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تحديث�ات الوكالة  ۱  األخبار

أصدر أكثر من ٢5٠ من القياديني والرقابيني 

دين  والباحثني واملمثِّلني الحكوميني واملزوِّ

التكنولوجيني يف مجال الصناعة النووية 

‘نداَء عمل’ لترسيع استخدام الحلول املبتكرة 

من أجل دعم وتطوير األسطول الراهن 

من محطات القوى النووية العاملة يف 

جميع أنحاء العالم. ويؤكِّد ‘نداء عمل’ عىل 

دها املشاركون  االبتكارات األربعة التي حدَّ

يف املنتدى العاملي لالبتكار من أجل مستقبل 

الطاقة النووية، الذي اشرتكت الوكالة يف 

تنظيمه وُعقد عىل مدار ثالثة أيام يف الفرتة 

من 1٠ إىل 1٢ حزيران/يونيه يف جيونجو، 

جمهورية كوريا.

وتمثَّل الهدف الرئييس للفعالية يف معالجة 

يات األكثر إلحاحاً املاثلة أمام القطاع  التحدِّ

النووي، ودراسة العقبات والفرص املتاحة 

لنرش حلول تكنولوجية وحلول عمليات 

ابتكارية للحفاظ عىل األمان النووي أو حتى 

تعزيزه ويف الوقت نفسه الحدِّ من التكلفة. 

ولهذه الغاية، أبرز املشاركون ٢8 ابتكاراً 

تتعلق بمختلف جوانب تشغيل األسطول 

الراهن من محطات القوى النووية، وتصدَّرت 

االبتكارات التالية القائمة:

1-  التوأمة الرقمية )إعادة إنشاء عملية ما 

بطريقة افرتاضية وتحويلها إىل نموذج 

قائم عىل الحاسوب( من أجل تحسني 

أداء محطات القوى النووية والحدِّ من 

التكاليف؛

٢-  التصنيع املتقدِّم، بما يف ذلك الطباعة 
الثالثية األبعاد، ملواجهة تحدِّيات سلسلة 

اإلمداد؛

3-  تعلُّم اآللة من أجل االستفادة بشكل أفضل 
من البيانات الضخمة املتاحة بالفعل 
يف قطاع القوى النووية بُغية تحقيق 

االستفادة املثىل من الصيانة؛

4-  استخدام املزيد من األطر املبتكرة لتباُدل 
املعلومات، لتقاُسم البيانات يف مجال 

البحث والتطوير والعمليات والصيانة.

ويشكِّل ‘نداء عمل’ أساَس تطوير بنود قابلة 
للتنفيذ بُغية نرشها وتنفيذها إىل ما هو أبعد 

من نطاق الفعالية نفسها.

واشرتك يف تنظيم املنتدى كلٌّ من الوكالة، 
 ،)EPRI( ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية

واملخترب النووي الوطني )NNL( من اململكة 
املتحدة، ووكالة الطاقة النووية التابعة ملنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ 
ورشكة كوريا للهيدرولوجيا والقوى النووية 

)KHNP(، التي استضافت الفعالية.

وقال نيل ويلمزهورست، نائب رئيس معهد 
بحوث الطاقة الكهربائية وكبري املسؤولني 

النوويني فيه: »تشكِّل الصناعة النووية جانباً 
حيويًّا من مزيج الطاقة العاملي، ال سيما يف 

مواجهة تغريُّ املناخ، فهي مصدر طاقة خاٍل من 
الكربون. وأعطى هذا املنتدى الفريد األولوية 

لالبتكارات البالغة األهمية الالزمة يف الصناعة 

ل إىل فهم للعقبات املاثلة،  النووية، وتوصَّ

والتزم بالعمل معاً إلزالتها.«

واسرتشد املشاركون يف الفعالية، ابتداًء من 

مهنيني يف بداية حياتهم املهنية ووصوالً 

إىل قادة الصناعة، باألمور التالية: التعاون، 

ل وإحداث فرق داخل منظماتهم،  وتحقيق تحوُّ

وعىل نطاق القطاع النووي. وركَّزت الجلسات 

يات التي تواجه  عىل موضوعاٍت مثل التحدِّ

االبتكار يف القطاع النووي اليوم وتقديم أمثلة 

ناجحة لالبتكار النووي. وقدَّمت مناقشة مائدة 

مستديرة ُعقدت مع رقابيني، ويرسَّ انعقاَدها 

وليام دي. ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة 

النووية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، وجهات نظر من القادة يف 

هذا املضمار. 

وقال إيد برادلي، رئيس فريق تشغيل 

محطات القوى النووي والدعم الهنديس يف 

إدارة الطاقة النووية التابعة للوكالة: »يمثِّل 

ال من الجيل األصغر سنًّا من  الدعم الفعَّ

املهنيني النوويني، الذين يعملون جنباً إىل 

اً ملهماً عىل أنَّ االبتكار  جنب مع اإلدارة، مؤرشِّ

ستقوده ديناميكية ومشاركة القادة الحاليني 

واملستقبليني.«

وأضاف جوان نايت، مدير االبتكار يف 

إكسيلون ورئيس جلسة مناقشة خالل املنتدى: 

ز ممارسات  »يسعدني أن أسهم يف جهد يعزِّ

االبتكار األكثر قوة عىل نطاق القطاع النووي 

ويشكِّل مواقف تدعم األنشطة ذات الصلة.«

وكانت هذه الفعالية األوىل من نوعها بني 

ت  املؤسسات املشاِركة يف تنظيمها ويرسَّ

انعقاَدها اجتماعاٌت عن االبتكار ُعقدت يف فيينا 

يف عاَمي ٢٠18 و ٢٠19. ومن املتوقَّع عقد 

ات لتباُدل  منتديات مماثلة يف املستقبل كمنصَّ

التقدُّم املحَرز بشأن اإلجراءات ذات الصلة، 

يات الجديدة، وتعزيز التعاون،  ومواجهة التحدِّ

وتعزيز الرشاكات الجديدة.

ويف ختام أعمال املنتدى، قال روب ويتلسون، 

نائب رئيس املخترب النووي الوطني: »يسعدنا 

 أن نستضيف املنتدى العاملي القادم يف 

عام ٢٠٢٠«.

— بقلم ماريان ناري فيرش وفنسنت رويه

 قادة الحارض واملستقبل يف مجال الطاقة النووية يدعون إىل العمل 
من أجل االبتكار


