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التخفيف من حدة تغير المناخ

الوكالة تدعم الدول األعضاء يف تنفيذ
تغي املناخ
اتفاق باريس بشأن ُّ
بقلم نُوَا مايهيو

محطة قوى نووية قيد التشييد
يف الصني.
ادل/
(الصورة من :كونليث بر ي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ً
دولة عضوا ً عىل
الوكالة مع 12
وضع اسرتاتيجيات فعَّ الة للح ِّد من
تغيُّ املناخ عرب مرشوع بحثي َّ
منسق .والهدف من هذا
املرشوع هو تقديم الدعم يف التقييمات الوطنية للدور
ا ُملحتمل للقوى النووية يف التخفيف من حدَّة انبعاثات
غازات الدفيئة ،كجزء من اإلعداد لالسرتاتيجيات
ُ
القطرية بموجب اتفاق باريس ،الذي َّ
توصل إليه يف
عام  2015األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة االطارية
بشأن تغيُّ املناخ.

تعاونت
“يف املايض ،شاركت كرواتيا
يف العديد من أنشطة الوكالة
واستفادت منها وتم َّكنت من
تحسني قدراتها عىل تخطيط
الطاقة ونرش أدوات الوكالة
لتقييم نظم الطاقة”.
— ماريو تو  ،مستشار في معهد
الطاقة الكرواتي

وقال السيد هال تورتن ،وهو خبري اقتصادي يف الطاقة
بالوكالةَّ :
«إن األمر يتمحور حول دراسة الكيفية التي
تستطيع بها القوى النووية ،إىل جانب مصادر أخرى
للطاقة املنخفضة الكربون ،أن تساهم لعقود قادمة
يف تحقيق األهداف التنموية وأهداف الطاقة الفريدة
الخاصة بكل دولة عضو».
ويعتمد هذا املرشوع البحثي َّ
املنسق عىل مبادرات
سابقة ،بما يف ذلك مرشوع الفرتة  2009-2006الذي
يدعم الدول األعضاء التي لديها اسرتاتيجيات للح ِّد من
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انبعاثات غازات الدفيئة وخيارات للطاقة بغية تحقيق
أهداف بروتوكول كيوتو للفرتة .2012-2008
ِّ
متوسط درجات الحرارة يف
ويُعترب الح ُّد من ارتفاع
العالم إىل أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق مستويات
ما قبل الثورة الصناعية وإن أمكن إىل أقل من درجة
مئوية ونصف ،أحد األهداف الرئيسية التفاق باريس.
ورغم أنه هدف صعب ،فإنه ممكن من الناحية التقنية،
بيد َّ
أن السياسات الحالية الخاصة باملناخ سوف تجعل
من درجات الحرارة العاملية يف الكوكب ترتاوح بني 2.6
و 4.0درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة
الصناعية بحلول عام  ،2100وفقا ً للتحليل العلمي
املستقل « .»Climate Action Trackerوحتى مع
التعهُّ دات التي قدَّمها سابقا ً األطراف املو ِّقعون عىل اتفاق
باريس ،من املمكن أن ترتفع درجات الحرارة لتصل
إىل  3.2درجات مئوية بحلول عام  .2100وتعكف
أفرقة البحث عىل املستوى ُ
القطري املشا ِركة يف املرشوع
البحثي َّ
املنسق عىل تحليل التطورات الوطنية يف قطاع
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الطاقة وتحليل الخيارات الخاصة بالح ِّد من ارتفاع
درجات الحرارة العاملية.

تعزيز تبادل املعارف
يف إطار املرشوع املذكور ،تدعم الوكالة تبادل املعلومات
والخربات عرب استضافة اجتماعات تنسيقية بحثية
منتظمة .وسهَّ لت هذه االجتماعات النقاشات املستفيضة
بشأن صياغة اسرتاتيجيات وطنية يف ميدان الطاقة،
فضالً عن تبادل املعلومات بني الدول األعضاء والخرباء
من الوكالة وسائر املنظمات.
وانعقد ثاني االجتماعات الثالثة يف فيينا يف حزيران/
يونيه  ،2018داللة عىل الوصول إىل نصف مرحلة
املرشوع البحثي املنسق .وقدَّمت أفرقة البحث عروضا ً
بشأن السياسات ،والتقدُّم ا ُملحرز يف البحوث والنتائج
األولية .وعكفت عدَّة أفرقة عىل استخدام األدوات
ا ُملستخدَمة يف تخطيط الطاقة ،والتي استحدثتها الوكالة
بهدف استكشاف مسارات بديلة للطاقة تتناسب
وظروفهم الفريدة .وسيُتوَّجُ املرشوع البحثي املنسق
بإجراء اجتماع ثالث وآخر ختامي يف أواخر عام ،2019
َّ
املفصلة
حيث ستعرض الدول املشاركة استنباطاتها
بشأن الدور ا ُملحتمل للطاقة النووية يف الح ِّد عىل الصعيد
الوطني من تغيُّ املناخ عىل مدى العقود القادمة.
َّ
املتوقع أن تُسهم النتائج التفصيلية واألساس الذي
ومن
يقدِّمه املرشوع البحثي َّ
املنسق يف التشكيل الجاري
واالستعراض املنتظم للمساهمات ا ُملحدَّدة وطنيًّا
بموجب اتفاق باريس.
وقالت طارا كايطانو ،إحدى الباحثات البارزات يف مركز
بحوث الطاقة بجنوب أفريقياَّ :
«إن املرشوع البحثي
املنسق عبارة عن منصة ممتازة لتسيري أنشطة البحوث
بشأن القوى النووية يف جنوب أفريقيا والنظر يف هذه
األنشطة ».وأضافت أن االجتماعات السنوية للمرشوع
البحثي َّ
املنسق تو ِّفر منصة لتقاسم عمل الباحثني ،ممَّ ا
يم ِّكنهم من التع ُّلم من اآلخرين ومن تجارب بلدانهم.

استخدام أدوات الوكالة للتخفيف من حدَّة
ُّ
تغي املناخ وتخطيط الطاقة

الطاقة ونرش أدوات الوكالة لتقييم نظام الطاقة»« .إنَّنا
نتع َّلم من اآلخرين ونساهم يف إفادة اآلخرين».
وخالل العقود األربعة السابقة ،استحدثت الوكالة
مجموعة من األدوات التحليلية التي تشتمل عىل:

محطة براكة للقوى النووية،
اإلمارات العربية املتحدة.

(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

• املنصة ( EBSمنصة استوديو توازن الطاقة) –
لتيسري جمع بيانات الطاقة وترتيبها.
• النموذج ( MESSAGEنموذج بدائل نُظم
إمدادات الطاقة وآثارها البيئية العامة) – لتحليل
اسرتاتيجيات إمدادات الطاقة؛
• النموذج ( MAEDنموذج تحليل الطلب عىل
الطاقة) – لدراسة الطلب عىل الطاقة يف املستقبل.
• التوليفة ( WASPتوليفة تخطيط النظم التلقائية
بفيينا) – لتوسيع تخطيط قطاع الطاقة؛
• نظام التحليل ( FINPLANالتحليل املايل لخطط
التوسع يف قطاع الكهرباء) – لتقييم التداعيات املالية
ملرشوع القوى النووية.
• النهج ( SIMPACTSالنهج املبسط لتقييم التأثريات
الناجمة عن توليد الكهرباء) – لتحليل آثار مرشوع
القوى النووية عىل الصحة البرشية والزراعة.

ُ
الوكالة الدو َل األعضا َء –
تساعد األدوات التي استحدثتها
بما يف ذلك تلك الدول املشاركة يف املرشوع املذكور – عىل
تقييم مختلف الخيارات واالسرتاتيجيات املتاحة لقطاع
الطاقة التابع لها ،بما يف ذلك الدور الذي يمكن أن
تضطلع به القوى النووية يف املستقبل.

• املؤرشات ( ISEDاملؤرشات املتعلقة بتنمية الطاقة
املستدامة) – لتحليل ورصد اسرتاتيجيات تنمية
الطاقة املستدامة؛

وقال مايرو طوط ،املستشار يف معهد الطاقة الكرواتي:
«يف املايض ،شاركت كرواتيا يف مختلف أنشطة الوكالة
واستفادت منها وتم َّكنت من تعزيز قدراتها عىل تخطيط

• النموذج ( CLEWاملناخ واستخدام األرايض
والطاقة واملياه) – لتحليل التفاعالت بني ن ُ ُ
ظم
املصادر الرئيسية.
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