أخبار الوكالة

البلدان المستجدة تواجه تحديات مشتركة في إرساء البنية
األساسية النووية

يتجلىّ يف التزام الدول األعضاء املعلَن باالستخدام
املأمون واآلمن والسلمي للطاقة النووية ،والدعم
الحكومي القوي كركن أسايس لربنامج جديد
للقوى النووية ،واملبادرة يف وقت مبكر إىل إنشاء
ومشاركة جهات رقابية ،وجهات مالكة/مشغِّلة،
وجهات الدعم التقني” .وينظر املغرب يف القوى
النووية كمصدر للطاقة املنخفضة الكربون يف
املدى البعيد ،وقد استضاف يف ترشين األول/
أكتوبر  2015بعثة االستعراض املتكامل للبنية
األساسية النووية التي أوفدتها الوكالة.

بيالروس تش ِّيد أول محطة قوى نووية في موقع أوستروفيتس.

(الصورة من :مديرية تشييد محطات القوى النووية/بيالروس)
البد أن تتأكد البلدان التي ترشع بربامج قوى
نووية أن يكون إرساء البنية األساسية القانونية
والرقابية والداعمة مواكباً لتشييد محطة القوى
النووية ذاتها .وليس من بديل عن ذلك لضامن أن
يسري الربنامج بطريقة مأمونة وآمنة ومستدامة،
وهذا ما خلص إليه املشاركون يف أعامل حلقة
عمل عن إرساء البنية األساسية للقوى النووية
أُقيمت يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف شهر
شباط/فرباير الفائت .ويف هذا الصدد ،قال ميلكو
كوفاتشيف ،رئيس قسم إرساء البنية األساسية
النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ :الرشوع
يف برنامج قوى نووية جهد جا ّد يستلزم موارد
مالية كبرية ،وأيضاً املسؤولية الضمنية بالتحقُّق
من وجود البنية األساسية الرضورية”“ .ويتعني
عىل بلد ما أال يرشع بربنامج قوى نووية إال عندما
يكون مستعدا ً لذلك ،وعليه أن يكون واقعياً بشأن
الوقت واملوارد الالزمة”.
وتواجه البلدان التي تأخذ بالقوى النووية للمرة
األوىل واملسامة “البلدان املستجدة” عددا ً من
التحديات الرئيسية املشابهة يف إرساء البنية
األساسية :استكامل سياسة واسرتاتيجية وطنية
للربنامج ،وإرساء إطار قانوين وهيئة رقابية نووية
مستقلة ،وتعزيز إدارة املشاريع ،وإعداد قوى
عاملة ماهرة.

ُعقد االجتامع التقني السنوي العارش حول القضايا
الراهنة يف مجال تطوير البنى األساسية الخاصة
بالقوى النووية يف الفرتة من  2إىل  5شباط/فرباير
ومن بني املشاركني فيه ممثلون عن حكومات
وطنية ،والجهات املالكة/املشغلة يف املستقبل،
وهيئات رقابية ومؤسسات أخرى من بلدان نووية
مستجدة وبلدان مشغِّلة للقوى النووية.
وق َّدمت البلدان املستجدة املشارِكة يف االجتامع
املذكور دراسات حالة وناقشت قضايا مختلفة من
بينها األبعاد املعقدة إلرساء إطار رقايب وعملية
الرتخيص .ويف هذا الصدد ،قال الرئيس املشارك
لالجتامع بري ليندل من السويد“ :الجهة الرقابية
واسعة االطالع واملستقلة رضورية لتحقيق التوازن
مع دور الجهة املشغِّلة ملحطة قوى نووية ،وهي
تضع املعايري الخاصة باألمان النووي وثقافة األمان
النووي بطريقة شفافة”.

معامل نووية بارزة
ويقول عبد املجيد الصاوي ،الكاتب العام السابق
ملركز األبحاث النووية يف املغرب ،الرئيس املشارك
لالجتامع“ :اعتمدت البلدان املستجدة كافة إطار
نهج املعامل املرحلية البارزة للوكالة ،وهو ميثل
اإلرشادات األساسية الصادرة عن الوكالة إلرساء
بنية أساسية نووية لربنامج قوى نووية”“ .وهذا ما
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وتعكف بيالروس يف الوقت الراهن عىل تشييد
أول محطة قوى نووية يف أوسرتوفيتس .ومن
املقرر أن تدخل وحدتان بقدرة  1170ميغاواط
(كهربايئ) مرحلة التشغيل بحلول عام  2018ثم
بحلول عام  2020عىل التوايل .وخالل االجتامع،
ق َّدم ميخائيل ميخاديوك ،نائب وزير الطاقة يف
بيالروس ،خريطة طريق وأهم املعامل املرحلية
البارزة لتطوير برنامج القوى النووية.
ويف هذا الصدد ،قال ميخاديوك“ :اتخذت بيالروس
قرار الرشوع يف برنامج قوى نووية يف عام 2008
من أجل تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خالل
تن ُّوع موارد الطاقة املتاحة ،وتقليل تكاليف إنتاج
الطاقة الكهربائية ،وتقليص انبعاثات غازات
الدفيئة”“ .ونحن نحقق برنامج القوى النووية
باالستناد إىل معايري الوكالة” .استضافت بيالروس
بعثة االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية
يف عام .2012

االستعراض املتكامل للبنية
األساسية النووية :مساعدة
من الوكالة
قال ميخائيل تشوداكوف ،نائب املدير العام
لشؤون الطاقة النووية يف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،إن بعثات االستعراض املتكامل
للبنية األساسية النووية متثل أهم خدمة ميكن
أن تطلبها دولة عضو يف مجال إرساء البنية
األساسية النووية“ .أش ِّجع بشدة أي دولة عضو
تفكر بجدية يف األخذ بالقوى النووية أن تناقش
إمكانية استضافة بعثة من بعثات االستعراض

أخبار الوكالة
املتكامل للبنية األساسية النووية” .فمنذ عام
 2009أوفدت الوكالة  17بعثة استعراض متكامل
للبنية األساسية النووية إىل  13بلدا ً ،ونرشت
الوكالة مؤخرا ً وثيقة توجز ستة أعوام من الخربة
يف مضامر مثل هذه البعثات.
وتناول املشاركون أيضاً املخاطر املالية التي تشمل
وسبل التخفيف من آثارها .ويف
املخاطر الرقابية ُ
ضوء تكاليف الطاقة دامئة التغيرُّ وأيضاً تكاليف
وتعقُّد القوى النووية ،فإن هذه املسألة محل
اهتامم متنام بالنسبة للدول األعضاء ،وستناقَش
أيضاً خالل اجتامعات الوكالة يف املستقبل.

وعالوة عىل ذلك ،مازال تطوير املوارد البرشية
ميثل أحد التحديات الثابتة .وال يتعني عىل
البلدان أن تجد العاملني املناسبني وأن تقوم
بتدريبهم فحسب ،بل يتعني عليها أيضاً أن
تضمن وجود أماكن عمل لهم بعد تدريبهم ،عىل
سبيل املثال يف حال واجه الربنامج تأخريا ً.

املزيد من التحليل من خالل الدراسات السابقة
لدراسات الجدوى والتقارير الشاملة .ستنرش
الوكالة قريباً إرشادات جديدة بشأن هذه
العملية وبشأن صوغ موقف وطني ،إىل جانب
عدة منشورات أخرى ذات صلة للبلدان التي
تفكر يف القوى النووية.

وفيام يتعلق باالعتبارات األولية التي تأخذها
دول أعضاء عدة عندما تقرر فيام إذا كانت
ستستهل برنامجاً للقوى النووية ،ميثل التخطيط
النووي أول خطوة نحو التفكري يف القوى
النووية .وستقود مثل هذه الدراسات إىل

— لينكا كوالر وإليزابيث ديك

متطلبات األمان والترخيص للمفاعالت النمطية الصغيرة :الوكالة
تستضيف أول حلقة عمل مخصصة للرقاب ِّيين

مثة جيل جديد من مفاعالت القوى النووية
املتقدمة واملص َّنعة مسبقاً ت ُعرف باسم املفاعالت
النمطية الصغرية ،ومن املمكن أن يبدأ ترخيصها
وطرحها يف األسواق بحلول العام  ،2020وتساعد
الوكالة الهيئات الرقابية يف االستعداد لظهورها.
ومن خالل سلسلة من حلقات العمل التي بدأت
يف وقت سابق من هذا العام ،تعمل الوكالة
عن كثب مع الهيئات الرقابية بشأن نُهج األمان
والرتخيص استباقاً الحتامل نرش املفاعالت النمطية
الصغرية عىل نطاق العامل.

وكانت متطلبات األمان واملبادئ التوجيهية
وإجراءات الرتخيص املتعلقة باملفاعالت النمطية
الصغرية من بني املوضوعات التي تع َّرف عليها
مشاركون من الهيئة العربية للطاقة الذرية
والشبكة العربية للهيئات الرقابية خالل حلقة
عمل للوكالة ُعقدت يف فيينا يف كانون الثاين/
يناير .2016
“متثل املفاعالت النمطية الصغرية مقرتحاً جذاباً
جدا ً للعامل العريب ألن أكرث من نصف بلدان
منطقتنا ال متلك املوارد الالزمة لبناء محطات قوى
نووية تقليدية كبرية الحجم .فاملفاعالت النمطية
الصغرية أفضل من غريها من حيث جدواها
وقابلية الترصف بها ،وتتطلب استثامرا ً أقل ،ومتثل
خيارا ً واقعياً جدا ً يك تنظر فيه البلدان العربية”،
كام قال عبداملجيد محجوب ،مدير عام الهيئة
العربية للطاقة الذرية ورئيس حلقة العمل.

أوجه التقدم في تكنولوجيا المفاعالت النمطية الصغيرة

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وجمعت حلقة العمل التي شاركت يف رعايتها
الهيئة الرقابية النووية للواليات املتحدة
األمريكية هيئات رقابية ،ورشكات مشغِّلة،
وغريها من املنظامت الحكومية التي تعمل
عىل ،أو يُتوقع أن تعمل عىل ،إنشاء بنى أساسية
وطنية تقنية الزمة لألمان ومخصصة للمفاعالت
النمطية الصغرية.

وتلقى املشاركون يف حلقة العمل معلومات
مفصلة عن دور الهيئات الرقابية ومتطلبات
َّ
الرتخيص ،مبا يف ذلك املوافقة عىل تصاميم
املفاعالت النمطية الصغرية واختيار مواقعها
وتشغيلها .وس َّهلت الوكالة املناقشات التي دارت
بني الرقاب ِّيني بشأن استخدام معايري األمان ذات
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الصلة الصادرة عن الوكالة وبشأن التغريات التي
قد تحتاجها اللوائح الوطنية.

صغرية وآمنة
املفاعالت النمطية الصغرية تُص ِّمم منطياً باستخدام
وحدات منطية مص َّنعة مسبقاً ،وبقدرة إنتاجية تقل
عن  300ميغاواط ،وتُش َّيد خالل فرتات زمنية أقرص،
ومن املتوقع أن تكون ذات كلفة تنافسية عند
تشييدها .وهناك أربعة مفاعالت منطية صغرية قيد
التشييد حالياً يف ثالثة بلدان .ويف هذا الصدد ،يقول
ستيوارت ماغرودر ،مسؤول أول األمان النووي يف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ :تدابري األمان واألمن
لهذا الجيل التايل من مفاعالت القوى النووية ،رغم
أنها أصغر حجامً ،ال تختلف عن االلتزامات الدولية
التي تخضع لها املفاعالت الحالية”.
ومعايري األمان واألمن العاملية التي تنطبق عىل
مفاعالت القوى النووية الحالية وأيضاً تلك
التي هي قيد التشييد تنطبق يف األغلب عىل
املفاعالت النمطية الصغرية أيضاً .وهنا يقول
غريغ رزينتكوفسيك ،مدير شعبة أمان املنشآت
النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
“نحن بحاجة إىل إرساء مجموعة من املتطلبات
الواضحة والعملية لألمان والرتخيص”“ .والبد من
تحقيق اليقني رقابياً إذا ما أردنا نرش املفاعالت
النمطية الصغرية بشكل ناجح”.
وستتوىل الوكالة تنسيق األعامل اإلضافية يف هذا
املجال يف األعوام املقبلة .وقال رزينتكوفسيك إن ما
سبق سيشمل عىل األرجح إعداد هدف أمان شامل
ووثيقة إرشادية عن إرساء املتطلبات ذات الصلة مبا
يتفق مع نوع املرفق وحجمه.

تطوير املفاعالت وتقييمها
ونرشها
ميكن أن تُشحن وحدات املفاعالت النووية النمطية
املص َّنعة مسبقاً إىل ُوجهات معينة ،واألمر يشبه
كثريا ً نقل مك ِّونات مص َّنعة من مج َّمع صناعي
إىل آخر .والفوائد املحتملة املتحققة للبلدان
واملستخدمني النهائيني من تشغيل املفاعالت
النمطية الصغرية تجارياً هائلة – عىل سبيل املثال
من خالل تلبية الحاجة املاسة للكهرباء يف املناطق
النائية ،األمر الذي يعزز ديناميات إمدادات الطاقة
عىل نطاق العامل.
وبدأ تطوير املفاعالت النمطية الصغرية قبل عقدين
من اآلن تقريباً ،وتعكف عدة بلدان بشكل مستقل
عىل نرش مناذج أولية منها .والحظت الوكالة زيادة
كبرية يف مشاركة الدول األعضاء يف تطوير تكنولوجيا
املفاعالت النمطية الصغرية وهو ما يعكس
اإلمكانات الهائلة لنرش مثل هذه املفاعالت فيام
يتعلق بتوسيع شبكات الكهرباء الوطنية ،وتحسني
أمن إمدادات الطاقة.
وتعكف الوكالة أيضاً عىل رسم خارطة طريق
تكنولوجية لنرش املفاعالت النمطية الصغرية،
وإجراء دراسة عن مؤرشات نرش املفاعالت
النمطية الصغرية يف البلدان النامية ملساعدة الدول
األعضاء يف تطوير أو تقييم أو نرش تلك املفاعالت.

التطورات الراهنة
هناك قرابة  50تصميامً قيد اإلعداد للمفاعالت
النمطية الصغرية ألغراض وتطبيقات مختلفة،
وهناك أربعة مفاعالت بحوث قيد التشييد:

املفاعل  ،25-CAREMوهو منوذج أويل صناعي
يف األرجنتني؛ واملفاعل  40 S -KLTواملفاعل
 ،200-RITMو ُهام من املفاعالت النمطية
الصغرية العامئة وموجودان يف االتحاد الرويس؛
واملفاعل ‘( HTR-PMاملفاعل املرتفع الحرارة
النمطي الحصوي القاع’) ،وهو محطة إيضاحية
صناعية يف الصني .ويف العام املنرصم وقعت هيئة
الطاقة الذرية يف اململكة العربية السعودية
اتفاقاً مع جمهورية كوريا لتشييد مفاعل منطي
صغري يُسمى املفاعل املتقدم النمطي املتكامل
النظم (املفاعل  )SMARTيف اململكة .بل إن
منتجي الوقود األحفوري التقليدي ينظرون اآلن
يف اإلمكانات التي تتيحها املفاعالت النمطية
الصغرية لتوفري إمدادات طاقة أكرث تنوعاً
لشبكات الكهرباء الوطنية واإلقليمية.
ويف هذا الصدد ،يقول حديد سبيك ،املهندس
النووي يف قسم تطوير تكنولوجيا القوى النووية
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ :املفاعالت
النمطية الصغرية من بني تكنولوجيات املفاعالت
األكرث تقدماً من حيث تلبية الطلب عىل الطاقة
يف املستقبل ،والبد أن تكون الدول األعضاء عىل
دراية كاملة مبعايري األمان واللوائح املنطبقة
لتمكني نرش هذا النوع الجديد من مفاعالت
القوى بنجاح”.
وستنعقد يف حزيران/يونيه  2016حلقة العمل
املقبلة للوكالة عن متطلبات األمان والرتخيص
للمفاعالت النمطية الصغرية وهي مخصصة
لألعضاء يف محفل الهيئات الرقابية النووية
يف أفريقيا.

— بقلم آبها ديكسيت وميكلوس غاسرب

الوكالة بلغت مرحلة فارقة في التخلص من المصادر المشعة
مت ِّهد االختبارات الناجحة التي أُجريت عىل تقنية
واعدة لنقل وتخزين املصادر املشعة املختومة
ضعيفة اإلشعاع الطريق أمام أسلوب تخلُّص
جديد للتعامل مع الكميات الصغرية من النفايات
املشعة حول العامل .وتتيح هذه الطريقة املنطوية
عىل وضع وتغطية املصادر املختومة داخل ثقب
ض ّيق عىل ُعمق بضع مئات من األمتار للبلدان أن
تتوىل أمر املصادر املشعة امله َملة لديها بنفسها
عىل نحو مأمون وآمن .وتم اختبار التحقُّق من

مفهوم هذه التكنولوجيا يف كرواتيا يف أواخر
العام املنرصم ،دون استخدام مواد مشعة فعلية.

وتستخدم جميع البلدان تقريباً املصادر املشعة
يف مجاالت الرعاية الصحية ،والصناعة ،وقطاعات
أخرى .غري أن العديد منها ال ميلك املعدات الالزمة
أو املوظفني الالزمني للتعامل معها عندما تصبح
غري صالحة لالستعامل .ويف الظروف النموذجية،
ووفقاً إلحصاءات الوكالة ،قد يولّد بلد نام
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يستخدم املصادر املشعة املختومة مئات املصادر
امله َملة ذات املستويات املنخفضة من النشاط
اإلشعاعي عىل مدى أعوام عدة.

ويف هذا السياق ،قال أندرو تومبكنز ،املهندس
النووي يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ :متثل
املصادر منخفضة النشاط اإلشعاعي تحدياً أكرب
من غريها ألنها موجودة بكميات كبرية حول
العامل ويف أشكال وأمناط متباينة”.

أخبار الوكالة

مهندسو الوكالة وشركة كرواتية مختصة في الوقاية من اإلشعاعات يختبرون نظاماً جديداً يُستخدم للتخلُّص بطريقة مأمونة وآمنة من المصادر
منخفضة النشاط داخل ُحفر سبر( .الصورة من :ل .جيل/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
ويف أغلب البلدان املتقدمة ت ُخزن املصادر املشعة
املختومة بشكل مؤقت .وميلك بعض البلدان
املتقدمة مرافق تخلُّص عىل مقربة من السطح.
وكالهام من املخاطر األمنية يف حال عدم حاميتهام
بشكل ٍ
كاف .وميثل أسلوب التخلُّص الجديد أحد
الحلول طويلة األجل لهذه املشكلة ،وسيساعد يف
نهاية املطاف يف حامية اإلنسان والبيئة.
وتؤكد اختبارات املعدات التي أجراها مهندسو
الوكالة ورشكة كرواتية متخصصة يف الوقاية من
اإلشعاعات جدوى نظام ينقل ويدخل املصادر
منخفضة اإلشعاع ،بطريقة مأمونة ،يف ُحفَر السرب
للتخلص منها.
وتعتمد التكنولوجيا املختربة التي طُ ِّورت
للمصادر امله َملة منخفضة اإلشعاع عىل منصة
معدنية قوية وحاوية نقالة ت ُسمى برميل النقل،
وهي ت ُستخدم لنقل املصادر إىل ُحفَر السرب
بطريقة مأمونة .وهنا يقول جانوس باال ،مهندس
تكنولوجيا النفايات يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية“ :هذه طريقة سهلة وميسورة التكلفة
وميكن نرشها حول العامل”.
ويتابع باال قائالً“ :أدركنا أن البلدان التي لديها
مستويات متدنية من النفايات ،وبنية أساسية
متواضعة ،وموارد برشية ومالية محدودة ،بحاجة
إىل حلول مأمونة ومبارشة وعملية”.

تجنب الرسقة واإلرهاب

معالجة املصادر

تعزيز األمن النووي أحد األمور املهمة التي دفعت
نحو تطوير وسيلة جديدة .وهنا يقول غريت
ليبنبريغ ،مسؤول أمني نووي يف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية“ :مبا أن املصادر امله َملة تظل مشعة،
نريد أن نح َّد من احتامل الوصول إليها واستخدامها
يف أنشطة إرهابية”“ .ومبجرد أن توضع يف ُحفر
السرب ،ال ميكن ألحد أن يصل إليها بسهولة”.

ت ُستخدم املصادر املشعة عىل نطاق واسع
يف الطب والصناعة ،ابتدا ًء من أجهزة العالج
اإلشعاعي لعالج الرسطان ،ووصوالً إىل األدوات
الصناعية لتعقيم اللوازم الطبية أحادية
االستخدام .واملصادر املشعة املختومة األكرث
شيوعاً ذات مستويات إشعاعية متدنية أو أعامر
نصفية قصرية ،مبعنى أنها تظل مشعة لفرتة
ترتاوح من بضعة أشهر فقط إىل بضع مئات
من السنني.

والفكرة األصلية ل ُحفر السرب طورتها رشكة جنوب
أفريقيا للطاقة النووية ( ،)Necsaوالحقاً قامت
الوكالة مبواءمتها إلدماج التخلص من مصادر
ذات مستويات أعىل من النشاط اإلشعاعي.
واليوم تجري التحضريات التقنية ل ُحفر السرب
وتقييامت األمان الخاصة بها يف بلدان عدة ،منها
ماليزيا والفلبني ،بحيث يُنفَّذ األسلوب الجديد يف
األعوام املقبلة.
والوكالة مستعدة لتدريب خرباء يف البلدان
املهتمة باستخدام أسلوب التخلص القائم عىل
ُحفر السرب وتزويدها باملساعدة الالزمة ،من
املعدات أو املواصفات التقنية ،لبناء براميل النقل
الخاصة بها .والتكنولوجيا املستخدمة لثقب ال ُحفر
مشابهة لتلك املستخدمة يف استخراج املياه ،وهي
متاحة عىل نطاق واسع يف معظم البلدان ،ومنها
البلدان األقل منوا ً.

وت ُعالج جميع املصادر قبل التخلُّص منها ويُعاد
تغليفها من خالل عملية ت ُسمى التكييف .وعند
تحضريها للتخلُّص منها وفق هذا األسلوب ،فإن
مئات املصادر – وهي الكمية االعتيادية التي
تقل
تتولد يف بلد نامٍ كل سنة – تشْ غل مساحة ّ
عن مرت مكعب واحد ،أي حجم خزانة صغرية.
وعندما تكون ُحفرة السرب جاهزة ،ت ُح َّمل املصادر
املك َّيفة يف علبة مصممة لهذه الغاية ،أو حزمة
تخلُّص ،والتي يتم تغليفها بعد ذلك .ثم توضع
العلبة املغلفة داخل برميل النقل وت ُنقل إىل
ُحفرة السرب ثم إىل داخلها.

— بقلم لورا جيل

مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،نيسان /أبريل 31 | 2016
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تنبيهات المنشورات

تعزيز تنفيذ برامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

مرشوع القيود التي تعوق تنفيذ مرشوع اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي :التقرير األسايس

يناقش العقبات التي ت ُحول دون تنفيذ مشاريع اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي ويق ّدم خيارات لتجاوز تلك العقبات .ورغم
ما تحقق من تق ُّدم كبري يف األعوام األخرية ،مازال يتعينَّ القيام بالكثري للتعامل مع األمور املوروثة من مرحلة مبكرة من تطوير
الطاقة النووية ،مبا يف ذلك تفكيك املرافق البحثية ومرافق دورة الوقود ومحطات القوى الفائضة عن الحاجة ،واستصالح املواقع
املتأثرة بعمليات تعدين اليورانيوم وتجهيزه يف السابق .وتتعامل بلدان ع ّدة مع مثل هذه القضايا املوروثة ،وقامت بتعزيز املوارد
التقنية والخربات املالمئة ،غري أن برامج وطنية عدة مازالت تواجه تحديات كبرية.
IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.10; ISBN: 978–92–0–101316–3; 37.00 Euro; 2016
www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10993/CIDER

التصدي لألحداث غري املتوقعة يف مجال اإلخراج من الخدمة
وسبل تخفيف حدتها .ويق ِّدم إرشادات
يستكشف آثار األحداث غري املتوقعة التي ميكن مصادفتها خالل اإلخراج من الخدمة ُ
عملية عن كيفية التخطيط ملثل هذه املشاريع وإدارتها ،مع األخذ يف الحسبان األحداث غري املتوقعة .ويص ِّنف ويح ِّدد بعض األمثلة
الستنباطات غري متوقعة بات رضورياً معها إما تعليق أو إعادة النظر يف أعامل اإلخراج من الخدمة .ويشمل هذا اإلصدار تقييامً
للتجربة السابقة يف التغلُّب عىل تحديات اإلخراج من الخدمة .ويتيح ل ِفرق اإلخراج من الخدمة املستقبلية أن تستفيد من تلك
الدروس ،األمر الذي يساعدها يف الح ّد من التكاليف اإلضافية ،وتأخُّر اإلنجاز ،والتعرض لإلشعاعات دون رضورة لذلك.
IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-2.8; ISBN: 978-92-0-103615-5; 35.00 Euro; 2016
www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10786/Unexpected

سياسات واسرتاتيجيات االستصالح البيئي
يصف األهداف والجداول الزمنية والجهود الالزمة لتنفيذ االستصالح البيئي .ويوضح الفروق بني السياسة واالسرتاتيجية ،ويق ّدم
املشورة للدول األعضاء حول كيفية صوغ وكتابة هذه األنواع من الوثائق .ويتطرق لجوانب مثل تخصيص التكاليف واالهتاممات
املختلفة لألطراف املعنية باالستصالح البيئي.
وإىل جانب منشورات األمان الصادرة يف السابق عن الوكالة والتي تناولت االستصالح البيئي ،سيساعد هذا الكتاب السلطات الوطنية
يف إدراك الحاجة إىل شمول االستصالح البيئي كمكون مطلوب يف التخطيط للمبادرات املتصلة باملجال النووي وتنفيذها.
IAEA Nuclear Energy Series No. NW-G-3.1; ISBN: 978-92-0-103314-7; 20.00 Euro; 2015
www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10622/Policy

إخراج األحواض يف املرافق النووية من الخدمة
يصف الجوانب التقنية والتخطيطية إلخراج األحواض النووية من الخدمة .وهو يستعرض ويدمج الخربات املتاحة عاملياً املتعلقة
بإخراج األحواض من الخدمة ،مبا يف ذلك التخطيط للمشاريع والصحة واألمان والترصف يف النفايات الناتجة.
ويستخدم عدد من املنشآت النووية األحواض لتربيد الوقود املستهلَك أو لحامية قلوب مفاعالت البحوث أو مصادر جهاز التشعيع.
ترسب املواد املشعة .ورغم أن حاالت
وعىل مدى العمر التشغييل الذي قد ميتد لعقود ،قد تصبح األحواض النووية مل َّوثة نتيجة ُّ
إخراج األحواض من الخدمة قد ُوصفت عىل نحو متناثر يف املؤلَّفات التقنية ،مل يتناول تقري ٌر من قبل معالجة إزالة التلوث
واسرتاتيجيات وتكنولوجيات تفكيك األحواض املل َّوثة بالشكل الشامل الذي يتسم به هذا املنشور.
IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-2.6; ISBN: 978-92-0-103115-0; 55.00 Euro; 2015
www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10669/Pools
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