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 وليام ماغوود هو مدير عام 
وكالة الطاقة النووية التابعة 

 لمنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي.  

األهمية البالغة لالبتكار في الصناعة النووية 
من أجل استدامة الطاقة في المستقبل  

بقلم وليام دي. ماغوود

سياسة 
الطاقة الناجحة، بالنسبة ملعظم 

بلدان العامل، هي تلك التي تفي 

بالركائز الثالث لالستدامة — أمن اإلمدادات 

ل التكاليف. ويف  وحماية البيئة والقدرة على حتمُّ

ر، ستعتمد قيمة القوى  سوق الكهرباء السريعة التطوُّ

النووية بالنسبة ملزيج الطاقة على قدرتها على 

تلبية احتياجات الطاقة احلالية واملستقبلية — على 

ده هذه الركائز الثالث. ومن الواضح  النحو الذي جتسِّ

عات سيتطلَّب االبتكار يف جمال  أنَّ تلبية هذه التوقُّ

النووية. التكنولوجيا 

وتتيح حمطات القوى النووية توليَد طاقة موثوقة 

قابلة للتوريد يتمُّ نقلها حسب احلاجة من جانب 

لي شبكات الكهرباء ليَل نهار، طواَل العام،  مشغِّ

ويف جميع األحوال اجلوية. وعالوة على ذلك، 

يمكن نشر حمطات القوى النووية على نطاق واسع 

عة يف الطلب على الكهرباء  لتلبية الزيادة املتوقَّ

ذات احليادية الكربونية. ومع زيادة حصة الطاقة 

ح أن  املتجدِّدة املتغيِّرة على نحو كبير من املرجَّ

يكون توليد الطاقة النووية بحاجة إىل مرونة 

أكبر َتُفوق وضعية التشغيل األساسية التقليدية. 

ا احلاجة إىل بلوغ  واملرونة املتنامية تستلزم ضمنيًّ

املستوى األمثل واالبتكار يف جماالت مثل: تصاميم 

املفاعالت والوقود؛ وتعزيز القدرة على تتبُّع أحمال 

املفاعالت النووية؛ ونشر املفاعالت النمطية 

الصغيرة؛ ووضع استراتيجيات للتوليد املشترك 

لي حمطات القوى النووية املزيد  ر ملشغِّ يمكن أن توفِّ

قة.  من الطلب واإليرادات املتدفِّ

ا على أنَّ الطاقة  ويف حين أنَّ هناك إجماعاً عامًّ

النووية تمثِّل تكنولوجيا نظيفة ومنخفضة الكربون 

ويمكن أن تعالج الشواغل البيئية، فإنَّ قدرتها على 

التكيُّف مع ظروف السوق الصعبة السائدة اليوم هي 

. وتشمل ظروف السوق هذه انخفاض  مسألٌة حملُّ شكٍّ

تكاليف الطاقة املتجدِّدة مقرونًة بسياسات حكومية 

ل كثيراً أشكال الطاقة املتجدِّدة وتقدِّم إعانات  تفضِّ

لها، فضاًل عن احلصة املتنامية من املصادر غير 

فال، دون  التقليدية للوقود األحفوري، مثل غاز الطُّ

تسعير الكربون يف السوق. وألنَّ أسواق الكهرباء 

ليست مهيكلة على النحو الذي يعكس هذه التغيُّرات 

يف التكنولوجيا والسياسات، فإنَّ هذه العوامل 

تقلِّص ربحية العديد من حمطات الكهرباء القائمة 

ذات األحمال األساسية، وخاصة حمطات القوى 

النووية. ولكي تكون أسواق الكهرباء مستدامة، يجب 

حتديثها لضمان موثوقيتها على املدى الطويل؛ 

ا كان مسار املستقبل، فإنَّ مستقبل القوى  ولكن أيًّ

النووية سيتطلَّب االبتكار لتقليل التكلفة اإلجمالية 

للتوليد مع احلفاظ على مستويات عالية من 

األمان النووي.

أهمية التعاون الدويل

أطلقت وكالة الطاقة النووية مبادرة “االبتكار النووي 

٢٠5٠” )NI2050( لتشجيع النُّهج التعاونية اجلديدة 

فيما بين بلدان العامل بهدف تعزيز البحوث ونشر 

التكنولوجيات النووية االبتكارية التي تسهم يف مزيج 

الطاقة املستدامة. وتدعُم هذا الهدَف أيضاً مبادراٌت 

أخرى لوكالة الطاقة النووية، مثل دراسة جارية 

بشأن ُنظم املفاعالت املتقدِّمة وكذلك العمل املشترك 

مع الوكالة الدولية للطاقة يف سوق الكهرباء. 

ويتمثَّل جوهر نهج مبادرة “االبتكار النووي ٢٠5٠” 

يف تطبيق استراتيجيات متعدِّدة األطراف لدعم 

نشٍر أكثر فعالية للتكنولوجيات النووية االبتكارية. 

ويمكن للنُّهج املتعدِّدة األطراف أن توِجد الثقة 

الالزمة لنشر التكنولوجيات االبتكارية يف جميع 

أنحاء العامل عبر حتديد األولويات، وإرساء أُسس 

ا من  ق علميًّ مشتركة متينة ترتكز إىل التحقُّ

التكنولوجيات، وتعريف أساليب التأهيل املشتركة 

لدعم عمليات الترخيص الراسخة.  

نة” يف  وألنَّ األمان أولوية يتعيَّن أن تكون “متضمَّ

رات تكنولوجية،  رة أليِّ تطوُّ مراحل التصميم املبكِّ

فإنَّ من الضروري وجود مستوى معيَّن من التفاعل 

مع السلطات والهيئات الرقابية. ولعلَّ التعاون 

الدويل فيما بين الهيئات املعنية باألمان يمثِّل 

قة  أحد أكثر الطرق فعالية للحصول على نظرة متعمِّ

رة عن جوانب األمان أليِّ ابتكار دون املساس  مبكِّ

باالستقاللية الرقابية. وتقدِّم وكالة الطاقة النووية 

بالفعل مثل هذا اإلطار عبر توفير منبر نقاش 

صة. وقد  ع من خالل خمتلف جلانها املتخصِّ موسَّ

اختارت اآلن مبادرة “االبتكار النووي ٢٠5٠” 

جمموعة من اجملاالت املواضيعية إلعداد “برامج 

ل  ة 1٠ سنوات” بشأن الوقود املتحمِّ عمـل ملدَّ

للحوادث، وإدارة املعارف املتعلقة باحلوادث 

رؤية عالمية
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العنيفة، وُنظم األمان اخلاملة، وإدارة الهياكل 

املتقادمة، والوقود املتقدِّم واملواد املتقدِّمة، 

واملكوِّنات املتقدِّمة، وكيمياء/إعادة تدوير دورة 

الوقود، وإنتاج احلرارة والتوليد املشترك للطاقة، 

والنمذجة واحملاكاة، والرقمنة والقياسات، والبنى 

األساسية والعروض التوضيحية. ومن خالل التفاف 

أصحاب املصلحة حول أولويات مشتركة يمكن أن 

ي مبادرة “االبتكار النووي ٢٠5٠” إىل االبتكار  تؤدِّ

يف التكنولوجيا النووية، وهذا هو الشرط األهمُّ 

كي تضطلع الطاقة النووية بدور يف مزيج الطاقة 

املستدام يف املستقبل.

ويواجه العديد من البلدان حتدِّياً يتمثَّل يف التعامل 

يف الوقت نفسه مع سوق الكهرباء التي تزداد تعقيداً، 

وزيادة الطلب على الكهرباء، واحلاجة إىل وضع 

سياسات وطنية للحدِّ من انبعاثات الكربون. فبدون 

قدرات ابتكارية كافية، قد تضطر البلدان التي تستخدم 

التكنولوجيا الن،ووية إىل االعتماد على بلدان أكثر 

ب على  ابتكاراً من الناحية التكنولوجية، مع ما يترتَّ

ذلك من آثار على سيادتها يف ميدان الطاقة. ولهذا 

السبب، ينبغي للحكومات أن ُتويل اهتماماً وثيقاً 

للُبعد االستراتيجي الكلِّي للقوى النووية بما يتجاوز 

الُبعدين االقتصادي والبيئي. 

ب االبتكار يف التكنولوجيا النووية اليوم  ويتطلَّ

زيادة املشاركة والتعاون فيما بين البلدان واجلهات 

الفاعلة يف القطاع النووي من أجل تسخير املهارات 

والوسائل اجلماعية، وإرساء ثقة سليمة وقوية 

يف التكنولوجيات اجلديدة، وفتح السوق الدولية 

واجتذاب االستثمار. 

عات تكنولوجيا الطاقة 2017”، الوكالة الدولية للطاقة( ة من “توقُّ )البيانات مستمدَّ

٠٠٠ ٦٠

5٠٠٠ ٠

4٠٠٠ ٠

3٠٠٠ ٠

٠٠٠ ٢٠

1٠٠٠ ٠

صفر

٦٠٠

5٠٠

4٠٠

3٠٠

٢٠٠

1٠٠

صفر

٢٠٦٠  ٢٠5٠  ٢٠4٠  ٢٠3٠  ٢٠٢٠  ٢٠14  

أخرى

الرياح

الطاقة الشمسية احلرارية

الفلطائية–الضوئية الشمسية

الوقود احليوي والنفايات 

البيولوجية

املائية

النووية

الفحم مع تكنولوجيا أسر 

الكربون وخزنه

الفحم

النفط

 الغاز الطبيعي مع تكنولوجيا 

أسر الكربون وخزنه

الغاز الطبيعي

كثافة ثاين أكسيد الكربون

ة
ع

سا
-

ط
وا

و
يل

ك
/

ن
و

ب
كر

ل
 ا
يد

س
ك

 أ
ين

ثا
م 

را
غ

ة
ع

سا
-

ط
وا

يرا
ت

التوليد العاليم للطاقة حسب المصدر

املصدر: وكالة الطاقة النووية

رؤية عالمية

قت األهداف 
َّ

دة من مصادر منخفضة الكربون. وإذا ما تحق اليوم ُيستمدُّ ثلث الطاقة الكهربائية المولَّ
 العالمية النبعاثات ثاني أكسيد الكربـون، فإنَّ هذه الحصة سترتفع إلى ما يقرب من 85٪ بحلول 

منتصف القرن.


