
“طواَل أكثر من 60 عاماً، 
ساعدت الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية البلدان عىل 
إنشاء مفاعالت البحوث 

وتشغيلها وصيانتها من أجل 
جني الفوائد الكربى التي 
 تقدِّمها للعلم وللمجتمع.”

 — كورنيل فيروتا،
 املدير العام بالنيابة، الوكالة الدولية 

 للطاقة الذرِّية 

االستفادة من قوة مفاعالت البحوث
بقلم كورنيل فريوتا، املدير العام بالنيابة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقود مضت، شكَّلت مفاعالت البحوث أداًة طواَل 
قويًة دافعًة لالبتكار يف العلوم والتكنولوجيا 

النووية يف جميع أنحاء العالم.

ة 224 مفاعَل بحوث قيد التشغيل يف 53 بلداً.  واليوم ثمَّ
وتشمل تطبيقاتها العديدة إنتاج املستحرضات الصيدالنية 

اإلشعاعية الالزمة لرعاية مرىض الرسطان والطب 
النووي، واملساعدة عىل استحداث مواد جديدة ألغراض 

البحوث والصناعة، وتدريب العلماء واملهندسني النوويني. 
وهي ال تُستخدم، عىل وجه العموم، لتوليد القوى. 

طواَل أكثر من 60 عاماً، ساعدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية البلدان عىل إنشاء مفاعالت البحوث وتشغيلها 
 وصيانتها من أجل جني الفوائد الكربى التي تقدِّمها 

للعلم وللمجتمع.

 ويقوم هذا اإلصدار من مجلة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية باستقصاء مفاعالت البحوث واألساليب العديدة 

التي تساعد بها الوكالة البلدان عىل جني الفوائد املثلى 
منها. إذ يوفِّر هذا اإلصدار ملحًة عامًة عن كيفية استخدام 
ة  مفاعالت البحوث )صفحة 4(، مثل إنتاج النظائر املشعَّ

ألغراض عمليات املسح الطبي )صفحة 12( وتعليم 
وتدريب املهنيني يف املجال النووي )صفحة 14(. وتوفِّر 
رٌة نظرًة من الداخل عىل مرفق مفاعل بحوث   جولٌة مصوَّ

يف األردن )صفحة 16(.

 وبالنسبة للبلدان املستهلَّة لربنامج مفاعل بحوث، 
ر نَهُج املعالم املرحلية البارزة الخاص بالوكالة  يوفِّ

 طريقًة شاملًة وتدريجيًة إلرساء البنية األساسية 
دة االستخدامات  الالزمة الستخدام هذه األدوات املتعدِّ

ا بالنسبة  عىل نحو مأمون وموثوق )صفحة 6(. أمَّ
للبلدان التي لديها بالفعل مفاعالت بحوث أو تسعى 

ر خدمات استعراض النظراء   لبناء املزيد منها، توفِّ
من الخرباء وسيلًة لتقييم وتحسني األمان واألمن 

والتشغيل )صفحة 22(.

وتعمل عدَّة بلدان مع الوكالة بُغية تحقيق أكرب قدر ممكن 
 من االستفادة من مفاعالت البحوث لديها، خاصة تلك 

التي ُشيِّدت منذ عقود مضت دون خطة اسرتاتيجية طويلة 
األجل )صفحة 20(. وعىل سبيل املثال، تعتمد بلجيكا 

خططاً إلدارة التقادم لتحقيق االستفادة املثلى من مفاعل 
البحوث لديها لعقود قادمة )صفحة 30(. من ناحية 

أخرى، عملت أوزبكستان مع خرباء الوكالة إلخراج أحد 
مفاعالت البحوث لديها من الخدمة )صفحة 32(.

ويجب استخدام مفاعالت األبحاث عىل الدوام بطريقة 
ة بلدان مع الوكالة إلدماج نُظم  مأمونة وآمنة. وتعمل عدَّ

وتدابري األمن يف مفاعالت البحوث القائمة والجديدة 
)صفحة 24(، وتنفيذ لوائح األمان )صفحة 8(، وإرساء 

ثقافة أمان راسخة )صفحة 10(.

 وقد تولَّت الوكالة دوراً نشطاً يف الجهود الدولية 
الرامية إىل تحويل وقود مفاعل البحوث من اليورانيوم 

الشديد اإلثراء إىل اليورانيوم الضعيف اإلثراء من 
أجل التقليل إىل أدنى حدٍّ ممكن من االستخدام املدني 

 لليورانيوم الشديد اإلثراء وتقليل مخاطر األمن 
واالنتشار املرتبطة به )صفحة 26(. ويتحقَّق مفتِّشو 

الضمانات التابعون للوكالة من عدم تحريف املواد 
 والتكنولوجيا النووية املستخَدمة يف مفاعالت البحوث 

عن االستخدامات السلمية )صفحة 28(.

وقد استعرض مؤتمر الوكالة الدويل املعني بمفاعالت 
يات واغتنام الفرص من أجل  البحوث: مواجهة التحدِّ

 ضمان الفعالية واالستدامة، املنعقد يف الفرتة من 25 إىل 
29 ترشين الثاني/نوفمرب 2019، جميع هذه املجاالت 
لي املفاعالت ومديريها ومستعمليها  وأتاح املحفل ملشغِّ

ديها تباُدل أفضل املمارسات  ميها ومورِّ ورقابييها ومصمِّ
واالستفادة من بعضهم البعض. وآمل أن يقدِّم هذا 

اإلصدار من مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رؤًى 
قًة بما يسهم يف تشجيع املناقشات خالل املؤتمر   معمَّ

وما بعده.
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