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 ٢٠٢١القوى النووية وآفاقها على الصعيد الدولي لعام  حالة 

 

 ويبات تص

  

ووفقاً لسـيناريو التنمية المسـتدامة الذي وضـعته الوكالة  ’ كالتالي: ٤يصـبح نص الجملة األخيرة من الفقرة   -١
")،  ٢٠١٩("توقعات الطاقة في العالم لعام   World Energy Outlook 2019الدولية للطاقة في منشـــورها المعنون  

ــتخ ع كبير في اس ــُّ ــمل بلداناً  ثمة حاجة لتوس ــتهلة، بما يش ــواقها التاريخية إلى بلدان مس دام القوى النووية يتجاوز أس
ــة معقولة لبلوغ األهداف المتعلقة بتغير المناخ   ــاً قـطاع توليد الكهرباء لكي تُتاح للعالم فرصــ نامـية، ويتـجاوز أيضــ

 ‘وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى المرتبطة بالطاقة.

قال مركز البحوث المشـــــترك، وهو الجهة المعنية  ’  :كالتالي  ١٠ألولى من الفقرة  يصـــــبح نص الجملة ا  -٢
، إنّه "ال يوجد  ٢٠٢١بالعلوم والمعرفة في المفوضــــية األوروبية، في معرض تقييم تقني أدلى به في آذار/مارس 

ها من تكنولوجيات  دليل ذو أســاس علمي على أنَّ الطاقة النووية تضــرُّ بالصــحة البشــرية أو بالبيئة أكثر من غير
ــطة تدعم  ــنيف االتحاد األوروبي باعتبارها أنشـ ــمولة بالفعل في تصـ ــة الكربون) المشـ إنتاج الكهرباء (المنخفضـ

  ‘التخفيف من حدة تغير المناخ".

دة بفلز سائل’ التي نصها: ١٦تحذف الجملة قبل األخيرة من الفقرة   -٣   .‘منها ثالثة مفاعالت سريعة مبرَّ

ــبح نص الجمـلة األخ  -٤ تيـبات من ـهذا القبـيل دور محوري في  وـقد ـكان للتر’ :ـكالـتالي  ٢٣يرة من الفقرة  يصــ
ــي للقوى النووية في المملكة   ــاريع منها محطة أكويو للقوى النووية في تركيا، ومحطة هينكلي بوينت س تطوير مش

  ‘المتحدة.
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 ٢الصفحة 

  ، يستعاض عن الرسم المعلوماتي باآلخر التالي:٢٣وفي الفقرة   -٥

  

ــبح    -٦ ة األولى من الفقرة  يصــ الي:  ٤٠نص الجمـل الـت ة يحظى  ’  ـك ة النووـي اـق دروجين من الـط اج الهـي دأ إنـت وـب
ــا والمملكة المتحدة والواليات  باالهتمام في العديد من البلدان، بما يشــمل االتحاد   الروســي وبولندا والصــين وفرنس

 ‘المتحدة األمريكية واليابان.

  .‘٪٦٩’ بالقيمة‘ ٪٧٨’ ، يستعاض عن القيمة٤٤وفي الفقرة   -٧

ــتودعات الجيولوجية  و’  :كالتالي ٥٠يصــبح نص الجملة الثانية من الفقرة   -٨ كما يتبيَّن من بعض برامج المس
العميقة الرائدة على الصــــعيد العالمي، فقد شــــهد العقد الماضــــي تحقيق تقدُّم كبير في عدَّة برامج وطنية صــــوب  

ــعاع   ــيد وهو معلم با  –التخلص من النفايات القوية اإلشــ رز قال عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الســ
  ‘غروسي إنَّه "يغيِّر قواعد اللعبة"، في إشارة لسياق فنلندا بالتحديد.

وبغية مواصـــلة التمكين من التصـــرف بفعالية وفي  ’  كالتالي: ٥١يصـــبح نص الجملة األولى من الفقرة    -٩
ت عة التي ـس ين تقديراتها لجميع  الوقت المناـسب من النفايات المـش تقبل، تعمل الدول األعضـاء على تحـس أ في المـس نـش

دوافق النفايات التي تنجم على الصــعيد الوطني من جميع تطبيقات التكنولوجيا النووية وإرســاء نُُهج متكاملة بشــأن 
  ‘المسؤوليات الوطنية في مجال التصرف في النفايات المشعة.

 ترتيبات األسعار المضمونة
  لشراء كل القوى التي تنتجها محطة للقوى النووية أو جزء منها 

  
 
 
 

  تركيا      المملكة المتحدة        

محطة هينكلي 
بوينت "ج" 
 للقوى النووية 

محطة أكويو
للقوى  
  النووية 


