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تحديث�ات الوكالة  ۱  المنشورات  

إعداد دراسات الجدوى للربامج الجديدة ملفاعالت البحوث
Feasibility Study Preparation for New Research Reactor Programmes

يِصُف العنارص املختلفة التي سيتمُّ تضمينها يف تقرير دراسة جدوى شامل وُمحكم وذي بنية منطقية ملرشوع مفاعل 
ر إرشادات للمنظمة الداعمة الرئيسية أو فريق مفاعل بحوث جديد بما يمكِّنهم من إجراء دراسة  بحوث جديد. ويوفِّ

جدوى موثوقة وشاملة يمكن تقديمها إىل متَّخذي القرار الستعراضها من أجل دعم املقرتحات وتأييد خطة عمل لتشييد 
مثل هذا املرفق. ويشمل اعتبارات مرّبرات إنشاء مفاعل بحوث جديد، ومسائل البنية األساسية النووية الرئيسية املرتبطة 
بذلك، وتحليل التكلفة والفوائد وإدارة املخاطر التي يتعنيَّ معالجتها قبل الحصول عىل أذون إنشاء مفاعل بحوث جديد. 

وستساعد معالجة هذه املسائل الدول األعضاء عىل اكتساب فهم شامل لجميع األدوار والواجبات وااللتزامات املنطوية عىل 
ن املنشور أيضاً نموذجاً  تشييد وتشغيل مفاعل بحوث وضمان الوفاء بها خالل جميع مراحل دورة حياة املرشوع. ويتضمَّ

معياريًّا إلعداد تقرير دراسة الجدوى، ويقدِّم بعض األمثلة والدروس املستفادة من فرادى الدول األعضاء يف إعداد مثل 
هذه الدراسات.

د للكتاب: 8-104518-0-92-978؛  العدد NG-T-3.18 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحَّ
الطبعة اإلنكليزية؛  30.00 يورو؛  2018

www.iaea.org/publications/12306/feasibility-study

استخدام مفاعالت البحوث لتطوير املواد وأنواع الوقود الخاصة بنظم الطاقة 
النووية االبتكارية

 Research Reactors for the Development of Materials and Fuels for Innovative
Nuclear Energy Systems

يعرض ملحة عامة عن قدرات وإمكانات مفاعالت البحوث فيما يتعلق بتطوير أنواع وقود ومواد الستخدامها يف املفاعالت 
النووية االبتكارية، مثل مفاعالت الجيل الرابع. وتقدِّم هذه الخالصة الوافية معلومات شاملة عن اإلمكانات التي تنطوي 

عليها بحوث اختبار املواد واختبار الوقود يف 30 مفاعل بحوث، منها ما هو عامل وما هو قيد اإلنشاء. وتشمل هذه 
املعلومات مستويات قدرة هذه املفاعالت وطريقة تشغيلها وحالتها الراهنة وتوافرها وملحة عامة عن تاريخ استخدامها. 
ويهدف املنشور إىل دعم توسيع نطاق الوصول إىل املعلومات بشأن مفاعالت البحوث القائمة التي تتمتَّع بقدرات بحثية 

متقدِّمة يف مجال اختبار املواد، ومن ثمَّ ضمان زيادة استخدامها يف هذا امليدان عىل وجه الخصوص. ومن املتوقع أن يكون 
اة من  أيضاً بمثابة أداة دعم إلنشاء شبكات إقليمية ودولية من خالل تحالفات مفاعالت البحوث واملراكز الدولية امُلسمَّ

الوكالة والقائمة عىل مفاعالت البحوث.

د للكتاب: 9-100816-0-92-978؛  العدد NP-T-5.8 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحَّ
الطبعة اإلنكليزية؛  32.00 يورو؛  2017

www.iaea.org/publications/10984/research-reactors-for-the-development-of-materials-and-fuels

التخطيط االسرتاتيجي ملفاعالت البحوث
Strategic Planning for Research Reactors

هو تنقيح لوثيقة الوكالة التقنية IAEA-TECDOC-1212  التي ركَّزت يف املقام األول عىل تعزيز االستفادة من مفاعالت 
ثة أيضاً إرشادات عن كيفية إعداد وتنفيذ خطة اسرتاتيجية ملرشوع مفاعل  ر هذه النسخة املحدَّ البحوث القائمة. وتوفِّ
بحوث جديد، وستكون ذات أهمية خاصة للمنظمات التي تُِعدُّ دراسة جدوى إلنشاء مثل هذا املرفق الجديد. وسيمكِّن 

ى ونوع املرفق الجديد،  هذا املنشور املديرين من تحديد القدرات الفعلية واملحتملة ملفاعل بحوث قائم، أو الغرض املتوخَّ
بدقة أكرب. ويف الوقت نفسه، ستكون اإلدارة قادرة عىل مضاهاة هذه القدرات مع احتياجات األطراف املعنية/ املستخدمني 

ووضع االسرتاتيجية الالزمة لتلبية هذه االحتياجات. وباإلضافة إىل ذلك، يقدِّم املنشور العديد من املرفقات، بما يف ذلك 
بعض األمثلة التوضيحية عىل ما يَِرد يف النص الرئييس والقوالب النموذجية الجاهزة لالستخدام كمساعدة للفريق يف َصْوغ 

خطة اسرتاتيجية.

د للكتاب: 0-101317-0-92-978؛  العدد NG-T-3.16 من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحَّ
الطبعة اإلنكليزية؛  38.00 يورو؛  2017

www.iaea.org/publications/10988/strategic-planning-for-research-reactors
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