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تحديث�ات الوكالة  ۱  األخبار  

بإمكان الوكالة اآلن أن تستفيد من حاوية جديدة 

ة املختومة املهَملة بفضل  لنقل املصادر املشعَّ

مساهمة قدَّمتها اإلدارة الوطنية لألمن النووي 

التابعة لوزارة الطاقة يف الواليات املتحدة. وأُعلن 

عن هذه املساهمة يف مراسم خالل املؤتمر العام 

الثالث والستني للوكالة.

 435-B مت الحاوية، وهي من طراز وُصمِّ

)Type B)U، لنقل مختلف أنواع املصادر 

ة، محليًّا ودوليًّا. وهي معتَمدة  واألجهزة املشعَّ

لنقل كلٍّ من املصادر القوية اإلشعاع، مثل 

املصادر املستخَدمة يف العالج اإلشعاعي 

الخارجي وأجهزة التشعيع، واملصادر ذات 

النشاط اإلشعاعي األقّل نوعاً ما، مثل تلك 

املستخَدمة يف التصوير اإلشعاعي بأشعة غاما 

لألغراض الصناعية ومصادر التشعيع الداخيل 

بجرعات عالية/متوسطة. 

واحتُِفل بتسليم الحاوية بمراسم قصِّ الرشيط 

يف املقر الرئييس للوكالة يف فيينا.

وقال ميخائيل تشوداكوف، نائب املدير العام 

للوكالة ورئيس إدارة الطاقة النووية: "أحد 

التكاليف الرئيسية املرتتِّبة عىل إزالة املصدر 

من دولة عضو هي تكلفة النقل، باإلضافة إىل 

صة. وبما أن الوكالة  استئجار حاوية نقل مرخَّ

صة، سنكون  ستستفيد مبارشًة من حاوية مرخَّ

قادرين عىل توفري طريقة أكثر فعالية للنقل 

ة املختومة املهَملة  املأمون واآلمن للمصادر املشعَّ

ص له  من مقاّر مستخدميها إىل مستلم مرخَّ

ف بها بشكل أكرب." للترصُّ

ة، املستخَدمة  ف يف املصادر املشعَّ إذ يجب الترصُّ

عة من التطبيقات يف مجاالت  يف مجموعة متنوِّ

مثل الطب والصناعة والبحوث والزراعة، بشكل 

صحيح، وال يكون ذلك أثناء استخدامها فحسب، 

د بلوغها نهاية عمرها النافع.  بل أيضاً بمجرَّ

وينطوي ذلك يف العادة عىل نقلها إىل مكان بعيد 

عن مكان استخدامها.

ة  ف يف املصادر املشعَّ وتشمل خيارات الترصُّ

املختومة املهَملة خزنها املؤقت والطويل األجل، 

وإعادة تدويرها، وإعادتها إىل وطنها، والتخلُّص 

منها نهائيًّا. ويَُعدُّ النقل خطوة مهمة عىل صعيد 

ة املختومة املهَملة.  ف يف املصادر املشعَّ الترصُّ

فمن أجل نقل هذه املصادر من بلد إىل منشأة 

صة، يجب نقلها بشكل صحيح. مرخَّ

وقال مارينكو زيليكو، مدير الوكالة الرقابية 

الحكومية لإلشعاع واألمان النووي يف البوسنة 

والهرسك: "حصول الوكالة عىل حاوية الشحن 

صة سييرسِّ تقديم دعم الوكالة بما يضمن  املرخَّ

ة  ف املأمون واآلمن يف املصادر املشعَّ الترصُّ

املختومة املهَملة."

ف بها عند  ومثَّل نقل هذه املصادر للترصُّ

ياً يف العديد من البلدان  انتهاء عمرها تحدِّ

صة  نظراً لالفتقار إىل حاويات مناسبة مرخَّ

ة املختومة  يصاً لنقل املصادر املشعَّ خصِّ

 ،435-B املهَملة. ومع توافر الحاوية من طراز

يمكن للوكالة أن تساعد املنظمة املناطة بها 

ة املختومة املهَملة  مسؤولية نقل املصادر املشعَّ

بكفاءة أكرب.

وقالت ليزا جوردون-هاغرتي، وكيلة وزارة 

الطاقة األمريكية لألمن النووي واملديرة يف 

اإلدارة الوطنية لألمن النووي يف الواليات 

 435-B املتحدة: "من شأن توفري الحاوية 

ز أكثر فأكثر من التعاون بني  اآلن أن يعزِّ

الواليات املتحدة والوكالة، وآمُل أن يُنظر إليها 

كرمز اللتزامنا طويل األجل بجهود الوكالة 

ة  ف املالئم باملصادر املشعَّ للنهوض بالترصُّ

ز هذه الجهود  عند انتهاء عمرها. ولن تعزِّ

ز الصحة  األمن العاملي فحسب، بل ستعزُّ

العامة واألمان."

ومنذ عام 2014، دعمت الوكالة إزالة أكثر 

ة املختومة املهَملة  من 60 من املصادر املشعَّ

القوية اإلشعاع من أكثر من 15 دولًة عضواً. 

ة  ة بعثات إلدماج املصادر املشعَّ وقد أثمرت عدَّ

املختومة املهَملة وتكييفها عن خزن اآلالف من 

تلك املصادر بطريقة آمنة ومأمونة. ويف عام 

2018، ساعدت الوكالة خمسة بلدان يف أمريكا 

ة  الجنوبية عىل إزالة 27 من املصادر املشعَّ

املختومة املهَملة يف أكرب مرشوع من هذا النوع 

تولَّت الوكالة تيسريه.

— بقلم مات فيرش

ميخائيل تشوداكوف، نائب املدير العام يف الوكالة، وليزا جوردون-هاغرتي، وكيلة 
ان الرشيط أمام النموذج 1:10 من  وزارة الطاقة األمريكية لألمن النووي، يقصَّ

ة املختومة املهَملة، الذي تربَّعت به الواليات املتحدة للوكالة  حاوية نقل املصادر املشعَّ
الستخدامه يف بلدان أخرى. 

)الصورة من: شانت كريكوريان/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ة املختومة املهَملة  الدول األعضاء يف الوكالة تحصل عىل حاوية لنقل املصادر املشعَّ
بفضل مساهمة قدَّمتها الواليات املتحدة


