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حالة القوى النووية وآفاقها على الصعيد الدويل لعام 2017
اخملصصة والتمويل ،وأسواق الكهرباء،
يحلِّل هذا املنشور العوامل التي يمكن أن تؤ ِّثر يف مستقبل القوى النووية ،مثل األموال
َّ
وقبول اجلمهور .ويذكر املنشور أنَّه إذا ما تزايد االعتراف بإمكانات القوى النووية بوصفها مصدراً للطاقة املنخفضة الكربون
جمال األمان والتص ُّرف يف النفايات املش َّعة ،فمن املمكن أن ينمو
وواصلت تصاميم املفاعالت املتق ِّدمة التحسين يف كلٍّ من
َ
استخدام القوى النووية نموًّا كبيراً.
https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC61/GC61Inf Documents/English/gc61inf-8_en.pdf

العمق
ضمان وجود ُنظم وطنية ُمحكمة يف جمال األمان النووي — القوة املؤسسية يف ُ

يهدف هذا املنشور إىل توفير فلسفة ُيسترشد بها يف عمليات التفكير بشأن البنى املؤسسية الالزمة لضمان األمان النووي.
وهو يشير إىل النظم الفرعية املؤسسية الثالثة امله َّمة — قطاع الصناعة ،والهيئة الرقابية ،وأصحاب املصلحة — ويصف أوجه
الترابط التي ينبغي تدعيمها فيما بين هذه النظم الفرعية وكذلك داخل كلٍّ منها .والغرض من هذا املنشور أن ُيستخدم كأداة
أساسية يف اجلهود املستمرة الرامية لتعزيز األمان النووي.
املوحد للكتاب9-102317-0-92-978 :؛ الطبعة
العدد  27من سلسلة منشورات الفريق الدويل لألمان النووي؛ الرقم الدويل
َّ
اإلنكليزية؛  24.00يورو؛ 2017
http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/11148/National-Nuclear-Safety-Systems
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يستكشف هذا املنشور املساهمة احملتملة للطاقة النووية يف التص ِّدي ملسائل التنمية املستدامة من خالل جمموعة كبيرة منتقاة
من املؤشِّ رات .ويستعرض املنشور سمات القوى النووية مقارنة باملصادر البديلة إلمدادات الكهرباء ،وفقاً للركائز االقتصادية
واالجتماعية والبيئية لالستدامة .وستساعد االستنباطات التي َيرِد تلخيصها يف هذا املنشور القارئ على التفكير ،أو إعادة
التفكير ،يف املساهمة التي يمكن أن تتحقَّ ق عبر تطوير وتشغيل حمطات القوى النووية نحو إيجاد ُنظم طاقة أكثر استدامة.
املوحد للكتاب6-107016-0-92-978 :؛ الطبعة اإلنكليزية؛  45.00يورو؛ 2016
منشورات غير مسلسلة؛ الرقم الدويل
َّ

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/Sustainable-Development
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أن هناك العديد من اخملاطر — بما فيها ما ُيعتبر نمطيًّا من “اخملاطر الهندسية” — التي ستؤ ِّدي
يبرز هذا املنشور كيف َّ
إىل نشوء خماطر مالية .ويستعرض املنشور بعد ذلك الصلة بين توزيع اخملاطر املالية/التخفيف من حدَّتها بكفاءة وتكلفة
رأس املال ،ويب ِّين طائفة من اآلليات التي يمكن استخدامها إلدارة اخملاطر وتوزيعها بكفاءة ،ومن َث َّم التقليل إىل أدنى ح ٍّد من
متبصرة بشأن الشواغل وطرائق
تكلفة رأس املال وتعزيز اقتصاديات املشاريع .وعلى الصعيد العملي ،يق ِّدم املنشور نظرة
ِّ
التفكير والصياغات اللغوية التي يمكن ملناصري الشروع يف بناء نووي جديد أن يتو َّقعوا مواجهتها داخل األوساط املعنية
للمضي ُق ُدماً يف مشروعهم.
بالتمويل يف سياق سعيهم ُ

املوحد للكتاب1-100317-0-92-978 :؛
العدد  NG-T-4.6من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل
َّ
الطبعة اإلنكليزية؛  32.00يورو؛ 2017
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11140/Financial-Risk

منشوراتها العلمية والتقنية التي يزيد عددها على  9 000منشور
رائد يف اجملال النووي .وتشمل
الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية
ُ
ناشر ٌ
ٌ
نطاق عمل الوكالة ،مع التركيز على
املنشورات
معايير دولية لألمان ،وأدلة تقنية ،ووقائع املؤتمرات ،وتقارير علمية .وتغطِّ ي هذه
َ
ُ
َ
جملة من اجملاالت منها القوى النووية ،والعالج اإلشعاعي ،واألمان واألمن النوويان ،والقانون النووي.

للحصول على معلومات إضافية ،أو لطلب كتاب ،يرجى االتصال على العنوان التايل :
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البريد اإللكتروين sales.publications@iaea.org :
ِّ
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