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من بني الرشوط املسبقة الستدامة برامج القوى 

ال ويف الوقت املناسب  ف الفعَّ النووية كفالة الترصُّ

ة الناجمني عن  يف الوقود املستهلك والنفايات املشعَّ

تشغيل محطات القوى النووية وإخراجها من 

الخدمة. ويخضع تقدير االلتزامات ذات الصلة 

وتأمني األموال الالزمة للوفاء بما سبق لقدر كبري 

من عدم اليقني: فهي عمليات من الرضوري 

إدارتها بانتظام عىل مدى فرتات زمنية طويلة 

للغاية. وخالل اجتماع تقني عقدته الوكالة 

راً، نوقشت املسائل الرئيسية، من مخططات  مؤخَّ

ف يف  التمويل إىل تقييم املخاطر تقنيًّا دعماً للترصُّ

النفايات وإخراج املرافق النووية من الخدمة.

وحرض 34 خبرياً يمثِّلون ٢1 بلداً من البلدان 

لة للقوى النووية والبلدان املستجدَّة  املشغِّ

االجتماع التقني األول للوكالة بشأن تمويل 

ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة،   الترصُّ

الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة من 9 إىل 1٢ تموز/

يوليه ٢٠18.

وتبادل املشاركون وجهات نظرهم بشأن 

ُطرق معالجة قضايا التكلفة والتمويل املتعلقة 

ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة،  بالترصُّ

وقدَّموا أمثلة ودراسات حالة ُقطرية محدَّدة.

وقال نوهي هان، مدير شعبة القوى النووية يف 

الوكالة، يف كلمته أمام املشاركني: »لكي نضمن 

عمل الحكومات والهيئات الرقابية والجهات 

لة عىل وضع سياسات ومخططات  املالكة/املشغِّ

تمويل مناسبة وموثوقة، تويص الوكالة بوضع 

خطط محَكمة يف مرحلة مبكِّرة بحيث تكون 

األموال متاحة عندما يحني وقت اإلخراج من 

ف يف النفايات.« الخدمة أو الترصُّ

ونوَّهت رئيسة االجتماع، شانتال سبينوي من 

رشكة إيليكرتابيل يف بلجيكا بأهمية إرشاك 

األطراف املعنية يف العملية برّمتها قائلة: »إنَّ 

إرشاك الجهات املعنية التي تضطلع بمسؤوليات 

مشرتكة مسألة يف غاية األهمية عند اتخاذ قرارات 

طويلة األجل تتعلق بااللتزامات املالية: فهذه هي 

الطريقة الوحيدة للتأكُّد من توافر أموال كافية 

لتغطية التكاليف املستقبلية لإلخراج من الخدمة 

ة.« »وهذا  والتخلُّص النهائي من النفايات املشعَّ

ياً بسبب القدر الكبري من عدم اليقني  يمثِّل تحدِّ

الذي يكتنف التكاليف يف العقود القادمة.« 

وركَّزت املناقشات خالل االجتماع عىل ثالثة 

مجاالت رئيسية هي: )1( املبادئ األساسية 

ملخططات التمويل وتحديد مصادر املخاطر ونُهج 

تخفيف املخاطر؛ )٢( وتقدير التكاليف للوقود 

ة وإخراج  ف يف النفايات املشعَّ املستهَلك والترصُّ

املرافق النووية من الخدمة؛ )3( والتعامل مع 

ف  املخاطر وحاالت عدم اليقني فيما يتعلق بالترصُّ

ة. يف الوقود املستهلك والنفايات املشعَّ

ا املواضيع الرئيسية التي بُحثت خالل  وأمَّ

االجتماع فهي تقدير التكاليف املرتبطة باملشاريع 

واألنشطة املتعلقة بإخراج محطات القوى النووية 

من الخدمة والتخلُّص من الوقود املستهلك، 

باإلضافة إىل تحديد عوامل التكلفة ذات الصلة 

وُطرق تسديد تلك التكاليف. واستعرض ممثِّلو 

بلدان لديها محطات قوى نووية عاملة وذات 

خربات مبارشة يف إعداد وتنفيذ سياسات لتمويل 

ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة،  الترصُّ

يات املاثلة والدروس  وجهات نظرهم، والتحدِّ

املستفادة من خالل دراسات حالة.

وفيما يتعلَّق بمخططات التمويل، أتاح االجتماع 

للبلدان ذات الخربات أن تتقاسم أفضل املمارسات 

املتبعة لديها للتخفيف من املخاطر عند إعداد 

خطط مالية ملثل هذه املشاريع الطويلة األجل. 

وقال ريتشارد سرتوم من هيئة األمان اإلشعاعي 

السويدية: »لقد أبرز االجتماع بوضوح أهمية أن 

تستند مخططات التمويل إىل املبدأ الذي يقول 

»عىل امللوِّث أن يدفع.« وأضاف قائالً: »ويف هذا 

الصدد، تؤكِّد السويد عىل اسرتاتيجيات التخفيف 

من املخاطر مثل إنشاء صندوق منفصل لتغطية 

عة، وإعادة احتساب الرسوم  التكاليف املتوقَّ

املتضمنة بشكل مستمر، وتقديم ضمانات 

للرسوم التي لم تُدفع بعُد، وكذلك تربير التكلفة 

». عة املتجاوزة للحدِّ غري املتوقَّ

وباإلضافة إىل ذلك، أتاح االجتماع محفالً للبلدان 

ة يف املجال النووي لالستفادة من خربات  املستجدَّ

البلدان النووية الراسخة فيما يتعلَّق بسياسات 

واسرتاتيجيات اإلخراج من الخدمة، وهو ما 

يجعلها يف وضع جيِّد عندما تبدأ يف وضع النُّهج 

الخاصة بها لتقدير التكاليف، وتحديد األموال 

الالزمة، ووضع الرتتيبات لألنشطة املستقبلية 

لإلخراج من الخدمة. 

وبالنظر إىل أنَّ غانا يف الوقت الراهن يف املرحلة 

األولية من مرشوع القوى النووية لديها وبصدد 

إعداد تقرير شامل عن هذا املوضوع، أكَّد فيستس 

برو كوانسا، املحلِّل املايل يف هيئة الطاقة الذرِّية يف 

غانا، عىل أهمية حضور االجتماع وانعقاده أيضاً 

يف الوقت املناسب.

ة  وقال: »الخربات الُقطرية املتقاسمة كانت متبرصِّ

ذة لربنامج الطاقة  للغاية وستساعد املنظمة املنفَّ

ف  النووية يف غانا عىل وضع برنامج تمويل الترصُّ

يف النفايات واإلخراج من الخدمة يف املستقبل يف 

سياقه الصحيح.

»وعىل وجه الخصوص، كان من املهم للغاية 

بالنسبة لنا أن نحصل عىل أحدث املعلومات 

املتعلقة بالحاجة إىل مسار واضح للسياسات، 

ومخططات تمويل مناسبة، وإطار مؤسيس راسخ 

لتنفيذ الربنامج، وآلية رقابية واضحة لضمان 

وجود أموال كافية للربنامج«. »واآلن يمكنني 

العودة إىل غانا بأفكار جديدة سأطلع فريقي 

والحكومة عليها.«

— بقلم جانيت أوراييفا

لة للقوى النووية  يف اجتماع نظَّمته الوكالة، الدول األعضاء املستجدَّة واملشغِّ
ف يف النفايات واإلخراج من الخدمة تناقش توفري التمويل للترصُّ


