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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 املؤمتر 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


