َ
ُّ
التصرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

دورة تع ُّلم إلكرتوني جديدة بشأن الترصُّف
يف الوقود املسته َلك الناتج عن مفاعالت
القوى النووية
بقلم ناتاليا إيفانوفا
الوكالة دورة للتع ُّلم اإللكرتوني عرب اإلنرتنت
تهدف إىل تقديم ملحة عامة عن مختلف
االسرتاتيجيات املطبَّقة حول العالم للترصُّف يف الوقود
املسته َلك .وتش ِّكل هذه الدورة الدراسية جزءا ً من املنهج
الدرايس بشأن الترصُّ ف يف الوقود املسته َلك والنفايات
املشعَّ ة ،واإلخراج من الخدمة ،واالستصالح البيئي ،بما يف
ذلك عدَّة وحدات نمطية أخرى.

أعدَّت

وتستهدف الدورة الدراسية املهنيني العاملني يف املجال
النووي والوافدين الجدد عىل هذا املوضوع وطالب
الهندسة والعلوم ،وتقدِّم رشحا ً ملختلف خيارات الترصُّ ف
يف الوقود املسته َلك والعوامل التي يمكن أن تؤثِّر يف اختيار
اسرتاتيجية ترصُّ ف بعينها يف بلد من البلدان .وهي الدورة
األكثر تفصيالً من بني الدورات الدراسية التي أع َّدتها
الوكالة بشأن هذا املوضوع حتى اليوم.
ويف الوقت الراهن ،فمن بني  13محارضة تتأ َّلف منها الدورة
الدراسية ،هناك  4محارضات متاحة عن طريق منصة
الوكالة للتع ُّلم اإللكرتوني ألغراض التعليم والتدريب،
وكذلك عن طريق شبكة  CONNECTالتابعة للوكالة.
وسوف يجري تحميل بقية املحارضات بحلول أوائل عام
 .2020وباإلضافة إىل اللغة اإلنكليزية ،ستُتاح املحارضات
باللغات اإلسبانية والروسية والفرنسية واليابانية.

محتويات الدورة الدراسية
تعطي أول محارضتني مقدِّمة ملوضوع الترصف يف
الوقود املسته َلك ،وتتناوالن جميع جوانب الترصف يف
الوقود املسته َلك — منذ تفريغه من قلب مفاعل نووي
وحتى اعتباره من النفايات والتخ ُّلص منه يف مستودع
ِّ
وتوفر هاتان املحارضتان ملحة عامة عن
جيولوجي عميق.
َ
مختلف خيارات الترصُّ ف يف الوقود املستهلك ،والعوامل
التي تؤثِّر يف اختيار اسرتاتيجية الترصُّ ف يف الوقود
املسته َلك ،والتبعات التي ترتتَّب عىل الخيارات املختلفة.
وتتناول املحارضتان  3و 4موضوع خزن الوقود
ِّ
وتوضحان مختلف الخيارات والتكنولوجيات
املسته َلك،
َ
املستخدمة يف خزن الوقود النووي املستهلك — بنوعيه
الرطب والجاف ،وكذلك اعتبارات األمان العامة املتعلقة
بخزن الوقود النووي املسته َلك بهدف تحقيق غاية األمان
األساسية املتمثِّلة يف حماية الناس والبيئة من اآلثار
الضارة الناجمة عن اإلشعاعات املؤيِّنة.
وتقول السيدة أمبارو غونزاليس إسبارتريو ،الرئيسة
التقنية يف مجال الترصُّ ف يف الوقود املسته َلك لدى

اﻟﻮﻗﻮد
اﻤﻟﺴﺘﻬ َﻠﻚ

ﺷﺒﻜﺔ

CONNECT

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ

اﻟﺘﻌ ﱡﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ

اﻤﻟﺤﺎﴐات

اﻟﺘﴫﱡف ﰲ
اﻟﻮﻗﻮد اﻤﻟﺴﺘﻬ َﻠﻚ

وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ:
elearning.iaea.org/m2
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺪورة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ:
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الوكالةَّ :
«إن بقية املحارضات سوف تتناول خصائص
َ
الوقود املستهلك ونقله ،وكذلك تكنولوجيات إعادة تدوير
الوقود املسته َلك ودورات الوقود االبتكارية الخاصة
بالجيل الرابع من املفاعالت».
وأضافت َّ
أن «املحتويات التقنية لهذه املحارضات وضعها
فريق خرباء من بلدان مختلفة يف رؤاها واسرتاتيجياتها
بشأن الترصف يف وقودها املسته َلك .ومن ثم فهي
متوازنة للغاية ومستندة إىل الحقائق واألرقام».
وتبدأ املحارضات بقائمة وموجز مخترص ألهداف التع ُّلم
اإللكرتوني ،وتعقب ذلك رشوح أكثر تفصيالً .وتتأ َّلف
ك ُّل محارضة من عدَّة فصول بحيث تقدِّم فهما ً أعمق
للمادة قيد النظر .وتنتهي كل محارضة بامتحان قصري
الختبار معارف املستخدمني ،وموجزات صوتية تتناول
َّ
املتوخى تع ُّلمها .ويكفل هيكل املحارضات
أهم النقاط
القائم عىل الوحدات الدراسية أن يتقدَّم املستخدمون من
موضوع إىل آخر ك ٌّل بوتريته الخاصة .وبغية توضيح
املعلومات وتيسري فهمها ،تستخدم الوحدات الدراسية
أشكاال ً مختلفة من الوسائط ،بما يف ذلك مقاطع فيديو
وتمارين تفاعلية .ويتوفر نص املحارضات أيضا ً يف صيغة
مكتوبة فضالً عن مواد تكميلية ومرسد مصطلحات
بهدف تحسني فهم املستخدمني.
ِّ
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