
1 

 مؤتمر الوكالة الوزاري الدولي 

 القوى النوویة في القرن الحادي والعشرین

 2022تشرین األول/أكتوبر   28- 26واشنطن، 

 الكلمة الختامیة لرئیس المؤتمر 

 

شــكراً لكم على المشــاركة في المؤتمر الوزاري الدولي بشــأن القوى النوویة في القرن الحادي والعشــرین، الذي  
وحضــر   .2022تشــرین األول/أكتوبر   28إلى    26ُعقد في واشــنطن بالوالیات المتحدة األمریكیة، في الفترة من  

 69ن وصــانعي الســیاســات والخبراء من من المشــاركین والوزراء وكبار المســؤولی  800المؤتمر ما یزید على 
 منظمات دولیة. 9دولة عضواً و

وقد اضــــطلعت بتنظیم ھذا المؤتمر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) بالشــــراكة مع الوكالة الدولیة للطاقة 
سـتضـافت المؤتمر  وا وبالتعاون مع وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصـادي.

 حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة ممثلة في وزارة الطاقة.

ووفَّر المؤتمر للمشـــــاركین محفالً لـلدخول في حوار رفیع المســـــتوى حول دور الـطاـقة النووـیة في االنتـقال إلى  
 مصادر الطاقة النظیفة والمساھمة في التنمیة المستدامة والتخفیف من حدة تغیر المناخ.

ش المـشاركون وتبادلوا اآلراء بـشأن القـضایا األـساـسیة المتعلقة بمـستقبل القوى النوویة، بما في ذلك الوـصول  وتناق
بـصافي االنبعاثات إلى مـستوى الـصفر باالـستعانة بالطاقة النوویة، وإرـساء بیئة تمكینیة لنـشر الطاقة النوویة على 

نشـــــر المبكر للتكنولوجـیات المتـقدـمة في مـجالي  نـطاق أوســـــع، ومســـــاھـمة محـطات القوى النووـیة الـقائـمة، وال
 المفاعالت والتصرف في النفایات، واإلشراف الرقابي.  

 الوصول بصافي االنبعاثات إلى مستوى الصفر باالستعانة بالطاقة النوویة المنخفضة الكربون الوفاء بالوعد:  

ا ـتأثیر كبیر في إزاـلة الكربون من قـطاع  اتفق المشـــــاركون في المؤتمر على أنَّ القوى النووـیة یمكن أن یكون لـھ
  والتكنولوجیا النوویة الصـفر.  القوى، األمر الذي یعدُّ شـرطاً ضـروری�ا للوصـول بصـافي االنبعاثات إلى مسـتوى 

دة بالماء التي توفِّر  موجودة بالفعل ومثبتة الفعالیة، حیث توجد تصـامیم مختلفة من المفاعالت الكبیرة الحجم المبرَّ
 ھائلة من الكھرباء الخالیة من الكربون في أنحاء مختلفة من العالم.  كمیات 

ویمكن للمفاعالت النوویة المتقدمة، بما فیھا المفاعالت النمطیة الصــغیرة، أن تســھم في إزالة الكربون من قطاع 
غیر قطاع القوى؛  تولید الكھرباء، غیر أنَّھا یمكن أیـضاً أن تتیح فرـصاً جدیدة إلزالة الكربون من قطاعات أخرى  

كأن تُستخدم على سبیل المثال في توفیر الحرارة لتدفئة األحیاء السكنیة وللقطاع الصناعي، أو إلنتاج الھیدروجین  
 المنخفض الكربون.

  . والقوى النوویة ھي التكنولوجـیا الوحـیدة المنخفضـــــة الكربون التي تكفل إنتاج الكھرباء والحرارة بكمیات كبیرة 
 اعات الطاقة إلى الوصـول بصـافي االنبعاثات إلى مسـتوى الصـفر، سـواء كانت تنتج الطاقة فيوتحتاج جمیع قط

وتُعدُّ القوى النوویة لبنة أســــاســــیة في عملیات االنتقال بھذه القطاعات   شــــكل كھرباء أو حرارة أو ھیدروجین.
 صوب تحقیق صافي انبعاثات صفري.
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وفي حال تراجع اســتخدام القوى النوویة، فســوف یؤدي ذلك إلى جعل مطامح الوصــول بصــافي االنبعاثات إلى  
ودون التوسـع في اسـتخدام القوى النوویة، سـتُضـطر نظم    وأعلى تكلفة.مسـتوى الصـفر أكثر صـعوبة وخطورة  

 .اریةالطاقة لالعتماد بقدر أكبر على تكنولوجیات لم تبلغ بعُد مستوى الجدوى التج

ویضاف إلى ذلك أنَّ القوى النوویة تسھم في تأمین إمدادات الطاقة، من خالل إنتاج الكھرباء بتكالیف یمكن التنبؤ  
بھا وإتاحة التوســـع الھائل في اســـتخدام طاقة الریاح والطاقة الشـــمســـیة من خالل توفیر الكھرباء القابلة للتورید  

أحد األســباب التي دعت الحكومات حول العالم إلى   وھذا  ائیة.الكھربحســب الطلب وتوفیر االســتقرار للشــبكات  
 توجیھ انتباھھا في األشھر األخیرة إلى القوى النوویة.

وفي حالة البـلدان الـنامـیة، تمـثِّل القوى النوویة خـیاراً جذاباً وموثوقاً یمكن أن یوفر الكھرباء بصـــــورة آمـنة وقابـلة  
اعدة تلك البلدان في الوقت نفســــھ على تحقیق أھداف اتفاق باریس  للتوســــع دعماً للتنمیة االقتصــــادیة، مع مســــ

 وأھداف التنمیة المستدامة.

 لنشر الطاقة النوویة على نطاق أوسع  تھیئة الظروف  تمكینیة:إرساء بیئة  

یتطلب وـضع برنامج وطني مأمون وآمن ومـستدام للقوى النوویة التزاماً لعدة عقود من جانب ـصانعي الـسیاـسات  
الحكومات في  ویتمثل دور  الصــناعة.صــعید الوطني والمؤســســات الحكومیة وھیئات إنفاذ القانون وقطاع على ال

ضـمان تلبیة احتیاجات بلدانھا في مجال أمن الطاقة، ومن العناصـر األسـاسـیة في ذلك ضـمان تنفیذ عملیات نشـر  
 إلى مستقبل منخفض الكربون.محطات القوى النوویة الجدیدة على النحو المخطط لھ والتأكد من االنتقال  

 وتتطلب عملیة االنتقال أیضاً مشاركة ودعماً قویین من الجھات المعنیة في جمیع مراحلھا.  

وتســاعد الوكالة البلدان المھتمة بأن تكون القوى النوویة جزءاً من مزیج الطاقة الخاص بھا أثناء عملھا على بناء  
وضـع اإلطار القانوني والرقابي على النحو الالزم لضـمان إرسـاء بنیة  القدرات التقنیة وتوفیر الموارد البشـریة و

 أساسیة نوویة فعالة وشاملة.

 ومواطنیھا.واألخذ بأعلى المعاییر في مجاالت األمان النووي واألمن النووي والـضمانات أمٌر مھم لجمیع البلدان  
ــتم ــل والتفاعل المسـ ــمیة وغیروعن طریق إظھار االلتزام بھذه المعاییر والتواصـ  رین مع الجھات المعنیة الرسـ

الرســمیة، یمكن المســاھمة في بناء الثقة العامة في الطاقة النوویة ودعم االســتفادة المســتمرة من اســتخدام العلوم  
 والتكنولوجیا النوویة في األغراض السلمیة.  

 في توفیر الطاقة النظیفةتعزیز األسطول: تمدید أعمار محطات القوى النوویة القائمة والتوسع في مساھمتھا 

ا في المحافظة على مســاھمة محطات القوى النوویة العاملة  تؤدي الســیاســات واالســتراتیجیات الوطنیة دوراً مھم�
الكربون، وفي زـیادة تـلك المســـــاھـمة، مع الـتأكـُّد في الوـقت نفســـــھ من االســــــتداـمة   الـخالـیة منفي إنـتاج الـطاـقة  

عدد من ـصانعي الـسیاـسات الوطنیة والحكومات    ویرىاالجتماعیة.  نفعتھا االقتـصادیة لھذه المحطات واـستمرار م
في األســـطول العامل القائم مصـــدراً للطاقة یتســـم بانخفاض انبعاثاتھ من غازات الدفیئة وارتفاع معدالت أحمالھ  

 ومرونتھ، مما یدعم استقرار الشبكات الكھربائیة.

شـــیید محطات جدیدة أو تمدید فترة تشـــغیل المحطات القائمة من وقد الحظ المؤتمر أنَّ االســـتثمارات الموجھة لت
شـأنھا أن تعزز إیجاد سـالسـل إمدادات قویة وموثوقة على النحو الالزم للمحافظة على األسـطول القائم ونشـر ما 

 یستجد من تكنولوجیات المفاعالت في المستقبل.
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وشـھد المؤتمر تسـلیماً كامالً بأنَّ التشـغیل الطویل األجل لمحطات القوى النوویة القائمة ھو الوسـیلة األكثر فعالیة 
وحتى یكون  للمحافظة على قدرات موثوقة لتولید الطاقة المنخفضـة الكربون من أجل االنتقال إلى الطاقة النظیفة.

مسائل المتعلقة بالسیاسات الوطنیة وظروف السوق والتكنولوجیات  التشغیل الطویل األجل ممكناً، ینبغي معالجة ال
   والمتطلبات الرقابیة والموارد البشریة والبنى األساسیة خالل عملیة اتخاذ القرارات والتخطیط.

ــدة المرتبطة بتغیر المناخ   ل األحوال الجویة البالغة الش ــّكِ ــانات    –وتش ــف والموجات الحارة والفیض مثل العواص
تھدیداً متزایداً للبنى األسـاسـیة الخاصـة بجمیع أشـكال الطاقة، ومحطات القوى النوویة لیسـت   –الجفاف  ونوبات  

ع  ذلك.اسـتثناًء من   المؤتمر الحكومات على اتخاذ الخطوات الالزمة للمسـاعدة على التخفیف من   ومن ثم فقد شـجَّ
 یر المناخ.  حدة المخاطر المناخیة ووضع وتنفیذ خطط تكفل الصمود في مواجھة تغ

 أجل النشر المبكر للتكنولوجیات النوویة المتقدمة العمل من  تخطیط المسار:

ان  الیف، وتعزیز األـم ة خفض التـك انـی ك إمـك ا في ذـل ة، بـم د كبیرة محتمـل ة فواـئ دـم ة المتـق اعالت النووـی ل المـف تكـف
إمكانیة تشـــیید مواقعھا في واألمن، وزیادة اســـتغالل الموارد، وكذلك، في حالة المفاعالت النمطیة الصـــغیرة،  

 أماكن غیر مناسبة للمحطات النوویة األكبر حجماً. 

ومن الممكن أن تتیح ھذه المزایا زیادة مساھمات الطاقة النوویة في مصادر الطاقة النظیفة والقادرة على الصمود  
ت الوقود النووي المتقدمة  وفي الوقت نفسـھ، فمن المسـلم بھ أنَّ المفاعالت المتقدمة ودورا على الصـعید العالمي.

 سوف تنتج عنھا نفایات جدیدة یلزم التصرف فیھا.

التقني   دین  ات على الصـــــعـی ك ال تزال تواجـھ تحـدـی ورغم أنَّ جھود التصـــــرف في الوقود النووي المســـــتھـل
تمرار من إمكانات إیجاد نظام م أمون  واالجتماعي، فإنَّ االبتكارات في مجاالت الخزن والنقل والتخلص تزید باـس

 وآمن للتصرف في النفایات النوویة.

  . وھناك توقعات متزایدة من طائفة واسـعة من الجھات المعنیة بشـأن النشـر المبكر للتكنولوجیات النوویة المتقدمة 
 ً  وسـیكون لھذا العقد دور أسـاسـي في التعجیل بتطویر تكنولوجیات القوى النوویة المتقدمة، من أجل المضـي قدما

ــر، فیما ــاھمة كبیرة في إزالة  یخص التطبیقات   صــوب النش ــواء، وتقدیم مس الكھربائیة وغیر الكھربائیة على الس
 وما بعده.   2030الكربون من قطاع الطاقة في أفق عام  

ومن المتوقع أن یبدأ في الســنوات المقبلة تشــغیل عدَّة محطات إیضــاحیة ووحدات مفاعالت نمطیة صــغیرة ھي 
ومن خالل النھوض بالمشـاریع اإلیضـاحیة،   قل في حالة التكنولوجیات األكثر نضـجاً.األولى من نوعھا، على األ

تؤدي الحكوـمات والشـــــراـكات بین القـطاعین الـعام والـخاص دوراً محوریـ�ا في توفیر الموارد البشـــــرـیة والـمالـیة  
 الالزمة، وفي تھیئة الظروف المؤاتیة، بما في ذلك وضع إطار قانوني ورقابي مناسب وحدیث.

والوكالة والمنظمات الدولیة األخرى مدعوة للجمع بین صـــانعي القرارات على أعلى المســـتویات من الحكومات  
والھیئات الرقابیة والمصــــممین والجھات الحائزة للتكنولوجیا والجھات المشــــغلة والمســــتخدمین النھائیین، بغیة 

یســـیر المواءمة والتوحید على المســـتویین  ضـــمان التنســـیق العام واالتفاق على األھداف المشـــتركة ولتعزیز وت
 الرقابي والصناعي.

 مستقبل الطاقة النوویة اإلشراف الرقابي الفعال من أجل  الثقة:تعزیز  

ــب على اتباع نُُھج كفؤة في تقییم أمان تلك   ــر تكنولوجیات المفاعالت الجدیدة بنجاح وفي الوقت المناس یتوقف نش
 التكنولوجیات والترخیص بتشغیلھا.
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ــعید العالمي من و ــم األھمیة في تعزیز األمان واألمن النوویین على الص یؤدي التعاون الرقابي الدولي دوراً حاس
تعراض تصـامیم المفاعالت الجدیدة   ات الجیدة ألغراض اـس تفادة والممارـس خالل تبادل المعلومات والدروس المـس

 ادل من ھذا القبیل ومعالجتھا.ویتعیَّن تحدید العقبات المحتملة أمام عملیات التب وترخیصھا.

وبالنظر إلى أنَّ التصــمیم الواحد ســیخضــع للتقییم من جانب عدَّة بلدان، في الوقت نفســھ في كثیر من األحیان،  
ز الھیـئات الرـقابـیة في جھودـھا التـعاونـیة على تحقیق أعلى مســـــتوى ممكن من الكـفاءة في عملـیات   ینبغي أن ترّكِ

ــتعراض والترخیص وتوحید   وبھذه الطریقة یمكن أن نتجنَّب ازدواجیة الجھود بال داع، دون   النُّھج الرقابیة.االسـ
 المساس بالمسؤولیات الوطنیة المستقلة.

اءة   الكـف ة تتمتع ـب ة قوـی ابـی ات رـق ة ســـــلـط ة النووـی اـق ا برامج للـط دیـھ دان التي ـل د في البـل ة أن توـج اـی ومن المھم للـغ
أن تسـتفید من معاییر األمان وإرشـادات األمن النووي الصـادرة عن   وعلى الھیئات الرقابیة الوطنیة واالسـتقالل.

التي تقدمھا، ومن حلقات العمل اإلقلیمیة    التقنیة  والخدمات االســتشــاریةالوكالة، ومن بعثات اســتعراض النظراء  
 التي تعقدھا، من أجل بناء القدرات واإلمكانات المحلیة وتعزیز اإلطار الرقابي الوطني.

 اصة بالمفاعالت النمطیة الصغیرة سلسلة اإلمدادات الخ

ناقش قادة بارزون في قطاع الصـناعة التحدیات التي تواجھ إرسـاء سـلسـلة إمدادات راسـخة لدعم الطیف الواسـع  
التي لم یتبلور ســــوقھا بعد، كما ناقشــــوا الحلول الممكنة للتعجیل بوصــــول   المفاعالت المتقدمة الجدیدة نظم  من 

 وتھیئتھا.سلسلة اإلمدادات إلى مرحلة النضج  

ر الطاقة النوویة:    إلھام الشباب إعادة تصوُّ

إنَّ التصـــورات عن القوى النوویة آخذة في التغیُّر؛ فبدالً من المفھوم المتقادم وغیر الدقیق الذي یربط بینھا وبین  
ــارت القوى النوویة ترتبط في األذھان أكثر فأكثر بالطاقة النظیفة والھواء النقي   ــلحة النوویة، صــ والتنمیة  األســ

جدید من المھنیین العاملین في المجال النووي والناشطین في مجال البیئة والمدافعین عنھا  وھناك جیلالمستدامة.  
المشــتغلین بطائفة واســعة من المھن یســتخدمون أســالیب جدیدة لرســم صــورة الطاقة النوویة باعتبارھا مصــدراً  

 الرخاء المستدام للجمیع.  نظیفاً وحدیثاً للطاقة یمكن أن یساعد على تحقیق

 التكافؤ بین الجنسین في المجال النووي

لم یتمكن المجال النووي، في أي وقت ســابق منذ إنشــائھ، من تحقیق االســتفادة الكاملة من اإلمكانات والمواھب  
 بید أنَّ ھذا بدوره یتغیَّر اآلن. الھائلة التي تتمتع بھا النساء، أي نصف سكان العالم.

متزاید من الفرص الموجھة للنسـاء التي تتیح االضـطالع بدور فاعل في العلوم والتكنولوجیا النوویة،  فھناك عدد  
ویشــمل ذلك الســیاســات المبتكرة التي تســاعد النســاء على االزدھار في المجال   بما في ذلك في مجال الھندســة.

كوري الذي تتعھده الوكالة،  -وفســكاالنووي، فضــالً عن المبادرات من قبیل برنامج المنح الدراســیة ماري ســكلود
م منحاً دراسیة للطالبات للحصول على درجة الماجستیر في الدراسة المتصلة بالمجال النووي.    والذي یقّدِ

ز على اســـتبقاء النســـاء العامالت في  ورحَّب المؤتمر بإعالن الوكالة عن إطالق برنامج لیزا مایتنر الذي ســـیرّكِ
ــاركة في المجال النووي، من خالل إت ــابات في مقتبل حیاتھن المھنیة في المجال النووي للمشـ ــة للشـ احة الفرصـ

ص. وقد أُطلق   برنامج على مدى عدَّة أسابیع یشتمل على القیام بزیارات للمرافق النوویة وتوفیر التدریب المتخّصِ
 البرنامج بالتعاون مع الوالیات المتحدة األمریكیة بصفتھا شریكاً افتتاحی�ا.  
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دعت عدَّة دول أعضـــاء االتحاد الروســـي إلى الوقف الفوري لجمیع األعمال العســـكریة داخل المرافق النوویة  
ــبع التي ال غنى عنھا لألمان واألمن النوویین كما   ك بالركائز الســ ــُّ وحولھا في أوكرانیا، وذكَّرت بوجوب التمســ

تباقي الذي اضـطلعت بھ الوكالة في وأعربت ا حدَّدھا المدیر العام للوكالة. لدول األعضـاء عن تقدیرھا للدور االـس
 الجھود الرامیة لضمان األمان واألمن النوویین في أوكرانیا.  

 االستنتاجات

ــة الكربون وكثیفة الطاقة ومثبتة  ــاء عدیدة بأنَّ القوى النوویة تمثِّل تكنولوجیا منخفضــ ت دول أعضــ   الفعالیة. أقرَّ
ــتوى  ــافي االنبعاثات إلى مس ــول بص ــی�ا في تحقیق األھداف العالمیة المتعلقة بالوص ــاس ــراً أس   وھذا یجعلھا عنص

ء أسـاس موثوق ومتین تسـتند إلیھ تكنولوجیات الطاقة الصـفر، والمسـاھمة في أمن الطاقة في تلك البلدان، وإرسـا
 المتجددة.  

واتفق المؤتمر على أنَّ الحكومات تضـــطلع بدور مھم في إنشـــاء برامج القوى النوویة ووضـــع األطر القانونیة؛  
ــطول القا ــراكات بینھما فیما یتعلق بصــیانة وتحدیث األس قا الش ئم  وأنَّ قطاع الصــناعة والحكومات ینبغي أن یعّمِ

ــتھالل   ــغیلھ في األجل الطویل؛ وأنَّھ ینبغي االنخراط في تعاون دولي من أجل االسـ ــتمرار تشـ لكفالة مقومات اسـ
ــاً إلى أھمیة تأمین إمدادات   المبكر لألخذ بالمفاعالت ودورات الوقود المتقدمة. ــاء أیضـ ــارت الدول األعضـ وأشـ

 متقدمة.  الوقود، ال لألسطول القائم فحسب وإنما أیضاً للمفاعالت ال

وســلَّم المؤتمر بأنَّ المعاییر واإلرشــادات یتعیَّن أن تفي بمتطلبات القرن الحادي والعشــرین، وأنَّ علینا أن نســعى 
اً  اـم ة تـم ا ومراعـی ى منـھ ة للغرض المتوخَّ اســــــب ا ال تزال كفؤة ومـن د من أنَّـھ أكـُّ ــاء للـت د االقتضـــ ا عـن دیثـھ إلى تـح

 طر على القطاع النووي وفرٍص لفائدتھ.للتكنولوجیات الجدیدة بكّلِ ما تنطوي علیھ من مخا

أعلى  االلتزام ـب ھ بتعـھدات ـب ة یـجب أن یقترن في جمیع مراحـل ــدَّد المؤتمر على أنَّ اســـــتـخدام القوى النووـی وشـــ
مسـتویات األمان النووي واألمن النووي والضـمانات، وبتنفیذ تلك التعھدات تنفیذاً مسـتمراً، بما یتسـق مع معاییر 

وال یزال إرســاء عالقات قویة وإیجابیة   من الصــادرة عن الوكالة ومع االلتزامات الدولیة.األمان وإرشــادات األ
 وطویلة األمد مع جمیع الجھات المعنیة أحد العوامل الرئیسیة في نجاح مشاریع الطاقة النوویة.  

ع المؤتمر على اسـتخدام أسـالیب جدیدة ومبتكرة للتواصـل والتفاعل مع الجھات المعنیة م ن أجل إرسـاء فھم وشـجَّ
وسـلَّط المؤتمر الضـوء   واضـح وقائم على أسـاس علمي لفوائد التكنولوجیا النوویة والمخاطر التي تنطوي علیھا.

 على أھمیة زیادة عدد النساء في المجال النووي، ورحَّب بالمبادرات المتَّخذة لتحقیق التكافؤ بین الجنسین.

ة للطاقة ووكالة الطاقة یع بھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والوكالة الدولوسلَّم المؤتمر بأھمیة األدوار التي تضطل
النوویة في تشــجیع جھود التعاون الدولي بین الدول األعضــاء وتعزیز تلك الجھود وتیســیرھا وتنســیقھا، حرصــاً  

 ظیفة.على أن تحقِّق الطاقة النوویة إمكاناتھا الكاملة في المساھمة في االنتقال إلى الطاقة الن

وإذ أقرَّ المـشاركون بالدور األـساـسي الذي یؤدیھ ھذا المحفل في الجمع بین أطراف المجتمع الدولي من أجل رـسم  
ــأن القوى النوویة في  ــتقبل الطاقة النوویة، أعربوا عن تطلُّعھم النعقاد المؤتمر الوزاري الدولي بشـ ــار لمسـ المسـ

 بع سنوات.القرن الحادي والعشرین في دورتھ القادمة بعد أر


