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“هارموني” — مستقبل الكهرباء   
بقلم أغنيتا ريسينغ

د  يحدِّ
برنامج “هارموين” Harmony )الوئام( 

املنبثق  عن الرابطة النووية العاملية 

رؤية الصناعة النووية العاملية ملستقبل الكهرباء. 

ويهدف البرنامج إىل مساعدة العامل على مواجهة 

حتدِّيات الطاقة الناشئة عن زيادة الطلب على 

الكهرباء واحلاجة إىل احلدِّ من انبعاثات غازات 

ث الهواء. ولهذا الغرض، حدَّدت الصناعة  الدفيئة وتلوُّ

النووية هدف “هارموين” املتمثِّل يف توفير ٢5 يف 

املائة من الكهرباء العاملية من الطاقة النووية يف 

عام ٢٠5٠. وسيتطلَّب ذلك بناء قدرات نووية جديدة 

لتوليد قرابة ٠٠٠ 1 غيغاواط )كهربائي(. 

ويستند هدف “هارموين” إىل سيناريو الدرجتين 

املئويتين املنبثق عن الوكالة الدولية للطاقة، الذي 

ر املناخ،  يهدف إىل جتنُّب اآلثار األكثر ضرراً لتغيُّ

وبالتايل، يتطلَّب زيادة كبيرة يف إنتاج الطاقة 

ى “هارموين”  النووية. ولتحقيق هذا الهدف، يتوخَّ

مزيجاً من تكنولوجيات توليد الطاقة املنخفضة 

الكربون التي تعمل معاً.

ا” املنبثقة  إنَّ “املساهمات اخملططة احملدَّدة وطنيًّ

عن احلكومة - اإلجراءات املناخية التي أعلنت 

ها ستتخذها بموجب اتفاق باريس للحدِّ  البلدان أنَّ

من انبعاثات غازات الدفيئة - تقلُّ كثيراً عن هدف 

الدرجتين املئويتين، ناهيك عن هدف الوصول إىل 

ر  1.5 درجة. ولذلك فإنَّ اخلطة احلالية ملعاجلة تغيُّ

املناخ ليست على املسار الصحيح، ويلزم اتِّخاذ 

إجراءات إضافية عاجلة للحدِّ من االنبعاثات. ومع 

ذلك، فإنَّ حتقيق هدف “هارموين” لن يكون ممكناً إالَّ 

قت األهداف التالية.  إذا حتقَّ

الفرص املتكافئة 

الطاقة النووية أثبتت جدارتها كمصدر موثوق ونظيف 

ر القوى ذات األحمال األساسية الالزمة ويحقِّق  يوفِّ

ة. ومع ذلك، تواجه حمطات القوى النووية  فوائد جمَّ

ر للمحطات  ى إىل اإلغالق املبكِّ حتدِّيات مالية، ما أدَّ

التي كانت تعمل بشكل جيِّد من الناحية التشغيلية، 

وإىل استثمارات حمدودة يف احملطات اجلديدة. وقد 

ت جمموعة من العوامل، بما يف ذلك الدعم وأولوية  أدَّ

إرسال الطاقة املتجدِّدة، إىل إخفاق السوق فيما يخصُّ 

القوى النووية.

والهدف من برنامج “هارموين” هو دعم إرساء مبدأ 

الفرص املتساوية يف أسواق الطاقة يقرُّ باملوارد 

احلالية من الطاقة املنخفضة الكربون  القائمة بالفعل، 

ويحفِّز االستثمار يف موارد إضافية للطاقة النظيفة 

حيث ُتعامل الطاقة النووية على قدم املساواة مع 

عترف 
ُ
التكنولوجيات األخرى املنخفضة الكربون، وي

بها لقيمتها يف مزيج الطاقة املوثوق املنخفض 

الكربون. والقوى النووية، بصفتها املورد الوحيد 

املنخفض الكربون لتوليد الطاقة الذي يمكن توسيع 

نطاقه لتلبية الطلب الفعلي، ينبغي أن حتصل أيضاً 

على االعتراف والتعويض عن مساهمتها يف موثوقية 

املنظومة ككل وحتقيق منافع عامة أخرى.

أغنيتا ريسينغ تشغل منصب 
المدير العام للرابطة النووية 

العالمية.

1٠٠٠ غيغاواط من القدرة النووية 

اجلديدة بحلول ٢٠5٠

٢5% من إمدادات الكهرباء ٢٠5٠

ر كهرباء موثوقة  الطاقة النووية توفِّ

ونظيفة وبأسعار معقولة
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هدف “هارموني”: االستعداد لتوفير المزيد من الطاقة 
النووية لضمان تحقيق سيناريو  الدرجتين المئويتين

املصدر: الرابطة النووية العاملية

رؤية عالمية
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“مواءمة” العمليات التنظيمية 

ى ذلك إىل  األمان النووي مسؤولية وطنية، وقد أدَّ

اختالفات كبيرة يف ترتيبات الترخيص، مع قيام 

كلِّ دولة بوضع األُطر التنظيمية وعملية الترخيص 

ومتطلبات السالمة اخلاصة بها. ويف حين أنَّ هناك 

سوقاً معوملة للمشاريع النووية اجلديدة وسلسلة 

اإلمداد، فإنَّ هذا التدويل مل يصل إىل التنظيم 

والترخيص. ومن شأن مواءمة العمليات التنظيمية 

نات واملعايير أن يثمر عن  ومتطلبات األمان واملدوَّ

ة على صعيد حتسين االستثمار يف احملطات  فوائد جمَّ

اجلديدة، وإجناز املشاريع، وتخفيض التكاليف، 

وتسريع االبتكار، وزيادة األمان.

ويهدف مشروع “هارموين” إىل الترويج لعمليات 

قة لتوفير نظام ترخيص نووي أكثر  تنظيمية منسَّ

ؤ به ويسمح  ا وأكثر فعالية وقابلية للتنبُّ اتِّساقاً دوليًّ

دة لتسهيل النمو الكبير للقدرات النووية  باحللول املوحَّ

دون املساس باألمان واألمن.

ال  نموذج أمان فعَّ

على الرغم من سجلِّ سالمة الطاقة النووية اجليِّد، فإنَّ 

ما يحدُّ  انعدام ثقة اجلمهور والثقة يف بعض البلدان إنَّ

رها. والطاقة النووية واحدة من بين أشكال  من تطوُّ

الطاقة األقلِّ أثراً يف اجململ على صحة اإلنسان 

والبيئة، غير أنَّ ذلك ال ينعكس يف الفهم العام. ولذلك، 

ز  ال لألمان يركِّ نا بحاجة إىل إيجاد نموذج فعَّ فإنَّ

على الرفاه العام بمعناه احلقيقي، حيث يتمُّ اإلقرار 

بمخاطر وفوائد الطاقة النووية، على صعيد الصحة 

والبيئة واألمان، وتقييم تلك اخملاطر والفوائد 

بموضوعية جنباً إىل جنب مع تكنولوجيات توليد 

الطاقة األخرى. 

احلاجة إىل العمل

ه  يف حين أنَّ هدف برنامج “هارموين” طموٌح، فإنَّ

ن الطاقة النووية من  يمكن حتقيقه. ولكي تتمكَّ

بلوغ هدف “هارموين” ودعم العامل يف حتقيق هدفه 

املتمثِّل يف الدرجتين املئويتين، يلزم تسريع بناء 

احملطات النووية اجلديدة وبمعدَّل اتصال سنوي 

قدره 33 غيغاواط خالل العقد القادم، وهو ما يمكن 

ق يف ثمانينيات القرن  مقارنته باملعدَّل املتحقَّ

العشرين. فالتحدِّيات الرئيسية ليست يف اإلنتاج — 

ه سيكون هناك حاجة إىل تعزيز  على الرغم من أنَّ

وبناء القدرات إىل حدٍّ كبير — ولكن يف تأمين الدعم 

الالزم يف جمال السياسات وبناء الثقة. 

ويمثِّل برنامج “هارموين” املنبثق عن الرابطة النووية 

ا من قبل اجملتمع النووي ككل،  العاملية جهداً تعاونيًّ

ويعمل مع أصحاب املصلحة الرئيسيين التِّخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتمكين الطاقة النووية من القيام 

بدورها احلاسم يف مواجهة التحدِّي العاملي للطاقة.
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املصدر: 1٩45-1٩٧٩، قواعد بيانات وحتليل الوكالة الدولية للطاقة؛ 1٩8٠-1٩1٢، إدارة معلومات الطاقة

رؤية عالمية

سيناريو  الدرجتين المئويتين للوكالة الدولية للطاقة: توليفة توليد الطاقة


