تصدير

اإلخراج من الخدمة واالستصالح:
تعزيز أمان الجمهور والبيئة

بقلم يوكيا أمانو

مثة

استخدامات سلمية مفيدة عديدة للعلوم
والتكنولوجيا النووية ،مبا يف ذلك توليد الطاقة
وإنتاج النظائر املشعة الستخدامها يف معالجة الرسطان.
ويجب التخلص من كل املواد النووية بعناية عندما تصل ،هي
واملرافق التي تحويها ،إىل نهاية عمرها املفيد.

وبالنسبة للبلدان التي ترشع يف برامج جديدة للقوى النووية،
توضع اآلن خطط أولية إلخراج املفاعالت من الخدمة يف
نهاية املطاف والتخلص املأمون من مواد مثل الوقود النووي
املستهلك قبل وضع حجر األساس .كام ت ُ َع ّد خطط مسبقة
لكيفية متويل ذلك .ومع ذلك ،مل يكن هذا هو الحال دامئاً:
فعندما تم بناء العديد من مفاعالت القوى النووية العاملة
يف العامل اليوم ،وتبلغ أكرث من  400مفاعل ،مل توجد هذه
املتطلّبات .وتقوم بلدان عديدة اآلن بتنفيذ أو ابتكار خطط
إلخراج هذه املرافق من الخدمة .وتساعدها الوكالة عىل القيام
بذلك ،باستخدام درايتها الدولية ونحو ستة عقود من الخربة.
ويسلط هذا العدد من مجلة الوكالة الضوء عىل املامرسات
الجيدة املنفّذة يف جميع أنحاء العامل .ففي إسبانيا ،يتقدم
العمل يف إخراج أول محطة للقوى النووية يف البلد يف الوقت
املحدد ووفق امليزانية (صفحة  ،)7بينام يف منطقة ليموزان
بفرنسا ،أدى االستصالح البيئي إىل تحويل مواقع تعدين
يورانيوم سابقة إىل مناطق ترفيهية للجمهور (صفحة .)14
ويف آسيا الوسطى ،تساعد الوكالة الحكومات عىل التنظيف
املأمون لنحو بليون طن من النفايات امللوثة املتخلِّفة عن
تعدين اليورانيوم (صفحة .)12
ويتم أيضاً فحص تكنولوجيات واتجاهات مبتكرة يف اإلخراج
من الخدمة واالستصالح البيئي (صفحة  ،)22وت ُ َق َّدم للقراء

ملحة عن حياة أحد مديري اإلخراج من الخدمة (صفحة .)10
ونفرس التحديات التي تواجه إخراج مفاعالت البحوث من
الخدمة ،وهي -عكس محطات القوى النووية  -تقع غالباً يف
مناطق حرضية (صفحة .)16

الدراية
تقاسم املعرفة أحد العنارص األساسية يف التخطيط لإلخراج
من الخدمة واالستصالح البيئي .وميكن ملاليك املرافق واملواقع
االستفادة من تجربة النظراء يف البلدان األخرى لوضع خطط
أفضل وأشمل للمستقبل .ومتثل الوكالة منصة لهذا التعاون.
ولدينا أيضاً دور هام نؤديه من خالل تقديم معايري لألمان
وإرشادات لألمن النووي بشأن اإلخراج من الخدمة والترصف
يف النفايات النووية.

“تقوم بلدان عديدة بتنفيذ
أو ابتكار خطط إلخراج
المرافق من الخدمة.
وتساعدها الوكالة على
القيام بذلك ،باستخدام
درايتها الدولية ونحو ستة
ويجب أن تستعد البلدان ومشغلو املرافق دامئاً الحتامل
عقود من الخبرة”.
التلوث اإلشعاعي نتيجة وقوع حادث نووي أو إشعاعي أو
حدث صناعي مؤسف .والتخطيط السليم يتيح االستجابة
برسعة وفعالية عند وقوع حادثة والحد من اآلثار الضارة
للتلوث عىل الناس والبيئة .وطوال السنوات الخمس املاضية،
قدمت الوكالة دعامً كبريا ً لليابان يف هذا املجال (صفحة .)8

— يوكيا أمانو،
المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية

وآمل أن تعزز هذه الطبعة من مجلة الوكالة الوعي بهذه
القضايا ،وأن ت َثبُت فائدتها للمشاركني يف مؤمتر الوكالة الدويل
حول تحسني التنفيذ العاملي لربامج اإلخراج من الخدمة
واالستصالح البيئي املعقود يف مدريد خالل الفرتة من  23إىل
 27أيار/مايو.
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