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 ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٨

 سعادة المدير العام السيد أمانو،

م  أكتب إليكم بصفتي رئيساً للفريق الدولي لألمان النووي (اختصاراً: "الفريق"). وتنصُّ اختصاصاتنا على أن يقّدِ
يات ئة في الوقت الراهن" إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى  الفريق "توص ايا األمان الناش أن قض وآراء بش

أطراف أخرى. وخالل فترة واليتي كرئيس للفريق، سعيُت كعادتي إلى الوفاء بهذا االلتزام، ال من خالل التقارير 
ن الة س دار رس اً من خالل إص ب، بل أيض ادرة عن الفريق فحس ابقة متاحة على المختلفة الص ائلي الس وية. ورس

وتشكل هذه الرسالة مساهمة هذا العام في الرسالة  http://goto.iaea.org/insag الموقع اإللكتروني للفريق وعنوانه
  السنوية.

ى تحديد ومعالجة أحد التحديات الناشئة، وستكون هذه الرسالة مختلفة نوعاً ما عن رسائلي السابقة. فبدل السعي إل
ناع  الة لحث ص كلة دائمة لم يُحرز في حِلّها إال القليل من التقدم. وُكتبت هذه الرس الة على مش ز هذه الرس ترّكِ س
رورة  أن أحد التحديات الُمعترف بها منذ زمن بعيد، أي ض اء على اتخاذ إجراءات بش القرارات في الدول األعض

  ئم مع تراكم الوقود المستهلك والنفايات القوية اإلشعاع.التعامل بشكل دا

تهلك في  ر من الوقود المس ألة، فإنها تفِكّر في التخلص المباش وفي حالة بعض البلدان التي عالجت هذه المس
تهلك وتُنتج نفايات  المرافق أو اآلبار المحفورة في أعماق األرض. وثمة بلدان أخرى تعيد معالجة الوقود المس

ميتها على المدى البعيد. ومع قوي عاع، ويتم ذلك في بعض األحيان بالتفكير في تحويلها لتقليص درجة س ة اإلش
رورة ال مفر منها  عى إلى تنفيذ دورة وقود مفتوحة أو ُمغلقة، فثمة ض رف النظر عما إذا كان البلد يس ذلك، وبص

اء مرفق تخلص جيولوجي. وكما أّكدتم في كلمتكم االفتتاحية  ادس لالتفاقية إلرس ي الس تعراض في االجتماع االس
عة في أيار/مايو  رف في النفايات المش تهلك وأمان التص رف في الوقود المس أن أمان التص تركة بش ، ٢٠١٨المش

"إنَّ جميع البلدان التي تستخدم التكنولوجيات النووية تتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة للتصرف 
عة تراتيجيات هي التخلص منها." ولقد حان الوقت منذ في النفايات المش ، على أن تكون نقطة النهاية في هذه االس

  أمد بعيد لوضع وتنفيذ مثل هذه االستراتيجيات.

في المائة من الطاقة الكهربائية  ١٠دولة يعمل لتوفير نحو  ٣١مفاعل قوى في  ٤٤٩وكما تعلمون، هناك اليوم 
مفاعالً إضافياً يجري تشييده ويجري التفكير في تشييد المزيد منها، بعضها  ٥٤ك العالمية. وعالوة على ذلك، هنا

تفيد حالياً من الطاقة النووية. وإنتاج كهرباء خال من الكربون من هذه المفاعالت عملية قيمة  في بلدان ال تس
تزايد أهمية القوى النووية في تلبية رائعة في العالم الذي يواجه تهديداً وجودياً نابعاً من انبعاثات الكربون. ونظراً ل

قة تمِكّن من معالجة تغير المناخ، فيجب مواجهة الحواجز التي تعوق تنفيذها  عالم من الطاقة بطري ياجات ال احت
بالكامل والتغلُّب عليها. وقد سعت الدول األعضاء، بمساعدة من الوكالة وِجهات أخرى، إلى ضمان استفادة القوى 



 ٢الصفحة 

ار إلى أدنى حد. ولكنها لم تعالج النووية من فرص زي ادة األمان واألمن والتقليل من التهديدات الماثلة في االنتش
عاع التي تنجم  تهلك والنفايات القوية اإلش عف في القوى النووية، أي الوقود المس ب نقطة الض على النحو المناس

  عن عمليات التشغيل.

ؤو ع ليس بالتهديد الراهن. فقد أثبت المس غيل محطات القوى النووية في العالم أنه يمكن وهذا الوض لون عن تش
رو القوى  عاع بطريقة آمنة ومأمونة لعدة عقود. وقد يذهب مناص تهلك والنفايات القوية اإلش تخزين الوقود المس

يد الكربون وغيره م ل كثيراً من الكميات الهائلة من ثاني أكس ن النووية إلى القول إنَّ تخزين المواد النووية أفض
اهم في تكوينها بدائل الوقود األحفوري للقوى النووية. ولكن يجب التمكن في نهاية المطاف من  ثات التي تس الملِوّ
معالجة استفحال المواد المتراكمة. فوضع استراتيجية تعمل على مجرد تأجيل اإلجراءات مسألة ال تُفيد في الوفاء 

ر ؤولياتنا. وبالفعل، ونظراً ألنَّ عملية الش ع المتطلبات الرقابية بمس غيل مرفق للتخلص، أي وض وع في تش
المناسبة، واختيار استراتيجية التخلص، والبحث عن الموقع المناسب، وإشراك الجهات المعنية المتضررة، ومنح 

تغرق فترة تتراوح بين  ييد المرفق، وهي عمليات قد تس ر  ٣٠و ٢٠الترخيص وتش عاماً، فليس هناك ما يبِرّ
  ي الواقع، ينبغي القيام بالتخطيط للتخلص مع بداية برنامج للقوى النووية.التأخير. فف

تهلك والنفايات  تراتيجية للتخلص من الوقود المس ع وتنفيذ اس ل في وض لبية تنجم عن الفش وهناك عدة عواقب س
كلة يؤدي إلى تقويض آفاق  ل في معالجة المش عاع على المدى البعيد. أولها، أنَّ الفش تخدام القوى القوية اإلش اس

عرون بالقلق إزاء القوى النووية  ِدّها. ويمكن أن يجد الذين يش النووية في الوقت الذي تكون الحاجة إليها على أُش
اء في  ل الدول األعض بب في رفض القوى النووية. وثانيها، أن فش ع على أنه س ارة إلى ذلك الوض مبرراً لإلش

ألة يؤدي إلى تقويض الثقة في ا وص في المجتمعات التي مواجهة المس لحكومة. وينطبق ذلك على وجه الخص
سيجري التعامل معها بصورة مسؤولة.  بت بالقوى النووية ولكن على أمل أنَّ أي عواقب على المدى الطويل  رحَّ
احب ذلك من  بحت بعض المرافق النووية مواقع للتخزين على المدى الطويل، مع ما يص وبهذه الطريقة، أص

تَخدم ألغراض إنتاجية أخرى. وأخيراً، مخاطر (وإن كا نت قليلة) وااللتزام بالموارد واألراضي التي يمكن أن تُس
ير إلى أنَّ تكاليف التخلص على المدى البعيد هي غير أكيدة وأن التأخر في معالجة الحاجة إلى  هناك واقع يش

تمرار تكاليف التخزين اآلمن والمأمون، وإنم ا إلى زيادة تكاليف التخلص في التخلص ال يؤدي فقط إلى اس ا أيض
  المستقبل.

تفدنا من مزايا القوى الكهربائية  اواة بين األجيال. لقد اس ز الحاجة إلى مواجهة هذا التحدي باعتبارات المس وتتعزَّ
لنا في التعامل مع هذا الوقود، فإننا نترك األجيال القادمة تتحمَّ  تهلك، ولكن إذا فش فرت عن الوقود المس ل التي أس

بة إلى األجيال التي تخلفنا. وهناك من  ع غير عادل بالنس نعناها. وهذا الوض وطأة التخلص من المواد التي ص
تخدام  ئة الس ول على التطورات والتكنولوجيات الناش عى إلى الحص يذهب إلى القول إنَّ األجيال المقبلة قد تس

تهلك وبأننا ينبغي أن نحافظ على الخيارات التي  الحها العليا. وأي الوقود المس تمِكّن األجيال المقبلة من خدمة مص
استراتيجية معقولة ينبغي أن تسعى إلى الحفاظ على الخيارات. ولكن ما من تكنولوجيا معروفة تستطيع أن تتفادى 
ر  الحاجة إلى وجود مرفق للتخلص وبالتالي، فإن أي استراتيجية مبنية على الحفاظ على الخيارات ال يمكن أن تبِرّ
يمتدُّ لعدة  اء مرفق للتخلص وإدخال المواد فيه س كلة. وفي واقع األمر، ونظراً ألن الوقت الالزم إلنش تجاهل المش

  عقود، فهناك قدرة على استيعاب التطور التكنولوجي مع إحراز التقدم في مجال التخلص.

يات القوية وهناك توافق في اآلراء داخل المجتمع  فا تهلك والن التقني المعني حول أن التخلص من الوقود المس
ل المواد عن  تودعات أو آبار يمكن أن يؤدي إلى فص بة من خالل حفر مس ائط جيولوجية مناس عاع في وس اإلش

ادات التقنية التي أعدتها الوكالة وج هات البيئة للفترات الزمنية الطويلة الالزمة. وهناك كذلك وفرة في اإلرش



 ٣الصفحة 

 

اء مرفق للتخلص هو  ي في إنش ية. والتحدي الرئيس ايا الجيولوجية والهندس أخرى حول كيفية التعامل مع القض
ل  اً في تحدي تحديد الموقع. والمجتمعات المحلية في العديد من الحاالت قلقة ألنها قد تتحمَّ اس ي، ويتمثل أس ياس س

  نها غيرها بدرجة كبيرة.بدون وجه حق أعباء المخاطر الناجمة عن أنشطة استفاد م

دق يمكن أن يؤدي إلى التغلب على تحدي  الة هو إثبات أنَّ مواجهة أوجه القلق بحذر وص والدافع وراء هذه الرس
اء مرافق للتخلص مراحلها النهائية في فنلندا والسويد ويجري إحراز تقدم في  تحديد الموقع. وقد دخلت عملية إنش

والعنصر الرئيسي على ما يبدو هو االستعداد لمعالجة أوجه القلق والحصول عبر  ١أماكن أخرى في هذا الصدد.
ية التي  ياس ررة. ويبيِّن هذا التقدم أنه يمكن تجاوز الحواجز الس تلك العملية على موافقة الجهات المعنية المتض

شاء مرف ق للتخلص. ومن شأن هذه األمثلة أن تقدم نموذجاً وحافزاً لكي تتخذ الجهات األخرى اإلجراءات تعوق إن
  الالزمة.

بيل المثال، قد تجد البلدان التي لها محطات قليلة للقوى النووية أن  ايا المترابطة. فعلى س وهناك العديد من القض
اء مرفق للتخلص عملية باهظة التكاليف. وقد ال تكون لد اء إنش بة إلنش ى بعض البلدان ظروف جيولوجية مناس

نى التخلص بأمان  اء مرافق أو آليات دولية للتخلص لكي يتس مرفق للتخلص. ويمكن معالجة هذه التحديات بإنش
  من المواد األجنبية في مستودع وطني.

عب إنجازها. ولكن يجب في نهاية المطاف مواجهة تراكم ا يكون من الص تهلك ومثل هذه الترتيبات س لوقود المس
ر التأخير.   والنفايات القوية اإلشعاع وليس هناك ما يبّرِ

  وتفضلوا بقبول أطيب التحيات

  مع فائق االحترام والتقدير

  [التوقيع]

  ريتشارد أ. ميزرف

 

 

 خوان كارلوس لينتيخو  نسخة إلى:
  أعضاء الفريق الدولي لألمان النووي    

 

 

 
ا إعداد  ١ بيل المثال، يجري في فرنس رف في النفايات على س اء مرفق للتخلص. وتعمل وكاالت التص دار ترخيص بإنش تص طلب الس

  على البحث عن مواقع مناسبة للتخلص. وكندا وسويسرافي بلجيكا 


