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األخبار

أداة جديدة يف مجال الضمانات تعزز عمليات الوكالة للتحقق من الوقود
النووي املسته َلك

وعند انتهاء العمر النافع لقضبان الوقود يف
املفاعل ،يُعْ مَ ُد إىل تخزينها ،أو التخلص منها ،أو
تعاد معالجتها يف بعض الحاالت .ويمثل التحقق
من عدم تحريف املواد النووية يف القضبان عن
االستخدام السلمي عامالً جوهريًّا من العوامل
التي من شأنها طمأنة املجتمع الدويل بأن الدول
تفي بالتزاماتها بعدم االنتشار.

املكونات داخل أداة  ،PGETاملستخدمة للتحقق من الوقود النووي املستهلك.
(الصورة من :د .كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ُّ
التحقق من أن تظ َّل ك ّل
تسعى الوكالة إىل
املواد النووية ،يف جميع الدول التي لديها
اتفاق ضمانات شاملة نافذ ،يف نطاق األنشطة
السلمية .وهي تحقق ذلك من خالل تطبيق
التدابري التقنية املعروفة باسم الضمانات.
ومن شأن األداة الجديدة القائمة عىل التصوير
املقطعي السلبي بانبعاث أشعة غاما (األداة
ُّ
التحقق من عدد
 )PGETأن تم ّكن الوكالة من
قضبان الوقود — أو أوتاده — يف مجمّ عات
الوقود النووي املسته َلك.
وعىل عكس األدوات األخرى املستخدَمة
ُّ
َ
للتحقق من محتوى الوقود النووي املستهلك،

مثل جهاز رؤية ظاهرة تشرينكوف وجهاز
اختبار خصائص الوقود املسته َلك ،يمكن
ألداة  PGETأن تؤكد أيضا ً عدم وجود أوتاد
مفقودة من مجمعات الوقود املسته َلك يف
حاوية مغلقة .وهذا األمر مفيد جدًّا لتطبيق
الضمانات يف محطات القوى النووية ،ومرافق
التخزين تحت املاء ،ومحطات التغليف يف
املستودعات الجيولوجية .ووفقا ً لتيم وايت،
خبري التكنولوجيا بالوكالة ،فإن استخدام
التصوير املقطعي السلبي بانبعاث أشعة غاما
ُّ
للتحقق من املواد النووية سيمثل "إضافة بالغة
القيمة إىل مجموعة أدوات ضمانات الوكالة".

وللكشف عن وجود اليورانيوم أو البلوتونيوم،
تأخذ أداة  PGETثالثة قياسات متزامنة  -الع ّد
الكيل للنيوترونات وألشعة غاما ،وقياس طيف
أشعة غاما ،والتصوير املقطعي ملواقع أوتاد
الوقود املسته َلك .وال يستغرق األم ُر األدا َة
إال خمس دقائق ألخذ تلك القياسات ،ودقيقة
إضافية ملعالجة البيانات وتحليلها .ويقول السيد
وايت إن األداة  ،PGETبهذه الطريقة" ،تتيح
للمفتشني نقطة قياس إضافية ".وأردف قائالً
"إنها تسمح بالحصول عىل صورة أكثر اكتماال ً
لألنشطة ،وتزيد من متانة عملية التحقق".
وال تزال املنظمة يف املراحل املبكرة لدمج األداة
 PGETيف أنشطتها يف مجال الضمانات .وقد
جرى اختبار األداة يف أحواض الوقود املسته َلك
يف ثالث محطات إلنتاج القوى النووية ،وباتت
اآلن جاهزة لنرشها ميدانيًّا ليستخدمها
مفتشو الضمانات يف إطار ممارسات التحقق
بموجب الضمانات .وأعرب االتحاد األوروبي
للطاقة الذرية (اليوراتوم) أيضا ً عن اهتمامه
ُّ
التحقق،
باستخدام هذه التكنولوجيا يف أنشطة
ويمكن أن يحذو حذوه عدد من الدول.

— بقلم مات فيرش

كيفية تحديد املواقع وتقييمها إلنشاء محطات القوى النووية محور حلقة عمل
نظمتها الوكالة يف أوزبكستان
أكد مسؤولون محليون أن أوزبكستان ،وهو
أحدث بلد يطلق برنامجا ً للقوى النووية ،قد
بدأت عملية اختيار موقع ملحطة قوى نووية،
وتهدف إىل منح ترخيص ملوقع يف أيلول/
سبتمرب  .2020وأوزبكستان من بني نحو
 30بلدا ً تفكر يف األخذ بالقوى النووية ضمن
مزيج الطاقة الخاص بها ،أو تخ ّ
طط لذلك ،أو
تتَّخذ خطوات فعلية يف هذا الصدد.
وبنا ًء عىل طلب من حكومة أوزبكستان،
عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ووكالة تنمية الطاقة النووية املنشأة حديثا ً
 Uzatomحلقة عمل يف شباط/فرباير 2019
يف طشقند بشأن الجوانب املتعلقة باألمان
وتلك غري املتعلقة باألمان التي يجب أخذها
يف الحسبان عند تحديد املواقع وتقييمها
ملحطات القوى النووية.
وركزت حلقة العمل املنعقدة بمشاركة
 ،Uzatomوالهيئة الرقابية النووية ،وغريهما
من املنظمات الوطنية ذات الصلة ،عىل خدمات
استعراض األمان التابعة للوكالة ،ومعايري

األمان الصادرة عن الوكالة ،وغريها من
املوارد التي تدعم تحديد املواقع وتقييمها
ملحطات القوى النووية.
وقال غريغ رزينتكوفسكي ،مدير شعبة
أمان املنشآت النووية بالوكالة" :يتطلب
الرشوع يف برنامج للقوى النووية التزاما ً
طويل األجل باألمان النووي الذي
ً
يبدأ بمجرد اتخاذ قرار ا ُمليض ُقدما".
وأضاف قائالً" :هناك خطوتان مهمتان
يف وقت مبكر من العملية ُهما إنشاء
ِّ
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األخذ بالقوى
النووية
ا َملعلم البارز 1
اتخاذ القرار

املرحلة 1
التفكري

ا َملعلم البارز 2
التعاقد
املرحلة 2
االستعداد

ا َملعلم البارز 3
اإلدخال يف الخدمة
املرحلة 3
التشييد

نهج املعالم املرحلية البارزة للقوى النووية هو أسلوب متد ّرج وشامل ملساعدة البلدان
التي تنظر يف تشييد محطتها األوىل للقوى النووية أو تخ ّ
طط لذلك.
(الصورة من :الوكالة)

إطار قانوني ورقابي فعّ ال وضمان تقييم
املواقع املحتملة كما يجب قبل اختيارها
للمنشآت النووية.

وتوفر معايري األمان الصادرة عن الوكالة
ٍ
إرشادات واضحة يف كال املجالني ،ونحن
نشجّ ع جميع البلدان عىل تطبيقها".

وقامت حلقة العمل بالتعريف بنهج املعالم
املرحلية البارزة الخاص بالوكالة فيما يتعلق
بتطوير برنامج قوى نووية جديد .وهو
يُدرج "املوقع واملرافق الداعمة له" كواحد
من  19موضوعا ً عن البنية األساسية النووية
تستلزم اتخاذ إجراء بشأنها خالل تطوير
برنامج للقوى النووية.
وتمشيا ً مع نهج املعالم املرحلية البارزة،
ٍ
خدمات متكاملة ،بما يف ذلك
تقدّم الوكالة
األمان ،واألمن ،واألطر القانونية والرقابية،
وتنمية املوارد البرشية ،والتخطيط لحاالت
الطوارئ ،والضمانات .ويشمل ذلك
استعراضات النظراء والبعثات االستشارية
مثل االستعراض املتكامل للبنية األساسية
النووية وخدمة استعراض تصميم املواقع
واألحداث الخارجية.

— بقلم أيهان ألتينيووالر

كيف ساعدت التقنيات النووية عىل إطعام شعب الصني
األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ()CAAS
وأكاديميات املقاطعات للعلوم الزراعية.
وهذا يضمن أن توضع النتائج موضع التنفيذ
عىل الفور.

استخدام التكنولوجيات النووية مُدمج بشكل كامل يف البحوث الزراعية يف األكاديمية
الصينية للعلوم الزراعية .نشاهد هنا فنيًّا يع ّد عينات الختبار سالمة األغذية.
غاس�/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
(الصورة من :ميكلوس
ب

ّ
الصني تمثل  ٪19من سكان العالم ولكن ٪7
فقط من أراضيه الصالحة للزراعة ،لذا هي يف
مأزق :كيفية إطعام سكانها املتزايدين والذين
يزدادون ثرا ًء مع حماية مواردها الطبيعية.
واستخدم علماء الزراعة يف البالد ،بشكل متزايد،
التقنيات النووية والنظريية يف إنتاج املحاصيل
عىل مدار العقود املاضية .وبالتعاون مع الوكالة
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)،
ِّ
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يساعدون اآلن خرباء من آسيا وخارجها يف
تطوير أصناف جديدة من املحاصيل باستخدام
التشعيع.
وبينما يت ُّم يف العديد من البلدان إجراء البحوث
النووية يف مجال الزراعة من جانب الوكاالت
النووية التي تعمل بشكل مستقل عن مؤسسة
البحوث الزراعية يف البالد ،يت ُّم يف الصني دمج
استخدام التقنيات النووية يف الزراعة يف عمل

وبالفعل ،ت ّم تطوير ثاني أكثر صنف طافر
من القمح استخداما ً يف الصني ،املعروف باسم
 ،Luyuan 502من جانب معهد علوم املحاصيل
التابع لألكاديمية الصينية للعلوم الزراعة
( )CAASوأكاديمية شاندونغ للعلوم الزراعية،
ّ
املستحث فضائيًّا
باستخدام االستيالد الطفري
(انظر مربع العلوم) .وقال لوكسيانغ ليو ،نائب
املدير العام للمعهدّ ،
إن غلة هذا الصنف أعىل
بنسبة  ٪11من الصنف التقليدي ،كما أنه أكثر
تحمّ الً للجفاف واألمراض الرئيسية .وقد تمّ ت
زراعته عىل مساحة تفوق  3.6مليون هكتار،
وهذه املساحة الشاسعة تعادل تقريبا ً مساحة
سويرسا .وقال ليو ّ
إن هذا الصنف هو واحد من
 11صنف قمح تم تطويرها لتحسني تحمُّ ل للملح
والجفاف ،وجودة الحبوب ،وغلة املحصول.
ومن خالل التعاون الوثيق مع الوكالة والفاو،
أطلقت الصني أكثر من  1000صنف من
املحاصيل الطافرة خالل الستني عاما ً املاضية،
وتمثّل األصناف املطوَّرة يف الصني ُربع الطافرات
املد َرجة حاليا ً يف قاعدة بيانات الوكالة/
الفاو الخاصة باألصناف الطافرة املنتجة يف
جميع أنحاء العالم ،وهذا ما قالته صبحانة

