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اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

موقع استصالح في أستراليا. 

)الصورة من: الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

املرافق النووية إىل التقاعد بطريقة مأمونة إحالة 

وآمنة عندما تصل إىل نهاية أعامرها النافعة 

وجعل مواقعها متاحة إلعادة االستخدام يف املستقبل مسألة 

للدول  الوكالة  وتوفر   . متأنِّيَينْ وتنفيذ  تخطيط  إىل  بحاجة 

من  باإلخراج  املتصلة  الخدمات  من  عريضاً  نطاقاً  األعضاء 

القانونية  املشورة  من  بدءاً  البيئي،  واالستصالح  الخدمة 

والرقابية والتقنية، ومروراً ببناء القدرات والتدريب، ووصوالً 

ن الشبكات لتبادل املعلومات. وتساعد هذه الخدمات  إىل َصونْ

أيضاً الدول األطراف يف االتفاقية املشرتكة بشأن أمان الترصف 

يف الوقود املستهلك وأمان الترصف يف النفايات املشعة، حيث 

أمان االستصالح واإلخراج  اإلبالغ عن  تتطلب من األطراف 

من الخدمة.

م هذا املقال نبذة عامة عن هذه الخدمات.  ويقدِّ

خدمة االستعراض )أرمتيس(
وضعت الوكالة خدمة استعراض متكاملة للترصُّف يف النفايات 

املشعة والوقود املستهلَك، واإلخراج من الخدمة واالستصالح 

االستعراض  خدمة  باسم  الخدمة  هذه  إىل  ويُشار  البيئي، 

والوقود  املشعة  النفايات  يف  بالترصف  املتعلقة  املتكاملة 

املستهلك، وبرامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح )خدمة 

هة  أرمتيس(. وأُطلِقت هذه الخدمة يف عام 2014، وهي موجَّ

ذة  لة للمرافق وغريها من املنظامت املنفِّ إىل الجهات املشغِّ

النفايات املشعة، وإخراج املرافق  املسؤولة عن الترصُّف يف 

ثة مبواد مشعة.  النووية من الخدمة، واستصالح املواقع امللوَّ

وميكن أن تُستخدم هذه الخدمة من جانب الهيئات الرقابية، 

والوكاالت الحكومية، ومقرِّري السياسات الوطنيي، وقد تغطي 

أُطر السياسات واللوائح، القامئة أو املخطط لها، الوطنية أو 

املؤسسية، إىل جانب برامج أو مشاريع أو مرافق الترصف يف 

النفايات ذات الصلة. وقد تشمل االستعراضات أيضاً تقييامً 

تنفيذ برامج محددة يف مجال  مفصالً ومشورة تقنية بشأن 

اإلخراج من الخدمة أو االستصالح البيئي.

حلقات عمل وتدريب

يعتمد التخطيط لربامج اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي 

وتنفيذها عىل توافر عدد كاٍف من املهنيي املتمرسي واملؤهلي 

ذة والرقابية عىل السواء. املناسبي يف املنظامت املنفِّ

وتدير الوكالة دورات تدريبية وحلقات عمل، وتوفد بعثات 

للتعاون  برنامجها  خالل  من  دراسية  منحاً  وتقدم  خرباء، 

التقني للمساعدة يف تطوير املعارف والخربات التقنية. وهناك 

م للتدريب  دورات تعلُّم إلكرتونية متخصصة تقوم بدور متمِّ

وجهاً لوجه. 

الشبكة الدولية املعنية باإلخراج من 
الخدمة

محفالً  الخدمة  من  باإلخراج  املعنية  الدولية  الشبكة  متثل 

للخرباء لتوثيق التعاون وتقاُسم املعارف يف ما يتصل بأنشطة 

جميع  بإخراج  معنية  الشبكة  وهذه  الخدمة.  من  اإلخراج 

أنواع املرافق النووية من الخدمة، مبا يف ذلك محطات القوى، 

ومرافق دورة الوقود، ومفاعالت البحوث، ومواقع البحوث 

السابقة، وغريها من املرافق حيث تُستخدم النويدات املشعة 

ألغراض صناعية أو طبية أو بحثية.

تعميق الفهم، وتعزيز األمان: خدمات الوكالة في مجال 
اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي
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وتنظّم الشبكة أنشطة تعاونية عديدة، تشمل محفالً 

سنوياً للمشاركي. 

شبكة إدارة البيئة واستصالحها 
)ENVIRONET شبكة(

تعزز وتيّس شبكة إدارة البيئة واستصالحها التعاون فيام بي 

البلدان واملنظامت األقل تجربة واألكرث تجربة لتبادل املعارف 

يف تنفيذ مشاريع االستصالح البيئي. 

وتوفر الشبكة نطاقاً عريضاً ومتنوعاً من األنشطة التدريبية 

لتوفري  مواضيعي،  أو  إقليمي  تركيز  مع  واإليضاحية، 

وتعميم  النهائيي  املستخدمي  إىل  هة  موجَّ عملية  تجربة 

التكنولوجيات املثبتة. 

الربط الشبيك لشبكات تعزيز 
)CONNECT االتصال والتدريب )شبكة
قامئة عىل  للوكالة هي منصة  التابعة   CONNECT شبكة 

شبكة الويب متاحة لألعضاء يف الشبكات املهنية ومجتمعات 

التعاون  املامرسة املهنية املنبثقة عن الوكالة بهدف تسهيل 

وتبادل املعلومات والخربات فيام بي املشاركي يف الشبكات، 

ضمن الشبكة الواحدة أو فيام بي شبكات مختلفة. 

منها  CONNECT إحدى عرشة شبكة،  وتستضيف شبكة 

إدارة  الخدمة وشبكة  باإلخراج من  املعنية  الدولية  الشبكة 

بالتخلص  املعنية  الشبكات  جانب  إىل  واستصالحها،  البيئة 

من النفايات، والترصف يف الوقود املستهلَك، وإدارة املعارف 

النووية، وغريها. 

برنامج النمذجة والبيانات الخاصة 
بتقييم التأثري اإلشعاعي )موداريا(

مجال  القدرات يف  تحسي  هو  موداريا  برنامج  من  الهدف 

تقييم جرعات اإلشعاعات البيئية من خالل استخدام بيانات 

اآلراء  توافق  وتحقيق  ومقارنتها،  النامذج  واختبار  نة،  محسَّ

مناهج  واستنباط  املعيارية،  والقيم  النمذجة  نُهج  بشأن 

نة، وتبادل املعلومات. محسَّ

التقييامت اإلشعاعية، عىل سبيل املثال، يف  وتُستَخَدم نتائج 

تقييم العالقة اإلشعاعية النبعاثات النويدات املشعة، الروتينية 

العمل  ميدان  يف  القرارات  اتخاذ  عملية  ولدعم  والعرَضية، 

االستصالحي، وبغرض تقييم أداء التخلُّص من النفايات املشعة.

نطاق  عىل  تركز  عاملة  أفرقة  عرشة  الربنامج  عن  وتنبثق 

من القضايا املرتابطة، مثل الترصيفات االعتيادية للنويدات 

املشعة يف البيئة، ونزوح النويدات املشعة يف البيئات الريفية 

ثة، وتشتُّت النويدات املشعة يف النظم البحرية،  والحرضية امللوَّ

واستصالح األرايض التي تتعرض للتلوث خالل حوادث نووية أو 

جرّاء أنشطة غري منضبطة رقابياً يف السابق.

أنشطة تعاونية أخرى 

املعني مبواقع  التنسيق  الوكالة فريق  يف عام 2012 شكَّلت 

اليورانيوم القدمية الذي يوفِّر تنسيقاً تقنياً لألنشطة الوطنية 

ومتعددة األطراف يف مجال استصالح مواقع اليورانيوم القدمية، 

ويف املقام األول يف آسيا الوسطى. 

وهناك خدمة ثانية تتمثل يف املحفل الدويل العامل املعني 

باإلرشاف الرقايب عىل املواقع املوروثة، وانطلقت هذه الخدمة 

يف عام 2010 للرتويج لإلرشاف الرقايب الفعال والكفء عىل 

املواقع املوروثة، مبا يتوافق مع معايري األمان الصادرة عن 

الوكالة واملامرسات الدولية الجيدة. ويوفر املحفل للمشاركي 

فرصة اكتساب خربة عملية من خالل حلقات عمل دولية 

تركّز عىل مواقع معينة. وتبني هذه الخدمة الكفاءة التقنية، 

وتعزز القدرات الرقابية يف مجال االستصالح، وتساعد يف 

إعداد اسرتاتيجيات وطنية فعالة لتعزيز عمليات اتخاذ 

القرار الوطنية.

ومن خالل املرشوع الدويل عن إدارة إخراج املرافق النووية 

الذي  دارود(،  )مرشوع  واستصالحها  الخدمة  من  املترضرة 

الثاين/يناير 2015، ميكن أن يتعرَّف الخرباء  أُطلق يف كانون 

من  املتأتية  التجربة  من  هؤالء  يستفيد  وأن  أفضل  بشكل 

من  عنيفة  حوادث  من  املترضرة  النووية  املرافق  إخراج 

الخدمة واستصالحها. ويغطي مرشوع دارود الجوانب الرقابية 

والتكنولوجية والتخطيطية لإلخراج من الخدمة واالستصالح. 

بها  اضطلعت  التي  املبادرات  بي  دارود من  ويَُعدُّ مرشوع 

الوكالة يف إطار خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي التي 

اعتُِمدت يف أعقاب حادث محطة فوكوشيام داييتيش للقوى 

النووية يف عام 2011. 


