
نرشت الوكالة عىل موقعها اإللكرتوني وثيقة 
ة  ف يف املصادر املشعَّ »إرشادات بشأن الترصُّ
املهَملة« بعد اعتمادها خالل الدورة الحادية 

والستني ملؤتمرها العام املنعقدة يف أيلول/
سبتمرب ٢٠17. وهذه الوثيقة بمثابة إرشادات 

تكميلية ملدوَّنة قواعد السلوك بشأن أمان 
ة وأمنها، إىل جانب اإلرشادات  املصادر املشعَّ

ة وتصديرها. بشأن استرياد املصادر املشعَّ

ة املستخَدمة  ة املاليني من املصادر املشعَّ فثمَّ
حول العالم يف مجاالت الطب والصناعة 

ة  والزراعة والبحوث. وقد تظلُّ املصادر مشعَّ
لفرتة طويلة بعد نهاية عمرها النافع، لذلك 

ف فيها عىل نحو مأمون  من الرضوري الترصُّ
وحمايتها عىل نحو آمن. وتعمل مدوَّنة السلوك 

ف فيها  ووثائقها التكميلية عىل تعزيز الترصُّ
وحمايتها عرب توفري اإلرشادات بشأن إعداد 

ومواَءمة وتنفيذ السياسات والقوانني واللوائح 
الوطنية، وعرب تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي 

فيما بني الدول األعضاء. 

وقال هيلري مانسو، رئيس قسم البنى 
األساسية الرقابية وأمان النقل يف الوكالة: 

»إنَّ اإلرشادات تعزِّز ثقافة أكثر رصامة بشأن 
األمان واألمن اإلشعاعيَّني، وسيزداد تعزيزها 

ما أن تضع الدول األعضاء توصيات اإلرشادات 
موضع التنفيذ.« 

وترشح اإلرشادات، غري امللزمة قانوناً، مجموعة 

ف يف املصادر  متنوِّعة من الخيارات للترصُّ

ح مسؤوليات  املشّعة املهَملة وحمايتها، وتوضِّ

األطراف املعنية، بما يف ذلك الهيئات الرقابية. 

د اإلرشادات عىل أنَّ التخلُّص يمثِّل خيار  وتشدِّ

ع  ف األخري باملصادر املهَملة، وتشجِّ الترصُّ

البلدان عىل وضع سياسات واسرتاتيجيات 

ة املهَملة عىل  ف يف املصادر املشعَّ وطنية للترصُّ

ن أحكاماً بشأن  نحو مأمون وآمن. كما تتضمَّ

العالقات الثنائية، بما يف ذلك تقديم املشورة 

بشأن إعادة املصادر يف الحاالت التي يتمُّ فيها 

االتفاق عىل هذه الرتتيبات. 

وأشار محمد خالق، رئيس قسم األمن النووي 

للمواد واملرافق يف الوكالة، إىل أنَّ اإلرشادات 

ستعزَّز، بمجرد تطبيقها، األمن النووي أيضاً.

وقال يف هذا الصدد: »للتحكُّم الرقابي 

ة بشكل  ف يف املصادر املشعَّ وتحكُّم الترصُّ

ال ومستمر، من املهد إىل اللحد، أهمية  فعَّ

قصوى يف درء األعمال الرشيرة ذات العواقب 

اإلشعاعية الضارَّة«.

وتعقد الدول األعضاء التزاماً سياسيًّا باملدوَّنة 
وإرشاداتها اإلضافية عرب تقديم رسالة رسمية 

ف وفق  إىل الوكالة، تؤكِّد فيها قرارها بالترصُّ
التوصيات. ومن أصل الدول األعضاء البالغ 

عددها 17٠ دولًة عضواً يف الوكالة، أعربت 
137 دولًة منها حتى اآلن عن االلتزام بمدوَّنة 

السلوك فيما أعربت 114 دولًة منها عن االلتزام 
ة  باإلرشادات بشأن استرياد املصادر املشعَّ

وتصديرها.

وتدعم الوكالة الدول األعضاء يف تنفيذ وثائق 
مدوَّنة السلوك واإلرشادات من خالل املشاريع 
وتباُدل املعلومات. ويشمل ذلك عملية رسمية 

أنشئت يف عام ٢٠٠٦. ومن املقرَّر أن يُعقد 
االجتماع الدويل األول لتباُدل الخربات فيما 

ف يف املصادر  يتعلق بتنفيذ »إرشادات الترصُّ
املشّعة املهَملة« يف عام ٢٠٢٠ يف فيينا.  

— بقلم مات فيرش

بأهمية التعاون يف تقاُسم الخربات واملعارف. 
ويف هذا الصدد، قالت: »ساعدت حلقات 

العمل والدورات التدريبية التي ُعقدت سابقاً 
بشكل كبري ممثِّلني من البوسنة والهرسك، 
كاألطباء واملمرِّضني والفنِّيني، عىل اكتساب 

املهارات والخربات الالزمة لتقييم تركيب 
الجسم باالستعانة بتقنية تخفيف الديوتريوم 
بواسطة تنظري الطيف باألشعة تحت الحمراء 
باستخدام تحويل فورييه )FTIR( واملقاومة 
الكهروحيوية، وعىل استخدام قياس التسارع 

لقياس مستويات األنشطة البدنية والسلوكيات 
الخاملة بني األطفال«.

وقد زوَّدت الوكالة السلطات يف ألبانيا والبوسنة 
ات  والهرسك والجبل األسود واليونان بمعدَّ

تنظري الطيف باألشعة تحت الحمراء باستخدام 
تحويل فورييه للمساعدة يف تحليل إثراء 

الديوتريوم يف عيِّنات اللُّعاب من جميع البلدان 
ذ املرشوع يف إطار  العرشة املشاركة. وينفَّ

برنامج الوكالة للتعاون التقني.

وقالت سيسكنا إنه يمكن أيضاً استخدام تقنية 
ق  تخفيف الديوتريوم كطريقة مرجعية للتحقُّ

ُُّهج القائمة املتَّبعة يف فحص ورصد  من الن
السمنة يف التفيا.

وتمَّ تنظيم الندوة بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية-املكتب اإلقليمي األوروبي، والرابطة 
 ،N8 AgriFood األوروبية لدراسة السمنة و

صات يجري  د التخصُّ وهو برنامج بحث متعدِّ
عىل نطاق ثماني جامعات يف شمال إنكلرتا. 

والبلدان املشاِركة يف املرشوع هي: ألبانيا، 
وأوكرانيا، والربتغال، والبوسنة والهرسك، 

والجبل األسود، وجمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية سابقاً، والتفيا، ومولدوفا، 
وهنغاريا، واليونان. وتساعد الوكالة البلدان 

يف التنسيق العام للمرشوع ويف توفري املعدات 
والخربات والتدريب.  

— بقلم مريم أرغامانيان

ة املهملة ف يف املصادر املشعَّ الوكالة تتيح إرشاداتها بشأن الترصُّ
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