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تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع 
انتشار األسلحة النووية ومساعدة كل البلدان، وبخاصة 

في العالم النامي، على االستفادة من استخدام العلوم 
والتكنولوجيا النووية استخدامًا سلميًا ومأمونًا وآمنًا.

ست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة في إطار األمم  وقد تأسَّ
املتحدة في عام 1957، وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة 

األمم املتحدة التي متلك اخلبرة في التكنولوجيات النووية. 
وتساعد املختبرات املتخصصة الفريدة من نوعها التابعة للوكالة 

على نقل املعارف واخلبرات إلى الدول األعضاء في الوكالة 
في مجاالت مثل الصحة البشرية واألغذية واملياه والبيئة.

وتقوم الوكالة أيضًا بدور املنّصة العاملية لتعزيز األمن النووي. 
كما ترّكز أنشطة الوكالة على املساعدة على التقليل إلى احلد 

األدنى من مخاطر وقوع املواد النووية وغيرها من املواد املشعة في 
أيادي اإلرهابيني أو خطر تعرض املرافق النووية ألعمال كيدية.

وتوفِّر معايير األمان الصادرة عن الوكالة نظامًا ملبادئ األمان األساسية 
ل مستويات عالية من  د توافقًا دوليًا في اآلراء حول ما يشكِّ وجتسِّ

األمان حلماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة. 
وقد ُوِضعت معايير أمان الوكالة لتطبيقها في جميع املرافق واألنشطة 

النووية التي ُتسَتخَدم لألغراض السلمية، وكذلك لتطبيقها في 
اإلجراءات الوقائية الرامية إلى تقليص مخاطر اإلشعاعات القائمة.

ق الوكالة أيضا، من خالل نظامها التفتيشي، من امتثال  وتتحقَّ
الدول األعضاء لاللتزامات التي قطعتها على نفسها مبوجب 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وغيرها من اتفاقات عدم 
االنتشار، واملتمثلة في عدم استخدام املواد واملرافق النووية إال 

لألغراض السلمية. ولعمل الوكالة جوانب متعددة، وتشارك فيه 
طائفة واسعة ومتنوعة من الشركاء على الصعيد الوطني واإلقليمي 

د برامج الوكالة وميزانياتها من خالل قرارات  والدولي. وحتدَّ
جهازي تقرير سياسات الوكالة – أي مجلس احملافظني املؤلف 
من 35 عضواً واملؤمتر العام الذي يضم جميع الدول األعضاء.

ويوجد مقر الوكالة في مركز فيينا الدولي. كما توجد مكاتب 
ميدانية ومكاتب اتصال في جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. 
وتدير الوكالة مختبرات علمية في كل من موناكو وزايبرسدورف 

وفيينا. وعالوة على ذلك، تدعم الوكالة مركز عبد السالم الدولي 
للفيزياء النظرية في ترييستي بإيطاليا وتوفر له التمويل الالزم.

منطقة  في  تشييدها  يجري  لتي  ا لنووية  ا للقوى  سامنن  محطة  الصورة: 
الصينية( النووية  الوطنية  )الشركة  الصني.  في  زهيانغ  إلقليم  التابعة  سامنن 
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ميكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها مجلة 
ية، شريطة اإلشارة إلى املصدر.  الوكالة في مواضع أخرى ِبُحرِّ
 وإذا كان مبّينا أنَّ الكاتب من غير موظفي الوكالة، فيجب 
 احلصول منه، أو من املنظمة املصِدرة على إذن بإعادة النشر،

إال إذا كان ذلك ألغراض العرض.

 ووجهات النظر املُعَرب عنها في أي مقالة موّقعة واردة في املجلة
 ال مُتثـِّل بالضرورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وال تتحّمل الوكالة أي مسؤولية عنها.

صورة الغالف: محطة بوهونيس للقوى النووية هي مجّمع 
للمفاعالت النووية تقع على مقربة من قرية جاسلوفسكي بوهونيس 

 في سلوفاكيا. شركة القوى النووية واإلخراج من اخلدمة 
.)JAVYS شركة(
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية دولها  تساعد 
األعضاء على استخدام التكنولوجيا 

النووية في مجموعة واسعة من األغراض السلمية، 
ومن بني أهم هذه األغراض توليد الكهرباء.

وقد أثار حادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في 
اليابان في آذار/مارس 2011 القلق في كل أرجاء العالم بشأن 
األمان النووي كما أثار تساؤالت حول مستقبل القوى النووية.

وبعد مرور سنتني، بات من الواضح أنَّ منو استخدام 
القوى النووية سوف يتواصل في العقود القادمة، رغم 
أنَّ وتيرة ذلك النمو سوف تكون أبطأ مما كان متوّقعًا 

قبل احلادث. وتخطط عدة بلدان لديها برامج قوى نووية 
لتوسيع برامجها. كما تخطط عدة بلدان جديدة، نامية 

ومتقدمة النمو على حد سواء، لألخذ بالقوى النووية.

ومن العوامل املساهمة في تزايد االهتمام بهذا املجال، الطلب 
العاملي على الطاقة، فضاًل عن املخاوف املرتبطة بتغير املناخ، 

وأسعار الوقود األحفوري املتقلبة، وأمن إمدادات الطاقة. 
وسيكون من الصعب على العالم حتقيق الهدفني املزدوجني 

املتمثلني في ضمان إمدادات الطاقة املستدامة واحلد من 
غازات الدفيئة من دون االستفادة من القوى النووية.

م الوكالة للبلدان التي تختار األخذ بالقوى  وتقدِّ
النووية املساعدة على استخدامها بأمن وأمان.

رت الوقف التدريجي للقوى النووية،  أّما البلدان التي قرَّ
فسوف يتعنّي عليها التعامل مع قضايا مثل إخراج احملطات 

من اخلدمة واستصالحها والتصرف في النفايات خالل العقود 
القادمة. وتقّدم الوكالة املساعدة كذلك في هذه املجاالت.

وإنني ُأعِرُب هنا عن امتناني لالحتاد الروسي الستضافته املؤمتر 
الوزاري الدولي لعام 2013 بشأن القوى النووية في القرن 

احلادي والعشرين في سانت بطرسبرغ في حزيران/يونيه. وُيتيح 
هذا املؤمتر الذي يأتي في الوقت املناسب فرصة قّيمة من أجل 
تقييم القوى النووية في أعقاب حادث فوكوشيما داييتشي.

ومن الضروري أن تكون هناك درجة كبيرة من الثقة لدى 
عامة الناس في أمان القوى النووية من أجل مستقبل 

هذا القطاع. وقد ُبذلت جهود قيِّمة كثيرة في السنتني 
املاضيتني لتحسني مستوى األمان. ولكن ما زال هناك 

الكثير الذي يتعني القيام به. ومن األهمية مبكان 
احلفاظ على هذا الزخم وبذل قصارى اجلهود لضمان 

جعل القوى النووية مأمونة بالقدر املمكن بشريًا.

م هذه الطبعة من مجلة الوكالة حملة عامة عن  وتقدِّ
العديد من القضايا التي سيتناولها مؤمتر سانت 

بطرسبرغ. ويشمل ذلك األمان النووي ودور 
القوى النووية في التنمية املستدامة، واالبتكارات 

التكنولوجية، واملؤسسات والبنى األساسية النووية.

وأمتنى للمشاركني في املؤمتر كل النجاح في مداوالتهم.

يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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سيكون من الصعب على 
العالم حتقيق الهدفني املزدوجني 

املتمثلني في ضمان إمدادات 
الطاقة املستدامة واحلد من غازات 

الدفيئة دون القوى النووية.
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القوى النووية واقتصاديات الطاقة وأمن الطاقة
التنمية االقتصادية تستلزم وجود كهرباء موثوقة إنَّ 

ميسورة التكلفة ومتوفِّرة بكميات كافية لتلبية احلد 
األدنى من متطلبات الطاقة على املستوى احمللي أو اإلقليمي 
أو الوطني. وقد تبدو هذه الوصفة اخلاصة بتحقيق التنمية 
االقتصادية وصفة بسيطة، ولكن يجب حتليل االعتبارات 
التكنولوجية واملالية والتنموية واعتبارات البنية األساسية 

ويجب أن تكون متوازنة لوضع استراتيجية وطنية للطاقة. 
د بأنَّ  د هذه املهمة الواقع التاريخي الذي يؤكِّ ولكن مما يعقِّ

احلصول على الطاقة بالسعر املنشود وبالكميات املنشودة 
د  ال ميكن أن يكون أمراً مسلمًا به وال مضمونًا. وحتدِّ

اقتصاديات الطاقة وأمن الطاقة اخليارات املتاحة للدول التي 
تعمل على وضع استراتيجية للطاقة املستدامة في املستقبل.

اقتصاديات الطاقة
إنَّ تشييد مفاعل للقوى النووية أمر باهظ الثمن نسبيًا وأما 
تشغيله فزهيد الثمن نسبيًا. وهذا ما يجعله استثماراً جيداً 

في بعض احلاالت ولكنه ليس كذلك في حاالت أخرى. 
فهو استثمار أكثر جاذبية عندما يتزايد الطلب على الطاقة 
بسرعة، وتكون املصادر البديلة شحيحة أو باهظة الثمن، 

ويكون أمن إمدادات الطاقة من األولويات، ويكون احلد من 
تلوث الهواء واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة من األولويات 

أيضًا، وعندما يكون التمويل متاحًا ويكون باإلمكان 
انتظار إيراداته على املدى األطول )وهو ما مييِّز احلكومات 
عن القطاع الصناعي اخلاص(، وعندما تقل املخاطر املالية 

بفضل إمكانية التنبؤ أكثر بالطلب على الكهرباء وبأسعارها، 
ووجود هياكل سوق مستقرة وتوّفر دعم سياسي محايد 
د مفاعالت القوى البالغ عددها 68 مفاعاًل  قوي. وجتسِّ

التي يجري حاليًا تشييدها حول العالم خصائص البيئات 
االستثمارية املالئمة. ومن بني هذه املفاعالت، هناك 38 
مفاعاًل في الشرق األقصى )29 في الصني وحدها(، و15 

في أوروبا الشرقية، و10 مفاعالت في الشرق األوسط 
وجنوب آسيا، ومفاعالن في أمريكا الالتينية، ومفاعالن 

في أوروبا الغربية، ومفاعل واحد في أمريكا الشمالية.

واليورانيوم املستخدم في مفاعالت القوى النووية موجود 
بوفرة في كل أنحاء العالم. ولعلَّ مصادر اليورانيوم التقليدية 

املعروفة حاليًا تدوم نحو 80 عامًا وذلك بحسب األسعار 
ومعدالت االستهالك احلالية. ويرجـِّح ذلك كفـَّة مصادر 

اليورانيوم لدى مقارنتها باحتياطيات السلع من املوارد األخرى، 
كالنحاس والزنك والنفط والغاز الطبيعي، التي تكفي لتلبية 

االحتياجات ملّدة تتراوح بني 30 و50 سنة. وقد تؤدي طرائق 
إعادة املعاجلة وإعادة التدوير واستخدام تكنولوجيا التوليد 

السريع للطاقة إلى زيادة طول عمر املصادر املعروفة حاليًا 
بأكثر من 60 ضعفًا لتدوم هذه املصادر آالف السنني.

أمن الطاقة
أمن الطاقة هو من االعتبارات الرئيسية األخرى التي تضاف 
إلى اعتبارات األسعار وقاعدة املوارد. وأفضل طريقة لتعزيز 

أمن الطاقة في بلد ما هي زيادة تنوع ومرونة خيارات إمدادات 
الطاقة. وبالنسبة للعديد من البلدان، من شأن توسيع القوى 

النووية أن يؤدي إلى زيادة تنوع إمداداتها من الكهرباء. 
وتتسم القوى النووية مبيزتني من شأنهما زيادة املرونة بوجه 
عام. أوالهما أنَّ تكاليف توليد الكهرباء النووية أقل تأثراً 
بكثير بالتغييرات في أسعار الوقود من تأّثر تكاليف توليد 

الكهرباء بالوقود األحفوري. وثانيتهما، أنَّ الوقود األساسي، 
أي اليورانيوم، ُمتاح من بلدان منتجة متنوعة، وتدعو احلاجة 
ل تكوين أرصدة استراتيجية.  إلى كميات قليلة منه، مما يسهِّ
وأما في املمارسة العملية، فإن التوّجه السائد ابتعد عن إنشاء 

املخزونات االستراتيجية، وماَل إلى تأمني اإلمدادات على أساس 
وجود أسواق متنوعة تعمل بسالسة لتوفير خدمات اإلمداد 

باليورانيوم والوقود. ولكن خيار إنشاء أرصدة استراتيجية 
بخسة الكلفة نسبيًا يبقى متاحًا أمام البلدان التي تعتبره مهمًا.

خيارات الطاقة
تختلف البلدان بعضها عن بعض في هذا الصدد. والتوصل 
إلى مزيج الطاقة املناسب لبلد ما سيتوّقف على مدى سرعة 
تزايد الطلب على الطاقة فيه، وعلى توافر بدائل من املصادر 

مثل القوى املائية أو غاز الُطَفال، وعلى خيارات التمويل 
املتاحة أمامه، وتفضيالته وأولوياته الوطنية املعبَّر عنها في 

السياسات الوطنية. وأما حتديد الكيفية التي توازن بها 
البلدان مختلف االعتبارات، كمخاطر احلوادث والكهرباء 

البخسة الكلفة والتخفيف من حدة تغير املناخ وتلوث الهواء 
واالعتماد على استيراد الطاقة، فهو من املسائل التي تتوّقف 
جزئيًا على األقل على التفضيالت الوطنية، وهو تبعًا لذلك 

من القرارات التي تتخذها بنفسها الدول األعضاء في الوكالة.

ويقول اخلبير لدى الوكالة في تخطيط الطاقة، أالن 
ماكدونالد “وباإلضافة إلى ذلك، تستخدم جميع البلدان 

مزيجًا من مصادر الطاقة وتولِّد الكهرباء بواسطة مزيج 
من التكنولوجيات”. وميضى ماكدونالد في تفسيراته 

قائاًل إنَّ ذلك التنوع ُيعزى جزئيًا إلى التطور التاريخي، 
ألنَّ التكنولوجيات اجلديدة تتداخل مع التكنولوجيات 

القدمية، وُيعزى جزئيًا إلى كون املستثمرين يختلفون 
حول حتديد املصدر الذي سُيثبت أنه األكثر ربحية، 

وُيعزى جزئيًا إلى أنَّ وجود مجموعة متنوعة من مصادر 
الطاقة يقّلل املخاطر ومواطن الضعف، وعندما يتزايد 

الطلب على الكهرباء بسرعة على وجه اخلصوص، كما 
هو احلال في الصني، فإن ذلك ُيعزى جزئيًا إلى محاولة 

مواكبة الطلب باستخدام جميع اخليارات املمكنة.
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الطاقة والتنمية املستدامة
من هدف من األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية التي ما 

ق مباشرة  اعتمدتها األمم املتحدة في عام 2000 يتطرَّ
إلى الطاقة، مع أنَّ التقدم احملرز في كل األهداف تقريبًا، من 
القضاء على الفقر واجلوع إلى حتسني التعليم والصحة، كان 
يعتمد على االستفادة بقدر أكبر من الطاقة احلديثة. وبعد 

مرور ثالثة عشر عامًا، ها هي الطاقة حتظى باهتمام أكبر. 
ويعتبر عام 2015 املوعَد املستهدف لبلوغ األهداف اإلمنائية 
لأللفية؛ وفي عام 2012 بدأت األمم املتحدة مداوالت لصوغ 

أهداف التنمية املستدامة من أجل توجيه الدعم لتحقيق 
التنمية املستدامة بعد عام 2015. وقد حظيت الطاقة بدور 
محوري في الوثيقة املعنونة املستقبل الذي نصبو إليه، وهي 

الوثيقة اخلتامية التي خرج بها مؤمتر األمم املتحدة لعام 2012 
للتنمية املستدامة )واملعروف أيضًا مبؤمتر ريو+20(، وإذ تقول 
هذه الوثيقة: “نسلم بأنَّ للطاقة دوراً بالغ األهمية في عملية 

التنمية، حيث إنَّ احلصول على خدمات الطاقة احلديثة 
املستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ األرواح وحتسني 
الصحة ويساعد على تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية”.

ته اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية  وفي التقرير الذي أعدَّ
)جلنة برونتالند( املعنون من أجل مستقبلنا املشترك ونشرته 

فت اللجنة املذكورة التنمية املستدامة  في عام 1987، عرَّ
بأنها “تنمية تستجيب الحتياجات األجيال احلالية دون 
النيل من قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها”، 

وظلَّ هذا التعريف هو التعريف األساسي منذ ذلك احلني.

وناقشت جلنة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة بدقة في 
دورتها التاسعة في عام 2001 دور القوى النووية في التنمية 

املستدامة. ورغم اختالف وجهات النظر فيما يتعلق بدور القوى 
النووية في استراتيجيات التنمية املستدامة، فقد كان هناك اتفاق 
باإلجماع على أنَّ خيار الطاقة النووية أمر متروك تقريره للبلدان.

أما اجلهات التي تستنتج بأنَّ القوى النووية ال تتفق مع 
التنمية املستدامة فترّكز على مخاطر احلوادث النووية 

وعلى أنه ال يوجد حتى اآلن أي مستودع نهائي 
قيد التشغيل للنفايات النووية القوية اإلشعاع.

وأما اجلهات التي تعتبر القوى النووية جزءاً هامًا من التنمية 
د على أنَّ التعريف الذي قدّمته جلنة  املستدامة، فإنَّها تشِدّ

ز على تنمية أصول املوارد  برونتالند للتنمية املستدامة يركِّ
وفتح أبواب اخليارات ال احلجر عليها. وذلك ألن القوى 
ع قاعدة املوارد باستخدام اليورانيوم ألغراض  النووية توِسّ

ع نطاق  إنتاجية. كما أنها تقّلل من االنبعاثات الضارة وتوِسّ
اإلمدادات من الكهرباء. وتزيد القوى النووية حجم املخزون 

العاملي من رأس املال التكنولوجي والبشري. وأخيراً فإنَّ 
م على تكنولوجيات الطاقة األخرى في  القوى النووية تتقدَّ

‘استيعاب’ جميع التكاليف اخلارجية، بداية من حتقيق األمان 
ثم إلى التخلص من النفايات ووصواًل إلى إخراج املرافق من 

اخلدمة. و‘استيعاب’ التكاليف يعني أنَّ تكاليف جميع 
هذه األنشطة هي تكاليف مشمولة من قبل إلى حد كبير 
ضمن الثمن الذي ندفعه للحصول على الكهرباء النووية. 

ولو كانت التكاليف البيئية الناشئة عن استخدام أنواع 
الوقود األحفوري ‘مستوَعبة’ ضمن السعر املدفوع لهذه 

األنواع، لكان السعر الذي سندفعه للحصول على الكهرباء 
الناجتة عن استخدام أنواع الوقود األحفوري أعلى بكثير.

ويتعنيَّ على احلكومات على الصعيد الوطني أن تقارن بني املزايا 
النسبية، ومن الالزم إجراء نقاش عام على املأل حول هذا املوضوع.

د املهمة األولى للتنمية املستدامة على أنها مهمة  وغالبًا ما حُتدَّ
جلب الطاقة، وخصوصًا الكهرباء، إلى ُخُمس سكان العالم 

احملرومني منها. ويقول خبير الوكالة في تخطيط الطاقة، أالن 
ماكدونالد، إنَّ جهوداً كبيرة ُتبَذل لفائدة الفقراء في األرياف 
بغية االستفادة بأكمل وجه من تكنولوجيات الطاقة املتجددة 

التي تعمل في املناطق النائية غير املتصلة بالشبكات الكهربائية. 
وميضي ماكدونالد قائال “بالنسبة للفقراء في املناطق احلضرية 

ولتلبية احتياجات املدن الكبرى املتنامية، ينبغي أن يشمل 
مزيج الطاقة التوليد املركزي لكميات كبيرة من القوى لكي 
يتماشى مع الطلب املركزي على كميات كبيرة من القوى. 

وتقّدم محطات القوى النووية كميات كبيرة من القوى الثابتة 
للمساعدة على تلبية مثل هذا الطلب. وعالوة على ذلك، ومبا 

أن البلدان توّسع شبكاتها الكهربائية ‘للوصول إلى اجلهات 
غير املوصولة’ وتوّسع نطاق االستفادة من الكهرباء، فإن مزايا 

املصادر الكبيرة للقوى الثابتة ستتزايد رقعتها أكثر فأكثر”.

* ُأنشئت اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية بناء على القرار 
161/38 الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 

عام 1983 القتراح استراتيجيات بيئية طويلة األمد لتحقيق 
التنمية املستدامة. وطلب األمني العام لألمم املتحدة، بيريز دي 
كوييار، من رئيس الوزراء النرويجي، غرو هارليم برونتالند، 

أن يرأس اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية، والتي يشار 
إليها في الكثير من األحيان بالتسمية “جلنة برونتالند”.

م على تكنولوجيات الطاقة  القوى النووية تتقدَّ
األخرى في ‘استيعاب’ جميع التكاليف اخلارجية، 
بداية من حتقيق األمان ثم إلى التخلص من النفايات 
ووصواًل إلى إخراج املرافق من اخلدمة.
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 دور الطاقة النووية في التخفيف من آثار 
تغير املناخ وتلوث الهواء

خبراء الطاقة أن يشتّد ازدياد الطلب على الطاقة يتوّقع 
جداً في القرن احلادي والعشرين، وبخاصة 

في البلدان النامية، حيث ال تتاح ملا يربو على مليار شخص 
اليوم سبل احلصول على خدمات الطاقة احلديثة. وسوف 

تتطلب تلبية الطلب العاملي على الطاقة التوسع بنسبة %75 
في إمدادات الطاقة األولية بحلول عام 2050. وإذا لم يتم 

القيام بخطوات من أجل احلد من االنبعاثات، فإن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة سوف تتضاعف 
تقريبًا في الفترة ذاتها. وميكن أن يؤدي ارتفاع مستويات 

غازات الدفيئة في الغالف اجلوي إلى ارتفاع متوسط درجات 
احلرارة العاملية بثالث درجات مئوية أو أكثر عالوة على 

مستويات ما قبل احلقبة الصناعية، مما قد يؤدي إلى حدوث 
تدخل بشري خطر في النظام املناخي، وهو ما تسعى اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ إلى منع وقوعه.

غازات الدفيئة وعواقبها
وفقًا الستنتاجات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير 

املناخ، سوف يؤدي حدوث احترار عاملي يفوق 3 
درجات مئوية إلى آثار سلبية متزايدة في كل املناطق من 
العالم. وأما في مناطق خطوط العرض الوسطى واملناطق 

شبه القاحلة في خطوط العرض املنخفضة، فسوف 

يؤدي تقلص توافر املياه وتزايد اجلفاف إلى تعرض 
مئات املاليني من الناس إلى إجهاد مائي متزايد.

وفي املجال الزراعي، من املتوّقع أن تنخفض إنتاجية احلبوب 
ض زيادة  في مناطق خطوط العرض املنخفضة. ولن تعوِّ
اإلنتاجية في مناطق خطوط العرض الوسطى والعليا إال 

جزئيًا عن هذه اخلسارة. ويتزايد احتمال تعرض نسبة من 
السالالت البرية تصل إلى 30% من مجموعها إلى االنقراض.

ض احمليطات إحدى عواقب تزايد  وسوف يكون حتمُّ
ض، إلى  انبعاثات الكربون. ومن املتوقع أن يؤدي التحمُّ
جانب ابيضاض املرجان بفعل احلرارة، إلى احلد من قدرة 

احملاريات على النمو، مما يعرِّض عنصراً أساسيًا من عناصر 
سلسلة األغذية البحرية للخطر. وفي املناطق الساحلية، 

سوف تتزايد األضرار الناجمة عن الفيضانات والعواصف.

كما أنَّ الصحة البشرية سوف تتأّثر، وبخاصة في أقل 
البلدان منواً، من جراء تزايد عبء سوء التغذية واإلسهال 

واألمراض القلبية التنفسية واملعدية. ومن املتوقع أن ترتفع 
معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات بسبب موجات احلر 

والفيضانات واجلفاف.

وفقًا ملنظمة الصحة العاملية، 
ب تلوث الهواء في  يتسبَّ
أكثر من مليون حالة وفاة 
مبكرة كل عام في جميع 
أرجاء العالم، ويساهم في 

اضطرابات صحية ناجمة عن 
التهابات اجلهاز التنفسي 

وأمراض القلب وسرطان الرئة.
)istockphoto.com/ ranplett( :الصورة من
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آثار تلوث الهواء
رت منظمة الصحة العاملية أنَّ تلوث الهواء يتسبَّب في  قدَّ

أكثر من 1 مليون حالة وفاة مبّكرة كل عام في جميع أرجاء 
العالم.* كما أنَّ تلوث الهواء يساهم في اضطرابات صحية 

ناجمة عن التهابات اجلهاز التنفسي وأمراض القلب وسرطان 
ثات الهواء التي  الرئة. وعلى الصعيد اإلقليمي، فإنَّ ملوِّ

تقطع مسافات طويلة تتسبَّب في األمطار احلمضية. وحتدث 
األمطار احلمضية خلاًل في النظم اإليكولوجية، مما يؤثِّر سلبًا 

في مصائد األسماك في املياه العذبة وفي النباتات الطبيعية 
واحملاصيل. وقد يؤدي حتمض النظم اإليكولوجية للغابات إلى 
تدهور الغابات وسقام الغابات. كما أنَّ األمطار احلمضية تّضر 
ببعض مواد البناء واآلثار التاريخية والثقافية. وينجم ذلك عن 

مركبات الكبريت والنتروجني. وتعتبر محطات القوى التي 
تستخدم الوقود األحفوري، وخصوصًا محطات القوى التي 
تعمل بالفحم، أكثر احملطات الباعثة لسالئف هذه املركبات.

حتديات خفض انبعاثات غازات الدفيئة
هناك إجماع علمي على أنه من أجل جتنب اآلثار السلبية 

لتغير املناخ في النظم اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية، 
يجب أال ترتفع انبعاثات غازات الدفيئة بعد عام 2020، 
وأن تنخفض بنسبة تتراوح بني 50 و85% عن مستوياتها 

لة اليوم بحلول عام 2050. لذلك فإنَّ العالم يواجه حتديًا  املسجَّ
ضخمًا في التخفيف من اآلثار السلبية في العقود القادمة.

ويؤّكد تقرير الفريق العامل الثالث التابع للهيئة احلكومية 
الدولية املعنية بتغير املناخ والتقرير التجميعي الصادر عن املؤمتر 
ر املناخ: األخطار العاملية والتحّديات  العلمي الدولي بشأن تغيُّ

والقرارات، الذي ُعقد في كوبنهاغن في عام 2009، أنَّ 
العديد من تكنولوجيات وممارسات التخفيف التي ميكن 

بواسطتها خفض انبعاثات غازات الدفيئة متاح من َقبُل في 
السوق التجارية. ووفقًا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير 

املناخ، فإنَّ احللول والعمليات التقنية قد تقلِّص من كثافة الطاقة 
م النواجت أو اخلدمات ذاتها  في جميع القطاعات االقتصادية وُتقدِّ

وتؤدي إلى انبعاث كميات أقل من الغازات. وتعتبر القوى 
النووية أحد اخليارات املتاحة اليوم للتخفيف من اآلثار السلبية.

وطيلة اخلمسني عامًا املاضية، أدى توليد الكهرباء من 
خالل استخدام القوى النووية إلى جتنب انبعاث كميات 

كبيرة من غازات الدفيئة حول العالم. وعلى الصعيد 

العاملي، فإنَّ كمية االنبعاثات التي مت جتّنبها من خالل 
استخدام القوى النووية مماثلة للكمية التي مت جتّنبها من 

خالل استخدام القوى املائية. وتعتبر الكهرباء التي تولَّد 
من خالل استخدام القوى املائية ومحطات القوى النووية 
والرياح من بني أقل املصادر الباعثة لثاني أكسيد الكربون 
عندما ُينظر إلى االنبعاثات طوال كامل دورة عمر الطاقة.

وفي املستقبل، سوف تكون انبعاثات غازات الدفيئة 
الناجتة عن تكنولوجيات الطاقة النووية أقل حجمًا بفضل 
التقدم احملرز في تكنولوجيا إثراء اليورانيوم التي تتطلَّب 

كمية أقل بكثير من الكهرباء، وبفضل متديد أعمار 
محطات القوى النووية )أي تقليص كمية االنبعاثات لكل 

كيلوواط-ساعة مقترنة بالتشييد(؛ وزيادة معدل حرق 
الوقود )أي تقليص كمية االنبعاثات لكل كيلوواط-

ساعة مقترنة بتعدين اليورانيوم وتصنيع الوقود(.

رت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إمكانات  وقدَّ
مختلف تكنولوجيات توليد الكهرباء في التخفيف من 

اآلثار ووجدت أنَّ لدى القوى النووية أكبر إمكانات 
للتخفيف من اآلثار بأقل نسبة متوسطة من التكاليف في 

قطاع إمدادات الطاقة، ال سيما توليد الكهرباء. ولدى القوى 
النووية إمكانات ملواصلة أداء دور هام في اجلهود التي ُتبذل 
من أجل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة في املستقبل مع 

االستجابة في الوقت ذاته الحتياجات العالم من الطاقة. 

التخفيف من تلوث الهواء
 من خالل القوى النووية

ال ينبعث من محطات القوى النووية فعليًا خالل تشغيلها أي 
ملوثات للهواء. وعلى خالف ذلك، تعتبر محطات القوى 

العاملة بالوقود األحفوري من أهم العوامل املساهمة في تلوث 
الهواء. ووفقًا ملنظمة الصحة العاملية، ميكن إحداث تخفيض 

زات  كبير في التعرض إلى تلوث الهواء بواسطة خفض تركُّ
ثات الهواء األكثر شيوعًا املنبعثة خالل حرق أنواع  العديد من ملِوّ

الوقود األحفوري.

  * “جودة الهواء والصحة”، صحيفة وقائع رقم 313،
 مت تنقيحها في أيلول/سبتمبر 2011، وهي متاحة على 

www.who.int/mediacentre/ :املوقع 
.factsheets/fs313/ar

كمية االنبعاثات التي مت جتّنبها من خالل 
استخدام القوى النووية مماثلة للكمية التي 
مت جتّنبها من خالل استخدام القوى املائية.
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خالل وجود 437 مفاعاًل للقوى النووية قيد التشغيل من 
و68 مفاعاًل جديداً في طور اإلنشاء على الصعيد 

العاملي، بلغت القدرة العاملية لتوليد الكهرباء، بالطاقة النووية 
372.5 غيغاواط )كهربائي( في نهاية عام 2012. وعلى 

الرغم من النزعة االرتيابية، ومن اخلشية في بعض احلاالت، 
لدى اجلمهور العام، مّما نشأ في أعقاب احلادث النووي الذي 

وقع في فوكوشيما داييتشي في آذار/مارس 2011، فإن 
الطلب على القوى النووية بعد انقضاء عامني على ذلك 

احلادث اليزال ينمو باّطراد، وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل.

وهنالك عدد كبير من البلدان التي متضي قدمًا بإصرار 
في خططها الرامية إلى تنفيذ برامجها اخلاصة بالقوى 

النووية أو إلى توسيع نطاقها، وذلك ألن العوامل الدافعة 
صوب امتالك القوى النووية، التي كانت حاضرة قبل 

وقوع حادث فوكوشيما، لم تتغير بعده. وتشمل 
هذه العوامل الدافعة تغير املناخ، ومحدودّية إمدادات 

الوقود األحفوري، ودواعي القلق بشأن أمن الطاقة.

ر لها أن تستمّر في  ويبدو على الصعيد العاملي أن القوى النووية مقدَّ
النّمو باّطراد، وإن كان ذلك في مسار أبطأ كثيراً مّما كان متوّقعًا قبل 

حادث فوكوشيما داييتشي النووي. وتبنّي آخر التوّقعات املقارنة لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ارتفاعًا مّطرداً في عدد محطات القوى 
النووية في العالم خالل العشرين سنة املقبلة. وُتظهر تلك التوّقعات 

منواً في قدرة القوى النووية بنسبة سوف تصل إلى 23 في املائة بحلول 
عام 2030 في مستوى التوقع املنخفض وإلى 100 في املائة في 

مستوى التوقع املرتفع. ومفاعالت القوى النووية اجلديدة، املخّطط 
لتشييدها أو التي هي في طور التشييد، أكثرها مرتقب في آسيا.

وفي عام 2012، بدأ العمل على تشييد سبع محطات 
قوى نووية، هي: فوكينك 4، وشيداوان 1، وتيانوان 3 

ويانغجيانغ 4 في الصني؛ وشني أولتشني 1 في كوريا؛ 
وبالتييسك 1 في روسيا؛ وبركه 1 في اإلمارات العربية 

املتحدة. تشير هذه الزيادة عالوة على أرقام العام السابق 
إلى وجود اهتمام والتزام مستّمرين بشأن القوى النووية، 

وتثبت أن القوى النووية قابلة للنهوض من عثراتها.

وقد أخذت البلدان تطلب تصاميم جديدة مبتكرة 
للمفاعالت من البائعني من أجل استيفاء املتطّلبات الصارمة 

بشأن األمان وقدرة الشبكات الوطنية واحلجم ووقت 
التشييد، وهي إشارة تدّل على أن القوى النووية مستمرة 

حتمًا في النمو على مدى العقود الزمنية القليلة املقبلة.

األمان
هذا النمّو في هذا القطاع البّد من أن ترافقه بطبيعة احلال 
زيادة في األمان. وقد وصف حادث فوكوشيما داييتشي 

النووي بأنه نداء تنبيهي لكّل من هم معنيون 
بالقوى النووية. ووفقًا ملا قاله املدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الّذرية، يوكيا أمانو، أّن احلادث 
ذّكرنا بأّن األمان ال ميكن أبداً اعتباره أمراً مسلما 
بوجوده، حتى في البلدان الصناعية املتقّدمة ذات 

اخلبرة الواسعة في استخدام الطاقة النووية.

وقد استخلصت دروس هاّمة من ذلك احلادث، 
مع أنه قد يوجد املزيد من الدروس التي ينبغي 

تعّلمها. وقد استطعنا أن نستوعب بسرعة دروس 
األمان املستخلصة من احلادث، وأن نساعد الدول 

األعضاء على تطبيقها في سياق تشغيل املفاعالت النووية حول 
العالم. وقد أصبحت املفاعالت النووية أكثر أمانًا مما كانت 

عليه من قبل وقوع ذلك احلادث، كما في كثير من الصناعات 
األخرى. والواقع أنه منذ حادث تشيرنوبيل الذي وقع في عام 

1986، ازداد منّو النظام الدولي لألمان النووي بقوة أكبر. 
واليوم، أصبحت آليات كثيرة ملزمة دوليًا سارية املفعول، 

ومنها مثاًل اتفاقية األمان النووي واالتفاقية املشتركة بشأن أمان 
التصّرف في الوقود املستهلك وأمان التصّرف في النفايات 

املشّعة، مّما يساعد على تكوين شبكة دعم من حول الدول 
األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدفع بالصناعة 
النووية العاملية على مسار التحسني املتواصل لألمان النووي.

التخطيط لألخذ بالقوى النووية
حيث إن بلدانا كثيرة وخصوصًا ما يسمى “البلدان املستجدة” 

في امليدان النووي، تواصل النظر في مسألة إدخال القوى 
النووية ضمن مزيج الطاقة لديها، فإن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تعرض تقدمي عدد من اخلدمات ملساعدة تلك الدول 

على تقييم استعدادها وعلى اتخاذ القرارات عن علم في 
هذا الصدد. وتتّدرج هذه اخلدمات من تقدمي املساعدة 

إلى الدول األعضاء في بناء قدراتها بشأن التخطيط للطاقة، 
على نحو مستقل عن أّي اهتمام بالقوى النووية، إلى 

دعم التخطيط االستراتيجي البعيد املدى للطاقة النووية، 
وتقدمي العون في تطوير البنى التحتية الوطنية، مبا في ذلك 

التّصرف في النفايات املشّعة وإخراج املرافق من اخلدمة.

كما إننا نقّدم، خالل جميع املراحل املختلفة من تطوير 
برامج الدول األعضاء اخلاصة بالقوى النووية، خدمات 
متكاملة من أجل مساعدة الدول األعضاء على كفالة 

استخدام الطاقة النووية املأمون واآلمن واملسؤول واملوثوق.

ألكسندر بيتشكوف، نائب املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الطاقة النووية.

القوى النووية اليوم وغذًا



8 | مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 54-1 - آذار/مارس 2013

دعم البرامج اجلديدة اخلاصة بالقوى النووية
القرار بشأن إدخال القوى النووية هو واحد من إن 

أكثر خيارات السياسة العامة ُبعداً في مداها التي 
ميكن ان تأخذ بها حكومة ما. وهو قرار معّقد. وذلك ألن 

أي برنامج من برامج القوى النووية إمنا هو التزام يستغرق 
قرنا من الزمن على أقل تقدير، بدءا من التخطيط ومرورا 
بالتشييد، ووصوال إلى التشغيل والتصرف في النفايات، 
ثم إخراج املرافق من اخلدمة في نهاية املطاف. وكما تبنّي 

آن ستارز، رئيسة فريق البنية األساسية للقوى النووية 
املتكاملة، لدى الوكالة “إنها تكنولوجيا جّد متطورة تتطلب 

تخطيطا جّد متطور؛ ومع ذلك فإن البلدان التي تنظر اآلن 
في وضع برنامج للقوى النووية ميكنها أن تعّول على اخلبرة 

التراكمية التي اكتسبها أكثر من 30 بلدا عامال في هذا 
امليدان خالل اخلمسني سنة املاضية، وكذلك على الدعم 

املنهجي الذي توفره الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

كما إن اخلطوة االنتقالية من مرحلة البلد “املستِجد” إلى 
مرحلة البلد املشِغل تتطلب من الوقت ما قد يستغرق 

عقدين من التخطيط والترخيص والتشييد، قبل أن تنتج 
احملطة الكهرباء. ومنذ ثالثني سنة مضت، لم يكن البلد 
الذي يبني محطته األولى للقوى النووية يحظى بشبكة 

الدعم الدولي والثنائي التي ميكن أن يلتمس لديها 
املستجدون املساعدة اليوم. وتتوافر معرفة متخصصة ُتتاح 

عن طريق التعاون على الصعيدين الدولي والثنائي من أجل 
مساعدة املستجدين على إنشاء البنى األساسية بجوانبها 

القانونية والرقابية والبشرية الالزمة. وإضافة إلى ذلك، فإن 
املستجدين يستفيدون من الدراية العملية املكتسبة طيلة 

ثالثة عقود من استعراضات األقران لألمان النووي، ومن 
اخلبرة اخلاصة بتطوير املوارد البشرية ونظم اإلدارة، وتخطيط 
الطاقة، ودراسات اجلدوى العملية، واختيار املوقع، وتقييم 

التكنولوجيا، ومعاجلة املخاطر املالية، والتصرف في النفايات.

وتوضح السيدة ستارز قائلة بأنه “ليس هناك طرق مختصرة” 
و “إن على املستجدين أن يتعلموا أكثر مما كان يتقنه 

أسالفهم منذ 30 سنة خلت؛ ومع ذلك فإننا جند أنهم 
إذ ينطلقون في التعلم من البداية ذاتها فإن كثيرا من 

الدروس املتعلمة قد جرى تلقنها باالكتساب، وأنه ميكن 

اجتناب األخطاء الباهظة التكلفة. فهم ليسوا وحدهم 
في مجازفة القيام بهذا املشروع الكبير، كما كان ميكن 
أن يكون حالهم منذ سنني مضت حينما كانت بلدان 

رائدة متّهد الطريق في مضمار هذه التكنولوجيا”.

وإن الدول األعضاء في الوكالة، التي تنشط في سبيل 
استحداث برنامج قوى نووية، وكذلك البلدان التي تنظر في 
اتخاذ قرار في هذا الشأن، تتشارك في مواجهة عدة حتديات 
رئيسية. فهي حتتاج إلى إيجاد طريقة لترسيخ الدعم الالزم 

ملشروع من شأنه أن يقدم عائدا على االستثمار بعد عدة 
سنوات من اتخاذ القرار مبباشرة مسار القوى النووية. وتقول 

السيدة ستارز “إن من األرجح أن يكون مبستطاع بلد ما 
أن يوطد السياسة العامة بشأن األخذ بالقوى النووية، إذا 

كانت جميع اجلهات الفاعلة احلكومية الرئيسية وأصحاب 
املصلحة الرئيسيني متوافقني جميعا معا في التزامهم 

بإجناز هذا املشروع الباهر. وهذا هو واحد من األغراض 
الرئيسية إلشراك أصحاب املصلحة على نحو منهجي”.

وبالنسبة إلى كثير من البلدان النامية، ميكن أن يصبح 
االستثمار الرأسمالي الكبير نسبيا الالزم لتمويل تشييد 

املفاعل النووي واحدة من العقبات الكبرى في هذا الصدد. 
ومن ثم فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم البلدان 

في استبانة الوسائل الكفيلة مبعاجلة املخاطر املالية.

وهناك مسألة أخرى تنشأ في سياق التخطيط وهي احلاجة 
إلى قوى عاملة نووية تتمتع باخلبرة، والتي ُيحتمل أن ال 
تكون موجودة عند اتخاذ القرار باألخذ بالقوى النووية. 

وتوضح السيدة ستارز بأن تنمية املوارد البشرية هي مشكلة 
من قبيل معضلة “الدجاجة والبيضة”: “كيف ميكن البلد 

أن يّدرب أشخاصا على تشغيل محطة القوى النووية بأمان، 
في حال عدم وجود محطة قوى نووية؟ وباألمارة نفسها، 
حتتاج البلدان إلى أن تكون على معرفة بكيفية استخدام 

األشخاص املتمرسني باخلبرة، إذا لم تكن بعد محطة القوى 
النووية في طور التشغيل”. واجلواب على ذلك يكمن 
في التخطيط لتكوين قوة عاملة وتنمية املوارد البشرية 

الالزمة، وهما مجاالن تقّدم الوكالة الدعم فيهما أيضا.

وثمة حتد آخر، وهو التصرف في النفايات، يحتاج إلى تبيانه 
بوضوح من خالل التوعية البعيدة املدى في الوصول إلى 

أصحاب املصلحة واجلمهور العام. وتوضح السيدة ستارز 
بقولها “إن التخطيط بشأن التصرف في النفايات هو أشبه 
باتخاذ قرار بخصوص كيفية وتوقيت هبوط الطائرة قبل أن 

ُتقلع تلك الطائرة”. كذلك فإن األمان النووي هو مجال آخر 
في غاية األهمية يخضع للتمحيص عن كثب من ِقبل أصحاب 
املصلحة واجلمهور العام. فقد حدث عقب حادث فوكوشيما 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم 
إرشادات عقالنية ومنظمة بشأن األخذ 
بالقوى النووية، وذلك من خالل 
نهج “املعالم البارزة” املرحلية.
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داييتشي النووي أن “اهتزت ثقة اجلمهور بالقوى النووية. 
ومع ذلك فإننا نرى في تلك البلدان التي تواصل بنشاط املسار 
في استخدام برنامج للقوى النووية، وكذلك في بعض البلدان 

التي لديها برامج قوى نووية وطيدة، أن عاطفة اجلمهور 
العام لّينة العريكة إذ حتولت إلى موقف عاطفي مؤيد”.

 ومنذ وقوع حادث فوكوشيما داييتشي النووي في 
آذار/مارس 2011، بدأت إحدى الدول األعضاء في الوكالة 

إنشاء محطتها األولى للقوى النووية. وكان هذا تطورا جديرا 
باالنتباه ألنها كانت املرة األولى خالل 27 سنة أن باشر بلد 

مستجد في هذا املضمار تشييد محطته النووية األولى. وأصدر 
بلدان آخران طلب كل منهما للحصول على محطته األولى 

للقوى النووية، وقررت ستة بلدان أخرى إدخال القوى النووية، 
وهي تعمل بنشاط على إعداد البنى التحتية املتعلقة بذلك.

وإن كل البلدان التي تعمل على ادخال القوى النووية من 
شأنها أن تعمد إلى اتخاذ قرارات هامة الشأن بخصوص 

البنى التحتية الالزمة خالل العقود الزمنية املقبلة. وتستدعي 
تلك العملية اخلاصة باتخاذ القرارات أمورا أكثر بكثير من 

االعتبارات التقنية، ومنها مثال اختيار تكنولوجيا خاصة 
باملفاعالت، أو اختيار املوقع، أو بناء القدرات. وتنوه السيدة 

ستارز بأن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم إرشادات 
عقالنية ومنظمة بشأن األخذ بالقوى النووية، وذلك من 
خالل نهج “املعالم البارزة” املرحلية، الذي يزود الدول 

األعضاء مبنهجية ميكنها اتباعها لتحديد معالم التقدم أثناء 
مراحل التخطيط وإلثبات التزامها باألمان النووي والسيطرة 
على املواد النووية. وهي تشدد على احلاجة إلى بناء توافق 

في اآلراء بشأن قرار من شأنه أن يؤثر في أجيال كثيرة”.

وقد أعيد النظر على نحو مستفيض في اإلرشادات التي 
تقدمها الوكالة، وذلك بعد حادث فوكوشيما داييتشي 

النووي. وفي حني يظل نهج املعالم البارزة صاحلا، فسوف 
ينّصب قدر أكبر من التشديد على دور اجلهة املالكة-املشغلة 

التي تقع على عاتقها املسؤولية الرئيسية عن األمان.

وهناك اهتمام متنام لدى الدول األعضاء في الوكالة بالدعم 
الذي تقدمه الوكالة في استعراض البنى التحتية اخلاصة بالقوى 

النووية بأسلوب منهجي ومتكامل. وقد طلب املشغلون 
الراسخون واملستجدون على حد سواء إجراء استعراضات 
أقران شاملة دولية تنظمها الوكالة لتقدير التقدم احملرز في 

األخذ بالقوى النووية، أو في توسيع نطاق برنامج قائم. 
وتستخلص السيدة ستارز بقولها “إن الوكالة، بهذه اإلرشادات 

بشأن املعالم البارزة، قد حّددت مقياسا أعلى بخصوص 
البلدان التي تود أن تثبت إحراز تقدم في هذا الصدد؛ 

ونتيجة لذلك فإننا نرى أن هذه اإلرشادات تثني على قيمتها 
البلدان املستجدة والبلدان املشغلة الراسخة، ألنها تكفل 
وجود برنامج للقوى النووية أكثر أمانا وأكثر استدامة”.

برنامج تطوير البنى التحتية النووية
املعلم البارز  1

التمهيد للمشروع

اإلدخال في اخلدمةعملية تقدمي عطاءات املناقصةدراسة اجلدوى

املعلم البارز  2

اتخاذ القرارات 
اخلاصة باملشروع

املعلم البارز  3

التشييد

املرحلة  3 املرحلة  2 املرحلة  1

اجلاهزية للدعوة إلى 
تقدمي عطاءات مناقضة 

بشأن إنشاء أول 
محطة قوى نووية

اجلاهزية للتعهد بالتزام، 
على بينة ومعرفة، 

ببرنامج نووي

األعمال التحضيرية 
الالزمة لتشييد محطة 
قوى نووية بعد اتخاذ 
قرار بذلك مبقتضى 

السياسة العامة

االعتبارات التي ينبغي 
النظر فيها قبل اتخاذ 
قرار بشأن االنطالق 
ببرنامج قوى نووية

األنشطة الرامية إلى 
تنفيذ مشروع أول 
محطة قوى نووية

تشغيل أول 
محطة قوى 

نووية

اجلاهزية إلدخال أول 
محطة قوى نووية في 

اخلدمة وتشغيلها
إدراج خيار القوى النووية 

ضمن االستراتيجية 
الوطنية اخلاصة بالطاقة

مشروع أول محطة 
قوى نووية
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التخلص على نحو مأمون وآمن من النفايات بغية 
املشعة العالية مستوى النشاط اإلشعاعي الطويلة 

العمر، ال بد من تخزين هذه املواد لفترة من الزمن ُتعد 
طويلة جدا مقارنة بخبرتنا الزمنية اليومية. ومن الضروري 

تصميم مرافق التخلص اجلوفية وإنشاؤها في ظروف 
جيولوجية مالئمة ميكن التثبت بثقة من احتوائها للنفايات 

اخلطرة وعزلها عن بيئتنا ملئات اآلالف من السنني.

وعلى مدى تلك الفترة من الزمن، التي يجب أثناءها ضمان 
أمان نظام مستودعات النفايات املنشأة حتت سطح األرض، 

يضمحل النشاط اإلشعاعي في النفايات هبوطا إلى مستوى 
ال ميكن أن يشكل خطرا على الناس أو على البيئة. وكما 

أن السجل اآلثاري ميكن أن يساعد على تصور تلك الفترة 
الطويلة من الزمن. ذلك أن املناخات تتغير، واحمليطات تنبجس 

وتتالشى، واألنواع األحيائية تتطور خالل مئة واحدة من 
األلفيات. وتشهد الصخور على كل هذه التغيرات. وقد 
عمد اجليولوجيون في سياق بحثهم عن مستودعات آمنة 

للتخلص الطويل األمد من النفايات املشعة العالية مستوى 
النشاط اإلشعاعي إلى حتديد التكوينات الصخرية التي ثبت 

استقرارها الراسخ طيلة ماليني من السنني. ومن املتوقع أن تظل 
هذه التكوينات اجليولوجية مستقرة ملاليني السنني، وميكن أن 

تصلح الستخدامها تكوينات ُتؤي مستودعات النفايات.

وتشمل النفايات التي تنطوي على أعلى نسبة من احملتويات 
املشعة الوقود النووي املستهلك، عندما ُيعلن عنه بأنه نفاية، 

واملنتجات الثانوية من أنشطة إعادة معاجلة الوقود. وهذا 
النوع من النفايات املشعة العالية مستوى النشاط يجب عزلها 
بعناية عن احمليط احليوي. وفي الرأي الذي يتوافق عليه اخلبراء 
الدوليون أنه يجب استخدام تكوينات جيولوجية عميقة في 

باطن األرض إليواء املستودعات النهائية اخلاصة بالتخلص 
اآلمن من هذه النفايات. وفي الوقت الراهن، يباشر عدد من 

البلدان األخذ بطريقة التخلص اجليولوجي من النفايات العالية 
مستوى النشاط اإلشعاعي. وتوجد من قبل مرافق جيولوجية 
في أملانيا والواليات املتحدة للتخلص من النفايات املنخفضة 

مستوى النشاط اإلشعاعي واملتوسطة املستوى أيضا.

وهناك مواقع أخرى في كل من السويد وفرنسا وفنلندا، 
يجري تطويرها ألغراض التخلص من النفايات املشعة العالية 
مستوى النشاط اإلشعاعي والوقود النووي املستهلك؛ ومن 

املزمع أن تبدأ عمليات وضع النفايات في العشرينات من هذا 
القرن، وذلك رهنا باحلصول على موافقة اجلهات الرقابية.

وفي عدة بلدان، يقوم العلماء باختبار تقنيات التخلص من 
النفايات وتقصي الظروف اجليولوجية في مختبرات مبنية 

خصيصا حتت سطح األرض من أجل التيقن من أن النفايات في 

قامت فنلندا ببناء 
منظومة كبيرة من األنفاق 
اجلوفية احملفور في الصخر 
الصلب، مصممة لكي 
تدوم 000 100 سنة على 
األقل. وسوف يكون 
موضع املستودع النهائي 
في أولكيلووتو، على 
مسافة 300 كم تقريبا 
شمال غربي هلسنكي.
)الصورة من: بوسيفا، فنلندا(

حلول للتصرف في النفايات
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عاملة في نفق جوفي في 
فورسمارك، وهي قرية على 
 الساحل الشرقي في أبالند 

في السويد.
)الصورة من: SKB السويد(

املستودع سوف تظل معزولة عن الناس والبيئة 
طيلة مدة 000  10 جيل من األجيال املقبلة. 
ومن الناحية النمطية، يقّيم خبراء األمان أمان 

املستودعات على مدى فترة قد تبلغ مليون 
سنة، أو قد تتجاوز ذلك في بعض احلاالت.

وقد أثبتت األبحاث التي أجنزت في هذه 
املختبرات اجلوفية صالحية التخلص من 

النفايات في امللح )أملانيا( والصخور املتبلورة 
)كندا واليابان وسويسرا والسويد(، والصلصال 

الّلدن )بلجيكا(، واحلجر الصلصالي )فرنسا 
وسويسرا(. وتخطط روسيا إلنشاء مختبر أبحاث 

حتت سطح األرض في منطقة كراسنويارسك 
في سيبيريا الوسطى، وذلك بدءا من عام 

2015. كما تخطط الصني إلنشاء مختبر 
أبحاث حتت سطح األرض، من املزمع أن 
يكون في طور التشغيل قبل عام 2020.

وفي بلجيكا، يوجد مرفق األبحاث اجلوفي 
للموقع التجريبي للتخلص من النفايات العالية مستوى 

 ،)HADES( النشاط، واسمه املختصر باإلنكليزية
وهو يقع في بيئة من التكوينات الصلصالية على عمق 
يربو على 220 مترا حتت سطح األرض. وهو ُيعد مرفق 

األبحاث الرئيسي في بلجيكا للقيام باألبحاث التجريبية 
بشأن التخلص اجليولوجي العميق من النفايات املشعة.

وتضطلع اجلمهورية التشيكية بأبحاث بشأن خيارات 
املستودعات اجليولوجية، التي من شأنها أن تؤدي إلى 

وضع النفايات العالية مستوى النشاط اإلشعاعي في 
كتلة صخرية صّوانية، أو في بيئة مماثلة؛ وهو مفهوم 

تصميمي ميكن مقارنته بتصاميم السويد وفنلندا.

وفي فنلندا، بدأ العلماء منذ السبعينات أبحاثا بشأن 
مستودع نهائي للنفايات. وفي كانون األول/ديسمبر 

2012، قدمت “بوسيفا”، الشركة الفنلندية التي تتولى 
مهمة حتديد موقع ملستودع للوقود املستهلك وتنفيذ إنشائه، 

طلب رخصة لبناء املستودع في منطقة أولكيلووتو، التي 
تقع على مسافة 300 كم تقريبا شمال غربي هلسنكي. 

ومن املقرر أن ُتباشر في عام 2020 عمليات وضع النفايات 
في املستودع، شريطة منح الرخصة من ِقبل اجلهة الرقابية.

وفي مختبر جوفي يقع خارج منطقة بور في شمال 
شرقي فرنسا، تضطلع الوكالة الفرنسية للتصرف في 
النفايات املشعة )آندرا( باختبار قدرة الصخور على 

احتواء وعزل النفايات املشعة العالية مستوى النشاط 
طيلة عدة مئات أو عدة آالف من السنني.

وفي اليابان، يقوم مشروع ميزونامي ملختبر األبحاث اجلوفي 
بأعمال التقصي والتحليل والتقييم اخلاصة بالبيئة اجليولوجية 

العميقة، وتطوير التكنولوجيات الهندسية املراد تطبيقها 
بخصوص موقع عميق حتت سطح األرض. ويقوم مختبر ثان، 

يقع في منطقة هورونوبه، على جزيرة هوّكايدو، بدراسات 
بشأن البيئة اجليولوجية العميقة في الصخور الترسبية.

وفي السويد، اختارت الشركة السويدية للتصرف في الوقود 
والنفايات النووية )SKB( موقعا ملرفق للتخلص من النفايات 

بالقرب من منطقة فورسمارك على الساحل الشرقي من 
مقاطعة أبالند، وقدمت طلبا للحصول على رخصة لبناء 

مستودع الوقود املستهلك، وذلك في آذار/مارس 2011؛ 
ويجري النظر في الطلب حاليا من جانب اجلهة الرقابية.

وأما سويسرا فلديها اثنان من مختبرات األبحاث حتت 
سطح األرض – واحد في منطقة األلب السويسرية، حيث 
يوجد موقع غرميزل لالختبارات، والثاني هو مرفق أبحاث 

يقع في مونت تيري – يوفران بيئتني الختبارات واقعية 
للظروف اجليولوجية واملعدات واخليارات املتاحة للتخلص 

من النفايات املشعة العالية مستوى النشاط اإلشعاعي.

في الرأي الذي يتوافق عليه اخلبراء الدوليون 
أنه استخدام تكوينات جيولوجية عميقة 

في باطن األرض إليواء املستودعات النهائية 
اخلاصة بالتخلص اآلمن من هذه النفايات.
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بناء ثقة اجلمهور العام في القوى النووية
املسلم به أن إشراك أصحاب املصلحة في من 

أي برنامج للقوى النووية هي عملية حاسمة 
األهمية لنجاح ذلك البرنامج. وأما اإلخفاق في املشاركة 

الفّعالة في العمل مع أصحاب املصلحة، ومنهم مثال 
مقررو السياسات العامة وصانعو القرارات، ووسائط 
اإلعالم، وأعضاء املجتمعات احمللية واجلمهور العام، 

فيمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، كما تقول بريندا 
باغانوني، االختصاصية في مجال إشراك أصحاب 

املصلحة، التي تعمل في قسم هندسة القوى النووية 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأما اهتزاز ثقة 

اجلمهور فقد يؤدي إلى حاالت تأخر؛ وحاالت تكّبد 
اجلهة املشغلة للمحطة النووية، وكذلك البلد كله، 
تكاليف باهظة، وكما تنطوي على مصاعب جمة 

يواجهها السكان الذين هم في حاجة إلى الطاقة.

وقد أخذت تزداد الطلبات املقدمة من الدول األعضاء 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تلتمس فيها 
من الوكالة املساعدة في جهودها الرامية إلى إشراك 

أصحاب املصلحة في هذا املضمار. وتستجيب الوكالة 
إلى هذه الطلبات من خالل تنظيم الدورات التدريبية 

ووضع املبادئ التوجيهية من أجل التشارك في اخلبرات 
والتجارب، ومن خالل استعراض استراتيجيات االتصال 
الوطنية. وفي جميع هذه األنشطة، تشجع الوكالة بقوة 
الدول األعضاء على إشراك أصحاب املصلحة في جميع 

مراحل دورة عمر برنامج القوى النووية. ومع أن لكل 
بلد جماعات محددة خاصة به من أصحاب املصلحة من 

ذوي االحتياجات والشواغل الفريدة، فإن هنالك بعض 
املبادئ التي ُتطبق على نطاق واسع في هذا الصدد.

وقد بينت بوضوح السيدة باغانوني ضرورة “االنفتاح 
والشفافية، والتفهم ألن الغرض من إشراك أصحاب 

املصلحة ال يعني دائما كسب القبول التام من 
جانب اجلمهور العام؛ بل إن الهدف الذي يرمي إليه 

ذلك هو مساعدة الناس على فهم األساس املنطقي 
الذي تستند إليه قرارات السلطات املختصة”.

وتدعو الوكالة عالوة على ذلك إلى أن تباشر البلدان احلوار 
مع أصحاب املصلحة حاملا يكون برنامج ما للقوى النووية 

قيد النظر، وذلك لتبيان تطبيق احملاسبة على املسؤولية 
وبناء الثقة، وكذلك بغية الوصول إلى األجيال الشابة.

وقد أدت في بعض األحيان الطبيعة املعقدة التي تتسم بها 
التكنولوجيا النووية إلى جعل اخلبراء يقللون من تقدير 
أهمية التواصل. وتوضح السيدة باغانوني بقولها “إننا 

كثيرا ما سمعنا اخلبراء يقولون: “نحن نعلم ما هو األفضل 
لكم. ونحن نعلم أنها مأمونة. ثقوا بنا؛ وأما اليوم فإن 

وسائط اإلعالم حاضرة دائما في كل مكان، واملعلومات 
باتت متاحة بيسر وسهولة، وأصبحت املصداقية ال 
تستند إلى الكفاءة وحدها، بل كذلك إلى املقدرة 

على توضيح األسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار ما”.

غير أن التشارك في املعلومات املعقدة بأسلوب ميكن 
أن يفهمه اجلمهور العام ليس سوى جزء من مسار 
هذه العملية. ذلك أنه يجب على أوساط الصناعة 
النووية والسلطات املختصة أن تستمع إلى دواعي 

قلق أصحاب املصلحة. وتقول أيضا السيدة باغانوني 
“إن اإلصغاء لهم والتعاطف مع دواعي قلقهم أمران 
مهمان. ثم بعد ذلك يتعني عليكم أن تعنوا، حيثما 

كان ممكنا، مبعاجلة تلك الدواعي املقلقة”.

وينبغي جلميع املؤسسات املشاركة أن تبّلغ بوضوح 
عن دورها في برنامج القوى النووية، وكذلك دور 

أصحاب املصلحة في هذه العملية. وتذكر السيدة 
باغانوني “أن من املهم جدا توضيح توقعات أصحاب 

املصلحة مباشرة، وذلك لكي يعلموا ما هو نوع 
التأثير الذي قد ميارسونه على البرنامج”.

وبغية مباشرة العملية، ال بد من حتديد هوية 
أصحاب املصلحة، مبا في ذلك اجلماعات التي لديها 

دواعي قلق حرجة جتاه القوى النووية. وتضيف 
السيدة باغانوني بقولها “إن املشاركة مع أصحاب 
املصلحة تعني االنفتاح أيضا على اجلانب اآلخر، 
أي على التحدي. وإنكم بقبولكم ذلك التحدي 

ميكنكم أن تسعوا إلى احترام آراء اآلخرين”.

الغرض من إشراك أصحاب املصلحة هو 
مساعدة الناس على فهم األساس املنطقي الذي 
تستند إليه قرارات السلطات املختصة.
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تدريب القوة العاملة النووية املأمولة غدًا
باألطفال. هذه هي الرسالة التوجيهية التي يريد ابدأوا 

أن ينقلها برايان مولوي، أحد خبراء املوارد 
البشرية في قسم هندسة القوى النووية في الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، إلى أي بلد ينظر في مسألة استهالل أو توسيع برنامج 
للقوى النووية. وذلك ألن األنشطة املعنية بالرياضيات والعلوم، 

ضمن إطار املناهج الدراسية املقررة أو خارج إطارها، في املدارس 
الثانوية، وحتى االبتدائية منها، ذات أهمية حاسمة للجهود التي 
سوف تبذل في املستقبل الختيار وتوظيف العاملني في محطات 
القوة النووية؛ ويقول: “عليكم أن حتفزوا اهتمام األطفال بالعلوم 
والفيزياء والهندسة. ومع أن من الضروري أن يكون التعليم قويًا 
مبا يكفي لتعليمهم، فالبد أيضًا من أن يحوز على اهتمامهم”.

وإن تعيني املهندسني من ذوي الكفاءة العالية الذين يحتاج إليهم 
تشغيل محطات القوى النووية ُيعتبر حتّديًا آخذا في االزدياد، 

حتى بالنسبة إلى برامج القوى النووية اجلارية حاليًا، وذلك 
بسبب ما يحدث من ظهور موجة من حاالت التقاعد يرافقها 
في آن معًا ازدياد في الطلب العاملي عليهم. ولكن املهندسني 
على الرغم من أهميتهم األساسية، فهم عنصر واحد فحسب 

من العناصر التي يتكون منها مالك املوظفني في أي محطة 
للقوى النووية. والواقع أن معظم املستخدمني في محطات 

القوى النووية ليسوا من خريجي اجلامعات بل إنهم فئات من 
ذوي املهارات من التقنيني والكهربائيني والعمال املتخصصني 

في اللحام الكهربائي والتركيب والتجميع واإلصالح، وغيرهم 
من األشخاص من صنائع مشابهة. ويحاجج السيد مولوي بأن 
هذا اجلزء من القوة العاملة يحتاج إلى مزيد من التركيز، فيقول 

“إن األمر يتعلق بإقامة توازن بني التركيز على االختصاصيني 
اجلامعيني واملهنيني من ذوي املهارات”، ويضيف بقوله إن البلدان 

التي تنظر تنفيذ برامج قوى نووية كثيراً ما تنحو في البدء إلى 
التركيز على نحو ال موجب له على املهندسني النوويني.

وإن التخطيط لتهيئة القوة العاملة النووية املرتقبة للمستقبل يبدأ 
في فترة قد تبلغ 10 سنني قبل لزوم توظيف األشخاص املدربني. 

وذلك ألن التعليم والتدريب يبدآن من سّنة مبّكره من املرحلة 
املدرسية، عندما يكون املنهاج الدراسي املقّرر مشتمال منذ 

حينذاك على أساس راسخ في العلوم والرياضيات. ويقول السيد 
مولوي أيضا “إن بناء مستوى معرفي في املجتمع من خالل 

نظام التعليم ومن خالل التوعية البعيدة املدى، يحتاج إلى عدة 
سنوات من تدريس العلوم والرياضيات وكذلك إلى التدريب. 

وأما املكونات الرئيسية األخرى في إدارة املوارد البشرية في 
ميدان القوى النووية فتشمل التثقيف املتواصل والتخطيط 

لتعاقب املوظفني وذلك لضمان التحّسب لتبّدل املوظفني ولكي 
يتسنى تبديل املوظفني املهرة في مسار تعاقب يجري بسالسة. 

وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول األعضاء فيها 
خدمات دعم واسعة النطاق في تنوعها في مجال إدارة املوارد 

البشرية من خالل تنظيم حلقات عمل وعقد اجتماعات تقنية 
وإجراء عمليات التقييم وإسداء املشورة املهنية في هذا املجال.

وتقدم مبادئ توجيهية في هذا اخلصوص في منشورات 
صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها مثاًل: املعالم 

البارزة لتطوير بنية أساسية وطنية للقوى النووية، وإدارة املوارد 
البشرية في ميدان القوى النووية، وتخطيط القوى العاملة 

ألغراض برامج القوى النووية اجلديدة. كما إن االستعراضات 
املتكاملة للبنية األساسية النووية، التي تضطلع بها الوكالة، 

تسّلط األضواء على قضية تنمية املوارد البشرية باعتبارها 
واحدة من القضايا التسع عشرة اخلاصة بالبنية األساسية. 

ولدى الوكالة فريق عامل تقني معني بإدارة املوارد البشرية في 
ميدان الطاقة النووية يتولى إسداء املشورة وتقدمي الدعم في كل 

مجاالت إدارة املوارد البشرية. ووضعت الوكالة أيضًا منهاجًا 
دراسيًا أساسيًا للهندسة النووية ميكن أن تطبّقه اجلامعات.

ومن خالل اعتماد خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي، 
أكّدت الدول األعضاء في الوكالة أهمية إدارة املوارد البشرية. 

ويدعو واحد من اإلجراءات اإلثنى عشر الواردة في خطة 
العمل البلدان التي لديها برامج قوى نووية عاملة أو في طور 

التخطيط إلى تعزيز برامج بناء القدرات من أجل “مواصلة 
ضمان توافر املوارد البشرية الكافية والكفؤة الضرورية للنهوض 

مبسؤولياتها بشأن استخدام التكنولوجيات النووية على نحو 
آمن ومسؤول ومستدام”. وتدعو خطة العمل أيضًا أمانة 
الوكالة إلى تقدمي املساعدة حسبما تطلبه الدول األعضاء.

ومع أن هذه املساعدة يشتّد الطلب عليها في البلدان 
املستجّدة في هذا امليدان، فإن إدارة املوارد البشرية، وفقًا ملا 

ذكره السيد مولوي، تّتسم بالقدر نفسه من األهمية أيضًا في 
ل من قبُل محطات قوى نووية. وقد سلط  البلدان التي تشغِّ
الضوء أيضا على نهج مفيد في املثال اخلاص بطلب حكومة 
فنلندا بأن تستعرض املرافق الكهربائية العامة القدرة النووية 
الوطنية كشرط إلصدار التصريح بشأن أّي توسيع في هذا 

الصدد. وكما يقول السيد مولوي “إن تلك املؤسسات تنظر 
إلى ما إذا كان لديها املوارد البشرية الكافية لبناء وتشغيل 

احملطات على املدى الطويل. وهذا منوذج جيد جداً”.

تقدم الوكالة للدول األعضاء 
فيها خدمات دعم واسعة 

النطاق في مجال إدارة املوارد 
البشرية، من خالل تنظيم 

حلقات عمل وعقد اجتماعات 
تقنية وإسداء املشورة املهنية .

)الصورة من: الوكالة(
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األمان النووي من خالل التعاون الدولي
احلادث النووي الذي وقع في فوكوشيما كان 

داييتشي أسوأ حادث يقع في مرفق نووي 
منذ حادث تشيرنوبيل في عام 1986. فقد تسبب 

في إشاعة حالة من القلق العميق لدى اجلمهور العام، 
وأضّر بالثقة في القوى النووية. وعقب ذلك احلادث، 
بات من الالزم جداً على الصعيد العاملي تعزيز معايير 

األمان النووي واالستجابة إلى حاالت الطوارئ. والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تقود املسار في استحداث نهج 

عاملي في هذا الصدد، كما أن خطة عمل الوكالة 
بشأن األمان النووي توّفر إطاراً شاماًل، وتؤدي مفعولها 

باعتبارها قوة دافعة بالغة األهمية الستبانة الدروس 
املستفادة ولتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحسني األمان.

وُيعنى بقضية تعزيز األمان النووي من خالل عدد من 
التدابير املقترحة في خطة العمل التي تتضّمن 12 إجراءا 
رئيسيًا ترّكز على عمليات تقييم األمان على ضوء ذلك 

احلادث. وقد ُأحرز تقدم جدير بالتنويه في تقييم مواطن 
الضعف في محطات القوى النووية، وتعزيز اخلدمات 

التي تقدمها الوكالة بخصوص استعراضات األقران، 
وإدخال حتسينات على قدرات االستعداد للطوارئ 
واالستجابة السريعة في التصدي لها، وتعزيز بناء 

القدرات واحلفاظ عليها، وكذلك توسيع نطاق التواصل 
والتشارك في املعلومات مع الدول األعضاء واملنظمات 

الدولية واجلمهور العام، وتعزيزهما. وأحرز تقدم أيضًا 
في إعادة النظر في معايير األمان التي وضعتها الوكالة، 
والتي التزال ُتطّبق على نطاق واسع من جانب اجلهات 

الرقابية والقائمني بتشغيل احملطات وأوساط الصناعة 
النووية عمومًا، مع ازدياد االنتباه إلى مسألة منع وقوع 
احلوادث والتركيز عليها، وخصوصًا احلوادث العنيفة، 

وكذلك إلى االستعداد للطوارئ والتصدي لها.

تعزيز إطار األمان النووي العاملي
يتبدى في معايير األمان الصادرة عن الوكالة توافق في 

اآلراء على الصعيد الدولي حول ما يشّكل مستوى عاليًا 
من األمان من أجل حماية الناس والبيئة من اإلشعاعات 

املؤّينة. وبغية تقدمي املساعدة إلى الدول األعضاء 
في تنفيذ هذه املعايير وإتاحة اإلمكانية للتشارك في 

رة، توفر الوكالة طائفة متنوعة  اخلبرات واألفكار املتبصِّ
من اخلدمات االستشارية وتوفد بعثات استعراض 

األقران بشأن مسائل التصميم واختيار املواقع والهندسة 
والتشغيل واإلشعاعات وأمان النقل، وكذلك احلماية 
من اإلشعاعات والتصرف املأمون في النفايات املشعة.

ومتثل معايير الوكالة بشأن األمان مجموعة من اإلرشادات 
التوجيهية واملتطلبات واملعايير املتوائمة واملقبولة دوليًا. 

وبغية مواصلة حتسني هذه املعايير، فإننا نعنى بجميع 
التعقيبات املقدمة من الدول األعضاء بشأن تنفيذها، 
ثم ندمج هذه املعلومات فيما يصدر الحقًا من الصيغ 

املنّقحة للمعايير؛ وهذا يساعد على كفالة استمرار 
تلبيتها الحتياجات الدول األعضاء. والعملية اإلجرائية 

املّتبعة في استعراض وتنقيح معايير الوكالة بشأن 
األمان، في أعقاب حادث فوكوشيما داييتشي النووي 
ال تختلف في جوهرها عما كان متبعًا من قبل. وهذا 
إمنا هو إيضاح عملي آخر للجهود املتواصلة سعيًا إلى 
بلوغ مستويات من األمان أعلى من أميا وقت مضى.

ومنذ حادث فوكوشيما داييتشي النووي، جرى حتسني 
تصاميم كثير من محطات القوى النووية القائمة، وكذلك 
تصاميم محطات قوى نووية جديدة. وهذا يشمل اتخاذ 
تدابير إضافية من أجل التخفيف من وطأة العواقب الناجتة 
عن سلسلة من احلوادث املتتالية املعقدة التي تشتمل على 

إخفاقات وحوادث عنيفة متعددة. وقد دعم جتهيز محطات 
قوى نووية قائمة بنظم ومعدات تكميلية تتميز بقدرات 
جديدة، مما يساعد على درء احلوادث العنيفة والتخفيف 
من حدة عواقبها. ومت توفير إرشادات توجيهية في جميع 
محطات القوى النووية القائمة بشأن التخفيف من حدة 

عواقب احلوادث العنيفة، حيث إن كل جماعات املالكني 
البائعني، والتي هي جماعات ذات مصلحة، تشمل البائعني 
واملالكني لذلك التصميم من املفاعالت اخلاص ببائع معني، 

وضعوا مبادئ توجيهية بشأن التصدي للحوادث العنيفة 
)SAMGs( ذات طابع عام، لكي ُتستخدم كأساس 

لوضع صيغة من هذه املبادئ التوجيهية خاصة مبحطة قوى 
نووية معّينة. وإن الوكالة تشجع بقوة على وضع املبادئ 
التوجيهية اخلاصة بكل محطة قوى نووية بعينها، وذلك 

من خالل بعثات االستعراضات التي يقوم بها األقران، 
التي توفدها وكالتنا. وقد أصبحت تصاميم محطات 

القوى النووية اجلديدة تتضمن اآلن النظر بعني االعتبار في 
سيناريوهات احلوادث العنيفة واستراتيجيات التصدي لها.

إن املعايير واألدلة واملدونات ضرورية جداً لتشغيل املرافق 
النووية؛ ولكنها ليست كافية. ذلك أنه البد من أن يكون 
تنفيذها مصحوبًا باستعراضات يقوم بها أقران من اخلبراء. 

ومن ثم فإن تعزيز إطار األمان النووي العاملي وتوسيع نطاقه 
إمنا يعتمد على االلتزام القوي وعلى التعاون التام واملشاركة 

التعاونية واالنخراط الكامل من جانب أوساط املجتمع 
النووي بكليته بغية دعم العمل املتواصل الذي تضطلع به 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل أجيال املستقبل.

دنيس فلوري، نائب املدير العام، مدير 
إدارة األمان واألمن النوويني.
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حتقيق االستدامة النووية من خالل االبتكار
عام 2000، أقرت الدول األعضاء في الوكالة بضرورة التآزر في 

والتنسيق في أنشطة البحث والتطوير من أجل دفع مسار 
االبتكار الذي من شأنه أن يكفل إتاحة اإلمكانية لكي تساعد 

الطاقة النووية على تلبية االحتياجات إلى الطاقة على نحو مستدام 
في القرن احلادي والعشرين. واتباعًا لقرار صادر عن املؤمتر العام 

للوكالة، مت إنشاء “مجموعة مفكرين” ومحفل للتحاور دوليني. 
والهيئة التي تشكلت نتيجة لذلك، وهي املشروع الدولي املعني 

باملفاعالت النووية ودورات الوقود النووي االبتكارية )مشروع إنبرو(، 
تساعد حائزي التكنولوجيا النووية ومستعمليها على التنسيق 

على الصعيدين الوطني والدولي في مجال الدراسات واألبحاث 
واألنشطة األخرى الالزمة إلجناز ابتكارات في ميدان تصميم 

املفاعالت ودورات الوقود النووية. ويشارك حاليًا في هذا املشروع 
38 بلداً باإلضافة إلى املفوضية األوروبية. وتضم هذه املجموعة 

اقتصادات نامية ومتقدمة النمو على حد سواء، متثل ما نسبته أكثر 
من 75% من سكان العالم و85% من الناجت احمللي اإلجمالي.

ويضطلع مشروع إنبرو مبشاريع تعاونية فيما بني الدول األعضاء 
في الوكالة، ُتعنى بتحليل السيناريوهات اخلاصة بالتنمية وبدراسة 
كيف ميكن أن تساعد الطاقة النووية في دعم أهداف األمم املتحدة 

اخلاصة بالتنمية املستدامة في القرن احلادي والعشرين. وميكن 
أن تطبق الدول األعضاء في الوكالة نتائج هذه املشاريع على 

استراتيجياتها الوطنية بشأن الطاقة النووية، كما ميكن أن تؤدي 
إلى تعاون دولي تنتج عنه ابتكارات نافعة في مجال تكنولوجيا 

الطاقة النووية ونشرها. وعلى سبيل املثال، فإن مشروع إنبرو 
يعنى بدراسة ‘املرحلة اخلتامية’ من دورة الوقود النووي، مبا في 

ذلك إعادة دورة استخدام الوقود املستهلك، من أجل زيادة كفاءة 
استخدام املوارد والتقليل من أعباء التخلص من النفايات.

كما إن مخططي الطاقة النووية على الصعيد الوطني وخبراء 
مشروع إنبرو التابع للوكالة يعملون معًا على إجراء تقييمات لنظم 

الطاقة النووية )NSEAs( على الصعيد الوطني، مما يساعد 
أولئك املخططني على اتخاذ قرارات متبّصرة بخصوص استدامة 
خططهم االستراتيجية لنشر الطاقة النووية. ويؤدى هذا العمل 

التقييمي باتباع منهجية مشروع إنبرو، وهي أداة استحدثت من 
خالل تعاون واسع جداً مع خبراء من الدول األعضاء، من أجل 

تقدير ما إذا كانت استراتيجية ما بشأن نظم الطاقة النووية، مبا في 
ذلك اخليارات التكنولوجية املعنية، تلبي االحتياجات إلى الطاقة 

على نحو مستدام في السنني املقبلة. وتوضع في احلسبان عدة 
مجاالت رئيسية في هذا اخلصوص، ومنها مثاًل اقتصاديات الطاقة 

التنافسية؛ والبنى األساسية القانونية واملؤسسية والصناعية الوطنية؛ 
ووطأة التأثير على البيئة؛ ومقاومة االنتشار؛ واحلماية املادية؛ 

وخصائص األمان املتأصلة في املفاعالت ودورات الوقود النووي.

ويعنى أيضًا مشروع إنبرو بدراسة االبتكارات احلالية في 
تكنولوجيا املفاعالت. وعلى سبيل املثال، ُأعدت دراسات 

حاالت وحللت بغية اكتساب فهم أفضل بشأن أداء خصائص 
األمان اخلاملة في مفاعل املاء الثقيل املضغوط املتقدم في الهند 

ومفاعل القوى املتقدم )+APR( في جمهورية كوريا. وقد قام 
أعضاء من مشروع إنبرو على نحو مشترك باستقصاء التحديات 

التكنولوجية اخلاصة بتبريد قلوب املفاعالت التي تعمل عند 
درجات حرارة عالية في املفاعالت السريعة املتقدمة ومفاعالت 

درجات احلرارة العالية والنظم املدفوعة باملعجالت التي تستخدم 
مبردات بالفلزات السائلة واألمالح املصهورة. وتطرقت دراسة 

في إطار مشروع إنبرو أيضًا إلى املسائل القانونية واملؤسسية 
ذات الصلة بإدخال محطات القوى النووية القابلة للنقل في 

هذا املضمار. وترمي النتائج املتوخاة من دراسات مشروع إنبرو 
إلى مساعدة املعنيني بتطوير التكنولوجيا على االطالع عن 

كثب على التكنولوجيات االبتكارية التي ميكن أن تؤدي إلى 
تبسيط مسار استحداث ونشر اجليل التالي من محطات القوى 

النووية واملسائل ذات الصلة بذلك التي ال بد من معاجلتها.

ومنذ حادث فوكوشيما داييتشي النووي، بات يوجه مزيد 
من االنتباه إلى إيجاد السبل الكفيلة مبنع وقوع احلوادث 

العنيفة وبالتخفيف من حدة عواقبها، مبا في ذلك مسألة 
إطالق املواد املشعة إلى البيئة. وسوف تعنى دراسة جديدة في 

إطار مشروع إنبرو بتمحيص متطلبات األمان وما يتصل بها 
من االبتكارات التقنية واملؤسسية التي ميكن أن متنع حاالت 
إطالق املواد املشعة التي تقتضي نقل الناس أو إجالءهم من 

جوار محطة القوى النووية في حالة وقوع حوادث نووية. 
وإن مجموعة مشروع إنبرو واحملفل الدولي املعني باجليل الرابع 
من املفاعالت )GIF( هما املجموعتان التعاونيتان الدوليتان 
املتعددتا األطراف الوحيدتان اللتان تدعمان أنشطة البحث 

والتطوير بخصوص اجليل الرابع من املفاعالت النووية. ويقوم 
احملفل الدولي بالتنسيق بني أنشطة البحث بشأن ستة نظم طاقة 
نووية من اجليل التالي، واملفاعالت السريعة املبردة بالصوديوم، 

واملفاعالت السريعة املبردة بالرصاص، واملفاعالت السريعة املبردة 
بالغاز واملفاعالت املبردة بامللح املصهور، واملفاعالت فوق احلرجة 
املبردة باملاء، واملفاعالت الفائقة احلرارة. ويتعاون خبراء مشروع 
إنبرو واحملفل الدولي معًا ويتبادلون املعلومات عن املشاريع التي 

حتظى باهتمام مشترك. ويعرض احملفل الدولي بانتظام وضعية 
التطوير التقني اخلاصة بكل املفاعالت التي هي قيد التطوير 

داخل بلدان الدول األعضاء املشاركة في احملفل. ويتعاون 
مشروع إنبرو واحملفل الدولي بصفة رئيسية في مجاالت األمان 

ومقاومة االنتشار واقتصاديات املفاعالت النووية االبتكارية.

 وفي عام 2010، أنشأ مشروع إنبرو محفل التحاور الدولي 
بشأن استدامة الطاقة النووية. ومنذ ذلك احلني، أخذت تدعى 

كل الدول األعضاء في الوكالة وجماعات أصحاب املصلحة 
املؤهلني إلى املشاركة في تبادل آراء تقني واسع النطاق عن 
املواضيع ذات االهتمام املشترك املتعلقة باالستدامة النووية.
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إحصاءات رئيسية

مجموع عدد املفاعالت على الصعيد العاملي،  في آذار/مارس 2013

املصدر: الوكالة

املصدر: الوكالة

قيد التشييدصافي اجمالي القدرة الكهربائية )ميغاواط(قيد التشغيلالبلد
29351األرجنتني

1375أرمينيا
87560إسبانيا

912068أملانيا
1اإلمارات العربية املتحدة

15131072أوكرانيا
1915إيران )جمهورية–اإلسالمية(

37252باكستان
218841البرازيل
75927بلجيكــا
21906بلغاريــا

63804اجلمهورية التشيكية
23207394جمهورية كوريــا

21860جنوب أفريقيا
332364311روسيا

21300رومانيــا
418162سلوفاكيا
1688سلوفينيا
109395السويد
53278سويسرا

181386028الصني
58631301فرنسا
427521فنلندا
1913500كنـــدا

21530املكسيك
169231اململكة املتحدة

2043917الهند
41889هنغاريا
1482هولنــدا

1031006803الواليات املتحدة األمريكية
50442152اليابان

43737261368املجموع
يشمل املجموع،6 مفاعالت 

في تايون، الصني
يشمل املجموع مفاعلني 

في تايون، الصني

مساهمة كل نوع من الوقود في توليد الكهرباء
حتى كانون األول/ديسمبر 2011، بالنسب املئوية

**املصادر املتجددة هي مجموع مصادر 
الطاقة اجليولوجية احلرارية وطاقة الرياح والطاقة 

الشمسية وطاقة التيارات البحرية.

*املصادر احلرارية هي مجموع مصادر طاقة 
املواد الصلبة والسوائل والغازات والكتلة 
األحيائية والنفايات.

 الطاقة احلرارية*
%68.22

 الطاقة املائية
%17.38

 الطاقة النووية
%12.32

 املصادر املتجددة **
%2.08
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