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