
ف يف الوقود  “إن الترصُّ
املستھَلك الوارد من مفاعالت 

القوى النووية عىل نحو 
مأمون وآمن ومستدام ألمر 

أسايس ملستقبل الطاقة 
 النووية.”

 — يوكيا أمانو،
 املدير العام للوكالة الدولية 

 للطاقة الذرِّية 

ف يف الوقود املستهَلك عىل نحو  أهمية الترصُّ
مأمون وآمن ومستدام

بقلم يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية

القوى النووية املساعدة يف مجابهة بإمكان 
التحدِّي املزدوج املتمثِّل يف ضمان 

إمدادات موثوقة من الطاقة والحدِّ من انبعاثات غازات 
ر مفاعالت القوى النووية البالغ عددها  الدفيئة. وتوفِّ

451 مفاعالً العاملة يف 30 بلداً حاليًّا أكثر من 10% من 
إجمايل كهرباء العالم وثلث القوى املنخفضة الكربون. 

وستواصل القوى النووية االضطالع بدور رئيس يف 
مزيج الطاقة املنخفضة الكربون يف العالم لعقود قادمة.

ف يف الوقود املستھَلك الوارد من مفاعالت  وإنَّ الترصُّ
القوى النووية عىل نحو مأمون وآمن ومستدام ألمر 

أسايس ملستقبل الطاقة النووية.

ويواجه واضعو السياسات واملهندسون هذا التحدِّي 
ف يف الوقود  بنفس الدرجة. وهناك حلول تقنية للترصُّ

املستهَلك ترتاوح من إعادة املعالجة وإعادة التدوير 
حتى تكييفه للتخلص منه يف مستودعات جوفية عميقة. 
وعالوة عىل ذلك، أثبت البحث جدوى العمليات املتقدِّمة، 
مثل التجزئة والتحويل، التي لها القدرة عىل تقليل تأثري 
النفايات النووية بشكل أكرب. وقد يستغرق األمر عقوداً 

لتنفيذ أيِّ اسرتاتيجية مختارة وغالباً ما يكون تخصيص 
املوارد الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية أمراً صعباً.

ف يف الوقود املستهَلك عىل التزام طويل  وينطوي الترصُّ
األجل، ويجب أن تكون االسرتاتيجيات الوطنية مرنة 

بما يكفي ليتسنَّى دمج تكنولوجيات جديدة من شأنها 
تعزيز وتحسني كفاءة القوى النووية وأمانها وأمنها 

واستدامتها.

ويف هذا اإلصدار من مجلة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ندرس حلوالً من جميع أنحاء العالم. ونوضح 

اسرتاتيجية روسيا املتكاملة للتعامل، يف مكان واحد، مع 
الخزن الرطب والجاف وإعادة املعالجة وصنع الوقود 

حتى التخلُّص يف نهاية املطاف من النفايات القوية 
 اإلشعاع )ص. ٦(. ويخربنا الخرباء الفرنسيون 

فهم يف الوقود املستهَلك يتَّسم بالكفاءة  بما يجعل ترصُّ
ف   )ص. 8(، بينما ينصبُّ تركيز مقالنا بشأن الترصُّ

يف الوقود املستهَلك يف اململكة املتحدة عىل النقل املأمون 
واآلمن )ص. 12(.

ونقدِّم ملحًة عن البحث املشرتك الذي تجريه السويد 
 وفنلندا يف مجال تطوير املستودعات الجوفية 

)ص. 14(. ونحن ندرس كيف يمكن أن تؤدِّي 
االعتبارات الخاصة بالضمانات دوراً يف تصميم مرافق 

ا  ف يف الوقود املستهَلك )الصفحة 20(، ممَّ الترصُّ
لني ومفتِّيش ضمانات  يجعل الحياة أسهل لكلٍّ من املشغِّ

الوكالة. وننظر إىل املستقبل من خالل مناقشة النهج 
الذي يمكن أن تتَّبعه البلدان الجديدة يف مجال القوى 
ف يف الوقود املستهَلك )ص. 10(  النووية إزاء الترصُّ
ونستكشف كيف يمكن إلدخال املفاعالت الصغرية 
والنمطية املخطَّط لها يف بعض البلدان أن يؤثِّر عىل 

ف يف الوقود املستهَلك )ص. 11(. الترصُّ

ف يف  ومؤتمر الوكالة الدويل هذا العام املعني بالترصُّ
الوقود املستهَلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية: 

التعلُّم من املايض، وتمكني املستقبل، هو متابعة ملؤتمرنا 
السابق حول هذا املوضوع يف عام 2015. ويف ذلك 

الوقت، أكَّد املندوبون عىل الحاجة إىل نهج أكثر تكامالً 
لدورة الوقود، مع مزيد من التنسيق بني الجهات 

الفاعلة الرئيسية وأصحاب القرار. وسريكِّز املشاركون 
هذا العام، من بني موضوعات أخرى، عىل كيفية تأثُّر 

ف يف الوقود املستهَلك بالقرارات املتَّخذة يف  الترصُّ
املرحلة االستهاللية من دورة الوقود النووي وعىل تبادل 

أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف هذا املجال.

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدة الدول 
ف يف الوقود  األعضاء يف املجال املهم الخاص بالترصُّ

ة للتبادل  املستهَلك من خالل توفري الخربة التقنية ومنصَّ
الدويل. وأتمنَّى للمندوبني مؤتمراً ناجحاً للغاية.
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