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60 عاًما: المساهمة في التنمية

 المغرب ينظر في إدخال القوى النووية 
في مزيجه من الطاقة في المستقبل  

بقلم جانيت أوراييفا 

توقُّع ازدياد استهالك مع 
الكهرباء بشكل كبري يف 

األعوام املقبلة ويف ظل االعتمد 
الكبري عىل مصادر الطاقة 

املستوردة، ينظر املغرب يف 
ما إذا ميكن اعتبار القوى النووية خياًرا فيم يتعلَّق 
مبزيج الطاقة لديها يف عام 2030. ويَُعدُّ توافر طاقة 

نظيفة وبأسعار معقولة أمرًا حيويًّا لتلبية الطلب 
املتنامي عىل الكهرباء يف املغرب للحفاظ عىل تنميته 

االجتمعية واالقتصادية. 

وقال السيد خالد املديوري، وهو املدير العام 
للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية 

ورئيس لجنة الطاقة النووية وتحلية مياه البحر 
)CRED( التي أنشئت يف عام 2009 من قبل وزارة 
الطاقة واملناجم واملياه والبيئة: “يتمُّ النظر يف إطار 

االسرتاتيجية الوطنية للطاقة يف املغرب يف القوى 
النووية كخيار عىل األجل الطويل لتلبية احتياجات 

البلد يف املستقبل، ولكن، مل يتمَّ حتى اليوم اتخاذ 
أيِّ قرار يف هذا الشأن. ولهذا الغرض، أجرينا تقييًم 

عامليًّا لهذه الرشوط إىل جانب البنية األساسية الالزمة 
لتنفيذ مرشوع للقوى النووية يكون متوافًقا مع 

املعايري الدولية.”

واليوم، يقوم قرابة 30 بلًدا من جميع أنحاء العامل 
بالنظر يف برنامج من هذا القبيل أو الرشوع فيه 
بنشاط. وتساعد الوكالة هذه البلدان عىل بناء 

معارفها يف مجال تخطيط وتحليل الطاقة وفيم يتعلَّق 
باكتساب الخربات يف املجال النووي. وقد أجرت 

الوكالة يف أفريقيا خالل السنتني املاضيتني أربع من 
بعثات االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية 

يف غانا، وكينيا، واملغرب، ونيجرييا.

ويف ترشين األول/أكتوبر 2015، استضاف املغرب 
بعثة من بعثات االستعراض املتكامل للبنية األساسية 

مته هذه  النووية وقام بوضع خطة عمل ملعالجة ما قدَّ
البعثة من توصيات واقرتاحات.

ويف إشارة منه إىل منهجية خاصة بالوكالة تسرتشد 
بها البلدان واملنظمت للعمل بطريقة منهجية نحو 

األخذ بالقوى النووية قال املديوري: “يعرتف املغرب 
مبا يكتسيه كل من نهج الوكالة للمعامل املرحلية 
البارزة وبرامج املساعدة التقنية املرتبطة به من 

أهمية وفائدة. ومن خالل خطة العمل املتكاملة، 
تواصل الوكالة تقديم مساعدتها القيِّمة من أجل 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثات االستعراض 
املتكامل للبنية األساسية النووية. وهذا األمر يدعم 

م يف تطوير البنية األساسية النووية  مواصلة التقدُّ
يف املغرب.” 

استخدام التكنولوجيا النووية ألغراض 
التنمية االجتامعية واالقتصادية

لقد شارك املغرب بنشاط يف برنامج الوكالة للتعاون 
التقني بغية تعزيز قدراته يف مجال االستخدام السلمي 

دة  للتكنولوجيا النووية. وقد ساعدت مشاريع متعدِّ
البلَد عىل بناء قدراته املحلية عىل إجراء دراسة يف 

مجال تخطيط الطاقة وتقييم مجال القوى النووية. 
ق  كم أنَّ هذا البلد يستفيد من مرشوع بحثي منسَّ

تابع للوكالة يساعد صنَّاَع القرارات عىل النظر يف 
جميع الخيارات املتاحة فيم يتعلق بتكنولوجيات 

اإلمدادات بالطاقة. 

وتعود تجربة هذا البلد يف مجال التكنولوجيا إىل 
خمسينيات القرن املايض: فقد استُخدمت فيه 
التقنيات النووية يف مجاالت الطب، والزراعة 

والتطبيقات الصناعية. ويقوم املغرب تحت إرشاف 

أدوات الوكالة الخاصة 
بتخطيط الطاقة تساعد 

على تقييم الخيارات 
بناًء عىل طلب من دولة من الدول األعضاء، 

م الوكالة اإلرشادات والدعم التقني لتقييم  تقدِّ
خيارات الطاقة، مبا يف ذلك الطاقة النووية. 

وعند تقدميها املساعدة يف هذا املجال، ال تؤثِّر 
الوكالة يف اختيارات الدول األعضاء من حيث 

خيارات الطاقة. كم أنَّ نهجها الخاص بتخطيط 
الطاقة يتيح فرصة لتقييم جميع خيارات 

الطاقة عىل قدم املساواة. 
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املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية 
بتشغيل املفاعل البحثي MA-RA1 الكائن يف مركز 
املعمورة للبحوث النووية. ويُستخدم هذا املفاعل 

إلجراء بحوث يف مجال الطاقة النووية، والتحليل 
بالتنشيط النيوتروين، وبحوث التقويم الجيولوجي، 

والتعليم والتدريب. 

ويضطلع املغرب بدور هام يف تعزيز التعاون فيم بني 
بلدان الجنوب عرب توفري التعليم والتدريب املدعومني 

من الوكالة لفائدة البلدان األفريقية، وذلك باألساس 
من خالل املراكز اإلقليمية املختارة يف مجاالت األمان 

اإلشعاعي، والعالج اإلشعاعي، والتغذية، واالختبار غري 
املتلف، واملوارد املائية.

مركز المعمورة للبحوث النووية، 
المغرب.

 )الصورة من: املركز الوطني للطاقة والعلوم 
والتقنيات النووية(

االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية
االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية هو عبارة عن استعراض نظراء شمويل يُضطلع به ملساعدة الدول 
األعضاء عىل تقييم حالة بناها األساسية الوطنية فيم يتعلَّق باألخذ بالقوى النووية. ويشمل هذا االستعراض 

البنية األساسية الالزمة لوضع برنامج للقوى النووية مأمون وآمن ومستدام.

وبناًء عىل طلب من دولة من الدول األعضاء، تجري الوكالة بعثة من بعثات االستعراض املتكامل للبنية األساسية 
النووية، وذلك عن طريق إرسال فريق من الخرباء الدوليني ممن لديهم خربة مبارشة يف مجاالت البنى األساسية 

صة، وكذلك موظفني من الوكالة. وقبل استضافة بعثة من بعثات االستعراض املتكامل للبنية  النووية املتخصِّ
األساسية النووية، يجب عىل املستضيف استكمل تقييم ذايت لقضايا البنية األساسية الـ 19 الواردة يف نهج 

الوكالة للمعامل املرحلية البارزة، وهو عبارة عن منهجية شاملة تسرتشد بها البلدان واملنظمت للعمل بطريقة 
منهجية نحو األخذ بالقوى النووية.

ومُتكِّن بعثات االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية ممثِّل الدول األعضاء يف الوكالة من إجراء مناقشات 
قة مع خرباء دوليني حول الخربات وأفضل املمرسات يف مجال تطوير البنى األساسية للقدرات النووية.  متعمِّ

م إىل الدول األعضاء التوصيات واالقرتاحات يف هذا الشأن يف شكل تقرير. ومن خالل تقديم تقييم شامل  وتقدَّ
لجميع جوانب برنامج للقوى النووية، يشمل الهيئة الرقابية واملرافق وجميع الجهات الحكومية املعنية 

املشارِكة، تُساعد بعثات االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية عىل ضمن أن يتمَّ تطوير وتنفيذ البنى 
األساسية الالزمة لالستخدام اآلمن واملأمون واملستدام للقوى النووية بطريقة مسؤولة ومنظَّمة.


