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ميكن بُحرية استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها مجلة 

الوكالة يف مواضع أخرى، رشيطة اإلشارة إىل املصدر. وإذا كان مبيّنا أنَّ 

الكاتب من غري موظفي الوكالة، فيجب الحصول من الكاتب أو من 

املنظمة املصِدرة عىل إذن بإعادة النرش، إال إذا كان ذلك ألغراض العرض.

ووجهات النظر املُعرَب عنها يف أي مقالة موقّعة واردة يف مجلة الوكالة 

ل  ال ُتثـِّل بالرضورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وال تتحمَّ

الوكالة أي مسؤولية عنها.

صورة الغالف:
تُستخَدم التكنولوجيا النووية يف العديد من املجاالت، مثل الصحة 

البرشية والزراعة وتوليد الكهرباء. وتُتاح تكنولوجيات للتخزين والتخلص 

من أجل الترصف يف النفايات الناتجة عن هذه األنشطة.

)مصدر الصور: الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ والوكالة الوطنية للترصف يف النفايات 

)Photodisc ؛ ورشكةPosiva Oy املشعة؛ ورشكة

كن االطالع عىل هذه الطبعة عىل أجهزة آي باد  يمُ

تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف منع انتشار األسلحة النووية 

ومساعدة كل البلدان — السيام يف العامل النامي — عىل االستفادة من 

استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداًما سلميًا ومأمونًا وآمًنا. 

ست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة يف إطار األمم املتحدة يف  وقد تأسَّ

عام 1957، وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي تلك 

الخربة يف مجال التكنولوجيات النووية. وتساعد مختربات الوكالة املتخصصة 

الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول األعضاء يف الوكالة 

يف مجاالت مثل الصحة البرشية واألغذية واملياه والبيئة. 

وتقوم الوكالة كذلك بدور املنّصة العاملية لتعزيز األمن النووي. وقد أسست 

الوكالة سلسلة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية املتوافق عليها 

دولياً بشأن األمن النووي. كام تركّز أنشطة الوكالة عىل تقديم املساعدة 

للتقليل إىل الحد األدىن من مخاطر وقوع املواد النووية وغريها من املواد 

املشعة يف أيدي اإلرهابيـني أو خطر تعرض املرافق النووية ألعامل كيدية. 

وتوفِّر معايري األمان الخاصة بالوكالة نظاماً ملبادئ األمان األساسية، كام 

د توافقاً دولياً يف اآلراء حول ما يشكِّل مستوى عالياً من األمان لحامية  تجسِّ

الناس والبيئة من التأثريات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة. وقد ُوِضعت معايري 

األمان الخاصة بالوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق واألنشطة النووية 

التي تُستَخَدم لألغراض السلمية، وكذلك لتطبيقها يف اإلجراءات الوقائية 

الرامية إىل تقليص مخاطر اإلشعاعات القامئة.

وتتحقَّق الوكالة أيًضا، من خالل نظامها التفتييش، من امتثال الدول األعضاء 

لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار، واملتمثلة يف عدم استخدام املواد 

واملرافق النووية إال لألغراض السلمية. 

وعمل الوكالة متعدد الجوانب، وتُشارك فيه طائفة واسعة ومتنوعة 

د برامج  من الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل. وتُحدَّ

الوكالة وميزانياتها من خالل مقررات جهازي تقرير السياسات بها – 

أي مجلس املحافظني املؤلف من 35 عضواً واملؤتر العام الذي يضم 

جميع الدول األعضاء. 

ويوجد املقر الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل. كام توجد مكاتب ميدانية 

ومكاتب اتصال يف جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. وتدير الوكالة 

مختربات علمية يف كلٍّ من موناكو وزايربسدورف وفيينا. وعالوًة عىل ذلك، 

تدعم الوكالة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية يف ترييستي بإيطاليا 

وتوفر له التمويل الالزم.
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تسخري العلم والتكنولوجيا للترصف يف 
النفايات املشعة عىل نحو مأمون ومستدام

مجاالت توفِّر  يف  هائلة  فوائد  النووية  التكنولوجيا 

البرشية والزراعة وتوليد  الصحة  عديدة، منها 

املشعة  النفايات  يف  الترصف  إىل  يُنظر  ما  وغالباً  الكهرباء. 

املجاالت ويف غريها  الجارية يف هذه  األنشطة  الناتجة عن 

من املجاالت عىل أنها مشكلة. ويف الواقع، فإَن تكنولوجيات 

التخزين تتمتع بسجل أداء طويل وناجح كام أنَّ تكنولوجيات 

التخلص متاحة.

رشطًا  سليمة  وتكنولوجية  علمية  خلفية  وجود  ويُعترب 

أساسياً للترصف يف النفايات عىل نحو مأمون ومستدام. وما 

ر، مبا يف ذلك يف مجاالت مثل   زالت هذه التكنولوجيا تتطوَّ
والوقود  اإلشعاع  القوية  النفايات  من  الجيولوجي  التخلص 

النووي املستهلك. 

وحكومية  قانونية  أطر  هناك  تكون  أن  الرضوري   ومن 

ورقابية مناسبة.

كامل  علم  عىل  الجمهور  إبقاء  كذلك  الرضوري  من  ولكن 

التي  البلدان  تكون  أن  الصدفة  قبيل  مبا يجري. وليس من 

تسود فيها أدىن مستويات من القلق لدى الجمهور إزاء أمان 

بأعىل  تتسم  التي  ذاتها  البلدان  هي  النووية  التكنولوجيا 

درجات االنفتاح والشفافية.

 2014 لعام  للوكالة  العلمي  املحفل  أُكرِّس  أن  رُت  قرَّ وقد 

أردت  ألنني  املشعة  النفايات  يف  الترصف  لتكنولوجيات 

توفري منصة للخرباء من جميع أنحاء العامل من أجل النظر 

أوسع  لطائفة  التكنولوجيا  وتفسري  والحلول  التحديات   يف 

من الجمهور.

أن  النووية  التكنولوجيا  يستخدم  بلد  كل  مسؤولية  ومن 

يضمن الترصف يف النفايات والتخلص منها بأمان. لكن ميكن 

للبلدان أن تستفيد كثريًا من خربات بعضها البعض. وتوفري 

األدوار  أحد  املامرسات هو  وأفضل  الخربات  لتبادل  محفل 

الرئيسية للوكالة.

وما انفكت الوكالة، منذ البداية، تشارك بفاعلية يف مساعدة 

الدول األعضاء عىل الترصف بأمان يف النفايات املشعة بهدف 

حامية الناس والبيئة من التأثريات الضارة لإلشعاعات املؤينِّة. 

إننا نضع معايري وإرشادات خاصة باألمان. كام أننا ننرش تقارير 

واجتامعات  عمل  وحلقات  تدريبية  دورات  ونُنظِّم  تقنية. 

تقنية للمساعدة يف التنفيذ املأمون واملستدام للربامج الوطنية 

املعنية بالترصف يف النفايات املشعة.

وسيقوم املحفل العلمي، املعنون النفايات املشعة: التصدي 

للتحديات، بتقييم التطورات التكنولوجية املتصلة بالترصف 

الحلول  يف  النظر  وسيتم  املشعة.  النفايات  أنواع  يف جميع 

تقاسم  سيتم  كام  الناشئة.  والتكنولوجيات  املوجودة 

من  معروفة  نخبة  بني  املجال  هذا  يف  املكتسبة   الدراية 

الخرباء واملنظامت.

والغرض من هذا العدد من مجلة الوكالة هو تزويد القراء 

بفهم واضح ملختلف أنواع النفايات املشعة والتدابري الالزمة 

دور  فضالً عن  بأمان،  منها  والتخلص  فيها  الترصف  لضامن 

الوكالة يف دعم الدول األعضاء.

وآمل أن يكون هذا العدد مفيًدا وغنيًا باملعلومات.

يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 يمُعترب وجود خلفية علمية وتكنولوجية 

سليمة رشطًا أساسياً للترصف يف النفايات عىل 

نحو مأمون ومستدام.
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اإلشعاعات واملواد املشعة يف البيئة الطبيعية، توجد 

اإلنسان.  صنع  من  كذلك  تكون  أن  وميكن 

املفيدة، ترتاوح  التطبيقات  املواد طائفة واسعة من  ولهذه 

بني توليد القوى واالستخدامات يف مجاالت الطب والصناعة 

والزراعة. وتنتج عن هذه األنشطة نفايات مشعة يف أشكال 

النفايات مشعة ألنَّ  وتُعترب  غازيّة وسائلة وصلبة.  مختلفة 

تلقائيًا  وتُطلق  مستقرة  غري  النفايات  يف  املوجودة  الذرات 

إشعاعات مؤيِّنة أثناء عملية تحوُّلها لتصبح مستقرة. وميكن 

أن تكون لهذه اإلشعاعات املؤيِّنة تأثريات ضارة. وبناًء عىل 

ذلك، من الرضوري أن يتم الترصف يف النفايات بشكل مأمون 

من أجل حامية الناس والبيئة، واملساعدة عىل الحيلولة دون 

أن تصبح النفايات عبئًا عىل األجيال املقبلة. 

محطات  يف  الكهرباء  توليد  من  املشعة  النفايات  وتنشأ 

النووي،  الوقود  دورة  عمليات  من  وكذلك  النووية،  القوى 

مثل تصنيع الوقود وغري ذلك من األنشطة يف دورة الوقود 

النووي، مثل تعدين ومعالجة خامات اليورانيوم والثوريوم. 

املستهلك  النووي  الوقود  إعالن  يتم  البلدان،  بعض  ويف 

كنفايات مشعة، لعدم توقع استخدامه مرًة أخرى. ويف بلدان 

أخرى، يُعترب الوقود النووي املستهلك َمورداً ُمخصصاً إلعادة 

نفايات  تولِّد  أن  ذاتها  املعالجة  إعادة  املعالجة. ومن شأن 

عالية اإلشعاع ومولِّدة للحرارة، يتم تكييفها عادًة يف مصفوفة 

زجاجية، باإلضافة إىل أنواع أخرى من النفايات املشعة مثل 

قبل  الوقود  عنارص  من  إزالتها  يتم  التي  املعدنية  الكسوة 

املعالجة.

من  واسعة  مجموعة  من  كذلك  املشعة  النفايات  وتنتج 

والبحث  والطب  الصناعة  تُجرى يف مجاالت  التي  األنشطة 

هي  النفايات  من  النوع  هذا  وغالبية  والزراعة.  والتطوير 

نة من مصادر مشعة مختومة ُمهَملة. وتُستخدم  نفايات مكوَّ

املصادر املختومة يف تطبيقات متنوعة، منها عىل سبيل املثال 

مصادر الكوبالت ذات النشاط اإلشعاعي القوي املستخدمة 

الرسطان. وهي تحتوي عىل مواد مشعة مختومة  يف عالج 

بصفة دامئة يف كبسولة. ويتم إعالن املصادر كنفايات مشعة 

إذا مل تعد تُستَخدم أو مل تعد صالحة لالستخدام يف غرضها 

األصيل. وتنتج النفايات املشعة كذلك من األنشطة والعمليات 

التي تُصبح فيها املواد املشعة الطبيعية املنشأ مركَّزة يف مواد 

النفايات. ومثال ذلك اليورانيوم املستنفد، وهو منتَج فرعي 

لتصنيع الوقود، ميكن أيضاً إعالنه كنفايات عندما ال يُتوقع أي 

استخدام آخر له.

وتنظيف  الخدمة  من  النووية  املرافق  إخراج  يؤدي  كام 

ثة إىل إنتاج نفايات مشعة ينبغي الترصف فيها  املواقع امللوَّ

ثم التخلص منها يف نهاية املطاف. وتستخدم هذه األنشطة 

العديد من التقنيات املختلفة لتقليل حجم النفايات املشعة 

ولكنها تولِّد مع ذلك كميات متفاوتة من املواد الهيكلية مثل 

املفردات الخرسانية واملعدنية. ويؤدي استصالح املواقع حتامً 

إىل إزالة الرتبة امللوثة. 

وينبغي تقييم مخاطر اإلشعاعات التي قد تنشأ عن النفايات 

املشعة بالنسبة للعاملني والجمهور والبيئة، ويتعني مراقبتها 

إذا لزم األمر. وتختلف خصائص النفايات املشعة، ليس فقط 

من حيث املحتوى اإلشعاعي وتركيز النشاط اإلشعاعي بل من 

حيث الخصائص الفيزيائية والكيميائية أيضاً. والقاسم املشرتك 

بني جميع النفايات املشعة هو احتامل أن تشكِّل خطرًا عىل 

من  املحتملة  املخاطر  تتفاوت  أن  وميكن  والبيئة.  اإلنسان 

مخاطر بسيطة إىل شديدة.

إىل  لتصل  املخاطر  بهذه  مرتبطة  مجازفات  أي  ولتقليص 

يف  الترصف  خيارات  تراعي  أن  يجب  مقبولة،  مستويات 

النفايات املشعة والتخلص منها الخصائص والسامت املتنوعة 

للنفايات املشعة، وكذلك مجموعة املخاطر املحتملة. ويجب 

النفايات املشعة،  أن تراعي كذلك السلسلة الكاملة ملناولة 

ويشمل  منها.  التخلص  وحتى  النفايات  توليد  نقطة  منذ 

ما هي النفايات املشعة؟

تريس الوكالة معايري لألمان 
بهدف تيسري الترصف يف 
النفايات املشعة بشكل 

مناسب. ومن بني هذه املعايري 
دليل أمان يتضمن معايري 

عامة لتصنيف النفايات 
 املشعة وعنوانه:

 Classification of  
 Radioactive Waste
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ذلك معالجة مجاري النفايات إلنتاج أشكال مستقرة وصلبة 

رة ومثبَّتة قدر اإلمكان عملياً، ووضعها يف  وذات أحجام مصغَّ

حاويات من أجل تسهيل تخزينها ونقلها والتخلص منها. ويف 

بعض الحاالت، قد تشكِّل النفايات املشعة أيضاً تهديًدا أمنيًا 

يجب أخذه بعني االعتبار وتخفيف حدته بشكل مناسب أثناء 

الترصف يف النفايات.

ولضامن مناولة النفايات املشعة بشكل مناسب، تضع الوكالة 

معايري أمان فيام يتعلق بالترصف يف النفايات املشعة تنطوي 

عىل أدلة لتصنيف النفايات املشعة وفقاً للخصائص الفيزيائية 

والكيميائية واإلشعاعية. وتيرّس هذه املعايري استخدام نُُهج 

مناسبة للترصف يف النفايات املشعة واختيار مرافق مأمونة 

للتخلص منها. 

يف  الترصف  تيسري  بهدف  لألمان  معايري  الوكالة  وتريس 

النفايات املشعة بشكل مناسب. ومن بني هذه املعايري دليل 

أمان يتضمن معايري عامة لتصنيف النفايات املشعة وعنوانه: 

   GSG-1 )العدد   Classification of Radioactive Waste

من سلسلة معايري األمان(. ويركِّز نظام التصنيف املذكور يف 

املقام األول عىل األمان يف املدى الطويل، األمر الذي يتطلَّب 

فيها  والترصف  النفايات  من  للتخلص  مناسبة  نُُهج  وضع 

أنواع  ستة  النظام  د هذا  ويحدِّ منها.  مختلفة  أنواعاً  تعالج 

القصرية  والنفايات  املعفاة،  النفايات  وهي:  النفايات،  من 

والنفايات  جداً،  اإلشعاع  الضعيفة  والنفايات  جداً،   العمر 

والنفايات  اإلشعاع،  املتوسطة  والنفايات  اإلشعاع،  الضعيفة 

القوية اإلشعاع. 

ويتم الترصف يف النفايات الضعيفة اإلشعاع جداً، والنفايات 

والنفايات  اإلشعاع،  املتوسطة  والنفايات  اإلشعاع،  الضعيفة 

القوية اإلشعاع، بصورة مأمونة ومستدامة من خالل التخلص 

منها. وهذه التصنيفات تربط الفئات املختلفة من النفايات 

خيارات  املبدأ،  حيث  من  تكون،  التي  التخلص  بخيارات 

مناسبة. ويجب أن يكون هناك دليل يُثبت مالءمة التخلص 

من نوع محدد من النفايات يف مرفق معنيَّ للتخلص. 

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وشعبة 

دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة

نظام الوكالة لتصنيف النفايات، 2009

العمر النصفي

النفايات املعفاة

)اإلعفاء/اإلخالء(

النفايات القصرية العمر جداً

)الخزن االضمحاليل(

النفايات الضعيفة اإلشعاع
)التخلص من النفايات 

قرب سطح األرض(

النفايات املتوسطة اإلشعاع
)التخلص يف أعامق متوسطة(

النفايات القوية اإلشعاع
)التخلص الجيولوجي العميق(

النفايات الضعيفة 
اإلشعاع جداً

)التخلص بأسلوب الطمر(

ط
شا

الن
ى 

تو
مح



مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 55 - 3- أيلول/ سبتمرب 2014 | 5

النفايات املشعة هي منَتج فرعي ال مفر منه عندما تُسَتخدم التكنولوجيات النووية 1 
إلنتاج الكهرباء ويف املامرسات املفيدة يف مجاالت الطب والزراعة والبحوث والصناعة.

خطوًة بخطوة: إدارة دورة عمر النفايات املشعة

وعندما يتجاوز النشاط اإلشعاعي للنفايات حًدا معيًنا، فإنَّ النفايات تقتيض أساليب خاصة 
للتخلص منها. ومن خالل البحث املكثَّف، تم وضع معايري ونُُهج من أجل االستعداد للتخلص 

من النفايات املشعة والترصف فيها بشكل مأمون وآمن.

وأثناء رحلة النفايات املشعة من نقطة توليدها إىل التخلص منها، تخضع هذه النفايات لعدد 
من الخطوات ملعالجتها متهيًدا للتخلص منها من أجل تحويلها إىل شكل مأمون ومستقر وطيِّع 

يتالءم مع نقلها وخزنها والتخلص منها.

)مصدر الصورة: ماغدالينا أبالنيدو ألكاال(
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تحديد الخصائص2 

م معلومات عن الخصائص الفيزيائية  تحديد الخصائص هو تقنية تقدِّ

والكيميائية واإلشعاعية للنفايات من أجل تحديد متطلبات األمان املناسبة 

وخيارات املعالجة املمكنة، وضامن االمتثال ملعايري الخزن والتخلص املقبولة. 

كام تُستخدم األشعة السينية وغريها من وسائل التصوير املقطعي لتأكيد 

وجود مواد خطرة أو مفردات محظورة أو للبحث عنها. 

املعالجة4 

تركِّز أنشطة املعالجة عىل تخفيض حجم النفايات، وإزالة النويدات املشعة 

من النفايات، كام تركِّز يف الكثري من األحيان عىل تغيري تكوينها الفيزيايئ 

والكيميايئ. وهناك تكنولوجيات ملعالجة النفايات السائلة والنفايات الصلبة 

عىل حد سواء.

املعالجة التمهيدية3 

تُحرضِّ أنشطة املعالجة التمهيدية النفايات لتجهيزها وقد تشمل فرز 

أنواع مختلفة من النفايات وفصلها، وكذلك تخفيض حجمها أو تقطيعها 

لتحقيق املستوى األمثل من معالجتها والتخلص منها. وتخفِّض تقنيات 

إزالة التلوث حجم النفايات التي تتطلَّب املعالجة، وتقلِّل بالتايل تكاليف 

التخلص منها إىل أدىن حد.

التكييف5 

يضع التكييف النفايات يف شكل مأمون ومستقر وطيِّع لنقلها وخزنها 

والتخلص منها. واألشكال الشائعة من النفايات املكيَّفة للتخلص منها 

هي وضع النفايات املغلَّفة أو املصلَّبة يف اإلسمنت أو القار أو الزجاج. 

م تقنيات التكييف إلبطاء انطالق النويدات املشعة يف البيئة من  وتُصمَّ

حزمة النفايات التي يتم التخلص منها.

نظام اضمحالل النيوترونات الخاملة والنشطة التفاضيل )نظام PANDDATM(، نظام 

رصد أسطواين للقياس العايل االستبانة لطيف أشعة غاما 

)مصدر الصورة: رشكة Pajarito Scientific Corporation، الواليات املتحدة 

األمريكية(

آلة رضم فائق السطوانات النفايات الصلبة

)مصدر الصورة: رشكة Teollisuuden Voima Oyj، فنلندا(

صندوق الفرز لفصل النفايات

)مصدر الصورة: رشكة Dounreay Site Restoration املحدودة والهيئة النووية 

املعنية باإلخراج من الخدمة، اململكة املتحدة(

Sellafield تغليف كسوة وقود ماغنوكس باإلسمنت يف رشكة

)مصدر الصورة: رشكة Sellafield املحدودة، اململكة املتحدة(
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أعدَّ النص: شعبة دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة

الخزن6 
يجب أن يتم خزن النفايات املعالَجة وغري املعالَجة بأسلوب مأمون وقابل 

لالسرتجاع ومضمون. وتعتمد متطلبات الخزن عىل نوع النفايات وميكن أن 

يكون الخزن قصري املدى ليك يتسنى اضمحالل اإلشعاعات، أو يكون بعيد 

املدى لحني نقل النفايات بشكل مأمون إىل موقع مناسب للتخلص منها.

ويلزم أن يكون يف جميع مرافق خزن النفايات نظام لرصد سالمة تعبئة 

النفايات من أجل ضامن أمان البيئة وحاميتها.

التخلص7 
يتوقَف خيار التخلص املناسب ودرجة العزل واالحتواء الالزمة عىل 

خصائص النفايات وطول الفرتة الزمنية التي تبقى فيها النفايات مشعة. 

ويجب إثبات مالءمة التخلص من النفايات يف مرفق معنيَّ من خالل بيان 

حالة األمان وتقييم األمان الداعم له يف املرفق.

مرفق لخزن النفايات الضعيفة اإلشعاع عىل املدى الطويل

)مصدر الصورة: الهيئة املركزية للنفايات املشعة، هولندا(

االستكشاف تحت األرض إلثبات جدوى التخلص الجيولوجي العميق من النفايات 

القوية اإلشعاع

)مصدر الصورة: رشكة Posiva Oy، فنلندا(

التخلص من النفايات الضعيفة اإلشعاع يف مركز دو لوب

)مصدر الصورة: الوكالة الوطنية للترصف يف النفايات املشعة، فرنسا(
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الذرية عىل تشجيع تعمل  للطاقة  الدولية  الوكالة 

تيسري  مع  األمان  من  عاٍل  مستوى  بلوغ 

االستخدامات السلمية للطاقة النووية يف جميع أنحاء العامل. 

والوكالة مختصة، مبوجب نظامها األسايس، بأن تضع أو تعتمد 

معايري أمان بقصد حامية الصحة والتقليل إىل أدىن حد من 

األخطار عىل األرواح واملمتلكات، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق 

هذه املعايري. والوكالة مفوضة أيضاً، مبوجب نظامها األسايس، 

تيسري  أجل  من  والتقنية  العلمية  املعلومات  تبادل  بتعزيز 

االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

مبواضيع  تتعلق  لألمان  معايري  الوكالة  تضع  الغاية،  ولهذه 

مختلفة، مبا يف ذلك معايري بشأن أمان الترصف يف النفايات 

ملعايري  الوكالة  سلسلة  يف  الصادرة  املعايري،  وهذه  املشعة. 

الكفيلة بتحقيق  العنارص  دولياً حول  األمان، تعكس توافقاً 

التأثريات  الناس من  األمان بغرض حامية  مستوى عاٍل من 

الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة وحامية البيئة. 

كام أطلقت الوكالة سلسلتها الخاصة بالطاقة النوويّة، التي 

تهدف إىل تشجيع أفضل املامرسات يف مجال االستخدامات 

السلمية للتكنولوجيا النووية، وعىل وجه الخصوص يف مجال 

مت هاتان السلسلتان  الترصف يف النفايات املشعة. وقد ُصمِّ

لتكمل كلٌّ منهام األخرى.

 سلسلة معايري األمان الصادرة 
عن الوكالة

مبادئ  الوكالة  عن  الصادرة  األمان  معايري  سلسلة  تحدد 

السيطرة  إىل  الرامية  والتدابري  واملتطلبات  األساسية  األمان 

يف  املشعة  االنبعاثات  وعىل  لإلشعاع  الناس  تعرض  عىل 

إىل  تؤدي  قد  حادثات  وقوع  منع  املعايري  وتتناول  البيئة. 

فقدان السيطرة عىل قلب مفاعل نووي، أو تفاعل متسلسل 

نووي، أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر لإلشعاع، وكيفية 

التخفيف من عواقب مثل هذه األحداث يف حالة وقوعها. 

مت معايري األمان الستخدامها فيام يتعلق باملرافق  وقد ُصمِّ

واألنشطة التي تولِّد مخاطر إشعاعية، مثل املنشآت النووية، 

واستخدامات اإلشعاع واملواد املشعة، ونقل املواد املشعة، 

ثالث  يف  املعايري  وتَصدر  املشعة.  النفايات  يف   والترصف 

فئات وهي:

أساسيات األمان )مبادئ األمان األساسية( التي 
الحامية  ومفاهيم  ومبادئ  لألمان  األسايس  الهدف  تعرض 

واألمان، وتوفِّر األساس ملتطلبات األمان. 

متطلبات األمان التي تحدد الرشوط الواجب اإليفاء بها 
لضامن حامية الناس والبيئة، اآلن أو يف املستقبل عىل حد 

أساسيّات  ومبادئ  غايات  تحكمها  املتطلّبات  وهذه  سواء. 

األمان. ويجب استيفاء تلك املتطلبات؛ فإن مل تُستوَف، يجب 

اتخاذ تدابري لبلوغ أو استعادة مستوى األمان املطلوب. 

أدلة األمان التي توفر توصيات وتوجيهات بشأن كيفية 
املامرسات  تعرض  األدلة  وهذه  األمان.  ملتطلبات  االمتثال 

املامرسات،  أفضل  متزايد  بشكل  وتعكس  الجيدة،  الدولية 

الساعني إىل تحقيق مستويات  وذلك ملساعدة املستخدمني 

عالية من األمان. 

أساس خدمات  الوكالة  الصادرة عن  األمان  معايري  وتشكل 

استعراض األمان التي تقدمها الوكالة للدول األعضاء. وباإلضافة 

إىل ذلك، تُستخَدم هذه املعايري من ِقبَل الوكالة لدعم بناء 

والدورات  الدراسية  املناهج  تطوير  ذلك  يف  مبا  الكفاءات، 

التدريبية.

والنظام األسايس للوكالة يربط عمليات الوكالة مبعايري األمان 

املذكورة، ويقيض بأن تلتزم الدول األعضاء أيضاً بهذه املعايري 

يف العمليات التي تُجرى مبساعدة الوكالة. كام توفر معايري 

األمان الصادرة عن الوكالة الدعم للدول يف الوفاء بالتزاماتها 

املُلزِمة  املتطلبات  تحدد  التي  الدولية،  االتفاقيات  مبوجب 

لألطراف املتعاقدة. 

 سلسلة الطاقة النووية الصادرة 
عن الوكالة

توفر سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة توجيهات 

النووي  الوقود  ودورة  النووية  القوى  بشأن  ومعلومات 

والترصف يف النفايات املشعة وإخراج املرافق من الخدمة، 

املجاالت.  بجميع هذه  ذات صلة  عامة  تشمل موضوعات 

واملعلومات الواردة يف هذه السلسلة مبنيّة عىل خربة ممثيل 

الدول األعضاء املشاركني يف األفرِقة العاملة التقنية. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجع عىل 
تطبيق معايري األمان وأفضل املامرسات 

للترصف يف النفايات املشعة
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مت هذه السلسلة ملساعدة الدول األعضاء العاكفة  وقد ُصمِّ

عىل تنفيذ أو تخطيط أنشطة نووية، وُوضع هيكلها التنظيمي 

وفقاً للمستويات التالية: 

منشور املبادئ األساسية للطاقة النووية الذي يصف 

منطق ورؤية االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ترشح  التي  النووية  الطاقة  سلسلة  أهداف 
 التوقعات املطلوب تلبيتها يف شتى املجاالت ضمن املراحل 

املختلفة للتنفيذ.

أدلة سلسلة الطاقة النووية التي توفر توجيهات عالية 
املستوى حول كيفية تحقيق مختلف األهداف ذات الصلة 

باالستخدامات السلمية للطاقة النووية.

التقارير التقنية لسلسلة الطاقة النووية التي تقدم 
معلومات إضافية أكرث إسهاباً الستكامل املوضوعات التي تم 

تناولها يف مواِضع أخرى من سلسلة الطاقة النووية الصادرة 

عن الوكالة.

الوكالة  عن  الصادرة  النووية  الطاقة  سلسلة  تقدم  كام   

والتطوير،  البحث  مجاالت  يف  األعضاء  للدول  املساعدة 

األغراض  يف  النووية  للطاقة  العملية  التطبيقات  عن  فضالً 

 السلمية. ويشمل ذلك أمثلة عملية ودروساً مستفادة ميكن 

استخدامها من ِقبَل عدة جهات من بينها املؤسسات، ومالكو 

والباحثون،  التقني،  الدعم  ومنظامت  املرافق،  ومشغلو 

واملسؤولون الحكوميون. 

سلسلتا الوكالة: العنارص الجامعة
هاتان السلسلتان الصادرتان عن الوكالة هام عنارص إطار دويل 

للصكوك القانونية واملعايري والتوجيهات الدولية واملتطلبات 

الوطنية ومعايري الصناعة، وهذه العنارص توفر ككل نظاماً 

املشعة  النفايات  والترصف يف  النووية  الطاقة  شامالً إلدارة 

بفعالية من أجل حامية الناس من اآلثار الضارة لإلشعاعات 

املؤيِّنة وحامية البيئة. 

النفايات  بالترصف يف  املتعلقة  القانونية  الصكوك  ومن بني 

املشعة ترَُبز االتفاقية املشرتكة بشأن أمان الترصف يف الوقود 

)االتفاقية  املشعة  النفايات  يف  الترصف  وأمان  املستهلك 

املشرتكة(. واالتفاقية املشرتكة هي الصك الدويل الوحيد املُلزِم 

قانونياً بني األطراف املتعاقدة يف مجال أمان الترصف يف الوقود 

املستهلك والترصف يف النفايات املشعة. وتضطلع الوكالة بدور 

الوديع لالتفاقية املشرتكة كام توفر لها مهام األمانة العلمية. 

وتتمثل أهداف هذه االتفاقية فيام ييل:

‘1’ بلوغ مستوى عاٍل من األمان عىل نطاق العامل يف مجال 

الترصف يف الوقود املستهلك والنفايات املشعة، والحفاظ عىل 

والتعاون  الوطنية  التدابري  تعزيز  املستوى، من خالل  ذلك 

الدويل عىل نحو يشمل - عند االقتضاء - التعاون التقني يف 

األمور املتعلقة باألمان؛ 

‘2’ ضامن وجود دفاعات فعالة يف جميع مراحل الترصف يف 

املحتملة،  األخطار  املشعة ضد  والنفايات  املستهلك  الوقود 

من أجل حامية األفراد واملجتمع والبيئة من التأثريات الضارة 

وتطلعات  احتياجات  يلبّي  نحو  عىل  املؤيِّنة؛  لإلشعاعات 

الجيل الحارض دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية 

احتياجاتها؛ 

إشعاعية،  عواقب  ذات  حوادث  وقوع  دون  الحيلولة   ’3‘

وقوعها  حالة  يف  الحوادث  تلك  عواقب  من   والتخفيف 

املستهلك  الوقود  يف  الترصف  مراحل  من  مرحلة  أي  أثناء 

والنفايات املشعة. 

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وشعبة 

دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة
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بأهمية الترصف املأمون يف النفايات املشعة اعرتافاً 

من  العديد  وضع  السنني،  مر  عىل  جرى، 

النووية  الصناعة  واكتسبت  والفعالة،  الراسخة  التقنيات 

والحكومات خربة هائلة يف هذا املجال. 

والتقليل من النفايات إىل الحد األدىن هو مبدأ أسايس يقوم 

إىل  جنباً  النووية،  العمليات  جميع  وتنفيذ  تصميم  عليه 

جنب مع إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات. وبالنسبة 

للنفايات املشعة املتبقية التي سيتم إنتاجها، من الرضوري 

أن تكون هناك خطة محددة بدقة )تسمى مسار معالجة 

ويف  املشعة  النفايات  يف  املأمون  الترصف  تكفل  النفايات( 

نهاية املطاف التخلص منها بشكل مأمون، مبا يضمن النرش 

املستدام للتكنولوجيات النووية عىل املدى الطويل.

وسوف تؤثر سياسة الدولة ولوائحها الوطنية بشأن الترصف 

ولكن  املختار،  املعالجة  خيار  عىل  النووية  النفايات  يف 

املشعة  النفايات  واحتواء  تركيز  هي  العامة  االسرتاتيجية 

االسرتاتيجية،  هذه  ولتنفيذ  والبيئة.  الناس  عن  وعزلها 

القوى  محطة  ل  )مشغِّ للنفايات  املولِّدة  الجهة  تحتاج 

إىل  إلخ(  الطبي،  املرفق  أو  التعدين،  رشكة  أو  النووية، 

قد  التي  التمهيدي  التخلص  أنشطة  من  عدد   إجراء 

لجة  ملعا وا لتمهيدية  ا لجة  ملعا وا لتوصيف  ا  تشمل 

والتكييف والتخزين. 

بني يتَّبعون  وتُجرى جميع هذه األنشطة من ِقبَل موظفني مدرَّ

اإلشعاع  من  الحامية  املوضوعة ألغراض  التوجيهية  املبادئ 

واألمان واألمن. وقد وضعت الوكالة لوائح ُمحكمة للترصف يف 

النفايات املشعة تكفل استيفاء جميع العمليات ملعايري صارمة 

فيام يتعلق باألمان واألمن.

وقبل اختيار اسرتاتيجية أو تكنولوجيا للترصف يف النفايات، 

من الرضوري معرفة وفهم مصدر النفايات ومعدل توليد هذه 

النفايات، فضالً عن كميات وخصائص تلك النفايات. ويسمح 

يكون  أن  تكفل  للمعالجة  مناسبة  اسرتاتيجية  باختيار  ذلك 

الشكل النهايئ للنفايات متوافقاً مع مسار التخلص املختار.

ومبجرد فهم الخصائص، يلزم تحويل النفايات إىل شكل مناسب 

للمعالجة.  النفايات  تحضري  هي  األوىل  واملرحلة  للتخلص. 

وقد يشتمل ذلك عىل العزل لفصل املفردات امللوثة عن غري 

امللوثة، أو تقليص الحجم، أو تعديل بعض الخواص الكيميائية 

مثل درجة الحموضة للمساعدة يف املعالجة الحقاً. 

وقد تستفيد أنشطة املعالجة التمهيدية أيضاً من عملية إزالة 

أو  املباين  أسطح  من  املشعة  النويدات  تُزال  التلوث حيث 

املكونات باستخدام وسائل مادية )مثل التفجري الرميل( أو 

كيميائية )مثل الغسل مبحلول خاص قادر عىل إزالة النويدات 

املشعة من األسطح بشكل انتقايئ(. 

الترصّف يف النفايات املشعـّة متهيداً 
للتخلص منها

يساراً: التقليص الفائق بقوة 
عالية ميكن أن يقلل حجم 

اسطوانة سعتها 200 لرت إىل 
ارتفاع أقل من 10 سم 

 Dounreay Site مصدر الصورة: رشكة(

Restoration املحدودة والهيئة النووية 

املعنية باإلخراج من الخدمة، اململكة املتحدة(

مييناً: غالباً ما تُستخَدم 
اسطوانات سعتها 200 لرت 
لتجميع النفايات املشعة 

)مصدر الصورة: مرشوع معالجة النفايات 

املختلطة املتقدمة، وزارة الطاقة، الواليات 

املتحدة األمريكية(



مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 55 - 3- أيلول/ سبتمرب 2014 | 11

ينترش  عندما  مفيدة خصوصاً  التلوث  إزالة  تقنيات  وتُعترَب 

مساحة سطحية  عىل  متساٍو  غري  بشكل  اإلشعاعي  التلوث 

تطبيق  إن  حيث  األنابيب،  أو  األرضيات  مثل   شاسعة، 

هذه التقنيات سيقلل بدرجة كبري من حجم النفايات التي 

تتطلب معالجة.

تكون  مناسب،  بشكل  النفايات  تحضري  من  االنتهاء  وبعد 

عمليات  تيل  عام،  وبشكل  املعالجة.  هي  التالية  الخطوة 

املعالجة إىل تقليص حجم النفايات املشعة من أجل تعزيز 

األمان أو التقليل من تكاليف مراحل إضافية للترصف مثل 

التخزين أو التخلص. 

وعادًة ما تؤدي املعالجة إىل إنتاج تدفَُّقني: تدفُّق صغري الحجم 

يحتوي عىل معظم النويدات املشعة، سيتم إخضاعه ملزيد من 

التكييف ألغراض التخزين والتخلص، وتدفق أكرب حجامً أزيل 

تلوثه، ميكن توجيهه إىل مسار التفريغ أو التخلص كنفايات 

غري مشعة. 

ومثة مجموعة متنوعة من تقنيات التجهيز ملعالجة النفايات 

متاحة لالستخدام حسب طبيعة هذه النفايات واشرتاطات 

شكل النفايات يف موقع التخلص املختار. 

وتبخري  الصلبة  النفايات  حرق  هام  شيوعاً  األكرث  واملثاالن 

النفايات السائلة. ويف حني أن الحرق يقلص أحجام النفايات 

الصلبة عن طريق تركيز النشاط اإلشعاعي يف حجم ضئيل من 

الرماد، فإن تبخري النفايات السائلة ينتج عنه حجم ضئيل من 

الركاز السائل املشع. ويف خطوة تكييف الحقة، يخضع الرماد 

أو الركاز السائل ملزيد من املعالجة من أجل تحويله إىل شكل 

يتم فيه تثبيت النشاط اإلشعاعي بشكل فعال. وتُعرف هذه 

الخطوة باسم التكييف.

ويجهز  بالنفايات  املرتبطة  املخاطر  من  يقلل  والتكييف 

الحقاً.  منها  والتخلص  وتخزينها  ونقلها  ملناولتها  النفايات 

والطريقة األكرث شيوعاً لذلك تتم عن طريق خلط النفايات 

مع مسحوق اإلسمنت واملاء، والسامح للخليط بالتحول إىل 

كتلة صلبة يف حاوية مناسبة. 

ومن بني تقنيات التكييف البديلة تثبيت النويدات املشعة يف 

الزجاج، أو القار، أو يف مصفوفة بوليمرية أو معدنية. ولكلٍّ 

من هذه التقنيات تأثريها يف تقليل احتامالت نزوح أو تشتت 

ن  النويدات املشعة إىل البيئة. وطرد النفايات املشعة املكوَّ

النهايئ  املنتَج  هو  الحاويات  إحدى  يف  مثبَّتة  نفايات   من 
لتلك املعالجة.

شعبة دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة

التزجيج خيار عميل وفعال 
لتكييف النفايات الكيميائية 

املشعة و الخِطرة.

ملنطقة  الوطني  املخترب  الصور:  )مصدر 

الواليات  الهادئ،  املحيط  غرب  شامل 

املتحدة األمريكية(
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بالتكنولوجيا عندما  األخذ  عن  الناس  يتحدث 

تكون  املشعة،  املواد  واستخدام  النووية 

إحدى القضايا األكرث إثارًة للجدل هي التخلص النهايئ منها.

بأن  للقول  الالزم  الزمنية  املدة  كبري طول  بشكل  ويتفاوت 

عنهام  املعلَن  املستهلَك  النووي  والوقود  املشعة  النفايات 

كنفايات كليهام مل يعد ميثل خطراً محتمال عىل صحة اإلنسان 

أو البيئة. وميكن أن يرتاوح ذلك من بضعة أشهر أو سنوات 

لبعض أنواع النفايات املشعة، إىل آالف السنني للنفايات القوية 

اإلشعاع، ومئات اآلالف من السنني للوقود املستهلَك. وعىل 

النحو، تساور الحكومات واملواطنني مخاوف مرشوعة  هذا 

حول األمان عىل املدى القريب والبعيد.

ويتوفّر األمان عىل املدى البعيد عن طريق التخلص، ولحني 

إقامة مرفق مناسب للتخلص، يتحقق الترصف املأمون بواسطة 

التخزين. ورغم وجود حلول مأمونة ومستدامة تم تنفيذها 

أو ما زالت قيد التطوير يف جميع أنحاء العامل، فإنه ال يكفي 

أبداً مجرد إعادة إنتاج ذات الحل يف مكان مختلف. فبالنسبة 

لكل مرفق، البد من تقييم األمان ومراجعة طلب الرتخيص 

عىل أساس حالة األمان من ِقبَل إحدى السلطات املختصة. 

ويكفل ذلك معالجة كاملة لتلك املخاوف املرشوعة من جانب 

الحكومات واملواطنني واتخاذ الرتتيبات الالزمة لحامية الناس 

والبيئة. وغالباً ما يكون ترخيص مرفق للتخلص عملية طويلة، 

وبالتايل مثة حاجة يف املدى القريب لتخزين النفايات بأمان 

لحني التخلص منها. 

تخزين النفايات
مراحل  من  مرحلة  أي  يف  للتخزين  حاجة  هناك  تكون  قد 

عملية الترصف يف النفايات مبا ميكن أن يخدم عدة أغراض، 

مثل السامح باضمحالل النويدات املشعة القصرية العمر، أو 

تبديد الحرارة، أو إتاحة الوقت لرتاكم نفايات كافية للتمكُّن 

من املعالجة بكفاءة، أو اتخاذ الرتتيبات الالزمة الحتواء وعزل 

النفايات لحني تنفيذ مسار مناسب تجاه التخلص. 

ويعرَّف التخزين بأنه االحتفاظ باملصادر املشعة أو الوقود 

املستهلك أو النفايات املشعة يف مرفق يتيح احتواءها، بنيّة 

اسرتجاعها. وبالتايل فإن التخزين، بحكم تعريفه، تدبري مؤقت.

وقابل  مأمون  بشكل  النفايات  تخزين  إتاحة  أجل  ومن 

لالسرتجاع وللرصد وآمن مبا يكفل حامية العامل والجمهور 

يتألف من عنرصين  للتخزين  نظام  والبيئة، مطلوب وضع 

ويرتبط  ذاته.  التخزين  ومرفق  النفايات،  حزمة   - أوليني 

وسلوك  خصائص  إن  حيث  وثيقاً  ارتباطاً  املكونان  هذان 

أحدهام يؤثران بقوة عىل تصميم اآلخر. ويحتاج كالهام إىل 

معالجة بشكل صحيح مبا يكفل تلبية النظام ملتطلبات األمان 

االعتبارات الرئيسية يف مسألة تخزين النفايات 
والتخلص منها

مرفق HABOG للتخزين، 
الهيئة املركزية للنفايات 

املشعة، هولندا 

)مصدر الصورة: الهيئة املركزية للنفايات 

املشعة، هولندا(
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وللمتطلبات الرقابية الرضورية. ويعرض الشكل أعاله إيضاحاً 

تخطيطياً لنظام التخزين. 

وشكل  والحاوية.  النفايات  شكل  النفايات  عبوة  وتشمل 

إنتاجه  يتم  قد  مستقر،  صلب  منتَج  هو  املفضل  النفايات 

التزجيج.  أو  الَسمَنتة  باستخدام تقنية تكييف مناسبة مثل 

وتكفل الحاوية احتواًء مأموناً للمواد املشعة فيام يخص فرتة 

التخزين املطلوبة وألغراض التخلص، عىل أن تتسم بخواص 

ح الصورة الواردة يساراً  تتيح املناولة والرّص يف املخزن. وتوضَّ

بعض الحاويات الشائعة االستعامل.

ويراعى أن يوفر مرفق التخزين بيئة ال تؤدي إىل تحلل حزم 

إىل  ونقلها  اسرتجاعها  وتتيح  التخزين  فرتة  أثناء  النفايات 

مرفق التخلص بشكل مأمون. وبالتايل فإن نوعية بناء املخزن 

وترتيبات التخزين الداخلية الخاصة به كليهام يرتبط بنوع 

وتصنيف النفايات الجاري تخزينها.

والنفايات الضعيفة اإلشعاع، الشائع تخزينها يف اسطوانات 

ح توجيهها  فوالذية سعتها 200 لرت أو حاويات معدنية واملرجَّ

للتخلص منها يف غضون فرتة زمنية قصرية، تتطلب ترتيبات 

تخزين بسيطة حيث يكون التدريع غري مطلوب. وميكن أن 

يكون أحد الهياكل املناسبة مبنى من نوع صناعي قادر عىل 

توفري الحامية من الظروف املناخية املحلية، يوجد به لوح 

إىل  املَركبات واملوظفني، جنباً  خرساين متني وأبواب لدخول 

جنب مع ترتيبات للرصد والتفتيش؛ وقد يكون من الرضوري 

أيضاً مراقبة الرطوبة. 

الطويلة  جة  املزجَّ اإلشعاع  القوية  النفايات  تخزين  ويحتاج 

العمر أو الوقود النووي املستهلَك إىل مرفق ذي مواصفات 

عن  املناولة  إمكانية  إلتاحة  بعناية  م  مصمَّ عالية  هندسية 

بعد والتدريع والتربيد، باإلضافة إىل بيئة مضمونة طوال فرتة 

من أعىل اليسار: أسطوانة 
من الصلب سعتها 200 لرت 
وصناديق خرسانية وحاوية 

من الفوالذ املقاِوم للصدأ 
مخصصة للنفايات القوية 

اإلشعاع

)مصدر الصور من أعىل اليسار: الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية؛ ورشكة ماغنوكس 

املحدودة باململكة املتحدة؛ ورشكة سيلالفيلد 

املحدودة باململكة املتحدة(

الحامية  طبقات   - املعبأة  النفايات  تخزين 

املادية والبيئية 

1-  شكل النفايات املكيَّفة هو الحاجز األّويل.

2-  حاوية النفايات هي الحاجز الثانوي.

3-  السيطرة عىل بيئة املخزن مهمة للحفاظ عىل 

سالمة شكل النفايات وحاوية النفايات.

4-  هيكل املخزن هو طبقة الحامية النهائية لعبوة 

النفايات من ظروف الطقس/الغالف الجوي، وهو 

أيضاً عنرص مهم فيام يخص األمن املادي للنفايات.

بيان تخطيطي لنظام تخزين

الصورة: اإلرشادات الصناعية الصادرة يف ترشين الثاين/نوفمرب 2012: 
التخزين املؤقت لعبوات النفايات األعىل نشاطاً - نهج متكامل، 

الهيئة النووية املعنية باإلخراج من الخدمة، اململكة املتحدة
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التخزين املطلوبة. كام يجب أن يوفر ذلك املرفق درجة كافية 

من األمن، وأن يتيح إخضاع املواد االنشطارية للضامنات يف 

حالة الوقود النووي املستهلَك. 

ويف السنوات األخرية، بصفة أساسية نظراً لعدم وجود مرافق 

الدول  ِقبَل عدد من  النظر من  بها، يجري  تخلص مسموح 

األعضاء يف التخزين الطويل األمد )عىل سبيل املثال ملدة تصل 

إىل 100 سنة( كتدبري لتخفيف املخاطر فيام لو تأخَّرت إتاحة 

مرفق للتخلص النهايئ. وينطوي ذلك التخزين الطويل األمد 

بصورة  السيطرة  استمرار  تضمن  إضافية  تدابري  اتخاذ  عىل 

ُمرضية وحامية عبوات النفايات واملرفق ذاته، وعىل التثبُّت 

من أن أمان وأمن املرفق مكفوالن طوال الفرتة املقررة وأنه 

قد صدر ترخيص مطاِبق، وذلك بعدة وسائل منها أخذ تقادم 

املواد والهيكل يف الحسبان. 

حديث  كمرفق  مثاالً  هولندا  يف   HABOG مرفق  ويعّد 

جة  املزجَّ اإلشعاع  القوية  للنفايات  األمد  الطويل  للتخزين 

الناتجة عن إعادة املعالجة وللوقود املستهلَك من مفاعالت 

حل  مجرد  التخزين  يُعترَب  املثال،  هذا  يف  وحتى  األبحاث. 

ذ بنيّة وبهدف اسرتجاع النفايات يف نهاية املطاف  مؤقت، ينفَّ

الوحيد  الدائم  الحل  هو  والتخلص  الحقاً.  فيها  للترصف 

توفري  عىل  غريه  دون  القادر  املشعة  النفايات  يف  للترصف 

األمان السلبي يف األمد الطويل. 

التخلص من النفايات

توجد حلول مختلفة للتخلص، ميكن تصنيفها بشكل عام عىل 

النحو التايل:

• النفايات 	 تناسب  األرض،  سطح  قرب  للتخلص  مرافق 

الضعيفة اإلشعاع جداً والنفايات الضعيفة اإلشعاع؛

• ومرافق للتخلص الجيولوجي، تناسب النفايات املتوسطة 	

اإلشعاع والنفايات القوية اإلشعاع والوقود النووي املستهلَك 

املعلن عنه كنفايات.

والنفايات الضعيفة اإلشعاع جداً والنفايات الضعيفة اإلشعاع 

تتجاوز بضعة قرون.  لفرتات ال  محتمالً  كالهام ميثل خطراً 

وميكن احتواؤها بأمان يف مرفق قريب من السطح. وقد تم 

للتخلص قرب سطح  مرفقاً   140 نحو  مواقع  اختيار  بنجاح 

األرض يف جميع أنحاء العامل، وجاٍر تشغيلها، أو رمبا تكون 

قد أُغلِقت بالفعل. ومثة حلول فعالة للتخلص من النفايات 

نوع  من  السطحية  الخنادق  وهي  جداً  اإلشعاع  الضعيفة 

املََكبّات باستخدام نظم الحواجز املحدودة. وتعتمد حلول 

التخلص من النفايات الضعيفة اإلشعاع عىل مزيج من خصائص 

التخلص  وأقبية  البطانات،  مثل  الهندسية  والحواجز  املوقع 

الخرسانية، وأغطية تتوفر بها سامت التناوب بني العزل غري 

املُنِفذ وتحويل املياه، وذلك من أجل توفري الحامية املطلوبة.

خندق للتخلص من النفايات 
الضعيفة اإلشعاع جداً يف 

مرفق سرييس للتخلص يف 
فرنسا 

)مصدر الصورة: الوكالة الوطنية للترصف 

يف النفايات املشعة، فرنسا(
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وقد تثل النفايات املتوسطة اإلشعاع والنفايات القوية اإلشعاع 

والوقود املستهلك املعلن عنه كنفايات خطراً لفرتات تتجاوز 

مئات اآلالف من السنني. لذا فهي تتطلب التخلص منها يف 

األمان يف األمد  بيئة جيولوجية مستقرة، قادرة عىل ضامن 

الطويل دون تدخل برشي لعدة آالف من السنني )يف حالة 

النفايات املتوسطة اإلشعاع( أو عدة مئات آالف من السنني )يف 

حالة النفايات القوية اإلشعاع والوقود املستهلَك(. 

وقد أصبحت عمليات التخلص من النفايات الضعيفة اإلشعاع 

والنفايات املتوسطة اإلشعاع راسخة، وجاٍر تشغيل العديد من 

الضعيفة اإلشعاع  النفايات  الجيولوجي من  التخلص  مرافق 

والنفايات املتوسطة اإلشعاع يف جميع أنحاء العامل. 

مرحلة  يف  وفرنسا(  وفنلندا  )السويد  بلدان  بضعة  وهناك 

متقدمة من تطوير مرافق للتخلص الجيولوجي من النفايات 

القوية اإلشعاع مبا يف ذلك الوقود املستهلك، ومن املتوقع أن 

يبدأ تشغيل تلك املرافق بحلول عام 2025.

تنفيذ  يظل  املذكورة،  النجاح  قصص  من  الرغم  وعىل 

اسرتاتيجيات التخلص واحداً من أعظم التحديات املستمرة 

التي يواجهها العديد من الدول األعضاء يف مجال الترصف يف 

الوقود املستهلك والنفايات املشعة. 

التخلص  يعّد  األمان،  منظور  ومن  التقنية  الناحية  ومن 

الصخور  أنواع  مختلف  أن  ُوِجد  وقد  ُمجدياً.  الجيولوجي 

العائلة مناسبة للتخلص الجيولوجي املأمون، وُوِضعـت ملفات 

تبنيِّ حالة األمان ألغراض التخلص يف الصخور البلوريّة )عىل 

سبيل املثال يف فنلندا والسويد(، ويف الصخور الرسوبية )أي 

ية  الطَفليّة( )عىل سبيل املثال يف فرنسا( ويف الصخور البَخرِّ

)أي امللحيّة( )عىل سبيل املثال يف أملانيا(.

ويف البداية، يتم تقدير مدى مالءمة املوقع من خالل القيام، 

النشاط  مخاطر  كانت  إذا  ما  بتقييم  املثال،  سبيل  عىل 

تحول  طبيعية  موارد  وجود  أو  الربكاين  النشاط  أو  الزلزايل 

التحّري  من  ومبزيد  جيولوجي.  تخلص  ملرفق  إيوائه  دون 

السامت  فهم  فيها  إىل مرحلة ميكن  املوقع  د خصائص  تُحدَّ

يتعلق  فيام  خاصًة  بثقة،  الصلة  ذات  الطبيعية  والعمليات 

بكيفية إسهامها يف احتواء وعزل النويدات املشعة املوجودة 

يف النفايات والوقود املستهلَك - وبالتايل كيفية إسهامها يف 

تحقيق األمان عىل املدى الطويل.

وباإلضافة إىل خواص املوقع الطبيعية املذكورة، مثة سامت 

عوازل  وأي  النفايات  وحزمة  النفايات  مثل شكل  هندسية 

وبالتايل يف  االحتواء،  يف  أيضاً  تساهم  وأختام ميكن وضعها 

تحقيق األمان عىل املدى الطويل، ويتم كذلك تحليلها وأخذها 

بعني االعتبار. ويف الواقع، تعالَج النفايات إىل أشكال نفايات 

من  املثال  سبيل  )عىل  الطويل  املدى  يف  انبعاثها  من  تحّد 

مصفوفة زجاجية للنفايات القوية اإلشعاع(. ويجري تكييفها 

الحقاً إىل عبوات ُمَعّدة للتخلص تحول دون أي تالمس مع 

املاء لفرتات محددة )عىل سبيل املثال عدة مئات آالف من 

السنوات للحاويات النحاسية يف تصميم التخلص الجيولوجي 

السويدي والفنلندي(.

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وشعبة 

دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة

من أعىل: املرفق الخاص 
باملفاعل الرسيع املربَّد 

بالصوديوم ألغراض التخلص 
الجيولوجي من نفايات محطة 

القوى النووية العاملة يف 
السويد 

)مصدر الصورة: الرشكة السويدية للترصف 

يف الوقود والنفايات النووية، السويد(

من أسفل: تشكيل عائل 
ألغراض التخلص الجيولوجي 
العميق من مخزون الوقود 
النووي املستهلَك الفنلندي.

)مصدر الصورة: رشكة Posiva Oy، فنلندا(
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تفتقر بعض البلدان يف منطقة البحر املتوسط إىل مرافق مناسبة للترصف 1 

يف النفايات املشعة مثل املصادر املشعة املهَملة أو التخلص منها بشكل 

مأمون. واملصادر املشعة املهَملة قد يتم فقدانها أو رسقتها أو التخيل عنها، 

فتقع بالتايل خارج نطاق التحكم الرقايب. 

وتقدم إدارة التعاون التقني التابعة للوكالة املساعدة إىل بلدان منطقة 3 

البحر املتوسط، بناًء عىل طلبها، يف التعامل مع هذه املشكلة والحّد من 

خطر وقوع أرضار، وذلك من خالل مرشوع مدته أربع سنوات بدأ يف عام 

2012. كام دعمت املفوضية األوروبية وإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية 

هذا املرشوع من خالل توفري الدراية والتمويل.

ويشكل ذلك الفقدان للسيطرة عىل املصادر املهَملة خطراً جسيامً عىل 2 

الجمهور والبيئة. 

واملصادر املشعة املختومة أو “املصادر املختومة” هي مواد مشعة تم 4 

عزلها/ختمها يف كبسوالت معدنية مثل هذه الكبسولة. وتُستخَدم املصادر 

املختومة يف العديد من املجاالت، مثل التشخيص والعالج الطبيني، من أجل 

السيطرة عىل العمليات الصناعية وتعقيم املواد الغذائية واملنتجات الطبية.

من املهد إىل اللحد: الترصف يف املصادر املشعة املختومة املهَملة يف منطقة البحر املتوسط
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ويتناول املرشوع أيضاً الجوانب الحكومية والرقابية إلدارة املصادر، من 7 

خالل مساعدة البلدان عىل صياغة السياسات واللوائح والتوجيهات الوطنية 

عىل نحو يتامىش مع معايري األمان الصادرة عن الوكالة ومبا يسهم يف كفالة 

تحقيق األمان النووي واإلشعاعي بشكل عام.

واملصادر املشعة التي مل تعد مستخدمة تظل ضارة بسبب اإلشعاع املنبعث 5 

منها. وبالتايل، فإن إيجاد حلول للترصف املأمون واآلمن عىل املدى الطويل 

يف املصادر املهَملة هو أحد أهم الخطوات يف القضاء عىل مخاطر اإلشعاع 

بالنسبة للجمهور.

وعندما ينتهي املرشوع يف عام 2016، سترَُبز مساهمته يف تعزيز 8 

السيطرة عىل املصادر املشعة املختومة املهَملة عىل شواطئ البحر 

املتوسط، وبالتايل حامية الناس والبيئة. 

وعن طريق حلقات العمل والتدريب الفردي، فضالً عن التدريبات 6 

اإليضاحية باستخدام مصادر فعلية، قّدم مرشوع الوكالة للتعاون 

التقني األقاليمي املساعدة إىل 15 بلداً يف جميع أنحاء البحر املتوسط 

من أجل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للتحكم يف املصادر املختومة بدءاً 

من توزيعها وحتى تركيبها واستخدامها ووقف استخدامها، إىل أن يتم 

التخلص منها، مبا يف ذلك تخزينها ونقلها. ويشار إىل ذلك باسم اإلدارة 

“من املهد إىل اللحد”.

من املهد إىل اللحد: الترصف يف املصادر املشعة املختومة املهَملة يف منطقة البحر املتوسط

ت النص: ساشا إيرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت بالوكالة أعدَّ

مصدر الصور: محمد َمعلَمي، املركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، املغرب 

ذ بتمويل من االتحاد األورويب والوكالة.  املرشوع INT/9/176، ‘تعزيز السيطرة عىل املصادر املشعة من املهد إىل اللحد يف منطقة البحر املتوسط’، ُمنفَّ
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مت إىل 26 مشاركاً من 1  خالل الفرتة من 24 إىل 26 حزيران/يونيه 2014، قُدِّ

15 بلداً مختلفاً ملحة عامة عن خيارات الترصف املأمون يف املصادر املشعة 

املختومة املهَملة من الفئات 3 إىل 5، وذلك خالل دورة تدريبية أقاليمية 

ُعِقدت يف بودغوريكا، بالجبل األسود. وشملت مواضيعها دورة حياة 

املصادر والتصنيف واإلجراءات التقنية للتكييف.

وداخل املرفق، توىل خرباء يف مجال الترصف يف النفايات املشعة من كرواتيا 3 

تعاقدت معهم الوكالة إيضاح عملية التكييف للمشاركني، املعنيني بربامجهم 

الوطنية للترصف يف النفايات املشعة. 

ويف اليوم الثاين للتدريب، َتَكَّن املشاركون من مراقبة عملية تكييف واقعية 2 

يف املرفق الوطني لخزن النفايات املشعة بالجبل األسود. وتَُخزَّن هنا األجهزة 

التي تحتوي عىل مصادر مشعة مختومة مهَملة، يتم تجميعها من جميع 

أنحاء البلد، انتظاراً للترصف فيها الحقاً. 

كام أتاحت الدورة التدريبية للمشاركني فرصة توجيه األسئلة للخرباء 4 

وتقاسم خرباتهم. وتنظم الوكالة دورات تدريبية من هذا النوع بشكل 

منتظم داخل الدول األعضاء فيها من خالل برنامجها للتعاون التقني.

تكييف املصادر املشعة يف الجبل األسود: 

دورة تدريبية أقاليمية تابعة للوكالة

 مصدر الصور والنص: لويز بوترتون، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت بالوكالة، 

وفيلموس فريدريك، خبري استشاري دويل ومحارض يف الدورة التدريبة األقاليمية. 
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املشّعة بغرض إن  النفايات  املأمون يف  الترّصف  أهمية 

حامية الناس والبيئة أمر معرتف به منذ أمد طويل، 

وقد اكتُسبت خربة كبرية يف تحديد األهداف، وإرساء معايري 

املامرسات  أفضل  تحدد  وآليات  تكنولوجيا  وتطوير  لألمان، 

لتلبية متطلبات األمان. ويتسم ذلك بأهمية أساسية بالنسبة 

للصناعة النووية العاملية وكذلك عىل ضوء االستخدام املتزايد 

للطاقة النووية. 

دولياً يف  الوكالة توافقاً  الصادرة عن  وتعكس معايري األمان 

اآلراء عىل ما يشكِّل مستوى رفيعاً لألمان بغرض وقاية الناس 

من التأثريات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة وحامية البيئة. وهذا 

الشائعة  املخاوف  وإبراز  تحديد  يفيد يف  اآلراء  التوافق يف 

ق  حيال األمان، ويساعد أيضاً عىل تزويد الدول بأساس متفَّ

عليه ملواءمة تطبيق املعايري. 

املعارف  تجميع  عىل  األمان  معايري  صوغ  عملية  وتقوم 

والخربات املتخّصصة املكتسبة من املنظامت القامئة يف الدول 

الدويل  التعاون  من  جزءاً  العملية  هذه  وتشكِّل  األعضاء. 

املستمر الذي تضطلع به الوكالة يف إرساء “معايري أمان بقصد 

حامية الصحة والتقليل إىل أدىن حّد من األخطار عىل األرواح 

واملمتلكات” وفقاً للنظام األسايس للوكالة. 

ويتلقَّى املجتمع النووي الدويل الدعم لضامن أمان الترّصف 

لألمان  عاملي  إطار  خالل  من  وذلك  املشّعة،  النفايات  يف 

النووي يضم عّدة عنارص تشمل تعزيز األمان النووي، وتيسري 

تطبيق معايري األمان عاملياً، وتنفيذ صكوك دولية معيّنة مثل 

االتفاقيات ومدونات قواعد السلوك. 

ويف عام 1995، أنشأت الوكالة أربع لجان مواضيعية معنية 

التي ترشف  مبعايري األمان باإلضافة إىل لجنة معايري األمان 

عىل وضع معايري األمان وتبادل الخربات بغرض تعزيز اإلطار 

العاملي لألمان النووي. 

اللجان املعنية مبعايري األمان
املعنية  األربع  اللجان  كإحدى  النفايات،  أمان  معايري  لجنة 

مبعايري األمان، هي هيئة استشارية دولية دامئة تضم كبار 

اللجنة  وتقوم  النفايات.  أمان  العاملني يف مجاالت  املمثلني 

املعايري  بوضع  الخاصة  االقرتاحات  وإقرار   باستعراض 

املزمع نرشها يف سلسلة معايري األمان الصادرة عن الوكالة، 

ذات  االقرتاحات  عىل  تعليقاتها  إبداء  إىل  تُدعى  كام 

سلسلة  يف  الوكالة  تصدرها  التي  املنشورات  بإعداد   الصلة 

األمن النووي. 

ولجنة معايري أمان النفايات مسؤولة عن استعراض وإقرار 

مسّودات معايري أمان النفايات التي تُعرض عىل الدول األعضاء 

إلبداء تعليقاتها عليها قبل املوافقة عىل نرشها. ويحظى أمان 

النفايات بالدعم عن طريق مجموعة شاملة من معايري األمان 

الدول  تُوضع مبشاركة نشطة من  التي  دولياً،  عليها  املُتَّفق 

األعضاء وتحت إرشاف لجنة معايري أمان النفايات واللجان 

األخرى حسب الرضورة واالقتضاء، التي تسدي النصح أيضاً 

فيام إذا كان يلزم تقديم إرشادات ومساعدة إىل الدول األعضاء 

بشأن تنفيذ هذه املعايري.

وتقرُّ لجنة معايري األمان، وهي هيئة دامئة من كبار املسؤولني 

الحكوميني، نصوص “أساسيات األمان” و“متطلبات األمان” 

من أجل عرضها عىل مجلس محافظي الوكالة التامساً ملوافقته 

عليها، كام تسدي النصح بشأن مدى مالءمة أدلَّة األمان التي 

يتم إصدارها تحت سلطة املدير العام للوكالة. 

وتعمل الوكالة، مبساعدة لجنة معايري األمان، عىل ترويج قبول 

للوالية  واستخدام معايري األمان التي تصدرها عاملياً. ووفقاً 

املسندة إىل الوكالة، تساعد لجنة معايري األمان عىل تحديد 

رؤية بشأن مستقبل تطبيق معايري وسياسات واسرتاتيجيات 

األمان، واملهام واملسؤوليات املقاِبلة لها.

وتقوم اللجنة التقنية الدولية املعنية بالنفايات املشّعة، وهي 

إىل  املشورة  بإسداء  الدوليني،  الخرباء  كبار  فريق عامل من 

الوكالة بشأن أنشطة واتجاهات برنامج الترّصف يف النفايات 

بصوغ  اللجنة  وتقوم  الربنامج.  هذا  تنفيذ  وتدعم  املشّعة، 

واستعراض نخبة من املنشورات إلدراجها يف سلسلة الطاقة 

النووية التي تصدرها الوكالة، وتقيِّم ما يعرتيها من ثغرات 

الوكالة تعمل عىل إرشاك املجتمع الدويل يف 
األمور املتعلقة بالترصّف يف النفايات املشّعة 

تعكس معايري األمان الصادرة عن الوكالة 

توافقاً دولياً يف اآلراء عىل ما يشكِّل مستوى 

رفيعاً لألمان بغرض حامية الناس من التأثريات 

الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة وحامية البيئة.
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تقع ضمن  منشورات جديدة  إعداد  بشأن  النصح  وتسدي 

نطاق مسؤولياتها.

 الشبكات - التعاون يف 
املجال النووي

النووي. ومنذ  املجال  العاملي يف  التعاون  الوكالة هي مركز 

الشبكات  الوكالة عن مفهوم واستخدام  تدافع   ،2001 عام 

بتطبيق  قدماً  الدفع  بهدف  املامرسة(  )مجتمعات  املهنية 

أفضل املامرسات يف مجاالت إدارة املعارف النووية، وتنفيذ 

التكنولوجيا النووية، والترصّف يف النفايات املشّعة، واإلخراج 

من الخدمة، واالستصالح البيئي. وتهدف مجتمعات املامرسة 

هذه إىل تعزيز أمان واستدامة املامرسات واملرافق املتصلة 

بالعلوم والتكنولوجيا النووية، وإىل أن تكون مبثابة محافل 

املعارف  إدارة  تطبيق  يف  الكفاءة  وتنمية  للتعلُّم  دولية 

النووية، وكذلك فيام يتعلق بربط شبكات التعليم النووي. 

أفضل  فرصاً  تتيح  وخدمات  أدوات  الوكالة  وفرت  وقد 

للعلميني والخرباء يف املجال النووي لتقاسم املعارف القامئة 

والوصول إليها.

عىل  الشبكات  هذه  من  خمس  تركِّز  الراهن،  الوقت  ويف 

دة التالية ذات الصلة باملجال النووي.  ص املحدَّ مجاالت التخصُّ

شبكة إدارة البيئة واستصالحها   -1
)ENVIRONET(

العمل  تعزيز  البيئة واستصالحها  إدارة  يشمل نطاق شبكة 

الجمهور  تنفيذ إجراءات االستصالح، فضاًل عن حامية  عىل 

والبيئة ورصد املواقع. وقد بُِني أساس هذه الشبكة عىل مدى 

االستصالح  أساليب  استُحِدث عدد من  املايض حيث  العقد 

التي تتناول تنظيف بيئة املواقع امللوثة إشعاعياً. 

الشبكة الدولية املعنية باإلخراج من   -2
)IDN( الخدمة

تهدف هذه الشبكة إىل تجميع املبادرات القامئة لإلخراج من 

الخدمة سواء املتَّخذة داخل الوكالة أو خارجها لزيادة التعاون 

لتهيئة   2007 الشبكة يف عام  أُطلِقت هذه  والتنسيق. وقد 

محفل مستمر لتقاسم الخربات العملية املتصلة باإلخراج من 

الخدمة يف أوساط الدول األعضاء، وذلك استجابًة لالحتياجات 

التي أُعرب عنها يف املؤتر الدويل املعني بالدروس املستفادة 

من عمليات إخراج املرافق النووية من الخدمة واإلنهاء املأمون 

لألنشطة النووية، الذي ُعقد يف أثينا، باليونان، يف عام 2006.

الشبكة الدولية ملختربات تحديد   -3
)LABONET( خصائص النفايات النووية

الشبكة من مراكز مختربية تهدف إىل تحسني  ن هذه  تتكوَّ

تقاسم الخربات الدولية يف تطبيق مامرسات ُمثبتة ومضمونة 

النفايات  وحزم  املشّعة  النفايات  لتحديد خصائص  الجودة 

الضعيفة واملتوسطة اإلشعاع   وإىل تيسري سبل الحّد من املخاطر 

الناجمة عن اإلرث البيئي فضالً عن تنظيفه. 

الشبكة الدولية للتخلـّص من النفايات   -4
)DISPONET( الضعيفة اإلشعاع

تضم هذه الشبكة مخطِّطي ومطوِّري ومشّغيل مرافق التخلُّص 

الراغبني يف تحسني املامرسات والُنُهج الدولية املتَّبعة يف مجال 

الترصّف يف النفايات الضعيفة اإلشعاع. 

شبكة املرافق البحثية املقامة تحت   -5
)URF( األرض

تتيح شبكة املرافق البحثية املقامة تحت األرض منرباً لتعلُّم 

وتقوم  املشّعة.  النفايات  من  الجيولوجي  التخلُّص  أساليب 

مختلف الدول األعضاء، تحت رعاية الوكالة، بتقديم مرافق 

بحثية مقامة تحت األرض مطوَّرة وطنياً وما يرتبط بها من 

النفايات املشّعة،  الجيولوجي من  بالتخلُّص  مختربات تُعنى 

ألغراض التدريب عىل تكنولوجيات التخلُّص وتوضيحها عملياً. 

وتعود هذه الشبكات القامئة يف مختلف مجاالت الترصّف يف 

النفايات املشّعة بالفائدة عىل الدول األعضاء. كام تتيح تلك 

الشبكات محفالً لتبادل املعلومات ونرشها، وتعمل أيضاً عىل 

ماً.  مة واألقل تقدُّ تعزيز التعاون بني الخرباء يف الربامج املتقدِّ

الدول  مساعدة  الوكالة  تستطيع  التبادل،  هذا  خالل  ومن 

األعضاء التي تلتمس املساعدة يف مجال إدارة الوقود املستهلك 

والترصّف يف النفايات املشّعة. 

مشاركون يناقشون دراسة 
حالة تتناول إرشاك أصحاب 
املصلحة املعنيني يف التخلُّص 
من النفايات املشّعة، خالل 
حلقة عمل تدريبية عقدتها 
الوكالة يف وارسو، ببولندا، يف 
ترشين الثاين/نوفمرب 2012. 

)مصدر الصورة: أ. إيزومو، الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(
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مشاريع دولية تدرس تطبيق 
واستخدام معايري أمان النفايات 

تدرس  واملواءمة  البينية  للمقارنة  مشاريع  الوكالة  وضعت 

النفايات، بهدف  تطبيق واستخدام معايريها الخاصة بأمان 

تعزيز فّعاليتها فضالً عن السعي إىل مواءمة األساليب املتعلقة 

بالترّصف املأمون يف النفايات املشّعة.

املرشوع الدويل إليضاح أمان تشغيل مرافق 
التخلُّص الجيولوجي من النفايات املشّعة 

وأمان هذه املرافق عىل املدى الطويل 
)GEOSAF Part II( )“املرشوع الدويل 

-الجزء الثاين”(

بشأن  والخربات  األفكار  لتبادل  محفالً  املرشوع  هذا  يتيح 

صوغ واستعراض حالة األمان - التي تُعرَّف بأنها مجموعة من 

الحجج للتدليل عىل مدى أمان املرافق واألنشطة - فيام يتعلق 

إىل تهيئة منصة  أيضاً  الجيولوجي. ويهدف  التخلُّص  مبرافق 

لتقاسم املعارف. وعىل ضوء تزايد عدد البلدان التي تفكِّر يف 

األخذ بالقوى النووية، وسعي البلدان التي لديها برامج للقوى 

النووية إىل تحديد سياسات واسرتاتيجيات وطنية ترمي إىل 

تغطية جميع عنارص دورة الوقود، فإن هذه املنصة ال تُعترب 

ذات أهمية فحسب، بل مالمئة. ومثة حاجة أيضاً للمحافظة 

عىل قواعد املعارف القامئة. 

ل  املشغِّ قيام  )2008-2011( عىل  يل  األوَّ املرشوع  ركَّز  وقد 

بوضع ملف لبيان حالة أمان مرافق التخلُّص الجيولوجي وقيام 

الرقابيني باستعراضه، وهو مفهوم اكتسب يف اآلونة األخرية 

أهمية بالغة فيام يتعلق بالترصّف يف النفايات ويجري تناوله 

يف العديد من معايري أمان النفايات. 

واستُهلَّ الجزء الثاين من املرشوع الدويل يف عام 2012 بهدف 

ل إىل فهم مشرتك والعمل عىل مواءمة وجهات النظر  التوصُّ

والتوقُّعات بشأن أمان املرحلة التشغيلية للتخلُّص الجيولوجي 

من النفايات املشّعة وأمان مرحلة ما بعد اإلغالق. 

التوضيح العميل واستخدام بيان حالة 
األمان يف إدارة التخلُّص من النفايات 

 )PRISM( بالقرب من سطح األرض
)“مرشوع بريزم”(

يركز مرشوع بريزم عىل طبيعة واستخدام بيان حالة األمان 

عىل مدى العمر التشغييل ملرافق التخلُّص من النفايات املشّعة 

بالقرب من سطح األرض. والهدف من هذا املرشوع هو تقاسم 

الجيدة يف  لتيسري تطبيق املامرسات  الفنية  الخربة والدراية 

مجال التخلُّص املأمون من النفايات املشّعة.

ويوفر هذا املرشوع إرشادات بشأن إيضاح حالة األمان عملياً، 

من خالل وضع ملف لبيان حالة األمان، مبا يساعد عىل اتِّخاذ 

قرارات، كجزء من عملية الرتخيص، بشأن إقامة مرافق التخلُّص 

األرض. ومن خالل تطبيق  بالقرب من سطح  النفايات  من 

حالة  بيان  واستخدام  العميل  التوضيح  يف  املتمثل  املتابعة 

األمان يف إدارة التخلُّص من النفايات بالقرب من سطح األرض 

)PRISMA( )“مرشوع بريزما”(، سيتم وضع ملف منوذجي 

لبيان حالة األمان عىل أساس األدوات واملنهجية التي جرى 

إنشاؤها يف إطار مرشوع بريزم. 

ل البرشي  املرشوع الدويل بشأن التدخُّ
يف سياق التخلُّص من النفايات املشّعة 

)HIDRA( )“مرشوع هيدرا”(
 مرشوع هيدرا هو مرشوع مّدته سنتان بدأ يف عام 2012. 

والهدف من هذا املرشوع هو توفري إرشادات بشأن كيفية 

التوضيح  إطار  املحتمل يف  البرشي  ل  التدخُّ مراعاة جوانب 

العميل ألمان مرافق التخلُّص من النفايات املشّعة. وستساهم 

نتائج املرشوع، كجزء من تطوير مرافق التخلُّص من النفايات 

املواقع  تحديد  بشأن  األمثل  املستوى  تحقيق  يف  املشّعة، 

والتصاميم ومعايري قبول النفايات. 

وتتوىلَّ الوكالة تنظيم وإدارة الشبكات واألفرقة العاملة الدولية 

ملساعدة الدول األعضاء عىل استخدام وتطبيق معايري األمان 

واإلرشادات التقنية وأفضل املامرسات بشأن الترّصف املأمون 

ل هذه  يف جميع أنواع النفايات املشّعة. ومثة أدوات أخرى تكمِّ

املساعدة، مثل بعثات استعراض النظراء، والحلقات الدراسية 

وحلقات العمل، والتعليم والتدريب. 

إدارة األمان واألمن النوويني وشعبة دورة الوقود النووي 

وتكنولوجيا النفايات بالوكالة
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لالنتشار إن  واملقاِومة  املأمونة  النووي  الوقود  دورات 

واملتَّسمة بالكفاءة من الناحية االقتصادية بحيث تقلِّل 

إىل أدىن حّد من توليد النفايات ومن التأثريات البيئية هي 

مدخل رئييس إىل الطاقة النووية املستدامة. وميكن أن يؤدِّي 

تطبيق نُُهج وتكنولوجيات ابتكارية إىل الحّد بشكل ملحوظ 

ية اإلشعاعية، أو األخطار التي تشكِّلها املواد املشّعة  من السمِّ

بالنسبة لإلنسان، فضالً عن الحّد من النفايات التي تولِّدها. 

وسيؤدِّي تقليص حجم النفايات والِحمل الحراري واملدة التي 

يلزم أن تُعزل فيها النفايات عن املحيط الحيوي إىل تبسيط 

مفاهيم التخلُّص من النفايات بقدر كبري. 

حجم  تقلِّالن  االستخدام  وإعادة  التدوير  إعادة  أن  كام 

إىل  جنباً  املفهوم،  هذا  ويشكِّل  األدىن.  الحد  إىل  النفايات 

جنب مع االستخدام األمثل للموارد الطبيعة، األساس الذي 

تقوم عليه ‘دورة الوقود املغلقة’، حيث يُعاد تدوير األجزاء 

تُعترَب  وال  املستهلك  الوقود  من  االستخدام  إلعادة  القابلة 

مبثابة نفايات. 

فصل  أجل  من  املستهلك  النووي  الوقود  معالجة  وميكن 

العنارص املشّعة الطويلة العمر و/أو تحويلها إىل أشكال أقرص 

عمراً وأقّل خطورة. ويَنتُج عن هذه العملية، املعروفة باسم 

‘التجزئة والتحويل’، حجم أصغر من النفايات مع درجة أقل 

ية اإلشعاعية.  كثرياً من السمِّ

التجزئة والتحويل
نووي  مفاعل  من  املُفَرغ  املستهلَك  النووي  الوقود  يتسم 

ية اإلشعاعية بسبب احتوائه عىل ثالث  بدرجة عالية من السمِّ

اليورانيوم  هي  رئيسية،  أكتينات  العنارص:  من  مجموعات 

والبلوتونيوم؛ وأكتينات ثانوية تشمل النبتونيوم واألمرييشيوم 

الطويلة  األكتينات  وبسبب  انشطارية.  ونواتج  والكوريوم؛ 

الوقود  يُعترب  للحرارة،  املَُولِّدة  االنشطارية  والنواتج  العمر 

املستهلك نفايات قويّة اإلشعاع وال بد من احتوائه وعزله عن 

املجال الحيوي داخل مرفق جيولوجي عميق ملئات اآلالف 

من السنني. 

يف  مساهم  أكرب  العمر  الطويلة  األكتينية  العنارص  وتُعدُّ 

االنشطارية،  والنواتج  األجل.  الطويلة  اإلشعاعية  ية  السمِّ

ية  رغم أنها تولِّد الحرارة، قصرية العمر وال تساهم يف السمِّ

اإلشعاعية إال خالل الـ100 سنة األوىل من عمرها. 

ويف عملية التجزئة والتحويل، يُستخَرج كلٌّ من البلوتونيوم 

واألكتينات الثانوية من الوقود املستهلك عن طريق الفصل 

وراء  ما  عنارص  ر  تُدمَّ التحويل حيث  ذلك  وييل  الكيميايئ. 

اليورانيوم )النبتونيوم والبلوتونيوم واألمرييشيوم والكوريوم( 

لهذا  م خّصيصاً  االنشطار يف مفاعل نووي مصمَّ عن طريق 

والتحويل  التجزئة  نهج  استخدام  يؤدِّي  أن  الغرض. وميكن 

إىل تحسني كفاءة الترّصف يف النفايات املشّعة بسبب تقليل 

حجم النفايات الذي يفيض إىل مخطّطات ترصف أكرث فّعالية 

من حيث التكلفة. 

هي  الرسيعة  النيوترونية  النظم  تَُعدُّ  الحارض،  الوقت  ويف 

مجال البحث األكرب لتكنولوجيات التحويل القادرة عىل تدمري 

العنارص األكتينية الطويلة العمر. وميكن إجراء التحويل يف 

مفاعالت أخرى مثل مفاعالت املاء املضغوط لكن االنشطار 

يكون أقل كفاءًة فيها. 

تُستخدم  عندما  أنه  وهي  واضح  بشكل  تتجىلَّ  مزيَّة  ومثة 

الوقود  دورة  بتكنولوجيات  مقرتنًة  الرسيعة  املفاعالت 

والثانوية  الرئيسية  األكتينات  تدوير  إعادة  الجديدة، ميكن 

الحال  هي  كام  عالية،  تنقية  مخطّطات  إىل  الحاجة  دون 

الرويس  القامئة يف االتحاد  املعالجة  بالنسبة ملحطات إعادة 

وفرنسا والهند واليابان. ويتَّسم هذا النظام بدرجة عالية من 

مقاومة االنتشار بسبب انعدام الحاجة إىل فصل البلوتونيوم 

عن األكتينات األخرى. والجمع بني املفاعالت الرسيعة )أو 

املتقدمة  الحرارية  واملعالجة  الرسيع(  الطيف  استخدام 

الراهن  الوقت  يف  التطوير  قيد  زال  ما  املستهلك  للوقود 

واالتحاد  الرويس  االتحاد  عليه يف  إيضاحية  تجارب  وتُجرى 

األورويب والهند. 

استرشاف آفاق املستقبل: تكنولوجيات ابتكارية 
ملعالجة النفايات املشعة والتخلُّص منها 

إعادة التدوير وإعادة االستخدام تقلِّالن حجم 

النفايات إىل الحد األدىن. ويشكِّل هذا املفهوم، جنباً 

إىل جنب مع االستخدام األمثل للموارد الطبيعة، 

األساس الذي تقوم عليه ‘دورة الوقود املغلقة’، 

حيث يُعاد تدوير األجزاء القابلة إلعادة االستخدام 

من الوقود املستهلك وال تُعترَب مبثابة نفايات.
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وتتيح إعادة تدوير األكتينات يف املفاعالت الرسيعة تقليصاً 

كبريا يف حجم النفايات والِحمل الحراري والزمن الالزم لخفض 

اليورانيوم  ركاز  مستوى  إىل  اإلشعاعية  ية  السمِّ مستويات 

الطبيعي املستخدم يف وقود مفاعالت املاء الخفيف. وتدلِّل 

‘التخلُّص  الراهنة عىل أن مفهوم  عمليات البحث والتطوير 

املعادل لالضمحالل الطبيعي’ قابل للتطبيق. وبعبارة أخرى، 

فإنه ميكن من الناحية التقنية توليد نفايات مشّعة من شأنها 

أن تَضمحّل إىل مستويات طبيعية معيّنة عىل مدى يرتاوح بني 

300 و400 سنة، بدالً من الـ 000 250 سنة الالزمة الضمحاللها 

فيام لو تم التخلُّص من الوقود املستهلك بشكل مبارش. أو 

ميكن القول ببساطة إن استحداث محطة قوى نووية حديثة 

سيقلِّل بقدر كبري من عبء النفايات عىل األجيال القادمة. 

دة ومن الرضوري تعزيز تكنولوجيات  ة معقَّ غري أن تلك مهمَّ

ييل:  ما  تحقيق  أجل  من  التدوير  وإعادة  املعالجة  إعادة 

تحسني كفاءة عمليات فصل األكتينات، وتقليل حجم النفايات 

التي  الدراسات  وتدلِّل  االنتشار.  مشاكل  وتجنب  الثانوية، 

تضطلع بها الوكالة يف مجال تطوير املفاعالت الرسيعة وفيام 

يتعلق بدورات الوقود االبتكارية عىل أن تلك املسائل ميكن 

حلُّها وأن الصناعة النووية ميكن أن تيض قدماً نحو تحقيق 

دورة وقود جديدة أكرث استدامة. 

ية يف مجال البحث والتطوير تركِّز عىل  وتُبَذل أيضاً جهود جدِّ

استخدام الثوريوم بدالً من اليورانيوم، وعىل زيادة استخدام 

الت حرق أعىل للوقود، مثل  نظم املفاعالت التي تتَّسم مبعدَّ

امللح  ومفاعالت  الحرارة  الفائقة  بالغاز  املربَّدة  املفاعالت 

املصهور. وتهدف هذه الجهود إىل تقليص كميات عنارص ما 

وراء اليورانيوم مع إنتاج القدر ذاته من الكهرباء.

ألكسندر ف. بيشكوف، نائب املدير العام للوكالة لشؤون 

الطاقة النووية
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يتطلَّب إن  النووية  للتكنولوجيا  املسؤول  االستخدام 

الترّصف يف النفايات املشّعة عىل نحو مأمون وسليم 

بيئياً، األمر الذي يقتيض من البلدان أن تضع قيد العمل تدابري 

تقنية وإدارية وقانونية صارمة. 

وميكن الرجوع إىل الجوانب القانونية للترّصف يف النفايات 

املُلزِمة  الدولية  الصكوك  من  واسعة  طائفة  ضمن  املشّعة 

وغري املُلزِمة قانونياً. وتركِّز هذه اللمحة العامة عىل الصكوك 

النووي  األمان  تتناول  التي  تلك  سيام  ال  أهمية،  األكرث 

واألمن والضامنات واملسؤولية املدنية عن األرضار النووية. 

بشأن  الصلة  ذات  اإلقليمية  الصكوك  أيضاً  د  تحدِّ وهي 

البيئية  بالتقييامت  منها  يتعلق  ما  البيئية، ال سيام  املسائل 

االسرتاتيجية، وتقييامت األثر البيئي، وإتاحة فرص الحصول 

القرارات،  اتخاذ  يف  واملشاركة  للجمهور،  املعلومات  عىل 

وكذلك االحتكام إىل القضاء. 

االتفاقية  تُعدُّ  املشّعة،  النفايات  يف  الترّصف  مجال  ويف 

وأمان  املستهلك  الوقود  يف  الترّصف  أمان  بشأن  املشرتكة 

الترّصف يف النفايات املشّعة لعام 1997 )االتفاقية املشرتكة( 

هي املعاهدة األكرث صلة بهذا املوضوع. وتنطبق االتفاقية 

املشرتكة عىل أمان الترّصف يف النفايات املشّعة عندما تنشأ 

املصادر  ذلك  يف  مبا  مدنية،  تطبيقات  من  النفايات  هذه 

املختومة املهَملة، وتعدين اليورانيوم، والنفايات الناتجة عن 

عمليات التجهيز، والترصيفات الناجمة عن أنشطة خاضعة 

للتنظيم الرقايب. وكمثال لذلك، تقيض االتفاقية املشرتكة بأن 

املشّعة  النفايات  نقل  يف  املشارِكة  املتعاقدة  األطراف  عىل 

عرب الحدود أن تتَّخذ خطوات مناسبة لضامن االضطالع بهذا 

النقل عىل نحو يتَّسق مع أحكامها وسائر الصكوك الدولية 

املشّعة  النفايات  أن  أيضاً  ويالَحظ  الصلة.  ذات  املُلِزمة 

بكلٍّ  النووية مشمولة  القوى  تشغيل محطات  الناتجة عن 

من االتفاقية املشرتكة واتفاقية األمان النووي لعام 1994. 

ويف مجال األمان النووي، تُعترب أحكام مدونة قواعد السلوك 

غري امللزمة قانونيًا التي أصدرتها الوكالة يف عام 2003 بشأن 

يتعلق  فيام  أيضاً  صلة  ذات  وأمنها  املشّعة  املصادر  أمان 

فيها  الترصُّف  يتم  التي  املهَملة  املختومة  املشّعة  باملصادر 

كنفايات مشّعة. 

وتستند تلك الصكوك القانونية إىل معايري األمان ذات الصلة 

الصادرة عن الوكالة، وبشكل خاص أساسيات األمان، وكذلك 

التي تتناول اإلطار الحكومي  متطلبات األمان وأدلَّة األمان 

تهيداً  املشّعة  النفايات  يف  والترّصف  والرقايب؛  والقانوين 

للتخلُّص منها؛ والتخلُّص من النفايات املشّعة؛ والنقل املأمون 

املشّعة  واملواد  اليتيمة  املصادر  ومراقبة  املشّعة؛  للمواد 

األخرى يف صناعات إعادة تدوير املعادن وإنتاجها. 

املادية  الحامية  اتفاقية  تتناول  النووي،  األمن  مجال  ويف 

للمواد النووية لعام 1980 )اتفاقية الحامية املادية(، بصيغتها 

لة يف عام 2005، الحامية املادية للمواد النووية )مبا يف  املعدَّ

ذلك النفايات املشّعة( املستخدمة لألغراض السلمية وذلك 

االستخدام  وأثناء  الدويل  الصعيد  عىل  النووي  النقل  أثناء 

. واتفاقية الحامية املادية  والخزن والنقل عىل الصعيد املحيلِّ

الحامية  مجال  يف  قانونيًا  امللزم  الوحيد  الدويل  الصك  هي 

املادية للمواد النووية. 

عليها  املنصوص  الوكالة  ضامنات  تُطبَّق  ذلك،  عن  وفضالً 

النووية  اتفاقات ضامنات شاملة عىل جميع املواد  مبوجب 

الجوانب القانونية للترصّف يف النفايات املشعـّة: 
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة*

ميكن الرجوع إىل الجوانب القانونية للترصّف يف 

النفايات املشّعة ضمن طائفة واسعة من الصكوك 

الدولية املُلزِمة وغري امللزمة قانونياً. وتركِّز هذه اللمحة 

العامة عىل الصكوك األكرث صلة بالترصّف يف النفايات 

املشّعة، ال سيام تلك التي تتناول األمان النووي واألمن 

والضامنات واملسؤولية املدنية عن األرضار النووية.
قانوين  نظام  املعنونة  املقالة  إىل  أيضاً  الرجوع  * يجدر 

املشّعة،  النفايات  البيئة والترّصف يف  دوىل متسع: حامية 

بقلم فولفرام تونهاوزر )رئيس قسم قوانني املجال النووي 

بالوكالة(  القانونية  الشؤون  ملكتب  التابع  واملعاهدات 

أمان  لقسم  السابق  )الرئيس  لينزيل  غوردون  والسيد 

النفايات بالوكالة(، املنشورة يف املجلّد 42، العدد 3، 2000، 

من مجلة الوكالة.
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باتفاقات ضامنات  املرتبطة  الدول  أرايض  تبارش** يف  التي 

شاملة نافذة أو تحت واليتها أو تبارَش تحت سيطرتها يف أي 

النفايات  تحتويها  التي  النووية  املواد  ذلك  ويشمل  مكان. 

املُحتفظ بها لغرض حرصي وهو التحّقق من عدم تحريف 

هذه املواد إىل أسلحة نووية أو أجهزة تفجريية نووية أخرى. 

وعالوًة عىل ذلك، مبوجب الربوتوكوالت اإلضافية التي تربمها 

الوكالة  تتحقَّق  شاملة،  ضامنات  باتفاقات  املرتبطة  الدول 

مها الدول عن مكان وجود النفايات  من املعلومات التي تقدِّ

عىل  تحتوي  التي  اإلشعاع  القوية  أو  اإلشعاع  املتوسطة 

بلوتونيوم أو يورانيوم شديد اإلثراء أو يورانيوم-233، أو أي 

معالجة إضافية لها. 

القانونية  النووية، تشمل الصكوك  وفيام يتعلق باملسؤولية 

الدولية ذات الصلة اتفاقية فيينا بشأن املسؤولية املدنية عن 

األرضار النووية لعام 1963، وبروتوكول عام 1997 لتعديل 

النووية،  األرضار  املدنية عن  املسؤولية  بشأن  فيينا  اتفاقية 

واتفاقية التعويض التكمييل عن األرضار النووية لعام 1997. 

فيام  الثالث  الطرف  لتعويض  أساساً  الصكوك  هذه  وتوفِّر 

يتعلق باألرضار النووية الناجمة عن وقوع حادثة نووية أثناء 

نقل النفايات املشّعة أو عن وقوع حادثة نووية يف منشأة 

نووية، مثل مرفق لخزن النفايات املشّعة، أو مفاعل ُمغلق، 

أو منشأة يجري إخراجها من الخدمة، أو مرفق للتخلُّص من 

النفايات املشّعة. 

وأخرياً، فإن الصكوك اإلقليمية املتعلقة باملسائل البيئية ذات 

مة ملعالجة النفايات  أهمية خاصة بالنسبة للمنشآت املصمَّ

املعاهدات،  هذه  وتتناول  منها.  والتخلُّص  وخزنها  املشّعة 

املعتَمدة تحت رعاية لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 

االسرتاتيجية،  البيئية  والتقييامت  البيئي،  األثر  تقييامت 

للجمهور، ومشاركة  املعلومات  الحصول عىل  وإتاحة فرص 

الجمهور يف اتخاذ القرارات، واحتكام الجمهور إىل القضاء. 

وهي تشمل اتفاقية عام 1991 لتقييم األثر البيئي يف إطار 

عرب حدودي )اتفاقية إيسبو(، وبروتوكول عام 2003 للتقييم 

يف  البيئي  األثر  تقييم  باتفاقية  امللحق  االسرتاتيجي  البيئي 

 1998 )بروتوكول كييف(، واتفاقية عام  إطار عرب حدودي 

البيئة  عن  املعلومات  عىل  الحصول  فرص  بإتاحة  الخاصة 

ومشاركة الجمهور يف اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إىل 

القضاء يف املسائل املتعلقة بها )اتفاقية آرهوس(. 

أنتوين كريستيان ويثريال وإيزابيل روبني، مكتب الشؤون 

القانونية التابع للوكالة

وفيام يتعلق باملسؤولية النووية، تشمل الصكوك 

القانونية الدولية ذات الصلة اتفاقية فيينا بشأن 

املسؤولية املدنية عن األرضار النووية لعام 1963، 

وبروتوكول عام 1997 لتعديل اتفاقية فيينا بشأن 

املسؤولية املدنية عن األرضار النووية، واتفاقية 

التعويض التكمييل عن األرضار النووية لعام 1997.

مبوجب  للضامنات  تخضع  لتي  ا لنووية  ا املواد   ** 

اتفاقات الضامنات الشاملة تتألَّف من اليورانيوم والبلوتونيوم 

والثوريوم. 
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 التنظيم الرقايب للترصّف يف النفايات املشّعة 
عىل املستوى الوطني 

واملحلِّية تتوىلَّ  الوطنية  الحكومات 

معيّنة  قواعد  وإنفاذ  تصميم 

ومعالجتها وخزنها  املشّعة  النفايات  نقل  بشأن 

مأمون.  نحو  عىل  وتصنيفها  منها  والتخلُّص 

وتهدف هذه القواعد إىل حامية الناس والبيئة، 

وتوفري إطار قانوين ورقايب ميكن ضمنه تخطيط 

عمليات الترّصف يف النفايات املشّعة وتنفيذها 

تنفيذاً مأموناً. 

وتشمل اللوائح التي تنظُم شؤون النفايات املشّعة 

االضطالع  عن  املسؤولة  “الجهة”  تحديد  أيضاً 

بـ“مهام معيّنة” يف كل مرحلة من مراحل عملية 

د مالمح عملية صنع  الترصّف يف النفايات، كام تحدِّ

القرار بشكلها األمثل عىل امتداد مختلف مراحل 

العمر التشغييل ملرفق النفايات، مبا يف ذلك إقامته 

وتشغيله وإغالقه أو إخراجه من الخدمة. 

وتتناول اللوائح التي ينشئها ويقوم بإنفاذها كيان 

حكومي وطني/محيلِّ مستقل تتناول أيضاً كيفية 

السامح ملرفق النفايات بتأمني التمويل الالزم له، 

وكيفية تعيني املوظفني، وكيفية ومدى استطاعة 

عمله،  يف  مشارِكة  تغدو  أن  خارجية  أطراف 

النفايات،  بناء مرافق  فيها  التي ميكن  واألماكن 

والتدابري التي يجب اتّخاذها لحامية العاملني يف 

هذه املرافق. 

يف  األول،  املقام  يف  الوكالة،  دور   ويتمثَّل 

إسداء املشورة وتوفري اإلرشادات عندما يُطلب 

منها ذلك. 

ويستخدم العديد من الدول األعضاء يف الوكالة، البالغ عددها 162 دولة عضواً، معايري األمان التي تصدرها الوكالة بشأن 

النفايات املشّعة كنموذج الستحداث لوائحها الذاتية املُلزِمة قانونياً. ويتفحَّص خرباء مدى صحة هذه املعايري باالستناد إىل 

أفضل املامرسات العاملية. 

د ونطاق  وتختلف لوائح الترصّف يف النفايات املشّعة يف كل بلد ، تبعاً للبنية القانونية الوطنية القامئة يف الدولة العضو، وملدى تعقُّ

املرافق واألنشطة واألرصدة ذات الصلة بالترصّف يف النفايات املشّعة. وعىل سبيل املثال، فإن لوائح الترصّف يف النفايات املشّعة 

ن مفاعالت تختلف عن تلك الخاصة ببلدان تلك أرصدة محدودة من املصادر  بالنسبة لبلدان لديها برامج دورة وقود شاملة تتضمَّ

املشّعة املهَملة. 

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات بالوكالة، وساشا إنريكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت بالوكالة
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بناء القدرات يف مجال الترصّف يف النفايات املشّعة

دعم يؤدِّي  يف  كبرياً  دوراً  التقني  التعاون  برنامج 

يف  املشّعة  النفايات  يف  الترّصف  عمليات 

جميع أنحاء العامل، باعتبارة اآللية الرئيسية التي تستخدمها 

الوكالة يف تقديم الخدمات، من خالل املساعدة عىل تقاسم 

املعلومات حول هذا املوضوع، وتدريب العاملني عىل معالجة 

ويعمل  الصحيح.  بالشكل  منها  والتخلُّص  املشّعة  النفايات 

السياسات  وضع  عملية  دعم  عىل  التقني  التعاون  برنامج 

واالسرتاتيجيات، وتقييم املرافق القامئة واالرتقاء بها )إذا لزم 

األمر(، وإقامة مرافق جديدة للترّصف يف النفايات املشعة، 

من  بالقرب  املشعة  النفايات  من  للتخلُّص  مرافق  خاصًة 

سطح األرض. ويساعد الربنامج أيضاً عىل تطوير الكفاءات يف 

ل  مجال التخلُّص الجيولوجي لصالح الدول األعضاء التي تشغِّ

م هذه املقالة أمثلة قليلة فقط  محطات للقوى النووية. وتقدِّ

ملشاريع توضح نطاق الربنامج.

ففي أفريقيا، تتعلَّق التحّديات الرئيسية التي تواجه الدول 

األعضاء يف مجال النفايات املشّعة باالفتقار إىل بنية أساسية 

ربني بالشكل الصحيح. ومن خالل  وطنية وافية وإىل عاملني مدَّ

برنامج التعاون التقني، تقوم الوكالة مبساعدة الدول األعضاء 

األفريقية عىل تحسني قدراتها يف مجال الترّصف يف النفايات 

بربامج  االضطالع  اكتساب خربات عن طريق  املشّعة وعىل 

ة خّصيصاً لبناء القدرات من شأنها أن تدعم نقل  شاملة ومعدَّ

املعارف والتكنولوجيا. 

ل الهيئة التنزانية للطاقة الذرية مرفقاً  فعىل سبيل املثال، تشغِّ

للترّصف يف النفايات املشّعة أنِشئ مبساعدة برنامج  مركزياً 

الوكالة للتعاون التقني. وتُجَمع املصادر املشّعة املهَملة من 

املرفق  يف  وتُوضع  البلد  أنحاء  جميع  يف  األماكن  مختلف 

لخزنها عىل نحو مأمون ألجل طويل. وتلقَّت جمهورية تنزانيا 

املتحدة أيضاً مساعدة بشأن الجوانب التقنية واملتصلة باألمان 

فيام يتعلق بالخزن املؤقت للنفايات املشّعة وللترّصف فيها 

ورصدها والسيطرة عليها ومناولتها. ونتيجًة لذلك، باتت قيد 

العمل يف البلد تدابري ملراقبة تعرُّض الجمهور لإلشعاعات، إىل 

جانب اسرتاتيجية للترّصف يف النفايات املشّعة وإطار قانوين 

يف  الترّصف  يجري  الحارض،  الوقت  ويف  املشّعة.  للنفايات 

النفايات املشّعة بجميع أنواعها بالشكل الصحيح، باستخدام 

تكنولوجيا مالمئة، ومبا يتامىش مع معايري األمان الدولية. 

وتشارك جمهورية تنزانيا املتحدة يف الوقت الراهن أيضاً يف 

مرشوع للتعاون التقني اإلقليمي بشأن تحسني البنية األساسية 

املرشوع عىل  هذا  ويركِّز  أفريقيا.  يف  النفايات  يف  للترّصف 

مواضيع من بينها تحسني رصيد املصادر املشّعة، والترصّف يف 

املصادر املشّعة ‘من املهد إىل اللحد’، وتطبيق تكنولوجيات 

الترّصف يف النفايات واالستصالح يف الصناعات التي تنطوي 

عىل مواد مشّعة موجودة يف البيئة الطبيعية. 

الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة  يف  جاٍر  آخر  مرشوع  ويف 

يف مرشوع  عضواً  دولة   22 من  خبرياً   90 من  أكرث  يشارك 

أساسية  بنية  إرساء  أجل  من  اإلقليمي  التقني  للتعاون 

التصميم  النفايات املشّعة. ويركِّز املرشوع عىل  للترّصف يف 

الَنَسقي ملرافق معالجة وخزن األحجام الصغرية من النفايات 

الضعيفة واملتوسطة اإلشعاع، مبا يف ذلك املصادر املختومة 

املهملة، كام يدعم التدريب عىل الترصّف يف املصادر املشّعة 

داخل  للتخلُّص  الوكالة  مفهوم  باستخدام  املهَملة  املختومة 

ُحَفر السرب والترّصف يف املصادر من املهد إىل اللحد، فضالً 

 عن تركيزه عىل الترّصف يف نفايات املواد املشّعة املوجودة يف 
البيئة الطبيعية. 

ويُسرتَشد يف عملية الترّصف يف النفايات املشّعة بالسياسات 

دعامً  أيضاً  الوكالة  لها  توفِّر  التي  الوطنية،  واالسرتاتيجيات 

بنغالديش،  من  كلٌّ  تلقَّت  ذاته،  املرشوع  إطار  ففي  مهاّم.ً 

سياساتها  إعداد  بشأن  دعامً  نام،  وفييت  وُعامن،  وتايلند، 

واسرتاتيجياتها الوطنية املتعلقة بالترصّف يف النفايات املشّعة 

واملصادر املهَملة. وتلقَّت إندونيسيا مساعدة بشأن تحديد 

تتعلق  خيارات  وانتقاء  الصلبة  املشّعة  النفايات  خصائص 

املختومة  املشّعة  واملصادر  املشّعة  النفايات  من  بالتخلُّص 

املركز التنزاين لخزن النفايات. 

)مصدر الصورة: الهيئة التنزانية للطاقة 

الذرية، تنزانيا(
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مت املساعدة إىل جمهورية إيران اإلسالمية من  املهَملة. وقُدِّ

أجل تقييم أرصدتها وقدراتها عىل الصعيد الوطني، وإعداد 

خطة عمل للترّصف يف املصادر املشّعة املختومة املهَملة. 

مت مساعدة من خالل برنامج التعاون  وكمثال من أوروبا قُدِّ

التقني يف مجال تقييم سياسة واسرتاتيجية رومانيا للترّصف 

وإسداء  الوثائق  استعراض  شملت  املشّعة،  النفايات  يف 

املشورة بشأن املبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات الدولية 

الترّصف يف  الوكالة بشأن  الرقابية الصادرة عن  واإلرشادات 

النفايات املشعة. وقد يرسَّ هذا املرشوع إجراء حوار وطني 

النووية  بالنفايات  املعنية  الوكالة  قدرة  كبري  إىل حّد  وعزَّز 

واملشّعة يف رومانيا عىل معالجة املسائل املتصلة بالترصّف يف 

الوقود النووي والنفايات املشّعة. 

اإلقليمية عىل  املشاريع  الالتينية، عملت  أمريكا  وأخرياً، يف 

تعزيز البنية األساسية واألطر الرقابية الوطنية الخاصة مبراقبة 

النفايات  تعرُّض الجمهور لإلشعاعات وبالترّصف املأمون يف 

املشّعة يف املنطقة. وتلقَّت بلدان معيّنة مساعدة يف إرساء 

سياسات وطنية بشأن الترصّف يف النفايات املشّعة، مبا يتامىش 

للموظفني  التدريب  توفري  تم  كام  الدولية،  التوصيات  مع 

املسؤولني عن األنشطة الرقابية وكذلك للمعنيني بالترصف يف 

النفايات املشّعة. 

من  مختلفة  مستويات  ذات  بلدان  بني  التفاعالت  وتدعم 

الخربة يف مجال العلوم والتكنولوجيا النووية تحقيق مستوى 

ة  أفضل ملامرسات الترصّف يف النفايات. وقد أنشأت الوكالة عدِّ

النفايات  الترّصف يف  شبكات للمعارف يف مختلف مجاالت 

املشّعة. وتحتوي شبكة إدارة البيئة واستصالحها عىل الوثائق 

الدولية  الشبكة  م  تقدِّ البيئي، يف حني  باالستصالح  املتعلقة 

للتخلُّص من النفايات الضعيفة اإلشعاع معلومات عن التخلُّص 

الشبكة  وتساعد  األرض،  سطح  من  بالقرب  النفايات  من 

الدولية للمختربات املعنية بتحديد خصائص النفايات النووية 

يف توصيف أرصدة النويدات املشّعة توصيفاً دقيقاً ومضمون 

الجودة، وهو أمر رضوري التخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق 

بخيارات الترّصف يف النفايات. وتتيح هذه الشبكات محفالً 

لتبادل املعلومات ونرشها يف أوساط الدول األعضاء يف الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، مام يعزز قدرتها عىل الترّصف يف أي 

نفايات مشّعة بشكل مأمون. 

عمر يوسف، إدارة التعاون التقني بالوكالة

د الدول األعضاء باملهارات  برنامج الوكالة للتعاون التقني يزوِّ

والقدرات األساسية يف مجال الترصّف يف النفايات املشّعة.

وترد هنا بعض اإلحصاءات عن املساعدة التي 

مت عىل مدى العقد املايض. قمُدِّ

122 مشاريع التعاون التقني

130 الحاصلون عىل منح دراسية

397 الزائرون العلميون

740 ية املشاركون يف دورات تدريبية غري محلِّ

1567 املشاركون يف االجتامعات

تدعم التفاعالت بني بلدان ذات مستويات مختلفة 

من الخربة يف مجال العلوم والتكنولوجيا النووية 

تحقيق مستوى أفضل ملامرسات الترصّف يف النفايات.



املساهمون

يوكيا أمانو
جريار برونو

ألكسندر ف. بيشكوف
إليانور كودي
آبها ديكسيت

آيهان إيفرينسيل
جريي فالتيجسيك

دينيس فلوري
فيلموس فريدريخ

بيل-سوو هان
ساشا إيرنيكيز
نيكول جاويرث
برونا ليكوسوا

خوان كارلوس لينتيخو
سوزانا لوف

ستيفان يورغ مايري
فالدميري ميشال
ستيفانو مونتي

روث إيلني مورغارت
كاي ماولر

ميشال أوجوفان
بيرت أورماي

لويز بوتريتون
رودولفو كويفنكو

إيزابيل روبني
ريبيكا آن روبينس

سوزانتا كومار سامانتا
أنتوين ويثريال
عمر يوسف
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