   
الثاين   مثاالً   جلدول   األعمال   لتقييم   األمان   وتقييم   األثر   البيئي.   تقدم   
ت    املالحق   الثالث   والرابع   واخلامس   أمثلة   عن   خمططات   تدفق   اإلدارة   للنفا
ت   املشعة   البيولوجية   واملصادر   املختومة   املهجورة،    املشعة   الصلبة   والنفا

 على   التوايل.   

 2019لعام      45دليل   األمان   رقم   
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البــد   قــبــل   الــدخــول   يف   أســالــيــب   االســتــعــداد   واالســتــجــابــة   حلــاالت   الــطــوارئ   
 اإلشعاعية   والنووية   من   إيضاح   بعض   املفاهيم   األساسية.

 التدخل   واملمارسة
دة   الــتــعــرض   الــكــلــي،   أي   جمــمــوع    ألشــعــة   املــؤيــنــة   إمــا   إىل   ز يــؤدي   الــتــعــامــل   
نواعها،   ويسمى   التعامل   يف   هذه   احلالة   "ممارسة"،   أو   إىل   إنـقـاص    التعرضات   
التعرض   الكلي   ويسمى   يف   هذه   احلالة   تدخًال.   تتجللى   الغاية   من   هذا   التفريـق   
يف   أن   مبادئ   الوقاية   اإلشعاعية   وتطبيقها   حتتلف   بني   املمارسة   والـتـدخـل   كـمـا   
إلطــار   األســاســي   لــلــوقــايــة   اإلشــعــاعــيــة.    ســبــق   بــيــانــه   يف   احملــاضــرات   املــتــعــلــقــة   

 هذا   األمر.   7 ويوضح   الشكل

 
 شكل   توضيحي   يبني   الفرق   بني   املمارسة   والتدخل

ختـتـلـف   مـبـادئ   الــوقـايـة   اإلشـعـاعـيــة   يف   املــمـارسـات   عــنـهـا   يف   الـتـدخــل.   فـفــي   
املمارسات   يـطـبـق   مـبـدآ   الـتـربيـر   واالسـتـمـثـال   عـلـى   صـايف   الـنـفـع   الـكـلـي،   أي   
ملـمـارسـة.   أمـا   يف   الـتـدخـل    حصيلة   النفع   والضرر   جملموع   التعرضات   املـرتـبـطـة   
فيطبق   هذان   املبدآن   لكل   إجراء   من   إجراءات   التدخل   على   حدة؛   إضافة   إىل   
ستخدام   مقادير   خمتلـفـة:   فـفـي   املـمـارسـة   تسـتـخـدم   يف   تـطـبـيـق    ما   يطبقان    أ
هذين   املبدأين   على   الـتـعـرضـات   اإلضـافـيـة   الـيت   سـتـنـجـم   عـن   املـمـارسـة   بـيـنـمـا   
ختـاذ    تستخدم   يف   تطبيق   هذين   املبدأين   يف   التدخل   اجلرعـة   املـمـكـن   تـالفـيـهـا   
إجراءات   التدخـل.   كـذلـك   خيـتـلـف   األمـر   فـيـمـا   يـتـعـلـق   حبـدود   اجلـرعـة.   فـبـيـنـا   
خيضع   التعرض   املهين   وتعرض   عموم   الـنـاس   يف   املـمـارسـات   إىل   حـدود   جـرعـة   
معينة،   جند   أن   حدود   اجلرعة   يف   التدخل   ختتلف   كلياً   كما   سيـبـني   الحـقـاً   عـنـد   

 احلديث   عن   وقاية   عاملي   الطوارئ.   
يتم   التدخل   عـادة   يف   حـالـتـني:   الـتـدخـل   يف   حـالـة   الـتـعـرض   الـطـارئ   أو   احلـاد   

(Acute Exposure)      وهــــو   يــــتــــطــــلــــب   اختــــاذ   إجــــراءات   وقــــائــــيــــة
protective actions      لتخفيض   التعرضات   املؤقتة   أو   منعهـا،   والـتـدخـل

)   وهـو   يـتـطـلـب   اختـاذ   Chronic Exposureيف   حالة   التعرض   املزمـن   (
لتخفيض   أو   منـع   الـتـعـرضـات      Remedial Actionsإجراءات   عالجية   

 الدائمة.
 )Chronic Exposureالتعرض   املزمن   (

نتيجة   اإلطالقات   الروتينية   للمواد   املشعة   من   مـنـشـأة   مثالً   حيدث هذا التعرض 
نووية   إىل   النظم   البيئية   املختلفة   حـيـث   تـنـتـقـل   لـإلنسـان   عـرب   تـعـايشـه   املسـتـمـر   
ضمن   هذه   النظم.   ويكون   هذا   التعرض   أعظمياً   عـنـد   السـكـان   اجملـاوريـن   هلـذه   
املنشأة   ويقل   كلما   مت   االبتعاد   عنها.   ويتم   عادة   مراقبة   هذه   اإلطالقات   بشكل   
لقيـاسـات   الـدوريـة   حـول    مستمر   من   أجل   جعل   هذا   التعرض   أصغرً   وذلك   
املنشأة   لرتكيز   املواد   املشعة   يف   عينات   بيئة   وحيوية   خمتلفة،   للتأكد   من   أن   تركيز   
لتايل   يف   البيئة   احمليطة   مازال   ضمن   احلدود    املواد   املشعة   ضمن   هذه   العينات   و

ا   حملياً   أو   دولياً.  املسموح   
يت   التعرض   املزمن   من   مصادر   طبيعية   مـثـل   الـرادون   واألشـعـة   ميكن      أن   كما 

جتــة   عــن   املــمــارســات    الــكــونــيــة   والــرتبــة،   إضــافــة   إىل   املصــادر   غــري   الــطــبــيــعــة   
 اإلشعاعية   املختلفة   احلالية،   املمارسات   السابقة،   احلوادث...اخل.

من   املعروف   أن   اجلرعة   السنوية   حلاالت   التعرض   املزمن   املعروفة   بعيد   كل   البعد   
عن   حدود   التعرض   احلتمي.   لذلك   فإن   التأثريات   العشوائية   هي   الـوحـيـدة   الـيت   
ا   مصدر   لألثر   اإلشعاعي.   فمن   أجل   هذا   التـعـرض   البـد   مـن    ا   على   أ يهتم   

)   Remedial Action Plansوضــع   خــطــط   وإجــراءات   عــالجــيــة   (
ت   الـعـمـل   أو    ت   حمـددة   تسـمـى   مسـتـو تطبق   عندما   يتم   الوصول   إىل   مسـتـو

).   فــمــثــًال،   مــن   أجــل   الــتــعــرض   لــغــاز   الــرادون   Action Levelsاإلجــراء   (
والذي   يعترب   من   التعرضات   املزمنة   حتدد   عـادة   مسـتـوى   لـرتكـيـز   الـرادون   تـطـبـق   
بعده   إجراءات   معاجلة   لتخفـيـض   تـركـيـزه   مـثـل   حتسـني   الـتـهـويـة،   وضـع   عـوازل،   
سـاحــبــات   هــواء   حتـت   الــبـيــت،...إخل.   وختــتـلــف   هـذه   احلــدود   مــن   بـلــد   آلخــر   

ملـرت   مـكـعـب.   كـذلـك      600و   200وترتاوح   من   أجـل   الـرادون   بـني    بـكـرل   
لنسبة   للمناطق   امللوثة   إشعاعياً   فيتـم   تـطـبـيـق   إجـراءات   املـعـاجلـة   عـنـدمـا    األمر   
يتجاوز   تركيز   العنصـر   املـلـوث   قـيـمـة   مـعـيـنـة.   فـمـثـالً   مـن   أجـل   املـنـاطـق   املـلـوثـة   

فقد   حـدد   يف   سـوريـة   املسـتـوى   الـذي   جيـب   أن   تـطـبـق      226-بعنصر   الراديوم
لقيمة    لغرام   ويف   حـال   جتـاوز   الـرتكـيـز      0.15>اإلجراءات   العالجية    بكرل   

لغرام   تعامل   الرتبة   معاملة   نفاية   مشعة.   5.2القيمة     بكرل   
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ض   شويكاين  د.   حممد   سعيد   املصري         د.   ر

 اإلخراج   الفين:   زهري   شعيب

ومن   املعروف   أنه   حيافظ   على   اجلرعة   اإلضافية   اليت   تـنـتـج   عـن   الـعـمـل   الـروتـيـين   
ألي   ممارسة   إشعاعية   حبيث   تكون   عند   أقل   مستوى   ميكن   الوصـول   إلـيـه   وأقـل   
ا.   وعـادة   تـكـون   هـذه   الـقـيـود   أقـل    من   احلدود   العاملية   والقيود   احمللية   املعمول   
خذ   بعني   االعتبار   حصـول    من   التغري   يف   اجلرعة   الناتج   عن   املصادر   الطبيعة   و
تعرض   إضايف   نتيجة   منابع   مشعة   غري   متوقعة   يف   املستقبل.   ويتم   احلصول   على   
ستخدام   أنظمة   حتد   من   إطالقات   املنشأة   لـلـمـواد    ت   املنخفضة    هذه   املستو

 املشعة.
 )Acute Exposureالتعرض   الطارئ   أو   احلاد   (

حيدث   هـذا   الـتـعـرض   نـتـيـجـة   حـادث   يف   مـنـشـأة   نـوويـة   أو   ممـارسـة   إشـعـاعـيـة،   
ويكون   عندها   التعرض   كبرياً   لفرتة   قصـرية   وبشـكـل   رئـيـس   ألشـخـاص   مـعـيـنـني   
(القائمون   على   العمل   أو   املريض   يف   حالة   املعاجلات   اإلشعاعيـة).   كـمـا   ميـكـن   
أن   ميتد   التعرض   إىل   خارج   املنشأة   يف   حال   كون   احلادث   كبرياً   ويسبب   تعـرض   

 حاداً   للسكان   احملليني.

يف   حال   حدوث   حادث   ما،   ال   ميكن   التحكم   بكمـيـة   املـواد   املشـعـة   املـنـطـلـقـة   
إىل   البيئة،   وال   ميكن   عندئذ   ختفيض   جرعة   الفرد   من   عامة   الناس   إال   عن   طريق   
التدخل   عرب   تطبيق   إجراءات   وقائية   حتد   من   حرية   الفرد   وتغري   من   منط   حياتـه.   
ميكن أن تتضمن هذه اإلجراءات استخدم املالجـئ، اإلخـالء، إعـطـاء الـيـود 

تــطــبــق   اإلجــراءات   ...إخل.   تــقــنــني   اســتــهــالك   بــعــض   املــواد   الــغــذائــيــة   املســتــقــر، 
ت الـتـدخـل (انـظـر الـفـقـرة ؟؟)، ويـراعـى  الوقائية عند بلوغ ما يسمى مسـتـو

ت   وضع   عند  بني   املنفعة   من   ختفـيـض   اخلـطـوة   اإلشـعـاعـيـة      ةوازناملهذه   املستو
 عن   الفرد   والضرر   الذي   ميكن   أن   يصيبه   نتيجة   هذه   اإلجراءات.

 اجلرعة   املتوقعة   واجلرعة   املتجنبة
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 تتمة—في   الطوارئ   اإلشعاعيةمفاهيم أساسية 


