
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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القوى النووية في القرن احلادي والعشرين

سيكون من الصعب على 
العالم حتقيق الهدفني املزدوجني 

املتمثلني في ضمان إمدادات 
الطاقة املستدامة واحلد من غازات 

الدفيئة دون القوى النووية.


