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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 يسَّ 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. ُقدِّ

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.


