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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺬ ﱢري؟
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ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺬ ﱢري ﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ
ﻋﺎم  ،١٩٥٥وﻫﻲ ﺗﺘﻜ ﱠﻮن ﻣﻦ ﺧﱪاء ﻋﻠﻤﻴني ﺗﺮﺷﱢ ﺤﻬﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
واﻟﻠﺠﻨ ُﺔ ﻣﻜﻠﱠﻔ ٌﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﳌﺆﻳﱢﻨﺔ وآﺛﺎره واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ .وﺗ َﺴﺘﺨﺪم ﺣﻜﻮﻣﺎتٌ وﻣﻨﻈامتٌ
ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎمل ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺷﻌﺎع واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﺗﺪاﺑري
اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻟﺼ ﱠﻨﺎع
وﻟﻬﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ .واﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ُﻣﻬ ﱠﻤﺔ ُ
ﻷي ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺟامﻋﺔ ﺿﻐﻂ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﻟﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﺠﻨ َﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت .وﻫﻲ ﻻ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﱢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﻐﻄﱢﻲ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻓﱰ ًة ﺗﱰاوح ﺑني أرﺑﻊ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﺗﻘ ﱡﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴ ُﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
َ

وﻳﺘﻮﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻳﻮﻓﱢﺮ ﻟﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ
ﱠ
ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ .وﺗﻨﻈﱢﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺪورات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺠﺮي اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟيك ﺗﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻛام أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻘ ﱠﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻨﻈامت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈامت ﻏري
ﺑﺎﳌﺘﺨﺼﺼني ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺼ ﱠﻨﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ اﻷﻗﺮان ،وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻌني
ﱢ
ُﻨﴩ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎتُ ذات اﻟﺤ ﱢﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن
ودراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وإﺻﺪار اﻟﺘﻘﻴﻴامت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .وﺗ َ
ﺗﻘ ﱠﺮﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﻫﻲ ﺗﻮﻓﱢﺮ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﻌﺎﻳري اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤامﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟
ﻳﺮﻛﱢﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﻨﻮن »ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وآﺛﺎر اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي َﻋﻘ ََﺐ اﻟﺰﻟﺰ َال اﻟﻜﺒري
واﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﴐﺑﺎ ﴍق اﻟﻴﺎﺑﺎن ﰲ ﻋﺎم  «٢٠١١ﺗﺮﻛﻴﺰا ً أﺳﺎﺳ ٍّﻴﺎ ﻋﲆ ﺗﻌ ﱡﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت
وآﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘ َﺤﺜﱠﺔ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع ،ﻋﲆ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻌامل واﳌﻘﺎوﻟني وﻏريﻫﻢ ﻣﻤﻦ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌ َﺮﺿﺔ ﺳﻜﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴام وﻣﻘﺎﻃﻌﺎت أﺧﺮى ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ ﱠ
ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ أﻋامل اﻟﻄﻮارئ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ .وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻷرﺿﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ.
وﻗﺪ أﺗﺎﺣﺖ مثﺎين ﻋﴩة دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻛرث ﻣﻦ مثﺎﻧني ﺧﺒريا ً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ ﻣ ﱠﺠﺎﻧﺎً.
وﻳُ َﻌ ﱡﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺷﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ﺻﺪر ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وآﺛﺎر
اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴام-داﻳﺘﴚ.
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التقييم العلمي لآلثار اإلشعاعية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة

مدت اللجن ُة
من أين اس َت َّ
بياناتها العلمية؟
ق َّدمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة بيانات للمساعدة يف العملية،
ومنها االتحاد الرويس واألرجنتني وإسبانيا وأسرتاليا وأملانيا وإندونيسيا
وباكستان وبلجيكا وبولندا وبيالروس وجمهورية كوريا وسلوفاكيا
وسنغافورة والسويد والصني وفرنسا والفلبني وفنلندا وكندا وماليزيا
واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية والهند
والواليات املتحدة األمريكية واليابان.
وباإلضافة إىل ذلك ،أسهمت يف العمل ع َّدة منظامت دولية ،مثل اللجنة
التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية ومنظمة
الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية لألرصاد الجوية ،وذلك عن طريق
توفري الخربات الفنية والبيانات العلمية.
أي قواعد بيانات يف التحليل التأكُّد من أ َّن بياناتها
ُ
واشتط الستخدام ِّ
«مالمئة للغرض» .ومل تُستخدم بعض مجموعات البيانات مبارش ًة يف
التقييم ،ولكنها كانت مفيدة يف إجراء املقارنات وعمليات التدقيق
ذات الصلة.
ومل تتوفَّر قياسات يف األيام القليلة األوىل بسبب األعطال الناجمة عن
التسونامي والحادث املذكور ،حيث اكتُسحت هياكل البنية التحتية
القامئة وانقطعت الكهرباء .وكان محور الرتكيز املبارش هو املهمة الكبرية
املتمثِّلة يف إنقاذ األرواح .وقد أعاقت هذه العوامل وعوامل كثرية أخرى
مم اضطر اللجنة إىل اإلكثار من استخدام
عملية جمع البيانات يف اليابانَّ ،
النامذج لدعم تقييامتها .وهذا يعني وجو َد شُ بُهات يف تقدير الجرعات
من املواد املش َّعة القصرية العمر .ولكن ،مع مرور الوقت ،توافَر ك ٌّم
كبري من بيانات القياس التي استُخدمت بشكل مبارش يف التقييم .وفيام
يتعلق بالتقييم الطويل األجل لجرعات املواد املش َّعة الطويلة العمر،
ترسب املواد املش َّعة عىل
ُ
استشد يف التقييامت ببيانات متع ِّددة بشأن ُّ
األرض .كام استَخدمت اللجن ُة مناذج تستند إىل التجارب املكتسبة يف
املايض للقيام بإسقاطات بشأن التع ُّرض يف املستقبل.

ما هي اآلثار املتو َّقعة يف املستقبل؟
يخص
من املتوقَّع أن َّ
تظل مع َّدالت اإلصابة بالرسطان مستق َّر ًة فيام ُّ
السكان املتأث ِّرين بالحادث.
تغيات كبرية يف اإلحصاءات املقبلة بشأن الرسطان
وال تتوقَّع اللجنة ُّ
ميكن أن تُعزى إىل التع ُّرض لإلشعاعات من ج َّراء الحادث.

• بقاء مع َّدالت اإلصابة بالرسطان مستق َّرة
•	زيادة نظرية يف خطر اإلصابة برسطان الغ َّدة الدرقية لدى
األطفال األكرث تع ُّرضاً
• ال تأثري فيام يتعلق بالعيوب الخلقية/اآلثار الوراثية
•	عدم وجود زيادة جليَّة يف مع َّدالت اإلصابة بالرسطان لدى
العاملني
• تأثري مؤقَّت عىل األحياء ال ِّربية

املخاطر الصحية
إ َّن األساليب العلمية متكِّن من إجراء تحديد ك ِّمي معقول للمخاطر
الصحية عىل سكان مقاطعة فوكوشيام من ج َّراء التع ُّرض لجرعات
ناتجة عن الحادث تكون أكرب بكثري من الجرعات املق َّدرة .فبعد التع ُّرض
ملا يعادل جرعة حا َّدة مبقدار  100ملِّيسي ِفرت ،يُق َّدر أن يصبح مع َّدل
خطر اإلصابة بالرسطان عىل مدى الحياة  1.3يف املائة ،وذلك باإلضافة
إىل نسبة الـ 35يف املائة املعتادة السابقة الحتامل اإلصابة بالرسطان بني
سكان اليابان غري املع َّرضني لإلشعاعات.

ما هو مستوى الجرعات؟
لقد نجم عن أه ِّم نوعني من النويدات املش َّعة ،وهام اليود والسيزيوم،
مستويان متباينان من الجرعات.
تص أساساً
وبعبارة بسيطة ،فإ َّن اليود ،131-عندما يُبتلَع أو يُستنشَ قُ ،ي ُّ
يف الغ َّدة الدرقية ،ولكنه يتب َّدد برسعة كبرية ،حيث إ َّن له عمرا ً نصفيًّا
قصريا ً (مثانية أيام) .أ َّما نظريا السيزيوم (السيزيوم 134-والسيزيوم،)137-
فلهام عمر نصفي أطول (عامان و 30عاماً عىل التوايل) ويُش َّعان الجسم
بطريقة متشابهة إىل ح ٍّد ما.
امتصتها الغ َّدة الدرقية ،وأغلبها من
ومستويات الجرعات التي
َّ
اليود ،131-متفاوتة وتصل إىل ع َّدة عرشات من امللِّيغراي ،وقد ت َّم تلقِّيها
يف األسابيع القليلة التالية للحادث .وبلغت مستويات التع ُّرض ذروتها
أي خطر للتع ُّرض لليود 131-انتهى خالل شهر أو
بُ َع ْي َد الحادث ،ولك َّن َّ
نحو ذلك من الحادث بسبب تب ُّدده .ومل يَعد من املمكن الكشف عن
هذا النوع من النويدات املش َّعة.
(((
ومستويات الجرعات الف َّعالة التي امتُ َّصت يف كامل الجسم،
وأغلبها من السيزيوم 134-والسيزيوم ،137-متفاوتة وتصل إىل عرشة
املقاييس الفيزيائية لجرعة اإلشعاع ،املحدَّدة بالغراي
((( ت ُعدِّل الجرع ُة الف َّعال ُة
َ
مؤش الحتامالت
وامللِّيغراي ،بغرض تحديد الفعالية البيولوجية لإلشعاع ،وهي ِّ
عب عن الجرعة الف َّعالة بوحدة السي ِفرت
اإلصابة بالرسطان املست َحث باإلشعاع .ويُ َّ
أو أجزاء منها وفقاً للنظام املرتي :فامللِّيسي ِفرت هو واحد عىل األلف من السي ِفرت؛
وامليكروسي ِفرت هو واحد عىل املليون من السي ِفرت.

unscear.org
يظل املع َّرضون لها يتلقَّونها طيلة
ملِّيسي ِفرت أو نحو ذلك ،وسوف ُّ
حياتهم .وقد بلغ مع َّدل التع ُّرض اإلضايف أقصاه وقت الحادث ،ولكنه
آخذ يف االنخفاض تدريج ًّيا مع مرور الوقت.
وكانت مستويات التع ُّرض اإلضايف لدى معظم سكان اليابان خالل العام
أقل
األول وما بعده من أعوام بسبب االنبعاثات املش َّعة من الحادث َّ
من الجرعات التي يتع َّرضون لها من الخلفية اإلشعاعية الطبيعية (وهي
يف اليابان حوايل  2.1ملِّيسي ِفرت سنويًّا) .وينطبق هذا بشكل خاص عىل
من يعيشون بعيدا ً عن موقع الحادث.

األثر عىل السكان عامة وعىل األطفال
امتصتها الغ َّدة الدرقية لدى البالغني مبا قد
ق َّدرت اللجن ُة الجرعات التي َّ
رضرا ً ،وإن تباينت الجرعة
يصل إىل نحو  35ملِّيغراي يف أكرث املناطق ت ُّ
بشكل كبري بني األفراد (مبا يقل أو يزيد عىل ضعفني أو ثالثة).
امتصتها الغ َّدة الدرقية عىل نطاق املنطقة
وقُ ِّدر متوسط الجرعات التي َّ
لدى األطفال البالغني عاماً واحدا ً من العمر مبا يصل إىل نحو  80ملِّيغراي.
ورأت اللجنة أ َّن من املحتمل نظريًّا أن يزيد خطر اإلصابة برسطان
الغ َّدة الدرقية لدى األطفال األكرث تع ُّرضاً لإلشعاعات ،وخلصت إىل
رضورة متابعة الوضع عن كثب وإجراء املزيد من التقييم يف املستقبل.
بيد أ َّن رسطان الغ َّدة الدرقية هو من األمراض النادرة الحدوث لدى
الس ،وخطر تع ُّرضهم له هو يف األحوال العادية
األطفال الصغار يف ِّ
محدود للغاية.
وميكن التك ُّهن بأ َّن عددا ً قليالً من النساء الحوامل يف مقاطعة فوكوشيام
رمبا تع َّرضن المتصاص جرعات تبلغ قرابة  20ملِّيغراي يف الرحم ،وهذا
متوسط مستويات التع ُّرض يف املنطقة هو أقل بكثري.
عىل الرغم من أ َّن ِّ
إالَّ أ َّن من غري املتوقَّع ،بسبب قلَّة حاالت التع ُّرض لدى الحوامل ،أن
تحدث زيادة جل َّية يف حاالت اإلصابة بالرسطان ،مبا يف ذلك رسطان الدم،
لدى هذه الفئة من األطفال.

األثر عىل العاملني
كان مع َّدل الجرعات الف َّعالة املبلَّغ عنها لدى معظم العاملني
( 99.3يف املائة حتى  31ترشين األول/أكتوبر  )2012منخفضاً (أقل
من  100ملِّيسي ِفرت)
مبتوسط  10ملِّيسي ِفرت تقريباً ،مام يقلِّل من
ِّ
احتامالت املخاطر املست َحثَّة باإلشعاع ،ومن غري املتوقَّع ،استنادا ً إىل
أي زيادة
املعرفة الحالية واملعلومات املتوفِّرة بشأن الجرعات ،حدوث ِّ
جل َّية إحصائ ًّيا يف اآلثار الصحية ذات الصلة باإلشعاع لدى العاملني أو
أبنائهم تُعزى إىل التع ُّرض لإلشعاعات.

وحتى  31ترشين األول/أكتوبر  ،2012قُ ِّدر أ َّن حوايل  0.7يف املائة
من العاملني (أي قرابة  170عامالً) قد تلقُّوا جرعات ف َّعالة تزيد عىل

مبتوسط حوايل  140ملِّيسي ِفرت ،وذلك يف املقام
 100ملِّيسي ِفرت،
ِّ
األول نتيجة للتع ُّرض الخارجي .ومن غري املتوقَّع حدوث زيادة جل َّية
يف اإلصابة بالرسطان ضمن هذه املجموعة أل َّن حجمها سيكون صغريا ً
مقارنة بالتذبذبات اإلحصائية العادية يف مع َّدالت اإلصابة بالرسطان
لدى مجموعة صغرية من هذا القبيل.
بالعمل الثالثة عرش الذين تشري التقديرات إىل أ َّن غددهم
وفيام يتعلَّق َّ
امتصت جرعات ترتاوح بني  2و 12غراي ،ميكن استنتاج
الدرقية قد َّ
حصول زيادة يف خطر إصابتهم برسطان الغ َّدة الدرقية وغريه من
االضطرابات املتعلِّقة بالغ َّدة الدرقية .إالَّ أنه ال يُتوقَّع حدوث زيادة
جل َّية((( يف اإلصابة بالرسطان ضمن هذه املجموعة بسبب صعوبة تأكيد
هذه الزيادة البسيطة يف مع َّدالت اإلصابة بهذا املرض يف ضوء التذبذبات
اإلحصائية العادية يف مع َّدالت اإلصابة بالرسطان لدى مجموعة صغرية
من هذا القبيل.

التدابري الطويلة األمد
من املهم مواصلة املتابعة الطبية الطويلة األمد للسكان الذين تع َّرضوا
لإلشعاع ،وفيام يتعلق بأمراض معيَّنة ،تقديم صورة واضحة عن تط ُّورات
حاالتهم الصحية .ومع أ َّن األثر العام ،من حيث اإلحصاءات السكانية،
منخفض ،فينبغي التسليم بأ َّن بعض األفراد واملجموعات (وبخاصة
العاملني) قد تلقُّوا جرعات من اإلشعاع تتطلَّب متابع ًة طبية.

التع ُّرض لإلشعاعات وأثره عىل النظم اإليكولوجية
األرضية واملائية
لقد قُ ِّيمت جرعات التع ُّرض لإلشعاعات واآلثار املرتبطة بها عىل
النباتات والحيوانات عقب الحادث مبضاهاتها بتقييامت اللجنة لهذه
اآلثار يف املايض.
ويُرى بصورة عامة أ َّن مستوى التع ُّرض يف النظم اإليكولوجية األرضية
واملائية (نظم املياه العذبة والبحار) عىل السواء كان من الضعف بحيث
أي
ال توجد له آثار حا َّدة ميكن مالحظتها .وقد توقَّع الباحثون أن تكون ُّ
آثار عابر ًة يف طبيعتها ،بسبب قرص عمرها.
ومن املحتمل أن تكون اآلثار عىل األحياء غري البرشية يف البيئة البحرية
قد اقترصت عىل املناطق القريبة من األماكن التي انطلقت منها املياه
العالية اإلشعاع يف املحيط .ورمبا تُستثنى من ذلك النباتات املائية،
صفت منها املياه املش َّعة يف املحيط.
وبخاصة يف املنطقة التي ُ ِّ
((( ألغراض هذه الدراسة ،استَخدمت اللجن ُة عبارة “ال توجد زيادة جليَّة” عندما
ميكن استنتاج مخاطر صحية عىل أساس مناذج املخاطر القامئة ،ولكن ليس من املر َّجح
أن يُال َحظ حدوث زيادة يف املستقبل باستخدام الطرائق املتاحة حاليًّا ،وذلك بسبب
األثر املضاعف لحجم السكان الذين تع َّرضوا لإلشعاع مع انخفاض مستويات التع ُّرض.
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التقييم العلمي لآلثار اإلشعاعية
من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة

تغيات متواصلة يف الخصائص البيولوجية لكائنات أرضية مع َّينة ،وال سيام الثدييات،
وال ميكن أن يُستبعد متاماً حدوث ُّ
أي آثار إشعاعية قد
بيد أ َّن أهمية ذلك بالنسبة لسالمة جموع هذه الكائنات ليست واضحة .ومن املحتمل أن تكون ُّ
ترسب املواد املش َّعة فيها أقصاه؛ أ َّما خارج تلك املنطقة ،فتتضاءل إمكانية
اقترصت عىل املنطقة املحدودة التي بلغ ُّ
حدوث تأثريات عىل الكائنات الحيَّة.

كيف ت َّتسق هذه الدراسة مع التقارير األخرى املتاحة؟
وجدت اللجنة أ َّن مستوى تع ُّرض سكان اليابان لإلشعاعات كان ضعيفاً ،مام يؤ ِّدي بالتايل إىل انخفاض مخاطر تع ُّرضهم
آلثار صحية من ج َّراء هذا التع ُّرض اإلشعاعي يف وقت الحق من حياتهم .ويتَّسق هذا االستنتاج مع االستنتاجات التي
توصلت إليها منظمة الصحة العاملية يف تقريرها بشأن تقييم املخاطر الصحية (((.وقد توافَر ك ٌّم أكرب من البيانات
َّ
أمام اللجنة بعد الفرتة املشمولة باستعراض منظمة الصحة العاملية؛ مام أسفر عن تقديرات أكرث دقة بشأن الجرعة
عم قُ ِّدر سابقاً .وعىل الرغم من أ َّن الجرعات واملخاطر املق َّدرة التي
وما يرتبط بها من مخاطر ،جاءت أقل بقليل َّ
توصلت إليها منظمة الصحة
أفادت بها اللجنة كانت أقل ،فهي تتَّسق من الناحية العلمية مع النتائج السابقة التي َّ
العاملية .وبعبارة أبسط ،فقد توافر أمام اللجنة املزيد من البيانات (بعد عام  ،2011وخالل عام  ،2012وحتى بعض
املعلومات يف عام  )2013ومن ث َّم تب َّددت بعض الشُّ بُهات .أ َّما منظمة الصحة العاملية ،فقد أُتيحت لها بيانات حتى
أيلول/سبتمرب  ،2011ومن ث َّم زادت لديها مساحة الشُّ ُبهات.
وتُظهر التجارب السابقة أ َّن املعلومات تتزايد مبرور الوقت مبا يتيح تنقيح النتائج والتحليالت .وسوف تتواصل هذه
العملية عىل مدى السنوات املقبلة.

البحوث املقبلة
حادث محطتي ترشنوبيل وثري مايل آيالند للطاقة النووية إىل أ َّن مزيدا ً من
تشري التجارب السابقة املكتسبة من َ ْ
املعلومات سوف يُتاح الحقاً عن العوامل التي أسهمت يف وقوع الحادث وما تاله من تع ُّرض السكان والعاملني
والبيئة لإلشعاع.
وسوف ت ُتابع اللجنة تط ُّورات الحالة ونتائج البحوث حال نرشها ،وستنظر فيها خالل وضع برنامج عملها يف املستقبل.
تتغي الصورة العامة
تتغي بعض التفاصيل ،فليس من املر َّجح أن َّ
ورغم أ َّن املعلومات سوف تتزايد يف املستقبل وقد َّ
تغيا ً هائالً.
ُّ
(((

.http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/fukushima_risk_assessment_2013/en/

كان الغرض األسايس من التقييم الذي أعدَّته منظمة الصحة العاملية للمخاطر الصحية الناجمة عن حادث فوكوشيام-دايتيش النووي هو تقدير اآلثار
تحسباً لتوفري االحتياجات الصحية املقبلة والتخاذ إجراءات للمحافظة عىل الصحة العامة .ومن ث َّم فقد استند التقييم إىل
املحتملة عىل الصحة العامة ُّ
التقديرات األولية للجرعات اإلشعاعية املب َّينة يف التقرير املنشور يف أيار/مايو .2012
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