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ة ف يف الوقود املستهَلك والنفايات املشعَّ الحالة واالتجاهات بشأن الترصُّ

ة والوقود املستهَلك فيما يتعلق باملخزونات، والربامج، واملمارسات  ف يف النفايات املشعَّ ة عاملية عن حالة الترصُّ ر نظرة عامَّ يوفِّ
ة والوقود  ف يف النفايات املشعَّ ن تحليالً للرتتيبات والربامج الوطنية للترصُّ الراهنة، والتكنولوجيات، واالتجاهات. ويتضمَّ

ة والوقود املستهَلك وتقديرات الكميات املستقبلية. ويتناول  املستهَلك، وملحة عامة عن املخزونات الراهنة من النفايات املشعَّ
أيضاً االتجاهات الدولية والوطنية يف هذين املجالني.
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ر برامج  ة يف البلدان التي تطوِّ ف يف الوقود املستهَلك والنفايات املشعَّ خيارات الترصُّ
جديدة للقوى النووية

ة والوقود النووي املستهَلك. والغرض  ف يف النفايات املشعَّ يقّدم موجزاً مقتضباً ألبرز املسائل املتعلقة بوضع نظام محَكم للترصُّ
ف فيما ينجم عن تشغيل  يات الترصُّ منه هو إطالع البلدان التي لديها برامج صغرية أو حديثة العهد للقوى النووية عىل تحدِّ
محطات القوى النووية وإخراجها من الخدمة من نفايات مفاعالت ووقود مستهَلك، ووصف البدائل الحالية واملمكنة لذلك.
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ف يف الوقود املستهَلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية: نهج متكامل  الترصُّ
بشأن املرحلة الختامية لدورة الوقود

ف يف الوقود املستهَلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية لعام 2015،  يعرض نتائج مؤتمر الوكالة الدويل املعني بالترصُّ
حيث شهد املؤتمر تقاُسم واستعراض اإلنجازات والدروس املستفادة فيما يتعلق باملرحلة الختامية من دورة الوقود النووي 

والتحديات ذات الصلة. وتمثَّلت األهداف الرئيسية للمؤتمر يف زيادة الوعي بشأن كيف يمكن للتطورات يف توليد القوى وتوافرية 
ف يف الوقود املستهَلك الناتج عن مفاعالت  م املحَرز يف مجال الترصُّ ف يف الوقود املستهَلك، وتقييم التقدُّ التخلُّص أن تؤثر يف الترصُّ

القوى منذ بدء مؤتمرات الوكالة بشأن هذا املوضوع، وتحديد املسائل املعلقة والتحديات املستقبلية املتوقعة.
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الضمانات الدولية يف تصميم مرافق الترصف الطويل األجل يف الوقود املستهَلك

ف طويل األجل يف الوقود املستهَلك. ويمكن أن يستفيد البائعون والسلطات الوطنية  لي املرافق للترصُّ مي وُمشغِّ يستهدف ُمصمِّ
م هذا املنشور االعتبارات العامة التي تناولها »الضمانات الدولية يف مجال تصميم  والداعمون املاليون من املعلومات املقدَّمة. ويتمِّ

وتشييد املرافق النووية«، العدد NP-T-2.8 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة.
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