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ملخَّص
تعزِّز الوكالة التعاون الدويل يف مجال استدامة الطاقة النووية   -١

وما يتصل بها من ابتكارات عىل الصعيد العاملي، وتدعم 
البلدان يف تخطيطها االسرتاتيجي للطاقة النووية.

تدعم الوكالة البلدان التي لديها محطات قوى نووية عاملة يف   -٢
تعزيز األداء والتشغيل اآلمن. 

تساعد الوكالة الدول األعضاء املستهلَّة لربامج قوى نووية يف   -٣
تخطيط وإرساء البنية األساسية الالزمة.

مقدمة
 ªمن ب± املسائل امللّحة اليوم هي مسألة كيفية تزويد العا

بإمدادات مستدامة من الطاقة. و´كن أن تكون القوى النووية 
جزءاً من الحل، وتقّدم الوكالة املشورة واملساعدة التقنيَّت± ملساعدة 

الدول األعضاء يف التخطيط ملزيجها من الطاقة يف املستقبل. ويف 
الوقت نفسه، تلتمس البلدان التي لديها برامج قوى نووية راسخة 

الدعم لتقاُسم الخربات، ولتعزيز األمان واألمن واملوثوقية وعدم 
االنتشار، وأيضاً لتحقيق االبتكار.  

وتتصّدى الوكالة لهذا التحّدي من منظور متعدد األبعاد. فالخدمات 
التي تقّدمها الوكالة تبدأ من تخطيط الطاقة، ومروراً بإرساء البنية 

األساسية، ووصوالً إىل تيسÄ التعاون يف وضع نُظم قوى نووية 
ابتكارية. 

وحتى نهاية عام ٢٠١٦، كان هناك ٤٤٩ مفاعل قوى نووية قيد 
التشغيل يف ٣٠ بلداً بقدرة عاملية عىل توليد الكهرباء تبلغ ٣٩٢ 

ميغاواط (كهرباÐ). وتوفر تلك املفاعالت ١١ يف املائة من إجÎيل 
الكهرباء يف العاª، وأكÑ من ٣٠ يف املائة من كهرباء العاª املنخفضة 

الكربون. واستأثرت آسيا Óا عدده ٤٠ مفاعالً من أصل ٦١ مفاعالً 
كانت قيد التشييد، وÓا عدده ٤٧ مفاعالً من أصل ٥٥ مفاعالً 

ُوصلت بالشبكة الكهربائية منذ عام ٢٠٠٥. وباإلضافة إىل ذلك، 

أع�ل البناء يف محطة براكة للطاقة النووية، اإلمارات العربية املتحدة،  

(الصورة من: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية)

هناك نحو ٣٠ بلداً، العديد منها يف العاª النامي، تدرس أو تخطِّط 
أو تعمل بهّمة من أجل إدخال القوى النووية يف مزيج الطاقة 

لديها. وتخطّط اإلمارات العربية املتحدة لبدء التشغيل التجاري 
ألول محطة قوى نووية لديها يف عام ٢٠١٧ فيÎ تخطط بيالروس 

لبدء التشغيل التجاري ألول محطة قوى نووية لديها يف عام ٢٠١٩.

ومن املتوقع أن تتوسع القوى النووية يف البلدان النووية املستجدة 
يف األعوام املقبلة، وأن تتباطأ وتÄة النمو اإلجÎلية عىل املدى 

القصÄ، ومرّد ذلك يف املقام األول إىل املنافسة التي تفرضها أسعار 
الوقود األحفوري املتدنية ومصادر الطاقة املتجددة. ووفقاً لتوقعات 

الوكالة املنشورة يف عام ٢٠١٦ فإن القدرة العاملية للقوى النووية 
ستتوسع بنسبة ترتاوح ب± ١٫٩٪ يف سيناريو الحالة املنخفضة و٥٦٪ 

يف سيناريو الحالة املرتفعة بحلول عام ٢٠٣٠. والقدرة الجديدة 
الفعلية املضافة خالل هذه الفرتة ستكون أكÑ بكثÄ من الزيادة 

الصافية يف القدرة النووية العاملية، مع مراعاة أن العديد من 
مفاعالت القوى النووية ستُسحب من الخدمة.

كيف تساعد القوى النووية يف تلبية الطلب العاملي عىل الطاقة
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القوى النووية
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ويشّكل تحقيق هذه القدرات تحدياً ألن املحطات املوجودة بحاجة 
إىل االرتقاء بها وàديد أعÎرها االفرتاضية Óا يسمح باالستمرار يف 

تشغيلها. وباإلضافة إىل ذلك، البّد من استبدال املفاعالت املسحوبة 
من الخدمة، وهناك حاجة إىل تشييد املزيد لدعم الطلب املتنامي 

عىل الطاقة من جانب االقتصادات النامية. واالستثÎر Óثل هذا 
املعّدل ليس باألمر غÄ املسبوق، لكن من املرجح أن يتطلب ذلك 
دعÎً من الحكومات، وترتيبات تعاقدية جديدة للحّد من املخاطر 

املحيقة باملستثمرين، وفرض كلفة عىل االنبعاثات الكربونية من 
شأنها تحس± الجوانب االقتصادية للبدائل املنخفضة الكربون مثل 

القوى النووية.

الكهرباء التي تولَّد من القدرة الكهرمائية والقوى النووية والرياح هي أقّل مصادر انبعاثات 

ثا� أكسيد الكربون، عند احتساب االنبعاثات عىل مدى دورة الحياة. 

(املصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

(املصدر: التقديرات بشأن الطاقة والكهرباء والقوى النووية للفرتة حتى عام ٢٠٥٠، 
سلسلة البيانات املرجعية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية – العدد ١، ٢٠١٦). 

ما الذي ¡كن أن توفره القوى توقعات القدرة النووية العاملية 
النووية؟

´كن للقوى النووية أن توفّر إمدادات األحÎل الكهربائية األساسية 
الثابتة والالزمة القتصاد حديث. ويف العادة فإنها قادرة عىل 

املنافسة، وتوفر مصدر كهرباء منخفض التكلفة وموثوقاً وعىل 
املدى البعيد، وتتسم بسجل تشغيل جيد. وال تتسبَّب محطات 

القوى النووية تقريباً بأّي انبعاثات غازات الدفيئة أو ملوِّثات هواء 
خالل تشغيلها، وال تتسبَّب إال يف مقدار ضئيل للغاية من االنبعاثات 
عىل مدى دورة حياتها. ونتيجة لذلك فإن االستخدام الراهن للقوى 

النووية يجّنبنا انبعاث قرابة ٢ مليار طن من ثاè أكسيد الكربون 
سنوياً، وهو ما يعادل سحب أكÑ من ٤٠٠ مليون سيارة من 

الطرقات سنوياً.

ويدعو اتفاق باريس إىل الحّد من ارتفاع معّدل درجة الحرارة 
العاملية وإبقائه دون درجت± مئويت± فوق مستويات ما قبل العرص 

الصناعي. وقد قلَّصت القوى النووية البصمة الكربونية العاملية 
و´كن أن تساعد يف التخفيف من حّدة التغÄ املناخي، وأن تسهم 

يف تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 

تعزيز األداء والعمليات 
التشغيلية املأمونة

أّدى حادث فوكوشيÎ داييتيش النووي يف اليابان يف عام ٢٠١١ إىل 
تركيز العاª مجدداً عىل األمان. واألمان النووي مسؤوليٌة ملقاة عىل 
عاتق فرادى الدول، بيَد أن الوكالة تجمع دولها األعضاء معاً لالتفاق 
ن سجل  عىل معايÄ أمان دولية ولتقاُسم الخربات العملية. وقد تحسَّ

أمان محطات القوى النووية من عدة جوانب، لكن تظل اليقظة 
مهمة للغاية عند استخدام التكنولوجيا النووية.

والوكالة ومنظÎت أخرى معنية Óواصلة تحس± أداء وأمان وأمن 
محطات القوى النووية عىل مدى دورة حياتها. وعليِه فإن الدعم 
لون والرقابيون  م الجهود التي يبذلها املشغِّ م من الوكالة يتمِّ املقدَّ

واملنظÎت الصناعية. 

وتستفيد جميع الدول األعضاء من التشغيل املأمون واملنشآت 
النووية اآلمنة، ويلتمس أغلبها املساعدة من مصادر خارجية 

مختصة ومستقلة. وينطبق ذلك عىل البلدان ذات املرافق النووية 
العاملة وأيضاً البلدان التي لديها برامج قوى نووية يف مراحلها 

األولية. 
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السنة
٢٠١٥ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٥٠

(¶
ربا

كه
ط (

اوا
يغ

غ

القوى النووية ºدُّ بالكهرباء 
املنخفضة الكربون

الفحم

١٧٩١

الغاز احتجاز 
الكربون 

وخزنه

الكتلة 
األحيائية

شمسية 
- كهربائية-

ضوئية

شمسية 
- الطاقة 
الشمسية 

املركزة

الرياح نووية املصادر 
املائية

املدى الكيل بَيْعي املدى الرُّ القيمة الوسيطة

ة)
اع

/س
ط

ووا
كيل

ن/
بو

كر
 ال

يد
س

أك
 �

 ثا
ئ

اف
مك

م 
غرا

ة (
فيئ

لد
ز ا

غا
ت 

اثا
بع

ان

١٠٠٠
٩٠٠
٨٠٠
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٠

١٢٠٠

١٠٥٠

٩٠٠

٧٥٠

٦٠٠

٤٥٠

٣٠٠

١٥٠

٠

٣٨٢,٩

٥٩٨

٤١٧

٨٩٨

٣٩٠
٤٣١

٣٧٧



S مكتب اإلعالم العام واالتصاالت التابع للوكالة    شباط/فرباير ٢٠١٧

١/٢٠١٧موجز الوكالةموجز الوكالة

دعم الوكالة للبلدان املستجدة
´ثل برنامج القوى النووية مرشوعاً مضنياً والتزاماً طويل األجل. 
إذ يتع±َّ عىل الدولة الراغبة يف إدراج القوى النووية ضمن مزيج 

الطاقة الوطني لديها أن ترَيس بنية أساسية سليمة تستند إىل إطار 
دويل من األمان واألمن والضÎنات. وتشمل دورة الوقود النووي 

العديد من املرافق واألنشطة، ابتداًء من تعدين املواد الخام، 
ووصوالً إىل الرتصف يف النفايات املشعة، والبد من اتباع سياسات 

وإجراءات قانونية ورقابية عاملية يف هذا الشأن. 

وتوفر الوكالة املساعدة واملعلومات للبلدان التي تريد أن تأخذ 
بالقوى النووية. وتساعد الوكالة الدول األعضاء املهتمة يف تطوير 
قدرات تخطيط الطاقة وإرساء البنية األساسية الرضورية لربنامج 

قوى نووية مأمون وآمن ومستدام.

وهناك نحو ٣٠ بلداً، أغلبها من العاÍ النامي، مهت�ً بإضافة القوى النووية إىل مزيج الطاقة لديها.

(الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

املعنية واملوقع واملرافق الداعمة له، وحÎية البيئة، والتخطيط 
للطوارئ، واألمن والحÎية املادية، ودورة الوقود النووي، والترصف 

يف النفايات املشعة، واملشاركة الصناعية، واملشرتيات. 

وتتيح الوكالة أيضاً املعلومات لجمهور أوسع من املنخرط± يف اتخاذ 
القرارات ووضع السياسات العامة بشأن مسائل الطاقة واملسائل 
البيئية واالقتصادية. وتوفر الوكالة األدوات والنÎذج واملنشورات 

ملساعدة الدول األعضاء يف التخطيط للطاقة.

بناء القدرات واالستعراضات 
والخدمات األخرى

مه الوكالة من إرشادات ومساعدة للبلدان املستهلّة  إنَّ ما تقدِّ
م بشكل مستقل، هي إرشادات  لربنامج قوى نووية، وإن كانت تقدَّ

ل ما يقّدمه بائعو املعدات النووية ومقّدمو  ومساعدة تكمِّ
الخدمات، والحكومات، والرشكات االستشارية، وسائر املنظÎت 
الدولية. وتعمل الوكالة من أجل زيادة التنسيق فيÎ ب± جميع 

األطراف إلضافة عنرص الكفاءة دون التقليل من املزايا املتأتية من 
تنوع األطراف. 

وتقّدم الوكالة املساعدة والتدريب واملشورة بشأن أفضل املÎرسات 
واالسرتاتيجيات يف إدارة املعارف من أجل برامج قوى نووية 

مستدامة. وتساعد استعراضات النظراء وبعثات الخرباء الدوَل 
األعضاء يف تقاُسم املعارف والخربات والدروس املكتسبة. وتوفر 
قواعد بيانات الوكالة املتاحة عىل الشبكة بشأن املرافق النووية 

والخربات التشغيلية معلوماٍت ذات ُحجية. وباستطاعة الدول 
األعضاء والوكالة وغÄهÎ تحليل البيانات املتعلقة بسجالت 

التشغيل وفرتات االنقطاع Óا ´ّكن من إدخال تحسينات محتملة 
واعتÎد أفضل املÎرسات. 

مة من الوكالة يف تنفيذ  وتستفيد الدول األعضاء من املساعدة املقدَّ
عمليات اإلحالل والتحس± واالرتقاء وتجديد الرُّخص واإلخراج من 

الخدمة عىل نحو ُمجد من حيث التكلفة. وترتاوح الدورات التي 
توفرها الوكالة ب± تلك املبنية عىل نظم محاكاة محطات القوى 

النووية، ودورات إدارة املوارد البرشية، وأمن املعلومات، واملعارف 
النووية. 

ذ يف الدول األعضاء يف مجاالت  ق الوكالة مشاريع معينة تُنفَّ وتنسِّ
مثل اختبار وتحس± الشفرات الحاسوبية، وتقنيات التحقُّق، 

وأساليب القياسات املرجعية. 

وُوضع نهج الوكالة للمعاª املرحلية البارزة ملساعدة البلدان التي 
تدرس أو تخطط ألول محطة قوى نووية لديها. وتساعد الوكالة 

هذه البلدان من خالل استعراضات النظراء وبعثات الخرباء، 
والدورات التدريبية وأدوات النمذجة التي تغطي بصورة منهجية 

مسائل البنية األساسية النووية يف نهج املعاª املرحلية البارزة 
والبالغ عددها ١٩ مسألة. وهذه املسائل هي: املوقف الوطني، 

واألمان النووي، واإلدارة، وتخصيص األموال والتمويل، واإلطار 
الترشيعي، والضÎنات، واإلطار الرقاý، والوقاية من اإلشعاعات، 
والشبكة الكهربائية، وتنمية املوارد البرشية، ومشاركة الجهات 
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توصيات مقّدمة لÒ يُنظر فيها
ع الدول األعضاء عىل االستفادة من أدوات التخطيط  تُشجَّ  -١

والنمذجة التي تضعها الوكالة لتقييم نُظم الطاقة وخيارات 
إمدادات الكهرباء لديها يف املستقبل. 

ع الدول األعضاء املهتمة بإدراج القوى النووية عىل تقييم  تُشجَّ  -٢
التكنولوجيات النووية املتاحة والبنية األساسية الداعمة الالزمة 

لذلك.

ع الدول األعضاء عىل استخدام القوى النووية عىل نحو  تُشجَّ  -٣
مأمون وآمن، وأن تطبّق جميع املعايÄ واإلجراءات القانونية 

والرقابية العاملية الرضورية عىل مدى دورة حياة محطة القوى 
النووية واألنشطة املرتبطة بها.

ج أكÕ من ٨٠٠ مهنّي ناشئ يف املجال النووي من الدورات الدراسية التي  منذ عام ٢٠١٠ تخرَّ

تنظّمها الوكالة يف مجال إدارة املعارف النووية وإدارة الطاقة النووية. 

(الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية) 

املراجع
�e IAEA Milestones approach: Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power  -١

(نهج الوكالة للمعا� املرحلية البارزة: املعا� البارزة لتطوير بنية أساسية وطنية للقوى النووية) (الصيغة املنقحة Rev. 1 من العدد NG-G-3.1 من سلسلة الطاقة النووية 
الصادرة عن الوكالة). 

قا�ة الوكالة الببلوغرافية عن البنية األساسية النووية:  -٢
https://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/Bibliography/index.html

سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة:  -٣
https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NESeries/ClickableMap/

Climate Change and Nuclear Power 2016 (تغ� املناخ والقوى النووية ٢٠١٦):   -٤
http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/11090/climate-change-and-nuclear-power-2016

Nuclear Power and the Paris Agreement (القوى النووية واتفاق باريس):  -٥
   https://www.iaea.org/sites/default/¡les/16/11/np-parisagreement.pdf

Nuclear Power and Sustainable Development (القوى النووية والتنمية املستدامة):   -٦
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/Nuclear-Power-and-Sustainable-Development
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