
•        كغيرها من تقنيات توليد الطاقة ا�خرى، ينتج عن 
الطاقة النووية السلمية بعض المخلفات متمثلة في 

الوقود النووي المستهلك. إال أن كمية المخلفات الناتحة 
عن الطاقة النووية تعد قليلة جًدا مقارنة بمصادر إنتاج 

الكهرباء ا�خرى.

•        تقنية إدارة الوقود النووي المستهلك موجودة، ويتم 
تخزينه بأمان في مختلف أنحاء العالم منذ عقود.

أطلقت دولة ا�مارات العربية المتحدة في أبريل من عام   •
2008 السياسة العامة في تقييم إمكانية تطوير 

برنامج للطاقة النووية السلمية والتي تتضمن أعلى 
المعايير العالمية في مجاالت السالمة والشفافية وا�من.

تتعاون حكومة دولة ا�مارات بشكٍل وثيق مع الوكالة   •
الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين 
النوويين ومعهد عمليات الطاقة النووية، إلى جانب 

حكومات الدول المسؤولة والخبراء العالميين لتبني 
وتطبيق أفضل الممارسات وا�رشادات الرامية إلى تطوير 

برنامج عالمي التميز للطاقة النووية السلمية.

وقعت دولة ا�مارات العربية المتحدة على معاهدة الحد   •
من االنتشار النووي ومعاهدة حظر التجارب النووية 

الشاملة واالتفاقية المشتركة بشأن التصرف ا¶من في 
الوقود المستنفد وسالمة إدارة النفايات المشعة.

•  وانطالق¹ من التزامها الدائم ترفع دولة ا�مارات تقاريرها 
السنوية لتتم مراجعتها من قبل االتفاقية المشتركة، 

كما تستفيد من المعارف والخبرات التي تشاركها الدول 
ا�خرى ا�عضاء في االتفاقية خالل اجتماعات المراجعات.

•  دولة ا�مارات عضو أيض¹ في مجموعة العمل التقني 
حول خيارات دورة الوقود النووي وإدارة الوقود 

المستنفد، والتابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وتشكل هذه المجموعة منصًة لتبادل الخبرات بين 

الدول ا�عضاء.

خطة مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية للوقود المستنفد

تخطط مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية لتخزين الوقود   •
المستنفد في موقع محطات براكة خالل فترة تبريده.

عندما يصبح الوقود المستنفد بارد¼ يتم نقله إلى   •
حاويات مصنوعة من الخرسانة والفوالذ يطلق عليها 

اسم البراميل الجافة.

يمكن تخزين هذه البراميل بشكل آمن في موقع   •
محطات الطاقة النووية أو في منشأة تخزين مؤقتة أو 

طويلة ا�جل.

خضع موقع تخزين البراميل الجافة في محطات براكة   •
لسنوات من الدراسة وا�بحاث وعمليات االستقصاء 

والفحص للتاكد من مدى مالءمته.

عند االنتهاء من عمليات ا�نشاء، يتعين على هذا   •
الموقع أن يحصل على ترخيص من قبل الهيئة االتحادية 

للرقابة النووية قبل مباشرة عملياته.

يتم تخزين الوقود المستنفد بشكل آمن في مختلف   •
أرجاء العالم منذ عقود.

استراتيجية دولة  ا�مارات العربية المتحدة طويلة ا�مد �دارة 
النفايات المشعة.

تعمل دولة ا�مارات حالي¹ على وضع سياستها طويلة   •
ا�مد �دارة الوقود المستنفد.

وتستند منهجية دولة ا�مارات في إدارة الوقود النووي   •
الجديد والمستنفد إلى التزام الدولة بأعلى المعايير 

العالمية للسالمة وا�من والشفافية والحد من االنتشار، 
طبق¹ لمبادئ وثيقة السياية العامة الخاصة بالطاقة 

النووية السلمية في دولة ا�مارات عام 2008.

منذ انطالق البرنامج النووي السلمي ا�ماراتي، وفي إطار   •
التزام دولة ا�مارات بالحد من االنتشار النووي، قررت 

حكومة دولة ا�مارات التخلي عن تخصيب اليورانيوم أو 
إعادة معالجة الوقود المستنفد داخل الدولة.

وفي إطار تطوير سياسة  ا�مارات طويلة ا�مد �دارة   •
الوقود المستنفد فإن حكومة دولة ا�مارات تدرس 

بشكل مكثف عدد¼ من خيارات إدارة هذا الوقود، وفي 
نفس الوقت تطبق نظام¹ متكامًال �دارة النفايات بما 

يتوافق مع أعلى المعايير العالمية ومع اللوائح 
التنظيمية للهيئة االتحادية للرقابة النووية، الجهة 

الرقابية المستقلة على قطاع الطاقة النووية في دولة 
ا�مارات العربية المتحدة.

استراتيجية دولة ا�مارات العربية 
المتحدة �دارة النفايات المشعة
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