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مراعاة الضمانات يف تصميم مرافق خزن
الوقود املسته َلك
بقلم آدم موتلور

“من منظور التصميم،
من املفيد تكوين فهم
ألنشطة الضمانات املحتملة
بكامل نطاقها وتأثري هذه
األنشطة يف تصميم مرافق
الوقود املسته َلك قبل اتِّخاذ
قرار نهائي بشأن خيارات
التصميم”.
— جيريمي ويتلوك ،رئيس قسم
المفاهيم والنهج بإدارة الضمانات
في الوكالة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل تعزيز
مساهمة التكنولوجيا النووية يف تحقيق
ُّ
التحقق يف
السالم واالزدهار يف العالم أجمع ،مع
الوقت نفسه من عدم تحريف املواد النووية عن
االستخدامات السلمية .وتش ِّكل ضمانات الوكالة
جزءا ً مهمًّ ا من النظام العاملي لعدم االنتشار النووي،
ُّ
التحقق بصورة مستقلة من امتثال الدول
حيث تكفل
اللتزاماتها القانونية الدولية .وبغية اإلسهام يف
تحقيق ذلك ،تصدر الوكالة إرشادات يف إطار سلسة
من الوثائق بعنوان «إدراج الضمانات يف التصميم»،
ملساعدة مصمِّ مي املرافق النووية ومشغ ِّليها عىل
مراعاة أنشطة الضمانات ذات الصلة ،يف مرحلة
مب ِّكرة من عملية تصميم املرافق النووية ،بما يف ذلك
مرافق خزن الوقود املسته َلك.

تعمل

وتُع ُّد مراعاة متطلبات الضمانات قبل الرشوع يف تشييد
املرافق أو تعديلها ،يف إطار املفهوم املعروف بإدراج
الضمانات يف التصميم ،ممارسة طوعية ،وتهدف إىل
املساعدة عىل تحسني تنفيذ متطلبات الضمانات القائمة.
فإذا ما ُ
طبِّق مفهوم إدراج الضمانات يف التصميم،
يمكن تنفيذ عمليات التفتيش الخاصة بالضمانات
بمزيد من الفعالية والكفاءة ،مع التخفيف يف الوقت
ِّ
املشغلة للمرفق.
نفسه من العبء الذي تتحمله الجهة
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وقال جرييمي ويتلوك ،رئيس قسم املفاهيم والنهج
بإدارة الضمانات يف الوكالة« :إن الهدف هو أن يجري
تشييد املرافق الجديدة املعنية بالوقود املسته َلك بحيث
تكون مزوَّدة بسمات تم ِّكن من تنفيذ الضمانات .ومن
خالل إدراج هذه السمات يف تصميم مرافق الوقود
املسته َلك وتشييدها ،يمكن تنفيذ أنشطة الضمانات
بأقل قدر من تعطيل عمليات املرفق الخاضع للتفتيش».
وتؤدي مراعاة الضمانات يف وقت مب ِّكر من عملية
التصميم والتشييد إىل تيسري إجراء حوار مفتوح
بني الجهات املعنية بشأن تشغيل املرفق ومتطلبات
الضمانات واملواضيع ذات الصلة .ويتيح ذلك وضع
أساليب تح ُّقق تق ِّلل إىل أدنى ح ٍّد من تأثري تنفيذ
ِّ
املشغلة ،دون االنتقاص من
الضمانات عىل الجهة
َّ
فعالية أنشطة الضمانات املنفذة .وباإلضافة إىل ذلك،
فمن شأن تلك األساليب أن ِّ
تحسن كفاءة الضمانات من
ُّ
التحقق عىل
خالل مساعدة الوكالة عىل تنفيذ أنشطة
الوجه األمثل.
وإذا تس َّلح املصمِّ م بفهم جيِّد ألنشطة الضمانات،
يكون بوسعه أيضا ً أن يخ ِّ
طط بكفاءة أكرب لالحتياجات
املتوقعة املطلوبة ألنشطة الضمانات .وتشمل هذه
االحتياجات التقليل إىل أدنى ح ٍّد من تع ُّرض املفتشني
لإلشعاع ،وتحسني إمكانية الوصول إىل معدَّات
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الضمانات ألغراض الصيانة ،وضمان وجود
القدرات الالزمة لنقل البيانات عن بُعد داخل املوقع،
والتخفيف من تأثري األحداث التي يمكن أن تع ِّ
طل
التح ُّقق.
وتش ِّكل مرافق خزن الوقود املسته َلك جزءا ً حيوي
األهمية من دورة الوقود النووي ،وسوف تواصل
ضمانات الوكالة تط ُّورها من أجل التصدي للتحديات
ُّ
بالتحقق يف هذه املرافق .ويش ِّكل تطبيق
املرتبطة
َ
الضمانات عىل مرافق خزن الوقود النووي املستهلك
ُّ
التحقق التي تضطلع
بدوره جزءا ً جوهريًّا من أنشطة
بها الوكالة .ويف عام ُ ،2018
طبِّقت الضمانات عىل
َ
 82من مرافق خزن الوقود النووي املستهلك يف أكثر
من  25دولة حول العالم .وكانت هذه املرافق تض ُّم
نحو  57 000كمية معنوية من املواد النووية.
وعند إعداد املخططات ملرافق خزن الوقود النووي
املسته َلك ،من املهم بصفة خاصة أن يكون املصمِّ مون
عىل دراية بالفرتة العمرية للوقود املسته َلك .ويمكن
أن تكون مرافق الوقود املسته َلك ملزمة بضمان
إمكانية اسرتجاع املواد لفرتة طويلة من الزمن ،تصل
إىل  100سنة عىل سبيل املثال.
ويف هذا الصدد ،يقول السيد ويتلوك« :من منظور
التصميم ،من املفيد تكوين فهم ألنشطة الضمانات
املحتملة بكامل نطاقها وتأثري هذه األنشطة يف تصميم
مرافق الوقود املسته َلك قبل اتِّخاذ قرار نهائي بشأن
خيارات التصميم .ويمكن أن يشتمل التخطيط
املب ِّكر عىل مراعاة املرونة يف البنية األساسية للمرفق
بحيث يدعم ما يُستجد يف املستقبل من االبتكارات

التكنولوجية التي يمكن أن تكون مفيدة لك ٍّل من
الجهة املشغلة ولتنفيذ الضمانات».
ويمكن اال ِّ
طالع عىل سلسلة وثائق «إدراج الضمانات
يف التصميم» يف موقع الوكالة عىل شبكة اإلنرتنت.

تدريب املفتشني يف مرفق خزن
الوقود النووي املسته َلك يف محطة
موهوفتيس للقوى النووية
يف سلوفاكيا.
(الصورة من :دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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