
البحوث القدرة عىل التأثري يف العلوم ملفاعالت 
والتعليم والصناعة والطب، لكن 
االستفادة من إمكاناتها املمكنة بشكل كامل يتطلَّب 
 تخطيطاً اسرتاتيجيًّا. وعىل الرغم من أن بعضاً من 
224 مفاعل بحوث قيد التشغيل حاليًّا يف 53 بلداً 

يُستخدم بكامل طاقته، إالَّ أن العديد منها غري مستغل 
بشكل كاف.

وقال نونو بيسوا باراداس، أخصائي مفاعالت البحوث 
يف الوكالة: "ُشيِّد العديد من مفاعالت البحوث لتلبية 

حاجة فورية يف ذلك الوقت. واآلن، وبعد سنوات 
عديدة، علينا مراجعة بيان مهمتها."

فقد تمَّ تشييد العديد من مفاعالت البحوث العاملة 
اليوم خالل خمسينيات وستينيات القرن العرشين 
ة اهتماماً  عندما كانت أداة جديدة، وأبدت بلدان عدَّ

باستكشاف واكتشاف إمكاناتها. وبما أنَّ لدينا اآلن 
ة تطبيقات جديدة قيد  فهماً أفضل إلمكاناتها وثمَّ
التطوير، بات من املعرتف به عىل نطاق واسع أنه 

يمكن استخدام بعض مفاعالت البحوث بشكل أفضل 
لتسخري إمكاناتها الكاملة.

وتتعاون العديد من البلدان اآلن تعاوناً نشطاً من 
أجل تعظيم استخدام مفاعالت البحوث القائمة، 

وبعضها قد شيَّد بالفعل، أو يخطِّط لتشييد، مفاعالت 
بحوث جديدة مقرونة بخطط لتحقيق االستفادة 

القصوى منها. والهدف من ذلك هو تحقيق االستفادة 
الكاملة من فوائد هذه األدوات القوية يف العديد من 

االستخدامات، مثل تطوير برامج القوى النووية، 
ومتابعة البحث والتطوير، وتقديم خدمات التحليل 

ة الستخدامها يف  والتشعيع، وإنتاج النظائر املشعَّ
الطب والصناعة.

ى خرباء  وعىل مدار السنوات الخمس املاضية، تلقَّ
ومسؤولون من أكثر من 40 بلداً الدعم من الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية يف تحديد األولويات وتحسني 
ن   ُخطط العمل ألكثر من 50 مفاعَل بحوث. وتتضمَّ

مثل هذه الخطط يف العادة تقييم االحتياجات الوطنية 
واإلقليمية للخدمات واملنتجات املحتملة ملفاعل البحوث، 

مع إعطاء األولوية لهذه االحتياجات ومواءمتها مع 
قدرات املفاعل، وتحديد أهداف التشغيل الطويل األجل 

واملستدام للمفاعل.

تحسني االستخدام املستدام

يف أوائل عام 2019، أوَفدت الوكالة بعثة استعراض 
خرباء إىل إيطاليا، حيث قام فريق دويل من الخرباء 

 قلب مفاعل البحوث تريغا 
مارك 2 يف جامعة بافيا. 
 )الصورة من: نونو بيسوا باراداس/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

تسخري اإلمكانات الكاملة ملفاعالت البحوث 
تسخرياً اسرتاتيجيًّا

بقلم ألكساندرا بيفا
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 TRIGA( 2 باستعراض مفاعل البحوث تريغا مارك
Mark II( التابع لجامعة بافيا والذي تبلغ قدرته 

250 كيلوواط. وركَّزت البعثة عىل تحسني االستخدام 
املستدام ملفاعل البحوث.

وقام الفريق بتقييم الخطة اإلسرتاتيجية وخطة 
العمل املقابلة ملفاعل الجامعة وتقييم مستوى 

استخدامه. واستند ذلك إىل مؤرشات األداء الرئيسية 
والفرص والقيود التي يمكن أن تحدَّ بشكل أكرب من 

تطوير خدمات ومنتجات املفاعل، وكذلك إىل مجاالت 
تحسني استخدام املرفق عىل نحو يتَّسم بالفعالية 

والكفاءة واالستدامة.

وخلص الخرباء إىل أن مفاعل البحوث هو مرفق جيد 
االستخدام يضطلع بدور مهم يف التنمية االجتماعية 

واالقتصادية الوطنية، وكذلك يف الطب واآلثار وعلوم 
املواد، من بني مجاالت أخرى. كما قدَّموا توصياٍت 

واقرتاحاٍت لزيادة تعزيز استخدام املرفق، بما يف ذلك 
التعقيبات عىل الخطة االسرتاتيجية للمرفق، فضالً 
عن تطوير أنشطة التواصل الخارجي واالتصاالت 

وتوسيع نطاق األنشطة التعليمية.

وقال أندريا سالفيني، مدير مفاعل البحوث بجامعة 
بافيا: "يَُعدُّ االستخدام والتخطيط االسرتاتيجي من 

املجاالت ذات األهمية الخاصة لنا ولألطراف املعنية. 
وقد ساعدتنا بعثة الوكالة يف الرتكيز عىل تعزيز 

مجتمع املستخدمني لدينا وتعزيز قدرتنا العلمية يف 
مجاالت جديدة."

ومن املتوقع أن تساعد الخربة املكتسبة من البعثة 
املوفدة إىل بافيا الوكالة عىل االستمرار يف تعزيز 

استجابتها لطلبات البلدان الراغبة بمساعدتها عىل 
تحسني استخدام مفاعل البحوث لديها، بما يف ذلك من 
خالل خدمة جديدة تُعرف باسم االستعراض املتكامل 

.)IRRUR( الستخدام مفاعالت البحوث

قة  وقال بيسوا باراداس: "وقدَّمت البعثة رؤى معمَّ
قيِّمة ويمكن استنساخها ملساعدة البلدان عىل َصْوغ 

ال  الة لالستخدام الفعَّ اسرتاتيجيات وطنية فعَّ
والتشغيل املستدام ملفاعالت البحوث. وهذا مهمٌّ بشكل 

خاص للمنظمات التي قد ال تملك القدرات عىل إجراء 
تقييم متكامل."

بل العديدة  وتمثِّل بعثات االستعراض أحد السُّ
التي تساعد الوكالة من خاللها البلدان عىل تحسني 

االستخدام املستدام ملفاعالت البحوث لديها. ويف 
أوائل عام 2019، أطلقت الوكالة أيضاً دورة للتعلُّم 
اإللكرتوني لتوفري إرشادات بشأن وضع التخطيط 
ال واملستدام  االسرتاتيجي من أجل االستخدام الفعَّ

ملختلف املرافق التي تديرها املؤسسات النووية 
الوطنية، بما يف ذلك مفاعالت البحوث. وتستند 

الدورة إىل منشور الوكالة املعنون "التخطيط 
 Strategic( "االسرتاتيجي ملفاعالت البحوث

Planning for Research Reactors( الصادر يف 
عام 2017. وهذا يسري جنباً إىل جنب مع الدورات 

التدريبية التي تدعمها الوكالة، وزيارات الخرباء 
واملِنح، وحلقات العمل بشأن تطبيقات مفاعل 

البحوث، وكذلك االجتماعات التقنية واملنشورات. 
ويمكن الوصول إىل العديد من هذه املوارد من خالل 
مركز معلومات مفاعالت البحوث، املتاح عىل منصة 

شبكة CONNECT التابعة للوكالة.

“يَُعدُّ االستخدام والتخطيط 
االسرتاتيجي من املجاالت ذات 
األهمية الخاصة لنا ولألطراف 

املعنية. وقد ساعدتنا بعثة 
الوكالة يف الرتكيز عىل تعزيز 

مجتمع املستخدمني لدينا 
 وتعزيز قدرتنا العلمية 

 يف مجاالت جديدة.”

— أندريا سالفيني، مدير مفاعل البحوث 
 بجامعة بافيا، إيطاليا
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