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  تقدیم المشرف

  

 الدولیة ةاللجنومنها كتب  اإلشعاعیة، الوقایة مجال في الحدیثة الدولیة المراجع أهم ترجمة مسیرةل استمرارا     

 قمر  الكتاب من العربیة النسخة الیوم لحضراتكم نقدم) 117، 113، 111، 105) أرقام (ICRP( اإلشعاعیة للوقایة

 وعنه. )األمني الفحص في اإلشعاعیة الوقایة( والمعنون اإلشعاعیة، للوقایة الدولیة اللجنة إصدارات من) 125(

  . التالیة السطور في مختصرة نبذة نقدم

 عةاألش تستخدم التي األمني الفحص أنظمة من متنوعة مجموعة - حالیا - تتواجد العالمي المستوى على     

 على – أساسا – األنظمة تلك وتعتمد. المختلفة األمنیة التفتیش نقاط عند والبضائع، األفراد عن للكشف المؤینة

 المراد الهدف اختراقها دبع وذلك االنتقالیة، األشعة قیاس تقنیة والثانیة االرتدادي، التشتت تقنیة هي األولى تقنیتین؛

 بكل الفحص في ضالتعر  قیم هل ولكن. معا السابقتین التقنیتین مزج على تعتمد ثالثة تقنیة وتتوافر. تصویره

  واحدة؟ التقنیات

  الفحوص؟ هذه في للخصوصیة انتهاك یحدث وهل

  لها؟ القانونیة النواحي عن وماذا

 لفئات وصف الكتاب یقدم كماتجدون إجاباتها في الكتاب الذى بین أیدیكم.  -كثیر  -كل هذه األسئلة وغیرها      

 – یتعرضو  منها، كل في الجسم ووضعیة الحاالت، شتى في التعرض قیم ویستعرض. المستخدمة المعدات وأنواع

  وفى النهایة نؤكد أن الكتاب إضافة جیدة لمكتبة الوقایة اإلشعاعیة العربیة. ).المتسللین( لمشكلة – أیضا

  

   

  د/ محمد جمعة  .أ

     القاهـــرة 

  2015 یونیو 20 فى
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  ترجمتقدیم الم

  

 الوقایة قیاتأخال( عنوانها بافتتاحیة یبدأ حیث الهامة؛ الرئیسیة النقاط من مجموعة) األمني الفحص في اإلشعاعیة الوقایة( كتاب یقدم     

 – سریعا – یعرض وبعدها الموضوع، أهمیة عن مبسط تمهید یلیه الكتاب، لملخص عرض ثم ،)الصحیحة األسس على الحصول - اإلشعاعیة

 یعتبر الذى األول الفصل على لیدخل الصلة، ذات المصطلحات معانى یوضح أن قبل فقط،) 3( ثالث صفحات في للكتاب الرئیسیة النقاط

 القارىء یتعرف الثالث لالفص فيبینما . الموضوع عن مفصلة بخلفیة أشبه هو الذي الثانى الفصل ویلیه. الكتاب موضوع عن وافیة مقدمة بمثابة

بعد ذلك  – یأتي بینما .النشط الكشف تقنیة وأخیرا االنتقالیة، والتقنیة االرتدادي، التشتت تكنولوجیا: ومنها الشائعة، األمني الفحص أنظمة على

 أن قبل التعرض، ذاه فئات وكذلك اإلشعاعي، التعرض حاالت ویبین الوقایة، نظام - بالتفصیل – لیوضح الرابع الفصل وهو الفصول أطول -

  .وقفة – ألهمیته – معه ولنا التبریر، وهى الكتاب في نقطة ألهم ینتقل

 تنوءربما  التي رتهانظی المشع المصدر استخدام عن الناتجة المنافع محصلة بها ُتوضع التي الكفة تفوق أن - دائما - التبریر مبدأ یتطلب     

 البیئة تأمین نم بالتأكد األفراد على المؤكدة الفائدة تنعكسو . والمستقبلي اآلني المدى على المتوقعة والمخاطر المحتملة األضرار مجموع بحمل

 المختلفة؛ دیداتالته مخاطر من المجتمع وقایة في تتمثل اجتماعیة؛ فوائد توجد ذلك على وعالوة. معینة تهدیدات جملة من فیها یتواجدون التي

ما سبق یعنى أن و  .شتى أضرار عنه تنجم أن حتملیُ  هجوم من بها الهامة والمعالم للدولة، التحتیة البنیة تدمیر ومنع ،األفراد مجموعات ووقایة

 االنتقال یتم شغیلالت بمبررات االقتناع وبمجرد .المتاحة البدائل أفضل عن البحثویتطلب  ،اإلشعاعیة الوقایة نطاق وراء ما إلىیذهب  التبریر

 حدود مراعاة مع. انةوالصی التشغیل خالل وتمتد والتركیب، التصمیم أثناء األمثلة تبدأ. الوقایة أمثلة وهي األهمیة؛ في تلیها التي الخطوة إلى

 الخاصة، الظروف حیوض الذي الخامس بالفصل الكتاب وینتهي. المصلحة أصحاب مع والتفاعل التواصل بسبل الرابع الفصل وینتهي. الجرعات

   .المتسللین األفراد وتعرض للسائقین، اإلشعاعي التعرض مثل االستثنائیة والحاالت

 في إلشعاعیةا الوقایة( عالم عن جدیدة لمحة إلیك أضاف قد یكون وأن القارىء، عزیزى توقعته الذى المستوى على الكتاب یكون أن نتمنى     

  ).األمني الفحص

   

محمد د. صفوت سالمة  

       سكندریةاإل          

  2015 یونیو 1 فى                                                                                 
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  فتتاحیة:الا

  الوقایة اإلشعاعیة أخالقیات

  الصحیحة األسس على الحصول

اإلشعاعیة على أسس  للوقایة ) بتأسیس نظامICRPمن األمور التي تستحق اإلشادة قیام اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (     

ها قائیة التي تتضمنبأمثلة التدابیر الو  – اآلن -ُیوصي  وبناء على اآللیة التي یتبعها هذا النظام فإنه منتظمة. منهجیة، وتحدیثه بصورة

 وتنطبق. وفالظر  جمیع وذلك في المرجعیة، المستویات أو الجرعة قیود مثل المناسبة؛ القیود أو تسترشد بها الجهات العاملة، ومنها

ا في والتي یمكن إیجازه - )القائمة اتوالتعرض ،الطوارئ وحاالت المخططة،( التعرض اإلشعاعي حاالت جمیع هذه التوصیات على

و تقلیل ه الوقایة أمثلة والغرض من). والجمهور والطبي، المهني( التعرض اإلشعاعي فئات وذلك لجمیع -الممارسات والتدخالت 

 تصادیةاالق العوامل معقول، مع الوضع في االعتبار التي یمكن تحقیقها بشكل أدنى المستویات إلى اإلشعاعيالتعرض  حدود

 .الطبیة المستهدفة الدواعي مع یتناسب بما اإلشعاعیة الطبیة التعرضات اإلشعاعیة مخاطر وٕادارة واالجتماعیة،

 الحالیة، العلمیة رفةالمع من متینة أسس التي أسسته اللجنة أنه تم إنشاءه بناء على اإلشعاعیة الوقایة ومما یدفع المرء للثقة بنظام     

 النظر یراألخ هذا ویشمل. األساسیة واالجتماعیة األخالقیة وتقوم على أسس من القیم الخبرة، من قرن من والتي تستند على أكثر

ن معظم مما یضمن أن تكو  كفة الضرر، وبدرجة ملحوظة، والتأكید على أن ترجح كفة المنفعة واإلنصاف؛ میزان الحكمة المتأنى علي

 لكل الوقایة من مناسب مستوى توفیر بالتزام وتفى من جیدة، الناس أكثر معظم -أو یؤدیها  –الممارسات اإلشعاعیة التي یتعرض لها 

الوقایة  املنظ األخالقي األساس ولدراسة. البشریة جمعاء كفرد، ورفاهیة اإلنسان كرامة شخص، بغض النظر عن كینونته، لصالح

 جم مع بنشاط -الحاضر  الوقت في - ) ICRPللوقایة اإلشعاعیة () ICRPمن اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة ( عمل ینخرط فریق

 حول ندوات ظیمتن حالیا ویجري. التوضیحات في هذا الشأن، كلما اقتضى األمر من المزید وتقدیم العالم، أنحاء مختلف في المهنیین

المحلیة التي تنطوى تحت  والجمعیات )ICRP) للوقایة اإلشعاعیة (ICRPاللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة ( قبل من الموضوع هذا

 ألسسا في النظر إعادة من المزایا من العدید وتشمل. الشمالیة وأمریكا وأوروبا آسیا في) IRPA( اإلشعاعیة الدولیة للوقایة لواء الرابطة

 جموعةم واحتیاجات والشواغل، القضایا في فعال نحو على تتصل أن یمكن وأننا ومنطقي، سلیم قرارنا اتخاذ أن ضمان األخالقیة

 لتأكدا إلى ذلك فإنه من الضرورى من أن یتم وباإلضافة. المشعة والمواد اإلشعاع مع یتعاملون الذین المصلحة أصحاب من واسعة

 الرتباطاتا العالمیة، وبراعة التعامل مع تلك النوعیة من القیم على ولن یتسنى التحقق من هذا إال باالعتماد الصحیح، هو العلم أن من

  .حیاتنا على تؤثر التي المجهولة التقنیات للكثیرین، وبالنسبة التعقید البارز، من جزء هي التي

 ثم ومن دة،محد مجاالت على تركز توصیات تقدیم إلى الحاجة فیها توجد التي المناطق لتحدید نهج على أیضا اللجنة شرعت     

 في ة اإلشعاعیةالوقای بشأن الحالي المنشور. االحتیاجات تلك لتلبیة المطبوعات لتطویر المجاالت تلك في المعنیة الجهات مع العمل

 القیم من المعتاد مجموعة في الطعن یتم التي الحالة على مثال فمن عرفان، -مالئم . الجهد لهذا األولى النتیجة هو األمني الفحص
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 أمثلة مستوى هافی یكون التي الحالة على مثال أیضا هو بل. ألمنها التهدیدات من الفئات لوقایة محددة حاجة بسبب األخالقیة والنهج

  .بكثیر ذلك من أكبر قرار، هو صنع عملیة في ووحید فقط صغیر لیس سوى مجرد اعتبار اإلشعاعیة المخاطر من الوقایة

 عدیدة أخرى اعوأنو  الدولیة، ومع الهیئات اإلشعاعیة،في مجال الوقایة  المهنیین مع النشطة مشاركتها مواصلة إلى اللجنة وتتطلع     

 حیاتنا في بهاتناس اإلشعاعیة وقایة كیفیة وفهم حوارنا لتحسین ومفیدة المناسب الوقت في النصیحة لتقدیم المصلحة أصحاب من

  .الیومیة

  جاكویز لوتشارد

  ) ICRPرئیس اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة ( نائب

 دونالد كول

  ) ICRP) باللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (4رقم ( اللجنةرئیس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

8 
 

                                                                                          

  الوقایة اإلشعاعیة في الفحص األمني

  ) ICRP) من مطبوعات اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (125العدد (

  2013وافقت علیها اللجنة في أبریل 

 

  ملخص:

 ىعل األمنیة اوفالمخ في متصاعدةال الزیادة مع یتماشي بما بسرعة، واألشیاء لألفراد األمني الفحص تقنیات استخداممعدل یتزاید      

قوم على مبدأین ت وهي؛ استعمال األشعة المؤینة في الفحص تلك التي تعتمد علىالمستخدمة  التقنیات من ضمنو . العالم مستوى أرجاء

دف المراد األشعة التي تعبر الهوثانیهما قیاس الفحص، ب لألشعة من الهدف المستهدف االرتدادي التشتتأساسیین؛ أوالهما قیاس 

 الصلة ذات اناتالبی من عددا اللجنة حققتوسبق أن . في اآلونة األخیرة -بصورة ملحوظة  -ین التقنیت تلكوقد زاد استخدام فحصه. 

 كیفیة بشأن -یلى شبه تفص–دلیل تقدم الكتاب الحالي لكنها في  .الطبیة غیر إالعدادات في لألفراد المتعمد للتعرض العام بالموضوع

 مبادئ إنول تحدیدا فإنه یمكن الق أكثر وبشكل. األمني الفحص سیاق في بها أوصتسبق أن  التي الوقایة اإلشعاعیة مبادئ تطبیق

 للتطبیق ابلةق ،المخطط اإلشعاعيالتعرض  حاالت فى ،جرعات التعرض اإلشعاعي من والحد اإلشعاعي وأمثلة الوقایة،تبریر التعرض 

 موضوعاتال من العدید الحالي بتناول الكتابویهتم . األمني الفحص في المؤینة األشعة استخدام في حاالت - بصورة مباشرة -

 التي النقل ائلفي وس المتسللین أو الحاویات، في المتسللین لواذا األفراد مثل حالة النذرة؛، دون أن یتجاهل ذات نسبة الحدوث المحددة

التطبیق، مما  األمني، والحذر البالغ أثناء للفحص بالتبریر المقنع التوصیة اللجنة وتواصل. للفحص األمني باألشعة المؤینة تخضع

 وٕاذا. ماكن المختلفةلفحص في األلالتكنولوجیات  هذه توظیفبالقرارات النهائیة  اتخاذ قبل -من كافة الزوایا  –المتأنى  یستدعى النظر

التعرض  حالة فى لوقایةا وتوظیف إطار استخدام فإنه ینبغي ت المقنعة؛تبریراباستخدام تلك التقنیة، مقدما الصي یو نهائي  قرار اتخاذ تم

 للحصول لمالئمةا األحكامتنفیذ قیود الجرعة، و  االلتزام التام بتطبیقو  وقایة،ال ة أمثلةاتطبیق ومراع یضمن بماو  المخططة، اإلشعاعي

  .المسئولة رسمیا بحكم القانون المختص والتفتیش من الجهات المختصة، وخاصة من الجهة الرقابیة الترخیص على

  .SAGE)بواسطة ( النشرتم . )ICRP (– )2014) للوقایة اإلشعاعیة (ICRPاللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (

  األمثلة. األمني، التبریر، الفحص: البحث كلمات

  قام بالتألیف باسم اللجنة:

  د. أ. كول، إ. الزو، ب. تاتیرسال، ج. سیمینوف، س. نیو
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  تمهید

. ختلفةم لدواعي البشر؛ وذلك من اإلشعاعي المتعمد للتعرض حاالت وهناك المشعة الموادالتعرف على و  اإلشعاع اكتشاف منذ     

التعرضات الناجمة  هاتلیو  ،ىالطبمجال ال في والعالج التشخیص فى أغلبها مثلتنوعیات متباینة،  التعرضات اإلشعاعیة هذه شملت وقد

 أخرى دواعيل عمدا الفرد فیها یتعرض التي الحاالت على أمثلة ُوجدت منذ بدایات االستخدام األولى ذلك ومع. البحثیة عن الحاالت

من  العالميو  الوطني األمن على مستوى األخیرة األحداثحدة  زادت وقد. وستظل، وتستمر، الشخصیة بالمصلحة ذات صلة غیر

 احتمال ثیری وهذا. األمني التصویر تقنیات تطور مع - جنب إلى جنبا -ألنها تنامت وبالذات  ،األنشطة هذه بمثلاالهتمام البالغ 

  .أمنیة لدواعي الفاحصة التقنیات تلك الستخدام نتیجة لألفراد التعرض اإلشعاعي في االرتفاع من المزید حدوث

یجب ذكره  يالذواألمر . الطبي غیر اإلشعاعى التصویر تحت بند عامة فئة في اإلشعاعیات اتالتعرض هذه تم وضع ما وكثیرا     

في  – مثال – ، ویحدث ذلكالطبیة األجهزة استخدام على الطبي غیر التصویر الحاالت ینطوى بعض هو أنه في -منعا للتشویش  -

 آتمنش في یحدثو  بل أخرى، ظروف في، وغیرها. كما أنه قد یحدث الهجرة غیر الشرعیة ودواعي المخدرات، عن الكشف حاالت

  .المتخصصة التفتیش أجهزة تستخدم عامة أماكن أو طبیة ألبتة، غیر

وفى ظل األوضاع العالمیة القلقة كنتیجة حتمیة  -ذلك  ومع. الحاالت هذه عدیدة بشأنالنصیحة مرات  اللجنة هذا وقد أعطت     

 وي، أو تواجدهمالج السفر بصورة عالیة؛ لـتأمینهم خالل رحالت األفراد أمن على فقد زاد التركیز - لزیادة مصادر التهدید حول العالم

یعلم  لكن. )2001( عام اإلرهابیة سبتمبر )11( أحداث أعقاب الحقة أتت فياألخرى. وال یغیب عن العامة أن البدایة  العامة باألماكن

) 2009( دیسمبر) 26( الموافق السبت یوم يفن أنها كانت قبل هذا التاریخ بعامین تقریبا، ولنسترجع تفاصیلها معا. فالمتخصصو 

 مسافریها ازاجتی بعد -الهولندیة  مستردامأ في - سیبهول مطار من لالقالع الینز ایر دلتا لشركة التابعة) 253( رقم الطائرة استعدت

. ألمریكیةا المتحدة الوالیات الى طریقها في المتبعة، لالجراءات وفقا معهم من أمتعة یدویة، بما المعتادة، االمنیة االجراءات) 278( الـ

 والده صبمن ورغم. آنذاك النیجیریة البنوك أكبر رئیس ابن ،)المطلب عبد فاروق عمر( النیجیري المسافركان  الركاب ضمن ومن

 على ألصق وقد لطائرةا الى )عمر( صعد ه تلكأفكار  ونتیجة. المتطرفة راءاآل بعض االبن تبنى فقد سفیرا -سابقا  - كان وأنهالكبیر، 

ن لكن في إطار الخبرات السابقة یمكن أ و. ما سائل بها عبوة األخرى الساق وعلى ،نجهله وقمسح على تحتوى عبوة ساقیه إحدى

 أنها -ما بعد فی –، علمنا خطیرة متفجرة مادة انتنتج - معا مزجهما حالة في - لكنهما ؛ بمفردهاخطرا  تمثل ال عبوة كلنستننج أن 

 )عمر( حاول وقد. ائاله انفجاراتنفجر  النار ألسنة تستشعر قربها من أن بمجردهى مادة شدیدة الحساسیة للهب؛ فو  ،)استروالیت( سمىتُ 

  .الموقف على ةالسیطر  أمكن لكن األمریكیة، دیترویت أجواء ةر الطائ دخول بعد بالفعل مخططه تنفیذ -تم التغریر به  الذيالشاب  –

 ستخدمت التي األنظمة تلك أنظمة الفحص األمني؛ بما في ذلك االرهابى بدأ االهتمام الجدى باستخدام حادثالهذا وعقب حادث      

ام هذه األنظمة طورة في استخدولكن وجه الخ. الباعثة للقلق الخفیة األجسام عن الكشف العالیة في فعالیتها بسبب المؤینة، األشعة

مع أنها . منیة المختلفةاأل المراقبة نقاط المؤینة عند إلى أنها تتسبب في تعرض األفراد الخاضعین للفحص تعرضا مباشرا لألشعة یرجع

  .الدخول ونقاط الحدود عند النقل ووسائط البضائع فحص أیضا - األمني الفحص من األوسع السیاقفي  – شملت
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قات األمنیة. لكنه تلك التطبیلمجوعة حاالت محددة تتضمنها  اللجنة توصیات تطبیق بشأن النصیحة لتقدیم الحالى الكتابویهدف      

 لحاالت -بل ومفیدة  – صالحة أیضا تكون قد النصیحة أن ذات الطبي؛ برغم غیر التصویرنماذج  مثل ؛األمثلة األخرىال یتضمن 

 كیفیة الكتاب فكما یص. منها تطبیق خصوصیة كل الوضع في االعتبار مع البشرى المتعمد في تطبیقات متعددة، التصویر من أخرى

 اللجنة دور یسل أنهالتأكید على  –بدایة  –ومن المهم . األمني الفحص إطار في الوقایة اإلشعاعیة التي أرستها اللجنة مبادئ تطبیق

 ینبغي لتيا الجوانب واالعتبارات ذات الصلة تطویر العمل على مواصلة المناسب فمن . ولذلكاألنظمة هذه أن تؤكد أو تنفى تبریر

 مبادئ بیقتط كیفیة -كذلك  – الكتاب ویصف. األنظمة أم ال هذه توظیفیجب  كان إذا ما بشأنالمرتبطة بها  القرارات في النظر

دید على التش الوقایة، مع أمثلة ذلك في بما األمني، الفحص سیاق ضمن المخططة التعرض اإلشعاعي حاالت في الوقایة اإلشعاعیة

  .الجرعة قیود استخدام

عن  -تتابع  تيال الهیئاتالمختصة، وبعض  الدولیة الهیئات مع الفعال لتعاونا ثمرة بین أیدى حضراتكم اآلن هو الذي الكتابو      

الهیئات  لتلك خاص وفى الختام نتقدم بشكر. )ICRP) المنبثقة عن اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (4رقم ( اللجنة جهود -كثب 

  .مساهماتهم القیمة علىالمشاركین  ألفرادلو  على تعاونها،

  :التالي النحو على العمل فریق عضویة كانت

D.A. Cool (رئیسا)  R. Czarwinski K. Kase E. Lazo S. Niu 

M.R. Perez A. Rannou G. Simeonov P. Tattersall M. Voytchev 

  

   :هما السیدین )4وكانا مراجعى اللجنة رقم (

G. Massera S.M. Magnusson 

  اآلتیین: بینما تكونت اللجنة الرئیسیة للمراجعة من المراجعین االنتقادین البارزین

J. Boice E. Van˜o 

  ) خالل فترة إعداد هذا التقریر هم السادة:4وكان أعضاء اللجنة رقم (

A. McGarry M. Kai J. Lochard (رئیسا) 

K. Mrabit J-F. Lecomte (سكرتیرا) W. Weiss (نائب الرئیس) 

S. Shinkarev H. Liu P.A. Burns 

J. Simmonds S. Liu D.A. Cool 

A.S. Tsela S.M. Magnusson P. Carboneras Martinez 

W. Zeller G. Massera T. Homma 
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  الكتابالنقاط الرئیسیة فى 

  

 قبول  ضافتر ا نبغيی ال ؛ بما یعنى أنهمقنعا تبریرا یتطلب استثنائي ظرف هو أمنیة لدواعي األفراد لفحص المؤینة األشعة استخدام إن

  .على طول المسار یبرره ما لهأن  أو ،عام بشكل منياأل لفحصل المؤینة األشعة استخدام

 جمیع االعتبار بعین األخذ المؤینة األشعة باستخدام األمني الفحص - تبریر عدم أو - بتبریر المرتبطة القرارات تشمل أن ینبغي 

 به تساهم الذي والمدى ،)والتداعیات الضعف، نقاط ،التهدیدات( الفحص ألهداف الدقیق التعریف ذلك في بما الصلة، ذات العوامل

 للحد متاحة كونت قد التي والبدائل األمنیة، الفحوص تلك أثناء اإلشعاعیة اتوالتعرض الفحص، أهداف إنجاز في التكنولوجیا هذه

  .هاءجرامن  مؤثرة بإصاباتسنویا التي تعرضت للفحوص  مجموعاتمن ال األفراد بعض إصابة واحتمالیة ،هامن

 اإلشعاعیة، الوقایةب الصلة ذات غیر العوامل من العدید األمني للفحص معینة تقنیة واستخدام بتطویع التبریر قرارات اتخاذ یتضمن 

  .الحاالت معظم في

 األفراد فحص یتم كان إذا عما النظر بغض هذا وینطبق. للجمهور تعرض أنه على أمنیة لدواعي األفراد تعرض مع التعامل یجب 

  .الخاصة الطبیعة ذات عملهم لمهام نتیجة أو ،الشخصیة للخیارات نتیجة

 الفحص، فهد إلنجاز الالزمة اإلشعاعي التعرض حاالت عدد االعتبار في األخذ یجب لألفراد األمنیة الفحوص خالل الوقایة وألمثلة 

  .داعى أدنى بال - متكررةال أو - اإلضافیة یةاإلشعاع اتالتعرض لتجنب الحذر والتخطیط تعرض، كل وجرعة

 الذین وهؤالء صهم،فح یتم الذین األفراد تعرض مراعاة ینبغي كما .الفحص نظام وتشغیل تصمیم خالل الوقایة أمثلة تطبیق وینبغي 

 الفحص أنظمة صیانةو  تشغیل على القائمین األفراد وأیضا .لفحصا أثناء في بالجوار یكونون قد لكنهم ضمهم لنطاق الفحص، یتم لم

 الوقایة أمثلة في استخدامه ثم ومن الجرعة؛ قیود لتطبیق نظام تأسیس ینبغي المختلفة التعرضات اإلشعاعیة تلك على وبناء. ذاتها

  .تبیانها السابق األفراد فئات من فئة لكل

 من جزء ونهك بقدر ضروریا، الفحص في المستخدمة األمنیة األنظمة أجهزة على العاملین لألفراد المهني الرصد یكون أن یجب ال 

  .لها ددةالمح التشغیل بارامترات حدود وفى تصمیمها، تم كما تعمل األنظمة تلك أن من للتأكد المستمر؛ الجودة مراقبة برنامج

 الكفاءة؛ اختبارات وٕاجراء ومنتظمة، محددة فترات على التدریب وٕاعادة المشغلین، لتدریب أنظمة ودعم إنشاء الرقابیة الهیئة على 

  .التشغیل خالل األمان أمثلة لضمان اإلدارة؛ أنظمة وكذلك كارثیة، أخطاء حدوث عدم لضمان
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 ألى الكافیة لوقایةا للوقایة وأمثلة للفحص تبریر من یتضمنه بما - تلقائیة بصورة – الوقایة إلطار المالئم التطبیق یوفر وسوف 

بما فیهم  ،المؤینة األشعة استخدام على تعتمد التي التصویر بأجهزة األمني للفحص خضوعه ثناءأ لإلشعاع یتعرض شخص

 خالل لكتابا هذا في الواردة التوصیات استیفاء تم إذا فإنه هذا على وبناء. الخاصة الوضعیة ذاتالمجموعات السكانیة الحساسة 

  .الحوامل النساء أو األطفال لوقایة خاصة وقائیة إجراءات اتخاذ لزاما یكون لن فإنه األمني الفحص إجراء

 ویستخدمها ضائع،الب بحاویات األفراد بعض یختبىء أن – أحیانا – یحدث حیث والمواد؛ البضائع فحص أثناء لألفراد تعرض یحدث قد 

 األمنیة، الفحوص من األنواع هذه مثل تبریر عند االعتبار طى االحتمال هذا وضع یجب هذا وعلى. بالبشر االتجار في بعضهم

  .الوقایة أمثلة مراعاة مع. الوطنیة والخروج الدخول منافذ عندما قد یحدث مثل الحالة؛ تلك مثل مع تتشابه قد التي

 لمصلحةا أصحاب معكوسیلة إیجابیة  المباشر الحوار استخدام - المشابهة والحاالت الحاالت هذه مثل في – حقا مفید ألمر وٕانه. 

إجراءات  تنفیذ خالل الوقائیة األمثلة في هامة أدوات وتلك المعرفة، في الفرد حق لتلبیة المناسبة؛ المعلومات توفیرالحرص على و 

 قد لتيا للمخاوف واالستجابة المتاحة، المعلومات وثراء االتصاالت، دقة من مناص وال. المؤینة األشعة باستخدام األمني الفحص

  .للجمیع مفهومةلتكون  ؛طةاسالبب ، على أن تمتازمقنعة بأسالیب ودرءها المصلحة، أصحاب تنتاب

  

  :یلي بما اللجنة توصياستنادا على النقاط السابقة 

 تبریر في النظر بغيین فإنه المؤینة األشعة استخدام على تقوم التي األمني الفحص تكنولوجیا بتوظیف النهائیة القرارات اتخاذ قبل 

 قد والتي ،لمحتملةا للتهدیدات نظرا ؛دوریة بصفة الفحص هذا تبریر في النظر إعادة ینبغي بل فقط؛ هذا لیس. بالغة بعنایة الفحص

  .والمتطورة المتاحة الفحص تكنولوجیات في وكذلك سریعا، وتتصاعد تتحول

 من التجاها نفس وفى. المخططة اإلشعاعي التعرض وضعیات حاالت أحد المؤینة األشعة باستخدام األمني الفحص اعتبار ینبغي 

 حدود اوزم تجیت ال بحیث للجمهور؛ تعرضعلى أنها  – أمنیة لدواعي - األمني الفحص أثناء األفراد تعرضات مع التعامل المهم

 الوقایة أمثلة قلتطبی مناسب؛ رقابى إلطار خضوعه ینبغي فإنه األمني الفحص تبریر تأكد ما إذا حالة وفى. علیه المطبقة القیم

 تحقیق ضمانل الدورى؛ التفتیش اجراء على التشدید مع محددة، هیئة طریق عن علیه شرافاإل یتم وأن االحترافیة، من درجة بأعلى

  .ةألبت تفعیله ینبغي ال فإنه األمني الفحص تبریر یتم لم وٕان هذا. التشغیل خالل اإلشعاعي األمان متطلبات كافة
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 في الدولیة مالنظ اتباعمراعاة  – البدایة ومنذ – فیجب المختصین بواسطة األمني الفحص أجهزة استخدام تبریر تم ما إذا حالة وفى 

 اللجنة مثل الشأن؛ هذا في المرجعیة الدولیة الجهات تنهجها التي التصمیم مواصفات في الجودة درجات أعلى لتحقیق التصمیم؛

  .للمعاییر األمریكي الوطني والمعهد الدولیة، المعاییر وهیئة الدولیة، الكهروتقنیة

 عملیات خالل هولةبس تُتاح أن على باستمرار، وتطویرها ،علیها واألجوبة ،تعلقةمال واألسئلة الرئیسیة، بالرسائل االهتمام المهم ومن 

  .ببساطة وثقة المصلحة أصحاب مع التفاعل لتسهیل ؛المتتالى التشغیل

 البضائع قلن سیارات مقاود خلف - المعاونین أو - السائقین ببقاء السماح ینبغي ال أنه هي هنا عندها بالتوقف الجدیرة والمسألة 

 إن تعرض ولالق یمكن أخرى بعبارة. استثنائیة ظروف في إال الفحص، أثناء النقل وسائل لشغل ،األمني للفحص خضوعها أثناء

  .؛ أو أن متطلبات تشغیل أجهزة الفحص تتطلب بقاءهم، وتلزمهم بهالتشغیل مع متالئمة مسألة یكون أن ینبغي ال األفراد هؤالء

 هذه على المترتبة اآلثار لتقییم أمنیا؛ فحصها وقت البضائع حاویات في المتسللین األفراد تعرض تقییم ینبغي استباقى وكأمر 

 مساویة قایةو  وسائل وتقدیم ال، أم الجمهور تعرض قیم حدود في اإلشعاعي التعرض قیم كانت إذا ما وحساب ،اإلشعاعیة اتالتعرض

 .الجمهور جرعة حد تجاوز لعدم ؛الحاالت هذه لمثل - ومناسبة -
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  المصطلحات

  

  :النشط الكشف نظام 

  .هدفال عن لكشفا یسهل آخر، إشعاعمنه  بعثنیف ؛فحصه المرادالهدف  لتنشیط اإلشعاع استخدام على یعتمد األمني للفحص جهاز

  

  :االرتدادى التشتت كشف نظام 

 النظام هذا وفى. صورة لخلق الجسم؛ من المشتتة األشعة قیاس طریق عن المؤینة، األشعة استخدام على یقوم ثان أمني فحص جهاز

  .فحصه المراد للجسم بالنسبة الجانب نفس في المستخدم والكاشف المشع المصدر یقع الكشفى

  

  :االنتقالي الكشف نظام 

. تصویره لمرادا الهدف اختراق عبر تنتقل التي األشعة قیاس طریق عن صورة المؤینة األشعة باستخدام األمني الفحص جهاز یخلق

  .الهدف بینهما متقابلتین، جهتین في والكاشف المشع المصدر یقع الحالة هذه وفى

  

  : الفحص حدث أو الفحص 

 الهدف وأ الفرد لفحص الضروریة المعلومات على للحصول الصور من مجموعة أو صورة التقاط یتم الفحص من النوع هذا وفى

  .صحیح بشكل

  

  :األمني الفحص 

التي تتم محاوالت متعمدة للمرور بها دون رغبة من القائمین على أمن المكان  األشیاء عن للكشف ُینفذ نشاط هو األمني الفحص

  .خبیثة لدواعي استخدامهاوقد یتم   ،أمنیا تهدیدا شكلیُ  أن یمكن عمدا هالادخأن إ أو فیها، مرغوب غیر ألنها بأسالیب مختلفة؛
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  المقدمة. 1

 نجد التاریخ إلى وبالعودة. المشعة المواد على والتعرف اإلشعاع اكتشاف بدایات إلى لإلنسان المتعمد اإلشعاعي التعرض یعود  )1(

 إما هدفی والذي للمرضى، الطبي اإلشعاعي لتعرضأنه نتاج حتمى ل لإلنسان المتعمد اإلشعاعي التعرض الحاالت معظم في أنه

 من ضالمری على تعود التي الفوائد تفوق أن اإلشعاعيالتعرض  حاالت معظم في أنه المتوقع ومن. العالج أو التشخیص إلى

  .اإلشعاعي التعرض هذا جراء من -آنى أو مستقبلى  – ضرر أي لإلشعاع التعرض

 لتصویرا تقنیات تطور مع - جنب إلى جنبا - بالتزامن والعالمي الوطني األمن مستوى علي األخیرة األحداث فإن ذلك، ومع  )2(

 الطبي یرغ المجال في متعمدة إشعاعیة تعرضات عنه ینجم الذي اإلشعاع استخدام في النظر اعتبارات من زاد قد الحدیثة األمنیة

 قد يالت لألهدافوضاحة  صور بهدف استخراج عمد، عن األفراد من متزایدة مجموعات - عادة – وتتعرض. ومؤثر كبیر بشكل

  .المجموعات تلك من فرد أى بحوزة مخبأة تكون

 على تفتیش نقطة عند المؤینة األشعة استخدام على یقوم نشاط أيبأنه  – الكتاب هذا سیاق في - األمني الفحص اعتبار یمكن) 3(

 أن نیمك التي المواد أو األجسام عن لكشفا ؛ بغیةالدخول لمراقبة ،أخرى جهة إلى عبرها للولوج أو ،داخلها إلى ما منطقة مدخل

 أمنیا هدیداتأن یشكل  یمكن - عمدا -ها خفیة لادخألسباب شتى؛ مما یعنى أن إ فیها مرغوب غیرأو أنها  ،تهدیدا بشكل ما تشكل

 المثال سبیل على( فرد هو فحصه المراد الهدف كان إذا ما حالة وفى. شریرة لن یتم تعرفها إال فیما بعد لدواعي أوبشكل أو بآخر، 

 یتم فإنه ؛)إرهابى عمل ارتكاب أووالحصول على ما ال یستحقه،  التهدید في الدخول بعد الستخدامه ؛خفیا حمله سالحا لتحدید

 یتم أو – یقالتطب هذا وُیستخدم. للفرد المتعمد اإلشعاعي بالتعرض - الحالة هذه مثل في – اإلشعاعي التعرض ظروف تصنیف

 مثل لخاصة؛ا الطبیعة ذات تلك أو المحظورة، المناطق إلى بالدخول السماح قبل لألفراد األمني للفحص – قصوى ضرورى اعتباره

 التي مبانىالأو بالقرب من  ،في المیادین الكبرى الجماهیر فیها تحتشد التي الكبرى األحداث حالة في أو األمنیة، المطار مناطق

 لساحاتا حتى أو كالسجون، الخطرة أو الرسمیة، األجنبیة الوفود زیارات أماكن أو المحاكم، مثل الدولة؛ في مؤثرة جهات إلى ترمز

 لمطلوبةا المعلومات على للحصول متعددة، صور أو واحدة بصورة الفحص یتم وقد. الضخمة الجماهیریة التجمعات حیث والمالعب

  .أمنیة لدواعي

 ومعابر تلفة،المخ الدخول موانئ في النقل ووسائل والبضائع المواد لفحص المؤینة األشعة استخدام أیضا األمني الفحص ویشمل) 4(

 المتعمد عاعياإلش التعرض فئة ضمن - الحاالت معظم في - التطبیق هذا یندرج وال. باألمن المتعلقة البنود أجل من وغیرها الحدود،

 والشاحنات النقل سیارات سائقى مثل( الهدف تعرض وقبل مسبقا، األفراد بتواجد فیها ُیعلم معینة ظروف توجد قد ذلك، ومع. لألفراد
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 قد لتيا المجموعات أو األفراد إلى أحیانا اإلشارة وتتم. تواجدهم إلى إشارة توجد ال الذین هؤالء أو ،)المثال سبیل على الضخمة

  ".متسللین"  بأنهم الكشف تجنب بهدف البضائع، حاویات في - ما لغرض – تختبىء

 قدمی كما .)ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة أرستها التي الصلة ذات واالرشادات المفاهیم الحالي الكتاب لخصویُ ) 5(

 حاالت يأ یشمل ال الكتاب هذا نطاق أن بالذكر الجدیر ومن. األمني الفحص سیاق في اللجنة توصیات تطبیق بشأن النصیحة

 صالحة تكون دق فیه تقدیمها یتم التي النصیحة أن رغم غیرها، أو طبیة لدواعي لألفراد، المتعمد اإلشعاعي التعرض حاالت من أخرى

  .المحددة طبیعته له تطبیق لكل الواجب االعتبار إبداء مع أخرى، لحاالت - أیضا –

 األمني للفحص تخدمةالمس المؤینة األشعة باستخدام التصویر في – رئیسیة بصفة – مختلفتان تقنیتان ُتستخدم الیوم عالم وفى) 6(

 التشتت تقنیة تستخدمو . الهدف عبور بعد االنتقالیة باألشعة التصویرهي  الثانیة بینما االرتدادي، التشتت تقنیة هي األولى: لألفراد

 ابتالعها تم كونی قد التي األجسام االنتقالیة األشعة تصور بینما .المالبسفي ثنایا  المخفاة األجسام لتصویر - أساسا - االرتدادي

 اإلشعاعي التعرض نفإ عامة وبصفة. الجلد أسفل – ما بتقنیة – زرعها تم أو المختلفة، الجسم فتحات في المخبأة تلك أو – لتهریبا –

 المسألة ولكن. یةالثان بالتقنیة الفحص عن الناجمة الجرعة من - بكثیر - أقل األولى التقنیة باستخدام األمني الفحص خالل لألفراد

 باألشعة لتصویرا تقنیة ستخدمتُ  وعادة. معا التقنیتین من مزیجا تستخدم - اآلن المتاحة – األنظمة بعض ألن البساطة؛ بهذه لیست

 في مستخدمةال تلك من أعلى طاقة باستخدامها – عادة - تتمیز والتي والبضائع، بالمواد المرتبطة األنشطة فحص في االنتقالیة

 عن شفالك أنشطة استخدام یمكن معینة حاالت وفي. لألهداف وضوح مناسبةذات درجات  صور لتوفیر لألفراد، األمني الفحص

 رقم الباب في ةالحالی األمني الفحص لتكنولوجیات موجز وصف یرد وسوف. النشطة الكشف تكنولوجیات باستخدام والبضائع المواد

)3.(  
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  خلفیة. 2

 خالل – ادةع - یحدث الجمهور من العادیین األفراد تعرض أن یتضح متعمدة بطریقة المؤین لإلشعاع اإلنسان تعرض بمراجعة) 7(

 مثل هافی تحدث أخرى ظروف فهناك ذلك ومع. العالجمرحلة  أو التشخیصمراحل  فيتم ذلك  سواء الطبي؛ اإلشعاعي التعرض

 – عادة - لألهداف األمني الفحص یشمل وال. مختلفة أمنیة لدواعي األفراد فحص حاالت مثل المتعمدة؛ التعرضات اإلشعاعیة هذه

 معها ُیحتمل مما ؛التعرضات اإلشعاعیة هذه تحدث قد تنشأ معینة استثنائیة ظروف ظل في ولكن. لألفراد متعمدة إشعاعیة تعرضات

 للوقایة دولیةال اللجنة وفرت وقد. مكثفة لدراسات إخضاعها طریق عن االعتبار؛ طى وضعها یجب التي تلك متباینة، مخاطر ظهور

 وقامت. لماضىا القرن ستینات منذ طبیةال غیر تعرضاتال نتیجة لألفراد المتعمد اإلشعاعي التعرض عن بیانات) ICRP( اإلشعاعیة

 داء،لأل ومعاییر وحددت مواصفات، ووضعت الشأن، هذا في مماثلة معلومات بإتاحة - ثقل ذات وهیئات - أخرى دولیة منظمات

  .المناسبة التوصیات قدمت علیه وبناء

 الرفض ابداء تم وفیه ،)ICRP, 1969) (1969( عام) 15( رقم تقریرها) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة نشرت) 8(

 والفحص لتنظیریةا الفلوریة األشعة من مثالین إلى االشارة تمت وفیه. طبیة غیر ألغراض للبشر اإلشعاعى التصویر لعملیات القاطع

 االستثنائیة وفالظر  المذكور الكتاب حدد فقد االفتراضي الموقف هذا من وانطالقا. الجریمة مكافحة بهدف للبضائع؛ الدقیق الجمركي

  :هي الظروف وتلك ظاللها، تحت األنشطة هذه بممارسة ُیسمح التي

i. المختصة المؤهلة السلطة من إذن على الحصول تم إذا.  

ii. مطلقا عنها غنى وال ضروریة، أنها الفحوص هذه اعتبرت وٕاذا.  

iii. األشعة طبیب إشراف تحت الفحوص تلك إجراء تم إذا وأخیرا.  

 الطائرات اختطاف ةسلسل مثل - الزمنیة الفترة تلك واكبت التي الدولیة األحداث أدت فقد اللجنة به نادت الذي التشدید هذا وبرغم) 9(

 ره،یبر  ما له یكون أن یمكن الطائرات لركاب األمني الفحص أن اعتقادها تؤكد أنإلى ) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة باللجنة -

 في اإلشعاعیة ایةالوق دور حتى أو ،المرتبطة والعملیات ،الخاصة بها ولیاتئبالمس یتعلق فیما رؤى أو تفاصیل أي تقدیم دون ولكن

  ).ICRP, 1971( التعرضات اإلشعاعیة من النوعیة هذه تبریر

 تبطل أن دون – آنذاك – الجدیدة) ICRP, 1977( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة توصیات صدرت) 1977( عام في) 10(

 رقم أعاله المذكور الكتاب فیها بما السابقة،) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة كتب بعض في وردت التي السابقة التوصیات
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)15) (ICRP, 1969(، وغیر ر،للبش الطبي غیر اإلشعاعى بالتصویر یتعلق فیما إضافیة حاالت االعتبار في وضعت لكنها 

  .فقط األمني الفحص بغرض التصویر

 تتضمن أن دون -) ICRP, 1991( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة أصدرتها التيو  -) 1990( سنة األشهر التوصیات وأتت) 11(

 الفحص ارساتبمم مرتبطة غیر تحدیدا أكثر بشكل أو طبیة، غیر لدواعي للبشر اإلشعاعي بالتصویر یتعلق فیما توصیات أیة

  .األمني

 وأمان الطب، مجال في اإلشعاعیة للوقایة) ICRP, 1996) (73( رقم الكتاب اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة خصصت) 12(

 للوقایة الدولیة نةاللج كتاب في إلیه اإلشارة سبقت بما مقارنة - الطبي اإلشعاعي التعرض نطاق توسیع تم وفیه. الطبیة اإلجراءات

 على الفحص؛ لهذا مرجعیة وجدتُ و  الشرعي، الطب لدواعي اإلشعاعي التعرض لیشمل - )ICRP, 1991) (60( رقم اإلشعاعیة

  .ياألمن الفحص مثل أخرى ألغراض الفحص ولیس الطبي، الفحص سیاق في إال ترد لم المرجعیة اإلشارة هذه أن من الرغم

 قامت وفیه ،)ICRP, 2007) (2007( عام اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة نشرته الذي) 103( رقم الكتاب إصدار أوان وأتى) 13(

 الشروط من وعةمجم فیه وصفت كما اإلشعاعیة، التعرضات حدود بعض وغیرت السابقة، المفاهیم من العدید في النظر بإعادة اللجنة

 تكن لم ما كبر،أ عنایةب ومراجعته القائم، للموقفدقیق  تحلیل إجراء دون برر،مُ  غیر اإلشعاعي التعرض اعتبار معها ینبغي التي

 باالسم - تشمل لم رةالمذكو  االستثنائیة الظروف تلك حتى لكن. التعرض هذا بقبول سریع قرار اتخاذ تتطلب استثنائیة، ظروف هناك

 أعقبها ة،أسئل طرأت فقد - األمني الفحص في المؤینة األشعة استعمال أغراض بسببو  - ذلك ومع. األمني الفحص تطبیقات -

  .تهصحیر غ بدافع للفرد متعمد إشعاعي تعرضیتسبب في  األمني الفحص هذا في اللجنة توصیات تطبیق ألن ؛یةجدل إثارة

 شعاعیةاإل للوقایة الوطني المجلس وخاصة األمني، الفحص جوانب عن معلومات بتوفیر - أیضا – أخرى منظمات قامت ولقد) 14(

 النصیحة المجلس وفر) NCRP, 2003) (2003( لسنة) 16( رقم إصداره وفى. األمریكیة المتحدة الوالیات في) NCRP( والقیاسات

 بعض بشأن النصیحة) NCRP, 2007) (2007( لسنة) 20( رقم إصداره فى المجلس وفر بینما. للبشر األمني الفحص بشأن

 التالیین صداریناإل فى المجلس وتناول. عالیة بطاقة السینیة األشعة ینتج معجل بواسطة للبضائع؛ األمني بالفحص المتعلقة الجوانب

 الكشف بتكنولوجیات الصلة ذات اإلشعاعیة الوقایة جوانب -) NCRP, 2011b) (22( ورقم ،)NCRP, 2011a) (21( رقم -

  .النشطة

 إلنسان،ا جسم على المؤینة األشعة استخدام لحظر محددة مواقف - الحاالت بعض في - اإلقلیمیة أو الوطنیة السلطات تتخذ) 15(

 العدید ظهرتو  .األمني الماسح من معین نوع واستخدام بتبریر تتعلق قرارات توجد أخرى حاالت وفي. الطبیة الدواعي حاالت في إال



 

19 
 

 مثل - ئاتالهی بعض أبرزت وقد. تجاریا المتاحة األنظمة مختلف من اإلشعاعى التعرض جرعات قیم حول المستقلة التقییمات من

 األمني، الفحص أنظمة لتبریر عدة توجیهات - )ISCORS, 2008( اإلشعاعیة للمعاییر األمریكیة التوجیهیة الوكاالت لجنة

 بهذا الخاصة القرارات رلتطو  والمتابع. الفحصهذا  تبریر تم ما إذا حالة في اتباعها یتعین التي اإلشعاعیة للوقایة التنفیذیة والخطوات

  .التهدیدات تلك لمجابهة المتاحة والتكنولوجیات البیئة، تهدید في المستمر تغیرحدة ال مع تطورها یلحظ الشأن

 سبیل وعلى .الدولیة الهیئات أعمال یخص فیما األمني الفحص في المؤینة األشعة باستخدام المحیطة القضایا فحص تم كما) 16(

 عن الكشف ذلك في بما طبیة، غیر لدواعي البشر على المؤینة األشعة استخدامإلى  العالمیة الصحة منظمة تدع فقد المثال

 تاحتُ  ال عندما إال یتم أن ینبغي ال الفحص هذا أن إلى تقریرال خلص). WHO, 1977( أصدرته فني تقریر في ذلك وورد األسلحة،

 هذا وفى. الوقایة ألمثلة الجرعة إدارة إلى الحاجة على - بشدة – وأكدت. المخاطر من أدنى حد ذات - مقبولةو  – بدیلة طرق

 ,IACRS( اإلشعاعي األمان بشأن المشتركة الوكاالت لجنة عن صدرت معلوماتیة ورقة األخیرة اآلونة في وردت فقد الصدد

 عام دیسمبر وفي. الوطنیة المتطلبات وأجملت المتعلقة، االتجاهات وأوجزت الصلة، ذات القضایا بعض فیها حددت ،)2010

 األمنىة لماسحاتا استخدام تبریرات بشأن - وافى شبه – بیانا اإلشعاعیة بالوقایة المختصة األوروبیة الهیئات رؤساء نشر) 2010(

  ).HERCA, 2010( أمنیة لدواعي الجسم كامل فحص في السینیة األشعة استخدام على عملها في تعتمد التي

 الدولیة الراعیة الهیئات مع بالتعاون) IAEA( الذریة للطاقة الدولیة الوكالة أعادت -) 2011( عام في بالتحدید – مؤخراو ) 17(

 وبعد). IAEA, 2011( جیدة بصورة ونقحتها المشعة، المصادر وأمان المؤینة األشعة من للوقایة األساسیة األمان معاییر في النظر

 األجسام عن شفللك المؤینة األشعة باستخدام البشري التصویر أن مقتضاه حكما تتضمن ىالتو  ،المعدلة المعاییر صدرت التنقیح

 وفى. لحكومةا تبررها أن یجب - القومي لألمن تهدیدا تشكل أو اإلجرامیة، األعمال في استخدامها یمكن والتي - وسیلة بأى المخفاة

 التبریر، بقرار بطةالمرت المتطلبات من المزید تنفیذ االعتبار في الوضع یجب فإنه البشري؛ التصویر هذا مثل الحكومة ریبر ت حالة

  .المختصة الرقابیة الجهة إشرافإلزامى ب شرط توافرمع  للتطبیق، قابلة تكون أن على

 بشأن) EURATOM( الذریة للطاقة األوروبیة المنظمة تشریعات في النظر إعادة مؤخرا األوروبیة المفوضیة اقترحت وقد) 18(

 استخدام كذل في بما طبیة، غیر ألغراض اإلشعاعى للتصویر البشر تعرض بشأن ؛قانونیة أحكاما تتضمن ،اإلشعاعیة الوقایة

 سوف فإنها القانونیة األحكام تلك اعتماد وبعد). EURATOM, 2012) (2012( عام وذلك األمني، الفحص في المؤینة األشعة

 االتحاد في الطیران أمن األخیر التنقیح أعطى وقد). EU( األوروبي االتحاد في األعضاء) 27( ال للدول قانونا ملزمة تكون
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 االتحاد مطارات يف الرئیسي األمني الفحص وسائل من كوسیلة البشریة ةیاألمن الماسحات باستخدام تخویال بمثابة یعد ما األوروبي

  ). EU, 2011( كوسیلة فحص أولى منذ البدایة المؤینة األشعة -بالفعل  – تستخدم التي تلك باستثناء أمنیة، لدواعى األوروبي،

 للتعرض األداء معاییر - باإلجماع - المعاییر في مختصة مختلفة ودولیة محلیة منظمات طورت فقد الشأن ذات وفى) 19(

 ولیةالد المعاییر منظمة الهیئات تلك ومن. أمني قلق بمصادر المرتبطة األهداف عن الكشف في األداء ومواصفات اإلشعاعي،

)ISO(، الدولیة تقنیة الكهرو واللجنة )IEC(، للمعاییر األمریكي الوطني والمعهد )ANSI .(  

 واحدة، مرة للفحص الفعالة الجرعة حد - اآلراء بتوافق -) ANSI( للمعاییر األمریكي الوطني المعهد نشر) 2002( عام في) 20(

 عالةالف الجرعة قیمة زیدت بأال أنشأه الذي المعیار هذا في المعهد أقر وقد). ANSI, 2002( سیفرت میكرو) 0.1( بقیمة قدرها والتي

. شعةباأل األمني الفحص نظام تطبق مفردة، منشأة أي من للفرد متتالیة شهرا) 12( فترة أي في فعالة جرعة سیفرت مللي) 0.25( عن

 عوضا أمنى، فحص عملیات عدة على تنطوي قد والتي ،)الفحص( مصطلح إلى لإلشارة وتعدیله المقیاس هذا تحدیث تم بعد وفیما

  ).ANSI, 2009( واحدة صورة عن

 السینیة األشعة ألنظمة) IEC 62463( الكود ذي الدولي معیارها) IEC( الدولیة تقنیة الكهرو اللجنة نشرت) 2010( عام وفي) 21(

 دویوج. األمني الفحص ألنظمة اإلشعاعیة األداء معاییر المقیاس هذا ویتیح). IEC, 2010a( لألفراد األمني الفحص في المستخدمة

 بأنظمة التقاطها یتم صور أداء قیاس - اإلشعاع أجهزة( عن ،)IEC 62709( ورمزه كاملة، تفاصیله نشر تم آخر قیاسى مشروع

 اختصارا – علیه نطلق أن یمكن ما أو ،)للبشر األمني الفحص أنظمة في االثنین وُیستخدم جاما، أشعة بأجهزة أو السینیة، األشعة

). IEC 62523( بكود دولي معیار) IEC( الدولیة تقنیة الكهرو اللجنة نشرت فقد ذلك على وعالوة). IEC, 2014" (الوقایة"  -

  ).IEC, 2010b( والمركبات البضائع على باألشعة التفتیش أنظمة یغطي الكود وهذا

في هذا  –نسبیا  –طویل ال التاریخ من الرغم على األمني، الفحص في اإلشعاع استخدام بشأن الیوم حتى الجدل یتواصل) 22(

 القرار، تخاذا عملیة في اإلشعاعیة الوقایة به تقوم أن یمكن الذي والدور األداء، ومعاییر المواصفات، مختلف التعرف علىو  ،المجال

 وضحتها التي یةالكیف بشأن النصیحة تقدیم إلى الكتاب هذا ویهدف. الفحص هذا مثل توظیف تم ما إذا للوقایة، اللجنة إطار وتطبیق

 هذه تنطبقو . االستخدام بتبریر قرار اتخاذ حالة في األمني، الفحص إطار في اإلشعاعیة الوقایة مبادئ لتطبیق الدولیة اللجنة

 حصالف فى استخدامها تم أو ال، أم األغراض لهذه خصیصا صممت قد المستخدمة ةدَ عِ المُ  كانت إذا عما النظر بغض النصیحة

  .اإلشعاعیة الطبیة المعدات مثل األخرى، األصلیة الدواعي بعض إلى جانب األمني
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  األمني الفحص أنظمة. 3

 التفتیش نقاط عند األفراد، عن للكشف المؤینة، األشعة تستخدم التي األمني الفحص أنظمة من متنوعة مجموعة حالیا تتواجد) 23(

 االنتقالیة، األشعة قیاس تقنیة والثانیة االرتدادي، التشتت تقنیة هي األولى تقنیتین؛ على – أساسا – األنظمة تلك وتعتمد. األمنیة

  .السابقتین التقنیتین مزج على تعتمد ثالثة تقنیة وتتوافر. تصویره المراد الهدف اختراقها بعد وذلك

 اإلشعاعى الفحص ظمنُ  واستخدام إدخال بعد الجماهیر بین - متواصل وجدال - مكثفة مناقشات تولدتوفى بدایات االستخدام ) 24(

 االعتبارات على - منها كبیر جزء فى - تركزت قد المناقشات تلك معظم أن األمر في والغریب. متعددة أماكن في أمنیا األفراد لفحص

 خالل نم الرؤیة على األنظمة هذه قدرة بسبب الخصوصیة؛ انتهاك بشأن المخاوف ثارت المثال سبیل فعلى اإلشعاعیة؛ غیر

 أدى وقد. ةالمؤین األشعة استخدام ألنظمة نوعها من فریدة لیست ولكنها معالجة، إلى تحتاج بالتأكید المخاوف هذه مثل. المالبس

 - فقط - تقومو  الفرد، لجسم مفصلة صورة إلزالة المعالجة، نظم برامج ذلك في بما وتقویتها، األنظمة تلك صقل استمرار إلى ذلك

 مخطط جردم هو الفحص عملیات على القائم أمام عرضه یتم ما أن یعنى بما األمني؛ للقلق مدعاة تكون قد التي العناصر بعرض

 بالصور االحتفاظ حول القانونیة الناحیة من كثیرة أسئلة أثیرت فقد وبالمثل. المألوفة غیر أو الغریبة، األجسام على والتركیز للفرد، عام

 البالغ االهتمام من وعبن األسئلة تلك كل تناول ویجب. كان غرض ألي مستقبال واسترجاعها بها، المرتبطة والوثائق فحصها، یتم التي

 على مةالقائ األنظمة استخدام حول الحوار من جزءقد ُأثیرت ك أیضا القضایا هذه نفس وكانت. الشاملة القرار اتخاذ عملیة في

 األمني لفحصا ألنظمة نوعها من فریدة لیست فهى – قوله سبق وكما – وبالتالي المیكروویف، أفران مثل البدیلة التكنولوجیات

  .المؤینة األشعة باستخدام

 من نوع لك من المحتملة اإلشعاعیة المساهمات لشرح المستخدمة؛ المعدات وأنواع فئات وصف یتم سوف التالیة السطور في) 25(

 ما إذا مهما سلی اإلشعاعیة الوقایة نظر وجهة من فإنه النقطة هذه من وانطالقا. األمني الفحص عملیات في الشائعة التقنیات أنواع

. ال أم والعالج الطبي التشخیص مثل معین، لغرض - أصال - مقصود كان الفحص في المطبق النظام أو المستخدم الجهاز كان

 ،للتعرض الفعلیة فالظرو تلك التي توضح  هيالفعلیة  األهمیة ذات القضایافإن  –كمتخصصین في الوقایة اإلشعاعیة  –بالنسبة لنا 

  .فیها النظر یجري التي االستخدامحاالت و 
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  االرتدادي التشتت تكنولوجیا. 1. 3

 تكون أن حتملیُ  التي األهداف لتصویر -  أساسا - وتستخدم للبشر، األمني للفحص االرتدادي التشتت تكنولوجیا ُصممت) 26(

 صورة لكل - تقریبا - سیفرت میكرو) 0.1( األنظمة لهذه الفرد تعرض نتیجة الفعالة اإلشعاعیة الجرعة وتبلغ. المالبس تحت مخبأة

 لتعرضا توزیع فإن ذلك على وعالوة. جانبیة أو خلفیة الصورة كون حالة في القیمة تلك تقل بینما الجسم، من األمامي للجزء

 هي تخدمةالمس الطاقات ألن الجلد؛ على - الغالب في - یتركز ألنه ضئیال؛ یكون قد العمیقة واألعضاء األنسجة على اإلشعاعي

 لجسما اختراق نع التي تبلغ من الضعف اإلشعاعى حدا تعجز معه – )كیفكیلو إلیكترون فولت ( 35 من أقل – الناعمة الطاقة

 یكون وقد ،المستخدمة األجهزة مواصفات على تتوقف اإلشعاعي التعرض قیم أن على التأكید یمكن الدقة من ولمزید. ملحوظ بشكل

 مرات لفردل صورة التقاط الضروري من یكون قد - األحیان بعض فى - أنه االعتبار في وضعه یجب الذي واألمر. تفاوت بینها

. األمنیة الحالمص لتلبیة المطلوبة المعلومات على الحصول بهدف الجانبین؛ من ورابعة وثالثة خلفیة، وثانیة أمامیة، صورة عدة؛

 إلشعاعيا التعرض عن الناجمة الجرعة من - بالتأكید – أكبر تكون سوف الشامل الفحص هذا خالل) اإلجمالیة الجرعة( فإن وهكذا،

  .والمواد ائعللبض اإلشعاعى الفحص في - أیضا - مفیدة االرتدادي التشتت أنظمة تكون قد معینة ظروف في أنه ُیذكر. واحدة لمرة

 وبسرعة ،قطين نمط في ،المعنى الهدف تفحص التيو  ،المؤینة األشعة من ضیقة حزمةفي تشغیلها على  األنظمة هذه عتمدوت) 27(

 المشتتة ألشعةا عن الكشفب ؛ من ثم تقومالسینیة ألشعةا مصدر فیهُیوجد  الذي الجانب نفس على الكبیرة الكواشف وتوجد. عالیة

  .السینیة لألشعة االرتدادي التشتت لطریقة مخطط) 3.1( رقم الشكل ویبین. األمنى للفحص تعرض الذي الفرد جسد من أخرى مرة

  

  أثناء التشغیل السینیة لألشعة االرتدادي التشتت طریقة ):1. 3الشكل رقم (



 

23 
 

 من - جدا - صغیر جزء مجرد هى االرتدادي التشتت بنظام فحصه یتم الذي الفرد یتلقاها التي اإلشعاعیة الجرعةقیمة  إن) 28(

 أدنى لجرعةا تلك قیمة فإن -ال الحصر  – المثال سبیل علىو  .األخرى المصادر من یومیا یتلقاه الذي اإلجمالى اإلشعاعي التعرض

 الجرعة فسنقیمة  – تقریبا – وتعادل السینیة، باألشعة للصدر النموذجي الفحص خالل یتلقاها التي الجرعة من مرة) 1000( ب

  .ةشاهق ارتفاعات على الطیران حالتر  في دقائق بضع خالل الكونیة األشعة من المتلقاة اإلشعاعیة

 وتم. جوا أو بحرا أو برا للقادمین المختلفة، الوطنیة الدخول ونقاط الحدودیة، المعابر على الخدمة في األنظمة هذه ضعتوُ  قدل) 29(

 تهریب أو للمساجین، والممنوعات المخدرات دخول لمنع جادة  محاولة في السجون؛ ومخارج مداخل علي - كذلك – تنصیبها

بدأب ُیحسدون  ستهاممار  عن یكفون ال التي األبدیة، الهروب ومحاوالت القالقل، إثارة في یستخدمونها قد والتي إلیهم، الخفیفة األسلحة

 نظم استخدام لتنفیذ ؛)2009( عام في - سابقا إلیه أشرنا الذي – اإلرهابى الطائرة حدث بعد هائلة ضغوط مورست قدلو . علیه

  .وقوعها قبل الحوادث منعجادة ل ولةامحفي  الطائرات؛ ركاب عنالدقیق  لكشففي ا اإلشعاعى التصویر

  

  االنتقالیة التقنیة. 2. 3 

 عن لكشفا األساسیة أهدافها ومن الهدف، عبر تنتقل التي األشعة قیاس على تعتمد التي اإلشعاعى الكشف نظم تستخدم) 30(

 الفعالة لجرعةا قیمة وتزید. الجلد تحت زرعها تم حتى أو الجسم، تجاویف في المخبأة تلك أو ابتالعها، تم یكون قد التي األجسام

 المتلقاة هانظیر  عن – للبشر األمني للفحص تصمیمها تم إن حالة في – الفحصى النظام من النوع لهذا فحص مرة كل عن الناجمة

 لمعدةا لتصمیم تبعا القیمة؛ تلك تتجاوز وأحیانا سیفرت، میكرو) 5-2( بین ما القیمة تلك وتتراوح االرتدادى، التشتت أنظمة بواسطة

 فإن السبب ولهذا. بةوالمتراك المختلفة الجسم طبقات تبین أنها األساسیة االنتقالیة التقنیة میزة فإن ذلك ومع. الفحص في المستخدمة

  .االرتدادي التشتت صور من تعقیدا أكثر التقنیة بهذه أخذها تم التي الصور تفسیر

 الذيو  عاعى،اإلش الكاشف إلى وصولها ثم ومن للهدف، المؤینة األشعة اختراق طریق عن الصورة تكوین یتم األنظمة هذه وفى) 31(

 آلیا، المولدة ةالسینی األشعة تكون قد األجهزة هذه تنتجها التي واألشعة. المؤینة األشعة لمصدر المقابل اآلخر الجانب على ُیوضع

  .المنظومة لهذه التخطیطى الشكلى) 2. 3( الشكل ویبین. جاما أشعة منها تنبعث مشعة نظائر أو
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  االنتقالیة السینیة األشعة تشغیل فكرة): 2. 3( رقم الشكل

  

 واألسلحة دراتالمختهریب  لمنع المأهولة؛ غیر والمركبات البضائع لفحص - أیضا – االنتقالیة األشعة قیاس أنظمة وتستخدم) 32(

 على ولللحص بكثیر؛ أعلى ذات طاقة أشعة - عادة - للبضائع األمنى الفحص أنظمة تستخدم. من نفس الشاكلة الممنوعاتكل و 

 قد ذلك، عوم. لألفراد األمني للفحص مصممة لیست النظم هذه ومثل. الكبیرة ألجسامواضحة ل صورة إلنشاء الضروري االختراق

 ).5( رقم لبابا في الحالة هذا مناقشة یتم وسوف. لألفراد اإلشعاعي التعرض إمكانیة إلى تؤدي استعمالها أثناء خاصة ظروف تنشأ

 لمصنعةا الشركات بعض بدأت فقد المثال سبیل وعلى. التطور في األمني الفحص أنظمة تستمر سوف األجهزة كل وكعادة) 33(

 هذه تتسبب أن ملویحت. بینهما والمزج االنتقالیة، واألشعة االرتدادي، التشتت التقنیتین؛ كال تستخدم أنظمة تقدیم فى - اآلن من –

 واألفراد ألمني،ا للفحص المعرضین األفراد لها یتعرض التي الجرعات تقییم في سیما وال إضافیة، إشعاعیة تحدیات في األنظمة

  .وقت تشغیل منظومة الفحص األمني الفحص منطقة من قریبة مناطق في للتواجد ظروفهم تسوقهم قد الذین اآلخرین
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 النشط الكشف تقنیة. 3. 3

 كشفها، یمكن عةأش منها تنبعث كى المادة لتحفیز الجسیمیة؛ اإلشعاعات من مختلفة أشعة أنواع النشط الكشف تقنیة تستخدم) 34(

 بشكل - منها عثةالمنب األشعة طاقة مستویات وتكون. بطبیعتها مشعة غیر االعتبار موضع المواد فیها تكون التي الحاالت في وذلك

 شعاع، استخدامب األنظمة تلك تشغیل ویتم. فحصال أماكن في المناسبة الوقائیة الدروع ماستخدا تمی لم وٕان جدا، منخفضة - طبیعي

 ةقابل مواد على احتوائه في یشتبه الذي - معین مكان أو مادى جسم مجرد كان سواء – الهدف یجبر مخضرم، كمحقق یعمل

 معینة أنواع دتوج لو محدد وكمثال. یعهدهما في نفسه من قبل، بكل دقة وأمانة، لم تفاصیله بكل البوح على متفجرة أو لالنشطار

 علیه افظتح ما بكل تدلى ثم ومن ضغطه؛ تحت تنهار أن إلى بها یؤدى مما بتنشیطها؛ یقوم الشعاع هذا فإن المتفجرة المواد من

 أنها نىیع مما اإلنسان؛ أصابع ببصمات أشبه أنها دقتها من تبلغ لها، ممیزة إشعاعیة طاقات صورة في ،من أسرار – طویال –

 المادة، لتلك والكیفى الكمي التحدید في تساعد وٕانما فقط؛ هذا لیس. كانت أیا االنتباه طى المادة طبیعة على التعرف في مثالیة

 مسافة من - علیه غبار ال تحدیدا – المواد تلك هویة تحدد أنها األجهزة هذه في ما وأهم. المستهدفة المواد في – أیضا – وموضعها

  .بعیدة
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 الوقایة نظام. 4

  اإلشعاعي التعرض حاالت. 1. 4

 

 ثالث إلى وقسمتها اإلشعاعي، التعرض مواقف) 2007( لعام) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة توصیات نظمت) 35(

 شأتن. القائمة اإلشعاعي التعرض وحاالت الطوارئ، حاالت في اإلشعاعي والتعرض المخطط، اإلشعاعي التعرض: هي حاالت

 تعرضال حاالت تؤدي. بواسطة إدارة محترفة وتشغیلها المشعة للمصادر المتعمد اإلدخال عن المخططة اإلشعاعي التعرض حاالت

 على قعالمتو  غیر أو ،المحتمل اإلشعاعي والتعرض - المتوقع علیه ُیطلق – العادي اإلشعاعي التعرض إلى المخططة اإلشعاعي

 یحدث ولكن المخططة، اإلشعاعي التعرض حاالت تشغیل أثناء الطوارئ لحاالت اإلشعاعي التعرض حاالت تحدث بینما. سواء حد

 روریةض إجراءات اتخاذ معه یتطلب مما متوقع؛ غیر آخر موقف أي نتیجة أو المصدر، على السیطرة فقدان حالة إلى یؤدى ما خطأ

 حاالت فتعری یمكن فإنه وأخیرا. فیها المرغوب غیر العواقب تقلیل أوالتداعیات الوخیمة،  – اإلمكان قدرب – لتجنب وعاجلة؛

 عند یتم لكنو  الرادون، غاز مثل منعه؛ یمكن وال بالفعل، موجود المصدر فیها یكون التي الحاالت بأنها القائمة اإلشعاعي التعرض

 حد أدنى إلى المحتملة المخاطر تقلیل من للتأكد عنه؛ الناجمة – الصلة ذات - اإلشعاعیة التعرضات على بالسیطرة قرار اتخاذ

 للحوادث تمیةح كنتیجة اإلشعاعیة التعرضات إلى باإلضافة الطبیعیة، اإلشعاعیة التعرضات الحالة تلك وتشمل. تحقیقه یمكن

 .العالم ستوىم على المختلفة الممارسات مجموع وكذلك ،، وتجارب البدایات في صراع الدول على الصدارةالسابقة والنوویة اإلشعاعیة

. المخططة عياإلشعا التعرض حاالت من حالة اباعتباره األمني الفحص في شعةاأل استخدام مع التعامل ینبغي أنه اللجنة ترى) 36(

 في معه املللتع الجید التخطیط یتم ثم من متعمد؛ به والتعامل واضح، لهدف المشع المصدر إحضار یكون الحاالت هذه مثل وفي

 منذ ذلكو  المؤینة، األشعة مخاطر ضد المناسبة الوقایة لضمان الكافیة؛ الضوابط لسن المناسبة الفرصة یتیح مما الحاالت؛ كل

. معینة وفظر  ظل في وذلك المخططة، الحاالت مع تتوافق ال حاالت تنشأ قد ولكن. فعلیا النشاط ممارسة في البدء وقبل البدایة،

  .الخامس) 5( الباب في الحاالت تلك مناقشة ویتم
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 اإلشعاعي التعرض فئات. 2. 4

 الطبي، المجال في والعاملین والمرضى المهنیین،: هي الفئات هذه. إشعاعیة تعرضات تتلقى فئات ثالث بین اللجنة تمیز) 37(

. فیها تعمل التي لعملا لظروف طبیعیة كنتیجة إشعاعیة تعرضات تتلقى فإنها المهنیین وهي األولى للفئة بالنسبة. الجمهور وأخیرا

 اطقالمن لتصنیف تبعا مقیال اختالف مع – المهنیین عمل أماكن من مكان كل في یةإشعاعمناسیب  وجود وبسبب ذلك، ومع

 نتیجة كونت أن یجب بأنها التعرضات تلك وبررت المهنیة، للتعرضات حدود اللجنة أرست فقد –والقطاعات داخل تلك المناطق 

 التي الوقائیة تباراتاالع كافة بتنفیذ – بالتأكید – قبلها تقوم والتي المشغلة، الجهة إدارة ولیةئمس تحت یتم الذي وهو المخطط، العمل

لفوائد المتوقعة ا محصلة ضرورة أن تكون مع تحقیقه، یمكن حد أدنى إلى اإلشعاعیة التعرضات قیم بتقلیل العاملین؛ حمایة تكفل

 يف واالقتصادیة االجتماعیة العواملمن احتماالت مجموع المخاطر واألضرار الحالیة والمستقبلیة، مع وضع  –بكثیر  –أكبر 

 عالج أثناء أو األسنان، حالة تشخیص مثل المرض؛ تشخیص محاوالت نتیجة فیحدث الطبي اإلشعاعي التعرض أما. االعتبار

 حد یملكون – دائما – المهنیین لكن العمل. طبیعة بسبب مهنیة؛ تعرضات لإلشعاع یتعرضون الذین أولئك بخالف هذا. األشخاص

 للمرضى والراحة الدعم وسائل تقدیم یمكنهم هذا وعلى الجمهور؛ لفئة ینتمون الذین المرضى من بغیرهم مقارنة ،العلم من أعلى

 برنامج يف -طواعیة  –ون یشتركلمن وتوجد نماذج تعرض أخرى غیر شائعة؛ مثلما یحدث . كبرى ألضرار التعرض بدون طواعیة،

 من األمر لیهع ینطوى بما -قبل المشاركة  – یعلمون وهم متباینة، إشعاعیة تعرضات على تنطوي التي الحیویة الطبیة البحوث

 ضاتتعر  باستثناء اإلشعاعي التعرض حاالت جمیع تشمل فهى – الجمهور فئة وهي – عددا األكبر الفئة أما. محتملة مخاطر

 .الطبي المجال في والعاملین المرضى وفئة المهنیین، فئة السابقتین؛ الفئتین

. هوروالجم المهنیین من لكال إشعاعیة تعرضات حدوث إلى األمني الفحص في المشعة والمواد اإلشعاع استخدام یؤدي قد) 38(

 وصیانتها، صالفح معدات ومراقبة تشغیل على یعملون الذین هم المهني اإلشعاعي التعرض من یعانون الذین األفراد فإن العادة وفى

 الذین آلخرینا األفراد أما. المصدر تشغیل عملیة على السیطرة إحكام أجل من ضروریة هى والتي بها، المرتبطة األنشطة من وغیرها

 كأفراد هممعاملت فیجب اإلشعاعي الفحص إجراء منطقة من مقربة على یكونون قد - سبب ألى – ولكنهم إشعاعیا فحصهم یتم لم

 .الجمهور من

في  – تعرضال قیم نولذلك فإ الجمهور؛ تعرض مصادر أحد أمنیة لدواعي إشعاعیا فحصهم یتم الذین األفراد تعرض وُیعتبر) 39(

 وترى. السنة في سیفرت مللى) 1( النهائیة القیمة تتعدى أال على المصادر، باقىقیم التعرض ل إلى ُتضاف یجب أن –تلك الحالة 

 كما - لهم صیةشخ خیارات نتیجة یتم لألفراد اإلشعاعي الفحص كان إذا عما النظر بغض بحذافیرها، تنطبق العبارة هذه أن اللجنة
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 عملهم هاممتأدیة  نتیجة أو - عالمیا أو محلیا المفضلة، أماكنهم في إجازات لقضاء بالمطارات الفحص بوابات عبور أثناء یحدث

 أو الوثائق نقلب المخولین السعاة أو بالعمل، خاصة مهام في یسافرون الذین واألفراد الطائرة، طاقم مثل رواتبهم، علیها یتلقون التي

 بوابات عبور ؛ مما یستلزماآلمنة المنطقة ضمنمناطق بعینها، والتي تقع  إلى الوصول أعمالهم طبیعة تتطلب الذین األفراد أو المواد،

 یخضع التي التشغیل إدارة مسئولیة لیست - عموما - وهى متعمدة، مخاطر هي المخاطر هذه كلوٕاذن فإن . األمني الفحص

من  صبحی وهكذا،. الفرد بصحة وال المشعة، المواد وتداول اإلشعاع مع بالعمل ال مباشرة عالقة لها ولیست بل الفرد، لسلطانها

 فمن وجدواها هاتبریر  ثبت وٕاذا. من عدمها اإلشعاعیة التعرضات هذه مثل تبریراتبمنطقیة  والدقیق الكامل االهتمام ءاألولویات إبدا

 في بما واضح، شكلب األمنیة االحتیاجات تحدید ینبغي فإنه الصدد، هذا وفي. المتاحة الوقایة سبلبتطبیق  لألمثلة السعي الضرورى

 الخطر مالیةاحت زیادة أو ،التهدیدهذا  تأكید تم إذا إال فعال فحص إجراء یتم العلى أ المرتبطة، والمخاطر ،التهدید وحجم أنواع ذلك

 الجمهور، أفراد من تعرض هأنعلى  – أیضا - المواد لفحص نتیجة مباشرة یتعرضون قد الذین األفراد تعرض اعتبار وینبغى. المتوقع

  .)5( فصل الخامسال في - بالتفصیل - مناقشة تلك الجزئیة تمت وقد
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 التبریر. 3. 4

 اللجنة وصیاتت خالل ومن. اإلشعاعي التعرض حاالت جمیع في ُیطبقان اللذین األساسیین المبدأین أحد التبریر مبدأ ُیعتبر) 40(

 شعاعياإل بالتعرض قرار أي قبول یمكن لكي أنهیعنى  التبریر مبدأ أن یتضح) ICRP, 2007) (103( رقم الكتاب فى وردت التي

 حصلةمالكفة التي ُتوضع بها  فوقت أنالنظر بتمعن في كفتى المیزان؛ حیث یجب  دائما یتطلب فإن األمر –دون غضاضة  –

ى المدى عل المتوقعةالمحتملة والمخاطر  األضرار مجموع استخدام المصدر المشع نظیرتها التي تنوء بحمل عن الناتجة المنافع

 أن الخدمة في دجدی مشع مصدر إدخال تستلزم التي المخططة اإلشعاعي التعرض لحاالت بالنسبة أنه اللجنة وتؤكد. القریب والبعید

 كذلك – المهم نوم. طیلة فترة استخدامه هعن نتجی قد الذي الضرر مجمل ككل والمجتمع للفرد استخدامه عن الناتجة المنفعة تفوق

 - للنظر ماسة ةحاج توجد األخالقیة الناحیة ومن. التبریر قرار في تؤخذ أن یجب المجتمع على تعود التي الفوائد أن على التأكید -

 مجموعات على - مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة – تعود قد التي والفوائد للفرد، ضرارواأل المنافع مجموع من كل في - صریح بشكل

 .كذلك ككل المجتمعدون اغفال انعكاسات االستخدام على  األفراد، من محددة

 مع معین، قتراحا على المترتبة واآلثار ،الممكنة الفوائد كل دراسة تتطلب أنها یعنى بما السمات؛ متعددة عملیة هو التبریرإن ) 41(

 فیه ستخدمیُ  الذي النشاط إلدارة صافیة فائدة هناك تكان إذا ما لتحدید متاحة، تكون قد التي البدائل مختلف االعتبار بعین األخذ

 في المؤینة ألشعةا استخدام تبریر یتضح أن العملیة هذه في تضمینها یجب التي األمنیة القضایا إلى وبالنظر. ال أم المشع المصدر

 .، وقرار یجب أن تتخذه السلطات المسئولة رسمیاحكومیة وظیفة - تقریبا - هو األمني الفحص

 النظر یتعین التي العواقب أن) ICRP, 2007) (103( رقم الكتاب فى وردت التي اللجنة توصیات من - كذلك - یتضح) 42(

 المترتبة لفوائدا ومحصلة التكالیف، وجملة األخرى، المخاطر -أیضا  – تشمل بل باإلشعاع؛ ترتبط التي تلك على تقتصر ال فیها

 التي عةالمتوق المخاطر حدأ سوى یمثل ال اإلشعاع أن یعنى وهذا. فیه المشع المصدر استخدام یتم الذي النشاط، هذا ممارسة على

 لكي بأنه جنةالل توصي األسباب ولهذه. اإلشعاعیة الوقایة نطاق وراء ما إلى التبریر یذهب وبالتالي. االعتبار بعین أخذها یجب

 الذكر عن غنى هو ومما. المحتملة المخاطر كل علیها الحصول یتم التي الفوائد تفوق أن یتطلب األمر فإن بررةمُ  الممارسة تكون

 خارج مهمة للجمیع المتاحة البدائل أفضل عن البحث ولكن القرار، اتخاذ عملیة فى اإلشعاعیة الوقایة سلطات تشارك أن یجب أنه

 .السلطات هذه مسئولیة نطاق

 أنظمة في المشعة والمواد اإلشعاع استخدام بأن االدعاء) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة دور من لیس: للتأكید) 43(

 مقنعا تبریرا طلبیت استثنائي ظرف هو األفراد لفحص المؤینة األشعة استخدام أن تعتقد فاللجنة. ال أم یبرره ما له األمني الفحص
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 رقم الكتاب ىف مالحظته تم وكما. من تلقاء نفسه مقبول أو بررمُ  الفحص هذا أن افتراض یتم أن - عام بشكل - ینبغي وال. وحذرا

)103) (ICRP, 2007 (حالةإلى  وبالنظر. المقترح النشاط على المترتبة واآلثار الفوائد كل في النظر الضروري من أنه یتضح 

 ینبغي ال إنهف یبرره ما له یكن لم إن إنه أهمها العوامل؛ من عدد في النظر من بد الف الحالي الكتابالتي یناقشها  األمني الفحص

 .ممارسته

 

 األفراد فحص تبریر. 1. 3. 4

 كما الفرد، صحة في المساهمة شأنها من التي المعلومات توفیر إلى األمني الفحص خالل للفرد اإلشعاعي التعرض یهدف ال) 44(

 األفراد ىعل تنعكس التي المؤكدة الفائدة أن إلى نخلص أن یمكن فإنه ذلك ومع. الطبیة اإلشعاعي التعرض حاالت في الحال هو

 فوائد توجد ذلك على ةوعالو . ، ذات ارتباط بتلك البیئةمعینة تهدیدات جملة من فیها یتواجدون التي البیئة تأمین من التأكدتتمثل في 

 ووقایة فة؛المختل التهدیدات مخاطر من -ككل  – المجتمع وقایة في تتمثل اإلشعاعیة؛ التعرضات هذه مثل عن تنجم قد اجتماعیة

 لتحتیةا البنیة تدمیر ومنع. العام النقل وسائل في - أعم نطاق على – أو المختلفة، واللقاءات االجتماعات في األفراد مجموعات

 .شتى أضرار عنه تنجم أن حتملیُ  إرهابى هجوم من بها الهامة والمعالم للدولة،

 اآلن – متاحة تكون قد التيو  ،البدیلة التقنیات في النظر - أیضا - المؤینة األشعة باستخدام ترتبط التي التبریر قرارات وتشمل) 45(

 على تشغیلها يف البدیلة تقنیاتال هذه تعتمد ال وقد. المؤینة باألشعة األمني الفحص وراء من المحددة األهداف لتحقیق - مستقبال أو

 أنه على لتأكیدل أخرى مرة ونعود. مختلفة إجرائیة بخیارات البدائل تلك جدا أن تفىالجید  وهذا جید، ولكن المؤینة، األشعة استخدام

 إلى اللجوءحتمیة بالجهات المستخدمة  – علنتُ حتى  أو –لزم تُ  أن) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة دورمن صمیم  لیس

ومن  .علیها األولویة لها تكون أن حتى أو معین، نشاط في المؤینة األشعة استخدام عن عوضا إشعاعیة، غیر بدائل استخدام

 االعتبار، ىط األهداف عن الكشف كفاءة مثل ؛في االختیار تؤثر قد اإلشعاعیة بالمعاییر صلة ذات لیست أخرى عواملالمعروف أن 

 األنظمة نم علیها الحصول یمكن التي المنافع كل على ذلك، إلى وما والموثوقیة، ،والدقة الفحص، عملیات إلجراء الالزم والوقت

 تتسبب فقد ار؛االعتب بعین تؤخذ أن یجب التي العوامل من مختلفة مجموعة توجد فإنه ذلك على وعالوة. المؤینة األشعة تستخدم التي

 راداألف ومضایقة إزعاج في سببا -حتى  – تكون أو ،، سواء عامة أو على نطاق محدودأخرى مخاطر في اإلشعاعیة غیر األنظمة

 التقنیات - تفضیلاء بمجرد اإلیح أو – لترجیح تمیل بأنها توصیاتها تفسیر یتم أن اللجنة تفضل وال. أمنیة لدواعى فحصهم یتم الذین

 استخدام رفض أو ترجیح في الفیصل أنإلى  سبق مما ونخلص. لها المختلفة البدائل أو المؤینة، األشعة استخدام على تعتمد التي
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 الفحص من ودالمقص الهدف إلى والوصول المنشود، الغرض تحقیق في فعالیتها هو المتاحة المختلفة األنظمة بین من معینة تقنیة

 .معین لسیاق في األمني

 ال؛ أي أنه إجبارى أم اختیارى أمر هو خاصة بتقنیة للفحص الخضوع كان إذا ماب یتعلق فیما كثیرا تُثار أخرى مسألة وثمة) 46(

 الفحص في ستخدمت قد التي البدائل هذه مثل بینهما؟ فیما االختیار یجوز هلمعها  بدیلة تقنیة توافر فى حالةو  .اجتیازه من مفر

 من شابه وما والتفتیش، الفحص في التقلیدي الیدوى األسلوب إلى اللجوء إمكانیة ومدى الدول، من عدد قبل من - بالفعل – مطلوبة

 تقنیات الستعمال المنفذة الترتیبات أن تدرك اللجنة أن فیه الشك الذي واألمر. أهمیته ومدى الفحص، لمكان تبعا تتنوع قد أسالیب،

 بغض الغرض، تناسب أن على – المطارات مثل - الخاصة الطبیعة ذات األمني الفحص أماكن في شائعة تكون أن ینبغي بدیلة

 المؤینة، عةاألش استخدام مخاطر عن المعلومات توفیر هو اإلشعاعیة الوقایة ودور. استخدامها یجري التي التقنیات أنواع عن النظر

 الضرورى منف المؤینة باألشعة األمني الفحص استخدام تبریر تم وٕاذا. ستخدامالا تبریر خالل مطلعة مناقشة في المساهمة وبالتالي

 مخاطرعن  –ال غبار علیه  –في توضیح  والمكثفة العمیقة المناقشات تلك جراءمن  علیها الحصول یتم التي المعلومات ُتسهم أن

 الفرد طىعتُ على أن  موثوقة، معلومات بتوافر ضمان شكل األخیر هذا یأخذو . التشغیلیة األنشطة خالل المؤینة األشعة استخدام

 أما. األمني الفحص عملیة من كجزء كافیة؛ بصورة المطلوبة المعرفة على الحصول في له أصیل كحق علیها؛ االطالع في الفرصة

 .)6. 4( البند في -الحقا  – عرضها فیتم المصلحة أصحاب مع المرنة والتفاعالت االتصاالت عن

 معلومات توفیر على تعمل بحیث المؤینة األشعة باستخدام تعمل التي األمني الفحص أنظمة تصمیم یتم أن الضرورى من) 47(

 بحالة فىت التى الضروریة الفحص مرات عدد عادة دورها تلعب التي العوامل وتشمل. اإلشعاعي التعرض من األدنى الحد مع مفیدة

 بداهة – فهومام یكون أنه بحیث موثوق، بشكل األنظمة تلك تعمل أن أیضا المهم ومن. الكفایة فیه بما الفحص لهذا الخاضع الفرد

 لنفس الفحص إعادة إلى اللجوء یتم المن ثم و  ضروري، لیس للفرد إضافي إشعاعي تعرض أي أن األنظمة هذه على للعاملین –

 أسماء ىعل اعتمادا ومرجعیة، ثقة ذات المستخدمة األجهزة كانت إذا إال ذلك یتحقق ولن كافیة، معلومات وجود عدم بسبب شخصال

 األثر؛ ذات عاعیةاإلش الجرعة ومتوسط النظام، أداء بشأن التوقعات تشمل ألن بحاجة التبریر عملیة فإن وبالتالي. المصنعین وخبرات

یفترض  ایةالوق لتحسین والتوقعات األهمیة في مماثلة اعتبارات مجموعة تتواجد سبق ما إلى وباإلضافة. االعتبار بعین ألخذها

 .المؤین اإلشعاع استخدام تبریر قبول تم إذا ،مراجعتها

 األهداف عن فالكش على القدرة مثل( الفحص نظام وكفاءة بأداء الصلة ذات الجمعیة للمعاییر المستمر بالتطویر اللجنة وتسلم) 48(

. مختلفة فحص مةأنظ بواسطة اإلشعاعي للفحص الخاضعین لألفراد المتوقعة والجرعة ،)محتملة تهدیدات اعتبارها یمكن التى المعنیة
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 تستخدم التي النظم لىع االعتماد بتبریر نهائي قرار إلى التوصل تم إذا وأنه التبریر، عملیة في المعاییر هذه باستخدام اللجنة وتوصي

 ).الوقایة أمثلة( المقصود األداء تحقیق مع یتفق بما اإلشعاعي، التعرض مستویات ألدنى األفضلیة ُتعطى أن فیجب المؤینة األشعة

 ینبغي فال الفعلب الغرض هذا في توظیفها وتم األفراد، عن الكشف أنظمة باستخدام التبریر قبول حالة في أنه اللجنة ترى كما) 49(

 عدة صیاتتو  مع اللجنة آراء تتفق االتجاه هذا وفى. الجمهور ألفراد السنویة اإلشعاعیة الجرعة حد من نذر بجزء سوى ُتسهم أن

 تضمین تم كما. االرتدادي التشتت ألنظمة) NCRP 2003( اإلشعاعیة والقیاسات للوقایة الوطنى المجلس مثل أخرى، منظماتل

 خالل من تطویر،ال قید مازالت التي تلك أو المتقدمة، المعدات بشأن اآلراء في وافقتت التي األداء معاییر من كجزء التوجیهى االرشاد

 بأنه اللجنة وتوصي). IEC 2010a( الدولیة تقنیة الكهرو واللجنة ،)ANSI 2009( للمعاییر األمریكي الوطني المعهد مثل هیئات

 عالقة ودوج مع ،التعرض حدودالتي تراعى التخطیط  دواعي یمثل ما وهو الجرعة، على كقیود القیم هذه إلى النظر یتم أن یجب

 لتعرضا حاالت عدد بشأن المفترضة والتوقعات الفحص، یستدعى حدث لكل الجرعة أو صورة، لكل الجرعة بین فصلت واضحة

 .سنویا المتوقعة اإلشعاعي

 في – عادة - تتسبب والتي االنتقالیة، الفحص أنظمة استخدام لمعاییر مستمرة تطویر عملیات اءجر ینبغي إ اآلن نفس وفى) 50(

 وقد. االت، تبعا لنظریة االحتمالفحص فیها یتم مرة كل في تأثیرا أكثر إشعاعیة جرعات على األمني للفحص المعرضین حصول

 لتبریر لالزمةا االستفادة تكون أن الحالة هذه وتستدعى الفحوص، لتلك المعرضین األفراد جرعات زیادة بسبب ذلك اللجنة الحظت

 لطبيا اإلشعاعي التعرض من العكس وعلى. من احتماالت المخاطر المحتملة كما سبق توضیحه أكبر األنظمة هذه مثل ممارسات

 - كاف وضوحب - التبریر یصف أن یستدعى مما الفرد؛ صحة على التأثیر في – مباشرة - یسهم ال الطبي غیر التصویر فإن

 برر،م غیر ألنظمةا هذه استخدام أن یعني ال وهذا. اإلشعاعیة التعرضات تلك یتلقون الذین األفراد یجنیها أن یفترض التي الفوائد

 . الفعلى خداماالست فحص قبل بدءال أهمیة إثبات ضرورة في یتمثل من مجرد التبریر النظرى؛ أهمیة أكثر عبء وجود یعني نهلك

وكمثال . فردال لنفس هتكرار  مرات عدد هوالفحص في قواعد بیانات  الحسبان في وضعها یجب التي االعتبارات أهم أحدإن ) 51(

 البرید شئون ىعل القائم أو الطیار مثل - واحد فرد فحص یتم أن الممكن من المطارات في فحصهم یتم الذین لألفراد بالنسبةفإنه 

 مجموعاتلا االعتبار في الوضع الضروري فمن ذلك، على وعالوة. شهریا وقد یكون أسبوعیا، حتى أو یومیا، مرات عدة - السریع

 موظفي المجموعات هذه تشملو . نسبیا كبیر بتكرار للتعرض - واجباتهم من كجزء - یضطرون قد الذین األشخاص من خرىاأل

 عنهم لویق الواحد، الیوم في عدة مرات األمنیة المنطقة من والخروج الدخول أثناء وذلك المختلفة، المطارات في األرضیة الخدمات

 یجب كلذل التعرض؛ تكرار في الذكر سابقة المجموعات عن – تماما – تختلف المجموعات هذه مثل. ن شابههموم الطیران، أطقم
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 الدخول ألن نیة؛مه إشعاعیة تعرضات أنها على المتكررة األمني الفحص مرات خالل یتلقونها التي اإلشعاعیة التعرضات مع التعامل

. ظیفةالو  متطلبات من جزء بمثابة أنه أي األمني؛ للفحص الخضوع بعد إال یتحقق لن - عملهم أماكن حیث – آمنة مناطق إلى

 لفحصا ، والتمرالمس التعرض هذا مثل - المهنیة واجباتهم أو - عملهم طبیعة تتطلب ال الذیناألفراد  هؤالء فإن هممننقیض ال وعلى

أجهزة الفحص ذاتها فإن تشغیلهم یفترض أن یكون بواسطة إدارة تشغیل أنظمة الفحص  معدات فحصمثل القائمین على  التكرارى

 الوقایة نفس داألفرا لهؤالء تتاح وأن الجمهور، كتعرض اإلشعاعي التعرض هذا مثل مع التعامل یتم بأن اللجنة توصي لذااألمنیة. و 

، مختلفةالاألفراد  اتمجموع التبریر عملیة في نتائج تلك التعرضات توقعات درجتُ  أن ینبغيكما . الجمهور ألفراد توفیرها یتم التي

 .حمایتهم نمتض استراتیجیات تنفیذفعال ل تخطیط سبب، على أن یتم وضع أليالذین قد یتواجدون بالقرب من معدات الفحص 

 اعتبار مكنیو . االعتبار في المتكرر األمني الفحص نشاط عن الناجمة الجماعیة الجرعة وضع - أیضا – یجب فإنه وبالطبع) 52(

 إلجراءاتطبیق افي جدوى وفعالیة ت وأیضا اإلشعاعیة، التقنیات مقارنة ؛ حیث تفید فىلألمثلة أداة بمثابة الجماعیة الفعالة الجرعة أن

 استخدام لىع المترتبة اآلثار بین المقارنة في - كذلك – مفیدة الجماعیة الجرعة تكون قد األمني الفحص أنظمة حالة وفي. الوقائیة

 صائبة قرارات خاذالت المفیدة المعلومات من المزید لتوفیر مكونات تفصیل المفید من یكون وقد. التبریر عملیة أثناء مختلفة أنظمة

 رقم) ICRP( اعیةاإلشع للوقایة الدولیة اللجنة كتاب في استعراضه تم الذي النمط نفس على واألمثلة، التبریر عملیتى یخص فیما

)101) (ICRP, 2006.( 

 أن یجب :أوال -ومنها . تتباین وتتنوع كما وكیفاعدة  عوامل إلى االستناد تستلزم التي للدرجة األهمیة من التبریر قرارات إن) 53(

 – أیضا - المستوى نفس وعلى. االعتبار في الصلة ذات العوامل جمیع أخذ بضمان والتزام للمطلوب، حكومي تحدید هناك یكون

 - واضح رتصو  لوضع فعال؛ نحو على االستخباراتیة والجهات األمنیة الهیئات من المقدمة المدخالت تكامل على حرصال ینبغي

 بتبریر الصلة ذات القرارات أن یعني وهذا. القرار اتخاذ لدعم - باستمرار – وتطویره المعنیة، البیئة تهدید لمصادر – الكفایة فیه بما

 من نوع قلتحقی السعي یمكن حیث الحاالت، معظم في ،الحكومي المستوى على تؤخذ أن إلى تحتاج سوف المؤینة األشعة استخدام

 جهة نم واالستخباراتیة األمنیة النظر وجهات بین وما جهة، من الرقابیة والجهات المشغلة الجهات رؤى محصلة بین ما التوازن

 ذات غیر واملع، منها كثیرة عوامل على تعتمد األمني للفحص معینة تكنولوجیا بتوظیف النهائي القرار إن القول وخالصة. أخرى

 .غالبا اإلشعاعیة، الوقایة باعتبارات صلة

عمیم إال أن تلك القوة ال تعنى أن یتم ت الحكومیة، والقرارات المدخالت مستوى علىقوة عندما یكون  تبریرال یستمد حین في) 54(

 ساسأ ذات ومحددة، جدا خاصة بحاالت – فرضیة أو – اقتراح في للنظر حاجة أیضاالتبریر على كل المستویات؛ حیث توجد 
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 على تنطبق ال دق والتي خصیصا، ةالحال لتلك المقدم قتراحاال المترتبة على ثاراآلو  ،معینة مزایا لفهم - الكفایة فیه بما - واضح

 أنشطة لك في المؤینة األشعة استخدام بتبریر - واحدة دفعة – االقرار یتم أن المناسب من لیس أنه عموما به المسلم من. سواها

 یتم أن على حكومیة، جهة األمني الفحص نظام تشغیل على باإلشراف تقوم أن الشأن هذا في األجدى واالقتراح. األمني الفحص

 لفحصا إلى بحاجة معینة فئات إلى االعتبار بعین النظر - كذلك – المهم من. النقل وسائل مثل محددة، قطاعات على التركیز

 صیرة،ق ألوقات اعتیادیة، غیر أماكن في األمني الفحص وضعیة تفعیل تتطلب – غالبا طارئة – محددة ظروفذات  أو األمني،

 بیئة على - األول مقامال في – األمر ویعتمد .الظروف هذه نتفاءاب التبریر ىإل االستناد یتم وال الطارئة، الظروفتلك  بانتهاء تنتهى

 وكذلك األمنیة، وصالفح لهذه اخضاعهم ینبغي الذین األفراد أعداد وأیضا ها،ب األهداف ونوعیة وطبیعتها، بمواصفاتها ذاتها، التهدید

 - علیه بارغ ال – واضح أمنى تبریر یوجد أن یمكن المثال سبیل وعلى. ذلك نحو وما الخاصة، الحاالت هذه لمثل التراكمیة اآلثار

 یصبح ألمرا ولكن. الفحص من محددة درجة یستلزم منها وكل والثقیلة، الخفیفة وأمتعتهم المطارات، عبر المسافرین فحص فى

 جلأ من أخرى، أماكن في للعمل تحدیدها تم قد األنظمة تلك كانت ما إذاأخرى  مختلفة اعتبارات مجموعةمراعاة  إلىماسة  بحاجة

 إیجابیة، ةصافی فائدة إلى تؤدي سوف األمني الفحص إلجراءات ذریعة اتخاذها یتم التي االستثنائیة الظروف كانتما  إذا تحدید

 جراءاتإل منفصل تبریر إلى حاجة هناك تكون أن یعني ال فهذا ذلك ومع. ال أم اإلشعاعي التعرض لتبریر علیها الركون یمكن

؛ فبمجرد أن یتم التبریر لحالة معینة في مطار محدد یمكن تعمیمها على حدة على العالم مطارات من مطار لكل األمني الفحص

 لالزمةا المعلومات توافر یضمن ،متوازن نهج إیجاد – للغایة – المهم من. باقى المطارات بالمثل، ودون إعادة دراسة الحالة كاملة

 ،كافیةو  تفصیلیة قوالب توافر األمر یستدعى حیث اللجنة، توصیات من أخرى أمثلة مع الحال هو كما وذلك. القرار اتخاذ لدعم

 ثم اطئ،خقد یكون  سریع قرار اتخاذ من بدال مستنیر، قرار اتخاذ لضمان ؛فیها النظر إلى بحاجة هي التي ،العوامل من لمجموعة

 .التالیة الطارئة الفحص عملیات ویعوق البلبلة، إثارة في یتسبب مما عنه؛ الرجوع

 في – صالفح حاالت مع التعامل ینبغي فإنه المؤینة األشعة باستخدام األمني الفحص استخدام یبرر ما هناك أن ثبت ٕاذاو ) 55(

 نفیذت ینبغي كما. االطار هذا في الملزمة اللجنة توصیات علیها تنطبق مخططة، إشعاعي تعرض حالة أنها على - الحالة تلك

 به أوصت لذيا المناسب الوقائي اإلطار تنفیذ من للتأكد المناسب؛ التشغیلى اإلشعاعیة الوقایة برنامج وتطبیق الالزمة، الضوابط

 المحتملة التهدیدات يف السریع للتطور نظرا دوریا؛ التبریر بمراجعة – بشدة – اللجنة وتوصي. صحیح بشكل تنفیذه وضمان اللجنة،

  .وتغیرها المتاحة الفحص تقنیاتتطور و  الكامنة، أو

  



 

35 
 

 والبضائع المواد فحص تبریر. 2. 3. 4

 الممارسات سببب التبریر؛ عملیة من مختلف نوع على - وغیرها النقل ووسائل البضائع حاویات فیها بما - المواد فحص ینطوى) 56(

؛ مما األمني الفحص أنشطة خالل لألفراد اإلشعاعي التعرض - إلغاء أو - تقلیل إلى تهدف ثوابت إلى والحاجة العادیة، التشغیلیة

 ؛المشعة الموادو  لإلشعاع األخرى باالستخدامات شبها أكثر یصبح المواد فحص فإن المنظور هذا ومن. دوریا فیه النظر إعادة یستلزم

 صورة لخلق دلألفرا المتعمد اإلشعاعي التعرض یمسيٕاذ ذاك و  ،بناء على طرق مرجعیة واألمان الوقایة استراتیجیات وضع یتم حیث

 لخطر فیها األفراد تعرض حتملی التي الحاالت بعض جداتو  یمكن أنه – اآلن حتى - التجربة أثبتت فقد ذلك، ومع. مقصود غیر

 حصف خالل الشاحنات داخل السائقین تواجد حاالت ذلك أمثلة ومن. والبضائع المواد فحص عملیات خالل اإلشعاعى التعرض

 ومن .كتشاف بواسطة القائمین على الرقابة األمنیةاال جنبهمت اأنه منهم ظنا الحاویات، في األفراد اختباء محاوالت أو البضائع،

 ألفرادا عن وتحفز بنشاط للبحث األمنى الفحص أجهزة عمدا الوطنیة السلطات تستخدم - الحاالت بعض في - أنه المعروف

 قرارل دوریة مراجعات إجراء المناسب ومن. واألمان الصلة، ذات الجرعات ومراعاة محددة، وتحالیل تبریرات تقدیم مع ،المتسللین

یة لدى مشرفى الفحوص التراكم العملیة والخبرة للفحص، المتاحة والتكنولوجیات المحتملة، التهدیدات في السریع للتطور نظرا التبریر،

 .الخاصة الظروف بهذه المتعلقة المناقشات من مزید )5( الخامس الباب فریو و هذا . األمنیة

 

 الوقایة أمثلة. 4.4

 األمني صبالفح خاصة معینة إعدادات في المؤینة األشعة باستخدام المقدمة االقتراحات تبریر بشأن قرارات اتخاذ یتم عندما) 57(

 النشاط عیلتف لضمان ومحوریة؛ هامة قضیة – عندئذ – تصبح والتي الوقایة، أمثلة بتطبیق – وحزم بعزم – توصى اللجنة فإن

 فعالیة، كثرأبطریقة  األفراد هؤالء صحة حمایة طریق عن مباشرة، بطریقة المتعاملین على كبرى سلبیة تأثیرات دونو  ،المطلوب

 .بهم الخاصة األمان معدالت وزیادة

 على الحرص یجب لذلك. المخطط من أعلى إشعاعي تعرض حدوث احتمال االعتبار في الوضع یتم أن األمثلة مبدأ یتطلب) 58(

 ادیةاالقتص العوامل مراعاة مع تحقیقه، یمكن حد ألقل منخفضة الفردیة الجرعات وحجم المعرضین األشخاص جمیع یبقى أن

 ).األرارا( مبدأ تطبیق مراعاة أي واالجتماعیة؛

 الضرر لىع المنفعة هامش تعظیممع  السائدة، الظروف ظل في یمكن ما أفضل یكون أن ینبغي الوقایة مستوى أن یعني وهذا) 59(

 قیود یقبتطب توصي اللجنة فإن األمثلة اتإجراء تطبیقالناجمة عن  – بشدة - الجائرة النتائج تفادي أجل منو . المستطاع قدر
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 ومن عین،م مشع مصدر من األفراد یتلقاها قد التي الجرعات لتقیید ؛منذ البدایة المخططة اإلشعاعي التعرض حاالت على الجرعة

 .تتبعها قد التي المخاطر تحجیم ثم

 مروراو  المعدات، مواصفات ووضع التصمیم، مرحلة بدایات من الوقایة أمثلة لتطبیق السعي الضرورى منهذا یعنى أنه و ) 60(

 عملیات نفیذت أثناء مراعاتهاواالستمرار في  تشغیل،ال بصورة أكثر حزما خالل مرحلةو  األمني، الفحص بیئة وٕانشاء بالتركیبات،

 نتائج بولق ؛ مثلالوقایة أمثلة تطبیقفي  – األهمیة غایة في - أخرى عواملتسهم  كما. طارئة أو روتینیة كانت سواء الصیانة،

والتي تهدف  الجودة؛ ةمراقب تدابیر من وغیرها التشغیل، أثناءالمسجلة  الدوریة والقیاسات التثبیت، أثناء تتم التي األولیة االختبارات

 .المتوالیة غیلالتش عملیات خالل بالفعل للتطبیق صالحة الوقایة أمثلة لتحقیق وضعها التي االفتراضات أن من للتأكدجمیعها 

 كمیاتالب وصیةالت اللجنة وتواصل. الفعالة الجرعة صیغة في الجرعة قیود بشأن توصیاتها تطبیق یتم بأن اللجنة تنصح) 61(

 أن على األفراد، لرصد Hp(10)و الرصد، لمنطقة H*(10) المحیطة المكافئة الجرعة استخدام ذلك في بما المالئمة، التشغیلیة

 على تعتمد التي األمني الفحص ألنظمة بالنسبة أما). ICRP, 2007( األنظمة هذه مثل وٕادارة ،وتشغیل والتقییم، للتطویر، ُتستخدم

 واصفاتم على االختراق درجة العتماد وذلك الجلد، على - الغالب في – یكون اإلشعاعي التعرض فإن االرتدادي التشتت تقنیة

 مما أعلى؛ اقاتط تستخدم االنتقالیة األشعة قیاس تقنیة على تعتمد التي األجهزة فإن اآلخر الجانب على. االعتبار موضع المعدات

 یجب وما. الجسد جةوأنس أجهزة مختلف تتلقاها التي المكافئة والجرعة الفعالة الجرعةزیادة  في - أكیدة بطریقة – تتسبب أنها یعنى

 بقدر إال ذاته؛ حد يف ضروریا لیس األمنیة األجهزة تشغیل مسئولیة على القائمین لألفراد المهني الرصد أن -للتأكید  – إلیه اإلشارة

 .التشغیل تثواب في حیود أدنى وبال تماما، تصمیمها تم كما األنظمة تلك عمللضمان  المستمر؛ الجودة مراقبة برنامج من جزء كونه

 

 والتركیب التصمیم أثناء الوقایة أمثلة. 1. 4. 4

 في فرادلأل متعمد إشعاعى تعرض فیها یحدث والتي - المخطط اإلشعاعي التعرض حالة في األمثلة مفهوم تضمین یجب) 62(

لحرص على ا یجب فإنه معین لغرض الصورة على الحصول یتم أنه وكما. اإلضافیة االعتبارات بعض یشمل كى – أمني الفحص

 التعرض كونی أن یمكن ذلك من العكس وعلى. الغرض هذا لتحقیق - بالكاد – یكفى وبما للغایة، منخفضا اإلشعاعي التعرضبقاء 

 هو اوكم. األمثلة إلى النظر یتم لن الظروف هذه مثل فيو . الالزمة المعلومات على للحصول ضروري؛ هو مما أكبر اإلشعاعي

 عةاألش باستخدام األمنى الفحص حاالت فى كلیة محوها أو تماما، اإلشعاعى التعرض مخاطر منع الممكن من لیس فإنه معلوم

 .إلشعاعيا التعرض حدود أدنى مع یتفق بما ،الالزمة المعلومات على بالحصول ،األمثل الوضع تحقیقب ها ُینصحفیو . المؤینة
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ة مرحل منعلى أن تكون البدایة . األولى البدایات منذ األمثلة مراعاة بدأت أن اإللحاح شدید أمر فإنه سبق ما إلى إیماءا) 63(

 األبواب عبر ولوجال وأنظمة والتدریع، المناسبة، المسافة بإتاحة یسمح بما ؛، باتباع تدابیر هندسیة محددةالمعدات وتركیب التخطیط،

باألیدى  اعاإلشع مصدر مالمسة من األفراد منعالتي تعمل على  الضروریة التدابیر من وغیرها شابه، ما أو ممغنطة بكروت المغلقة

 اإلشعاعیة؛ الوقایة رنظ وجهة من التثبیت عملیة تفاصیل كل فحص ویمكن. أساسا المتوقعة العملیة من جزءا لیس الذيو  ،العاریة بتاتا

 االنتظار ائمقو  تضمهم من أو األمني، الفحص مجال في لعاملینل اإلشعاعي التعرض من الحد سبیل في المتاحة الفرص كل التخاذ

 الفحص نظمةأ من البقاء بالقرب عملهم طبیعة تتطلب الذین هؤالء أو المطلوب، الفحص انتهاء بعد معینة، آمنة منطقة إلى للدخول

 الهندسي لشكلا بسبب متباینة؛ تحدیات یشكل المطارات في األفراد فحص فإن المثال سبیل وعلى. الوقت عن النظر بغض األمني،

 مواعیدب للحاق محددة؛ توقیتات في فحصهممطلوب ال لألفراد متعددة قوائم ووجود مثال، األمنیة للمناطق المادیة الحمایة لحواجز

 .األمنى الفحص أنظمة نطاق في - إشعاعیة غیر ولو – تهدیدات أي یمنع وبما بها، المرتبطین الطائرات

 والتركیب لتصمیما اعتبارات االعتبار في بالوضع كبیرة بنسبة - إشعاعیا فحصهم خالل - األفراد لوقایة األمثلة تحدید یتم) 64(

 التشغیل رحلةم منها إلىالعبور و  االختبار، مرحلة إلى االنتقالمن ثم و  األمني، الفحص نظام تثبیتاالنتهاء من  وبمجرد. المختلفة

 لعناصرا ومن. محدودة لألفراد اإلشعاعیة التعرضات أساس على اإلشعاعیة الوقایة تحسین زیادة فرص -بعدها  – تصبح اآلمن

. لألداء لمناسبةا المعاییر مع التصمیم توافق من والتحقق تنفیذه، المزمع للفحص المعدات أنسب اختیار األمثلة عملیة في الهامة

 الذي لتصمیما تفضیل إلى األمثلة تشیر - المؤثرة العوامل باقى غیاب في -المتاحة  والتصامیم الممكنة الخیارات بین بالمقارنةو 

 بغىی كما األمني الفحص الستكمال أقل فحص مرات عدد تطلبی يالذ أو إشعاعي، تعرض لكل الجرعات أقل تقدیم على یعمل

 الوقائیة اراتالخی بین المقارنة في مفیدة تكون قد محدد استخدام لسیناریو الجماعیة الجرعة فإن الصدد، هذا فيو . علیه القائمین

 النهائي القرار إصدار في االعتماد یتم أن یجب ال فإنه ذلك ومع. القرار صنع عملیة في - الفعالة – المساهمة وبالتالي معین، لنظام

 عملیة في ملموس تأثیر ذات أخرى عوامل توجد ألنه فقط؛ التصمیمیة الفروق على تعتمد التي المقارنة تلكنتائج  علىاعتمادا 

 المترتبة واآلثار األمنیة، للنواحى بالنسبة األهمیة ذات الموادعن  كشفال فيالناجح  األداءنسبة تحقق  المطالب تلك من. األمثلة

 قدر - نبتتج كى ؛المعدات تصمیم في النظر إعادة یجب ذلك، على وعالوة. شفاالكب الفحص إلجراء الالزم الوقت وكذلك علیها،

 .المطلوب األمني الفحص خالل اإلشعاعي التعرض تكرار إلى الحاجة - اإلمكان

 كما ا،تصمیمه تم كما نظمةاأل عمل من للتأكد التشغیل؛ قبل ما مرحلة في القبول اختبارات من متنوعة مجموعة إجراء یجب) 65(

. شعاعیاإ فحصه یجري الذي الفرد یتلقاها أن المفترض من التي الجرعة قیاس هذایشمل و . المعدات من أخرى أنواع مع الحال هو
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 األشعة قیاس - الحال بطبیعة – یتطلب وهذا. التثبیت محیط من بالقرب تقع مختلفة مواقع في اإلشعاعي التعرض قیم وتسجیل

 .الفعلى لتشغیلا بدء قبل التثبیت عملیة وأمثلة وتحسین تحلیل على الحرص یجب كما. االعتبار في لوضعها ؛المحتملة المشتتة

كما  التوافق وىمست في أتت الفعالة الجرعة من مختلفة قیم تعیین تم فقد األفراد فحص في المستخدمة لألنظمة بالنسبة أما) 66(

 من الجرعة على القیود) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة وصفت فقد واسمیا). ANSI, 2002, 2009(أكدت المراجع 

 كل " فاتمواص فإن األمني الفحص من والعرضیة الفریدة للطبیعة ونظرا ذلك، ومع. المصدر من السنوي اإلشعاعي التعرض ناحیة

 التبریر ملیةع وتضع. وواضح محدد لظرف إشارة في نشئتأُ  التي وهي سیما ال مؤثرة، انطالق كنقاط مناسبة تعتبر"  فحص حالة

 مؤشر اإلشعاعي رضللتع التراكمیة المستویات اعتبار ه یمكنفإن وبالتالي لألفراد، اإلشعاعي للفحص التراكمیة اآلثار الحسبان في

 ستوىم على األداء تحسین مواصلة المنطقي فمن ولذلك. التخطیط مرحلة من بدایة االستخدام - قبول عدم أو - قبول على جید

 النجاح یتحقق ولن. اإلشعاعي التعرضمن  مزید من الحد محاوالت في لالستمرار التشغیلي؛ والمستوى محدد، تصمیم من أكثر

 تلكمع  للجنةا آراء معاییرتماثل واألمر الجید هو . الجرعة لقیود بالنسبة للقیاس وقابلة عملیة معاییر استخدام تم إذا إال المنشود

 .التصمیم معاییر أو" السماح" من نوعمجرد  ولیست الوقایة، أمثلةو  الجرعة، لتقیید ANSI)( معیار في الموجودة اآلراء

 تلك مثل اء،اآلر واتفاق  المعاییر بإجماعالمثالى،  التصمیم مواصفات تحقق التي األنظمة ماستخدضرورة اب اللجنة وتوصي) 67(

 األمریكي الوطني والمعهد ،)IEC( الدولیة تقنیة الكهرو واللجنة ،)ISO( الدولیة المعاییر منظمةالمختصة؛ ك الهیئات علیها تتفق التي

یا؛ هندس األجهزة مالئمة من التأكدوالهدف من وراء هذا االتفاق هو . األمني الفحص أجهزة من مختلفة ألنواع ،)ANSI( للمعاییر

  .المتوقع شغیلالت نطاقات ضمن اإلشعاعیة الوقایةالوفاء بمتطلبات  ضمانل ماه عنصراالمطلوبة، وذاك  التشغیلیة النسبب لتفى
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 والصیانة التشغیل أثناء الوقایة أمثلة. 2. 4. 4

 في ماب المنشود، النحو على المعدات عمل ضمان على - أساسي بشكل - األمني الفحص نظام تشغیل أثناء األمثلة تعتمد) 68(

 التشغیل، نطاق حدود فيبما یضمن أنها  الدوریة اإلشعاعیة القیاساتٕاجراء و  ،ةالمختلف التشغیل معاییر من الدوري التحقق ذلك

 عاملین نهماأل المشغلین؛ وتدریب الجودة، مراقبة أنشطة تفعیل یجب التشغیل عملیة بدء وبمجرد. المفترضة التدابیر من وغیرها

 .معقولة بدرجة تحقیقها یمكن التي الحدود أدنى إلى منخفضة اإلشعاعي التعرض قیم تظل أن لضمان رئیسیین

 ساریةألمثلة ا وتبقى .للتحسین فرص أى تواجدتما  إذا وتحدید التشغیلیة، الحالة استعراض مواصلة على األمثلة مبدأ یعمل) 69(

حدود  تبریر في رالنظ ضمان یستلزم فهذا أدنى وكحد. المعاییر وضحت كما تثبیتها تم التي المعدات تشغیل عملیة بدء مع المفعول

 استخدام بریرت تم التي التشغیل حدود داخل یتم الجهاز واستخدام تشغیل أنو  المفعول، ساریة تبقى ، وضمان أناإلشعاعي التعرض

 .لفحصل اإلشعاعي التعرض لتكرار الحاجة یجنببما  عملفي ال النظامكما یجب ضمان بقاء . علیها بناء األمني الفحص نظام

 العملیات على المستمرة والمراجعات الدورى، اإلشعاعى الرصد على – غالبا - تعتمد األمثلة لتحقیق المطلوبة المعلومات إن) 70(

 ترتیباتو  اإلشعاعیة الظروف وتحدد. تصمیمها تم وكما یجب، كما األنظمة عمل من للتأكد التشغیل؛ إدارة تجریها التي الجاریة

 األفراد تتعرضا في تغییرات هناك كانت إذا ما لتحدید األمني؛ الفحص أنظمة تواجد لمنطقة المجاورة المنطقة في المادیة الحمایة

 بشكل اتالمعد تعمل أن لضمان المصنعة؛ الشركة تقدمه الذي الدورى، الصیانة بجدول وااللتزام ،)الجمهور أو المهنیین من سواء(

 – المهم نوم. الدورى اإلشعاعى والرصد الدوریة، لالختبارات المعدة وعمل عمر فترة طیلة قائمة الحاجة وتظل. طیلة الوقت صحیح

 المعایرة؛و  والتحقق االختبار بمواعید وااللتزام ،الدوریة أو الطارئة الصیانة عملیات عقب اإلشعاعیة الثوابت من التحقق - كذلك

 ،إلشعاعيا التعرض ظروف على تؤثر قد وظائف ألي بالنسبة بالمعایرة االهتمام ویزداد. المصنعة الجهة توصیات على اعتمادا

 وُیفضل. الفحصه الصور معالجة على تعمل التي وتلك األمني، الفحص أنظمة في للتحكم المستخدمة البرمجیات أنظمةمن أهمها و 

 مهمة وهى. مثلةاأل من یتجزأ ال جزءا تمثل التي االختبارات وباقى اإلشعاعى، الرصدمن  التحقق على مستقلة رقابیة جهة تشرف أن

 .تماما اللجنة به أوصتكما  ،صحیح بشكل اإلشعاعیة الوقایة إطار تنفیذ لضمان - أیضا –

 من كثیر يف -لنظم الفحص األمني اإلشعاعى  اإلشعاعیة الوقایة إطار یشبه التركیبات واستعراض التشغیل، مراجعة في) 71(

 أن ذكربال الجدیر ومن. المؤینة األشعة مصادر تستخدم التى المنشآت من أخرى أنواع في عادة تقام التي األطر تلك - النواحي

 لتشغیل الالزمة المتطلبات حددت قد المؤهلة المختصة والسلطات) IAEA( الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مثل الدولیة الهیئات بعض

 الوقایة، مثلةأ سبل وأبانت. والطارئة العادیة الحاالت مختلف في اتباعها یجب التي اإلرشادات وفصلت المنشآت، من النوع هذا مثل



 

40 
 

. األمني الفحص اجاتاحتی تحدید في - الثقل ذات - الخبرات هذه تستخدم أن وینبغي. الرقابى التفتیش وقواعد االستخدام، وتراخیص

 ال قد التي یئاتاله معدات وتشغیل العامة، األماكنفي  – بنمط مختلف – العملیات بسیر األمني الفحص في الفریدة الجوانب تتعلق

 .اإلشعاعیة الوقایة مجال في معقولة خبرةتمتلك  أو التشغیل، في سابقة خبرة لدیها یكون

 عملیات جراءإ خالل ربما الصیانة، خدمات تقدیم أو التشغیل، أثناء المهني اإلشعاعى للتعرض والفنیون المشغلون یتعرض) 72(

 المهني عرضالت تعریف اللجنة حددت أن سبق وقد. المماثلة األنشطة من وغیرها المعایرة، عملیات وتنفیذ الدورى، اإلشعاعى الرصد

 لتعرض ینملاالع جمیع تلقى استمرار مع الحاالت، شتى في التشغیل إدارة سیطرة تحت وضعه یمكن الذي التعرض من النوع ذاك بأنه

. ،ممارستها تمت التي األنشطة عن النظر بغض -دون زیادة ملحوظة  –في ظروف العمل العادیة  القاعدیة الخلفیة مستوى في إشعاعى

 النظر بغض ه،تحقیق یمكن معقول حد ألقل إشعاعى تعرض مستویات تحقیق تعنى الوقایة أمثلة أن اللجنة تؤكد االتجاه نفس وفى

 بالنسبة لمقبولا من أنه تلقائیا یعني مهنيال تعرضال اعتبار كون ه من الخطأ الفادحأن – أیضا - اللجنة وتؤكد. التعرض فئة عن

 .الخطأ اذله أسیرا مختص یقع أن یجب الو  الجمهور،من  فرادلأل بها ُیسمح التى تلك من أكبر إشعاعیة جرعة تلقى للمتعرض

 صغیرة قیم ندع األمني الفحص أنظمة تشغیل على العاملین لألفراد المهني التعرض جرعة على القیود تعیین یتم العادة وفى) 73(

 جیدا، صمیمات مصممة أنظمة ماستخدا عند أنه التجربة أثبتت وقد. المهني للتعرض بالنسبة لجنةال بها أوصت التي القیود من جدا

 شبه أو - ضئیلة إشعاعیة معدالت رصد یتم فإنه المصدر، من كافیة مسافة -بتصمیمها الهندسى  –قدم وت ،مناسب تدریعذات 

، مع ثبات زمن الفحص، وعدم تكراره، إال في حاالت المشغلین تواجد مناطق في - القاعدیة الخلفیة حدود من القترابها معدومة

 التعرض تجنبل المناطق؛ على للسیطرة المناسبة الترتیبات لتحدید المحمول، إعدادات مجال في سیما وال مفیدة، والتجربة. جدا خاصة

 اللجنة تتوقع ذلك لىوع. المطبقة اإلشعاعیة الوقایة ضوابط لتعدیل اإلشعاعى والرصد التركیب اختبار نتائج وتستخدم. الضروري غیر

 وتتوقع. نيمه تعرضعتبر ی تعرضهم أن من الرغم على الجمهور، أفراد حمایة مستویات مع األفراد هؤالء حمایة مستوىیتفق  أن

 لیسوا ولكنهم نیة،األم المراقبة أنظمة من القریبة المناطق في عاملینال األفراد من لغیرهم الحمایة مستویات نفس تاحتُ  أن أیضا اللجنة

 .وٕادارته النظام تشغیل في - األشكال من شكل بأي - منخرطین

 ال حیثب األمني؛ الفحص أجهزة تشغیل عن الناجم للجمهور اإلشعاعى التعرض على قیود إنشاء - العادة في – وینبغي) 74(

 - اصخ بشكل - للجرعة القید هذا على الحرصتعود أهمیة و . الجمهور ألفراد الجرعة حد من الضآلة في غایة قیم سوى تتعدى

 تتمثل مباشرة؛ غیر فائدة على یقتصر یجنونه وما اإلشعاعى، التعرض هذا نتیجة مباشرة فائدة أي ونجنالی المعرضین األفراد ألن
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 یجري أنون الذین قد یتعرضون د ألفرادل بالنسبة. ذلك إلى وما ،المتبعة األمنیة لألنشطة نتیجة آمنة بیئة على الحصول ضمان في

 .لطبیعیةا الخلفیة حدود في -عادة  – هي والتي المحیطة، اإلشعاعیة الجرعة معدالت من أساسا قیم تعرضهم تمییز یمكن فحصهم

 المناسب، الرقابى اإلطار مع للسیطرة إخضاعها یجب فإنه األمني الفحص أنظمة استخدام تبریر تم إذا بأنه اللجنة وتوصي) 75(

) IAEA( لذریةا للطاقة الدولیة الوكالة أنشأت فقد وكعادتها. المختصة المعینة السلطة قبل من والتفتیش الترخیص ذلك في بما

 المشغلین؛ كفاءةو  التدریب، وٕاعادة للتدریب، المناسبة التوقعات ذلك في بما المشعة، المصادر على والسیطرة الرقابیة، النظم متطلبات

  ).IAEA, 2010, 2011( للجهة المشغلة رئیسیة مسئولیةك فعال بشكل األمان تحقیق تم قد أنه من للتأكد المناسبة؛ اإلدارة ونظم
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 والبضائع المواد لفحص الوقایة أمثلة. 3. 4. 4

 تضمنی ال الفحص وهذا. لألمثلة مختلفة فرصة - نحوهما وما - والبضائع للمواد أمنیة لدواعى اإلشعاعى الفحص یشكل) 76(

 ارتفاع ویحتمل). 5( الخامس الباب فيالتي قد تتسبب فى تعرض األفراد والمالبسات المحیطة بها  الظروف تغطیة تم وقد. األفراد

 من ریبةق مسافات وعلى أمنیة، لدواعى اإلشعاعى الفحص منطقة خارج لالنق ووسائل البضائع فحص خالل اإلشعاعى المستوى

 المواد أسطح نم األشعة تشتت بسبب :وثانیا .أوال هذا .المستخدمة للمصادر اإلشعاعیة النشاطیة زیادة بسبب نفسه؛ الفحص نظام

 یتواجدون قد نالذی الجمهور، ألفراد اإلشعاعى التعرض من للحد المناسبة التدابیر كافة اتخاذ ینبغي ذلك ومع. فحصها یجري التي

 مثلها وألنه. ةعاد المشعة المصادر استخدام حال به التعامل یتم الذي النمط وبنفس ،الفحص مناطق من بالقرب - مختلفة ألسباب –

 .المخططة عاعىاإلش التعرض حاالت من حالة ألي بالنسبة الحال هو كما والبضائع، المواد فحص أثناء الوقایة ألمثلة السعي فینبغي

 تحدید من دفالب ثابتة مواقع في األمني الفحص في المستخدمة النظم من وغیرها البضائع فحص أنظمة تركیب یتم عندما) 77(

القیم  أعلى من إشعاعیة مناسیب بها تكون قد التي المناطق. ویصبح من األهمیة بمكان إحاطة المادیة الحمایة وحواجز ترتیبات

 یتم التي تلك عم وتتماثل اإلشعاعیة الوقایة اعتبارات تتشابه الصدد هذا في. أسهل علیها السیطرة لتمسى ؛ةواضح ودحدبالقاعدیة 

 ؛ فتنشأمؤقت موقع في مصدر استخدام عندمثلما یحدث  الصناعي، اإلشعاعى التصویر في صناعیة مشعة مصادر استخدام فیها

 لمحكومة،ا المناطق وٕانشاء المناسبة، اإلشعاعى المسح عملیات تصریح في تضمینها لیتم ؛محددة متطلباتاستیفاء  إلى ةحاجال

 .الجمهور تعرض من الحد بغرض األخرى؛ التنظیمیة اإلجراءات من وغیرها

 

 الجرعات حدود. 5. 4

 المناسب، یلىالتشغ اإلشعاعیة الوقایة برنامج تنفیذ إطار في األمني الفحص أنظمة واستخدام تشغیلیتم  أن اللجنة وتتوقع) 78(

 .لمستمرةا السیطرة تحت ذاتها التعرض مصادر تظل أن یضمن كما المخططة، التعرض لحاالت - جید بشكل - األمثلة یحقق الذيو 

 وتعرض یین،المهن لتعرض اللجنة بها أوصت التي الجرعات بحدود مرتبط تحدى أي إدارة التشغیل تواجه لنالسیطرة وتحت هذه 

 إلشعاعىا التعرض من البضائع حاویات في یختبأون قد الذین واألفراد السائقین وقایة عن أما. المتوقعة األنشطة خالل الجمهور

  ).5( الخامس الباب في - بالتفصیل – استعراضه فیتم البضائع فحص خالل
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 المصلحة أصحاب مع والتفاعل التواصل. 6. 4

 مع والتفاعل التواصلضرورة  منها التحدیات، من مجموعة األمني الفحص في المشعة والمواد اإلشعاع استخدام نشأ عنی) 79(

 هذه تشملو . للوقایة اللجنة لنظام الفعال التنفیذ في حاسم عنصر أنه إال تحدیا، مثلیالتواصل  اهذ أن ومع. المصلحة أصحاب

 وحق شعاعى،اإل غیر للفحص أخرى وبدائل طرق وتوفیر جدا،إشعاعیة منخفضة  مستویاتلالتعرض  بمخاطر یتعلق ما االتصاالت

 ،أخرى تحدیاتب -كذلك  –واجه تُ  سوف ولكنها اإلشعاعیة، الوقایة نظر وجهة منالنقاط  هذهة معالج یمكنو . المعرفة في الفرد

 .المحلیین المصلحة أصحاب مع االعتبار في تؤخذ أن نبغىی

 التعرض بببس جدا منخفضة مخاطر اللجنة لتوصیات وفقا - استخدامها وبالتالى - تبریرها قبول تم التي األنظمة تمثل) 80(

.  أبدا لصفرا إلى تصل أن یمكن ال أنها إال المخاطر هذه ضآلة ورغم. أمنیا فحصهم یجري الذین األفراد یتكبدها قد التي لإلشعاع

 تضمن متنوعة، وابطض من یتضمنه بما التشغیلیة، اإلشعاعیة للوقایة برنامج تطبیق - السابقة الفقرة في شرحه سبق كما – ویجب

 التي القیم لكت رصدها یتمالتي  اإلشعاعیة التعرضات تتعدى الأعلى . له تصمیمها تم لما طبقا یجب، كما األنظمة عمل من التأكد

 بالغ عن المصلحة أصحاب من العدید أعرب ولقد. المسبقة التحالیل على بناء -حسابیا أو بناء على أماكن مشابهة  – توقعها تم

 العواقب ونوعیة ةطبیع إلى – أیضا – قلقهم ویعود. أمنیة لدواعى الفحص أثناء اإلشعاعى للتعرض اإلجباریة الطبیعة بسبب قلقهم

 التعرض ىعل األمر اقتصر لو مما الوقایة من أكبر درجة تأكید طلب إلى األفراد یمیل الظروف هذه مثل في. المؤكدة غیر المحتملة

 أنواع مع مقارنات عقد المفید من یكون وقد. ببساطة یقتنع كى له؛ والواضحة اآلمنة السیطرة من قدرا توفیر تم أو للفرد، االختیارى

 رؤى عنه جنتتو  خاطئا، االستدالل یكون ال كى المقارنات؛ هذه مثل اتخاذ في الحذر توخي تمی على أن المماثلة، المخاطر من أخرى

 الرسائل تكون أن ةبغی ؛اله - بتأن – التخطیط یتم بأن اللجنة توصياالتصاالت منعا ألى اضطرابات في و . األفراد هؤالء لدى سلبیة

 .ة غریزیالقلقا صیةالشخ لطبیعة -حتى– وتستجیب بالمعلومات، وغنیة دقیقة الرسائل تكون أن یجب كما. واضحة إرسالها ینبغي التي

 إلشعاعیةا الوقایة برنامج من هاما عنصرا تمثل ألنها عالیة؛ أولویة المصلحة وأصحاب المعنیة الجهات مع االتصاالت تنال) 81(

 دار، قد ألمنيا الفحص بشأن النقاش من كبیرا قدرا هناك أن اللجنة وتدرك. اإلشعاعى بالفحص مرتبطةتنفیذها  ُیراد أنشطة ألي

 بالفحص ةالصل ذات المحیطة، القضایا من وغیرها األخالقیة، القضایا على النقاشات تلك معظم وركزت. صحفیا تغطیته وتمت

 على ركیزالت یكون أن نبغىی :لذلك. ذلك نحو وما المعرفة، في الفرد وحق الفردیة، والخصوصیة األفراد، حقوق مثل اإلشعاعى؛

 الوقایة على – رأكث – التركیز ینبغي كذلك. المعرفة في الفرد حق مع تتالقى بحیث ،هاتسجیل مثل معقولة؛ المعلومات أحكام جعل

 صانعي علىو . وضوحا أكثر المعنیة القضایا جعل في المناقشات تلك ُتسهم وأن اإلشعاعى، باألمان المتعلقة واألسئلة اإلشعاعیة،



 

44 
 

 ال ألسباب "األمنیة القرارات" من العدید إجراء یتم بأن االعتراف مع المصلحة، أصحاب إلشراك الدافعة الجهود من المزید بذل القرار

 .المحتملة والردودالقائمة  للتهدیدات الحساسة الطبیعة بسبب وذلك الجمهور؛ مع التشاور من الدرجة لنفس تخضع

 فحصهم تمی الذین األفراد یبدى عندما – بجالء – هذا ویظهر. لألنشطة العادي السیر أثناء المستمر التواصل فرص تحدث) 82(

 المحتملة، المخاطرو  اإلجراء، هذا حول یطرحونها استفسارات أو أسئلة خالل من علیهم، تخفى التي التفاصیل بعض معرفة في الرغبة

 واألسس طر،المخا عن جدا مختلفة تصورات األفراد هؤالء لدى یكون أن الطبیعى ومن. الشاكلة نفس على وغیرها المتاحة، والبدائل

 خبراءال من أو اإلشعاعیة، الوقایة في المتخصصین من سواء وبسیطة، واضحة إجابات نیل في الحق ولهم للوقایة، األخالقیة

 ؛بسهولة متاحة نتكو  وأن مقدما، الشائعة واألسئلة الرئیسیة، الرسائل عن األجوبة وضع یتم بأن توصي اللجنة فإن وعلیه. األمنیین

 في عنایةب النظر ینبغي الفحص حاالتكل  فيو . عامة الجمهور وأفراد خاصة، للفحص المعرضین األفراد مع التواصل لتحسین

 .ودقیقة بسیطة بلغة المعنیة والجهات المصلحة أصحاب مع التواصل وسائل مختلف

 الجمهور، دألفرا التعرض حاالت لجمیع بالنسبة الحال هو كما ،االعتبار في تعرضهم ُیحتمل الذین السكان وضع المهم من) 83(

 رتبطةالم اإلضافیة العوامل في - االعتبار بعین - والنظر المخططة، التعرض حاالت في یحدث الذي النسق نفس علىوذلك 

 اإلشعاعى التعرض طرخ یتنوع. السكان من حساسیة األكثر فئاتال تعرض یتم أن حتملیُ  عندما خاصة بصفةو  الوقایة، وأمثلة بالتبریر

 میعج من لألفراد األمني الفحص یتم أن المحتمل من أنه أحد على یخفى وال. والجنس السن، منها العوامل، من عدد على بناء

 الحواملو  األطفال فیهم بما للجمیع اإلشعاعى التعرض احتمال فإن أخرى بكلمات. شتى ومناسبات مختلفة، أماكن في األعمار،

 الوقائي رلإلطا المناسب التطبیق أن - صادقة – اللجنة وتعتقد. تباعد الزمان، واختلف المكان، وٕان ریب ال ذات یوم قائم واألجنة

. حساسیة ألكثرا الفئات وبالذات للسكان، الكافیة الوقایة یوفر سوف وأمثلة تبریر من یتضمنه بما - الكتاب هذا في ورد الذي -

 النساء أو ألطفالل منفصلة وقائیة إجراءات اتخاذ الضروري من یكون لن فإنه الكتاب، هذا في الواردة التوصیات استیفاء تم إذا: إذن

 فئاتال تجاه خاصة عنایة إبداء – صراحة بكل – واألمثلة التبریر ویتضمن. اإلشعاعیة الوقایة نظر وجهة من وذلك الحوامل،

 التحلیل رحلةم أثناء االعتبار في أخذها یتم التي العوامل مصفوفة من واحدة باعتبارها القرار، صنع عملیة في السكان من الحساسة

)ICRP, 2006(، االعتبارات تلك نتائج على ، بناءساریة ومستندات معتمدة، وثائق وتقدیم.  
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 خاصة ظروف. 5

 لكنها الشدة، نةمتبای إشعاعیة بتعرضات األفراد بعض إصابة إلى والبضائع المواد فحص في المؤینة األشعة استخدام یؤدي قد) 84(

 ونستعرض. تماما هاتجنب وربما التعرضات، هذه تقلیل یمكن معینة تدابیر باتخاذ وفى كل الحاالت فإنه. الضآلة إلى – غالبا – تمیل

  .لبضائعا فحص عند ما، إشعاعى تعرض األفراد بعض فیها یتلقى أن ُیحتمل التي الخاصة الظروفتلك  أمثلة من نینوع اآلن

 

 للسائقین اإلشعاعى التعرض. 1. 5

 تواجدهم ضرورةل وذلك األخرى؛ النقل ووسائل الشاحنات بسائقي الخاصة المقترحات بعض – بالفعل – توجد أنه اللجنة وتدرك) 85(

 الوقایة ظرن وجهة من. مختلفة تشغیلیة اعتبارات بسبب األمني، الفحص نظام طریق عن البضائع فحص خالل القیادة أماكن في

 اللجنة وتعتقد. بضائعلل األمني الفحص عملیات تنفیذ خالل طائل بال إشعاعیة تعرضات وتلقیهم السائقین تواجد ینبغي ال اإلشعاعیة

 ولحاالت قویة، وبمبررات ذلك، تستدعى مستجدات ظهرت إذا إال التعرضات، هذه لمثل منطقیة تبریرات توجد ال - عموما - أنه

 بعض وتلقیهم ات،الشاحن في بأماكنهم االلتزام إلى السائقین هؤالء تضطر صافیة إیجابیة فائدة - النهایة في – توجد أن على محددة،

 وبناء. غیلیةالتش الظروف مع مالءمة مسألة مجرد األفراد هؤالء تعرض اعتبار یتم أن المفترض من لیس فإنه وٕاذن. التعرضات تلك

 النقل سائلو  وباقى – الشاحنات قیادة أماكن في بالبقاء للسائقین السماح یتم بأال - وصرامة حزمكل ب – اللجنة توصي ذلك على

 .استثنائیة بالمرة ظروف في إال - للفحص المعرضة

 إشعاعیة لنسب همتعرضمما ُیحتمل معه  مواضعهم، في السائقین بقاء بررالتي ت للغایة ستثنائیةالا ظروفظل مثل هذه ال فيو ) 86(

 اإلشعاعى رضالتع - من الحد أو - لمنع الممكنة التدابیركافة  اتخاذ فیجب . وعلیه:یقودونها التي السیارات فحص أثناء مختلفة

 لخصوصا وجه على - النظر وینبغي. التعرض منعتقلیل أو ل المتطورة النظم من أوغیرها متداخلة، أنظمة استخدام خالل من لهم؛

 األمني لفحصا أنظمة خالل من یستقلونها التي والشاحنات البضائع بسیارات للمرور یتعرضون األفراد هؤالء كون إحتمالیة إلى -

 استخدام فیها كنیم التي الحاالت في وحتى. اإلشعاعى التعرض ندرة فرضیة النتفاء ؛الحقیقیة الخطورة مكمن فهنا یومیا؛ مرات عدة

 لمشتتة،ا األشعة حجب على قادرة ن تكونل أنها إال األفراد؛ تعریض من األولیة الفحص أشعة تمنع قد أخرى وأجهزة متداخلة أنظمة

 أو - داخلةالمت األنظمة فشل إحتمالیة في النظر من فالبد ذلك على وعالوة. الجرعات تقدیر خالل االعتبار في أخذها یجب والتي

 خاصة، شروطو  محددة، متطلبات صیغة في المذكورة االعتبارات تعكس أن وینبغي. التعرض منع إلى تهدف التي – األخرى األنظمة

 التشغیل، مانأل المناسب من فإنه وبالطبع. الرقابیة الجهة من المنظومة لتشغیل بالترخیص الصادر ذناإل من كجزء قائمة، وظروف
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 المؤدیة لیةالتشغی الممارسات استمرار وضرورة العملیة، الخبرة على تعتمد دوریة، مراجعات بعمل القیام للفحص المعرضین وأمان

 .اإلشعاعى التعرض إلى

 تزاید مع أماكنهم، يف السائقین إبقاء على الشاحنات تقلها التي البضائع فحص بمهام القائمین االستثنائیة الظرف أجبرت إذا) 87(

 توصیاتل خضوعها یعنى مما. مهنیة تعرضات أنها على التعرضات هذه مع التعامل الضرورى فمن اإلشعاعى؛ تعرضهم احتمال

 على وةوعال. تلقیها یتم التي التعرض جرعات على محددة قیود إنشاء – أیضا – یجب كما. المضمار هذا في الصلة ذات اللجنة

 لسنة) 103( رقم لكتابا في توصیفها تم التي الجرعة على القیود باختیار اللجنة توصي المذكورة االستثنائیة للظروف نظرا فإنه ذلك

)2007) (ICRP, 2007 (المخططة اإلشعاعى التعرض حاالت ضمن الجمهور لتعرض.  
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 المتسللین األفراد تعرض. 2. 5

 مناطق في ارا،مر  هذا حدث وقد فحصها، یتم التي البضائع حاویة في األفراد إختباء إمكانیة - بوضوح – التجربة بینت لقد) 88(

 ألنها لق؛للق مدعاة الخاصة الحاالت أكثر هي وهذه ،"خلسة المتسلل" باسم أحیانا الفرد هذا مثل إلى ویشار. مختلفة أمنى فحص

 .لمشابهةا األمثلة من العدید توجد الواقع وفي. قصد غیر عن المعرضین األفراد لهؤالء مقصودة غیر تعرضات حدوث إلى تؤدى

 بتقییم توصى ماك. أمنیة لدواعى اإلشعاعى الفحص أنظمة وبناء تصمیم عند االعتبار في السیناریو هذا بوضع اللجنة وتوصي) 89(

 خالل - لنق وسیلة أي أو - حاویة أو وعاء داخل متسللین وهم اإلشعاعیة لإلصابة تعرضهم واحتمال األفراد، هؤالء مثل تعرضات

 تتجاوز ال ثبحی وتشغیلهاالفحص  أنظمة تصمیم یتم أن على – كذلك - اللجنة وتشدد. مشع مصدر یستخدم بجهاز أمنیا فحصه

) السنة/سیفرت مللى 1( هي والتي الجمهور، من لألفراد به الموصى الجرعة حد المتسلل الشخص یتلقاها التي اإلشعاعیة الجرعة

 .حدث لكل المكافىء المعیار  - المتسلل الشخص فحص حالة في - اعتبارها یمكن والتي الحاالت، معظم في

 مع شعاعى،اإل الفحص على القائمة األمنیة األنظمة لمعظم بالنسبة تحققت أن یمكن أعاله المذكورة المعاییر أن اللجنة وترى) 90(

 المستوى ذاه ویظل. أعلى طاقات ذات مصادر على عملها في تعتمد التي المتطورة لألنظمة بالنسبة – طفیفة – استثناءات وجود

 درایة غیر لىع وكأنهم یتصرفون المتسللین األشخاص هؤالء أن ومن الغریب .الجمهور ألفراد اللجنة توصیات مع متفقا الحمایة من

 حسن نم ولكن ؛ ربما ألنهم یواجهون مخاطر أعلى اضطرتهم إلى اللجوء لمثل هذا السلوك.إشعاعى كشف أنظمة بوجود – بتاتا –

 سوء غمر  – علمهم دون – لها یتعرضون قد التي اإلشعاعیة المخاطر تقلیل على تعمل إشعاعیة، وقایة أنظمة توجد أنه طالعهم

 األخالقیة االعتبارات فإن قانوني غیر - الواقع في - السلوك هذا مثل أن من الرغم وعلى. أسبابها عن النظر وبغض تصرفاتهم،

 لتصمیم ةالمفترض المخاطر مستوى یتعدى أال مفاده استنتاج إلى تؤدي - المنشود اإلنسانى التطور دیدن هي التي – المنصفة

 على العثور - للمهتمین – یمكن كم. الجمهور ألفراد اللجنة به أوصت الذي التعرض حد اإلشعاعى الكشف مةو منظ وتشغیل

 اهاتإصدار  فىذلك و  ،األمریكیة المتحدة الوالیات في) NCRP( والقیاسات اإلشعاعیة للوقایة الوطني المجلسأصدرها  مماثلة توصیات

 النشط ثللبح المؤینة باألشعة تعمل التي اإلشعاعي الفحص أجهزة استخدام الوطنیة السلطة تتعمد لم وٕاذا .)2007 ،2003( عامي

 المرتبطة یةالضرور  والمخاوف الصلة، ذات الجرعات مراعاة مع للتبریر، محدد بتحلیل القیام الضروري فمن المتسللین األفراد عن

  .باألمان
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