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ة من أجل السالم والتنمية تسخير الذرَّ

 األخذ بالقوى النووية في بنغالديش 
يجري على قدم وساق بمساعدة الوكالة  

بقلم مات فيشر

 بناء أول محطة قوى نووية 
في بنغالديش بدأ في 30 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2017. 
)الصورة من: أركادي سوخونين/روزاتوم(

لت  بداية تشييد أول مفاعل قوى نووية ببنغالديش مثَّ
يف 30 ترشين الثاين/نوفمرب 2017 معلاًم 

 يف املسار املمتد طوال عرشة أعوام لنقل فوائد الطاقة 
ً
بارزا

انية.  وما  النووية إىل ثامن أكرث بلدان العالم  كثافة سكَّ
ت الوكالة تدعم بنغالديش يف طريقها لتصبح ثالث  انفكَّ

 ،
ً
بلد »مستجد« يف جمال القوى النووية خالل 30 عاما
بعد اإلمارات العربية املتحدة عام 2012 وبيالروس 

عام 2013. 

د  وتعكف بنغالديش عىل تطبيق برنامج تنموي متعدِّ
 متوسط الدخل حبلول عام 

ً
اجلوانب وطموح لتصري  بلدا

 حبلول عام 2041.  وُتَعدُّ زيادة إنتاج 
ً
ما  متقدِّ

ً
2021 وبلدا

الكهرباء زيادة كبرية هبدف ربط  2.7 مليون مزنل إضايف 
بالشبكة الكهربائية حبلول عام 2021 حجر الزاوية 

ي التكنولوجيا  يف إطار هذا السعي حنو التنمية، وستؤدِّ
ا يف هذا املجال، عىل حدِّ قول حممد   حموريًّ

ً
النووية دورا

شوكت أكرب املدير اإلداري يف رشكة بنغالديش املحدودة 
ملحطات القوى النووية.  وأضاف بأنَّ بنغالديش 

 عىل تنويع إمداداهتا من الطاقة لتعزيز أمن 
ً
تعمل أيضا

الطاقة، واحلدِّ من اعتامدها عىل الواردات وعىل مواردها 
املحلية املحدودة.   

وقال أكرب: »بنغالديش ترشع يف إدخال الطاقة 
ا  النووية كمصدر مأمون وصديق للبيئة وجمٍد اقتصاديًّ

لتوليد الكهرباء.«  وستشتمل املحطة يف روبور، اليت 
 شامل غريب داكا، عىل وحدتني 

ً
تبعد 160  كيلومرتا

وسيكون لها قدرة قوى مشرتكة قدرها 2400 ميغاواط 
)كهربايئ(.  وتقوم رشكة تابعة للرشكة الروسية احلكومية 

ر أن  للطاقة الذرية »روزاتوم« بعملية البناء.  ومن املقرَّ
تدخل الوحدة األوىل يف طور التشغيل يف عام 2023 

ز هذا املرشوع  والثانية يف عام 2024. وقال أكرب: »سيعزِّ
من تنمية إمكانات هذا البلد االجتامعية واالقتصادية 

والعلمية والتكنولوجية.«

كام أشار أكرب إىل أنَّ هدف هذا البلد لزيادة إنتاج 
 حقيقة 

ً
الكهرباء عرب التكنولوجيا النووية سيغدو قريبا

، حلمت بنغالديش حلم 
ً
واقعة.  »عىل مدى 60 عاما

ر حمطة روبور  ببناء حمطهتا اخلاصة للقوى النووية. ولن توفِّ
ة فحسب،  للقوى النووية كهرباء ذات أمحال أساسية مستقرَّ

ز من معارفنا وتسمح لنا بأن نزيد من   ستعزِّ
ً
بل  أيضا

كفاءتنا االقتصادية.« 

 المعالم المرحلية البارزة 
في المجال النووي

 تنظر يف 
ً
ُتَعدَّ بنغالديش من بني ما يقارب ثالثني بلدا

ط لها، أو رشعت فهيا.   استحداث القوى النووية، أو ختطِّ
وتساعد الوكالة هذه البلدان عىل وضع براجمها عرب هنج 
م إرشادات  املعالم املرحلية البارزة، وهي مهنجية تقدِّ

حول العمل عىل إرساء القوى النووية يف بلد ُمستجد، مبا 
ز عىل حتديد  يف ذلك البنية األساسية املرتبطة هبا. إذ تركِّ

“بنغالديش تشرع في إدخال 
الطاقة النووية كمصدر مأمون 
ا  وصديق للبيئة ومجٍد اقتصاديًّ

لتوليد الكهرباء.”
—  حممد شوكت أكبر، املدير اإلداري، 
شركة بنغالديش احملدودة حملطات 

القوى النووية 
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ستكون لوحدَتي محطة روبور 
للقوى النووية، عند اكتمالهما، 

 قدرة قوى مشتركة قدرها 
2400 ميغاواط )كهربائي(.

)الصورة من: أركادي سوخونين/روزاتوم(

م البلدان حنو إدخال  الفجوات، إن ُوِجدت، خالل تقدُّ
القوى النووية.  

وما فتئت الوكالة تدعم بنغالديش يف تطوير بنيهتا األساسية 
للقوى النووية مبا يف ذلك وضع إطار رقايب ونظام للترّصف 

م هذا الدعم يف إطار برنامج  ة. وُقدِّ يف النفايات املشعَّ
ا من خالل مبادرة  ل جزئيًّ التعاون التقين للوكالة وهو مموَّ

االستخدامات السلمية.

نات  وللبنية األساسية النووية أوجه عديدة تشمل مكوِّ
حكومية وقانونية ورقابية وإدارية، إضافة إىل البنية 

ن  هنج املعالم املرحلية البارزة من  األساسية املادية. ويتكوَّ
ثالث مراحل مع معَلم حاسم يتوجب بلوغه يف هناية كل 

واحدة مهنا.  

وتشمل املرحلة األوىل اعتبارات ما قبل اختاذ قرار ما 
تتم بالزتام رسيم 

ُ
للرشوع يف برنامج للقوى النووية وخت

الثانية عىل عمل حتضريي  بالربنامج. وتنطوي املرحلة 
من أجل التعاقد وإنشاء حمطة قوى نووية، وانهتاًء بالبدء 

يف املناقصات أو مفاوضات العقود هبدف البناء.  
القوى  لتنفيذ حمطة  أنشطة  اخلتامية  املرحلة  وتشمل 

النووية، مثل قرار االستثامر الهنايئ والتعاقد والبناء.  
ا تستغرق   أهنَّ

َّ
وختتلف مدة هذه املراحل حسب البلد، إال

 .
ً
عادًة بني 10 و15 عاما

وقال أكرب: »إنَّ هنج املعالم املرحلية البارزة اخلاص 
املتكاملة  العمل  وثيقة توجهيية، وخطة  بالوكالة هو 

هي الوسيلة املهمة جلمع كل اجلهات املعنية يف 
تلبية كل متطلبات األمان  د من  للتأكُّ بنغالديش 

واألمن والضامنات املرتبطة مبرشوع  حمطة روبور للقوى 
املذكورة  املتكاملة  العمل  نت خطة  النووية.« »ومكَّ

بنغالديش من وضع هنج شمويل بشأن تنفيذ إرشادات 

الوكالة، فضاًل عن التعاون مع اجلهات الوطنية املعنية 
والرشكاء الثنائيني اآلخرين حنو إرساء برنامج وطين 

نووية.«  للقوى 

بعثة االستعراض المتكامل للبنية 
األساسية النووية

 االستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية هو 
استعراض نظراء شمويل ملساعدة الدول األعضاء 

ق  عىل تقييم حالة ُبناها األساسية الوطنية فيام يتعلَّ
بإمكانية األخذ بالقوى النووية. وأكملت الوكالة أوىل 

بعثاهتا لالستعراض املتكامل للبنية األساسية النووية 
مًة  يف بنغالديش يف ترشين الثاين/نوفمرب2011، مقدِّ

توصيات حول كيفية وضع خطة إلرساء البنية األساسية 
، يف أيار/مايو 

ً
النووية.  وبعد مرور مخسة أعوام تقريبا

م املحَرز —  لعت عىل التقدُّ 2016، تمَّ إيفاد بعثة متابعة اطَّ
وكانت بنغالديش قد أنشأت هيئة رقابية نووية، واختارت 

 ملحطة القوى النووية، وأكملت حتديد خصائص 
ً
موقعا

املوقع وتقييم األثر البييئ. 

وقال دوهي هان، مدير شعبة القوى النووية بالوكالة، 
خالل حفل سكب أول خرسانة متعلقة باألمان 

النووي يف روبور يف 30 ترشين الثاين/نوفمرب 2017: 
»إنَّ الوكالة والهيئات األخرى، ومهنا تلك اليت تنتيم 

م الدعم وهي تقوم  إىل البلدان ذات اخلربة، ميكهنا أن تقدِّ
بذلك، بيد أنَّ مسؤولية األمان واألمن تقع عىل كاهل 

احلكومة.« »وإنَّ الوكالة عىل استعداد لالستمرار يف 
دعم بنغالديش يف إرساء برنامج قوى نووية مأمون، وآمن 

وسليم ومستدام.«




