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  سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة 

  هيكل سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة
من المادة الثالثة والفقرة جيم من المادة الثامنة من النظام األـساـسي للوكالة،   ٣-بمقتـضى أحكام الفقرة ألف

ــلمية للطاقة الذرية. ــتخدامات السـ ــأن االسـ وتعرض    ُ  َّ                                                                                       ي خو ل للوكالة تعزيز تبادل المعلومات العلمية والتقنية بشـ
ُ       ُّ           أوج ه التقد م في مجال  الممارـسات الجيدة وـسلـسلة الطاقة النووية الـصادرة عن الوكالة  المنـشورات الواردة في      

النووي،   الوقود  ودورة  النوويــة،  مجــاالت المفــاعالت  في  عمليــة  وخبرات  ــة  جــانــب أمثل ــا، إلى  التكنولوجي
ويتألف   والتصــرف في النفايات المشــعة واإلخراج من الخدمة، وعن مســائل عامة ذات صــلة بالطاقة النووية.

   أربعة مستويات:من  سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالةهيكل 
ــورات   )١( ف  منشــ ــ  ُ          ت صــ  ِ ــية للطاقة النووية َ  ــاســ األســــاس المنطقي والرؤية فيما يتعلق    المبادئ األســ

  باالستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ــورات   )٢( ف  منشـ ــ  ُ          وت صـ  ِ ــلة الطاقة النووية  َ  ــلسـ                             َّ           ما تجب مراعاته واألهداف المحد دة المراد    أهداف سـ

  ل التنفيذ.حتحقيقها في المجاالت المواضيعية في مختلف مرا
ــاليب رفيعة المســتوى بشــأن كيفية   أدلة ومنهجيات ســلســلة الطاقة النووية   ِ ّ  وتقد  م  )٣( ــادات أو أس إرش

دامات الســلمية تحقيق األهداف المتعلقة بالمواضــيع والمجاالت المتنوعة التي تنطوي على االســتخ
  للطاقة النووية.

ً                     معلومات  إضافية وأكثر تفصيال  عن األنشطة المتعلقة    التقارير التقنية لسلسلة الطاقة النووية   ِ ّ   وتقد  م   )٤(                    ٍ        
  .سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالةبالمواضيع التي تستكشفها 

 — NG صــادرة عن الوكالة:  ُ                                                              وت ســتخدم الرموز التالية في تصــنيف منشــورات ســلســلة الطاقة النووية ال
دورة الوقود النووي؛  —  NFالقوى النووية)؛   — NP                       ً المفاعالت النووية (ســـابقا   —  NRمنشـــورات عامة؛  

NW —  .وباإلضافة إلى ذلك، ت تاح المنشورات على موقع   التصرف في النفايات المشعة واإلخراج من الخدمة                        ُ                   
  الوكالة على اإلنترنت:

www.iaea.org/ar/almanshurat 
ــي: ــتـــال ال ــوان  ــن ــع ال ــى  ــل ع ــوكـــالـــة  بـــال االتصـــــــال  ــى  رج يــ  ــومـــات،  ــل ــع ــم ال ــن  م ــزيـــد  ــم ُ                                        ول                        

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria  

  ُ                                                                                         وي رجى من جميع مستخدمي منشورات سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة إبالغ الوكالة بخبرتهم 
ويمكن إرـسال  المكتـسبة في اـستخدام هذه المنـشورات من أجل ـضمان اـستمرار تلبيتها الحتياجات المـستخدمين.

اـلـعـنوان   ـعـلى  اإلـلـكـتروـني  بـــاـلـبريـــد  أو  بـــاـلـبريـــد،  أو  اإلـنـترنـــت،  ـعـلى  اـلوكـــالـــة  ـموـقع  ـعـبر  اـلـمـعـلومـــات 
Official.Mail@iaea.org.  
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 إعداد في  األعضــاء للدول  معینا  یكون  أن   الدلیل ھذا من   بتغى ُ  ی  
یاـسات  تراتیجیات  ـس تھلك الوقود في   للتصـرف وطنیة  واـس   المـس
ــع ة  والنفایات  َّ  المش ــات  ھذه  وتحدیث         ــیاس ــتراتیجیات   الس . واالس

االت ال  ومن  ة  مـج ة  االســـــتراتیجـی ا  یركز  لتي ا  المھـم ذا  علیـھ  ـھ
ــور ــائل المنش ــول  تتیح  التي   الوس   مالئمة نھایة نقاط إلى   الوص

َّ   المـشع ة،  والنفایات   المـستھلك الوقود في   التـصرف في    رفع مثل       
ة اـب  أن   المنشـــــور  من     ُ     وی رتجى .  والتخلص  والتصـــــریف  الرـق

  الســیاســات  إعداد في  یشــاركون  الذین   األشــخاص ھیســتخدم
ات  ة  واالســـــتراتیجـی اوتحری  الوطنـی ث   في   أو   رـھ ا  تحـدـی  ھو   ـم

 البـلدان   لجمیع  مفـیدا  المنشـــــور  یكون   أن   ویؤـمل.  منـھا  موجود
َّ  مشــع ة نفایات  أو /و   مســتھلك  وقود لدیھا التي    التصــرف  ینبغي     

ا دة  یعود  وأن   فیھـم اـئ الـف ام  في   ـب دان   على   األول  المـق  لم  التي   البـل
 ةالوطنی  واستراتیجیاتھا سیاساتھا دبع تضع



 
 
 
 
 
 
 
 

 سیاسات التصرف في النفایات  
َّ                المشع ة واستراتیجیاتھ       



ــي لألمم        قد في المقر  الرئیس ــ  ــي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذي عـــــ ــاس ّ              وافق المؤتمر المعني بالنظام األس             ُ                                                                        
ــرین األول/أ ۲۳المتحدة في نیویورك، في  ــي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ۱۹٥٦كتوبر  تشــ ــاســ ، على النظام األســ

ل ھدف الوكالة الرئیسي في "تعجیل وتوسیع ۱۹٥۷تموز/یولیھ   ۲۹ ّ                                ّ                                        . ویقع المقر  الرئیسي للوكالة في فیینا. ویتمثــــ              
 مساھمة الطاقة الذریة في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".

 الدول األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

 االتحاد الروسي 
 إثیوبیا

 أذربیجان
 األرجنتین 

 األردن 
 أرمینیا
 إریتریا
 إسبانیا 

 أسترالیا
 إستونیا

 إسرائیـل 
 إسواتیني

 أفغانستان
 إكـوادور

 ألبانیــا
 ألمانیا

 اإلمارات العربیة المتحدة
 أنتیغوا وبربودا 

 إندونیسیا 
 أنغوال 

 أوروغواي 
 أوزبكستان 

 أوغنــدا 
 أوكرانیا

 -إیران (جمھوریة
 اإلسالمیة)    

 آیرلندا 
 آیسلندا 
 إیطالیا

 بابوا غینیا الجدیدة 
 باراغـواي

 باكستان
 باالو 

 البحرین
 البرازیل
 بربادوس
 البرتغال

 بروني دار السالم 
 بلجیكا
 بلغاریا 

 بلیز
 بنغالدیش 

 بنمـــا
 بنـــن 

 بوتسوانا
 بوركینا فاسـو 

 بوروندي 
 البوسنة والھرسك

 بولندا 
 المتعددة  -بولیفیا، دولة 

 القومیات   
 بیرو 

 بیالروس
 تایلند 

 تركمانستان
 تركیا

 ترینیداد وتوباغو
 تشاد 

 توغو 
 تونــس 

 جامایكــا 
 الجبل األسود 

 الجزائر 
 جزر البھاما 
 جزر القمر 

 جزر مارشال 
 جمھوریة أفریقیا 

 الوسطى   
 الجمھوریة التشیكیة 

 الجمھوریة الدومینیكیة
 الجمھوریة العربیة 

 السوریة    
 جمھوریة الكونغو  

 الدیمقراطیة   
 جمھوریة تنزانیا المتحدة

 جمھوریة كوریا
 جمھوریة الو  

 الدیمقراطیة الشعبیة   
 جمھوریة مولدوفا

 جنوب أفریقیا
 جورجیــا 

 جیبوتي 
 الدانمرك
 دومینیكا

 رواندا 
 رومانیا
 زامبیـــا

 زمبابــوي
 ساموا

 سان مارینو 
 سانت فنسنت وجزر 

 غرینادین    

 سانت لوسیا
 سري النكا
 السلفـادور

 سلوفاكیا
 سلوفینیا

 سنغافورة
 السنغـال
 السودان 
 السوید 

 سویسرا 
 سیرالیـون 

 سیشیل 
 شیلي

 صربیا
 الصین

 طاجیكستان
 العــراق 

ُ    ع مان   
 غابــون

 غانا
 غرینادا

 غواتیمــاال 
 غیانا

 فانواتو 
 فرنسا

 الفلبیــن
 -(جمھوریةفنزویال 

 البولیفاریة)   
 فنلندا 
 فیجي

 فییت نــام
 قبرص

 قطر 
 قیرغیزستان 
 كازاخستان 
 الكامیـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتیــا
 كمبودیا 

 كندا 
 كوبا

 كوت دیفوار 
 كوستاریكــا

 كولومبیــا
 الكونغو

 الكویـــت

 كینیـــا
 التفیا
 لبنان

 لختنشتاین 
 لكسمبورغ 

 لیبیا 
 لیبیریــا 
 لیتوانیا
 لیسوتو 
 مالطة 

 مالـــي 
 مالیزیــا 

 مدغشقــر
 مصر

 المغـــرب 
 مقدونیا الشمالیة 

 المكسیك
 مالوي

 المملكة العربیة السعودیة 
 المملكة المتحدة لبریطانیا 

 العظمى وآیرلندا     
 الشمالیة   

 منغولیـــا
 موریتانیا

 موریشیـوس 
 موزامبیق
 موناكــــو
 میانمـــار 
 نامیبیـــا
 النرویج 

 النمسا
 نیبال 

 النیجــر
 نیجیریا

 نیكاراغـوا
 نیوزیلندا 

 ھایتي 
 الھند 

 ھندوراس 
 ھنغاریا
 ھولندا 

 الوالیات المتحدة  
 األمریكیة    

 الیابان
 الیمن

 الیونان 
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 مالحظة بشأن حقوق النشر
  التفاقیة العالمیة جمیع المنشورات العلمیة والتقنیة الصادرة عن الوكالة محمیة بموجب ا 

والنشر التألیف  عام    لحقوق  في  المعتمدة  عام)  (برن  ۱۹٥۲بصیغتھا  في   ۱۹۷۲  والمنقحة 
      ً                      ) الحقا  إلى توسیع نطاق حقوق  (جنیف  المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةعمدت  وقد  ).  باریس(

ویجب الحصول على إذن باستخدام  والفرضیة.  الملكیة الفكریة اإللكترونیة  التألیف والنشر لتشمل  
ا؛           � ا أو جزئی     � كلی            ً استخداما  لكتروني،  اإلمطبوع أو  ال  ھاالنصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل

ُّ وی رح ب بأیة اقتراحات تخص    .متعلقة برسوم الجعالة األدبیةویخضع ھذا اإلذن عادة التفاقات                      َّ   ُ   
َ                                االستنساخ والترجمة ألغراض غیر تجاریة، وسی نظ ر فیھا على أساس كل حالة على حدة.  وینبغي                                         ُ  

للوكالة   التابع  النشر  قسم  إلى  استفسارات  أیة   على   )A Publishing SectionIAE(توجیھ 
 التالي: العنوان
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International Atomic Energy Agency 
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email: sales.publications@iaea.org  
https://www.iaea.org/books 
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 تصدیر 
الذریة تساعد   للطاقة  الدولیة  الوقود    الوكالة  في  التصرف  في  فیھا  األعضاء  الدول 

َّ  المشع ة المستھلك والنفایات   ھج تقنیة مشھود  ُ  ن  بشكل آمن ومسؤول بوضع معاییر دولیة وتعمیم         
تقدم   الجھود،  ھذه  إطار  وفي  بالفعالیة.  الذریة لھا  للطاقة  الدولیة  لدولھا    الوكالة  إرشادات 

النفایات   في  للتصرف  الوطنیة  سیاساتھا  إعداد  بشأن  َّ  المشع ة األعضاء  من          بھا  یتصل  وما 
                                                                    ُ      َّ         استراتیجیات. وھذه االرشادات مجدیة أیضا بشأن الوقود المستھلك بعد أن ی علن أن ھ نفایة. 

تصرف  وبعد الشروع في االستفادة من التقانات النوویة، ینبغي األخذ بشكل من أشكال ال 
َّ                                                                 في النفایات. بید أن  التصرف في النفایات یفتقر، في كثیر من الدول األعضاء، إلى التنظیم                      
بشكل منتظم. وفي الحالة المثلى، ینبغي أن یكون لدى البلدان سیاسة وطنیة واستراتیجیة أو  

َّ  المشع ة استراتیجیات تقنیة للتصرف في النفایات   تضع  فالسیاسة    ؛ . وھذان المكونان مترابطان      
النفایات   في  التصرف  َّ  المشع ة مبادئ  ولھذا          السیاسة.  تنفیذ  ن ھج  االستراتیجیة  تتضمن                           ُ                         بینما 

 السبب، ینبغي أن یقوم إعدادھما على التنسیق الوثیق. 

َّ  المشع ةوتمثل محتویات سیاسة واستراتیجیة التصرف في الوقود المستھلك والنفایات          
المنش  ھذا  في  الرئیسة  الموضوعات  ھي  وإعدادھما  ذلك  وراء  من  المنشودة  والغایة  ور. 

المساعدة في تیسیر التخطیط السدید والمنتظم في جمیع انشطة التصرف في النفایات وتنفیذھا  
تنفیذا آمنا. ویستھدف ھذا الدلیل المخططین االستراتیجیین ومدیري النفایات ومشغلي مرافق  

 التصرف في النفایات ومنظمیھا. 

َّ  المشع ة    ُ                                         ت ون ھجا للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات  ویقدم ھذا المنشور خیارا         .
النفایات   في  التصرف  بسیاسة  الصلة  ذات  للمسائل  موحدا  فھما  المنشور  َّ  المشع ة ویعرض         

الذریة واستراتیجیتھ. وتعرب   للطاقة  الدولیة  في    الوكالة  لھ ضلع  كان  لكل من  تقدیرھا  عن 
ي، من المملكة المتحدة، الذي ترأس االجتماعات  إعداد ھذا الدلیل ونشره وبوجھ أخص ج. لینسل 

 التحضیریة وحرر النص ونقحھ. 

ل. جوفا سید    الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وشارك في إعداد ھذا المنشور من موظفي  
ناشمیلنر (الموظف المسؤول    من شعبة االشعاعات والنقل وأمان النفایات و ز. دریس و ل. 

 وقود النووي وتكنولوجیا النفایات. عن المنشور) من شعبة دورة ال 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ملحوظة تحریریة
المنشور،   ھذا  في  الواردة  المعلومات  دقة  على  للحفاظ  الحرص  من  كبیر  قدر  توخي  من  الرغم  على 

 المعلومات. تتحمل الوكالة وال دولھا األعضاء أي مسؤولیة عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام تلك   ال 
ً                                             استخدام تسمیات معی نة لبلدان أو أقالیم ال یعني ضمن ا إصدار أي حكم من جانب الناشر، أي الوكالة،  و                               َّ                  

 بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقالیم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعیین حدودھا. 
ٍ    َّ                                وذكر أسماء شركات  أو منتجات  معی نة (سواء مع اإلشارة إلى أنھا مسج           ٍ  ّ                              ـ لة أو دون تلك اإلشارة) ال یعني                  

َّ                                          ضمن ا وجود أي نیة النتھاك حقوق الملكیة، كما ال ینبغي أن ی فس ر على أنھ تأیید أو توصیة من جانب الوكالة.    ُ                                                    ً    
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 موجز
والنفایات   المستھلك  الوقود  في  التصرف  سیاسة  في  َّ  المشع ة یتوخى  تتضمن          أن 

وھذه   الوقود  ھذا  في  والناجع  اآلمن  التصرف  تكفل  المتطلبات  أو  األھداف  من  مجموعة 
النفایات في البلد المعني. وتتولى الحكومة الوطنیة في المقام األول وضع ھذه السیاسة ویجوز  

َّ  المشع ة     ُ  َّ                             ّ ِ                                 أن ت قن ن في نظام التشریع الوطني. وتبی  ن استراتیجیة التصرف في النفایات   لوسائل  ا        
الكفیلة بتحقیق أھداف السیاسة الوطنیة واستیفاء متطلباتھا. وجرت العادة على أن یضع ھذه  
(النفایات   الحكومة  أو  المعني  النووي  المرفق  مشغ  ل  أو  النفایات  مالك  ِّ                                             االستراتیجیة                                  
المؤسسیة). ولذا، یجوز أن تتبلور السیاسة الوطنیة في مكونات شتى عدیدة من االستراتیجیة.  

َّ  المشع ة نشدانا للتصرف الفعال في النفایات  و  باألسلوب التقني األمثل مع تحقیق الكفاءة في         
            ُ                                            التكالیف، ت نصح البلدان بوضع سیاسات واستراتیجیات مالئمة. 

في   أھدافا محددة  ذكرھا:  التالي  العناصر  النموذجیة  السیاسة  تتضمن  أن  ویستنسب 
الموار  توفیر  وترتیبات  واألمن  األمان  المستھلك  مضمار  الوقود  في  للتصرف  الالزمة  د 

َّ  المشع ة والنفایات   الرئیسیة التي تتبع في التصرف في الوقود المستھلك وفئات       ُّ   الن ھج وتحدید         
َّ  المشع ة النفایات   َّ  المشع ة على الصعید الوطني وسیاسة تصدیر/استیراد النفایات          وبنودا بشأن         

   ُ                                ن ت حدد السیاسة األدوار والمسؤولیات  إعالم الجمھور ومشاركتھ. وفضال عن ذلك، ینبغي أ 
والنفایات   المستھلك  الوقود  في  التصرف  في  َّ  المشع ة الوطنیة  سیاسة        یتسنى وضع  وحتى   .

مجدیة، ال بد من الحصول على معلومات كافیة عن الوضع على الصعید الوطني من قبیل  
المؤسسیة واالل  القائم والھیاكل  القانوني الوطني  الدولیة في  المعلومات عن اإلطار  تزامات 

النفایات   المجال وأرصدة  ھذا  في  الوطنیة األخرى  والسیاسات واالستراتیجیات  الشأن  ھذا 
والوقود المستھلك التقدیریة ومدى توافر الموارد والوضع السائد في بلدان أخرى وأفضلیات  

 األطراف الرئیسیة المعنیة. 

المبی نة  والمتطلبات  األھداف  االستراتیجیة  ِّ                                     َّ   وتجس  د  وتبلورھا.         السیاسة  بیان  في 
(التنظیمي والتقني والتشریعي)    ویقتضي وضع ھذه االستراتیجیة معلومات وافیة عن الوضع 

ُ                   السائد حالیا في البلد المعني وعن االحتیاجات والنفایات في المستقبل. وی توخى في التدابیر                                                                      
سیا وتقنیا واقتصادیا. وینبغي  المقترح اتخاذھا حیال أنواع النفایات في البلد المعني مجدیة سیا 

ھذه   تكون  ما  وعادة  التكنولوجیة.  التدابیر  مجموعة  اختیار  عند  مالئمة  نھایة  نقطة  تحدید 
وتشمل خطوات اعداد االستراتیجیة وتنفیذھا اختیار التدابیر   النقطة خیارا مناسبا للتخلص. 

وإنشاء  المحددة  التدابیر  تنفیذ  عن  المسؤولیة  وإسناد  ووضع    التكنولوجیة  رقابیة  آلیات 
 للتنفیذ.  خطط 

وقد تدعو الحاجة إلى تحدیث السیاسات واالستراتیجیات بسبب ظروف وطنیة جدیدة  
(تغییرات تشریعیة، خطط لمرافق نوویة جدیدة) أو اتفاقات و/أو تجارب جدیدة مكتسبة من  



 

۲ 

وضع   عن  المسؤولة  الھیئة  تتولى  أن  وینبغي  األصلیتین.  واالستراتیجیة  السیاسة  السیاسة 
كان   وإن  األمور،  زمام  النفایات)  في  التصرف  (ھیئة  األولیین  واالستراتیجیة  (الحكومة) 

 ینبغي إشراك جمیع األطراف المعنیة في  البلد في ھذه العملیة واستشارتھا بشأنھ. 

  



 

۳ 

 مة    ِّ مقد     -۱

 معلومات أساسیة   -۱-۱
الوقود  في  للتصرف  استراتیجیة  أو  سیاسة  من  لدیھ ضرب  یكون  أن  بلد  لكل  ینبغي 

َّ  المشع ةالمستھلك ونفایاتھ  فلھذه السیاسات واالستراتیجیات أھمیتھا ألنھا تحدد ما یتفق علیھ من  ؛     
َّ  المشع ةوقف وخطط للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات  م وتمثل دلیال مرئیا على اھتمام         

َّ  المشع ة والمنظمات الوطنیة المعنیة وحرصھا على أن یحظى الوقود المستھلك والنفایات  الحكومة         
بالعنایة المستحقة. وإعداد سیاسة واستراتیجیة وطنیتین أمر حیوي بوجھ خاص في البلدان التي 

 حد الشروط األساسیة للبدء في مشاریع من ھذا القبیل. أفھو  ؛تأخذ بالقوة النوویة

خدم لفظا "سیاسة" و "استراتیجیة" أحدھما محل اآلخر. ویالحظ ذلك في             ُ   وكثیرا ما ی ست
التفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف التقاریر الوطنیة ل

َّ  المشع ةفي النفایات   ] وفي الوثائق الدولیة التي تتناول ھذا الموضوع. ۲،  ۱[  (االتفاقیة المشتركة)        
                  ُ  ّ                                                                  وفي ھذا المنشور، ی می ز بین اللفظین؛ فالسیاسة تعني في المقام األول أھداف التصرف اآلمن في  

َّ  المشع ةالوقود المستھلك والمواد   أو متطلباتھا، بینما تعني االستراتیجیة السبل والطرائق المعتمدة        
 لتنفیذ ھذه السیاسة.

َّ                                             ] أن  الدول ینبغي أن تكون لدیھا سیاسات للتصرف في  ۲وتستبطن االتفاقیة المشتركة [     
والنفایات   المستھلك  َّ  المشع ةالوقود  فالمادة        المسائل   ۳۲.  المتعاقدة  األطراف  تعالج  بأن  تقضي 

 التالي ذكرھا في تقاریرھا الوطنیة المقدمة لالجتماعات االستعراضیة في إطار االتفاقیة: 

 التصرف في الوقود المستھلك؛سیاسة  —
 ممارسات التصرف في الوقود المستھلك؛ —
َّ  المشع ةسیاسة التصرف في النفایات  —  ؛     
َّ  المشع ةممارسات التصرف في النفایات  —  ؛     
َّ  المشع ةالمعاییر المستخدمة لتحدید النفایات  —  وتصنیفھا.       

الدولیة  الوكالة ویرد ذكر السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة في عدید من منشورات  
الذریة  أن  .  ] ٤،  ۳[   للطاقة  َّ بید  مبلورة           لیست  الوطنیتین  واالستراتیجیة  السیاسة  محتویات 

  ّ ِ   بی  ن.  بشكل 

َّ  المشع ة وتتسم أنواع النفایات   وكمیاتھا بتنوع شدید في مختلف البلدان. ولذلك، تكون         
أن تظل عناصر   یرجح  كان  األحیان، وإن  في بعض  متباینة  السیاسات  تنفیذ  استراتیجیات 

 السیاسة الرئیسیة متشابھة بین البلدان. 

وفي بعض البلدان، تكون السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة راسخة وموثقة توثیقا  
توجد  بینما  استخالصھا من    جیدا،  ینبغي  بل  بشأنھا  بیانات صریحة  دون  أخرى  بلدان  في 

السیاسة   أن   إلى  عادة  ذلك  ویعزى  التوجیھیة.  والمبادئ  واللوائح  القوانین  َّ          محتویات                                                                     



 

٤ 

سیاسات   انعدام  أن    غیر  التشریعات.  في  وی درجان  تدریجیا  إعدادھما  یتم  َّ                 واالستراتیجیة                             ُ                                    
الفعلیین  واستراتیجیات صریحة قد یؤدي إلى انعد  ام الشفافیة بشأن السیاسة واالستراتیجیة 

                       ُ                                                       في جوانب محددة. ولذلك، ی ستحب وجود بیانات صریحة بشأن السیاسة واالستراتیجیة على  
سیاسات   وجود  تحبذ  التي  األخرى  األسباب  ومن  ذلك.  أمكن  كلما  الوطني،  الصعید 

لد المعني تغییرات سیاسیة  واستراتیجیات صریحة السرعة النسبیة التي قد تحدث فیھا في الب 
                     َّ   عادة تغییره بسرعة. أم ا    تؤثر في السیاسة واالستراتیجیة. فمحتوى القوانین واللوائح یتعذر 

 مراجعة بیانات السیاسة واالستراتیجیة الوطنیتین فأقل صعوبة. 

بھ في إعداد محتویات السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة                ُ       ھذا الدلیل لی ستعان    َّ د    ُ ِ وأ ع  
َّ  المشع ة للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات   أو صقلھا. ومن الجوانب التي تركز علیھا         

في   المالئمة  النھایة  نقاط  إلى  بالوصول  الكفیلة  الوسائل  المنشور  ھذا  في  االستراتیجیة 
َّ  شع ة الم التصرف في الوقود المستھلك والنفایات   مثل رفع الرقابة عنھا وتصریفھا والتخلص      

ُ                                                                            منھا. وی بتغى من الدلیل أن یستخدمھ من یقومون بإعداد السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة          
ُ                                                وتحریرھا أو تحدیث ما ھو موجود منھا. وی رتجى أن یعود الدلیل بالفائدة على جمیع البلدان                                        

َّ  مشع ة التي لدیھا وقود مستھلك و/أو نفایات   ، وعلى  وجھ الخصوص  ا نبغي التصرف فیھ ی      
البلدان النامیة التي لما تضع سیاساتھا واستراتیجیاتھا الوطنیة. وفي تحدید عناصر السیاسة  

في   األمان  معاییر  إلى  إلیھ،  یستند  ما  الدلیل، ضمن  یستند  الدولیة  واالستراتیجیة،  الوكالة 
الصادرة عن األطراف المتعاقدة الموجھة  وتقاریرھا التقنیة والتقاریر الوطنیة   للطاقة الذریة 

 ]. ۲في إطار االتفاقیة المشتركة [    إلى االجتماعات االستعراضیة 

 

 الھدف  -۱-۲
یكمن الھدف المنشود من ھذا الدلیل في تحدید العناصر الرئیسیة لسیاسة واستراتیجیة  

َّ  المشع ة التصرف اآلمن في النفایات   والوقود المستھلك المعلن عنھ كنفایات، مراعیا في ذلك         
تباین السیاسات واالستراتیجیات تباینا شدیدا یعزى إلى أسباب من بینھا طبیعة تطبیقات المواد  

َّ المشع   المتبعة أیضا على توافر ما یلزم    ة       البلد المعني. وقد تعتمد االستراتیجیات  ومداھا في 
                                                 ُ                                   للتصرف في النفایات من كفاءة ومرافق وتكنولوجیا. وی بتغى من ھذا المنشور أن یكون معینا  
وموردا ومرجعا لمن یقومون بوضع السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة للتصرف في النفایات  

َّ  المشع ة   أو یتولون تحدیثھا.        

 

  



 

٥ 

 النطاق   -۱-۳
َّ  المشع ة ال یتناول ھذا الدلیل سوى سیاسات واستراتیجیات التصرف في النفایات   ، وإن       

في   أیضا  فائدة  وللدلیل  وأشمل.  أعم  یناقشھا  التي  والمفاھیم  المبادئ  من  كثیر  تطبیق  كان 
ب  الدلیل  ویھتم  كنفایات.  عنھ  المعلن  المستھلك  الوقود  في  السیاسات  التصرف  محتویات 

الوطنیة وإن   التوجیھیة  القوانین واللوائح والمبادئ  واالستراتیجیات وال یتطرق إلى وضع 
               َّ                                                                    كان لذلك صلة بی نة بمحتویات السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة. ویقدم الدلیل مؤشرا لما  

َّ      ن  أمر  إ ذ  إ ت،                                                 َّ                      قد تحویھ السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة، غیر أن ھ ال یحدد ھذه المحتویا   
                                        ُ                                            السیاسة واالستراتیجیة الوطنیتین ینبغي أن ی قرر على الصعید الوطني، مع مراعاة األولویات  

 والظروف الوطنیة. 

 

 الھیكل   -٤-۱
القسم   في  الدلیل  ھذا  في  المستخدمة  الرئیسیة  التعریفات  القسمان  ۲ترد  ویقدم   ٤و   ۳. 

                                                    ُ ّ ِ                            معلومات أساسیة إلعداد محتوى السیاسات واالستراتیجیات وی بی  ن مدى الحاجة إلیھا والمبادئ 
 ٦المتطلبات األساسیة إلعداد سیاسة وطنیة. ویحدد القسمان    ٥التي تقوم علیھا. ویوجز القسم  

                                                                ُ             عناصر التي ینبغي مراعاتھا في وضع السیاسات الوطنیة وما ینبغي أن ی تخذ من خطوات ال  ۷و
القسمین   في  وترد  االستراتیجیة    ۹و  ۸لتنفیذھا.  لوضع  األساسیة  المتطلبات  التوالي  على 

القسم   ویبی  ن  لتنفیذھا.  الوطنیة  وضع   ۱۰                               ّ ِ         والخیارات  في  الحسبان  في  تؤخذ  التي  العوامل 
الوط القسم  االستراتیجیة  وفي  وتنفیذھا.   ۱۱نیة  االستراتیجیة  إعداد  في  ت تخذ  التي                ُ                                   الخطوات 

تحدیث السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة. وفي الختام، یرد مرفق یتضمن    ۱۲ویناقش القسم  
َّ  المشع ةنموذجا لسیاسة واستراتیجیة لبلد لدیھ كمیة صغیرة من النفایات       . 

 

 

 التعریفات -۲
 ستخدم التعریفات التالیة:                    ُ ألغراض ھذا المنشور، ت  

الوقود    السیاسة — في  اآلمن  للتصرف  المحددة  والشروط  األھداف  من  مجموعة  تعني 
َّ  المشع ةوالنفایات    المستھلك ؛ وھي عادة ما تحدد األدوار والمسؤولیات الوطنیة. وتتولى      

نظام   في  تقنینھا  أیضا  ویجوز  الوطنیة  الحكومة  تلك،  بصفتھا  السیاسة،  إعداد 
 الوطني. التشریع

السیاسة   االستراتیجیة — في  المبی نة  والمتطلبات  األھداف  بتحقیق  الكفیلة  الوسائل                                                   َّ              ھي 
َّ  المشع ةالوطنیة للتصرف اآلمن في الوقود المستھلك والنفایات   . وعادة ما یتولى وضع      

ِّ                                              االستراتیجیة مالك النفایات أو المشغ  ل المعني، سواء أكان وكالة حكومیة أو كیانا خاص ا.                                    



 

٦ 

تتناول  وقد  عدیدة.  مختلفة  استراتیجیات  في  الوطنیة  السیاسة  ت بلور  أن            ُ                                                             ویمكن 
االستراتیجیات الفردیة أنواعا مختلفة من النفایات (على سبیل المثال، نفایات المفاعل،  
التابعة   النفایات  أو  المؤسسیة)  النفایات  الخدمة،  من  اإلخراج  عن  الناشئة  النفایات 

 مختلفین.   لمالكین

ففي بعض األحیان   ؛                                              ّ ِ              والخط الفاصل بین السیاسة واالستراتیجیة ال یكون بی  نا على الدوام
                                         ُ                                               ال یتضح إن كانت المسألة المعنیة ینبغي أن ت عالج في إطار السیاسة أو االستراتیجیة. فعلى سبیل 

َّ المشع              ُ                                                                 المثال، قد ی درج بعض واضعي السیاسات المتطلب المتعلق بالتصرف اآلمن في النفایات     ة      
في السیاسة ویعولون بعدئذ على واضعي االستراتیجیة في تحدید الطریقة التي تحقق ذلك. وقد  
في   النفایات  للتصرف في  بعینھا  یتعلق بطریقة  متطلبا  السیاسات   ُ  ِّ                                                                            ی ضم  ن آخرون من واضعي 

ّ ِ                      السیاسة الوطنیة بشكل مباشر. وقد ال تمی  ز بعض البلدان بین ھذی ضا المفھومین ویكون لدیھا عو  ن                                    
 عن ذلك خطة وطنیة تجمع في حقیقة أمرھا بین السیاسة واالستراتیجیة.  

الشكل   ووضع   ۱   ّ ِ         ویبی  ن  السیاسة  وتنفیذ  الوطنیة  السیاسة  بیانات  بین  الصالت 
 االستراتیجیات المناسبة. 

 

 

 الحاجة إلى سیاسة واستراتیجیة للتصرف   -۳
َّ  المشع ةفي الوقود المستھلك والنفایات        

إلى   حاجة  والنفایات  ثمة  المستھلك  الوقود  في  للتصرف  َّ  المشع ةسیاسة  أھداف         ذات 
 :ومتطلبات محددة

 تكون أساسا إلعداد التشریع ذي الصلة بھا واستعراضھ وتنقیحھ؛  —
والنفایات   — المستھلك  الوقود  اآلمن في  التصرف  تكفل  التي  األدوار والمسؤولیات  تحدد 

َّ  المشع ة  على الصعید الوطني؛       
َّ  المشع ةتكون منطلقا  إلعداد البرامج الوطنیة للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات   —         

 (استراتیجیات)؛ 
 تكون منطلقا لتطویر الممارسات الوطنیة القائمة وتعدیلھا؛ —
َّ  المشع ةتھیئ ألمان التصرف في النفایات   — واستدامتھ عبر األجیال ولتخصیص الموارد        

 المالیة والبشریة الكافیة مع مرور الوقت؛ 
َّ  المشع ةتعزز ثقة الجمھور بشأن موضوع التصرف في الوقود المستھلك والنفایات  —      . 

  



 

۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ  الخطوات الرئیسیة في إعداد وتنفیذ سیاسة واستراتیجیة للتصرف في النفایات المشع ة. -۱الشكل                                                                              

 

في   اآلمن  للتصرف  المعلنة  الوطنیة  والمتطلبات  األھداف  مجموعة  تتجسد  أن  وینبغي 
َّ  المشع ةالوقود المستھلك والنفایات   في شكل عملي وتنفیذي أكبر أو في استراتیجیة لتنفیذھا. وثمة         

 حاجة لالستراتیجیات لألسباب التالیة:

َّ  المشع ةتحدید كیفیة تنفیذ السیاسة الوطنیة للتصرف في النفایات   — والوقود المستھلك من        
 ِ                                                                          ق بل المنظمات المسؤولة باستخدام التدابیر التقنیة والموارد المالیة المتاحة؛

 كیفیة تحقیق األھداف والمتطلبات المحددة وتوقیتھ؛ تحدید  —
 تحدید الكفاءات الالزمة لتحقیق األھداف وطریقة توفیرھا؛  —
َّ  المشع ة إعداد سبل التصرف في مختلف أنواع النفایات   — في البلد المعني، ومن ضمنھا         

َّ  المشع ة الوقود المستھلك، في جمیع مراحل دورة حیاة النفایات    حد)؛ (من المھد إلى الل        
َّ  المشع ةتعزیز ثقة الجمھور بشان موضوع التصرف في الوقود المستھلك والنفایات  —      . 

انتظام   في  جدوى  استراتیجیات  من  بھا  یقترن  وما  جید  بشكل  المحددة  وللسیاسة 
التركیز والتوجھ في جمیع القطاعات المشاركة في التصرف في الوقود المستھلك والنفایات  

 وضع بیان السیاسة الحكومة

 الوزارات 

َّ  التصرف في النفایات المشع ة                           
لدو التصرف في النفایات مو  

َّ  المشع ة       

 تنفیذ السیاسة 

 إعداد االستراتیجیة

 تنفیذ االستراتیجیة 

 االلتزامات الدولیة
 (المعاھدات، االتفاقات، االتفاقیات)

 الظروف الوطنیة
 (سیاسة الطاقة، الموارد، 

 جرد النفایات)

 النظام التشریعي الوطني

 البنیة التحتیة الوطنیة للتصرف 
 في النفایات 

البنیة التحتیة التقنیة، الموارد، 
 المعیقات الزمنیة

 الخیارات التقنیة 

 نظام التمویل



 

۸ 

َّ  المشع ة  نعدام السیاسة واالستراتیجیة إلى االلتباس أو االفتقار إلى التنسیق  دي ا ؤ . ویمكن أن ی      
 والتوجھ. 

وتدعو الحاجة في بعض األحیان إلى سیاسة و/أو استراتیجیة لتجنب الجمود في التصرف  
 في مسألة بعینھا تتعلق بالتصرف في النفایات أو في إیجاد مخرج من طریق مسدود.

 

 

 مبادئ وضع السیاسة واالستراتیجیة    -٤
عن   الصادرة  األساسیة  األمان  مبادئ  الذریةحسب  للطاقة  الدولیة  یكمن  ٤[  الوكالة   ،[

النفایات   التصرف في  المنشود من  َّ  المشع ةالھدف  النفایات بطریقة تحمي          التعامل مع ھذه  في 
ِ  األجیال المقبلة دون مسو  غ.  صحة اإلنسان والبیئة آنیا وفي المستقبل دون إلقاء أعباء على كاھل  ّ                       

السنوات، نشأ عدد من المبادئ التي تؤثر في تفكیر واضعي السیاسات في مضمار    ور ومع مر 
َّ  المشع ة التصرف في الوقود المستھلك والنفایات   . ومعظم ھذه المبادئ مشترك عالمیا ونشأ بعضھا       

ھذا   وتؤثر  البلدان.  بین  والتعایش  التواصل  إلى  الحاجة  من  والقوانین  منھا  السیاسات  في  المبادئ 
 واللوائح واالرشادات واستراتیجیة التصرف في النفایات على الصعید الوطني. 

 أساسیات األمان بشأن مبادئ  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وضعت  ۱۹۹٥وفي عام  
النفایات   في  َّ  المشع ةالتصرف  لالتفاقیة   ۱      التقنیة  القاعدة  تشك  ل  ِّ                            التي          ] وفي  ۲المشتركة   .[

األمان  ۲۰۰٦ عام مبادئ  عنوانھا  المستوى  رفیعة  أعم  وثیقة  األساسیات  ھذه  محل  حلت   ،
] تحدد المبادئ المتعلقة بمجال األمان النووي برمتھ. والمبادئ المحددة في أساسیات  ٥[ األساسیة

نفایات  ] ولكن بشكل أقل اختصاص بالتصرف في ال٥مضمنة في المرجع [  ۱۹۹٥األمان لعام  
َّ  المشع ة  . وبوجھ أخص، تتضمن ھذه المبادئ ما یلي:     

: تقع مسؤولیة األمان في المقام األول على عاتق الشخص المسؤول  المسؤولیة عن األمان —
 أو المنظمة المسؤولة عن المرافق أو األنشطة التي تنشأ منھا مخاطر اإلشعاع؛ 

ان یشمل ھیئة تنظیمیة مستقلة  : یجب إعداد إطار قانوني حكومي فعال لألمدور الحكومة —
 واستدامتھ؛

: یجب ضمان التصرف اآلمن والفعال واستدامتھ في المرافق واألنشطة التي  إدارة األمان —
 تنشا عنھا مخاطر اإلشعاع؛ 

___________ 
۱   INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Principles of Radioactive 

Waste Management, Safety Series No. 111-F, IAEA, Vienna (1995) . 



 

۹ 

واألنشطة — المرافق  مخاطر  تبریر  عنھا  تنشأ  التي  واألنشطة  المرافق  تؤتي  أن  یجب   :
 اإلشعاع فوائد عامة؛ 

: ینبغي تحقیق الحمایة المثلى التي تضمن أعلى مستوى من األمان یمكن  الحمایةتنظیم   —
 تحقیقھ بشكل معقول؛

: یجب أن تكفل تدابیر التحكم في اإلشعاع أال یتحمل أي الحد من المخاطر على األفراد  —
 فرد خطرا أو ضررا غیر مقبول؛

  ئة من مخاطر اإلشعاع : یجب حمایة األشخاص والبیحمایة األجیال الحالیة والمستقبلیة —
 ؛آنیا وفي المستقبل

 : یجب بذل جمیع الجھود العملیة لمنع وقوع الحادثات النوویة أو اإلشعاعیة؛ منع الحوادث —
لھا — والتصدي  الطوارئ  لحاالت  التأھب  التأھب  تكفل  التي  الترتیبات  ت تخذ  أن  یجب   :                                ُ          

 عاعیة؛ لحاالت الطوارئ والتصدي لھا في حاالت الحادثات النوویة أو اإلش
: یجب تبریر ھذه التدابیر  تدابیر الحمایة للحد من مخاطر اإلشعاع الحالیة أو غیر المنظمة —

 وتحیق الفعالیة المثلى منھا. 
 

 وثمة اعتبارات أخرى من بینھا ما یلي: 
 

            ُ                                     : ینبغي أن ت تخذ القرارات التي قد یكون لھا تأثیر  مشاركة الجمھور في اتخاذ القرارات  —
آرھوس   (اتفاقیة  منھا  یتضررون  قد  من  مع  بالتشاور  بیئي  أو  اجتماعي  أو  صحي 

 ])؛ ٦اإلقلیمیة [ 
: نظرا لطول المدد الزمنیة في المستقبل التي ینبغي التصرف أثناءھا  التطویر المستدام —

َّ  المشع ةبشكل آمن في النفایات   تھلك، ینبغي أن تؤخذ اعتبارات االستدامة والوقود المس       
                  َّ                                                           في الحسبان. ومن ثم ، ینبغي التركیز على تلبیة االحتیاجات اآلنیة دون المساس بقدرة 

 ]. ۷األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتھا [

المبادئ واالعتبارات المذكورة أعاله موجودة بشكل صریح في السیاسة  وقد ال تكون 
فیھا ش  الوطنیة ولكنھا عادة تؤثر  الوطنیة أما  واللوائح واالرشادات  القوانین  ذلك شأن  في  نھا 

المنبثقة عنھا. وتتیح ھذه المبادئ واالعتبارات قاعدة مفھومة بشكل عام لتوجیھ أنشطة التصرف 
َّ  المشع ةاآلمن في النفایات        . 

 

 

  



 

۱۰ 

 المتطلبات األساسیة إلعداد السیاسة   -٥
َّ  المشع ةكخطوة أولى في إعداد سیاسة للوقود المستھلك والنفایات   أو تحدیثھا، یجب إن         

یكون من یشاركون في إعدادھا على علم بالوضع السائد في البلد المعني. ومما یتوخى في ھؤالء  
 التالي ذكرھا.  تاألشخاص أن یكون لدیھم فھم للموضوعا

 
 الحالي اإلطار القانوني الوطني   -۱-٥

اإلطار القانوني والتنظیمي الوطني الحالي  ومدى مالءمتھ لتنفیذ سیاسات التصرف اآلمن  
َّ  المشع ةفي الوقود المستھلك والنفایات        . 

 
 الھیكل المؤسسي الحالي  -۲-٥

َّ  المشع ةالھیكل المؤسسي الحالي (الھیئة التنظیمیة، منظمة التصرف في النفایات   ومرافقھ)         
َّ  المشع ةداخل البلد المعني للتصرف في النفایات   والوقود المستھلك.       

 

 االتفاقیات الدولیة المنطبقة   -۳-٥
البلد المعني نتیجة لھذه الصكوك.  الدولیة المنطبقة وااللتزامات الواقعة على  الصكوك 

َّ                    ومن الواضح أن  االتفاقیة المشتركة [ َّ          ا، بید أن  ثمة اتفان] تنطبق ھ۱                    ُ                    قیات أ خر مثل اتفاقیة لندن          
[ ۸[  ۱۹۷۲لعام   أوسبار  واتفاقیة  البحر)  في  النفایات  إغراق  یخص  (فیما  یتعلق ۹]  (فیما   [

المواد   َّ  المشع ةبتصریف  وغیرھ        األطلنطي)  المحیط  شرق  شمال  على  مفي  تنطبق  قد  ا 
 ۲البلدان. بعض

 

 السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة الحالیة   -٤-٥
                               ُ                                    ت الوطنیة الحالیة المنطبقة، إن و جدت، التي تتناول التصرف في الوقود  محتوى السیاسا

والنفایات   َّ  المشع ةالمستھلك  تطور         ألي  لالستجابة  جاھزة  تكون  منطبقة  استراتیجیات  ووجود 
 یحدث في السیاسات. 

 

___________ 
؛ وبروتوكول  ۱۹۹۱شباط/فبرایر    ۲٥                                              ٍ              اتفاقیة تقییم األثر البیئي في إطار عبر حدودي، إ سبو، فنلندا،     ۲

؛ واالتفاقیة  ۲۰۰۳بشأن التقییم البیئي االستراتیجي ملحق باتفاقیة تقییم األثر البیئي في إطار عبر حدودي، كییف،  
 . ۱۹۷۱كانون األول/دیسمبر  ۱۷لنوویة، بروكسل،  المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري للمواد ا



 

۱۱ 

َّ  المشع ةرصید الوقود المستھلك والنفایات   -٥-٥       
األرصدة الوطنیة التقدیریة (الكمیات واألنواع)  الحالیة والمتوقعة من الوقود المستھلك 

َّ  المشع ةوالنفایات       . 

 

 مدى توافر الموارد   -٦-٥
 مدى الموارد (البشریة والمالیة والتقنیة) المتاحة في البلد لتیسیر تنفیذ السیاسة. 

 

 الوضع السائد في بلدان أخرى   -۷-٥
التصرف في النفایات المستخدمة في المنطقة والمرافق/التقانات المتاحة في بلدان حلول  

 أخرى التي یحتمل تشاطرھا. 

 

 مشاركة األطراف المعنیة  -۸-٥
َّ  المشع ة األطراف الرئیسیة المعنیة والمشاركة في التصرف في الوقود المستھلك والنفایات          

 في البلد المعني. 

 

 

 السیاسة الوطنیة  العناصر النموذجیة في  -٦
یتوخى في السیاسة الوطنیة أن تجسد األولویات والظروف والھیاكل والموارد البشریة 
الدولیة ومنسجمة  والمالیة على الصعید الوطني. وینبغي أیضا أن تكون متوافقة مع الصكوك 

 ومتسقة مع السیاسات األخرى غیر النوویة وبوجھ أخص تلك التي تتناول المواد الخطرة. 

قد تعتمد السیاسة المعتمدة، في بعض جوانبھا، على النظام السیاسي واالجتماعي الوطني و
َّ  المشع ةوقد یؤثر ذلك في مدى مشاركة الحكومة الوطنیة في التصرف في النفایات        . 

ویمكن أن تقوم بعض عناصر السیاسة الوطنیة على المبادئ العامة الوارد ذكرھا بإیجاز  
عضھا اآلخر خاصا بالظروف السائدة في البلد المعني، على سبیل المثال . وقد یكون ب٤في القسم  

النفایات   تصدیر  سیاسة  أو  إلى مور  دھا  المختومة  المھملة  المصادر  إرجاع  ِّ                             سیاسة  َّ  المشع ة                                             أو         
 استیرادھا.



 

۱۲ 

َّ  المشع ةوتتأثر السیاسة الوطنیة بعدة عوامل، من بینھا كمیة النفایات   ونوعھا وخواصھا        
وتوزیعھا الجغرافي والتوزیع الجغرافي للسكان. ویجدر أن تؤخذ في الحسبان التطورات الحالیة 

 أو المستقبلیة أو المعتزمة أو المتوقعة في ھذا المجال.

َّ  المشع ةي النفایات    ُ                                 وی بتغى من السیاسة الوطنیة للتصرف ف     ُ ّ ِ                   أن ت بی  ن حجم المخاطر التي        
َّ  مشع ة تثیرھا النفایات ونطاقھا (النھج المتدرج). وبینما تستدعي البلدان التي لدیھا نفایات   ناشئة       

النووي  الوقود  وإنتاج  الیورانیوم ومعالجتھ  تعدین  تشمل  قد  النطاق  نوویة واسعة  عن صناعة 
َّ  المشع ةوویة واالستخدام المؤسسي للنظائر  وإعادة معالجتھ وتولید القوى الن َّ           سیاسة مفص لة وشاملة                   

َّ  المشع ةللتصرف في نفایاتھا   ، قد تكون سیاسة أبسط تتألف من بضعة عناصر مالئمة للبلدان التي       
َّ  المشع ةلیس لدیھا برنامج للقوى النوویة وبھا مصادر قلیلة للنفایات        . 

یة للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات  وقد تدعو الحاجة إلى تحدیث السیاسة الوطن
َّ  المشع ة وذلك لتحسین جوانب منھا في ضوء الخبرة المكتسبة من تطبیقھا والتعبیر عن الظروف        

                                       ُ                                              المتغیرة في البلد المعني وفي العالم. وی ستحب أن تكون لدى السلطات الوطنیة آلیة استعراض 
 لھذا الغرض.

سیة التي ینبغي أخذھا في الحسبان عند وضع  ویرد أدناه نقاش لبعض العناصر الرئی 
َّ  المشع ة السیاسة الوطنیة للتصرف في الوقود المستھلك والنفایات   . وقد ال تكون جمیع ھذه       

العناصر مجدیة لكل البلدان. ولذلك، قد یكون من الضروري االختیار بینھا عند وضع سیاسة  
یر المضمنة ھنا مھمة للسیاسة في  لبلد بعینھ. وعلى المنوال نفسھ، قد تكون بعض البنود غ 

 بلد محدد. 

 

 إسناد المسؤولیات   -۱-٦
                  ُ                                                               في أغلب البلدان، ی توقع أن تقع المسؤولیة  عن النفایات والتصرف اآلمن فیھا على عاتق  

ً                      الجھة التي تنتجھا، سواء  أكانت شخصا أو منظمة.  َّ                              غیر أن  للحكومات مسؤولیاتھا أیضا في   ۳                              
 ٤السیاق. ھذا

___________ 
] على "یكفل الطرف المتعاقد اسناد المسؤولیة األساسیة ۱[  من االتفاقیة المشتركة  ۱- ۲۱تنص المادة     ۳

َّ  المشع ةعن أمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات   الى حامل الرخصة ذات الصلة، ویتخذ الخطوات المناسبة        
 ".التي تكفل اضطالع كل من یحمل مثل ھذه الرخصة بمسؤولیتھ

ذ تؤكد من جدید أن المسؤولیة النھائیة عن ضمان إ"و  ة علىمن دیباجة  االتفاقیة المشترك  ٦تنص الفقرة     ٤
َّ  المشع ةأمان التصرف في الوقود المستھلك والنفایات   " .على عاتق الدولة تقع      



 

۱۳ 

وفضال عن ذلك، ینبغي للحكومات أن تھیئ الوسائل للتحكم في مصادر اإلشعاع التي  
َّ  المشع ةتوجد منظمة أخرى مسؤولة عنھا، مثل المخلفات   ال الناشئة عن المرافق واألنشطة السابقة        

 ٥والمصادر الیتیمة.

ضع إطارا تشریعیا وتنظیمیا یشمل تعیین ھیئة تنظیمیة مستقلة  أن ت  اتویجدر بالحكوم
َّ  المشع ة تتولى، ضمن مھام أخرى، انفاذ لوائح التصرف اآلمن في الوقود المستھلك والنفایات         

[  ۲۰و   ۱۹(المادتان   المشتركة  االتفاقیة  تنفیذ   ۲من  من  أیضا  تتحقق  أن  الحكومات  ]). وعلى 
َّ  المشع ةت ترتیبات التصرف اآلمن في النفایا  في األجل الطویل.        

ومن المھم أن یكون ھناك وضوح بشأن المسؤولیات الوطنیة عن التصرف في الوقود 
َّ  المشع ةالمستھلك والنفایات   . ولھذا الغرض، ینبغي أن تحدد السیاسة الوطنیة ما یلي:      

 المنظمة (المنظمات) الحكومیة المسؤولة عن وضع اإلطار التشریعي والتنظیمي؛  —
 ة التنظیمیة المعنیة؛الھیئ —
َّ  المشع ةالمنظمة (المنظمات) المسؤولة عن التحقق من التصرف اآلمن في النفایات   — (عادة        

َّ         المر خص لھ)؛        
والنفایات   — المستھلك  الوقود  في  اآلمن  التصرف  عن  المسؤولة  (المنظمات)  المنظمة 

َّ  المشع ة َّ  المشع ةفي األجل الطویل وعن النفایات          التي ال تقع المسؤولیة عنھا على عاتق         
 منظمة أخرى. 

 
 توفیر الموارد   -۲-٦

َ ی ع   َّ  المشع ةمالك النفایات بوجھ عام مسؤوال مالیا عن التصرف في النفایات     ُّ د   ُّ  بشكل آمن        
ِ         ومالئم، أي وفق مبدأ ’الملو  ث یدفع‘ [ َّ                           ]. بید أن  ترتیبات التصرف في المواد  ۱۰                        ّ  َّ  المشع ة          في األجل         

  ۲۲         ُ        ُ                                                        عادة ما ت نسق أو ی شرف علیھا على الصعید الوطني. وفي ھذا الصدد، تنص المادة  الطویل  
 ] على ما یلي: ۲من االتفاقیة المشتركة [

  :طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما یل  كلیتخذ "

العمر   ) ۱( أثناء  باألمان  المتصلة  لألنشطة  المطلوبین  المؤھلین  الموظفین  توافر 
َّ  المشع ةافق التصرف في الوقود المستھلك والنفایات التشغیلي لمر  ؛       

توافر الموارد المالیة المالئمة لدعم أمان مرافق التصرف في الوقود المستھلك   ) ۲(
َّ  المشع ةوالنفایات   أثناء عمرھا التشغیلي ومن أجل وقف تشغیلھا نھائیا؛       

___________ 
] " في حالة عدم وجود حامل رخصة أو طرف مسؤول ۱من االتفاقیة المشتركة [  ۲-۲۱وجاء في المادة     ٥

ا الطرف  عاتق  على  تقع  المسؤولیة  فان  النفایات  آخر،  أو  المستھلك  الوقود  یخضع  الذي  َّ  المشع ةلمتعاقد  لسلطتھ        
 " .القانونیة



 

۱٤ 

المؤسسیة   )  ۳( الضوابط  استمرار  تكفل  مالیة  ترتیبات  الرصد وضع  وترتیبات 
 ".المناسبة طوال الفترة التي تعتبر ضروریة بعد اغالق مرافق التخلص

 وبناء على ذلك، ینبغي أن تضع السیاسة الوطنیة الترتیبات الالزمة لما یلي: 

إنشاء اآللیات لتوفیر الموارد أو األموال للتصرف اآلمن في الوقود المستھلك والنفایات   —
َّ  المشع ة  في األجل الطویل؛       

التثبت من توافر الموارد البشریة المالئمة للتصرف اآلمن في الوقود المستھلك والنفایات   —
َّ  المشع ة  االقتضاء؛، ویشمل ذلك الموارد الالزمة للتدریب والبحث والتطویر، حسب      

اتخاذ الضوابط المؤسسیة وترتیبات الرصد التي تكفل أمان مرافق خزن الوقود المستھلك  —
َّ  المشع ةوالنفایات   ومستودعات النفایات أثناء تشغیلھا وبعد إغالقھا.       

َّ                           ویرد نقاش مفص ل لھذه المسألة في المرجع [               ۱۱ .[ 

 

 أھداف األمان واألمن  -۳-٦
مشتركا من عناصر السیاسة الوطنیة بشأن التصرف  یمثل ھدف األمان عنصرا جامعا  

َّ  المشع ةفي الوقود المستھلك والنفایات   َّ                            . ویجوز التعبیر عن ذلك بأنھ  یعني حمایة األفراد والمجتمع                                  
َّ  المشع ة والبیئة من اآلثار الضارة الناشئة عن االشعاع المؤین اآلتي من الوقود المستھلك والنفایات         

]. وفضال عن ذلك، ٥] والمرجع [۲[  ) من االتفاقیة المشتركة۲(  ۱آنیا وفي المستقبل (المادة  
 ُ                                                                                        ی بتغى من السیاسة أن تقتضي، عند اللزوم، توفیر الحمایة المادیة واألمن للمرافق، منعا من نفاذ 

َّ  المشع ةإلزالة المواد                                     ً األفراد غیر المأذون بھ إلیھا واتقاء    ]. ۱۲بشكل غیر مأذون بھ [       

 

 تقلیل النفایات إلى أدنى حد  -٤-٦
َّ  المشع ة                            ُ                                یؤمل في السیاسة الوطنیة أن ت عنى بالحاجة إلى تقلیل النفایات   إلى أدنى حد في         

الخدمة  من  وإخراجھا  وتشغیلھا  المصدر)  عند  حد  أدنى  إلى  (التقلیل  المرافق  تصمیم  مراحل 
          ُ                       ا الصدد، ی بتغى منھا أن تحدد بعض  ]. وفي ھذ ۲) من االتفاقیة المشتركة [۲(  ٤(انظر المادة  

الوسائل الرئیسیة لتقلیل النفایات إلى أدنى حد في مرحلتي تشغیل المرافق وإخراجھا من الخدمة، 
 ومن بینھا ما یلي: 

 إعادة تدویر المواد الخالیة من التلوث أو الملوثة تلویثا طفیفا وإعادة استخدامھا؛ —
اد التي یمكن إعفاؤھا بأمان من الرقابة التنظیمیة  استخدام مفھوم رفع الرقابة لتحدید المو  —

]۱۲ ،۱۳[ . 

 

  



 

۱٥ 

َّ  المشع ةتصدیر/استیراد النفایات   -٥-٦        
 ُ   َّ                          ُ                                               ی تخو ف، في بعض البلدان، من أن ت ستخدم المرافق الوطنیة المنشأة لخزن و/أو التخلص 

َّ  المشع ةمن النفایات  الوطنیة المنشأ لنفایات بلدان أخرى. ولھذا السبب، تتضمن السیاسة الوطنیة       
اد  لھذه البلدان نصا صریحا یستبعد ھذا االحتمال. ومن ناحیة أخرى، تسعى بعض البلدان إلى إیج

َّ  المشع ةحلول دولیة للتصرف في النفایات   في األجل الطویل. ویقتضي نجاح ھذا النھج وجود        
َّ  المشع ةإمكانیة لتصدیر النفایات  ) من  ۱۱واستیرادھا بین البلدان التي تعتمد ھذا الخیار (الفقرة (      

 ]. ۲دیباجة االتفاقیة المشتركة [

] متطلبات ضمان األمان في ھذه ۲من االتفاقیة المشتركة [  ۲۸و  ۲۷وترد في المادتین  
 العملیات.

   ُ                                        وی توقع من السیاسة الوطنیة أن تحدد ما یلي: 

َّ  المشع ةشروط استیراد و/أو تصدیر النفایات  —  ؛      
َّ  المشع ةاعتزام خزن النفایات  —  التخلص منھا على األراضي الوطنیة؛ /     
 اعتزام السعي إلیجاد حلول دولیة/إقلیمیة.  —

 

 التصرف في الوقود المستھلك   -٦-٦
ینبغي أن تكون السیاسة الوطنیة للتصرف في الوقود المستھلك واضحة (دیباجة االتفاقیة  

 السیاسة، على سبیل المثال، بما یلي:        ُ             ]). وی بتغى أن تقوم۲المشتركة [

ترى في الوقود المستھلك موردا وتسعى إلى استخدامھ من خالل إعادة المعالجة (وطنیا   —
 أو دولیا)؛

َّ                              تنظر إلى الوقود المستھلك بحسبانھ نفایة وتحدد أن  التخلص منھ سیكون بشكل مباشر؛ —                                                 
ِّ  تذكر بأن  ی عاد الوقود المستھلك إلى المور  د. —                              ُ  َّ          

ب بشأن  وفي  قرار  ی تخذ  ریثما  مؤقت  أساس  على  المستھلك  الوقود  ی خزن  عدیدة،               ُ                                         ُ               لدان 
                                                                ُ                   الخیارین األولیین. وفي حالة الوقود المستھلك من مفاعالت البحوث، اعت مد الخیار األخیر في 

 كثیر من األحیان.

ویخضع الوقود المستھلك لضوابط الضمانات وینبغي تناول ھذ الجانب بشكل مالئم عند  
 ]. ۱٤السیاسة الوطنیة [إعداد 

 

  



 

۱٦ 

َّ  المشع ةالتصرف في النفایات   -۷-٦       
َّ  المشع ة المصادر   -۷-۱-٦  المختومة المھملة      

َّ  المشع ةلئن كانت المصادر   المختومة ال تمثل سوى عنصر واحد من الرصید الوطني من         
َّ  المشع ةالنفایات   َّ                                                   ، فإن  لھا أھمیة خاصة لدى بعض البلدان التي لدیھا نفایات        َّ  مشع ة      أخرى خطرة      

علیھا التصرف فیھا. وقد یدعو ھذا السبب إلى تحدید سیاسة التصرف فیھا في السیاسة الوطنیة.  
] التدابیر التي تتناولھا وثیقة السیاسة. وتعرض  ۲من االتفاقیة المشتركة [  ۲۸وترد في المادة  

َّ  المشع ة] متطلبات األمان المتعلقة بالمصادر ۱٦، ۱٥، ۱۲، ۳[المراجع   المختومة المھملة.      

َّ  المشع ةوتشمل خیارات التصرف في المصادر   المختومة المھملة ما یلي:       

َّ  المشع ةإعادة المصادر  — ِّ   المختومة المھملة إلى المور  د؛                                  
 التصرف في المصادر في األراضي الوطنیة؛ —
َّ  المشع ةالحلول الدولیة للتصرف في النفایات  —       . 

 

َّ  المشع ةأنواع أخرى من النفایات   -۷-۲-٦       

َّ  المشع ةینبغي أن تحدد السیاسة الوطنیة مصادر النفایات   الرئیسیة في البلد المعني بما         
 یشمل إخراج المرافق من الخدمة، عند االقتضاء، وأن تفعل ما یلي: 

َّ  المشع ةعتزمة للتصرف في األنواع الرئیسیة من النفایات تحدید الترتیبات الوطنیة الم —  ؛     
 تحدید نقاط النھایة لعملیة التصرف؛  —
النفایات   — بعض  أن   َّ               إدراك  َّ  المشع ة         المستقبل           في  طویلة  لمدة  مخاطر  على  تنطوي  قد 

              َّ                        وتستدعي من ثم  تدابیر أمان طویلة األجل.

 

َّ  المشع ةالمواد   -۸-٦  الموجودة في البیئة الطبیعیة       
َّ  المشع ةتنشأ المواد   الموجودة في البیئة الطبیعیة كمنتجات فرعیة أو مخلفات أو نفایات         

                          ُ                                            ُ               من صناعات مختلفة وتتباین ن ھج التصرف فیھا في مختلف البلدان؛ ففي بعضھا ت عد ھذه المواد  
                   ِ                                                                    خاضعة للتنظیم من ق بل الھیئة التنظیمیة النوویة بینما تقع في بلدان أخرى في نطاق مسؤولیة 

َّ  المشع ةمنظمي المواد غیر   وإن كانت خواصھا اإلشاعیة تؤخذ في الحسبان في كلتا الحالتین.         
                                                                        ُ              ولھذا السبب، من المھم أن تشیر السیاسة الوطنیة إلى النظام التنظیمي الذي ی تصرف في نطاقھ 

َّ  المشع ةفي المواد   ]). ۲من االتفاقیة المشتركة [ ۲-۳الموجودة في البیئة الطبیعیة (المادة       

 ویجوز أیضا تضمین نفایات تعدین الیورانیوم ومعالجتھ في ھذه الفئة.



 

۱۷ 

 عالم الجمھور ومشاركتھإ  -۹-٦
المقترحة   بالخطط  الجمھور  إعالم  الدولة  اعتزام  إلى  الوطنیة  السیاسة  تشیر  أن   ُ  َّ                                                                          ی حب ذ 

َّ  المشع ةللتصرف في النفایات   وأن تستشیر األطراف المعنیة وأفراد الجمھور في المساعدة على         
.  )] ۱۷] والمرجع [۲) من دیباجة االتفاقیة المشتركة [٤اتخاذ القرارات في ھذا الشأن (الفقرة (

ي الوقت الحالي، تمیل الحكومات إلى تأكید التزامھا بسیاسات االنفتاح والشفافیة بشأن نوایاھا وف
َّ  المشع ةوخططھا للتصرف في النفایات       . 

 

 

 وضع السیاسة الوطنیة وتنفیذھا    -۷

 إعداد بیان بالسیاسة الوطنیة   -۷-۱
لتصرف في الوقود  یجب أن یمثل بیان السیاسة الوطنیة آراء جمیع المنظمات المعنیة با

والنفایات   َّ  المشع ةالمستھلك  أو        السیاسة  ھذه  تمثیلیة مالئمة إلعداد  لجنة  إنشاء  ینبغي  ولذلك،   .
تحدیث السیاسة القائمة. وینبغي أن تضم اللجنة ممثلین للھیئة التنظیمیة ومنظمة التصرف في  

َّ  المشع ةالنفایات   ف        التي تقع على عاتقھا مسؤولیات  ي مجال التصرف في والمنظمات األخرى 
َّ  المشع ةالنفایات   ُ  . وی          ٦حبذ أن تراعي عملیة وضع السیاسة جمیع الموضوعات الواردة في القسم     

ینبغي مراعاة جمیع  السیاسة،  تحدیث  المعني. وعند  بالبلد  الخاصة  الموضوعات  وغیرھا من 
السابقة.  السیاسة  إعداد  منذ  وقعت  التي  والدولیة  الوطنیة  واألحداث  جمیع    التغییرات  وتتولى 

                                                              ُ                   المنظمات الوطنیة المعنیة مراجعة مشروع وثیقة السیاسة. وبعدئذ، ی سعى إلى الحصول على 
َّ           موافقة الحكومة على بیان السیاسة من خالل القنوات المالئمة. ومن المسلم بھ أن  ذلك یختلف                                                                          

لرسمي من بلد آلخر. ویتمثل الھدف المنشود في وضع بیان سیاسة یعبر عن موقف الحكومة ا
َّ  المشع ةحیال التصرف في الوقود المستھلك والنفایات       . 

نتیجة   وھو  المالئم،  القانون  في  تضمینھا  من  رسمیا  طابعا  الوطنیة  السیاسة  وتكتسب 
َّ       مستحبة لعملیة تحدیث السیاسة. غیر أن  ذلك قد ال یكون ضروریا إذا ف ھم بشكل واضح أن  بیان                  ُ                           َّ                                    

ھذا بشأن  الحكومة  موقف  یمثل  مع   السیاسة  تعارض  إي  یسبب  أال  شریطة  الموضوع، 
 القائم.  التشریع

 

  



 

۱۸ 

 تنفیذ السیاسة   -۷-۲
 عملیة لتنفیذ السیاسة الوطنیة. ۱ترد في الشكل 

ٍ                           یقتضي تنفیذ السیاسة وجود إطار مؤسسي واف  ومالئم للتصرف في النفایات   َّ  المشع ة                                                
في البلد المعني وإال فینبغي أن یمثل إعداد ھذا اإلطار الخطوة األولى في التنفیذ. وینبغي أن  
یتضمن ھذا اإلطار ھیئتین أساسیتین ھما: منظمة، او منظمات، مكرسة لتنسیق التصرف في  

َّ  المشع ة النفایات                                        ُ                              أو االشراف علیھ وھیئة تنظیمیة مستقلة ت قام إلعمال تنفیذ لوائح التصرف         
والنفایات   المستھلك  الوقود  َّ  المشع ة في  ھذه        في  أدوار  أخرى  حكومیة  لھیئات  یكون  وقد   .

المواد   ونقل  البیئة  بحمایة  المعنیة  الحكومیة  المنظمات  المثال  سبیل  على  َّ  المشع ة العملیة،         
والمنظمات المحلیة. وینبغي إسناد المسؤولیات عن تنفیذ مختلف جوانب السیاسة الوطنیة في  

 ت المعنیة. المنظما 

النفایات   في  التصرف  منظمات  موظفي  كفاءة  تكون  أن  َّ  المشع ة وینبغي  والھیئة         
التنظیمیة مالئمة للعمل المراد االضطالع بھ وتوفیر التدریب حتى تكتسب المنظمات الكفاءة  

 المطلوبة وتحافظ علیھا. 

في  للتصرف  الكافیة  المالیة  الموارد  لتوفیر  للتمویل  آلیة  توجد  أن  الوقود    وینبغي 
َّ  المشع ة المستھلك والنفایات   في كال األجلین القصیر والطویل. ویتضمن ذلك، في كثیر من         

                                          ِ                                     األحیان، تقدیم مساھمات إلى صندوق مركزي من ق بل المنظمات في البلد التي تنشأ عنھا  
َّ  المشع ة النفایات   المالیة        المسؤولیة  المركزیة  الحكومة  تتولى  قد  األخرى،  الحاالت  وفي   .

النفایات  الج  في  التصرف  عن  الكاملة  أو  َّ  المشع ة زئیة  لتوفیر        األموال  استخدام  وینبغي   .
َّ  المشع ة المرافق والمعدات الالزمة للتصرف اآلمن في النفایات   والوقود المستھلك والموظفین         

 الالزمین لتشغیلھا. 

 

 

 المتطلبات األساسیة إلعداد االستراتیجیة   -۸

َّ  المشع ة ُ  َّ      ُ                                                            ی حب ذ أن ت ستمد االستراتیجیة الوطنیة للتصرف في الوقود المستھلك والمواد   من         
 .۱السیاسة الوطنیة على النحو المشار إلیھ في الشكل 

المنظمات   إحدى  استراتیجیة  أو  الوطنیة  االستراتیجیة  إعداد  یتسنى  أو  وحتى  التنفیذیة 
فھم  أخرى،  أمور  بین  من  ذلك،  في  المشاركین  األشخاص  لدى  یكون  أن  ینبغي  تحدیثھا، 

 للموضوعات التالیة.

 



 

۱۹ 

َّ  المشع ة الرصید من الوقود المستھلك والنفایات   -۸-۱       
المستھلك والنفایات   الوقود  َّ  المشع ة تقدیرات كمیات  اآلنیة والمستقبلیة وأنواعھا في         

 البلد المعني. 

 

 تصنیف النفایات   -۸-۲
َّ  المشع ةالنظام الوطني لتصنیف النفایات        . 

 

 تحدید خواص النفایات  -۸-۳
للنفایات   والمادیة  اإلشعاعیة  الكیمیائیة  َّ  المشع ةالخواص  المستھلك         الوقود  یملك  ومن 

َّ  المشع ةوالنفایات   ومواقعھا.       

 

 أخرى استراتیجیات التصرف في النفایات المتبعة في بلدان   -٤-۸
 االستراتیجیات المتبعة في التصرف في أنواع مماثلة من النفایات في بلدان أخرى. 

 

 مرافق التصرف في النفایات القائمة حالیا   -٥-۸
َّ  المشع ةمعرفة مرافق التصرف في النفایات   والوقود المستھلك الحالیة والمعتزم إنشاؤھا        

 في المستقبل في البلد المعني.

 

 موارد مدى توافر ال  -٦-۸
تفاصیل المتاح من األموال والدرایة الفنیة لدعم التصرف في الوقود المستھلك والنفایات  

َّ  المشع ة  في البلد المعني.       

 

 النظام التنظیمي القائم   -۸-۷
َّ  المشع ةالنظام التنظیمي القائم بشأن التصرف اآلمن في الوقود المستھلك والنفایات       . 

 

  



 

۲۰ 

 األطراف المعنیة: التوقعات والمصالح  -۸-۸
والنفایات   المستھلك  الوقود  في  بالتصرف  المعنیة  الرئیسیة  األطراف  َّ  المشع ةتوقعات        

 والمشاركة فیھ في البلد المعني ومصالحھا.

 

 

 الخیارات المتاحة  ــ  إعداد االستراتیجیة   -۹

ل كثیر من البلدان على االستراتیجیة الوطنیة للتصرف في النفایات (تسمى في بعض   ُ  ِّ ی عو   
َّ  المشع ةوطنیة") في توجیھ التصرف في نفایاتھا  البلدان "خطة       . 

َ وت ع   ھي   ُ  وحیدة،  إداریة  ھیئة  تحدد  ما  وكثیرا  منظور وطني  من  االستراتیجیات  ھذه   ُّ                                                                     د  
َّ  المشع ةمنظمة التصرف في النفایات   ، مسؤولة عن تنسیق عملیة وضع ھذه الخطط. وعادة ما      

َّ  المشع ةمن النفایات  تتولى منظمة التصرف في النفایات تشغیل مرافق التخلص   ولكنھا قد تقوم         
 أیضا بأدوار أخرى في التصرف في النفایات واإلخراج من الخدمة.

ّ ِ                                                 ُ                    وقد ت حب  ذ بعض البلدان صیاغة االستراتیجیة في مستویین ھما: ت حدد الحكومة المسائل   ُ     
ات معینین                                             ُ  َّ                                الرئیسیة بوجھ عام بصفتھا استراتیجیة وطنیة وی فو ض تنفیذھا المفصل إلى مالكي نفای

(استراتیجیات الشركات). ویجوز اإلیصاء بھذا النھج لتنسیق التصرف في النفایات بشكل أفضل  
لمستودع  التخطیط  یتم  ما  وعادة،  بفعالیة.  الوطنیة  الموارد  واستغالل  واألمن  األمان  وتعزیز 

مركزیة   وطني وحید عوضا عن مرافق عدیدة یملكھا مولدو النفایات الكبار. ویجوز إنشاء خدمات
لمعالجة النفایات وتكییفھا لمولدي النفایات الصغار، أو تنسیق التصرف في الوقود المستھلك من 

 ِ                         ق بل ھیئات مختلفة مركزیا. 

وفي بعض الحاالت، قد تختار بلدان االكتفاء بوضع استراتیجیة لنوع بعینھ من النفایات  
َّ  المشع ة سبی        القویة   ل(على  والنفایات  المستھلك  الوقود  في  األجل  طویل  للتصرف  المثال، 

شعاع). وألسباب تتعلق باالختصاص القانوني أو السیاسة الوطنیة أو من باب التفضیل، قد  اإل
ّ ِ                                                          ت حب  ذ بعض البلدان أال تضع استراتیجیة وطنیة للتصرف في النفایات   َّ  المشع ة ُ  . وفي بعض البلدان،      

است وضع  قرار  النفایات   ُ                 ی ترك  في  للتصرف  َّ  المشع ة راتیجیة  فرادى         إلى  عنھ  العزوف  أو 
ّ ِ   مول  دي  النفایات.    

المتبعة في الدول األعضاء في وضع استراتیجیات التصرف في النفایات       ُّ   الن ھجوقد تتباین  
                                        ُ                                                حسب احتیاجاتھا وأفضلیاتھا. وأیا كان ما ی عتمد من الخیارات المذكورة آنفا، ینبغي أن تتولى  

 راف وطنیة مسؤولة تقنینھ.ھیئة إش

 



 

۲۱ 

 الجوانب العامة   -۹-۱
َّ  المشع ةمن األھداف الرئیسیة للتصرف في النفایات   تخفیض المخاطر المقترنة بھا إلى         

ِ                                                                            ّ ِ أدنى حد  ممكن ومبرر بمعالجتھا واحتوائھا والتخلص منھا في نھایة المطاف بشكل مالئم. ویقل    ل       
المقترنة  التكالیف  النفایات وی خف  ض  النفایات المتطلبات على نظام التصرف في  ّ ِ                    تخفیض حجم   ُ                                                           

مثل للمرافق ویشمل ذلك اختیار المواد بھا. ویمكن أن یتحقق تخفیض حجم النفایات بالتصمیم األ
 ]. ۱۸المالئمة وتطبیق ممارسات التشغیل السدیدة وإعادة تدویر المواد وإعادة استعمالھا [

َّ  المشع ةویمكن أیضا تخفیض حجم النفایات  المراد خزنھا والتخلص منھا إن أمكن تحدید       
التنظیمیة  المتطلبات  الستیفاء  كافیة  بدرجة  منخفضا  النشاط  تركیز  فیھا  یكون  التي  األجزاء 

َّ  مشع ة ]. ویمكن فصل ھذه المواد معالجتھا بحسبانھا مواد غیر  ۱۳،  ۱۲لإلعفاء/رفع الرقابة [     
یات عادیة. ویمكن تحقیق مزید من التخفیض   ُ                                             ی عاد استعمالھا أو تدویرھا أو التخلص منھا كنفا

بفصل النفایات التي تحتوي على نویدات قصیرة العمر جدا عن األنواع األخرى من النفایات.  
باإلعفاء/رفع   التي تسمح  المستویات  إلى  ی حدث االضمحالل   النفایات حتى                              ُ                                                  ویمكن خزن ھذه 

 الرقابة عنھا. 

واصھا المادیة والكیمیائیة واإلشعاعیة.  ولھذا السبب، ینبغي توصیف النفایات حسب خ 
َّ  المشع ةومن شأن تمییز النفایات   ِّ       حسب خواصھا اإلشعاعیة والكیمیائیة والمادیة أن ی یس  ر أیضا           ُ                                             

 ]. ۱۹معالجتھا وتجھیزھا [

َّ  المشع ةویتمثل النھج المفضل بوجھ عام في التصرف في النفایات   في تركیز النفایات         
ستعانة بمصفوفة نفایات وحاویة نفایات ثم التخلص منھا في مرفق  واحتواء النویدات فیھا باال

َّ  المشع ةمالئم للتخلص مصمم تصمیما یتیح عزلھا عن الغالف الجوي. وفي حالة النفایات   السائلة         
بدرجة  منخفضة  تركیزھا  مستویات  تكون  أن  شریطة  البیئة  في  إطالقھا  ی ستنسب             ُ                                                                  والغازیة، 

ھیئة التنظیمیة الوطنیة، وإال وجب تركیزھا واحتواؤھا بحسبانھا  تستوفي المتطلبات التي تضعھا ال
 نفایات صلبة وذلك بعد معالجتھا والتصرف فیھا بشكل مالئم. 

وإن لم تكن جمیعھا    ،                                          ُ                    وعند اختیار نھج التركیز/االحتواء، عادة ما ت تخذ الخطوات التالیة
 ضروریة لمختلف أنواع النفایات:  

وتحدید خواصھا   — النفایات  أنواع وتمییزھاجمع  وتجمیع  النفایات  تحدید خواص  بغیة   :
 النفایات وفصلھا بشكل مالئم، عند االقتضاء، لمزید من المعالجة؛

َّ  المشع ة: سعیا لتبسیط عملیات التكییف بتخفیض الحجم وإزالة النویدات  معالجة النفایات  —       
 من النفایات وتغییر التكوین المادي و/أو الكیمیائي؛ 

إلنتاج نفایات معبأة قابلة للمعالجة والنقل والخزن والتخلص. ویتحقق    : تكییف النفایات —
 ذلك من خالل عملیات التصلید والطمر و/أو التغلیف؛ 



 

۲۲ 

                                                                        َّ    : حفظ النفایات أثناء معالجتھا (الخزن الوسیط) لالحتفاظ بالنفایات غیر المكی فة  الخزن —
المؤقت بالنفایات    ریثما تصل إلى مستویات رفع الرقابة (خزن االضمحالل)، لالحتفاظ

                                                ُ                           قبل نقلھا إلى مرفق تخلص أو االحتفاظ بھا إلى أن ی تاح مستودع نھائي للنفایات. 

                                                   ُ                                   وتتمثل الخطوة النھائیة في التخلص من النفایات التي ی بتغى منھا إزالة النفایات أو عزلھا  
                       ُ                            عن الغالف الجوي حتى ال ت لحق ضررا بالبشر أو بالبیئة. 

التالیة الفقرات  التقنیة    وتتناول  الخیارات  وطائفة  النفایات  في  التصرف  استراتیجیات 
النفایات   أنواع  ومختلف  المستھلك  الوقود  في  للتصرف  َّ  المشع ةالمتاحة  جدید         نظام  في ضوء 

من   ۱). وترد في الجدول  ۲(الشكل    الوكالة الدولیة للطاقة الذریةلتصنیف النفایات صادر عن  
َّ  المشع ةات التقنیة الممكنة للتصرف في النفایات المرفق الثاني لمحة عامة عن الخیار      . 

 

 النفایات القصیرة العمر جدا   -۹-۲
الرقابة   رفع  یمكن  التي  النفایات  حالة  في  االضمحالل  ألجل  الخزن  في  عادة   ُ                                                                      ی نظر 
النفایات  ً                    ُ                 التنظیمیة عنھا في غضون بضع سنوات، واستثناء  في عشرات السنین. وت سمى ھذه                                            

َّ  مشع ةنویدات  على  بالنفایات القصیرة العمر جدا. وھي تحتوي في الغالب   نصف حیاتھا قصیر      
. ویقع تركیز النشاط لھذه النفایات دون مستویات  )                       ً ولكن عدة سنوات استثناء  ،  d 100>(عادة  جدا  

                                                               ُ                            رفع الرقابة في حدود أوقات الخزن المشار إلیھا آنفا. وعادة ما ینت ج ھذا النوع من النفایات من  
َّ  المشع ةتطبیقات النویدات   ]. ۲۱ألغراض البحوث واألغراض الطبیة [      

 

 داالنفایات الضعیفة اإلشعاع ج  -۹-۳
تحتوي   ولكنھا  النشاط  تركیز  فیھا  ینخفض  نفایات  جدا ھي  اإلشعاع  الضعیفة  النفایات 

َّ                                                            المشع ة األطول عمرا. وھي ال تستدعي مستوى عالیا من االحتواء، وإن كانت   بعض النویدات      
تدابیر الحمایة من اإلشعاع ضروریة أثناء معالجة النفایات. وعادة ال یتجاوز تركیز النشاط فیھا  
َّ                           ُ         مستویات رفع الرقابة بمقدار مائة مرة لكل نویدة مشع ة معنیة. ومن باب التیسیر، ت جھز، في                                                    

یان، النفایات التي تقارب مستویات تركیز نشاطھا مستویات رفع الرقابة أو تقل عنھا بعض األح
 مع النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا.

 
  



 

۲۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ  المشع ةلتصنیف النفایات مقترح نظام جدید  -۲الشكل        ]۲۰[. 

 

 معالجة النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا   -۹-۳-۱

المحتمل من النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا بتحدید خواصھا من المستطاع تخفیض الحجم  
ُ                  بشكل مالئم بغیة فصل المكونات التي یمكن إطالقھا بحسبانھا نفایات ر فعت عنھا الرقابة.                                                                 

 

 خزن النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا   -۹-۳-۲

مرفق           ُ                                                       ُ         عادة ما ت خزن النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا في موقع تولیدھا ریثما ت نقل إلى  
أو غطاء بسیط مالئما لتوفیر الحمایة من   أتخلص مناسب. وأثناء ھذه المرحلة، قد یكون ملج

 التأثیرات الجویة (ھطول األمطار، الریاح). 

 

 التخلص من النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا   -۹-۳-۳

ت   َّ د                   ُ                                                   ُ ِ في بعض البلدان، ی تخلص من النفایات الضعیفة اإلشعاع جدا في مرافق تخلص أ ع   
                                                                     ُ            لھذا الغرض في شكل خنادق ترابیة مزودة بأغطیة ھندسیة. وفي بلدان أخرى، ی تخلص من ھذه 
                                                                        ُ                النفایات مع أنواع النفایات األخرى مثل النفایات الضعیفة اإلشعاع. وعادة ما ی تخذ قرار التخلص 

 ]. ۲۲ على أسس اقتصادیة و/أو تنظیمیة [    ً بناء  



 

۲٤ 

 النفایات الضعیفة اإلشعاع  -٤-۹
الضعیفة   النفایات  من  أعلى  نشاط  تركیزات  على  اإلشعاع  الضعیفة  النفایات  تحتوي 

النویدات   لتركیز  حد  مع  ولكن  جدا  َّ  المشع ةاإلشعاع  النویدات          أي  العمر،  َّ  المشع ةالطویلة   مع         
> 30 1/2T ي العزل من الغالف الحیوي لفترات تصل إلى بضع مئات من  سنوات. وھي تستدع

]. ویمثل التخلص من النفایات الضعیفة اإلشعاع في مرافق ھندسیة على مقربة ۲۳،  ۲۲السنین [
وتضطلع  النوویة  القوى  تنتج  التي  المرافق  أغلب  وت ول  د  شائعة.  ممارسة  األرض  سطح  ّ ِ                                              من   ُ                            

 ت ضعیفة اإلشعاع.بالبحوث النوویة وتعنى بالطب النووي نفایا

 

 معالجة النفایات الضعیفة اإلشعاع  -۱-٤-۹

وخزنھا   لنقلھا  استعدادا  وتكییفھا  معالجتھا  اإلشعاع  الضعیفة  النفایات  معالجة  یشمل 
                 ُ  َّ ُ                                                                والتخلص منھا.  وت حد د  خیارات المعالجة والتكییف مع األخذ في الحسبان الخزن المعتزم و/أو 

 ]. ۲٤[طریقة التخلص المستعملة 

 

 معالجة النفایات الصلبة   -۲-٤-۹

 في معالجة النفایات الصلبة:

یھدف الرضم إلى تخفیض حجم النفایات الصلبة وتعزیز استقرارھا بغیة نقلھا وخزنھا   —
والتخلص منھا. ویعتمد تخفیض الحجم الذي یمكن تحقیقھ على طبیعة النفایات والمعدات 

 تراوح بین ثالثة وثمانیة عوامل؛یمكن تحقیق  عوامل تخفیض ت ؛المستعملة
القابلة  — والسائلة  الصلبة  اإلشعاع  الضعیفة  النفایات  كال  على  الترمید  تطبیق  یمكن 

                                              ُ                             لالحتراق، وھو یحقق أعلى مستوى من تخفیض الحجم وی فضي إلى شكل مستقر كیمیائیا.  
َّ  المشع ة           ُ  َّ                                ُ                وینبغي أن ی صم م المرفق المستعمل للترمید بحیث ت ستبقى النویدات   أثناء عملیة         

َّ                   االحتراق، ت وز ع النویدات الناشئة الترمید ویجب أن توافق علیھ الھیئة التنظیمیة. وبعد     ُ          
عن النفایات بین الرماد والمنتج الناشئ عن تنظیف غازات العوادم والجسیمات المحمولة 
المداخن. وتستدعي  المستھلكة وتفریغات  الغسل والمرش  حات  التي تحویھا سوائل  ِّ                                        جوا                                    

 یع ھذه النفایات الثانویة مزیدا من التكییف قبل التخلص منھا؛جم
قد یؤدي تذویب النفایات المعدنیة ( وأحیان البولیمیریة) إلى حجم كبیر من التخفیض.   —

ویكون شكل النفایات الناتجة عن ذلك مضغوطا (سبائك، كتل بولیمیریة)  وھي عادة  
َّ                  تستدعي التغلیف. غیر أن  النفایات الثانوی ال  ة تتولد أیضا (الخبث، المرشحات).                       

 



 

۲٥ 

 معالجة النفایات الضعیفة اإلشعاع السائلة  -۳-٤-۹

النویدات   الحجم وإزالة  الضعیفة اإلشعاع نحو تخفیض  النفایات  َّ                                                                         ت وج ھ عملیات معالجة    ُ 
َّ  المشع ة َّ                                   من إجمالي النفایات. وتتمثل النتیجة في مجرى مرك ز من النفایات ( ینبغي تكییفھ بدرجة                                                       

         ُ                                                                          ) وسائل/ق طارة یمكن في كثیر من األحیان رفع الرقابة التنظیمیة عنھا وإطالقھا في البیئة  أكبر
 مباشرة أو بعد مزید من المعالجة. وأكثر الطرائق شیوعا ھي: 

: الترسیب باستخدام مواد كیمیائیة مثل كلورید الباریوم وكبریتات الصودیوم  الكیمیائیة —
نحاس وغیرھا. وتستدعي الحمأة الناشئة عن ذلك  البوتاسیوم وكبریتات ال  وفیروسیانید 

 التي تحوي إجمالي اإلشعاعیة التكییف. 
النویدات  التبخر — العضویة  أو  المائیة  المحالیل  تبخر  یركز  َّ  المشع ة:  عامل           إلى  ویؤدي 

وتستدعي    العالي.  التلوث  إلزالة  عامل  فضال عن  النفایات  حجم  لتخفیض  جدا  مرتفع 
َّ                                    المادة المرك زة الناتجة عن ذلك مزیدا من التكییف؛              

 وغیر   االنتقائي العضویة  األیوني  التبادل  راتنجات  بواسطة  : االستخالصالتبادل األیوني —
 ؛    ً  الحق ا المستھلك الراتنج تكییف  یتم أن  جبی. العضویة

الكھربائي والترشیح -: یمكن استخدام عملیات من قبیل التناضح العكسيالطرائق الغشائیة —
التبادل  عملیات  أو  الكیمیائیة  (المعالجة  األخرى  المعالجة  طرائق  مع  والفائق  الثانوي 

ال من  مزید  إجراء  ویجب  السائلة.  النفایات  من  التلوث  إزالة  لزیادة  تكییف  األیوني) 
َّ              لألغشیة والمرك زات المستعملة               

 

 التكییف  -٤-٤-۹

ٌ                                                                ینت ج عن التكییف شكل   مادي أو كیمیائي أكثر استقرارا. وأكثر تقانات التصلید المستخدمة                  ُ   
أیضا وضع   ویمكن  بالقار.  والمعالجة  السمنتة  ھما  اإلشعاع شیوعا  الضعیفة  النفایات  لمعالجة 

ٍ           أو غیر المعالجة في حاویات ذات مستوى عال  من السالمة النفایات الضعیفة اإلشعاع المعالجة                                          
لفترات طویلة. وأ ع   توفیر االحتواء  واللدائن  َّ د                                          ُ ِ قادرة على  الفوالذ  الغرض حاویات من  لھذا  ت 

 (بولي إیثیلین عالي الكثافة) أو الخرسانة. 

 

 خزن النفایات الضعیفة اإلشعاع  -٥-٤-۹

(أو    منھا  التخلص  إلى  ت رسل  ریثما  النفایات  احتواء  الخزن  من  النوع  ھذا  من   ُ                                                  ُ                         ی بتغى 
              ُ                             ]. وینبغي أن ت وضع عبوات النفایات داخل ھیكل ۲٥كمرحلة وسیطة بین خطوات المعالجة) [

 ة مضادة للتآكل وآمنة مادیا.                           َّ مناسب للخزن یتیح بیئة محمی  

 



 

۲٦ 

 عالتخلص من النفایات الضعیفة اإلشعا  -٦-٤-۹

 ]: ۲٦تشمل خیارات التخلص من النفایات الضعیفة اإلشعاع ما یلي [

مرافق التخلص على مقربة من سطح األرض: تتخذ ھذه المرافق شكل خنادق بسیطة أو  —
                         ُ                                                       ھندسیة أو أقبیة خرسانیة ت وضع فیھا النفایات المعبأة في حاویات. ویوضع غطاء ھندسي  

المیاه. وتخضع ھذه المرافق للمراقبة   أو ترابي فوق حاویات النفایات للحد من تسرب
َّ ل  إلى أن تق  المخاطر المقترنة بالنفایات إلى مستویات مقبولة؛  

                            ُ                                            مرافق التخلص تحت سطح األرض: ت فضل بعض البلدان التخلص من النفایات الضعیفة   —
اإلشعاع في مرافق تحت سطح  الرض أو وضعھا في موقع واحد مع النفایات المتوسطة 

 وقود المستھلك في مرافق أعمق. اإلشعاع أو ال

 

 النفایات المتوسطة اإلشعاع   -٥-۹
أخص    وبوجھ  النویدات،  تركیز  من  أعلى  بمستوى  اإلشعاع  المتوسطة  النفایات  تتسم 
الطویلة العمر، من النفایات الضعیفة اإلشعاع وھي قد تستوجب التدریع لتوفیر حمایة    النویدات

َّ                   كافیة للعاملین واحتیاطات إضافیة لضمان عزلھا عن الغالف الحیوي. بید أن  النفایات المتوسطة                                                                     
اإلشعاع ال تحتاج إلى أي احتیاطات، أو إلى احتیاطات محددة، لتشتیت الحرارة أثناء خزنھا أو  

َ ع                                            ُ  لتخلص منھا. وتوفیرا لألمان في األجل الطویل، ی  ا  ُّ                                         د  التخلص في أعماق أكبر من أعماق النفایات   
 الضعیفة اإلشعاع مالئما بوجھ عام (عدة عشرات من األمتار على األقل). 

َّ                      وتتضمن النفایات المتوسطة اإلشعاع عادة الفلزات التي تشع عت في قلوب المفاعالت،                                                        
ورات الغرافیت  معالجة ونفایات  إعادة  الناشئة عن  الوقود  كسوة  ونفایات  األیوني  التبادل  نجات 

 الوقود المستھلك.

 

 معالجة النفایات المتوسطة اإلشعاع   -۱-٥-۹

َ ت ع   جمیع الطرائق المستخدمة للنفایات الضعیفة اإلشعاع مقبولة، من حیث المبدأ، للنفایات     ُّ د   ُ 
بغي مراعاتھا عند انتقاء خیار المعالجة مقاومة  المتوسطة اإلشعاع. ومن العوامل المھمة التي ین

 اإلشعاع المطلوبة لشكل النفایات.

 

 خزن النفایات المتوسطة اإلشعاع  -۲-٥-۹

الضعیفة   بالنفایات  المتعلقة  بتلك  شبیھة  اإلشعاع  المتوسطة  النفایات  خزن  خیارات 
اإلشعاع على مقربة من  اإلشعاع. وقد یكون مزید من التدریع مطلوبا للحد من معدالت جرعة  

 حاویات النفایات المتوسطة اإلشعاع. 



 

۲۷ 

 التخلص من النفایات المتوسطة اإلشعاع  -۳-٥-۹

         ُ                                                                   عادة ما ی عد التخلص في أعماق تتجاوز عدة عشرات من األمتار أكثر الخیارات مالءمة  
اإلشعاع. المتوسطة  اإلشع  للنفایات  المتوسطة  للنفایات  المكرسة  المستودعات  كانت  اع ولئن 

َّ                                                           موجودة في بعض البلدان، فإن  بعضھا اآلخر یفكر في التخلص المشترك منھا مع الوقود المستھلك                            
 والنفایات القویة اإلشعاع. 

 

 الوقود المستھلك والنفایات القویة اإلشعاع   -٦-۹
القویة   والنفایات  المستھلك  بالوقود  المتعلقة  النفایات  في  التصرف  استراتیجیة  تتأثر 

                                              ُ                              سات دورة الوقود النووي التي تعتمدھا الدولة. وت ستخدم دورتان متمایزتان للوقود اإلشعاع بسیا
اتباعھ   ینبغي  الذي  النھج  بشأن  القرار  أرجأت  األعضاء  الدول  بعض  بأن   العلم  (مع  َّ                                                             النووي                      

 واعتمدت نھج "االنتظار والترقب"): 

                        ُ                                      دورة الوقود المفتوحة: ی عد الوقود المستھلك نفایة قویة اإلشعاع؛  —
غیر    م                      ُ                                                           دورة الوقود المغلقة: ی عاد معالجة الوقود المستھلك الستعادة الیورانیوم  والبلوتونیو —

 المستھلكین الناشئین عن االنشطار النووي مع إنتاج النفایات القویة اإلشعاع. 

وینبغي   الحرارة  وتولید  اإلشعاع  عالیا  اإلشعاع  القویة  والنفایات  المستھلك  والوقود 
 ا. تبریدھما وتدریعھم

 

 اإلشعاع قویةمعالجة النفایات ال  -۱-٦-۹

خزانات فوالذیة مقاومة للصدأ    تخزن النفایات القویة اإلشعاع السائلة، قبل معالجتھا، في 
الجدران ومبردة   الومزدوجة  توضععالیة  أقبیة خاصة.    سالمة  النفایات تتضمن معالجة  وفي 

 بورسلیكات أو ال التزجیج باستخدام زجاج    یعقبھمعالجة كیمیائیة وتبخرا    ةالسائلالقویة اإلشعاع  
المنتج الصلب في عبوات من الفوالذ     ُ  َ   وی حت وى  الفوسفات أو الدمج في تركیبات السیرامیك.  زجاج

 المقاوم للصدأ.

 

 خزن الوقود المستھلك والنفایات القویة اإلشعاع   -۲-٦-۹

یستدعي الوقود المستھلك، بعد إزالتھ من المفاعل، التدریع وإزالة الحرارة. وتقوم بھاتین  
                                                                                   ُ     الوظیفتین المیاه في برك الخزن المبنیة في موقع المفاعل. وبعد عدة سنوات من التبرید، ی نقل  

طبا (برك) أو جافا (أقبیة أو  برامیل).  وعند تصمیم ا ر                                 َّ الوقود إلى مرفق خزن منفصل یكون إم  



 

۲۸ 

مرفق   إلى  ونقلھ  المستھلك  الوقود  السترجاع  المحتملة  الحاجة  مراعاة  ینبغي  الخزن،  مرافق 
 ]. ۲۷للتخلص منھ أو إلعادة معالجتھ [

ُ            والمنتج النھائي من تكییف النفایات القویة اإلشعاع ھو ع لیبة تحتوي   أغلب المواد على                                                      
َّ  المشع ة ع لیبات          وتخز ن  خزفیة.  أو  زجاجیة  مصفوفة  في  مجمدة  المعالجة  إعادة  عن  ُ       الناشئة     َّ                                                                

 النفایات القویة اإلشعاع في أقبیة مبردة الھواء (شبیھة في تشییدھا بأقبیة خزن الوقود).

َّ                                                                         وی خز ن الوقود المستھلك والنفایات القویة اإلشعاع ریثما تصبح مرافق التخلص متاحة.    ُ   

 

 من الوقود المستھلك والنفایات القویة اإلشعاع التخلص  -۳-٦-۹

دائما   حال  یتیح  أسلوب  أفضل  عمیقة  جیولوجیة  مستودعات  في  التخلص  ی عد  ما           ُ                                                               عادة 
] القویة اإلشعاع  المستھلك والنفایات  الوقود  الب۲۸للتصرف في  التي ل]. ولئن كانت أغلب  دان 
َّ                   حلول وطنیة، فإن  بلدانا أخرى أبدت   لدیھا وقود مستھلك ونفایات قویة اإلشعاع تسعى إلى إیجاد                 

 ]. ۲۹رغبة في إنشاء مرافق تخلص متعددة الجنسیات ألسباب اقتصادیة في الغالب األعم [

 

َّ  المشع ةالمصادر   -۹-۷  المختومة المھملة        

َّ  المشع ةیتمثل الخیار المفضل للتصرف في المصادر   المختومة المھملة في إعادتھا إلى         
ِّ                                                                    مور  دھا بغیة إعادة استعمالھا أو التخلص منھا. وفي بعض األحیان یتعذر ذلك ال سیما في حالة      

ثم، تصبح   قد یكون كف عن مزاولة عملھ. ومن  أو  المور  د  القدیمة حیث ال ی عرف  ِّ                                              المصادر           ُ                       
 الحلول البدیلة ضروریة.

 

َّ المشع  عالجة المصادر م  -۹-۷-۱  المختومة المھملة ة     

َّ  المشع ةتشمل طرائق معالجة المصادر   المختومة المھملة تجمیدھا في مصفوفة معدنیة         
َّ  المشع ة(للمصادر   ]. ویمكن بعد  ۳۱،  ۳۰المختومة النشطة جدا) والتغلیف في أغلفة فوالذیة [       

 ذلك رصھا في برامیل فوالذیة أو في عبوات مجمعة مناسبة. 

 

َّ  لمشع ةاخزن المصادر   -۹-۷-۲  المختومة المھملة     

َّ  المشع ة  یمكن خزن المصادر قصیرة العمر   المھملة التي تحتوي على نویدات  المختومة       
لغرض االضمحالل في حاویة أو عبوة مناسبة ومن ثم رفع الرقابة عنھا (مرفوعة عنھا الرقابة)  

َّ  المشع ةعندما تضمحل محتویاتھا   ].  ۳۳، ۳۲بالقدر الكافي [      



 

۲۹ 

مصادر   على  تحتوي  التي  الكبسوالت  َّ  مشع ةوتخزن  حاویة        في  مكی فة  مھملة                  َّ             مختومة 
   ُ                                                       ن ت تاح ترتیبات التخلص منھا المالئمة. واالحتیاطات التي تكفل  مدرعة مصممة بشكل مالئم إلى أ

 ]. ۳۱األمن المادي ضروریة لبعض األنواع من  مخازن المصادر العالیة النشاط [

 

َّ  المشع ة التخلص من المصادر  -۹-۷-۳  المھملة  المختومة      

َّ  المشع ة  تتفاوت خیارات التخلص من المصادر المھملة حسب مستویات النشاط    المختومة       
النویدات   َّ  المشع ةوأنواع         ] المصادر  مقربة من  ۳٤في  المقامة على  المستودعات  تكون  وقد   .[

                                                          ُ                  سطح األرض مناسبة للمصادر المنخفضة النشاط والقصیرة العمر. وی عد التخلص تحت سطح 
ز مستویات نشاطھا األرض الخیار األفضل في حالة المصادر المھملة الطویلة العمر التي تتجاو

معاییر التخلص في مستودع على مقربة  من سطح األرض. وفي البلدان التي یستبعد وجود ھذه 
المستودعات فیھا، سیكون إنشاء مستودعات جیولوجیة متعددة الجنسیات في المستقبل أمرا مفیدا.  

صعید الوطني ویتمثل احتمال آخر في إنشاء نوع خاص من مرافق التخلص في حفر السبر على ال
َّ  المشع ة ُ                      ت خصص للتخلص من المصادر   ]. ۳٤المختومة المھملة [      

 

َّ  المشع ةالمواد   -۹-۸  الموجودة في البیئة الطبیعیة       
َّ  المشع ة   تنشأ المواد  الطبیعیة، كمنتج ثانوي أو مخلف أو نفایة،    البیئة   في   الموجودة        

واستخراج النفط والغاز والصفیح  من أنشطة مثل تعدین الیورانیوم وتجھیزه وحرق الفحم  
َّ  المشع ة   والحدید والنیوبیوم وتعدین غیر الفلزات والتجھیز ومعالجة المیاه. وتحتوي المواد         

َّ  مشع ة نویدات  على  الطبیعیة   البیئة   في   الموجودة  من سالسل اضمحالل الیورانیوم والثوریوم       
َّ  المشع ة   ي المواد وھي تتسم بأحجامھا الكبیرة جدا. وفي كثیر من األحیان، تحتو    الموجودة        

الطبیعیة على مواد سامة أخرى مثل المعادن الثقیلة. ولھذا السبب، ینبغي أن تؤخذ   البیئة  في 
في الحسبان عند معالجتھا الجوانب اإلشعاعیة وغیر اإلشعاعیة. وفي بعض البلدان، تخضع  

َّ  المشع ة   المواد  نفایات   البیئة   في   الموجودة         للنظم بصفتھا  بلدان    الطبیعیة  في  وتعامل  مشعة 
 أخرى بصفتھا نفایات سامة كیمیائیا. 

 

َّ  المشع ة  معالجة المواد  -۹-۸-۱  الطبیعیة   البیئة في الموجودة      

تتألف المعالجة من تثبیت األكوام بعملیات مختلفة لزیادة أمان مواقع الخزن والتخلص.  
َّ  المشع ة  وتجزأ القطع الكبیرة الصلبة من نفایات المواد  الطبیعیة مثل األنابیب    البیئة   في  الموجودة       

َّ  المشع ة  من صناعة النفط ألغراض المعالجة والنقل. وتعالج نفایات المواد   البیئة  في  الموجودة       
النویدات   لتقلیل محتواھا من  السائلة  َّ  المشع ةالطبیعیة  التلوث         إزالة  یمثل  أن  وحركتھا. ویمكن 

 ]. ۳٦، ۳٥لتقلیل حجم ھذه النفایات [وإعادة التدویر خیارین فعالین 



 

۳۰ 

َّ  المشع ةالمواد التخلص من   -۹-۸-۲  الموجودة في البیئة الطبیعیة       

َّ  المشع ةالمواد    عادة ما تودع نفایات في أكوام موحدة أو في   الموجودة في البیئة الطبیعیة       
أحواض حمأة مغطاة من األعلى أو في مستودعات مشیدة لھذا الغرض بھا خالیا مبطنة وسدادات 

]. ولما كان تحریك  ھذه الكمیات الكبیرة من المواد غیر عملي، جرت العادة على أن  ۳۷واقیة [
التغطیة وب النفایات في الموقع الذي تولدت فیھ. ویجوز استعمال  الھیاكل الھندسیة  تعالج  عض 

التآكل والحد من تسرب الغازات   َّ  المشع ةلمنع  النفایات       . وفي بعض الحاالت، تم التخلص من 
 باستخدامھا لردم مناجم مھجورة تحت األرض. 

 

 

 اعتبارات وضع االستراتیجیة  -۱۰

النفایات    في  التصرف  من  المنشود  الرئیسي  الھدف  َّ  المشع ةیكمن  األفراد          حمایة  في 
المستھلك والم الوقود  من  المؤینة  اإلشعاعات  عن  الناشئة  الضارة  التأثیرات  من  والبیئة  جتمع 

َّ  المشع ةوالنفایات        ُ                                                ]. وی عد اختیار التقانات المالئمة عنصرا رئیسا في تحقیق ۲آنیا وفي المستقبل [       
َّ  المشع ة                ُ                                                        ھذا الھدف. وقد ی تاح أكثر من خیار واحد للتصرف في فئة بعینھا من النفایات   . وال یخلو         

االختیار الصائب للنظم التقنیة المتاحة واالستفادة منھا على النحو األمثل من أھمیة تتعلق بجوانب  
 االقتصاد والفعالیة واألمان. 

           ُ                                                                   وینبغي أن ت راعى أیضا في انتقاء خیار تقني العوامل األخرى غیر التقنیة، مثل ضرورة 
 ریة والمالیة والمسائل الحساسة لدى الجمھور. التقید بالسیاسات الوطنیة وتوافر الموارد البش

                                ُ           توقیت مختلف الخطوات. وینبغي أن ی طلب تشیید  اتباع    ُ                             وی حبذ، عند صیاغة االستراتیجیة،  
المرافق في الوقت المناسب لتوفیر السعة المطلوبة. ویقتضي ذلك تخطیطا سدیدا. ولذلك، ینبغي 

الرئیسیة لألنشطة التقنیة بحیث تتوافق مع      ُ                                         أن ت حدد خطة تنفیذ االستراتیجیة بوضوح المراحل  
 تولید النفایات المحتمل. 

 

 االستراتیجیة     ُّ   الن ھج   -۱۰-۱
للنفایات   النھائیة  الوجھة  َّ  المشع ةتؤثر  المعتزم          االستراتیجیة  في  األحیان  من  كثیر  في 

 اتباعھا: 

حیال بعض المواد، السیما  ، بعد رفع الرقابة التنظیمیة، تمثل خیارا مفضال  إعادة تدویر النفایات
 ما احتوى منھا على كمیات كبیرة من الفلزات. 



 

۳۱ 

الفوري قبل    التخلص  ما  یقتضي أن تكون جمیع مرافق  المفضل ولكنھ  الخیار  یكون  عادة ما 
 التخلص والتخلص متاحة. 

یمثل عادة االستراتیجیة المعتمدة. ویعزى ذلك عادة إلى عدم إتاحة مرافق ما   التخلص المؤجل
َّ                      التخلص والتخلص. غیر أن  ثمة أسباب أخرى ھي: (قبل   ) تمكین النفایات من التراكم  ۱                      

) تفضیل الخزن الصحي على الصعید ۲حتى یتسنى معالجتھا بشكل فعال واقتصادي، (
)  ۳                             ُ                                               الوطني (في بعض األحیان ریثما ی تخذ قرار نھائي  بشأن التصرف النھائي بشأنھا)، (

 نفایات القویة اإلشعاع. لتخفیض خرج الحرارة من عبوات ال

وھو یعني خزن النفایات في األراضي الوطنیة ریثما یتم إنشاء مرفق دولي   حل متعدد الجنسیات
 مناسب. 

النفایات   َّ  المشع ةوینبغي أن یسبق وضع استراتیجیة للتصرف في  اختیار وجھة نھائیة         
 ، ألنھا قد تؤثر في أسالیب المعالجة التي ینبغي اعتمادھا.مالئمة

 

 التقید بالسیاسة    -۱۰-۲
الوقود   في  التصرف  استراتیجیة  إعداد  المعنیة في  الوطنیة  السیاسات  ت راعى  أن          ُ                                                                    یجب 

َّ  المشع ةالمستھلك والنفایات                                                 َّ   نقاش للمسائل العامة التي ینبغي مراعاتھا. ویتبی ن    ٦. ویرد في القسم       
إعداد   في  مباشرا  تأثیرا  تؤثر  خاصة  قطریة  سیاسات  ثمة  أن   ذلك  َّ                                                    من  وتشمل            االستراتیجیة. 

 السیاسات التي تؤثر في االستراتیجیة ما یلي: 

 السیاسة الوطنیة بشأن إعادة تدویر المواد وإعادة استخدامھا؛ —
 السیاسة الوطنیة لرفع الرقابة التنظیمیة عن المواد؛  —
                                                  ُ                             السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة (في بعض البلدان، ال ی سمح ببعض خیارات التخلص، مثل   —

َّ  المشع ة ص فوق سطح األرض من النفایات التخل  )؛      
َّ  المشع ةالسیاسة الوطنیة بشأن تصدیر/استیراد النفایات   — ، مثل شروط استیراد و/أو تصدیر      

َّ  المشع ةالمواد   َّ  المشع ة؛ اعتزام خزن/التخلص من النفایات        في األراضي الوطنیة؛ و/أو         
 اعتزام البحث عن حلول دولیة/إقلیمیة؛

                                                                       ُ  ُّ       السیاسة الوطنیة للتصرف في الوقود المستھلك، مثال إن كان الوقود المستھلك ی عد  موردا  —
(مع تطبیق إعادة المعالجة وطنیا أو دولیا)؛ أو نفایة (مع اعتزام التخلص منھ بحسبانھ  

ِّ   المستھلك إلى المور  د؛ نفایة) أو اعتزام إعادة الوقود                     
َّ  المشع ةالسیاسة الوطنیة للتصرف في المصادر   — المختومة المھملة، مثل إعادة المصادر        

َّ  المشع ة ِّ                                         المختومة المھملة إلى المور  د؛ التصرف في المصادر على األراضي الوطنیة؛                                   
َّ  المشع ةأو الحلول الدولیة للتصرف في النفایات   ؛      



 

۳۲ 

َّ  المشع ةلمواد  السیاسة الوطنیة للتصرف في ا — الموجودة في البیئة الطبیعیة، أي إن كانت         
َّ  مشع ةھذه المواد خاضعة للنظم بصفتھا مواد   أو مواد ضارة كیمیائیا؛     

السیاسة الوطنیة بشأن إعالم الجمھور وإشراكھ ، مثال موقف الدولة من إعالم الجمھور   —
َّ  المشع ةواستشارتھ بشأن الخطط المقترحة للتصرف في النفایات        . 

وقد توجد سیاسات وطنیة أخرى من شأنھا أن تؤثر في اعداد االستراتیجیة من حیث  
َّ  المشع ةالتصرف في النفایات   . وقد تكون ھناك اتفاقات دولیة أو ثنائیة مبرمة مع بلدان لھا صلة      
َّ  المشع ةبالتصرف في النفایات   . وقد یكون لبعض السیاسات الوطنیة صلة بمسائل أخرى ال تتصل      

َّ  المشع ةبالمجال النووي ولكنھا تستبطن تأثیرات في التصرف في النفایات    مباشرة . وتشمل ھذه      
 المسائل ما تعلق منھا بحمایة البیئة وحفظھا وخالف ذلك.

 
 النھج المتدرج  -۱۰-۳

َّ  المشع ةتعتمد طبیعة مرافق التصرف في النفایات   التي یحتاج إلیھا البلد المعني ونطاقھا         
على أنواع النفایات وكمیاتھا ووتیرة تولیدھا. ولذلك، تكتسي مراعاة ھذه العوامل أھمیة في تحدید  

َّ  المشع ةأنسب الخیارات التقنیة للتصرف في النفایات       . 

َّ  المشع ة وتتراوح برامج التصرف في النفایات  للبلدان   ــ  بین البرامج الشدیدة البساطة       
للنفایات   قلیلة  مصادر  لدیھا  َّ  المشع ة التي  المصادر          َّ  المشع ة مثل  وبعض          المھملة  المختومة 

للنویدات   والصناعیة  الطبیة  التطبیقات  الناشئة عن  َّ  المشع ة النفایات   المعقدة   -         ــ  والبرامج 
للوقود النووي والبحوث والتطبیقات الطبیة    للبلدان التي لدیھا نفایات ناشئة عن دورة كاملة 

َّ  المشع ة للنویدات   في        التصرف  برامج  وضع  في  متدرج  نھج  اتباع  یغدو ضروریا  ولذا،   .
َّ  المشع ة النفایات   البلدان المتباینة. و         حتاج كثیر من البلدان لقلة  ی التي تتناسب مع احتیاجات 

 . ۹قلیلة من الخیارات الواردة في القسم  

 

 اردالمو  -٤-۱۰
َّ  المشع ةال یمكن وضع برامج التصرف في النفایات   وتنفیذھا إن لم تتوفر الموارد الكافیة.         

والتقنیة. وفي ضوء معرفة طبیعة   والمالیة  البشریة  الموارد  "الموارد"  تعني  السیاق  وفي ھذا 
َّ  المشع ةالنفایات   وكمیاتھا في البلد المعني، یمكن وضع استراتیجیة مالئمة للتصرف فیھا وإن        

إیالء  یجب  ولھذا،  المناسب.  الوقت  في  الموارد  توافر  یقتضي  بنجاح  االستراتیجیة  تنفیذ  كان 
 االھتمام لھذا الجانب في مرحلة مبكرة. 

 
  



 

۳۳ 

 الموارد المالیة  -۱-٤-۱۰

َّ  المشع ةالضروري للتصرف في النفایات    تختص الترتیبات الالزمة لتوفیر التمویل بكل         
                             ُ                             ُ                        بلد على حدة، وھي تتراوح بین ن ظم التمویل القائمة على رسوم ت فرض على منتجي النفایات  

َّ                                     ]. بید أن  طبیعة االلتزام طویل األجل بالتصرف في  ۳۸وأموال تقدمھا الحكومة بشكل مباشر [          
َّ  المشع ةالمواد   ا        إشراك  محالة  یقتضي ال  آمن  الطویل.  بشكل  األجل  في  ما  نحو  لحكومة على 

وحسب طبیعة األنشطة النوویة في البلد المعني، یلزم وضع ترتیبات ألنشطة اإلخراج من الخدمة 
َّ  المشع ةوالتمھید للتخلص من النفایات   والتخلص منھا.       

َّ  المشع ة وفي البلدان التي تنتج الطاقة النوویة، یمكن إضافة رسوم التصرف في النفایات         
الفوائد والتكلفة، قد یكون  إل التي تنعدم فیھا صلة مباشرة بین  ى سعر الكھرباء. وفي الحاالت 

َّ  المشع ةتحصیل األموال أصعب. وفي حالة قصوى، قد یؤدي فرض رسوم على جمع النفایات          
أو  النفایات  اإلعالن عن  نطاق صغیر عن  النفایات على  منتجي  إلى عزوف  فیھا  والتصرف 

 غیر قانوني تفادیا للرسوم.  التخلص منھا بشكل

َّ  المشع ةوقبل تنفیذ استراتیجیة التصرف في النفایات   ، یجب النظر في ھذه الجوانب وإیجاد      
نظام تمویل مناسب. وال یجوز السماح بأن یؤدي التمویل القاصر إلى المساس باألمان وانتقاء  

المسؤ  الوطنیة  المنظمة  أن  تبی ن  وإن  السدیدة.  التقنیة  النفایات                                   َّ                           الخیارات  في  التصرف  ولة عن 
َّ  المشع ة یتعذر علیھا جمع المستوى الالزم من األموال لتمویل االستراتیجیة المقررة أو إن لم تكن        

األموال متاحة فورا، فقد یلزم عندئذ وضع استراتیجیة مؤقتة بدیلة.  وفي نطاق ھذه االستراتیجیة  
األصلیة  بسبب القیود المالیة ومن ثم ینبغي  المؤقتة، قد یتعذر تنفیذ جمیع جوانب االستراتیجیة  

تحدید األولویات واتخاذ تدابیر في نطاق القیود المالیة، ضمانا للحد من المخاطر على الجمھور  
إلى أقصى حد. ومن األمثلة على ذلك، استخدام الخزن المؤقت واآلمن في الوقت نفسھ، عوضا 

 عن مرفق خزن أو مرفق تخلص مخصص لھذا الغرض.

النفایات  وی في  للتصرف  الالزم  للتمویل  األجل  الطویلة  الطبیعة  إدراك  َّ  المشع ة نبغي        
وتخصیص اعتمادات لھ في صندوق وطني. وعوضا عن ذلك،  ینبغي أن تلتزم الحكومة بأن 

النفایات   في  األجل  الطویل  التصرف  عن  مسؤولة  َّ  المشع ةتكون  مراقبة         المثال  سبیل  على   ،
َّ المشع  مستودعات النفایات   وكفالة أمنھا.  ة     

 

 الموارد البشریة   -۲-٤-۱۰

یقتضي تشغیل مرافق التخلص من النفایات قوة عمل مدربة تدریبا كافیا وكفؤة. وبالمثل، 
                        ُ                                                               ینبغي أن تخضع المرافق لن ظم مالئمة. ولذلك، ینبغي تزوید الھیئة التنظیمیة بالعدد الكافي من 



 

۳٤ 

ب مھمة ینبغي أخذھا في الحسبان عند وضع الموظفین من ذوي الكفاءة والمعرفة. وتلك جوان
 استراتیجیة وطنیة أو تحدیثھا. 

ویجدر إجراء تقییم لعدد الموظفین الالزمین ومستویات الكفاءة المطلوبة لتنفیذ الخیارات  
ً                   ُ                                                  التقنیة المقررة. وبناء  على ھذا التقییم، ت حدد مالءمة الموظفین الحالیین. وإن استدعى األمر رفع                         

ٍ                          ة الموظفین الحالیین أو كان عدد الموظفین غیر كاف ، ینبغي وضع ترتیبات تشمل  مستویات كفاء                                                
لتعیین  التخطیط  ویجدر  النقص.  ھذا  لتدارك  موظفین  تعیین  و/أو  الحالیین  الموظفین  تدریب 
الموظفین وتدریبھم وتنفیذه قبل تركیب معدات وإنشاء مرافق جدیدة. وینبغي أن یھیئ التخطیط   

 ظفین جدد لیحلوا محل من یتقاعدون أو یغیرون عملھم. أیضا الستقدام مو

 

 الموارد التقنیة  -۳-٤-۱۰

إعداد  إطار  في  وذلك  المعني  البلد  في  الحالیة  التقنیة  الموارد  استعراض  ینبغي 
االستراتیجیة. ویشمل ذلك مرافق التصرف القائمة وترتیبات نقل النفایات. وھو یتضمن أیضا  

َّ  المشع ةالمنظمات الوطنیة المسؤولة عن التصرف في النفایات   ظم.            ُّ وإخضاعھا للن        

افق القائمة وقدرتھا على تضمین أي عناصر تقنیة جدیدة  ویستصوب تقییم مالءمة المر
القائمة   الترتیبات  ذلك  یتضمن  أن  وینبغي  قریب.  وقت  منذ  ومعالجتھا    لمناولة ُ                                                         ت قرر  النفایات 

                                 ّ ِ                                                 وخزنھا والتخلص منھا. ویتوقع أن یبی  ن ھذا االستعراض الحاجة لتحدیث المرافق والمعدات أو 
ام المفصلة لتحدیث المرافق والمعدات الموجودة أو تشیید استحداثھا. ویمكن عندئذ تضمین األحك

و/أو  إنشاء طرق  أیضا ضرورة  االستعراض  من  تتبی ن  وقد  االستراتیجیة.  في  جدیدة                                      َّ                                        مرافق 
َّ  المشع ةة أو تحدیثھا تیسیرا لنقل النفایات د خطوط سكك حدیدیة جدی  بشكل آمن.       

َّ یل. وفي ھذا الصدد، لوحظ أن  وقد تنطوي ھذه االعتبارات على تأثیرات مھمة في التمو                           
 تكالیف التحدیث عادة ما تكون أقل من تكالیف إنشاء مرافق جدیدة.

َّ  المشع ةوینبغي أیضا تقییم مدى مالءمة المنظمات الوطنیة للتصرف في النفایات   وتنظیم         
أنشطة التصرف المقررة وتضمین خطط تحسینھا في االستراتیجیة الوطنیة، عند االقتضاء. وعند  

                   ُ                                                                  قییم مدى المالءمة، ی ستحب أن یستعرض التقییم الخبرة الوطنیة السابقة المكتسبة في التصرف  ت
النفایات   َّ  المشع ةفي  في         للتصرف  أخرى  بلدان  في  القائمة  التحتیة  البنیة  في  أیضا  ینظر  وأن 

َّ  المشع ةالنفایات        . 

ر في ھذا المجال على   ُ  َّ      ُ                                                    وی حب ذ أن ی عنى إعداد االستراتیجیة بالحاجة الممكنة للبحث والتطوی
بعید على مستوى التقانة المطلوب في البلد المعني للتصرف                                    ٍّ الصعید الوطني. ویعتمد ذلك إلى حد   

َّ  المشع ةفي النفایات   َّ                                                                   . وی رج ح أن تحتاج البلدان التي لدیھا مرافق لتولید القوى النوویة إلى قدرات         ُ    
           َّ                         یات. بید أن ھ ینبغي اتباع نھج متدرج  البحث والتطویر لدعم تطویر تكنولوجیا التصرف في النفا



 

۳٥ 

َّ                                                                               وال ی رج ح أن تكون قدرات البحث والتطویر المحددة مجدیة في حالة البلدان التي لدیھا كمیات     ُ    
البلدان االستفادة من  النفایات المؤسسیة ینبغي التصرف فیھا. ولعل األفضل لھذه  صغیرة من 

 درایة البلدان التي لدیھا برامج نوویة متطورة.

 

 الخیارات التقنیة الجامعة   -٥-۱۰
َّ  المشع ة موجز للخیارات التقنیة المالئمة لمختلف أنواع النفایات    ۹یرد في القسم           َّ   . بید أن ھ       
التقنیة العامة قد ترى البلدان النظر فیھا للتصرف في نفایاتھا. وتشمل       ُّ   الن ھج توجد فوق ذلك بعض  

 تشارك المرافق وجعل المرافق مركزیة واستخدام مرافق المعالجة المتنقلة.     ُّ   الن ھجھذه 

 

 المرافق المشتركة  -۱-٥-۱۰

َّ  المشع ةقد ترى البلدان تشارك مرافق التصرف في النفایات   مع بلدان أخرى. ومن فوائد        
ی ستخدم بشكال ھ المعنیة. وھو  البلدان  النفایات لجمیع  التصرف في  تكلفة  أن ھ یخف  ض  النھج  ّ ِ                                                       ُ            ذا      َّ           

 منتظم في صھر النفایات الضعیفة اإلشعاع وترمیدھا.

ق دمت   وقد  والتخلص.  للخزن  األطراف  متعددة  مرافق  المشتركة  المرافق                                                                 ُ     وتشمل 
علق بالخزن المتعدد األطراف للوقود  مقترحات من ھذا القبیل في إطار االتفاقیة المشتركة تت 

 ] الثاني  االستعراضي  االجتماع  تقریر  (انظر  البلدان  ۱المستھلك  بین  مناقشات  وأ جریت   ([                          ُ     
 ]. ۲۹[  الراغبة في ذلك 

وحدث ضرب آخر من التشارك الدولي بشأن إعادة معالجة الوقود المستھلك. وقدمت  
مات تجاریة إلعادة المعالجة لبلدان أخرى بعض البلدان التي لدیھا قدرات دورة وقود متطورة خد 

 عادة ما تكون أصغر منھا ال تكون فیھا ھذه األنشطة اقتصادیة.

 

 المرافق المركزیة  -۲-٥-۱۰

النفایات    في  للتصرف  المركزیة  المرافق  بین  استراتیجي  اختیار  إجراء  َّ  المشع ةیمكن         
المخصصة. ولكل من ھذین النھجین مزایاه، فالمرفق المركزي للتصرف في    والمرافق الموقعیة

َّ  المشع ةالنفایات القادر على معالجة جمیع النفایات   في البلد المعني أو جزء كبیر منھا وخزنھا         
وربما التخلص منھا عادة ما یكون اقتصادیا بدرجة أكبر من النھج الموقعي الفردي وھو یتطلب  

ا أقل من  في  قوة عمل  التصرف  أن   بید  أمانا.  أكثر  یكون  أن  المتعددة ویرجح  الفردیة  َّ            لمواقع                                                          
 النفایات في موقع تولیدھا یتمیز بتقلیل الحاجة إلى نقل النفایات. 



 

۳٦ 

َّ           َّ                                                   وحقیق األمر أن  االختیار قل ما یكون على أسس اقتصادیة صرفة؛ فعادة ما توجد عوامل               
وي وعوامل جغرافیة وجوانب تتصل بالرأي  سیاسیة محلیة وجوانب وطنیة سابقة للتطور النو

العام ینبغي مراعاتھا. ومع ذلك، ینبغي حین إعداد االستراتیجیة أو تحدیثھا، أن یحظى االختیار  
بین ھذه الخیارات باالھتمام المالئم بالنسبة لجمیع أنشطة التصرف في النفایات في البلد المعني 

 أو جزء منھا. 

 

 متنقلةمرافق المعالجة ال  -۳-٥-۱۰

یمثل استخدام مرافق المعالجة المتنقلة بدیال جزئیا ممكنا للمرافق المركزیة للتصرف في  
َّ  المشع ةالنفایات                                                    ُ                        یحقق المزایا االقتصادیة نفسھا. ویتم تشغیل كثیر من ن ظم معالجة النفایات وفق        

َّ                                                                     نظام  "الدفعات" ألن  تشغیلھا الفعال یقتضي عادة كمیة دنیا محددة من النفایات. ویمكن تخفیض                     
                                                                         ُ            تكالیف التصرف في النفایات التي یتحملھا فرادى مولدي النفایات إن تم تشارك ن ظم المعالجة 

وتشمل المرافق القابلة للتشغیل المتنقل، أو وفق نظام الدفعات، الراضمات العمالقة وأجھزة ھذه.  
المصادر   َّ  المشع ةتكییف  ومرافق          الترمید  ومرافق  السوائل  تبخر  ومرافق  المھملة  المختومة 

 الفلزات.  صھر

المتنقلة متاحة وتعمل في بعض البلدان وفي ما وراء الحدود الوطنی ة.   ُ                                                                          ون ظم المعالجة 
 وھي تمثل دون ریب خیارا ینبغي مراعاتھ عند وضع االستراتیجیة الوطنیة أو تحدیثھا. 

 

 طریة            ُ الخصائص الق    -٦-۱۰
المعني   البلد  النفایات في  التصرف في  اختیار استراتیجیة  یتأثر  في كثیر من األحیان، 

 بطبیعة ھذا البلد وموقعھ:

بلدان لدیھا مرافق نوویة متطورة : یؤثر قرب البلد المعني من  القرب من بلدان أخرى —
في كثیر من األحیان في استراتیجیة التصرف في النفایات. وفي ھذه الظروف، توجد  
المستقلة   الحلول  تكون  قد  أخرى،  ناحیة  التقنیة. ومن  والدرایة  التقانة  لتشارك  إمكانیة 

 أفضل للبلدان المعزولة جغرافیا عن بلدان أخرى لدیھا درایة نوویة.
حالل إفعلى سبیل المثال، قد یكون  .  : قد یؤثر حجم البلد في اختیار االستراتیجیةلد حجم الب —

 المركزیة في مرافق التصرف في النفایات محدودا في البلدان الكبیرة جدا.
السكان — في  كثافة  التصرف  مرافق  مواقع  تحدید  یكون  قد  السكان،  الكثیفة  البلدان  في   :

 المواقع المحتملة محدودا. النفایات مقیدا وعدد 



 

۳۷ 

: قد تؤثر الظروف المناخیة في انتقاء خیارات المعالجة. وینبغي تفضیل التقانات  المناخ —
المالئمة للظروف المناخیة المحلیة، التبخر الشمسي على سبیل المثال.  وینبغي تفادي  

   الخیارات الحساسة من حیث الحرارة مثل المعالجة بالقار في المناخات الحارة.
 القیود المعیقة الختیار االستراتیجیة.  —

 

 القیود النوویة   -۱-٦-۱۰

عند اختیار استراتیجیة للتصرف في النفایات، ینبغي مراعاة احتمال سوء استعمال المواد  
النوویة عمدا. ویمثل ھذا األمر ھاجسا بوجھ خاص في حالة المواد االنشطاریة التي في حوزة  

ل بالنسبة  البلدان وكذلك  الطب بعض  المستخدمة في  النشاط  العالیة  المستھلكة  مصادر اإلشعاع 
المواد  فیھا ھذه  التي ت حفظ  المرافق  تأمین  البلدان. وینبغي  التي توجد في كثیر من                                                                    ُ                    والصناعة 
تأمینا مالئما من السرقة والتخریب واتخاذ تدابیر تكفل خصر ھذه المواد في جمیع األوقات، إن 

 كان ذلك ضروریا. 

 

 القیود األخرى   -۲-٦-۱۰

ینبغي أن تؤخذ في الحسبان العوامل غیر النوویة األخرى عند إنشاء مرافق التصرف  
َّ  المشع ةفي النفایات   . وتتفاوت ھذه العوامل من بلد آلخر ولكنھا یجب أن تشمل القیود التي تفرضھا      

در المیاه اللوائح على محتوى الدوافق الكیمیائي أو البیولوجي أو الحراري وعلى حمایة مصا
 ]. ٤۱، ٤۰وحمایة البیئة بوجھ عام [

 
 حساسیة الجمھور   -۱۰-۷

النفایات   مرافق  المحتمل  التشیید  بشأن  وتوقعاتھ  الجمھور  مواقف  فھم  َّ  المشع ةینبغي        
َّ                                  ن  شفافیة من یتولى التشیید وانفتاحھ أومراعاة ھذه المواقف. وأبانت التجربة في كثیر من البلدان    

تؤثر في المجتمعات المحلیة یتیحان أفضل الفرص للنجاح. ویحبذ أن یكون  بشأن الخطط التي قد  
]. وتلك جوانب مھمة یستحسن مراعاتھا  ٤۲كسب ثقة المجتمع المحلي ورأیھ الحسن ھدفا مھما [

َّ  المشع ةعند وضع استراتیجیات التصرف في النفایات   وتنفیذھا.       

 

  



 

۳۸ 

 حاالت عدم الیقین  -۱۰-۸
تتأخر بسبب أحداث تؤثر في اإلمدادات والتشیید والتنفیذ. ولذلك،  قد تتعطل أي خطط أو  

یراعي حاالت عدم الیقین المحتملة ھذه بالقدر الذي یمكن توقعھ    ن ُ                         ی توخى في التخطیط الفعال أ
تنفیذ  خطة  في  كافیة  تدابیر  وتضمین  للخطط  بدائل  وضع  في  النظر  وینبغي  معقول.  بشكل 

من تأثیرات سلبیة. وبطبیعة الحال، ال یمكن وال ینبغي أن تؤخذ  االستراتیجیة لتقلیل ما قد یحدث  
                             ُ                                                     جمیع االحتماالت في الحسبان بل ی حبذ التركیز من بینھا على تلك التي یرجح، أو یحتمل في  
الغالب، أن تشكل تھدیدات معیقة. ویستحسن رصد ھذه العوامل وتقدیرھا وتقییمھا باستمرار،  

 رابات خطیرة في تنفیذ االستراتیجیة. تفادیا لحدوث تأخیر شدید أو اضط

 

 

 صیاغة االستراتیجیة وتنفیذھا    -۱۱

(الشكل   القسم  ھذا  في  صیاغة ۳ترد  في  اتباعھا  ی حبذ  التي  المقترحة  الخطوات   (                     ُ                         
َّ  المشع ةاستراتیجیة التصرف في النفایات   وتنفیذھا.        

إلعداد االستراتیجیة  وكأساس لعملیة الصیاغة والتنفیذ، ینبغي مراعاة المتطلبات األساسیة  
) واالعتبارات ذات  ۹) والخیارات المتاحة للتصرف في مختلف أنواع النفایات (القسم  ۸(القسم  

 ). ۱۰الصلة باختیار االستراتیجیة (القسم 

 

 : استعراض الوضع القائم۱الخطوة   -۱۱-۱
 االستراتیجیة. قبل بلوغ ھذه المرحلة، ینبغي تعیین الجھة المكلفة بإعداد 

. وإن كانت  ۸وینبغي تقییم الوضع القائم من حیث المتطلبات األساسیة المحددة في القسم  
المثال جمع  سبیل  النقص، على  لتدارك  تدابیر  عندئذ  فتتخذ  ناقصة،  المھمة  المعلومات  بعض 

 المعلومات عن أرصدة النفایات والموارد وخالف ذلك.

َّ      وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن  االست راتیجیة یمكن إعدادھا للتصرف في النفایات في البلد                        
بأسره أو لقطاع واحد أیضا، على سبیل المثال للنفایات المؤسسیة في البلد أو نفایات محطات  
القوى  محطة  مشغ  ل  مثل  فقط  واحدة  لشركة  االستراتیجیة  إعداد  أیضا  ویمكن  النوویة.  ِّ             القوى                                                                     

 ). ۲النوویة (انظر أیضا القسم 

  



 

۳۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مخطط عملیة صیاغة االستراتیجیة وتنفیذھا -۳الشكل 
 

 : تحدید نقاط النھایة ۲ الخطوة  -۱۱-۲
فیھا   التصرف  المراد  النفایات  من  فئة  لكل  الممكنة  التصرف  نھایة  نقاط  تحدید  ینبغي 

الحالة المثلى، ینبغي اختیار نظام لنقطة نھایة التخلص من النفایات (انظر المرفق  ). وفي  ۹(القسم  
). وإن تضمنت االستراتیجیة الخزن طویل األجل، فینبغي رغم ذلك اإلشارة ۲الثاني، الجدول  

إلى نقطة نھایة التخلص المعتزمة. ویتوخى في االستراتیجیات أن تتناول المصیر النھائي لكل  
                          ُ                                                   ایات، بتحدید الفترة التي ی ضمن فیھا الخزن اآلمن على سبیل المثال ( العمر األدنى  فئة من النف

 المتوقع لعبوات النفایات) وخطط التصرف في النفایات بعد ذلك الوقت.

 إسناد مسؤولیة إعداد االستراتیجیة 

 تقییم كفایة المعلومات المتاحة

 تحدید نقاط النھایة الممكنة

 تحدید الخیارات التقنیة الممكنة 

 تحدید االستراتیجیة المثلى 

 إسناد مسؤولیات التنفیذ 

 إعداد خطة تنفیذ االستراتیجیة 

 تنفیذ االستراتیجیة 

 مدخالت غیر كافیة

التنفیذإنشاء آلیة اإلشراف على   



 

٤۰ 

َّ  وینبغي أن تسفر ھذه الخطوة عن مسار عام للتصرف لكل فئة من النفایات المشع ة.                                                                        
 

 یة: تحدید الخیارات التقن۳الخطوة   -۱۱-۳
َّ  المشع ة ینبغي تحدید جمیع الخیارات التقنیة البدیلة المالئمة لفئة من النفایات   بغیة الوصول        

المناسبة منھا  باستبعاد غیر  المحتملة  التقنیة  الخیارات  النھایة. ویمكن تضییق نطاق  نقاط  إلى 
د قاحل وقد  ألسباب مختلفة. فعلى سبیل المثال، قد ال یكون خیار التصریف السائل مناسبا في بل

ال یكون الترمید مقبوال ألسباب تتعلق بحساسیة الجمھور. ویؤمل أن تكون االعتبارات المبینة  
وبیان جدوى عناصر االستراتیجیة المنطبقة في إطار البرامج الوطنیة للتصرف   ۱۰في القسم  

 اق.) مفیدة في ھذا السی۳في النفایات المختلفة األحجام (انظر المرفق الثاني، الجدول 

وستكون النتیجة مجموعة من االستراتیجیات المحتملة للتصرف اآلمن في فئة بعینھا من  
َّ  المشع ةالنفایات        . 

 

 : تحدید االستراتیجیة المثلى٤ الخطوة  -٤-۱۱
 ُ                                                                                  ی ستحسن تحدید االستراتیجیة المثلى بعقد مقارنة بین المزایا والمثالب النسبیة لكل خیار  
                                                            ُ                          من خیارات االستراتیجیة (تحلیل متعدد السمات). ومن المألوف أن ی نظر في المسائل ذات الصلة  
التحقق من أن   التخلص. ویجدر  تقانات المعالجة وترابطھا وتآزرھا مع مختلف نظم  َّ بمختلف                                                                                 

الكافیة  اال والتقنیة  المالیة  الموارد  أن   أي  المعني،  البلد  في  تنفیذھا  یمكن  المختارة  َّ                                   ستراتیجیة                                                        
التحلیل  ی سفر  لم  تنفیذھا. وإن  تمنع  قانونیة  أو  اجتماعیة  أو  أسباب سیاسیة  توجد                                                                           ُ            موجودة وال 

نقاط النھایة                                                                     ُ           المتعدد السمات عن اختیار االستراتیجیة التي یمكن تنفیذھا، فینبغي أن ی عاد تحدید  
 وإعادة تحلیل الخیارات التقنیة الممكنة. 

َّ                                                                 وتجدر اإلشارة إلى أن  نظام التحلیل المتعدد السمات المذكور آنفا قد یناسب البلدان التي                      
َّ  المشع ةبحوزتھا كمیات كبیرة وأنواع عدیدة من النفایات                             َّ           التي ینبغي التصرف فیھا. أم ا في حالة         

َّ  المشع ةاحد أو أنواع قلیلة من النفایات  البلدان التي بحوزتھا نوع و ، فسیكون اختیار االستراتیجیة       
 المثلى مباشرا وواضحا بوجھ عام ویمكن الوصول إلیھ دون إجراء تحلیل رسمي. 

                                                                 ُ               ویتوقع أن تسفر عملیة تحقیق المستوى األمثل ھذه عن استراتیجیة عامة ت بلور فیما بعد  
 في خطة تنفیذ. 

 

 المسؤولیات  إسناد :٥الخطوة   -٥-۱۱
ینبغي إسناد المسؤولیات عن تنفیذ أجزاء محددة من االستراتیجیة، أي لمراحل بعینھا من  
 عملیة التصرف في النفایات (لمعالجة النفایات، التخلص من النفایات) وكذلك للصلة بین ھذه المراحل. 

 ة.وتتمثل النتیجة في بنیة تحتیة لتنفیذ االستراتیجیة مشفوعة بمسؤولیات محدد 



 

٤۱ 

 : اإلشراف على التنفیذ٦الخطوة   -٦-۱۱
ینبغي إنشاء آلیات الرقابة للتحقق من تنفیذ االستراتیجیة في الوقت المناسب (مثل معاییر  
المساءلة واالستعراضات الدوریة). وحتى یتسنى استعراض االستراتیجیة وتحدیثھا دوریا، یجدر  

 تعراض االستراتیجیة). إنشاء آلیات مالئمة (المراحل الرئیسیة لعملیات اس

 ویسفر ذلك عن إنشاء أدوات لإلشراف على تنفیذ االستراتیجیة. 

 

 : التخطیط الطویل األجل۷الخطوة   -۱۱-۷
والخطط   للبرنامج  المتوقع  العمر  تغطي  األجل  طویلة  استراتیجیة  خطة  وضع  ینبغي 

 تتناول المسائل التالیة:الوسیطة للفترات الواقعة بین المراحل الرئیسیة. ویتوخى في الخطط أن 

َّ  المشع ةتقییم بیانات تولید النفایات  —  وأرصدة النفایات المتوقعة بمرور الزمن؛      
تقییم المتطلبات الرئیسیة للمعدات التكنولوجیة والمرافق المناسبة في ضوء توقعات تولید  —

َّ  المشع ةالنفایات   في المستقبل؛        
 ولوجیة واإلسنادیة والمرافق؛تحدید الموارد المالیة الالزمة للمعدات التكن —
 وضع خطة تنفیذیة لفترة المیزنة المقبلة. —

النفایات   في  للتصرف  األجل  طویلة  استراتیجیة  النتیجة  َّ  المشع ةوتكون  (أو         البلد  في 
 للمجرى المحدد من النفایات) تشمل تفاصیل سبل تنفیذھا. 

 
  

 تحدیث السیاسة واالستراتیجیة    -۱۲

تحدی إلى  الحاجة  تدعو  تساعد قد  وقد  آلخر.  حین  من  واالستراتیجیات  السیاسات  ث 
 االعتبارات التالیة في الھیكلة والتحدیث. 

 

 الخبرة المكتسبة  -۱۲-۱
 یجدر استعراض السیاسة واالستراتیجیة الحالیتین وتحلیلھما من حیث: 

الخبرة المكتسبة من تطبیقھما: لتحدید أي أوجھ قصور یمكن تداركھا. ویجوز أن یشمل  —
َّ  المشع ةذلك إدخال تحسینات في الھیاكل الوطنیة للتصرف في النفایات   ، وتوضیح أدوار       

المنظمات الوطنیة ومسؤولیاتھا أو تعدیلھا وإدخال تحسینات في ترتیبات تمویل التصرف  
َّ  المشع ةفي النفایات   في األجل الطویل.      



 

٤۲ 

الخبرة المكتسبة في بلدان أخرى (مثال، البلدان التي لدیھا مسائل مشابھة بشأن التصرف   —
َّ  المشع ةفي الوقود المستھلك والنفایات   ) بحسبانھا وسیلة لتحدید سیاسات واستراتیجیات       

َّ  المشع ةفضل. ویجوز أن یتضمن ذلك تحدید تقانات جدیدة للتصرف في النفایات أ       . 
 

 الظروف الوطنیة الجدیدة  -۱۲-۲
تعدیل  تستدعي  قد  مستجدة  تقنیة  أو  سیاسیة  أو  وطنیة  ظروف  أي  مراعاة   ُ                                                                     ی ستصوب 

 السیاسة واالستراتیجیة، على سبیل المثال:

ترتیبات وسیاسات حكومیة جدیدة، مثل تغییرات منقحة في السیاسة الوطنیة بشأن استیراد  —
َّ  المشع ةالنفایات   أو تصدیرھا؛       

 رافق نوویة أو فتحھا قد تخلق دوافق نفایات جدیدة ینبغي التصرف فیھا؛ إغالق م —
 تأخیرات في إنشاء مرافق خزن النفایات/التصرف فیھا؛  —
 فتح أو إغالق مستودع وطني للنفایات قد یؤثر في الحاجة إلى ترتیبات الخزن؛ —
َّ  المشع ة إتاحة مرافق التصرف في النفایات   — تغیر النظام  اإلقلیمیة أو الثنائیة التي قد         

النفایات   في  للتصرف  َّ  المشع ة الوطني  على        التخلص  أو  الخزن  أو  المعالجة  مثال   ،
 الصعید اإلقلیمي. 

 

 االتفاقات الدولیة الجدیدة  -۱۲-۳
قد یكون لالتفاقات الدولیة التي أصبح البلد طرفا فیھا تبعات على التصرف في الوقود  

َّ  المشع ةالمستھلك والنفایات   ل ذلك أیضا ترتیبات معقودة مع بلدان أخرى بشأن . ویجوز أن یشم     
َّ  المشع ةتصدیر/استیراد المصادر المختومة المھملة والوقود النووي المستھلك والنفایات   المراد        

 خزنھا و/أو التخلص منھا. 
 

 تحدیث السیاسة واالستراتیجیة   -٤-۱۲
الوطنیتین  واالستراتیجیة  السیاسة  على  تغییرات  ت دخل  االستعراض،  ھذا  إلى                             ُ                                               استنادا 

َّ  المشع ةللتصرف في الوقود المستھلك والنفایات   ، عند االقتضاء. وینبغي أن تبادر الحكومة إلى      
إدخال التغییرات على االستراتیجیة الوطنیة وإن كان ینبغي إشراك جمیع األطراف المتضررة 

البلد  أن   في  ینبغي  السیاسة،  في  التغییرات  على  الحكومة  توافق  وعندما  واستشارتھا.  المعني 
المستھلك   الوقود  للتصرف في  الوطنیة  التحتیة  الوطني والبنیة  التشریع  لتعدیل  الحاجة  تراعى 

َّ  المشع ةوالنفایات   . وینبغي أن تكون المبادرة في إدخال تغییرات في الخطط االستراتیجیة لمالكي       
               ُ                                                      یات وإن كان ی ستحب، في ھذه الحالة أیضا، استشارة جمیع األطراف المعنیة.النفا



 

٤۳ 

 المراجع
االتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفایات   ] ۱[ 

َّ  المشع ة  االجتماع  )؛ انظر  ۱۹۹۸، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فیینا ( INFCIRC/546، الوثیقة       
 االستعراضي الثاني: 

https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/joint-
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 المرفق األول 

 السیاسة واالستراتیجیة النموذجیتان لبلد لدیھ  
َّ  المشع ةیرة من النفایات صغكمیة        

 
 مقدمة   -۱-۱

َ ت ع    ھیمكن وضعھ لبلد لدی ُّ                                                         د  السیاسة واالستراتیجیة الموضوعتان في ھذا السیاق مثاال لما   ُ 
َّ  المشع ةكمیة صغیرة من النفایات   المراد التصرف فیھا، وھو یستند إلى االرشادات الواردة في         

الجزء الرئیسي من التقریر واختیرت منھ عناصر لتناسب متطلبات بلد افتراضي (البلد سین).  
َّ  المشع ةوفي ھذا البلد، تنشأ النفایات   البحث والتطویر في المجال  من االستعمال المحدود لمرافق         

َّ  المشع ةالنووي، على سبیل المثال مفاعل للبحوث، ومن االستعمال الضیق النطاق للنویدات   في         
َّ                                                         الصناعة والطب. ویفترض أن  ھذا البلد لیس لدیھ مفاعالت للقوى النوویة أو صناعات تعدین                          

َّ  مشع ة ُ           ت نتج نفایات  َّ ع      ُ                وال ت ولد فیھ مواد مش      ة الطبیعیة. ة موجودة في البیئ 

َّ                                                                ویفترض أن  التشریع موجود في البلد سین وبھ أحكام تنص على الحمایة من اآلثار            
عن   األساسیة  المعلومات  أن   أیضا  وی فترض  المؤینة.  اإلشعاعات  عن  الناشئة  َّ                       الضارة               ُ                                      

َّ  المشع ة المصادر   َّ والنویدات المشع          ة المستخدمة والتقدیرات التقریبیة لكمیات النفایات اآلنیة                 
 لمستقبلیة متاحة. وا 

وھما   ومباشرتان  بسیطتان  سین  للبلد  المعدتان  واالستراتیجیة  األنواع  توالسیاسة   ّ ِ            بی  نان 
َّ  المشع ةالقلیلة والكمیات الصغیرة من النفایات   التي ینبغي التصرف فیھا. وفي حالة البلدان التي        

َّ المشع  لدیھا عدد أكبر من أنواع النفایات وكمیات أعلى من النفایات      ُ                     ، ت زاد عناصر إضافیة إلى ة     
 السیاسة واالستراتیجیة. 

لمن   معینا  یكون  أن  ھو  واالستراتیجیة  السیاسة  نموذج  من  المنشود  الوحید  والغرض 
َّ  المشع ةیشاركون في إعداد السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة للتصرف في النفایات   . وفي وضع      

 حقیقي، ال بد من وضع ھذه السیاسات واالستراتیجیات في ضوء الظروف السائدة في  ذلك البلد. 
 

 السیاسة النموذجیة   -۱-۲
 القصد     -۱-۲-۱

ُ                                          تح دد السیاسة مقاصد التصرف اآلمن في النفایات   َّ  المشع ة    في البلد سین وأھدافھ. وھي تحدد         
َّ  المشع ة أیضا مسؤولیات المنظمات والھیئات المعنیة بالتصرف في النفایات    في البلد سین وأدوارھا.       



 

٥۰ 

 المبادئ العامة  -۱-۲-۲

متطلبا مع  السیاسة  وجمیع  تتسق  المعنیة  الدولیة  والمبادئ  الوطني  التشریع  نظام  ت 
ّ ِ                  االتفاقات الدولیة التي یوق  ع علیھا البلد سین.                          

 

 بیان السیاسة   -۱-۲-۳

تضع حكومة البلد سین (أو الوزارة المحددة) اإلطار التشریعي والتنظیمي للتصرف   (أ)  
َّ  المشع ةاآلمن في النفایات   ویتضمن ھذا اإلطار نظاما للترخیص ألنشطة التصرف في         

َّ  المشع ةالنفایات   التراخیص        وإصدار  واللوائح  التشریع  تنظیمیة إلعمال  ھیئة  وت عی  ن   .                                                       ِ ّ  ُ    
(یمكن أن تكون المنظمة نفسھا المسؤولة عن إعمال التشریع واللوائح الخاصة بالحمایة  

 من اإلشعاع)؛ 

وزارة المحددة) ھیئة وطنیة للتصرف في النفایات تكون  ُ                           ت نشئ حكومة البلد سین (أو ال (ب)  
النفایات   في  التصرف  عن  َّ  المشع ةمسؤولة  والخزن          والمعالجة  الجمع  (أي  البلد  في 

 والتخلص)؛

(المالیة والتقنیة والبشریة) الستدامة  (ج)   الموارد  لتوفیر  البلد سین ترتیبات  تضع حكومة 
ظیمیة وتنفیذ استراتیجیة التصرف في النفایات  منظمة التصرف في النفایات والھیئة التن

َّ  المشع ة  ؛     

ّ ِ یكون حاملو تراخیص المرافق التي تول    (د)   َّ  مشع ةد نفایات                                    مسؤولین عن التصرف اآلمن       
النفایات   َّ  المشع ةفي  النفایات. وتكون         النفایات ھذه  في  التصرف  تقبل منظمة  أن  إلى 

َّ  المشع ةمن في النفایات  منظمة التصرف في النفایات مسؤولة عن التصرف اآل بما في         
َّ  المشع ةذلك المصادر   المھملة التي ال یمكن تحدید مالكھا؛       

َّ  مشع ة                                  َّ          یتخذ حاملو تراخیص المرافق التي تول د نفایات   )  ھ( َّ  المشع ةتدابیر لتقلیل تولید النفایات              
 إلى أدنى حد؛

في     ُّ د   ُ ِ ت ع   (و)   التصرف  ترتیبات  بالتفصیل  تبی  ن  استراتیجیة  النفایات  في  التصرف                                        ّ ِ                              منظمة 
َّ  المشع ةالنفایات   في األجل الطویل في البلد سین لكي تعتمدھا الحكومة؛       

َّ  المشع ة   ُ               ال ت ستورد النفایات  (ز)        ُ  َّ                      أو ت صد ر إال بموافقة الحكومة؛      

َّ  مشع ةالال توافق حكومة البلد سین على استیراد المصادر   (ح)  ِّ   المختومة إال إذا كان المور  د                                 
 یقبلھا للتخلص منھا عند نھایة عمرھا المفید؛ 

ّ ِ تھی    (ط)   المستھلك    النووي  الوقود  السبل إلعادة  المحددة)  الوزارة  البلد سین (أو  ئ حكومة 
 الناشئ عن مفاعالت البحوث إلى بلده األصلي؛



 

٥۱ 

النفایات   (ي)   في  التصرف  أنشطة  جمیع  َّ  المشع ة ُ                                   ت جرى  و        وشفافة  منفتحة  یاح  یبطریقة 
ذلك  یخالف  ال  حین  النفایات  في  التصرف  عن  المعلومات  على  االطالع  للجمھور 

 القوانین وال یمس باألمن والدفاع على الصعید الوطني.
 

 االستراتیجیة النموذجیة  -۱-۳

 القصد  -۱-۳-۱

النفا في  للتصرف  التقنیة  والتدابیر  الوسائل  االستراتیجیة  ھذه  َّ  المشع ةیات   ُ                                                              ت حدد  في         
 سین. البلد 

 

 بیان االستراتیجیة   -۱-۳-۲

المدى  (أ)   الطویلة  االستراتیجیة  الخطة  وفق  النفایات  في  التصرف  منظمة  أنشطة   ُ                                                                       ت نفذ 
 وخطط التنفیذ السنویة، رھنا بموافقة الحكومة؛

َّ  المشع ة ُ                                            ت جري منظمة التصرف في النفایات جردا للنفایات   (ب)    الموجودة في البلد ومن بینھا         
َّ  المشع ةتوقعا بالنفایات     ُّ د                      ُ ِ النفایات الموروثة وت ع                           ُ  َّ         المتوقعة في المستقبل. وی حد ث الجرد         

   ُ                    وت حفظ سجالت مالئمة عنھ؛ 

أساسا للجرد الوطني   تضع منظمة التصرف في النفایات نظاما لتصنیف النفایات یكون (ج)  
َّ  المشع ةللنفایات   ؛      

 ُ                                                                             ت نشئ منظمة التصرف في النفایات، بالتعاون مع الھیئة التنظیمیة، قاعدة بیانات عن   (د)   
َّ  مشع ةالمرافق التي تولد نفایات     مشفوعة بتفاصیل عن طبیعة النفایات المعنیة وكمیاتھا،      
 ؛ وتحافظ على ھذه القاعدة

ِّ                          تضع منظمة التصرف في النفایات وتشغ  ل نظاما لجمع كل النفایات   )  ھ( َّ  المشع ة                                  في البلد         
سین وتصنیفھا ونقلھا وخزنھا ومعالجتھا. ولھذا الغرض، تحدد منظمة التصرف في  

 النفایات شروط قبول النفایات من الجھات التي تولدھا؛ 

َّ  المشع ة مل من جمیع النفایات  تھیئ منظمة التصرف في النفایات الوسائل للتخلص المحت (و)          
 في البلد سین وفق االستراتیجیة المعتمدة؛ 

تقدم منظمة التصرف في النفایات إلى الحكومة تقریرا سنویا عن األنشطة المجراة أثناء   (ز)  
َّ  المشع ةالفترة المشمولة بالتقریر وعن كمیات النفایات   التي تم التصرف فیھا وأنواعھا        

 وأي مسائل أخرى في ھذا الشأن.



  

٥۲ 
 

 

الجدول ثانیا
-۱

-  
ف في النفایات 

صر
لمحة عامة عن الخیارات التقنیة للت

َّة المشع
 

نوع  
ت 

النفایا
 

ب 
رت

ت 
النفایا

 
صدر

الم
 

المعالجة 
 

شكل دفق  
 

ز  مركَّ
 

ف الدفق  
تكیی

ز  المركَّ
 

شكل الدفق  
ف

المنظَّ
 

ف الدفق  
تكیی

 
ف

المنظَّ
 

ص من  
خیار التخل

ت المكیفة 
النفایا

 

سائلة
 

معفاة 
 

صادر مختلفة 
م

 
ف في 

صری
ت

البیئة 
 

 ال  
غیر متاح  

 
 ال

غیر متاح
 

غیر متاح
 

ت 
النفایا

صیرة 
الق

العمر جدا
 

ث، 
المفاعل، البحو

االستعمال الطبي 
 

ضمحالل 
الخزن لال

 
ف في البیئة 

صری
الت

 
غیر متاح

 
 ال  

غیر متاح  
 

غیر متاح
 

ت 
النفایا

ضعیفة 
ال

االشعاع جدا 
 

اإلخراج من الخدمة، 
صالح  

ث، است
البحو

الموقع، 
ت  

االستعماال
الطبیة

 

ضمحالل، 
خزن لال

ت  
تبخر، عملیا

األغشیة، تبادل أیوني 
 

مركز، 
ت

راتنجا
مستھلكة، أغشیة   

 
سمنتة 

 
سائل

 
ف في البیئة 

صری
ت

 
ب  

خندق سطحي، مك
ت، 

النفایا
ص 

التخل
على مقربة من سطح  

ض
األر

 

ت 
نفایا

ضعیفة 
اإلشعاع 

 

ت 
تشغیل المفاعال

وإخراجھا من الخدمة،  
انتاج النظائر، تعدین  
الیورانیوم  وتجھیزه،  
صنیع الوقود، إعادة  

ت
معالجة الوقود 

المستھلك
 

معالجة كیمیائیة، تبادل  
ت  

أیوني، عملیا
األغشیة، تبخر  

 

حمأة، 
ت

راتنجا
مستھلكة، أغشیة،    

ت 
مركزا

 

تقییر، سمنتة،  
بلمرة، حاویة 

ت  
على مستویا

عالیة من  
السالمة

 

سائل
 

ف في البیئة 
صری

ت
 

ص على مقربة  
تخل

ض 
من سطح األر

 

ت 
نفایا

متوسطة  
اإلشعاع 

 

ت 
تشغیل المفاعال

وإخراجھا من الخدمة،  
إعادة معالجة الوقود 

المستھلك
 

معالجة كیمیائیة، تبادل  
ت  

أیوني، عملیا
األغشیة، تبخر  

 

حمأة، 
ت

راتنجا
  

ت
مستھلكة، مركزا

 
تقییر، سمنتة 

 
ضعیفة 

ت 
نفایا

اإلشعاع سائلة،  
ت العوادم

غازا
 

ت  
انظر: سائل نفایا

ضعیفة اإلشعاع، غاز  
ضعیفة 

ت 
نفایا

اإلشعاع  
 

ص في عمق  
تخل

وسیط 
 

 المرفق الثاني



  

٥۳ 
 

الجدول ثانیا
-۱

-  
ف في النفایات 

صر
لمحة عامة عن الخیارات التقنیة للت

َّة (تابع)  المشع
 

نوع  
ت 

النفایا
 

ت
ب النفایا

رت
 

صدر
الم

 
المعالجة 

 
شكل دفق  

 
ز  مركَّ

 
ف الدفق  

تكیی
ز  المركَّ

 
شكل الدفق  

ف
المنظَّ

 
ف الدفق  

تكیی
 

ف
المنظَّ

 
ص من  

خیار التخل
ت المكیفة 

النفایا
 

 
ت قویة  

نفایا
اإلشعاع 

 
إعادة 

المستھلكمعالجة الوقود 
  

تبخر
 

سائل، حمأة
 

ُّج  تزج
 

ت متوسطة  
نفایا

اإلشعاع سائلة،  
ت العوادم

غازا
 

ت  
انظر: سائل نفایا

متوسطة اإلشعاع،  
ت متوسطة  

غاز نفایا
اإلشعاع  

 

ص جیولوجي
تخل

 

 
ت 

نفایا
ضویة  

ع
متوسطة  
االشعاع 

 

ث، تشغیل  
البحو

ت، إعادة 
المفاعال

معالجة الوقود 
المستھلك
  

ترمید
ص،  

صا
، امت

تقطیر، أكسدة رطبة،  
تحلل قلوي 

 

 
ت، مواد  

مرشحا
ضوي  

صة، سائل ع
ما

 
سمنتة، بلمرة

 
سائل، غاز  

عوادم 
 

ف  
صری

إعادة تدویر، ت
في البیئة 

 
ص على مقربة  

تخل
ض 

من سطح األر
 

ت 
جسیما
غازیة 

ومحمولة 
جوا

 

ت 
نفایا

ضعیفة 
اإلشعاع 

 

ت، 
تشغیل المفاعال

انتاج النظائر، معالجة  
ت 

النفایا
 

ص،  
صا

ترشیح، امت
تنقیح 

 
ض 

ت، أحوا
مرشحا

ص، سوائل 
صا

امت
 

ضم، تعبئة  
ر

َّعة، سمنتة   مجم
 

غاز 
 

ف في البیئة 
صری

ت
 

ص على مقربة  
تخل

ض 
من سطح األر

 

ت 
نفایا

متوسطة  
اإلشعاع 

 

إعادة معالجة الوقود 
المستھلك، معالجة 

ت 
النفایا

 

ص،  
صا

ترشیح، امت
تنقیح
  

ض 
ت، أحوا

مرشحا
ص، 

صا
امت

سوائل 
 

ضم، تعبئة  
ر

زائدة، سمنتة  
 

غاز 
 

ف في البیئة 
صری

ت
 

ص على مقربة  
تخل

ض 
من سطح األر

 

صلبة
 

معفاة 
 

صادر مختلفة 
م

 
 ال

غیر متاح  
 

غیر متاح
 

غیر متاح
 

غیر متاح
 

غیر متاح
 

 
ت 

نفایا
صیرة العمر 

ق
جدا

 

ث، االستعمال  
البحو
الطبي

 
ضمحالل 

خزن لال
 

 ال
غیر متاح

 
 ال

غیر متاح
 

غیر متاح
 



  

٥٤ 
 

 
  

الجدول ثانیا
-۱

-  
ف في النفایات 

صر
لمحة عامة عن الخیارات التقنیة للت

َّة (تابع)  المشع
 

نوع  
ت  
النفایا

 
ب 

رت
ت  
النفایا

 
صدر

الم
 

المعالجة 
 

شكل دفق  
 

ز  مركَّ
 

ف الدفق  
تكیی

ز  المركَّ
 

شكل الدفق  
ف

المنظَّ
 

ف الدفق  
تكیی

 
ف

المنظَّ
 

ص من  
خیار التخل

ت المكیفة 
النفایا

 

 
ضعیفة 

ت 
نفایا

اإلشعاع جدا 
 

صالح الموقع،  
است

ث، إخراج المفاعل  
البحو

من الخدمة، االستعمال  
الطبي

 

ضمحالل، 
خزن لال
تجزئة 

 
ب

صل
 

غیر متاح
 

ب
صل

 
ف  

صری
إعادة تدویر/ت

في البیئة 
 

 

ب  
خندق سطحي، مك

ص على  
ت، تخل

النفایا
ض 

مقربة من سطح األر
 

 
ضعیفة 

ت 
نفایا

اإلشعاع 
 

ت 
تشغیل المفاعال
وإخراجھا من 

انتاج النظائر  الخدمة،  
صنیع  

واستعمالھا، ت
الوقود، إعادة معالجة  

الوقود المستھلك
 

ضم زائد،
ضم، ر

ر
  

ب، تجزئة  
ترمید، تذوی

 
ب، رماد، سبائك

صل
 

حشو، تعبئة  
َّعة  مجم

 
غاز العوادم 

 
ت  

انظر: غاز نفایا
ضعیفة اإلشعاع 

 
ص على مقربة من  

تخل
سطح  

ض 
األر

 ،  
ص  

التخل
صادر المختومة  

من الم
المھملة 
  

ص داخل حفر  
التخل

 

 
ت 

نفایا
متوسطة  
اإلشعاع 

 

ت 
تشغیل المفاعال

وإخراجھ امن الخدمة،  
انتاج النظائر، إعادة  

معالجة الوقود المستھلك
 

ضم زائد،   
ضم، ر

ر
ب، تجزئة  

تذوی
 

ب
صل

 
حشو، تعبئة زائدة 

 
 

 ال
غیر متاح

 
ص في أعماق  

تخل
ص  

وسیطة، تخل
جیولوجي، 
لت ا   

ص من  
خل

صادر المختومة  
الم

المھملة داخل حفر ال 
سبر 

 

 
ت قویة  

نفایا
اإلشعاع

   
صادر  

استعمال الم
المختومة 

 َّ المشع
 

 

َّعة ف، تعبئة مجم
تغلی

 
 ال

غیر متاح
 

 ال
غیر متاح

 
ص في أعماق  

التخل
ص  

وسیطة، التخل
الجیولوجي،  

ص  
التخل

صادر المختومة  
من الم

المھملة داخل حفر  
ص 

التخل
 



  

٥٥ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۲
-  

لمحة عامة عن 
ف المقترحة لدوافق نفایات محددة 

صر
نقاط النھایة للت

 
 

ت 
دفق النفایا

َّة المشع
 

نقطة النھایة
 

 خزن طویل
 األجل* 

 خزن 
 لالضمحالل 
 

 خندق سطحي

 سد المخلفات

 مرفق سطحي 
 ھندسي  
 

 مرفق وسیط
 العمق 

 مستودع 
 جیولوجي 

 مرفق التخلص
 داخل حفر السبر  

صیرة العمر 
ت ق

نفایا
جاد

 

حجم 
ض 

منخف
 

+ 
++

 
+ 

+ 
+ 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ   
صادیا 

تقنیا واقت
 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ تقنیا  

صادیا
واقت

 

ممكن ولكن ینبغي  
تقییمھ تقنیا  
صادیا

واقت
 

حجم كبیر
 

+ 
++

 
+ 

+ 
ممكن ولكن ینبغي  

تقییمھ تقنیا  
صادیا

واقت
 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ   
صادیا 

تقنیا واقت
 

ممكن ولكن  
ینبغي  

تقییمھ تقنیا  
صادیا

واقت
 

ب  
غیر ممكن ألسبا

تقنیة
 

ضعیفة 
ت 

نفایا
اإلشعاع جدا 

 

ض
حجم منخف

 
ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ  
صادیا

تقنیا واقت
 

+ 
++

 
++

 
+ 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ   
صادیا 

تقنیا واقت
 

غیر ممكن  
ب تقنیة 

ألسبا
 

ممكن ولكن ینبغي  
تقییمھ تقنیا  
صادیا

واقت
 

حجم مرتفع
 

ممكن 
ولكن  
ینبغي تقییمھ  
صادیا

تقنیا واقت
 

+ 
++

 
++

 
+ 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ   
صادیا 

تقنیا واقت
 

غیر ممكن  
ب تقنیة 

ألسبا
 

ب  
غیر ممكن ألسبا

تقنیة
 

ضعیفة 
ت 

نفایا
اإلشعاع 

 

ض
حجم منخف

 
+ 

ممكن ولكن 
ینبغي  

تقییمھ 
تقنیا  
صادیا

واقت
 

++
 

++
 

++
 

++
 

+ 
+ 

حجم مرتفع
 

+ 
ممكن ولكن 

ینبغي  
تقییمھ 

تقنیا  
صادیا

واقت
 

+ 
+ 

++
 

++
 

+ 
ب  

غیر ممكن ألسبا
تقنیة

 

 
  



  

٥٦ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۲
-  

ف المقترحة لدوافق نفایات محددة (تابع) 
صر

لمحة عامة عن نقاط النھایة للت
 

 

ت 
دفق النفایا

َّة المشع
 

 نقطة النھایة

 خزن طویل
األجل*   

 خزن 
لالضمحالل   

 

 خندق سطحي

 سد المخلفات

سطحي مرفق   
ھندسي    

 مرفق وسیط
العمق   

 مستودع 
جیولوجي   

 مرفق التخلص
داخل حفر  

 السبر

ت متوسطة  
نفایا

اإلشعاع 
 

ض
حجم منخف

 
+ 

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

+ 
++ 

++ 
+ 

حجم كبیر
 

+ 
ب  

غیر ممكن ألسبا
تتعلق 

باألمان 
 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

++ 
++ 

ب  
غیر ممكن ألسبا

 تقنیة

وقود نووي  
ت قویة  

مستھلك/نفایا
اإلشعاع 

 

 
+ 

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

ب  
غیر ممكن ألسبا

تتعلق 
باألمان 

 
غیر ممكن  

ب تتعلق  
ألسبا

 باألمان

 غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

++ 
ب  

غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

ض أمان  
خدمة استعرا

صمیم 
الت

 

صیرة العمر 
ق

 
+ 

+ 
+ 

ممكن ولكن ینبغي  
تقییمھ تقنیا  
صادیا

 واقت

++ 
+ 

+ 
+ 

طویلة العمر
 

+ 
ب  

غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

+ 
++ 

++ 
++ 

صدر مشع  
م

مستھلك قوي  
اإلشعاع 

 

+ 
ب  

غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

غیر ممكن  
ب تتعلق  

ألسبا
 باألمان

++ 
++ 

++ 

 



  

٥۷ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۲
-  

ف المقترحة لدوافق نفایات محددة (تابع) 
صر

لمحة عامة عن نقاط النھایة للت
 

 

ت 
دفق النفایا

َّة المشع
 

 نقطة النھایة

 خزن طویل
األجل*   

 خزن 
لالضمحالل   

 

 خندق سطحي

 سد المخلفات

 مرفق سطحي 
ھندسي    

 مرفق وسیط
العمق   

 مستودع 
جیولوجي   

 مرفق التخلص
داخل حفر السبر    

مادة 
َّة مشع

 
موجودة  

في البیئة الطبیعیة 
 

ض
حجم منخف

 
ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ  
صادیا

 تقنیا واقت

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

++ 
++ 

+ 
+ 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ تقنیا  

صادیا
 واقت

ممكن ولكن ینبغي  
تقییمھ تقنیا  
صادیا

 واقت

حجم كبیر
 

ممكن ولكن  
ینبغي  

تقییمھ  
صادیا

 تقنیا واقت

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

++ 
++ 

ممكن ولكن ینبغي  
تقییمھ تقنیا  
صادیا

 واقت

 ممكن ولكن  
 ینبغي تقییمھ  

صادیا
 تقنیا واقت

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ تقنیا  

صادیا
 واقت

ب  
غیر ممكن ألسبا

 تقنیة

تعدین الیورانیوم  
وتجھیزه

 

ض
حجم منخف

 
ممكن ولكن  

ینبغي  
تقییمھ  
صادیا

 تقنیا واقت

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

+ 
++ 

+ 
+ 

+ 
ممكن ولكن ینبغي  

تقییمھ تقنیا  
صادیا

 واقت

حجم كبیر
 

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ  
صادیا

 تقنیا واقت

ب  
غیر ممكن ألسبا
 تتعلق باألمان 

+ 
++ 

ممكن ولكن ینبغي  
تقییمھ تقنیا  
صادیا

 واقت

 ممكن ولكن  
 ینبغي تقییمھ  

صادیا
 تقنیا واقت

ممكن ولكن  
ینبغي تقییمھ تقنیا  

صادیا
 واقت

ب  
غیر ممكن ألسبا

 تقنیة

.    
  * 

ت الم
الخزن طویل األجل نقطة نھایة فقط للنفایا

خز
نة 

ضمحالل 
لال

ص
ب أن یتبعھ خیار التخل

؛ وفي غیر ذلك، یج
 . 

 
 :++

 
ضل 

الخیار المف
 

 
 :+ 

 
حل مقبول

 
 

 



  

٥۸ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۳
-  

َّة أو تنقیحھا ف في النفایات المشع
صر

صر ینبغي مراعاتھا أثناء إعداد استراتیجیة للت
عنا

 
 

 
ف

بلد الحالة أل
۱ 

بلد الحالة باء
۲ 

بلد الحالة جیم
۳ 

بلد الحالة دال
٤ 

بلد الحالة ھاء
٥ 

صیاغة االستراتیجیة
ت الرئیسیة لمرحلة 

المتطلبا
 

صید الوطني 
الر

 
   

•  
ت

ف النفایا
صنی

ت
 ؛  

   
•  

ت وأنواعھ
ت النفایا

أكمیا
 ا؛

   
•  

ت
ف النفایا

صی
تو

 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

ت 
ف في النفایا

صر
ت الوطنیة للت

السیاسا
َّة المشع

 
الموجودة أو قید اإلعداد  

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 

ت في البلد (أو في الخارج) 
ت لمالكي النفایا

ف في النفایا
صر

ت الت
استراتیجیا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
ب

حس
 

ت 
احتیاجا
البرنامج

 
ب

حس
 

ت 
احتیاجا
البرنامج

 
ت 

ب احتیاجا
حس

البرنامج
 

ت 
ف في النفایا

صر
توافر مرافق الت

َّة المشع
 

التي یمكن النفاذ إلیھا 
الحالیة منھ
 ا

و/أو  
المتوقعة

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
ب

حس
 

ت 
احتیاجا
البرنامج

 
ب

حس
 

ت 
احتیاجا
البرنامج

 

ت 
ف في النفایا

صر
توافر الموارد واألموال لدعم الت

َّة المشع
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

النظام التنظیمي القائم  
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

صالحھم 
صلحة وم

ب الم
صحا

ت أ
توقعا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 
مطلوبة بأكملھا

 

 

  



  

٥۹ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۳
-  

َّة أو تنقیحھا (تابع) ف في النفایات المشع
صر

صر ینبغي مراعاتھا أثناء إعداد استراتیجیة للت
عنا

 
 

 
ف

بلد الحالة أل
۱ 

بلد الحالة باء
۲ 

بلد الحالة جیم
۳ 

بلد الحالة دال
٤ 

بلد الحالة ھاء
٥ 

صیاغة 
ت التقنیة التي ینبغي مراعاتھا في مرحلة 

الخیارا
االستراتیجیة

 

ت الغازیة والسائلة
ف المأذون بھ للنفایا

صری
الت

 

ف
صری

الت
 

ینبغي مراعاتھا
 

ینبغي مراعاتھا
 

ینبغي مراعاتھا
 

ینبغي مراعاتھا
 

ینبغي مراعاتھا
 

صیرة العمر جدا
ت ق

نفایا
 

ضمحالل حتى رفع الرقابة
خزن اال

 
ینبغي مراعاتھا

 
ینبغي مراعاتھا

 
ینبغي مراعاتھا

 
ینبغي 

مراعاتھا
 

ال ینطبق 
 

ضعیفة اإلشعاع جدا 
صلبة 

ت 
نفایا

 

المعالجة:
 

   
•  

فرز الت
ربة 

 ،
و

الخرسانة
 ،

وال
ت

نفایا
 

الملوثة
 

   
•  

صر الكبیرة؛
تجزئة العنا

 
   

•  
 

ضم؛
الر

 
   

•  
الترمید 

 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

یمكن النظر في  
ض 

بع
ت

الخیارا
 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
غیر مطلوبة عادة 

 

الخزن 
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

قد تكون مطلوبة 
 

مطلوبة بأكملھا
 

ص 
التخل

– 
ضعیفة اإلشعاع جدا

ت 
ب نفایا

مك
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

قد تكون مطلوبة 
 

مطلوبة بأكملھا
 

  



  

٦۰ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۳
-  

َّة أو تنقیحھا (تابع) ف في النفایات المشع
صر

صر ینبغي مراعاتھا أثناء إعداد استراتیجیة للت
عنا

 
 

 
ف

بلد الحالة أل
۱ 

بلد الحالة باء
۲ 

بلد الحالة جیم
۳ 

بلد الحالة دال
٤ 

بلد الحالة ھاء
٥ 

ضعیفة ومتوسطة اإلشعاع 
ت 

نفایا
 

ت 
ت معالجة النفایا

خیارا
ت الناشئة عن ذلك): 

السائلة (النفایا
 

   
•  

الطرائق التقنیة (الحمأة)؛ 
 

   
•  

ت)؛
التبخر (المركزا

 
   

•  
التبادل األیوني (ال

ت
راتنجا

 )؛
   

•  
الطرائق الغشائیة

 
ت/األغشیة)؛

(المرشحا
 

   
•  

ت، الحمأة)  
ث، المرشحا

الترمید (الرماد، الخب
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 

ت الناشئة)
ت الغازیة (النفایا

ت معالجة النفایا
خیارا

 : 
   

•  
ض 

نظم غاز العوادم (أحوا
ت، حمأة)؛ 

صة، مرشحا
ما

 
   

•  
صل الغاز (قواریر)

ف
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 

صلبة:
ت ال

ت معالجة في النفایا
خیارا

 
   

•  
التجزئة؛

 
   

•  
الترمید؛ 
  

   
•  

ضم؛
الر

 
   

•  
صھر

ال
 

جمیع 
ت 

الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 

ت السائلة: 
ف النفایا

ت تكیی
خیارا

 
   

•  
السمتنیة؛

 
   

•  
التقییر؛ 

 
   

•  
البلمرة؛

 
   

•  
التزجی

 ج

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
جمیع 

ت 
الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 

 



  

٦۱ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۳
-  

َّة أو  تنقیحھا (تابع)  ف في النفایات المشع
صر

صر ینبغي مراعاتھا أثناء إعداد استراتیجیة للت
عنا

 
 

 
ف

بلد الحالة أل
۱ 

بلد الحالة باء
۲ 

بلد الحالة جیم
۳ 

بلد الحالة دال
٤ 

بلد الحالة ھاء
٥ 

صلبة 
صلبة والم

ت ال
ف النفایا

ت تكیی
خیارا

 : 
   

•  
ف؛ 

التغلی
 

   
•  

ت؛
ضع في حاویا

الو
 

   
•  

التعبئة المجمعة؛
 

   
•  

ت عالیة السالمة
حاویا

 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 

الخزن:
 

   
•  

ضمحالل؛
الخزن لال

; 
   

•  
الخزن إلى حین  

ص؛
التخل

 
   

•  
ت طویل) 

الخزن الممتد (لوق
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 

ضعیفة اإلشعاع
ت ال

ص من النفایا
التخل

 : 
   

•  
مستودع على مقربة من سطح 

ض 
األر

 ؛
   

•  
مستودع جیولوجي 

 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 

ت المتوسطة اإلشعاع
ص من النفایا

التخل
 : 

   
•  

مستودع جیولوجي 
 

ضي النظر فیھ 
یقت

 
ضي 

یقت
النظر فیھ 

 
یمكن النظر فیھ 

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 

ت القویة اإلشعاع والوقود المستھلك
النفایا

 

خزن الوقود المستھلك 
: 

   
•  

ض؛
ب في أحوا

الخزن الرط
 

   
•  

ت/أقبیة
ف في حاویا

الخزن الجا
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي 
تقت

النظر فیھا 
 

ال ینطبق 
 

ال ینطبق 
 

 



  

٦۲ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۳
-  

َّة أو تنقیحھا (تابع) ف في النفایات المشع
صر

صر ینبغي مراعاتھا أثناء إعداد استراتیجیة للت
عنا

 
 

 
ف

بلد الحالة أل
۱ 

بلد الحالة باء
۲ 

بلد الحالة جیم
۳ 

بلد الحالة دال
٤ 

بلد الحالة ھاء
٥ 

ف الوقود المستھلك 
تكیی

ص منھ
للتخل

 : 
   

•  
ف؛ 

التغلی
 

   
•  

ص
التعبئة المجمعة للتخل

 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

یمكن النظر فیھ 
 

ال ینطبق 
 

ال ینطبق 
 

صلبة 
ت ال

معالجة النفایا
القویة

 
اإلشعاع 

 : 
   

•  
التجزئة

 
ضي النظر فیھ 

یقت
 

ضي النظر فیھ 
یقت

 
یمكن النظر فیھ 

 
ال 

ینطبق 
 

ال ینطبق 
 

ت السائلة القویة اإلشعاع
ف النفایا

تكیی
 : 

   
•  

التزجیج؛
 

   
•  

ص؛
ف للخزن/التخل

التغلی
 

   
•  

التعبئة المجمعة
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 

ت القویة اإلشعاع: 
خزن النفایا

 
   

•  
ص؛

الخزن إلى حین التخل
 

   
•  

الخزن الطویل األجل
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت

 جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا

 تقت
(للوقود المستھلك)

 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 

ت القویة اإلشعاع 
ص من الوقود المستھلك/ النفایا

التخل
 : 

   
•  

مستودع جیولوجي مع/د
ون 

إمكانیة االسترجاع
 

ضي 
یقت

النظر فیھ 
 

ضي النظر فیھ
 یقت

(للوقود المستھلك)
 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
ال ینطبق 

 
ال ینطبق 

 

صادر اإلشعاع المختومة المھملة 
م

 

صلي  
صانع األ

اإلرجاع إلى ال
 

ضي النظر فیھ 
یقت

 
ضي النظر فیھ 

یقت
 

ضي النظر فیھ 
یقت

 
ضي النظر فیھ 

یقت
 

ال ینطبق 
 

  



  

٦۳ 
 

   
الجدول ثانیا

 -۳
-  

َّة أو تنقیحھا (تابع) ف في النفایات المشع
صر

صر ینبغي مراعاتھا أثناء إعداد استراتیجیة للت
عنا

 
 

 
ف

بلد الحالة أل
۱ 

بلد الحالة باء
۲ 

بلد الحالة جیم
۳ 

بلد الحالة دال
٤ 

بلد الحالة ھاء
٥ 

المعالجة:
 

   
•  

ف؛ 
التغلی

 
   

•  
صفوفة معدنیة 

ت في م
التثبی

 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ال ینطبق 
 

ص
ف للخزن والتخل

التكیی
 : 

   
•  

ف
التغلی

 
ضي النظر فیھ 

یقت
 

ضي النظر فیھ 
یقت

 
ضي النظر فیھ 

یقت
 

ضي النظر فیھ 
یقت

 
ال ینطبق 

 

صدر
ب نوع الم

ت الخزن محددة حس
خیارا

 : 
   

•  
ضمحالل؛

الخزن حتى اال
 

   
•  

الخزن ك
ضعیفة ومتوسطة اإلشعاع

ت 
نفایا

 ؛
   

•  
ت قوی

الخزن كنفایا
 ة

اإلشعاع
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي 

تقت
النظر فیھا 

 
ال ینطبق 

 

صدر
ب نوع الم

ص محددة حس
ت التخل

خیارا
: 

   
•  

ضعیفة اإلشعاع؛
ت 

موقع مشترك مع نفایا
 

   
•  

ت قویة اإلشعاع؛
ت متوسطة اإلشعاع/نفایا

موقع مشترك مع نفایا
 

   
•  

حفر السبر
 

ت 
جمیع الخیارا

ضي النظر فیھا 
تقت

 
ت 

جمیع الخیارا
ضي النظر فیھا 

تقت
 

یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

 
یمكن النظر في  
ت

ض الخیارا
بع

(حفرة السبر   
مثال)
  

ال ینطبق 
 

ت من أجل
ف دوافق النفایا

ف في مختل
صر

ت التقنیة للت
ت التآزر بین الخیارا

مجاال
: 

   
•  

المعالجة؛ 
 

   
•  

الخزن؛
 

   
•  

ص
التخل

  

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

مطلوبة بأكملھا
 

ض  
یمكن تحدید بع

ت التآزر 
مجاال

 
ض  

یمكن تحدید بع
ت التآزر 

مجاال
 

 ۱   
ث والتطویر  

ت القوى النوویة ومرافق دورة الوقود األمامیة والخلفیة واالستعمال الواسع النطاق لمرافق البح
َّة من محطا ت المشع

النفایا
ب. 

صناعة والط
ت الواسعة النطاق في ال

النوویین، والتطبیقا
 

۲    
ت القوى النوویة، واالستخدام الواسع النطاق لمرافق الب 

َّة من محطا ت مشع
نفایا

صناعة والطب 
ت النوویة الواسعة النطاق في ال

ث والتطویر النوویین، والتطبیقا
ح

 .  
ال توجد مرافق لدورة الوقود. 

 
۳    

صن 
ت النوویة في ال

ث واالستعمال المحدود للتطبیقا
ث والتطویر النوویین، ومفاعل البحو

َّة من االستعمال المحدود لمرافق البح ت مشع
نفایا

ت ل 
ب. ال توجد محطا

اعة والط
لقوى النوویة. ال توجد مرافق لدورة الوقود 
 . 

٤    
ت. وال توجد مرافق لدورة الوقود. وال یوجد 

ب. ال توجد مفاعال
صناعة والط

ت النوویة في ال
َّة من االستعمال المحدود للتطبیقا ت مشع

نفایا
  

ث وتطویر في المجال النووي 
بح

 . 
٥    

َّة موجودة في البیئة الطبیعیة.  ت مواد مشع
تولد فقط نفایا
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طلب رشاء املنشورات محليًّا
رة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المصادر المذكورة في القائمة أدناه أو من المكتبات  يمكن شراء المنشورات المسعَّ

المحلية الكبرى.

عرة فينبغي توجيه طلبات شرائها إلى الوكالة مباشرة. وترد تفاصيل االتصال في آخر هذه القائمة. ا المنشورات غير المسَّ أمَّ

أمريكا الشمالية

Bernan / Rowman & Littlefield
15250 NBN Way, Blue Ridge Summit, PA 17214, USA
Telephone: +1 800 462 6420 • Fax: +1 800 338 4550

Email: orders@rowman.com • Web site: www.rowman.com/bernan

سائر بلدان العالم

ل لديكم، أو بالموزِّع الرئيسي الخاص بنا: برجاء االتصال بالمورِّد المحلي المفضَّ

Eurospan Group
Gray’s Inn House

127 Clerkenwell Road
London EC1R 5DB

United Kingdom

الطلبات التجارية واالستفسارات:

Telephone: +44 (0)176 760 4972 • Fax: +44 (0)176 760 1640
Email: eurospan@turpin-distribution.com

الطلبات الفردية:
www.eurospanbookstore.com/iaea

للحصول على مزيد من المعلومات:
Telephone: +44 (0)207 240 0856 • Fax: +44 (0)207 379 0609

Email: info@eurospangroup.com • Web site: www.eurospangroup.com

رة على السواء، مباشرة إلى العنوان التالي: رة وغير المسعَّ ويمكن توجيه طلبات شراء المنشورات، المسعَّ

Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Telephone: +43 1 2600 22529 or 22530 • Fax: +43 1 26007 22529

Email: sales.publications@iaea.org • Web site: https://www.iaea.org/ar/almanshurat



20
-0
33
94
A


	Blank Page



