رؤية عالمية

االتجاهات الراهنة في اإلخراج من الخدمة واالستصالح
البيئي للمرافق النووية
بقلم خوان خوسيه سبايا غوميز

ميثل

إخراج املرافق النووية املدنية من الخدمة
واستصالحها بيئياً تحدياً كبريا ً للبلدان املنخرطة يف
هذا النشاط حول العامل .ويشمل ذلك الجوانب واملشكالت
املتصلة باإلدارة والتكنولوجيا واألمان والبيئة.

خوان خوسيه سبايا غوميز هو
اقتصادي ومن المخضرمين في
صناعة إخراج المرافق النووية
من الخدمة .وهو رئيس
المؤسسة الوطنية للنفايات
المشعة ( ،)Enresaالشركة
الوطنية المعنية بالنفايات
المشعة في إسبانيا ،ورئيس
مؤتمر الوكالة الدولي بشأن
تطوير تنفيذ برامج اإلخراج
من الخدمة واالستصالح البيئي
على الصعيد العالمي الذي
ُعقد في الفترة من  23إلى 27
أيار/مايو  2016في مدريد.

وعىل مدى العقود القليلة املاضية ،اكتسبت الجهات املشغِّلة
حول العامل خربة مهمة عىل صعيد إخراج املواقع النووية من
الخدمة واستصالحها بيئياً .فقد توقف عدد كبري من املرافق
النووية عن العمل ،ومن املتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل
هائل عىل مدى األعوام املقبلة .وبالفعل تم إخراج سبعة
عرش مفاعل قوى من الخدمة ،من أصل أكرث من  150مفاعل
قوى أُغلقت أو تخضع لإلخراج من الخدمة ،فيام أُغلق أكرث
من  180مفاعل بحوث أو أنها قيد اإلخراج من الخدمة ،وتم
بالفعل إخراج أكرث من  300منها من الخدمة بشكل كامل.
وتم إغالق ما مجموعه  170مرفقاً من مرافق دورة الوقود
النووي أو أنها يف طور اإلخراج من الخدمة ،فيام تم إخراج
 125مرفقاً آخر من الخدمة بشكل كامل .وت ُعد إسبانيا من
البلدان ذات الخربة واألنشطة الجارية يف هذا املجال.
وقد ثبت أنه ميكن القيام بأنشطة اإلخراج من الخدمة دون
التس ُّبب مبخاطر إضافية تطال الصحة أو األمان أو البيئة ،وأن
ذلك من األنشطة الصناعية الناضجة.
لكن ،ما العنارص األساسية التي تجعل هذا النشاط ممكناً؟ من
واقع خربتنا فإن الدورة الكاملة تتصل بالتوافر الفعال لثالثة
عنارص أساسية :إطار قانوين رقايب يضمن األمان ،واألحكام
الرضورية فيام يتعلق بالتمويل وتوافر املوارد ،واالستفادة من
التكنولوجيات والخربات يف هذا املجال مبا يف ذلك وجود حلول
لوجستية وإدارية للمواد الناتجة ،وعىل وجه الخصوص الوقود
املستهلَك والنفايات املشعة.
ومن الرضوري إرساء إطار قانوين مناسب يح ّدد بشكل واضح
مسؤوليات مختلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك السلطات.
ويستلزم االنتقال من مرحلة التشغيل إىل مرحلة التفكيك
واإلخراج من الخدمة إدخال تغيريات يف اإلطار الرقايب مبا
يضمن أن يتم اعتامد التدابري الالزمة املتصلة باملخاطر املح َّددة
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لهذا النوع من املشاريع بطريقة تس ِّهل تنفيذها ،مع مراعاة
متطلبات األمان املعمول بها.

أهمية البحث والتطوير
علي ِه ،فإنه من الرضوري توفري استمرارية أنشطة البحوث
والتطوير واالبتكار من أجل تطوير وتحسني التقنيات
والتكنولوجيا .والبد أن يتجاوب هذا الجهد مع السامت
املح َّددة لإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي والتي تتمثل
فرادتها يف هيمنة عمليات غري روتينية عليها ،رهناً بالتغريات
املستمرة يف البيئة وبيان املخاطر .والبد من تطوير ذلك ضمن
بيئة تستلزم عىل نحو متزامن تحسيناً متواصالً يف رشوط
األمان ،وكفاءة إدارة املشاريع ،والتكاليف ذات الصلة.
وأحد الجوانب الحاسمة يف تلك األنشطة هو الفصل الالزم
للمواد غري املشعة عن النفايات املشعة .فهذه العملية تقلل
إىل أضيق نطاق ممكن كمية النفايات التي تستلزم معالجة
خاصة والترصف بها بطريقة خاصة بسبب ُس ِّميتها اإلشعاعية.
رصف الخاصة باملواد
ويضمن توافر املرافق ومسارات الت ُّ
الناجمة عن عملية اإلخراج من الخدمة وصوالً إىل مرحلة
التخلص النهايئ منها ،السيام النفايات املشعة والوقود النووي
املستهلَك ،عدم انتقال املسؤولية إىل أجيال املستقبل .ونتيجة
رصف ومرافق ال ُوجهة قد
لذلك فإن عدم وجود مسارات الت ُّ
يتسبب مبصاعب يف عملية املوافقة ،ويف جميع الحاالت يضيف
حالة من عدم اليقني بشأن التكاليف النهائية.

تدريب املهن ِّيني الناشئني

تتطلب هذه األنشطة توافُر العاملني واملتعاقدين املؤهلني.
السن
ويتسم القطاع النووي بقوى عاملة فنية متقدمة يف
ّ
ويواجه صعوبة يف استقطاب مهنيني ناشئني واإلبقاء عليهم
بحيث ميكن أن يحلوا محلهم .ويؤثر مثل هذا املوقف يف
العمليات التشغيلية االعتيادية ،مثلام يؤثر ورمبا بشكل أكرب
يف اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي.

رؤية عالمية

ويُعد تق ُّبل الجمهور رشطاً رضورياً وهو من األمور األساسية
للتنفيذ الفعال لتلك األنشطة .ويف هذا الصدد ،هناك توافق
واسع يف اآلراء بشأن مسؤولية الجهات املشغِّلة والسلطات فيام
يتعلق بتيسري املشاركة املسؤولة واملدروسة لنطاق عريض من
أصحاب املصلحة يف عملية اتخاذ القرارات.
وينبغي أن يكون املشاركون يف هذه األنشطة يف أي بلد
مستعدين ملا هو غري متوقع .وقد يؤثر نطاق عريض من العوامل
– السياسية واالقتصادية واالجتامعية والرقابية والبيئية – يف
تطوير تلك األنشطة من مرحلة تخطيطها األ َّويل ووصوالً إىل
استكاملها يف صيغتها النهائية.

والهدف من إخالء املواقع ،وقُرب وتوافر البنية األساسية
رصف باملواد الناجمة ،واإلطار الرقايب واللوائح املعمول بها.
للت ُّ
ويف هذا الصدد ،هناك اهتامم متنام بضامن توافر املوارد املالية
الكافية لتنفيذ واستكامل هذه األنشطة عىل نحو ي ُحول دون
انتقال االلتزامات إىل أجيال املستقبل.

غ َّيرت المؤسسة الوطنية
للنفايات المشعة الغرض من
مبنى التوربينات وح َّولته إلى
مرفق للتصرف في النفايات
المشعة في محطة خوزيه
كابريرا للقوى النووية.
(الصورة من :المؤسسة الوطنية
للنفايات المشعة).

وأخريا ً وليس آخرا ً ،أود أن أتط َّرق إىل التكاليف ومتويل اإلخراج
من الخدمة واالستصالح البيئي .فالتكاليف تتفاوت بشكل
كبري ،ويعتمد ذلك عىل نوع املرفق ،واسرتاتيجية التفكيك،
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