
15  |  مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 54-1 - آذار/مارس 2013

حتقيق االستدامة النووية من خالل االبتكار
عام 2000، أقرت الدول األعضاء في الوكالة بضرورة التآزر في 

والتنسيق في أنشطة البحث والتطوير من أجل دفع مسار 
االبتكار الذي من شأنه أن يكفل إتاحة اإلمكانية لكي تساعد 

الطاقة النووية على تلبية االحتياجات إلى الطاقة على نحو مستدام 
في القرن احلادي والعشرين. واتباعًا لقرار صادر عن املؤمتر العام 

للوكالة، مت إنشاء “مجموعة مفكرين” ومحفل للتحاور دوليني. 
والهيئة التي تشكلت نتيجة لذلك، وهي املشروع الدولي املعني 

باملفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية )مشروع إنبرو(، 
تساعد حائزي التكنولوجيا النووية ومستعمليها على التنسيق 

على الصعيدين الوطني والدولي في مجال الدراسات واألبحاث 
واألنشطة األخرى الالزمة إلجناز ابتكارات في ميدان تصميم 

املفاعالت ودورات الوقود النووية. ويشارك حاليًا في هذا املشروع 
38 بلداً باإلضافة إلى املفوضية األوروبية. وتضم هذه املجموعة 

اقتصادات نامية ومتقدمة النمو على حد سواء، متثل ما نسبته أكثر 
من 75% من سكان العالم و85% من الناجت احمللي اإلجمالي.

ويضطلع مشروع إنبرو مبشاريع تعاونية فيما بني الدول األعضاء 
في الوكالة، ُتعنى بتحليل السيناريوهات اخلاصة بالتنمية وبدراسة 
كيف ميكن أن تساعد الطاقة النووية في دعم أهداف األمم املتحدة 

اخلاصة بالتنمية املستدامة في القرن احلادي والعشرين. وميكن 
أن تطبق الدول األعضاء في الوكالة نتائج هذه املشاريع على 

استراتيجياتها الوطنية بشأن الطاقة النووية، كما ميكن أن تؤدي 
إلى تعاون دولي تنتج عنه ابتكارات نافعة في مجال تكنولوجيا 

الطاقة النووية ونشرها. وعلى سبيل املثال، فإن مشروع إنبرو 
يعنى بدراسة ‘املرحلة اخلتامية’ من دورة الوقود النووي، مبا في 

ذلك إعادة دورة استخدام الوقود املستهلك، من أجل زيادة كفاءة 
استخدام املوارد والتقليل من أعباء التخلص من النفايات.

كما إن مخططي الطاقة النووية على الصعيد الوطني وخبراء 
مشروع إنبرو التابع للوكالة يعملون معًا على إجراء تقييمات لنظم 

الطاقة النووية )NSEAs( على الصعيد الوطني، مما يساعد 
أولئك املخططني على اتخاذ قرارات متبّصرة بخصوص استدامة 
خططهم االستراتيجية لنشر الطاقة النووية. ويؤدى هذا العمل 

التقييمي باتباع منهجية مشروع إنبرو، وهي أداة استحدثت من 
خالل تعاون واسع جداً مع خبراء من الدول األعضاء، من أجل 

تقدير ما إذا كانت استراتيجية ما بشأن نظم الطاقة النووية، مبا في 
ذلك اخليارات التكنولوجية املعنية، تلبي االحتياجات إلى الطاقة 

على نحو مستدام في السنني املقبلة. وتوضع في احلسبان عدة 
مجاالت رئيسية في هذا اخلصوص، ومنها مثاًل اقتصاديات الطاقة 

التنافسية؛ والبنى األساسية القانونية واملؤسسية والصناعية الوطنية؛ 
ووطأة التأثير على البيئة؛ ومقاومة االنتشار؛ واحلماية املادية؛ 

وخصائص األمان املتأصلة في املفاعالت ودورات الوقود النووي.

ويعنى أيضًا مشروع إنبرو بدراسة االبتكارات احلالية في 
تكنولوجيا املفاعالت. وعلى سبيل املثال، ُأعدت دراسات 

حاالت وحللت بغية اكتساب فهم أفضل بشأن أداء خصائص 
األمان اخلاملة في مفاعل املاء الثقيل املضغوط املتقدم في الهند 

ومفاعل القوى املتقدم )+APR( في جمهورية كوريا. وقد قام 
أعضاء من مشروع إنبرو على نحو مشترك باستقصاء التحديات 

التكنولوجية اخلاصة بتبريد قلوب املفاعالت التي تعمل عند 
درجات حرارة عالية في املفاعالت السريعة املتقدمة ومفاعالت 

درجات احلرارة العالية والنظم املدفوعة باملعجالت التي تستخدم 
مبردات بالفلزات السائلة واألمالح املصهورة. وتطرقت دراسة 

في إطار مشروع إنبرو أيضًا إلى املسائل القانونية واملؤسسية 
ذات الصلة بإدخال محطات القوى النووية القابلة للنقل في 

هذا املضمار. وترمي النتائج املتوخاة من دراسات مشروع إنبرو 
إلى مساعدة املعنيني بتطوير التكنولوجيا على االطالع عن 

كثب على التكنولوجيات االبتكارية التي ميكن أن تؤدي إلى 
تبسيط مسار استحداث ونشر اجليل التالي من محطات القوى 

النووية واملسائل ذات الصلة بذلك التي ال بد من معاجلتها.

ومنذ حادث فوكوشيما داييتشي النووي، بات يوجه مزيد 
من االنتباه إلى إيجاد السبل الكفيلة مبنع وقوع احلوادث 

العنيفة وبالتخفيف من حدة عواقبها، مبا في ذلك مسألة 
إطالق املواد املشعة إلى البيئة. وسوف تعنى دراسة جديدة في 

إطار مشروع إنبرو بتمحيص متطلبات األمان وما يتصل بها 
من االبتكارات التقنية واملؤسسية التي ميكن أن متنع حاالت 
إطالق املواد املشعة التي تقتضي نقل الناس أو إجالءهم من 

جوار محطة القوى النووية في حالة وقوع حوادث نووية. 
وإن مجموعة مشروع إنبرو واحملفل الدولي املعني باجليل الرابع 
من املفاعالت )GIF( هما املجموعتان التعاونيتان الدوليتان 
املتعددتا األطراف الوحيدتان اللتان تدعمان أنشطة البحث 

والتطوير بخصوص اجليل الرابع من املفاعالت النووية. ويقوم 
احملفل الدولي بالتنسيق بني أنشطة البحث بشأن ستة نظم طاقة 
نووية من اجليل التالي، واملفاعالت السريعة املبردة بالصوديوم، 

واملفاعالت السريعة املبردة بالرصاص، واملفاعالت السريعة املبردة 
بالغاز واملفاعالت املبردة بامللح املصهور، واملفاعالت فوق احلرجة 
املبردة باملاء، واملفاعالت الفائقة احلرارة. ويتعاون خبراء مشروع 
إنبرو واحملفل الدولي معًا ويتبادلون املعلومات عن املشاريع التي 

حتظى باهتمام مشترك. ويعرض احملفل الدولي بانتظام وضعية 
التطوير التقني اخلاصة بكل املفاعالت التي هي قيد التطوير 

داخل بلدان الدول األعضاء املشاركة في احملفل. ويتعاون 
مشروع إنبرو واحملفل الدولي بصفة رئيسية في مجاالت األمان 

ومقاومة االنتشار واقتصاديات املفاعالت النووية االبتكارية.

 وفي عام 2010، أنشأ مشروع إنبرو محفل التحاور الدولي 
بشأن استدامة الطاقة النووية. ومنذ ذلك احلني، أخذت تدعى 

كل الدول األعضاء في الوكالة وجماعات أصحاب املصلحة 
املؤهلني إلى املشاركة في تبادل آراء تقني واسع النطاق عن 
املواضيع ذات االهتمام املشترك املتعلقة باالستدامة النووية.


