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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، 
ا نشأ في أعقاب احلادث النووي الذي  لدى اجلمهور العام، ممّ

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

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

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، ومحدوديمّة إمدادات 

الوقود األحفوري، ودواعي القلق بشأن أمن الطاقة.

ر لها أن تستمرمّ في  ويبدو على الصعيد العاملي أن القوى النووية مقدَّ
راد، وإن كان ذلك في مسار أبطأ كثيراً ممّا كان متوقمّعًا قبل  و باطمّ النممّ

حادث فوكوشيما داييتشي النووي. وتبنيمّ آخر التوقمّعات املقارنة لدى 
رداً في عدد محطات القوى  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ارتفاعًا مطمّ
النووية في العالم خالل العشرين سنة املقبلة. وُتظهر تلك التوقمّعات 

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

ط  مستوى التوقع املرتفع. ومفاعالت القوى النووية اجلديدة، املخطمّ
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 
رين بشأن القوى النووية،  إلى وجود اهتمام والتزام مستممّ

وتثبت أن القوى النووية قابلة للنهوض من عثراتها.

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

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

حتمًا في النمو على مدى العقود الزمنية القليلة املقبلة.

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

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

رية، يوكيا أمانو، أنمّ احلادث  الدولية للطاقة الذمّ
رنا بأنمّ األمان ال ميكن أبداً اعتباره أمراً مسلما  ذكمّ
مة ذات  بوجوده، حتى في البلدان الصناعية املتقدمّ

اخلبرة الواسعة في استخدام الطاقة النووية.

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

تعلمّمها. 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 ما كانت 

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

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

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

ة، ممّا يساعد على تكوين شبكة دعم من حول الدول  املشعمّ
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 
رج هذه اخلدمات من تقدمي املساعدة  هذا الصدد. وتتدمّ

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

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

ة وإخراج املرافق من اخلدمة. رف في النفايات املشعمّ التصمّ

م، خالل جميع املراحل املختلفة من تطوير  كما إننا نقدمّ
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


