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    الفصل األول
    مقدِّمة    

أنشأهتا اجلمعيـة   ة بآثار اإلشعاع الذرِّي، منذ أنتتمثَّل والية جلنة األمم املتحدة العلمية املعني  - ١
، يف إجـراء تقييمـات واسـعة    ١٩٥٥كانون األول/ديسـمرب   ٣) املؤرَّخ ١٠- (د ٩١٣العامة بقرارها 

وعمـالً هبـذه الواليـة،     )١(النطاق ملصادر اإلشعاعات املؤيِّنة وآثارها على صحة اإلنسان وعلى البيئـة. 
عيدين العـاملي واإلقليمـي. وتقـيِّم    تستعرض اللجنة وتقيِّم بدقَّـة حـاالت التعـرُّض لإلشـعاع علـى الصـ      

ة بـني اجلماعـات املعرَّضـة لـه وأوجـه التقـدُّم يف       تعلقة بتأثري اإلشعاع على الصحاللجنة أيضاً األدلة امل
ة اإلنســان أو علــى الكائنــات احليَّــة غــري الــيت يــؤثِّر هبــا اإلشــعاع علــى صــحفهــم اآلليَّــات البيولوجيــة 

هذه األساس العلمي الذي تستخدمه اهليئات املعنية يف منظومة األمم البشرية. وتوفِّر عمليات التقييم 
املتحدة وجهات أخرى لوضع معايري دولية حلماية عموم النـاس والعمـال واملرضـى مـن اإلشـعاعات      

  وهذه املعايري ترتبط، بدورها، بصكوك قانونية وتنظيمية مهمَّة. )٢(املؤيِّنة؛
نــة مــن مصــادر موجــودة طبيعيــا (علــى ســبيل املثــال، مــن  وينشــأ التعــرُّض لإلشــعاعات املؤيِّ  - ٢

الفضاء اخلارجي ومن غاز الرادون املنبعـث مـن الصـخور املوجـودة يف بـاطن األرض) ومـن مصـادر        
اصــطناعية املنشــأ (مثــل إجــراءات التشــخيص والعــالج الطبيــة؛ واملــواد املشــعَّة النامجــة عــن جتــارب     

يف ذلك بواسطة الطاقة النووية؛ واألحداث العارضة كحوادث األسلحة النووية؛ وتوليد الكهرباء مبا 
ومـا حـدث عقـب الزلـزال والتسـونامي       ١٩٨٦حمطات الطاقة النووية مثل ما وقع يف تشرينوبل عام 

؛ وأمــاكن العمــل الــيت قــد يــزداد فيهــا  ٢٠١١الكــبريين اللــذين أصــابا شــرق اليابــان يف آذار/مــارس  
  ).صادر الطبيعية أو االصطناعية املنشألإلشعاعات املتأتية من املالتعرُّض 

                                                         
. ١٩٥٥  أنشأت اجلمعية العامة جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الذرِّي يف دورهتا العاشرة يف عام  )١(  

). وكانت اللجنة تتكوَّن يف البداية من الدول األعضاء التالية: احتاد ١٠- (د ٩١٣وُحدِّدت اختصاصاهتا يف القرار 
حتاد الروسي)، األرجنتني، أستراليا، الربازيل، بلجيكا، اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية (خلفه اال

املتحدة لربيطانيا العظمى   تشيكوسلوفاكيا (خلفتها سلوفاكيا)، السويد، فرنسا، كندا، مصر، املكسيك، اململكة
جب ويف وقت الحق، ُوسِّعت عضوية اللجنة مبو .وأيرلندا الشمالية، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

وبولندا إندونيسيا  ، لتشمل١٩٧٣كانون األول/ديسمرب  ١٤)، املؤرَّخ ٢٨- جيم (د ٣١٥٤قرار اجلمعية العامة 
وزادت اجلمعية العامة عضوية اللجنة مبوجب القرار  ن.مجهورية أملانيا االحتادية (خلفتها أملانيا) والسوداوبريو و

عضواً وَدَعت الصني إىل االنضمام  ٢١ىل حدٍّ أقصى بلغ ، إ١٩٨٦كانون األول/ديسمرب  ٣باء، املؤرَّخ  ٤١/٦٢
، ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٩، املؤرَّخ ٦٦/٧٠مثَّ َوسَّعت اجلمعية العامة يف قرارها  .إىل عضوية اللجنة

 كوريا وفنلندا  عضواً وَدَعت إسبانيا وأوكرانيا وباكستان وبيالروس ومجهورية ٢٧عضوية اللجنة مرَّةً أخرى لتبلغ 
  .إىل االنضمام إىل عضويتها

مثال ذلك معايري األمان األساسية الدولية للوقاية من اإلشعاعات وألمان املصادر اإلشعاعية اليت تشارك   )٢(  
يف رعايتها يف الوقت الراهن املفوضية األوروبية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) والوكالة 

 ومنظمة العمل الدولية ووكالة الطاقة النووية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدانالدولية للطاقة الذرِّية 
 ة.االقتصادي ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملي
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    الفصل الثاين
مداوالت جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع     

    والستنيالثالثة الذرِّي يف دورهتا 
إىل حزيران/يونيــه  ٢٧والســتني يف فيينــا يف الفتــرة مــن  الثالثــة عقــدت اللجنــة دورهتــا    -٣
يوشـــيهارو  وشـــغل األشـــخاص التاليـــة أمســـاؤهم عضـــوية املكتـــب: )٣(.٢٠١٦متوز/يوليـــه  ١

جون هانت (الربازيل) وبيتـر يـاكوب (أملانيـا) وهـانس فامنـاركي      ويونيكورا (اليابان)، رئيساً؛ 
  راً.اباً للرئيس؛ وميشيل فاليغورسكي (بولندا)، مقرِّ(بلجيكا)، نوَّ

بشــأن آثــار اإلشــعاع الــذرِّي.  ٧٠/٨١وأحاطــت اللجنــة علمــاً بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٤
الـيت سـوف   االستراتيجية الطويلة األمـد  ع منها أن تعرض التوجهات من املتوقَّأنَّ وأشارت إىل 

لكــي ) ٢٠١٩-٢٠١٤ا االســتراتيجية احلاليــة ( الفتــرة املشــمولة خبطَّتــه  انقضــاء بعــد تتبعهــا 
      .حول تكوين عضوية اللجنةاملقبلة العامة يف مداوالهتا اجلمعية تسترشد هبا 

    التقييمات املنجزة  - ألف  
ناقشت اللجنة بالتفصيل أربعة تقييمات فنية، وأقرت التقرير العلمي املستند إىل نتـائج    -٥

 وطلبت نشـر املرفقـات العلميـة بالطريقـة املعتـادة، رهنـاً      تلك التقييمات (انظر الفصل الثالث)، 
  بإدخال التعديالت املتفق عليها.  

وكانت اللجنة قد قـررت، يف دروهتـا السادسـة واخلمسـني، البـدء يف وضـع تقـديرات          -٦
. جــرَّاء عمليــات توليــد الكهربــاء    إلشــعاعات املؤيِّنــة  البشــري ل تعــرُّض جديــدة ملســتويات ال 

ــها الــيت ســبق أن اســتخدمتها لتقــدير       ــاء علــى ذلــك، اســتعراض وحتــديث منهجيت وقــررت، بن
ات اإلشـعاعية والـيت نشـرت    نطالقاالاإلشعاعي بني عموم الناس الناتج عن  تعرُّضمستويات ال

كتـب  . وناقشـت اللجنـة املرفـق العلمـي الـذي حيـدث تلـك املنهجيـة و        ٢٠٠٠يف تقريرها لعام 
  ، ووافقت على نشرمها.  ملتصلة هباالعمل اإللكترونية ا

يف إعـداد املرفـق العلمـي املتعلـق بـالتعرُّض      مـا أحـرز مـن تقـدم     أنَّ واستذكرت اللجنـة    -٧
يف البيانـات   لإلشعاعات جرَّاء عمليات توليد الكهرباء قد تعرقل جلملة أسباب منها الفجـوات 

                                                         
منظمة ومنظمة العمل الدولية وللطاقة الذرِّية الوكالة الدولية  مراقبون عن والستني الثالثةحضر الدورة   )٣(  

 شعاعاتاللجنة الدولية للوقاية من اإلواالحتاد األوريب والوكالة الدولية لبحوث السرطان و الصحة العاملية
 .شعاعيةنة الدولية للوحدات واملقاييس اإلاللجو
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بالكهرباء املولَّدة من مصادر طاقـة   عن االنطالقات املرتبطةاملهين، و تعرُّضاملتعلقة مبستويات ال
. وباملقارنة، توافر قدر كبري من البيانات عن صناعة الطاقة النووية، علـى الـرغم مـن    غري نووية

ــات ال أنَّ  ــة         تلــك البيان ــيت أخرجــت مــن اخلدم ــق ال ــا بشــأن املراف ــة بشــكل م ــزال غــري كافي ت
علــى . وأكمــل التقيـيم  النـووي  دورة الوقــودواجلوانـب األخـرى ملــا يعـرف باملرحلــة اخلتاميـة لـ     

كتــب . وقــد اســتخدمت دقيقــةالبيانــات حيثمــا شــحَّت الأســاس افتراضــات معقولــة وشــفافة  
ا، إلمتـام  داخليـ بطريقـة متسـقة   للقيـام،   ٢٠١٥املعدة لتنفيذ املنهجية يف عـام   العمل اإللكترونية
    يات توليد الكهرباء.النامجة عن شتَّى أنواع عمللإلشعاعات السكان  تعرُّضتقييم مستويات 

 ١٨إىل  ١٠وكانت اللجنة قـد قـررت يف دورهتـا السادسـة واخلمسـني، املعقـودة مـن          -٨
، االضـطالع بأعمـال   املداوالت املتعلقة بربنـامج عملـها يف املسـتقبل   ، خالل ٢٠٠٨متوز/يوليه 

ا خليــلدراســة اجلرعــات اإلشــعاعية وخمــاطر اإلشــعاع النــاتج عــن النويــدات املشــعة املترســبة دا  
ــن         ــودة م ــابعة واخلمســني، املعق ــا الس ــة كــذلك يف دورهت ــررت اللجن ــاره. وق  ٢٠إىل  ١٦وآث

. ويف الــدورة ليورانيــوملالتريتيــوم والنظــائر املشــعَّة ، التركيــز علــى مــادة ٢٠١٠آب/أغســطس 
عمليـة اسـتعراض األدبيـات املنشـورة وتبسـيط املـواد العلميـة        أنَّ احلالية، اتفق رأي اللجنة على 

موعـة وتنسـيق بنيتــها قـد اكتملــت، وبعـد تقيـيم املــواد العلميـة اجملموعــة، اسُتخلصـت منــها        اجمل
      استنتاجات هنائية. وعليه، وافقت اللجنة على نشر التقييمات.  

    برنامج العمل الراهن  - باء  
عن مستويات وآثار التعرُّض  ٢٠١٣التطورات منذ صدور تقرير اللجنة لعام   - ١  

النامجة عن احلادث النووي الذي أعقب الزلزال والتسونامي الكبريين لإلشعاعات 
    اللذين أصابا شرق اليابان

عــن احلــادث النــووي الــذي  ةالنامجــلإلشــعاعات  تعــرُّضتقييمهــا لل اللجنــةاســتذكرت   -٩
وآثــار ذلـــك   ٢٠١١أعقــب الزلــزال والتســونامي الكــبريين اللــذين ضــربا شــرق اليابــان يف         

عــام إىل الــدورة الثامنــة والســتني للجمعيــة العامــة يف  حــو املــبني يف تقريرهــا علــى الن ،تعــرُّضال
٢٠١٣ )A/68/46،( .واملرفق العلمي املفصل امللحق به)وكانت اللجنة قـد خلصـت يف هـذا     )٤

ح أن تكـون املخـاطر املقترنـة هبـا     اجلرعات منخفضة، بشكل عـام، ومـن مث يـرجَّ   أنَّ التقرير إىل 
ع أن تظـل معـدالت اإلصـابة بالسـرطان مسـتقرة. وعلـى الـرغم        من املتوقَّـ  منخفضة، وأنَّ أيضاً

خطـر اإلصـابة بسـرطان الغـدَّة الدرقيـة      من ذلك، أشارت اللجنة يف تقريرها إىل احتمال زيادة 

                                                         
  .E.14.IX.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(  
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إىل إمكانيـة اسـتبعاد زيـادة     . بيـد أهنـا أشـارت أيضـاً    لدى األطفـال األكثـر تعرُّضـاً لإلشـعاعات    
مثلمــا  –غــدة الدرقيــة النــاتج عــن اإلشــعاع يف مقاطعــة فوكوشــيما   عــدد املصــابني بســرطان ال

اجلرعات اليت امتصـتها الغـدة الدرقيـة بعـد حـادث      نَّ أل -حدث يف أعقاب حادث تشرينوبيل 
فوكوشيما أقل بشكل كبري. وخلص التقرير إىل عدم توقع حدوث تغـريات تـذكر يف حـاالت    

اآلثـار علـى الـنظم البيئيـة األرضـية والبحريـة       أنَّ واإلصابة بالعيوب اخللقية واألمراض الوراثيـة،  
ع أن تظــل معــدالت اإلصــابة بالســرطان بــني العمــال    ســتكون عــابرة وموضــعية. ومــن املتوقَّــ  

  مستقرة.  
ضــع ترتيبــات ألنشــطة املتابعــة كيمــا تــتمكن مــن    التقيــيم، بوقامــت اللجنــة، عقــب  و  -١٠

ما ُينشر من معلومات إضافية يف هذا الشأن. وتضمن تقرير اللجنة عـن أعمـال دورهتـا    مواكبة 
الثانية والستني املقدم إىل الدورة السبعني للجمعية العامـة مـا استخلصـته مـن نتـائج مـن خـالل        

  أنشطة املتابعة اليت اضطلعت هبا حىت ذلك الوقت.  
علومـات الـيت كانـت متاحـة حـىت      وقد واصـلت األمانـة السـعي لتحصـيل املزيـد مـن امل        -١١

ا للمنشورات اجلديدة ذات الصلة لتحديـد مـا يترتـب    منهجي ، وأجرت تقييما٢٠١٥ًهناية عام 
. وكان من املنشـورات اهلامـة تقريـر الوكالـة الدوليـة      ٢٠١٣عليها من آثار بالنسبة لتقرير عام 

ويصـف   )٥(وكوشيما دايتشـي. حمطة الطاقة النووية فللطاقة الذرية بشأن احلادث الذي وقع يف 
إىل تقيـيم البيانـات واملعلومـات املسـتقاة مـن       التقرير احلادث وأسبابه وتطوراته وعواقبه استناداً

عدد كبري من املصادر اليت كانت متاحـة وقـت كتابتـه. وقـد أكـد ذلـك التقريـر ونسـبة كـبرية          
. ومل ٢٠١٣يـر اللجنـة لعـام    ة لتقراالفتراضـات والنتـائج الرئيسـي    من املنشورات اجلديدة جمـدداً 

، أو تشـكك يف  ٢٠١٣ا على النتائج الرئيسية لتقرير عام جوهري من املنشورات تأثرياً ؤثر أيٌّي
ــاج إىل       أيٍّ ــه. واســتبينت عــدة منشــورات حتت ــواردة في ــد مــن  مــن الفرضــيات الرئيســية ال مزي

إىل املــواد  واســتناداً. نــات قطعيــة بدرجــة أكــرب مســتمدة مــن أحبــاث إضــافية  التحليــل أو إىل بيِّ
تغيريات علـى االسـتنتاجات العامـة    أيِّ يف الوقت الراهن إلجراء  املستعرضة، مل تر اللجنة داعياً

األوساط العلمية مل تتناول بعد بشكل كامـل عـدة احتياجـات حبثيـة     إالَّ أنَّ اليت خلصت إليها، 
  استبانتها اللجنة.  

ا، املعلومـات اجلديـدة بشـأن احلـادث وتقييمهـا منـهجي      وختطط اللجنة ملواصلة اسـتبانة    -١٢
للمشـاركة بفعاليـة مـع مجيـع      السـنوية. وختطـط أيضـاً    دوراهتـا وتقييم النتائج بصورة دوريـة يف  

                                                         
)، مصحوباً GC(59)/14(حادث فوكوشيما دايتشي: تقرير من املدير العام ة، الوكالة الدولية للطاقة الذري  )٥(  

  .٥إىل  ١باجمللدات التقنية 
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اجلهــات املســؤولة عــن صــوغ الــربامج البحثيــة الرئيســية يف اليابــان وتنفيــذها وتقــدمي املشــورة    
ة، وإبــراز األســئلة الــيت حتتــاج إىل املزيــد مــن  بشــأهنا، وذلــك بغــرض اســتيعاب املســائل الناشــئ 

يف الوقـت   ٢٠١٣البحث. وتتوقع اللجنة أن تنظر يف مـدى احلاجـة إىل حتـديث تقريرهـا لعـام      
  إىل النتائج احملققة.   املناسب واستناداً

بتــوافر املــوارد الالزمــة، طلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تنشــر نتــائج استعراضــاهتا  ورهنــاً  -١٣
لألدبيات العلمية اجلديـدة يف صـورة إصـدارات باللغـة اإلنكليزيـة غـري خمصصـة للبيـع،          املنهجية

      على نشرها باللغة اليابانية. وتشجع أيضاً
الدراسات الوبائية لإلصابة بالسرطان جرَّاء التعرُّض جلرعات منخفضة من األشعة   - ٢  

    البيئية
الوبائيـة حلـاالت السـرطان النامجـة      سـات ناقشت اللجنة التقدُّم احملرز بشأن تقييم الدرا  -١٤
وسـلَّمت اللجنـة بـأنَّ عمليـة      مصـادر بيئيـة.  للجرعـات املنخفضـة مـن األشـعة مـن       تعرُّضعن ال

ورحبــت اللجنــة بوضــع تــذييل عــن  نت بقــدر كــبري.االســتعراض العلمــي يف هــذا الصــدد حتسَّــ
الستعراضات اللجنة للدراسات الوبائية. وطلبت التوفيق بني عمليـة االسـتعراض    اجلودةمعايري 

إلمكانيـة   ، وطلبـت اللجنـة إجنـاز التـذييل لنشـره كمرفـق مسـتقل نظـراً        اجلـودة العلمي ومعـايري  
يف  اجلـودة تطبيقه على نطاق واسع، وتوقعت املوافقة على نشـر كـل مـن االسـتعراض ومعـايري      

      .الدورة الرابعة والستني
    واالستدالل على خماطره لتعرُّض لإلشعاعاتالصحية لآلثار تقييم جمموعة خمتارة من ا  - ٣  

م احملـرز يف عمليـات تقيـيم جمموعـة خمتـارة مـن اآلثـار الصـحية         التقـدُّ  يف نظرت اللجنـة   -١٥
ــن ال  ــة عـ ــرُّضالنامجـ ــة       تعـ ــت أربعـ ــاطره. واقُترحـ ــى خمـ ــتدالل علـ ــة واالسـ ــعاعات املؤينـ لإلشـ
إىل معــايري متفــق عليهــا واستعراضــات أوليــة لألدبيــات، وهــي:   للتقيــيم، اســتناداًســيناريوهات 

جلرعـات منخفضـة؛ وخطـر اإلصـابة بالسـرطان يف أجهـزة        تعـرُّض اإلصابة بسرطان الدم بعد ال
 تعــرُّضاحلــاد واملتواصــل؛ وخطــر اإلصــابة بســرطان الغــدة الدرقيــة بعــد ال تعــرُّضاجلســم بعــد ال

لإلشــعاع أثنــاء الطفولــة أو املراهقــة؛ وخطــر اإلصــابة بــأمراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بعــد    
الـيت تتبعهـا يف    اجلـودة ملعـاير   احلاد واملتواصل. وتوقعت اللجنة إجـراء التقييمـات وفقـاً    تعرُّضال

استعراضـــها للدراســـات الوبائيـــة، وتوقعـــت مناقشـــة مشـــروع التقييمـــات يف الـــدورة الرابعـــة  
  ني.والست
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    يف اجملاالت الطبية واملهنيةوال سيما لإلشعاعات مجع بيانات عن مستويات التعرُّض   - ٤  
أحاطــت اللجنــة علمــاً بتقريــر مرحلــي مــن األمانــة عــن مجــع البيانــات عــن مســتويات     -١٦

 التعرُّض لإلشعاعات وحتليلها ونشرها، وخاصة فيما يتعلـق مبسـتويات التعـرُّض الطـيب واملهـين.     
، علـى  ٧٠/٨١اللجنة بكون اجلمعية العامة قد شـجَّعت الـدول األعضـاء، يف قرارهـا      ورحَّبت

عـن مسـتويات   البيانـات  وتقـدمي  ع مجـ  العمـل علـى   تسمية مسؤول اتصال وطين لتيسـري تنسـيق  
حىت وقت انعقاد الـدورة الثالثـة والسـتني    . ولإلشعاعات تعرُّض عموم الناس والعمال واملرضى

  .لديهاوطنيني التصال االمسؤويل قد أمست دولة عضواً مخسون وللجنة، كانت إحدى 
ــة قــد دشَّــنت يف عــام     -١٧ ــة  ٢٠١٤وكانــت األمان جلمــع علــى اإلنترنــت منصــة إلكتروني

البيانات عن مستويات التعرُّض الطيب ودعت مجيـع الـدول األعضـاء إىل املشـاركة يف الدراسـة      
اجملــال الطــيب والتعــرُّض لــه الــيت تضــطلع هبــا  االستقصــائية العامليــة بشــأن اســتخدام اإلشــعاع يف

اللجنة. وعلى سـبيل التحضـري للدراسـة االستقصـائية العامليـة، أقامـت اللجنـة تعاونـاً وثيقـاً مـع           
 الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية ومنظمة الصحة العاملية والرابطة الدولية للوقاية مـن اإلشـعاعات.  

تلـك البيانـات   أنَّ الطـيب؛ غـري    تعـرُّض من البيانات عن الجمموعات أولية  وقد قدم عشرون بلداً
 ا حـىت تارخيـه، والتـأخري املترتـب     مل تكن كلها كاملة. وبسبب نقص معدالت االستجابة نسـبي

على التغيريات اليت طرأت على برنامج األمم املتحدة اإلداري واملـايل (أوموجـا)، سـوف ميـدد     
ــة . ٢٠١٧يار/مــايو املوعــد النــهائي لتقــدمي البيانــات حــىت أ   ــة أن تعــدَّ إىل وطلبــت اللجن األمان

ــيم األول  ــا    التقي ــة يف دورهت ــائج لكــي تستعرضــه اللجن ــة للنت ــى أن يتضــمن  والســتنيالرابع ، عل
دراســة إىل األمانــة أن تعجــل بــإجراء    لألدبيــات العلميــة. وطلبــت أيضــاً    مفصــالً استعراضــاً

تعــاون وثيــق مــع منظمــة العمــل الدوليــة  استقصــائية عــن مســتويات التعــرُّض املهــين، مــع إقامــة
مسـتويات تعـرُّض عمـوم    أعمـال تفصـيلية لتحديـد     وسائر األجهزة ذات الصلة، وأن تشرع يف

املنشــأ ومجــع البيانــات الالزمــة يف هــذا  الطبيعيــة واالصــطناعيةلإلشــعاعات مــن املصــادر  النــاس
      .الشأن

    التوعيةأنشطة   - ٥  
ــالتقرير    -١٨ ــة علمــاً ب ــة عــن أنشــطة    أحاطــت اللجن ــه األمان ــذي أعدَّت ــي ال ــة املرحل  .التوعي

ــة     ــاجلهود املبذول ــان ونوَّهــت بوجــه خــاص ب ــة   يف الياب ــر اللجن ــيم تقري ــام لتعم عــن  ٢٠١٣لع
، والورقـة البيضـاء   مستويات وآثار التعرُّض لإلشعاعات النامجة عن حادث فوكوشيما دايتشـي 

اجلمعيــة العامــة  نَّوأشــارت إىل أالالحقــة بشــأن مــا جــرى مــن تطــورات منــذ صــدور التقريــر. 
ورحبـت اللجنـة   . علـى اجلمهـور العـام   النتـائج  تعمـيم  عت األمانة علـى مواصـلة   جَّكانت قد ش
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والـذكرى   ،الـذكرى السـنوية السـتني إلنشـاء اللجنـة     خـالل   الـيت ُنظِّمـت   التوعيةبأنشطة  أيضاً
. دث النـووي يف اليابـان  والـذكرى السـنوية اخلامسـة للحـا     ،السنوية الثالثني حلـادث تشـرينوبل  

 :Radiation حتـت عنـوان "  برنامج األمم املتحدة للبيئـة  وحتديث منشور صادر باإلنكليزية عن 

Effects and Sources )"مصادره)، لكي يـوفر للقـارئ غـري املتخصـص دلـيالً     اإلشعاع: آثاره و 
علميوكانـت األمانـة قـد     ا يف هذا الشأن؛ ومن املزمع نشر هذا الـدليل بلغـات أخـرى.   ا أساسي

) حتتوى على مجيع منشـورات اللجنـة والقـرارات ذات    USBخمازن ذاكرة متنقلة ( أعدت أيضاً
الصلة املتعلقة بأنشطتها، جبميع اللغات الرمسيـة لألمـم املتحـدة حسـبما أمكـن، كـأداة مرجعيـة        

  سهلة.
 حمافظهـا نـا و استضـاف عمـدة مدينـة فيي   وفيما يتعلق بالذكرى الستني لتأسيس اللجنة،   -١٩

والباحثني وأعضاء السـلك الدبلوماسـي يف مقـر بلديـة مدينـة      الشخصيات حفل استقبال لكبار 
رســالة  بــان كــي مــون . وأرســل األمــني العــام لألمــم املتحــدة  تلــك الــذكرىلالحتفــال بفيينــا 

 ، على مدار تارخيهـا، علـى  هبذه املناسبة، قال فيها: "لقد حرصت اللجنة دوماً مسّجلة بالفيديو
القـرن   يف مخسـينات الغبـار املتسـاقط   مـن تقيـيم أمهيـة    اتباع هنج مستقل حمايد يف عملـها، بـدًءا   

وهــذا مقــوم مهــم ملعاجلــة   البشــري اليــوم.اجلينــوم تقيــيم آثــار اإلشــعاع علــى  العشــرين وحــىت 
مـا تـثري املشــاعر." وتلـى متكلمــون آخـرون رســائل      املسـائل ذات الطـابع السياســي الـيت كــثرياً   

ن رؤساء بعض املنظمات، مثل منظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة   موجهة م
برنـامج األمـم املتحـدة    و نظمـة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة      واللجنة التحضـريية مل 

، أثنــوا فيهــا علــى اللجنــة ملــا حتظــى بــه مــن خــربات فنيــة واســتقاللية واضــحة تتجلــى يف   للبيئــة
لعلمية، ومثنـوا سـعيها لتعمـيم نتائجهـا العلميـة علـى دوائـر واسـعة مـن اجلمهـور،           استعراضاهتا ا

      وشجعوها على مواصلة تلك اجلهود.  
    الطويلة األمد  التوجهات االستراتيجية  - جيم  

اللجنة يف توجهاهتا االستراتيجية الطويلة األمد ملا بعـد الفتـرة املشـمولة خبطَّتـها     نظرت   -٢٠
بتقرير األمني العام إىل اجلمعيـة   . وأحاطت اللجنة علماً)٢٠١٩-٢٠١٤احلالية (االستراتيجية 

ــادة العضــوية إىل      ــأثري زي ــة يف دورهتــا التاســعة والســتني بشــأن ت ــة، واإلجــراءات   ٢٧العام دول
 ). وأحاطـت اللجنـة علمـاً   A/69/350املتعلقة بالُنهج احملتملة بشأن زيادات أخرى (انظر الوثيقة 

بشــأن آثــار اإلشــعاع الــذري، الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة  ٧٠/٨١جلمعيــة العامــة بقــرار ا أيضــاً
العامة إىل األمني العام أن يقـدم إليهـا يف دورهتـا الثانيـة والسـبعني قائمـة بالـدول األعضـاء الـيت          

  أعربت عن اهتمام خاص بعضوية اللجنة بني الدورتني السادسة والستني والثانية والسبعني.  
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  نة توجيه أعماهلا يف املستقبل إىل اجملاالت العلمية التالية بشكل رئيسي:  وتتوخى اللج  -٢١
النـاس لإلشــعاع يف احليـاة اليوميـة، والبيئــات     تعـرُّض حتسـني تقيـيم مســتويات     (أ)  

  املهنية، وخالل اإلجراءات الطبية، وجراء احلوادث؛  
ع حتســـني فهـــم آليـــات عمـــل اإلشـــعاع والتفـــاعالت البيولوجيـــة علـــى مجيـــ    (ب)  

  مستويات التنظيم البيولوجي، أي من املستوى اجلزيئي إىل مستوى السكان؛  
تتعلق باآلثـار الصـحية، وخباصـة اآلثـار الصـحية       التوصل إىل أدلة أكثر حتديداً  (ج)  

املــزمن، ووضــع تقــديرات ســليمة للتبعــات علــى     تعــرُّضالنامجــة عــن اجلرعــات املنخفضــة وال  
  عاع.  السكان لإلش تعرُّضالصحة من جراء 

أن تؤدي بعض املستجدات السريعة أو احلوادث املهمة إىل إعـادة   وتتوقع اللجنة أيضاً  -٢٢
ترتيب األولويات على املدى القصري أو الطويل، وجيـري تغـيري برنـامج العمـل بنـاء علـى ذلـك        

توجيه جهودها حنـو التقيـيم العلمـي يف     يف كل دورة. فعلى سبيل املثال، أعادت اللجنة مؤخراً
احلـادث النـووي يف اليابـان يف     ملستويات وآثار التعرُّض اإلشعاعي النـاجم عـن  لوقت املناسب ا

  .  ٢٠١١عام 
وتــرى اللجنــة أهنــا ســتتمكن مــن مواصــلة تقــدمي تقييمــات علميــة موثوقــة يف اجملــاالت    -٢٣

أيِّ الغـرض الرئيسـي مـن    أنَّ العلمية املبينة أعـاله. وتـدعم اللجنـة بالكامـل رأي األمـني العـام بـ       
زيادة يف الدول األعضاء ينبغي أن يكون تعزيز قدرة اللجنة على القيام بعملها العلمـي. وتـرى   
اللجنة حد عدد الدول األعضاء بنحو ثالثني دولة، وهو احلـد الـذي ميكـن معـه ألمانـة اللجنـة       
 حبجمها احلايل أن تتدبره بصورة معقولة، مع دعم عمل اللجنة العلمـي يف نفـس الوقـت. وأيُّ   

 ٣٥ا ملـوارد األمانـة البشـرية (انظـر الفقـرتني      إضـافي  زيادة عن هذا العدد سوف تتطلب تدعيماً
  ). A/69/350من الوثيقة  ٤٠و

مناقشـة للعضـوية ينبغـي أن تركـز علـى قـدرة اللجنـة علـى          أيَّأنَّ ومن مث ترى اللجنة   -٢٤
علـى دعـم اللجنـة يف هـذا      مواصلة تـوفري تقييمـات علميـة موثوقـة، باإلضـافة إىل قـدرة األمانـة       

أنه بالنظر إىل الزيادة املستمرة يف قاعدة البيانات العلمية، فقد يكون من الضـروري  إالَّ العمل. 
تنفيــذ جمموعــة واســعة مــن االســتراتيجيات الــيت تســاعد اللجنــة يف عملــها علــى خدمــة اجملتمــع  

أن تســمح  يات أيضــاًتوســيع نطــاق مجهورهــا. وميكــن لتلــك االســتراتيجإىل العلمــي باإلضــافة 
للجنة بأن تضم إليها علماء من خارج نطاق عضويتها احلالية. وهناك بالفعـل أمثلـة علـى مثـل     

أعبـاء إضـافية   إالَّ تلك الترتيبات، وقـد أثبتـت نفعهـا لعمـل اللجنـة ومل تلـق علـى عـاتق األمانـة          
  ذكر.  ضئيلة، رمبا ال تكاد ُت
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ومــع اإلقــرار بأمهيــة إشــراك مجيــع الــدول األعضــاء يف تنفيــذ اســتراتيجيات اللجنــة           -٢٥
ومداوالهتا املقبلـة وإصـدار الوثـائق العلميـة وغريهـا مـن األمـور، ومـع إيـالء االهتمـام للمـوارد            
املتاحــة، ميكــن للجنــة أن تنظــر يف تضــمني مــا يلــي يف االســتراتيجيات املشــار إليهــا يف الفقــرة    

  السابقة:  
 تعـرُّض إنشاء أفرقة عاملة دائمة تركز على جماالت منـها مصـادر اإلشـعاع وال     )(أ  

  له، أو اآلثار الصحية والبيئية؛  
دعوة علمـاء مـن الـدول األعضـاء األخـرى يف األمـم املتحـدة للمشـاركة، يف           (ب)  

  بعض احلاالت اخلاصة، يف التقييمات املتعلقة باجملاالت املذكورة أعاله؛  
هــود الراميــة إىل حتســني طريقــة عــرض تقييمــات اللجنــة وملخصــاهتا زيــادة اجل  (ج)  

  على حنو جيذب القارئ إليها دون املساس بدقتها وسالمتها العلمية؛  
لتفــادي ازدواج اجلهــود  ذات الصــلةاألخــرى اهليئــات الدوليــة التواصــل مــع   (د)  

العلميـة املوثوقـة إىل   بقدر اإلمكان، مع احلفاظ علـى دور اللجنـة القيـادي يف تقـدمي التقييمـات      
  اجلمعية العامة.  

      وخالل الدورات القادمة، ستعمل اللجنة على تنفيذ االستراتيجيات املذكورة أعاله.    -٢٦
    برنامج العمل يف املستقبل  - دال  

ــة بشــأن     -٢٧ ــة خططــاً أولي ــى نطــاق أصــغر.   مشــاريعمخســة ناقشــت اللجن  ونشــاطني عل
(أ) اإلصابة بالسرطان مـرة ثانيـة   : مشاريع بشأهنا هي املواضيع اخلمسة اليت قدمت مقترحاتو

ــعاع؛ (ب) ت  ــة باإلشـ ــراء التعـــرُّض    بعـــد املعاجلـ ــة جـ ــع علـــى الكائنـــات احليـ ــر الواقـ ــيم لألثـ قيـ
؛ (ج) اآلليات البيولوجية اليت قد يكون هلـا تـأثري علـى    لإلشعاعات النامجة عن الصناعة النووية

للـرادون   تعـرُّض ت منخفضـة مـن األشـعة؛ (د) آثـار ال    جلرعا تعرُّضاآلثار الصحية النامجة عن ال
بعـد أن نظـرت   يف املنازل وأماكن العمل؛ (هــ) الدراسـات الوبائيـة عـن اإلشـعاع والسـرطان.       

  ، قررت ما يلي:  وأمانتها على السواءهي اهتا يف برنامج العمل الراهن وقدراللجنة 
ــام    (أ)   ــدأ يف ع يف مشــاريع تســتند إىل املوضــوعني (ج) و(د)، وأن   ٢٠١٦أن تب

  تركز يف املشروع املقترح للموضوع (ج) على السرطان واآلثار الوراثية؛  
يف مشروع يستند إىل املقترح اخلاص باملوضـوع (هــ)    ٢٠١٧أن تبدأ يف عام   (ب)    

  بالصيغة اليت بلورها وفد الواليات املتحدة األمريكية؛  
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ــيح التعمــق يف مناقشــة         (ج)   ــواد عمــل تت ــد الفرنســي وضــع م أن تطلــب مــن الوف
  .  ٢٠١٧املقترح اخلاص باملوضوع (أ) حىت يتسىن قبوله يف عام 

إىل األمانة إعـداد ورقـة مـوجزة عـن الـرأي العلمـي للجنـة بشـأن          وطلبت اللجنة أيضاً  -٢٨
بيانـات سـرطان الغـدة الدرقيـة يف      ، وورقة أخرى عـن تقيـيم  امعدهلفعالية عامل فعالية اجلرعة و

، ١٩٨٦املناطق املتضررة من احلادث الذي وقع يف حمطـة الطاقـة النوويـة يف تشـرينوبل يف عـام      
      هبدف مناقشتها وقبوهلا يف الدورة الرابعة والستني للجنة.

    مسائل إدارية  - هاء  
علـى  سـيما عملـها    وال -القـوي  اللجنـة   بالنظر إىل ضرورة احملافظة علـى وتـرية عمـل     -٢٩

مبـا  هـا علـى اجلمهـور العـام،     نشـر نتائج لإلشعاع، وحتسـني   تعرُّضوضع قواعد بيانات بشأن ال
ــك ــة     نشــرها يف ذل ــة غــري اإلنكليزي ــة  فقــد  –بلغــات األمــم املتحــدة الرمسي ــه ســلَّمت اللجن بأن

أنشـأه   إىل الصـندوق االسـتئماين العـام الـذي    منتظمـة  تقـدمي تربُّعـات   املهم التعهد بسيكون من 
واقترحت اللجنة أن تشجِّع اجلمعية العامـة الـدول   . املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة

إىل الصــندوق االســتئماين العــام هلــذا  منتظمــة تقــدمي تربُّعــات التعهــد باألعضــاء علــى النظــر يف 
  الغرض أو تقدمي مسامهات عينية.

مـايو  /أيـار  ٢٩والستني يف فيينا يف الفتـرة مـن    الرابعةفقت اللجنة على عقد دورهتا واتَّ  -٣٠
وانتخبـت أعضـاء مكتبـها اجلـدد لتوجيـه عملـها خـالل دورتيهـا          .٢٠١٧ يونيه/حزيران ٢إىل 

؛ وبيتـر يـاكوب   الرابعة والستني واخلامسة والستني، وهم: هـانس فامنـاركي (بلجيكـا)، رئيسـاً    
للـرئيس؛ وغيليـان    ابـاً (بولنـدا)، نوَّ (كنـدا)، وميشـيل فاليغورسـكي     ونتومسـ (أملانيا)، وباتسي 

  .راًهريث (أستراليا)، مقرِّ
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    الثالثالفصل 
    التقرير العلمي    

يف هـذا  للنتـائج املبينـة   ) األسـس املنطقيـة   ةمنفصـل  ت(ُنشـر  ةعلميـ أربعة مرفقـات  ر وفِّت  -٣١
      الفصل.

    العام لإلشعاعات جراء تصريف املواد املشعة تعرُّضمنهجية تقدير مستويات ال  - ألف  
العـام لإلشـعاعات جـراء     تعـرُّض ُتجري اللجنة، من وقت آلخر، تقديرات ملستويات ال  -٣٢

تصريف املواد املشـعة يف البيئـة يف ظـروف التشـغيل العاديـة، والسـيما مـن املرافـق الـيت تشـكل           
مــرة، املنهجيــة الــيت ســوف    مــن دورة الوقــود النــووي. وتســتعرض اللجنــة، يف كــل       جــزءاً

لإلشــعاع يف ضــوء التطــورات العلميــة، وتنقحهــا عنــد   تعــرُّضتســتخدمها لتقــدير مســتويات ال
البشـري لإلشـعاعات    تعرُّضاالقتضاء. وقد قررت اللجنة حتديث تقييماهتا السابقة ملستويات ال

راض وحتـديث  املؤينة جراء عمليـات توليـد الكهربـاء، وتوسـيع دائرهتـا. ومـن مث، قامـت باسـتع        
ــدير مســتويات ال     ــيت اســتخدمتها يف تق ــها الســابقة ال ــرُّضمنهجيت ــام لإلشــعاعات جــراء    تع الع

ــام      ــا لع ــواد املشــعة املنشــورة يف تقريره ــك    . ونظــرا٢٠٠٠ًتصــريف امل ــق تل للحاجــة إىل تطبي
 املنهجيــة بشــكل أكثــر مرونــة علــى األنــواع املختلفــة مــن عمليــات توليــد الكهربــاء، وحتقيقــاً    

ية، جــرى تطويرهــا لتقــدمي نتــائج يف صــورة تقــديرات للجرعــات اإلشــعاعية الــيت تنــتج   للشــفاف
  نوع من النويدات املشعة املهمة. من تصريف كل حتديداً
وميكن استخدام املنهجية احملدثة لتقيـيم اجلرعـات الفرديـة واجلرعـات اجلماعيـة املميـزة         -٣٣

األهنـار والـبحريات والبحـر. واجلرعـات     الناجتة عن تصريف املـواد املشـعة يف الغـالف اجلـوي و    
ض هلـا الشـخص العـادي الـذي يعـيش يف املنطقـة       الفردية املميزة تدل على اجلرعـات الـيت يتعـرَّ   

ا اجلرعــات اجلماعيــة فهــي حاصــل ضــرب اجلرعــة   أمَّــيطــة مبوضــع تصــريف املــواد املشــعة.  احمل
دد يف عــدد أفــراد تلــك نــة مــن الســكان مــن مصــدر حمــ ض هلــا جمموعــة معيَّالوســطية الــيت تتعــرَّ
ض اجلرعة اجلماعية هي اجلرعـة الـيت يتعـرَّ   أنَّ دة. أي على مدار فترة زمنية حمدَّ اجملموعة، جممعاً

اجلرعـات احملسـوبة هـي    أنَّ هلا مجيع أفراد جمموعة سكانية حمددة خالل فترة زمنية حمـددة. بيـد   
لإلشــعاعات، ولــيس لتقــدير  تعــرُّضقياســات تســتخدم فقــط للمقارنــة بــني املصــادر املختلفــة لل

علـى عمليـات التصـريف    إالَّ التداعيات الصحية. وباإلضافة إىل ذلك، ال تنطبـق هـذه املنهجيـة    
لتقيــيم  الروتينيــة الــيت ميكــن افتــراض اســتمراريتها؛ وهنــاك حاجــة إىل منــهجيات أكثــر تطــوراً   

  من االنطالقات العرضية. تعرُّضت المستويا
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ــواد ا    -٣٤ ــن     ومــن شــأن تصــريف امل ــدد م ــاس لإلشــعاعات بع ملشــعة أن ُيعــرض عمــوم الن
الناجم عن النويدات املشـعة   تعرُّضالطرائق، وتراعي املنهجية احملدثة أهم تلك الطرائق، وهي ال

الناجم عن النويدات املشعة داخـل اجلسـم بعـد     تعرُّضخارج اجلسم، أي يف اجلو أو التربة، وال
جـراء عمليـات توليـد     تعـرُّض الع. ولتقـدير مقـدار ال  تسرهبا إليه عن طريق االستنشـاق أو االبـت  

الكهربــاء النوويــة وغــري النوويــة علــى الســواء، امتــدت املنهجيــة لتشــمل جمموعــة واســعة مــن     
تستند إىل البيانات التجريبيـة واملالحظـات امليدانيـة     املشعة. وتستخدم املنهجية مناذج النويدات

عمـوم النـاس    تعـرُّض البيئة، ومن مث تقدير مسـتوى  األخرى لتقدير انتقال النويدات املشعة عرب 
مل يسـبق حبثهـا،    تعـرُّض جراء ذلك. وتأخـذ املنهجيـة احملدثـة اآلن يف االعتبـار طريقـة إضـافية لل      

وهي استهالك احملاصيل اليت رويت مباء حيتوي علـى نويـدات مشـعة ناجتـة عـن تصـريف املـواد        
  املشعة يف املياه العذبة.  

تخدمت قيم املتوسط العاملي للكثافـة السـكانية واالسـتهالك الغـذائي،     ويف املاضي، اس  -٣٥
إالَّ أنَّ على الصعيد العاملي مـن املرافـق النوويـة.     تعرُّضحيث اعتربت كافية لتقدير مستويات ال

حمطات الطاقة غري النووية موجودة يف خمتلف أحناء العامل، وتتباين الكثافة السـكانية واسـتهالك   
بري يف املناطق احمليطة هبا، ومن مث، قررت اللجنة إدراج عوامـل إقليميـة. وحـىت    الغذاء بشكل ك
تـزال كـبرية للغايـة، وسـيكون مـن الضـروري        املناطق الـيت جيـري استعراضـها ال    مع ذلك، فإنَّ
لإلشـعاع باسـتخدام    تعـرُّض هج أخرى إلجـراء تقييمـات للمواقـع الفرديـة. ويقـيم ال     استخدام ُن

لرياضـية، اختـارت هلـا اللجنـة قـيم بارامتريـة تـؤدي إىل تقـديرات واقعيـة          سلسلة مـن النمـاذج ا  
مـا يسـتخدم لألغـراض التنظيميـة،      الـذي كـثرياً   . ويتباين هذا مع النـهج األكثـر حـذراً   تعرُّضلل

  عن قصد. تعرُّضمبالغة يف تقدير الحيث ختتار قيم لل
اعيـة بالنسـبة للسـكان    وكما كان احلال من قبـل، مـا زال ميكـن تقـدير اجلرعـات اجلم       -٣٦

على األصعدة احمللية واإلقليمية والعاملية، حسب االقتضاء. وباإلضافة إىل ذلـك، تـوفر املنهجيـة    
معلومات بشأن اجلرعات اجلماعية الناجتة عن االنطالق املتواصـل يف اجلـو خـالل سـنة بالنسـبة      

يرات اجلرعـات  جملموعات خمتلفة من السكان على أساس بعـدهم عـن نقطـة التصـريف. و تقـد     
عام.   ١٠  ٠٠٠و ٥٠٠و ١٠٠ا بشكل جممَّع لفترات اجلماعية لسكان العامل متاحة حالي  

، وذلـك مراعـاة   اإللكترونيـة وتطبيق هذه املنهجية موضح يف سلسلة من كتـب العمـل     -٣٧
دراسـات مقبلـة. وتتضـمن كتـب     أيِّ الستخدامها وقيام اللجنـة بتنقيحهـا يف    للشفافية وتيسرياً

والنويــدات املشــعة املهمــة، وهــي  تعــرُّضاإللكترونيــة معلومــات بشــأن أهــم مســارات ال العمــل
  ).www.unscear.org( لجنةمتاحة للتحميل من املوقع الشبكي ل
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، واللجنة على قناعة مبتانة املنهجية احملدثة بصيغتها املطبقة يف كتب العمـل اإللكترونيـة    -٣٨
تلـك املنهجيـة قـد اسـتفادت مـن الوضــعية القويـة لصـيغها السـابقة، وأهنـا مالئمـة لتقيــيم           أنَّ وبـ 

ــرُّضمســتويات  ــاملي جــراء تصــريف       تع ــى الصــعيدين اإلقليمــي والع الســكان لإلشــعاعات عل
      النويدات املشعة بشكل روتيين يف بيئات خمتلفة.

    جراء عمليات توليد الكهرباء التعرُّض لإلشعاعات  - باء  
يتغري خليط التكنولوجيات املستخدمة يف توليـد الكهربـاء علـى الصـعيد العـاملي مبـرور         -٣٩

الوقت يف ضوء التحـديات املناخيـة والبيئيـة والسياسـية واالقتصـادية ويف إطـار املـوارد املتاحـة.         
ــة كــثرية      ــة دراســات مقارن ــد ُتجــري احلكومــات واجلهــات البحثي ــار  وق ــار آث تأخــذ يف االعتب

ــرى. وال      ــور أخـ ــة وأمـ ــال والبيئـ ــاس والعمـ ــوم النـ ــى عمـ ــة علـ ــات املختلفـ ــرُّضالتكنولوجيـ  تعـ
لإلشعاعات املؤينـة هـو فقـط أحـد العوامـل العديـدة الـيت قـد تراعـى يف تلـك التقييمـات. ومـع             

ع جـراء  عمـوم النـاس والعمـال لإلشـعا     تعـرُّض حتديث تقييماهتـا السـابقة ل  أنَّ هذا، ترى اللجنة 
للمعلومـات ملثـل    داًمفي توليد الكهرباء، وتوسيع دائرة تلك التقييمات، ميكن أن يكون مصدراً

  تلك الدراسات.
عموم الناس والعمال لإلشعاع جـراء توليـد الكهربـاء     تعرُّضويف حني يعود االهتمام ب  -٤٠

ــإنَّ      ــا، ف ــدايات اســتخدام هــذه التكنولوجي ــة إىل ب ــة النووي ــرُّضال مــن الطاق لإلشــعاع جــراء   تع
ــد          ــن الشــمول. وق ــدر م ــذا الق ــدرس هب ــاء مل ي ــد الكهرب ــات أخــرى لتولي اســتخدام تكنولوجي

عمــوم النــاس والعمــال لإلشــعاعات جــراء   تعــرُّضاستعرضــت اللجنــة بصــورة دوريــة حــاالت  
بتقييمــات ألشــكال أخــرى مــن توليــد   توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة النوويــة، واضــطلعت أيضــاً 

وقــد اســَتخدمت تلــك التقييمــات منــهجيات متعــددة،  )٦(ى نطــاق أضــيق.الكهربــاء، لكــن علــ
واستندت إىل بيانات من أنشطة صناعية خارج القطاع النووي ال جيـري بشـكل عـام رصـدها     

                                                         
  )٦(  Sources and Effects of Ionizing Radiation — 1977 Report to the General Assembly, with Annexes  

(United Nations publication, Sales No. E.77.IX.1); Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects 

— 1982 Report to the General Assembly, with Annexes (United Nations publication, Sales No.  

E.82.IX.8);  Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation — 1988 Report to the General Assembly, 

with Annexes  (United Nations publication, Sales No. E.88.IX.7); Sources and Effects of Ionizing 

Radiation — 1993 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes (United Nations 

publication, Sales No. E.94.IX.2);  and Sources and Effects of Ionizing Radiation —  2000 Report to 

the General Assembly, with Scientific Annexes, Volume I: Sources, (United Nations publication, Sales 

No. E.00.IX.3 .  
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ــة مثبطــة أل     ــة، ممــا يشــكل عقب ــها بطريقــة منهجي ــة بــني   يِّ أو اإلبــالغ عن ــة هامــة للمقارن حماول
  تلفة املستخدمة لتوليد الكهرباء.لإلشعاع جراء التكنولوجيات املخ تعرُّضحاالت ال

 تعـرُّض ويقع تقيـيم اجلرعـات اجلماعيـة النامجـة عـن احلـوادث خـارج نطـاق تقييمـات            -٤١
اللجنــة أجــرت تقييمــات عــن  إالَّ أنَّ عمــوم النــاس والعمــال لإلشــعاع جــراء توليــد الكهربــاء؛  

ــام   ــا لعـ ــابقة يف تقريرهـ ــوام  ٢٠٠٨احلـــوادث السـ ــارير أعـ  ١٩٨٨؛ وحادثـــة تشـــرينوبل يف تقـ
. ومــن ٢٠١٣يف تقريرهــا لعــام شــي تداي فوكوشــيماالنــووي يف ادث ؛ واحلــ٢٠٠٨و ٢٠٠٠و

النامجـة عـن احلـوادث وتلـك الناجتـة عـن        تعـرُّض الصعب إجراء مقارنات مباشرة بني حاالت ال
عمـوم النـاس مباشـرة     توزيع اجلرعات علـى أنَّ عمليات التصريف الروتينية. ومن أسباب ذلك 

اجلرعـات اجلماعيـة   أنَّ مـن الناحيـة اجلغرافيـة، يف حـني      يف أعقاب حادث يكون أكثـر متوضـعاً  
النامجة عن العمليات الطبيعية لتوليد الكهرباء تتوزع بقدر أكرب من التسـاوي علـى اجملموعـات    

ت السـكانية العامليـة النامجـة    اجلرعات اجلماعية للمجموعاإالَّ أنَّ السكانية اإلقليمية أو العاملية. 
النـوويتني، كانـت    نوبل وفوكوشـيما دايتشـي  ريتشـ حمطـيت  حـادثي  عن احلوادث اخلطـرية، مثـل   

ض هلـا سـكان العـامل نتيجـة للعمليـات      أكرب بأضعاف مضاعفة من اجلرعات اجلماعية اليت يتعـرَّ 
  قييم الدراسة.اء خالل سنة، حسب تالطبيعية للتكنولوجيات املهمة يف جمال توليد الكهرب

 بسـبب العـام   تعـرُّض مسـتويات ال تقـدير  ل تـها اللجنـة منهجي ثت حـدَّ وكما ذكر أعاله،   -٤٢
حــىت تســتطيع تنــاول  املنهجيــة اآلن أكثــر مرونــةقــد أصــبحت تلــك املــواد املشــعة. و تصــريف

حتليـل مكثـف للبيانـات    إدراج إىل . فباإلضـافة  تكنولوجيات توليد الكهربـاء جمموعة أوسع من 
يف السـابق.   كـان ممكنـاً  ممـا  لدراسات املقارنة أسلم ل ساًاللجنة أسثة املنهجية احملدَّوفر تاملتاحة، 

ــك،   ــوازاة ذل ــادأويف م ــة أيضــاً  تع ــيم  اللجن ــرُّضحــاالت التقي عــن خمتلــف  الناجتــة املهــين  تع
ن سجالت قيـاس اجلرعـات   م تكنولوجيات توليد الكهرباء باستخدام البيانات املستمدة أساساً

 تعـرُّض عـن   ةللدراسـة املقارنـة احلاليـ    التقييمـات أساسـاً  تشـكل هـذه   . وهلا العمـال ض تعرَّاليت ي
  .جراء توليد الكهرباءلإلشعاع  والعمالعموم الناس كل من 

جـراء تكنولوجيـات    تعـرُّض المصـادر  من خالل حبث قارنة املوأجرت اللجنة الدراسة   -٤٣
وحـرق الفحـم والغـاز الطبيعـي والـنفط والوقـود        ؛النوويـة  قـدرة الالقائمـة علـى   توليد الكهرباء 

جـرى حبـث نـوعني مـن     الطاقة احلرارية األرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وو ؛األحيائي
وجـود قاعـدة   ل نظـراً النوويـة وحـرق الفحـم) بالتفصـيل،      قدرةتكنولوجيات توليد الكهرباء (ال

مـن دورة  لتصـريف املـواد املشـعة     مـت اللجنـة املصـادر الرئيسـية    . وقيَّاقوية قائمة عنـهم بيانات 
 مصـادر ، تضـمنت  ة النوويةقدرلفبالنسبة لدورة حياة االتكنولوجيات. هذين النوعني من حياة 

وعمليـات طحـن خاماتـه ونفاياهتـا، وتشـغيل حمطـات        اليورانيـوم تصريف املـواد املشـعة تعـدين    
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متثلـت  رق الفحـم،  املعاجلـة. وبالنسـبة لـدورة احليـاة املتعلقـة حبـ      توليد الكهرباء، وأنشطة إعـادة  
(سـواء  الفحم رق اليت تعمل حب كهرباءحمطات توليد ال تشغيلو ،تعدين الفحمتلك املصادر يف 

وبغرض التبسيط، سـوف  الفحم. من رماد الرواسب كانت على الطراز احلديث أو القدمي)، و
  على التوايل. ،دورة الفحمو لوقود النوويدورة انشري إىل دوريت احلياة بعباريت 

ني، يتكــون األول مــن ســازت اللجنــة علــى مقي، ركَّــتعــرُّضالضــروب  بــني مقارنــةولل  -٤٤
حمددة من السكان جراء توليد الكهرباء مـن كـل    ض هلا جمموعاتاليت تتعرَّ اجلرعات اجلماعية

تكنولوجيــا علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي خــالل ســنة، جممَّعــةً علــى مــدار فتــرات زمنيــة    
علـى كـم الكهربـاء     ةًاجلرعات اجلماعية ذات الصـلة مقسـوم  حمددة. ويتكون املقياس الثاين من 

  سنة مرجعية للمقارنة.ك ٢٠١٠عام استخدم و .كل تكنولوجياة باستخدام ولَّدامل
الـيت  اجلرعـات اجلماعيـة   إمجـايل  أكثر من نصف تسهم بدورة الفحم أنَّ وتقدر اللجنة   -٤٥
علــى  توليــد الكهربــاءتصــريف املــواد املشــعة جــراء  مــن اعامليــا وحمليــ عمــوم النــاسض هلــا يتعــرَّ

عمليـات التصـريف   أنَّ الصعيد العاملي خالل سنة واحـدة. ويسـتند هـذا التقـدير علـى افتـراض       
دورة الوقـود  تتم من حمطات التوليد احلديثة اليت تعمل بالفحم. ومـن ناحيـة أخـرى، أسـهمت     

النويـدات املشـعة   تصـريف  الفحـم مـن   وتـأيت املسـامهات مـن دورة    مـس.  اخلأقـل مـن   بالنووي 
الفحـم يف  حـرق  و ،الفحـم تعـدين  ) أثنـاء  الناجتـة عنـه  املشعة املواد الطبيعية (وال سيما الرادون و

نصـف حـاالت    مـا يقـرب مـن    رمـاد الفحـم. وباملثـل، فـإنَّ    الرواسـب مـن   و كهربـاء، حمطات ال
النويـدات املشـعة الطبيعيـة    تصريف أيت من تدورة الوقود النووي ا من عموم الناس عاملي تعرُّض

حصـة كـل تكنولوجيـا مـن     هـذه القـيم علـى    تعتمـد  . والطحـن أثناء تعدين اليورانيـوم وأنشـطة   
يف املائــة، وهــو  ٤٠بنحــو دورة الفحــم أســهمت  ٢٠١٠فــي عــام ف ؛الكهربــاء إنتــاج إمجــايل

يف ا نســبياملــواد الناجتــة عنــه بشــكل كــبري  الــرادون وإســهام املقــدار األكــرب. وعلــى الــرغم مــن  
علـى حـد    فحـم الالوقـود النـووي و   يتدورض هلا عمـوم النـاس مـن    اليت يتعرَّاجلرعات اجلماعية 

استنشــاق الناجتــة عــن اجلرعــات بمقارنــة صــغرية ا مــاجلرعــات الفرديــة املرتبطــة هب فــإنَّ، ســواء
  حتدث بشكل طبيعي يف املنازل.اليت ستويات املبواملواد الناجتة عنه الرادون 

عمـــوم النـــاس   تعـــرُّضيف تكنولوجيـــا أيِّ مســـامهة أنَّ ورأت اللجنـــة، مـــع ذلـــك،     -٤٦
مـن  تكنولوجيـا  مـا تولـده تلـك ال   مقـدار  ط علـى  لإلشعاعات على الصعيد العـاملي ال تعتمـد فقـ   

لكـل وحـدة كهربـاء    بالنسبة ختالفات يف اجلرعات اجلماعية مراعاة اال ينبغي أيضاً ، إذكهرباء
 بالنسـبة  مجاعيـة  ةدورة الفحـم جرعـ  تنـتج  فـي العمليـات العاديـة،    فمن كل تكنولوجيـا.  ة مولَّد

أعلـى بكـثري   و النـووي، أعلـى مـن تلـك الـيت تنتجهـا دورة الوقـود       ة مولَّـد لكل وحـدة كهربـاء   
الطاقـة  املقيَّمـة، فيمـا عـدا    التكنولوجيـات األخـرى   تنتجهـا  ة مولَّـد بالنسبة لكل وحدة كهربـاء  
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الـرادون مـن حمطـات    تصـريف  عـن   املتاحـة  إىل املعلومـات احملـدودة   احلرارية األرضية. واستناداً
مـن الطاقـة   ة مولَّـد لكـل وحـدة كهربـاء    بالنسـبة   ةاجلرعة اجلماعي فإنَّالطاقة احلرارية األرضية، 

الطاقة احلراريـة  استخدام تكنولوجيا لعدم  أنه نظراًإالَّ احلرارية األرضية ميكن أن تكون كبرية. 
ــى نطــاق واســع،   األرضــية ــإنَّ عل ــرُّضيف  امســامهته ف ــاملي     تع ــى الصــعيد الع ــاس عل عمــوم الن
  الفحم. دورةأقل من مسامهة  لإلشعاع

إىل توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة النوويــة ألنشــطة الســابقة وقــد تطرقــت االستقصــاءات   -٤٧
العـــام  تعـــرُّضيف ال، ١٤-املعمـــرة، مثـــل الكربـــون املشـــعة النويـــدات دراســـة مـــدى مســـامهة 

يف لإلشعاعات، فتلك النويـدات تنتشـر علـى الصـعيد العـاملي بعـد تصـريفها وتواصـل اإلسـهام          
رعـات فرديـة صـغرية    جبوإن كـان  تعريض عموم النـاس لإلشـعاعات علـى مـدى قـرون قادمـة،       

ض هلـا  الـيت يتعـرَّ   ةاجلرعة اجلماعيـ ا، يف اليت تنتشر عاملي ،إسهام النويدات املشعةيعتمد للغاية. و
 .ةاجلرعة اجلماعيـ مدى الفترة الزمنية اليت تتجمع خالهلا  على الصعيد العاملي علىعموم الناس 

الـيت تنتشـر   النويـدات املشـعة   العام الناتج عن تصـريف تلـك    تعرُّضمستوى الأنَّ ومن املالحظ 
التجمــع  علــى مــدار. وعلــى نطــاق العــامل خــالل ســنة واحــدة يــزداد بــبطء مــع مــرور الوقــت   

هـذه  ا جلرعـات مجاعيـة مـن    ض عموم الناس عاملييتعرَّئات السنني، الطويلة، اليت قد متتد مثال مل
    دورة الفحم.أكرب من تلك الناجتة عن دورة الوقود النووي الناجتة عن ات املشعة النويد
ض هلـا  أكرب جرعة مجاعية تعرَّأنَّ تبينت املهين. و تعرُّضحاالت ال مت اللجنة أيضاًوقيَّ  -٤٨

 تعـرُّض بسـبب ال  ، وذلكالفحمكان مرجعها تعدين ة مولَّدوحدة كهرباء العمال بالنسبة لكل 
ض هلـا عمـوم   اليت يتعـرَّ  املقيَّمة،مجيع اجلرعات اجلماعية ومن . ااملتكونة طبيعي املشعة لنويداتل

لإلشعاعات نتيجة لتعدين الفحم هـو املسـاهم األكـرب يف تكـوين      تعرُّضكان الوالعمال، الناس 
وإىل تحسـن ظـروف التعـدين.    تراجع مستوى تلك املسامهة مبرور الوقت نتيجـة ل وإن اجلرعة، 
لكل وحـدة  د، كانت دورة الطاقة الشمسية مصدر أكرب جرعة مجاعية للعمال بالنسبة حد بعي

ــاء  ــدةكهرب ــة  مولَّ ــاح، تليهــا طاق ــوجيتني  أنَّ ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل  . الري تلكمــا التكنول
ــادرة، وُيعــرِّض تعــدين اخلامــات        ــات كــبرية مــن العناصــر األرضــية الن ــان اســتخدام كمي تتطلب

  .عملهملنويدات املشعة الطبيعية أثناء ال لاملنخفضة النقاء العم
مـن دورة الفحـم   ة مولَّـد وحـدة كهربـاء   لكـل   ة بالنسـبة اجلرعة اجلماعييفوق إمجايل و  -٤٩

إمجــايل ) العمــال املعرضــني جمــتمعني ومجيــع ا ض هلــا عمــوم النــاس عامليــ اجلرعــة الــيت يتعــرَّ (أي 
ــة الناجتــة عــن   ــووياجلرعــة اجلماعي ــو مجِّعــت   ويظــل هــذا صــحيحاً . دورة الوقــود الن حــىت ول

سـنة. وعنـد النظـر يف     ٥٠٠اليت تنتشر على الصعيد العاملي على مـدار  عمرة املالنويدات املشعة 
أسـفرت عـن   دورة الفحـم  أنَّ يتـبني  تكنولوجيـا،  من كـل   ٢٠١٠يف عام ة املولَّدكم الكهرباء 
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يد العـاملي جمـتمعني، وتـأيت    ض هلـا عمـوم النـاس والعمـال علـى الصـع      يتعرَّجرعات مجاعية أكرب 
كـأكرب  الطاقة احلرارية األرضية وحرق الغاز الطبيعي بعدها دورة الوقود النووي، ومن بعدمها 

  .املتبقيةالتكنولوجيات املسامهني من بني 
ها، فالفائـدة الوحيـدة   عند تفسري هذه النتـائج واسـتخدام  وينبغي مراعاة احلرص بشدة   -٥٠

النـــاتج عـــن كـــل  لإلشـــعاع تعـــرُّضمتبصـــرة للتبـــاين يف مســـتويات المنـــها هـــي تـــوفري رؤيـــة 
تكنولوجيا. وال تصلح تلك النتـائج لالسـتخدام كمقيـاس وحيـد للمفاضـلة بـني تكنولوجيـات        

بلـد جملموعـة معنيـة    أيِّ وراء اختيـار  مـن العوامـل   هناك عدد ، . فكما ورد من قبلتوليد الطاقة
      .هو جمرد عامل واحد فقط منهالإلشعاع  تعرُّضال ، ومستوىتكنولوجيات توليد الطاقةمن 

     اآلثار البيولوجية جملموعة خمتارة من مصادر االنبعاثات الداخلية  - جيم  
"مصادر االنبعاثات الداخلية" أو "املبَتِعثـات الداخليـة" هـو أحـد املصـطلحات الشـائعة         -٥١

ه يف أعقــاب تســرهبا إليهــا،  االســتخدام للنويــدات املشــعة املترســبة يف أعضــاء اجلســم وأنســجت  
عـن طريـق اجلـروح أو اختـراق      بشكل رئيسي عن طريق االستنشاق أو االبـتالع، ورمبـا أيضـاً   

الكيميــائي لعمليــة الــدخول، الفيزيــائي اجللــد الســليم. وتبعــاً للنويــدات املشــعة املعنيــة والشــكل 
النبعاثـات املشـعة   ختتلف مصادر االنبعاثات الداخلية بشكل كبري حسب النوع والنمط ومدة ا

  األعضاء واألنسجة وفيما بينها. الصادرة عنها وترسبات الطاقة داخل
مـن بعـض   اإلشعاع نَّ ملصادر االنبعاثات الداخلية مباشرة أل تعرُّضومن املهم دراسة ال  -٥٢

يكون قصري املدى، وبدرجات متفاوتـة، كثيـف التـأين. وعـالوة علـى ذلـك،       النويدات املشعة 
أنسـجة اجلسـم. وبالتـايل،    فيمـا بـني   موزعة بشكل غري متسـاو  النويدات املشعة تلك تكون قد 
نبعاثـات الداخليـة ختتلـف بشـكل ملحـوظ عـن       االن بعـض مصـادر   الناجتـة عـ  طبيعة اجلرعة  فإنَّ

القنبلتني الذريتني اللـتني انفجرتـا يف   ، مثل تلك الناجتة عن التسرب اإلشعاعي اخلارجي املصدر
يف اليابان. وتأيت معظـم األدلـة علـى املخـاطر الناجتـة عـن اإلشـعاع مـن         هريوشيما وناغاساكي 

ــدر ضــئيل مــن       تعــرُّضدراســة ال ــوافر ق ــرق اجلســم، يف حــني يت ــيت ختت البشــري لإلشــعاعات ال
ض هلـا  الداخلي. ومن مث، ينبغي تقدير اجلرعات الـيت تتعـرَّ   تعرُّضالبيانات عن اآلثار الصحية لل

اثات الداخلية باستخدام مناذج حمـددة، بينمـا تستشـف عوامـل     أجهزة اجلسم من مصادر االنبع
ــن       ــة. ومـ ــعاعية اخلارجيـ ــات اإلشـ ــة باالختراقـ ــات املعنيـ ــن الدراسـ ــي مـ ــكل أساسـ ــر بشـ اخلطـ

األساسـية مـن خـالل املالحظـة     االفتراضـات  ، التحقـق مـن   يف ظـل هـذه الظـروف   املستصوب، 
  من نويدات مشعة حمددة.   ضوا لإلشعاع من مصادر داخليةالواقعية للسكان الذين تعرَّ
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التريتيـوم  الـيت اختـذهتا عـدة بلـدان لتقـدير اجلرعـات املالئمـة مـن         واستجابة للمبادرات   -٥٣
، استعرضــت اللجنــة العلميــة  ، وفهــم مــا هلــا مــن آثــار صــحية  والنظــائر املشــعة مــن اليورانيــوم 

املنطقيــة  ساألســيــورد مرفقــان علميــان املعلومــات ذات الصــلة عــن هــذه النويــدات املشــعة. و 
  .اللجنة املبينة يف هذا التقريرستنتاجات ال

مــن خــالل   إالَّ ، وهــو ال يتحلــل  لهيــدروجني مــن النظــائر املشــعة ل  ) 3Hتريتيــوم (وال  -٥٤
بصـورة أساسـية نتيجـة    طبيعي، ذلك بشكل . وحيدث جسيمات بيتا املنخفضة الطاقةانبعاثات 

اصـطناعي  بشـكل  كـذلك  العلـوي، و الغـالف اجلـوي   وللتفاعل بني جسيمات األشعة الكونيـة  
ومـن خـالل اسـتعمال التريتيـوم     ، غريها من املنشآت الصـناعية تشغيل املفاعالت النووية وأثناء 

، وكــان حيــدث فيمــا ســبق حينمــا كــان التريتيــوم يســتخدم يف   يف البحــوث البيولوجيــة الطبيــة 
علـى   التريتيـوم خدام اسـت جمموعة متنوعة من املنتجات االسـتهالكية. ومـن املتوقـع يف املسـتقبل     

 البيئــات احمليطــة وأمــاكن العمــل  يف التريتيــومنطــاق واســع يف املفــاعالت االندماجيــة. ويوجــد  
املتعلقـة باالنتقـال عـن    وانـب  اجلومـن  ه يف شكل سائل أو خبار. عاجل باملاء بشكل أساسي يف امل

املكـون  تريتيـوم يف  تـراكم ال البحـث  املزيـد مـن   الـيت تسـتدعي   السلسـلة الغذائيـة   أو البيئـة  طريق 
  .ااملترابط عضوي تريتيومباليشار إليه وغذية، العضوي لأل

وهناك ثالثـة   .بشكل طبيعي، وهو واسع االنتشار يف الطبيعةاليورانيوم ويوجد عنصر   -٥٥
يف الصـخور والتربـة،   . وهي موجودة 238U، و235U، و234Uهي لليورانيوم،  ةنظائر مشعة طبيعي

انبعاثـات جسـيمات ألفـا يف    تتحلل هذه النظائر املشعة من خـالل  . واإلنسانمن مث، يف طعام و
لـدى  ليورانيـوم  الـداخلي ل  تعـرُّض ويـأيت ال . ا، وعمر النصـف املقـدر هلـا طويـل جـد     املقام األول

، يف احليـاة اليوميـة  أمَّـا  وقود نووي. استخدامه كوتعدينه نشطة نتيجة أليف املقام األول العمال 
وهنـاك شـواغل بشـأن    من مياه الشرب واملواد الغذائية.  أساساًالناتج لليورانيوم س ض النافيتعرَّ
تـوي علـى   والناس لليورانيوم املستنفد (أو املنضَّب وهو خليط من النظائر حيالعسكريني  تعرُّض

عـن ذلـك يف    ) املستخدم يف الذخائر، وقد أعربت اجلمعيـة العامـة مـثالً   235Uمننسبة منخفضة 
  اليت حتوي اليورانيوم املستنفد. بشأن آثار استخدام األسلحة والذخائر ٦٩/٥٧قرارها 

ملصـادر اإلشـعاع    تعـرُّض لالـيت متتصـها أجهـزة اجلسـم نتيجـة ل     اجلرعـات  ويتم حساب   -٥٦
 phantomsباإلنكليزيـة باسـم   يشـار إليهـا    لجسـم البشـري  لاخلارجية باستخدام مناذج تشـرحيية  

االسـتعانة بنمـاذج   اجلرعـات مـن مصـادر االنبعاثـات الداخليـة      بينما يتطلـب تقيـيم   ، (األشباح)
، امتصاص اجلسـم هلـا  سلوك النويدات املشعة يف أعقاب ) تصف biokineticحركية بيولوجية (

ــع. و    ــق االستنشــاق أو البل ــام األول عــن طري ــبني يف املق ترســبات اجلســيمات  هــذه النمــاذج  ت
املتســربة داخــل اجلســم عــرب النويــدات املشــعة ومــرور املســالك اهلوائيــة يف املستنشــقة والبخــار 
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اجلســم  يف أجهــزة الحقــاًالنويــدات املشــعة توزيــع  أيضــاًنمــاذج وجتســد ال. املســالك اهلضــمية
موثوقيــة وتعتمــد . ، وإخراجهــاالترســبمواقــع واالحتفــاظ هبــا يف  ،الــدمعــن طريــق  تهوأنســج

ــة ونظ  يف النمــاذج املســتخدمة  ــة   هــاائرتقــدير اجلرعــات مــن العناصــر الفردي املشــعة علــى نوعي
  البيانات التجريبية والبشرية املتاحة.

جتسـد توزيعـه يف    ،مـاء معـاجل بـالتريتيوم   ، تتوافر مناذج يف شكل لتريتيوموفيما يتعلق با  -٥٧
مجيــع أجهــزة اجلســم وأنســجته حســب حمتواهــا مــن املــاء. وال تتــوافر معلومــات كــثرية ميكــن    

ا املتـرابط عضـوي   تريتيـوم مـة لسـلوك األشـكال املختلفـة مـن ال     العتماد عليها يف بناء مناذج مالئا
توليــف الــيت يكــون لبعضــها دور يف األمحــاض األمينيــة، ، ومنــها تريتيــوموغــريه مــن مركبــات ال

ا علـى مـا إذا كـان    اليورانيـوم جزئيـ  يعتمد امتصـاص  احلمض النووي والربوتينات املرتبطة به. و
ــاوت بشــكل كــ    ــع، ويتف ــائي بري حســب الشــكل  اسُتنشــق أو ابُتل ــادي والكيمي ــوم امل . لليوراني

حيـتفظ اجلسـم ببعضـه    و بشكل رئيسـي،  يف اهليكل العظمياملمتص يف الدم يتراكم اليورانيوم و
خالل عمليات اإلخراج البـويل السـريع الـيت يـتخلص فيهـا اجلسـم مـن أجـزاء كـبرية           يف الكلى

  .منه
غـريه  السـرطان و ث فعاليتـها يف اإلصـابة ب  من حيختلفة من اإلشعاع املنواع تتباين األو  -٥٨

املشـحونة،  اجلسـيمات  و الفوتونـات ومن الفئات اإلشعاعية العريضة فئتا الصحية.  من املشاكل
ــا.   ــات وجســيمات ألف ــل اإللكترون ــة مــن     و مث ــر فعالي ــواع اجلســيمات املشــحونة أكث بعــض أن

كـل وحـدة مـن    لنسـبة ل الفوتونات، اليت ختتـرق األجسـام، بوجـه عـام يف اإلصـابة بالسـرطان با      
قييم هذه االختالفات إىل حد كبري على البيانـات التجريبيـة   . ويعتمد توحدات اجلرعة املمتصة

اإلشـعاع املرجعـي   املمتصـة مـن    ةنسبة اجلرع اعرف بأهنت يتلفعالية البيولوجية النسبية، البشأن ا
  لبيولوجي.إلنتاج نفس األثر ا ةالالزمة املمتصة من اإلشعاع املخترب رعاجلإىل 
املتعلقـة بالفعاليـة البيولوجيـة النسـبية     الدراسـات  تتناول العديد مـن األدبيـات العلميـة    و  -٥٩

وعنـدما تقـارن بأشـعة غامـا واألشـعة السـينية، فإهنـا         تريتيـوم. النبعاثات جسـيمات البيتـا مـن ال   
بيـد  تتراوح، يف إطار جمموعة من نقاط النهاية البيولوجية، بني شبه الوحدة وعدة مضـاعفات.  

مـن الدراسـات   القليـل  التسرطن حمـدودة بسـبب العـدد    نتائج بشأن القدرة على استخالص أنَّ 
حمـدود مـن املعلومـات املتاحـة الـيت ميكـن        هنـاك قـدر  الثدييات. و اليت أجريت على ذات الصلة

نظــائر مــن جســيمات ألفــا  الفعاليــة البيولوجيــة النســبية النبعاثــات    اســتخدامها لتقــدير قــيم   
اجلســيمات ومــداها طاقــة تعتمــد علــى  ســيمات ألفــاتلــك القــيم بالنســبة جلأنَّ اليورانيــوم. بيــد 

مستقلة إىل حـد كـبري   قيم لك التكون تعلى امتداد املسارات القصرية، ووكثافة ترسب الطاقة 
إذا كانــت النويــدات املشــعة حتــدد مصــدر االنبعاثــات داخــل إالَّ املعنيــة، النويــدات املشــعة عــن 
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جسيمات ألفـا  بشأن املبلغ عنها النمطية للفعالية البيولوجية النسبية القيم تبلغ وأنسجة اجلسم. 
لكبـد والرئـة، مـع قـيم     لسـرطان ا ايـة  عشر نقاط هنحوايل غاما أو األشعة السينية بأشعة مقارنة 

  أدىن لسرطان الدم.
بالســـمية علـــى األرجـــح احليوانـــات تـــرتبط اآلثـــار الورميـــة لليورانيـــوم يف ويف حـــني   -٦٠

بالسـمية الكيميائيـة   بوضـوح  بعض اآلثار ترتبط انبعاثات جسيمات ألفا، الناجتة عن اإلشعاعية 
حتديـــد يف العامـــل املقيـــد  يلكيميائيـــة هـــالســـمية اويف الكلـــى. وخباصـــة ليورانيـــوم، ألنـــواع ا

ا من اليورانيوم يف مياه الشرب.املستويات املقبولة حالي  
علــى عمــال وأفــراد مــن اجلمهــور حيتمــل أهنــم  عــدد مــن الدراســات الوبائيــة أُجــري و  -٦١
 اتزيـاد مل يقدم بعد معلومـات مفيـدة تظهـر    الدراسات هذه ا من أيأنَّ للتريتيوم. غري ضوا تعرَّ
لإلشـعاع مـن    تعـرُّض عـزى إىل ال السكان املعرضني ميكـن أن تُ  لدى السرطاناإلصابة بتواتر يف 

النــووي الــيت أجريــت علــى بعــض العــاملني يف اجملــال  الدراســات الوبائيــة وأظهــرت التريتيــوم. 
إن كانــت ســرطان الرئــة، و اإلصــابة بليورانيــوم ومعــدالت  ل تعــرُّضبــني الضــعف االرتبــاط  
  وجود عالقة سببية.مبا يكفي للتدليل على طعة البيانات غري قا

ــوم املســتنفد      -٦٢ ــار الصــحية لليوراني ــة يف دراســات عــن اآلث يف  املســتخدم ونظــرت اللجن
مل تظهـر أمـراض مهمـة مـن الناحيـة اإلكلينيكيـة تـرتبط        العسكرية. و خالل التطبيقات الذخائر

 ،مـع التوقعـات  هـذا  يتسـق  و .مهـور العسـكريني أو أفـراد اجل  بـني  لليورانيـوم املسـتنفد    تعرُّضبال
  .أو املقيَّمة املقيسة تعرُّضالالخنفاض مستويات  نظراً
الـداخلي.   تعـرُّض البحـث واالسـتعراض لتقيـيم آثـار ال    ضـرورة مواصـلة   وتدرك اللجنة   -٦٣
ــن العمــل ل   و ــد م ــاك حاجــة إىل املزي ــار  هن ــي جرعــات غــري متســاوية   فهــم آث ــن مصــادر  تلق م

 تعـرُّض الللجرعـات مـن   املوحـد  مقارنـة بـالتلقي   االنبعاثات الداخليـة داخـل األنسـجة واخلاليـا     
علــى التعقيــد الــذي  ينبغــي تركيــز املزيــد مــن األحبــاث أيضــاً . وات اخلارقــةإلشــعاعلاخلــارجي 

 لوحساسية األنسجة خالل مراحل منو اجلنني داخل الـرحم واملراحـ   تعرُّضينطوي عليه تغري ال
  األوىل للنمو الالحقة للوالدة.
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      التذييل األول
أعضاء الوفود الوطنية الذين حضروا دورات جلنة األمم املتحدة العلمية     

واخلمسني إىل الدورة السابعة ي من الدورة املعنية بآثار اإلشعاع الذرِّ
    الستنيالثالثة و

 P. Carrettoو A. Canobaو) ممثل( A. J. González األرجنتني  
 M. G. ErmacoraوM. di Giorgioو

 G. Hirthو M. Grzechnik وC. Baggoley و) ممثل( C.-M. Larsson أستراليا  
 R. TinkerوS. B. SolomonوP. Johnstonو

 A. Nikalayenkaو) ممثل( J. Kenigsbergو) ممثل( A. Stazharau بيالروس  
 N. VlasovaوV. TernovوA. Rozhkoو

 H. Bosmansو H. Bijwaardو S. Baatoutو) ممثل( H. Vanmarcke بلجيكا  
 L. Mullendersو F. Jamarو H. Engelsو G. Eggermontو
 P. Willemsو A. WambersieوP. SmeestersوH. Slaperو

 M. Nogueira Martinsو) ممثل( D. R. Meloو) ممثل( J. G. Hunt الربازيل  
 L. Holanda Sadler Veigaو D. de Souza Santosو) ممثل(
 E. RochedoوM. C. Lourençoو

 B. Pietersonو) ممثل( N. E. Gentnerو) ممثل( P. Thompson كندا  
 K. BundyوD. Boreham و) ممثل( C. Purvisو) ممثل(
 R. Laneو S. Hamlatو P. Demersو J. Chenو D. B. Chambersو
 D. WhillansوE. WallerوC. Lavoieو

 .Li Fو .Gao Hو.Du Y و .Dong Lو .Chen Yو) ممثل( .Pan Z الصني  
 .Song Gو .Qin Qو .Pan Sو .Liu Yو .Liu Sو .Liu Jو .Lin Xو
 .Yang Xو .Yang Hو .Xuan Yو .Wang Yو .Sun Qو .Su Xو
 .Zhu Mو.Zhou Pو.Zhang Wو

 )ممثل( T. S. El-Din Ahmed Ghazeyو )ممثل( W. M. Badawy مصر  
 T. Morsiو)ممثل(M.A.M. Gomaaو

  E. Salminenو R. BlyوA. Auvinenو)ممثل(S. Salomaa فنلندا  
 E. Ansoborloو) ممثل( A. Rannouو)ممثل(L. Lebaron-Jacobs فرنسا  
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 I. Clairandو M. Bourguignonو J.-M. Bordyو
 J.-R. Jourdainو A. Flüry-Hérardو I. Dublineau Naudو
 E. Quémeneurو F. Ménétrierو R. Maximilienو
 M. Tirmarcheو

 A. Böttgerو S. Baechlerو) ممثل( W. Weissو) ممثل( P. Jacob أملانيا  
 J. Koppو G. Kirchnerو T. Jungو K. Gehrckeو A. A. Friedlو
 H. Zeebو W. RühmوW.-U. MüllerوR. Michelو

 K. S. Pradeepkumarو) ممثل( S. K. Apteو) ممثل( R. A. Badwe  اهلند  
 P. C. Kesavanو B. Dasو) ممثل( K. B. Sainisو) ممثل(
 Y. S. Mayyaو

) ممثل( S. Widodoو) ممثل( Z. Alatasو) ممثل( E. Hiswara إندونيسيا  
 B. ZulkarnaenوG. WitonoوG. B. Prajogiو

 S. Akibaو M. Akashiو K. Akahaneو) ممثل( Y. Yonekura اليابان  
 K. Kodamaو H. Fujitaو M. Chinoو N. Banو T. Aonoو
 S. Saigusaو K. Ozasaو O. Niwaو M. Nakanoو M. Kowatariو
 T. Takahashiو M. Takahashiو G. Suzukiو K. Sakaiو
 H. YasudaوH. YamagishiوY. Yamadaو

 )ممثل(J. Aguirre Gómez املكسيك  

 R. Aliو )ممثل(M. Aliو)ممثل(Z. A. Baig باكستان  

) ممثل( L. V. Pinillos Ashtonو) ممثل( A. Lachos Dávila بريو  
 B. M. García Gutiérrezو

 M. Janiak وL. Dobrzyński و) ممثل( M. Waligórski بولندا  
 M. Kruszewskiو

-.Jو K.-H. Doو) ممثل( K.-W. ChoوM. Baek و) ممثل( B. S. Lee مجهورية كوريا  

I. Kim وK. P. Kim وS. H. Kim وD.-K. Keum وJ. K. Lee 
 S. W. Seoو S. Y. Namو)ممثل( S. H. NaوJ. E. Leeو

 R. Alexakhinو) ممثل( M. Kiselevو) ممثل( A. Akleyev االحتاد الروسي  
 N. Koshurnikovaو V. Ivanovو S. Geraskinو T. Azizovaو
 B. Lobachو I. Kryshevو A. Kryshevو A. Koterovو
 S. Romanovو A. Rachkovو O. Pavlovskyو S. Mikheenkoو
 S. ShinkarevوA. SazhinوA. Samoylovو
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) ممثل( M. Zemanováو) ممثل( E. Bédiو) ممثل( L. Auxtová سلوفاكيا  
 Ž. Kantováو V. Jurinaو A. Ďurecováو M. Chorváthو
 I. ZachariášováوL. TomášekوK. Petrováو

 D. Cancioو) ممثل( M. J. Muñoz González إسبانيا  
 J. C. Mora Cañadasو M. T. Macías Domínguezو
 E. Vañó CarruanaوB. Robles Atienzaو

) ممثل( I. Salih Mohamed Musaو )ممثل( N. A. Ahmed السودان  
 M.A.H. Eltayebو )ممثل( A. E. Elgaylaniو )ممثل( E.A.E.Aliو
 I. I. Sulimanو)ممثل(

) ممثل( L. Mobergو) ممثل( L. Hubbardو) ممثل( I. Lund السويد  
 L. Geddaو E. Forssell-Aronssonو A. Alménو
 A. Wojcikو J. LillhökوJ. Johansson Barck-Holstو

 )ممثل(D. Bazyka أوكرانيا  
ملكة املتحدة امل

لربيطانيا العظمى 
 يرلندا الشماليةوأ

S. Bouffler )ممثل (وJ. Cooper )ممثل (وJ. Harrison )ممثل (
 W. Zhangو R. Wakefordو J. Simmondsو A. Bexonو

الواليات املتحدة 
 األمريكية 

R. J. Preston )ممثل (وF. A. Mettler Jr. )و) ممثلA. Ansari 
 H. Groganو W. Bolchو .J. D. Boice Jrو L. R. Anspaughو
 D. Pawelو B. A. Napierو .E. V. Holahan Jrو N. H. Harleyو
 G. E. Woloschakو
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      التذييل الثاين
قائمة بأمساء املوظفني العلميني واالستشاريني الذين تعاونوا مع جلنة   

إعداد تقريرها ي يف األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الذرِّ
    ٢٠١٦العلمي لعام 

L. Anspaugh 

B. Lauritzen 

M. Balonov 

I. Dublineau 

H. Grogan 

L. Hubbard 

B. Lambert 

C. Robinson 

E. Rochedo 

R. Shore 

J. Simmonds 

R. Wakeford  
 يجلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الذرِّأمانة 

M. J. Crick  
F. Shannoun  

  
 


