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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2022محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
حاسما في
دورا
ً
رغم أن الطاقة النووية تلعب بالفعل ً
خفض معدالت االنبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة
الكهربائية ،إال أنه إذا لم يتم توسيع نطاق هذا الدور ،فإن
تحقيق الهدف الدولي المتمثل في تجنب آثار تغير المناخ
أمرا بالغ الصعوبة .وتوضح
العالمي غير المقبولة سيكون ً
األدلة التي أوردتها هذه الدراسة أن باإلمكان تحقيق
الفوائد المناخية للطاقة النووية دون حدوث آثار كبيرة على
أمن أو تكاليف الطاقة.
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كذلك من المرجح أن تنجح بعض االقتصادات التي
تتميز بارتفاع وتيرة الطلب على الطاقة الكهربائية ،في
تنفيذ وصيانة شبكات الطاقة الكهربائية المستقرة
منخفضة الكربون بموثوقية وفعالية من حيث التكلفة
دون استخدام مصادر الطاقة النووية .سينجم عن هذه
الدراسة توصيات لسياسات وتدابير الطاقة الوطنية ،بما
فيها التبادل التقني ،وأولويات البحث والتطوير ،وأفضل
الممارسات والبرامج التنظيمية الدولية.
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المقدمة
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إن األساس المنطقي للطاقة النووية في عالم مقيد
بالمناخ ذو شقين ،هما:
تهدف اتفاقية باريس إلى الحد من ارتفاع درجة
الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين ،أو حتى 1.5
درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ولتحقيق هذا الهدف ،فالبد من اتخاذ كافة التدابير
التحول
الفعالة من حيث التكلفة للتعجيل بعمليات
ّ
نحو تحقيق الحياد الكربوني ،وأنظمة الطاقة الخالية
من انبعاثات غازات الدفيئة.
تعد الطاقة النووية تقنية مجربة وناضجة وآمنة وال
يصدر منها انبعاثات غازات دفيئة تذكر ،ويمكنها
توفير األحمال الكهربائية األساسية والتابعة الالزمة
لضمان تحقيق االستقرار على مدار الساعة في
الشبكات الكهربائية مع زيادة إمدادات الطاقة
المتجددة المتقطعة.
من ناحية أخرى ،يعد تحقيق الحياد الكربوني في
النصف الثاني من هذا القرن واقترانه بضمان أمن
كبيرا في ظل أي سيناريو معقول
الطاقة ،تحد ًيا
ً
للمناخ .غير أنه ال يمكن التصدي لهذا التحدي إذا تم
استبعاد التقنيات الهامة لتوليد الطاقة الكهربائية ذات
االنبعاثات الكربونية شبه الصفرية .وكما يتبين من
هذه الدراسة ،فإن استبعاد الطاقة النووية سيترتب
عليه آثار ملحوظة على مدى توافر إمدادات الطاقة
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الكهربائية .أيضا ،تتطلب السياسات المناخية األخرى
على مستوى اتفاقية باريس المزيد من إمدادات الطاقة
الكهربائية منخفضة الكربون لتحل محل أنواع الوقود
قطاعي النقل
األحفوري في قطاعات أخرى ،مثل
ّ
والصناعة.
صانعي القرار ،وخبراء المناخ،
تستهدف هذه الدراسة
ّ
واألوساط العلمية والتقنية ،والمهتمين بالبيئة من
الجمهور .وينصب تركيز الدارسة على المساهمات
اإليجابية الحالية والمحتملة التي يمكن أن تقدمها الطاقة
النووية في سياق تحقيق األهداف المناخية المتفق
عليها .كما يمكن للطاقة النووية توفير الطاقة الالزمة
إلنتاج الطاقة الكهربائية وللتطبيقات الصناعية األخرى
ذات مستويات االنبعاثات الكربونية القريبة من الصفر.
كما أننا نوصي باتخاذ عدة تدابير يمكنها المساعدة
في زيادة مساهمة الطاقة النووية في خفض مستويات
االنبعاثات .رغم أننا ندرك مع ذلك مدى التفاوت الكبير
لآلراء العامة والرؤى السياسية بشأن مدى مقبولية
الطاقة النووية بوصفها تقنية نظيفة ،وآمنة ،وميسورة
التكلفة .وبنا ًء على ذلك ،فإننا نتناول في الدراسة
هذه القضايا األساسية في هذا الصدد ،إذ تغطي هذه
الدراسة باإلضافة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
األمن واألمان النوويين ،واآلثار البيئية واالستدامة ،كما
أيضا االقتصاد وعمليات صنع القرار السياسي
نناقش ً
التي تؤثر على اإلستراتيجيات الوطنية للطاقة النووية.
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التحديات التي تعترض سبيل تحقيق الحياد
الكربوني النبعاثات الغازات الدفيئة
تواجه الحكومات بنحو متزايد ،وسط نفاذ صبر ملحوظ،
التحدي المتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ،
خاصة بين المجتمعات المدنية ،بما فيها المنظمات غير
الحكومية ومجموعات الشباب .إذ إن هذه المجموعات
تدعو إلى ضرورة وضع آليات متعددة األطراف للحد
من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون  1.5درجة
مئوية ،ويرد ذات الهدف في اتفاقية باريس في سياق
خطة التنمية المستدامة لعام  .2030إضافة إلى
الحاجة الماسة 2إلى وضع سياسات قائمة على األدلة،
وتنفيذ تدابير فعالة من حيث التكلفة للتعجيل بعمليات
التحول نحو أنظمة الطاقة ذات صاف صفري النبعاثات
غازات الدفيئة أو الحياد الكربوني ( .)IEA 2021aغير
أنه ال يمكن المبالغة في أهمية تقييم جميع التقنيات
والمسارات منخفضة االنبعاثات باعتبارها جزءا من حافظة
أي تقنية إلى تقييد
االستجابة العالمية ،إذ يؤدي استبعاد ّ
المرونة ،وزيادة التكاليف اإلجمالية (Pierpont et al.
.)2017; Williams 2019; Mansouri et al. 2020
موثوقا للغاية لتوليد
موردا
كذلك تعد الطاقة النووية
ً
ً
الطاقة الكهربائية ،ولها سجل حافل ،فضال عن انبعاثاتها
المنخفضة للغاية من غازات الدفيئة لكل وحدة من الكهرباء
المولدة ( .)ONE 2020وعلى الرغم من أن الطاقة
النووية تعد مواتية بوضوح من منظور المناخ كما موضح
أدناه ،إال أنها ال تزال تواجه العديد من التحديات الماثلة.
وتنطوي هذه التحديات على قضايا اجتماعية ،وسياسية،
واقتصادية ،وإستراتيجية غال ًبا ما تهيمن عليها تصورات
عامة .بينما تتمثل مخاوف الجمهور البارزة في جوانب
األمن واألمان (بما في ذلك األمن السيبراني واألنشطة
اإلرهابية) والتخلص من الوقود النووي المستنفد.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

ولمعالجة هذه المخاوف ،فإن من الضروري زيادة الوعي
العام بسجل أمان محطات الطاقة النووية الحالية ،كما
أيضا تعميم االستخدامات المتطورة للنهج
ينبغي ً
المختلفة للتخلص من النفايات النووية ،والمشاريع
فضال عن
األخرى الجارية لـلوقود النووي المستنفد.
ً
وجوب تعميم المعلومات المتعلقة بالفوائد اإلضافية
لألمن واألمان وإدارة الوقود النووي المستنفد التي
يوفرها الجيل الحديث من تصاميم محطات الطاقة
النووية .ويتعين على التقنيات المتقدمة لمحطات
الطاقة النووية بما فيها المفاعالت المعيارية الصغيرة،
أن تتصدى لتحديات السوق والبنية التحتية الجديدة التي
التحول في مجال
تفرضها التغييرات الهيكلية لعمليات
ّ
الطاقة.
تتضمن هذه التحديات الهامة التي يتعين مواجهتها
كيفية ترويج وتعزيز السياسات الوطنية ،والتعاون من
أجل دعم التوسع العالمي في مجال الطاقة النووية اآلمنة
والمأمونة والخاضعة للتنظيم الصارم وذات الجدوى
االقتصادية .ويعد القيام بذلك أمرا بالغ األهمية بصفة
خاصة في الدول المستجدة في مجال الطاقة النووية،
والتي من المرجح أن تشهد القدر األكبر من التوسع في
نطاق الطاقة النووية.
كما ،ينبغي تقييم كافة تقنيات ومسارات الطاقة
منخفضة االنبعاثات كجزء من أي إستراتيجية عالمية
خالية من غازات الدفيئة .وأن تكون معايير اختيار أنسب
تقنيات إنتاج الطاقة الكهربائية من أجل تحقيق تكافؤ
الفرص ،على النحو التالي:
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التحديات التي تعترض سبيل تحقيق الحياد الكربوني النبعاثات الغازات الدفيئة
.1القدرة اإلنتاجية التي يمكن تنفيذها على المقاييس
الزمنية المطلوبة.
.2توافق الشبكة مع نظام التوليد.
.3أمان المحطات وأنظمة الدعم المرتبطة بها.
.4المخاطر المحتملة التي تتعرض لها صحة اإلنسان .
.5الجوانب البيئية ،بما فيها قضايا االنبعاثات واستخدام
األراضي والمياه وإدارة النفايات.
.6اقتصادات اإلنتاج القائمة على أساس دورة الحياة
الكاملة.
.7المرونة في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية
المنشأ ،بما فيها مخاطر األمن السيبراني.

يمكننا القول بصفة عامة ،أن الطاقة النووية ُتقارن بنحو
جيد للغاية مع التقنيات البديلة منخفضة االنبعاثات
فيما يتعلق بكل هذه المعايير ،كما توضح األقسام
التالية .كذلك ازدادت أهمية الطاقة النووية بسبب
مؤخرا ،مما أثر
تفشي وانتشار فيروس كوفيد19-
ً
بدوره على المجتمعات واالقتصادات في كافة أنحاء
العالم .كما يمكن للطاقة النووية أن تلعب على مدى
دورا شديد األهمية في جهود التعافي
السنوات المقبلةً ،
بعد انقشاع سحابة كوفيد .19-إذ يمكنها أن تساعد
على تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل ،وضمان
استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في األوقات
المضطربة ،وإيجاد فرص عمل عالية القيمة ،وتحقيق
النمو االقتصادي .كما يمكنها أيضا المساعدة في "بناء
مستقبل أقوى وأنظف" (IEA 2020b, 2020c; WNA
.)2020a, 2021a

.8استدامة مصدر الطاقة.
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راهن الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
الوضع العالمي:
شهدت نهاية عام  ،2020قيام  33دولة بتشغيل
محطة طاقة نووية واحدة أو أكثر ،فيما قامت دولتان
هما بيالروسيا واإلمارات العربية المتحدة بربط أولى
محطاتهما للطاقة النووية بشبكتيهما الوطنية للكهرباء
في ذات العام .كما ساهمت  393جيجاواط/ك في ذات
العام بنسبة  ٪10.2أو ما مقداره  2,553تيراواط /ساعة
من إمدادات الطاقة الكهربائية العالمية ،موفرة ما معدله
 ٪28من الكهرباء منخفضة الكربون في العالم (IAEA
.)2020, 2021a, 2021b
تعتبر حصة السوق العالمية البالغة  ٪10.2منخفضة
مقارنة بحصة أوقات الذروة التي تقترب من معدل ٪18
في منتصف حقبة التسعينيات . 3ومع ذلك ،فإن بعض
الدول تعتمد اعتماد ًا كبيرا على التكنولوجيا النووية أكثر
من اعتماد غيرها من الدول ،حيث تمثل الكهرباء المولدة
من الطاقة النووية أكثر من  ٪30من مزيج الكهرباء
الوطني في ثلث الدول التي تشغل محطات توليد الطاقة
النووية في الوقت الراهن .عالوة على ذلك ،توفر محطات
الطاقة النووية في جميع الحاالت أكثر من مجرد إمدادات
الطاقة الكهربائية فقط .ذلك أنها على سبيل المثال ،ذات
أهمية بالغة لتقديم الخدمات المساعدة التي تتراوح ما
بين ضبط التردد في شبكة الكهرباء و تحقيق استقرار
الشبكة ، 4وتنبع هذه الخدمة األخيرة من سمة أساسية
من سمات التكنولوجيا النووية .كما كانت الطاقة النووية
مولدا أساس ًيا للطاقة الكهربائية المصحوبة
في الغالب
ً
بالتوافر المستمر تقري ًبا ،وأوقات التوقف المقررة
ألغراض التزود بالوقود والصيانة .كذلك نجد أن متوسط
توافر جميع محطات الطاقة النووية في عام  2020في
مكن هذا المعدل
كافة أنحاء العالم بلغ نحو  ،٪76.6وقد ّ
العالي للتوافر نسبة  ٪5فقط من حصة القدرة على توليد
الطاقة إلنتاج نحو  ٪10.2من الطاقة الكهربائية العالمية.
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من جانب آخر ،نجد أن معظم محطات الطاقة النووية
في الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي التي عادة ما تكون تقليدية في استخدامها
للطاقة النووية ،آخذة في التقادم داخلة مرحلة الشيخوخة،
وسرعان ما ستواجه مرحلة الخروج عن الخدمة في ظل
غياب تمديد تراخيصها .كما نجد أن ما يقرب من  ٪70من
مفاعالت الطاقة النووية الحالية يتجاوز عمرها التشغيلي
عاما ،فيما يجري تشييد محطات جديدة خارج دول
ً 30
المنظمة .إذ بدأ منذ عام  ،2000تشييد  96من أصل 124
محطة للطاقة النووية في قارة آسيا (.)IAEA 2021b
يلخص الجدول ( ،)B1في الملحق الثاني ( ،)Bالوضع
العالمي لمفاعالت الطاقة النووية في نهاية عام ،2020
قيد التشغيل منها ،وتلك قيد اإلنشاء بحسب الدولة .ونجد
أن من بين  33دولة تقوم بتشغيل محطات الطاقة النووية،
توجد  18دولة فقط تعمل بنشاط لبناء محطات طاقة
ً
مفاعاًل ذات
نووية إضافية .ويصل حجم هذا البناء إلى 52
طاقة توليد مشتركة تبلغ  55.3جيجاواط/ك .فيما تقوم
دولتان وافدتان جديدتان هما بنغالديش وتركيا ،ببناء أولى
محطاتهما الوطنية للطاقة النووية .باإلضافة إلى ذلك،
هناك أكثر من عشرين دولة من الدول المتقدمة والنامية
تفكر ،أو تخطط ،أو تعمل بنشاط لتضمين الطاقة النووية
في مزيج طاقتها.
كذلك من غير المرجح أن تعود الطاقة النووية إلى مسار
توسعي في الدول الصناعية حتى في عالم تقيده التغيرات
المناخية ،دون أن يتم االقرار بفوائد الطاقة النووية بالنسبة
لغازات الدفيئة في المناقشات المناخية الدولية ،إلى جانب
الدعم المخصص للسياسات الحكومية المحلية .وتقوم
العديد من المنظمات الحكومية الدولية ،والمؤسسات
الوطنية ،بإصدار تحذيرات روتينية بشأن العواقب المترتبة
على تجاهل التكنولوجيا النووية .وتعزز قضاياها هذه
بنشر مسارات داعية إلى تبني الحياد الكربوني ،وغال ًبا ما
تبين مستويات التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة
(وما يرتبط بها من تكاليف التخفيف) مع أو بدون التوسع
في الطاقة النووية (EC 2018; IEA 2019b; NG-ESO
.)2019; MEAE 2020; U.N. 2020; UNECE 2020
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راهن الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
الشكل  .1انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن توليد الطاقة الكهربائية :تقديرات االنبعاثات التي تم
تجنبها باستخدام تقنيات منخفضة الكربون (الجدول العلوي) ،وحصة الكهرباء منخفضة الكربون (الجدول السفلي)
للفترة ما بين 2019-1971
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راهن الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
نشير هنا إلى أن الطاقة الكهرومائية والطاقة
النووية وفرتا منذ عام  1970الغالبية العظمى من
الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون على الصعيد
العالمي (راجع الشكل " .)"1فيما شهدت الطاقة
النووية ابتدا ًء من  ٪0في عام  ،1970نمو ًا ملحوظ ًا
لتساهم بما يقرب من  ٪50من هذه الطاقة
الكهربائية في حقبة التسعينيات .أما من الناحية
االفتراضية ،ففي حالة غياب الطاقة النووية،
فإن جميع أنواع الوقود غير النووي المستخدمة
لتوليد الطاقة الكهربائية في عام معين ،ستزيد
مستوياتها بنحو تناسبي لتغطية الحصة النووية
الغائبة .وتشير التقديرات استنادا إلى هذا
االفتراض ،إلى أن الطاقة النووية قد أسهمت في
تجنب ما مجموعه  76جيجا طن من ثاني أكسيد
الكربون حتى اآلن.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

كذلك تأتي الطاقة النووية في المرتبة الثانية
بعد الطاقة الكهرومائية ،مع تجنبها النبعاثات
تراكمية قدرها  101جيجا طن من ثاني أكسيد
الكربون ،وقد بدأت جميع مصادر الطاقة المتجددة
األخرى ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة ،وغير
الكهرومائية ،في تقديم إسهامات ملحوظة منذ
حوالي عام  .1990بينما كانت طاقة الرياح والطاقة
الشمسية منذ عام  ،2000بمثابة المولدات
نموا ،والتي
الكهربائية منخفضة الكربون األسرع ً
تعد معدالت نموها قابلة للمقارنة مع معدالت
الطاقة النووية خالل الفترة من عام  1970إلى عام
اعتبارا
 .)IAEA 2020( 1990فيما تشير التقديرات
ً
من عام  ،2019إلى أن مصادر الطاقة المتجددة
األخرى قد تجنبت تاريخ ًي ا نحو  17جيجا طن من
ثاني أكسيد الكربون.
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التوقعات العالمية
يعرض تقرير خاص صادر عن الفريق الحكومي
الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC 2018) 89
مسارا لزيادة ثابتة في متوسط درجة الحرارة
ً
العالمية إلى ما دون  1.5درجة مئوية ،و ُت بين كل
هذه المسارات أن مصادر الطاقة المتجددة تولد
الجزء األكبر من الطاقة الكهربائية بحلول عام
 .2050كما تبين معظم سيناريوهات الفريق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ كذلك زيادة
في حصص الطاقة النووية وأنواع الوقود األحفوري
المتضمنة الحتجاز الكربون وتخزينه .كما أن
متوسط التوسع في الطاقة الكهربائية النووية من
بين المسارات الـ 89سيتراوح بحلول عام  ،2050ما
بين  392إلى  800جيجاواط/ك .أما إذا تم استبدال
الطاقة النووية حصر ًي ا بأحدث تقنيات توليد الفحم
(أي بدون احتجاز الكربون وتخزينه) ،فإن االنبعاثات
السنوية لمكافئ ثاني أكسيد الكربون ستزداد
بمقدار  5.0جيجا طن لتصل إلى  5.4جيجا طن
بحلول عام  .2050بينما إذا تم استبدال الطاقة
النووية بالغاز الطبيعي ،فإن االنبعاثات المكافئة
لثاني أكسيد الكربون ستزيد بمقدار يتراوح ما
بين  2.8جيجا طن لتصل إلى  3.3جيجا طن.
الجدير بالذكر في هذا السياق ،أن تحقيق هدف
 1.5درجة مئوية يتوقف على االستخدام الواسع
النطاق لتقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون (IPCC
 ،)2018غير أن تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون
تعتبر في الوقت الراهن غير مثبتة بما يتجاوز
المقاييس التجريبية .ومع ذلك ،فإن هذه المسارات
تتطلب إزالة ثاني أكسيد الكربون بمعدالت تبلغ
 2جيجا طن في العام أو أكثر .كما يمكن للتوسع
في نطاق الطاقة النووية التي أثبتت جدواها أن
يوفر نفس تخفيضات ثاني أكسيد الكربون التي
توفرها تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون في
نجاح ا مما كان
حال كان التنفيذ التقني لها أقل
ً
متوقع ا ،أو إذا كانت تكاليفه مرتفعة للغاية.
ً
بينما تتمثل إحدى صعوبات توسيع نطاق الطاقة
النووية في أن بناء محطات الطاقة النووية الجديدة
تعد عملية طويلة تتضمن العديد من الخطوات
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

المتعاقبة في كثير من األحيان ،وتتراوح هذه
الخطوات بين اختيار التصميم ،إلى اختيار الموقع
الذي سيتم فيه تشييد المحطة المعنية .ويجب
أن يلبي كال التصميم والموقع المتطلبات
التنظيمية قبل الشروع في حفر األساسات .ومن
ثم يستغرق بناء المحطة بعد ذلك فترة تتراوح
ما بين خمسة إلى سبعة أعوام (بالنسبة ألحجام
المفاعالت الحالية المتاحة تجار ًي ا التي تتراوح
قدرتها ما بين  1000إلى  1600ميغاواط/ك) قبل
الربط بالشبكة ( .)IAEA 2021bأيضا قد تستغرق
التصميمات والرسومات األولى من نوعها التي لم
يتم بناؤها من قبل في أي دولة ما يصل إلى 10
إجماال ،ما يتراوح
سنوات أو أكثر .ويستغرق األمر
ً
عام ا منذ اتخاذ القرار القاضي
ما بين  10إلى ً 15
بإضافة محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية
إلى مزيج التوليد بهدف إمداد الشبكة بالطاقة
الكهربائية.
غير أن األمر األكثر أهمية مما أسلفنا ،أنه ال
يمكن لمشروع جديد أن ينجح إال في ظل وجود
مناخ سياسي مستقر ومواتٍ  .ذلك أن برنامج
الطاقة النووية يعتبر التزام ًا وطنيا طويل األمد
يتطلب مناخ ًا اجتماعي ًا وسياسي ًا مستقر ًا يدعم
هذه المشاريع .وملخص القول ،أن مشاريع الطاقة
النووية تستغرق وق ًت ا للتخطيط والتنفيذ،
حال إلصالح سريع.
وبالتالي فإنها ال تعد ً
من جانب آخر ،تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
( )2021aتوقعات سنوية للطاقة النووية على
الصعيد العالمي .كما تنشر وكالة الطاقة الدولية
( )2020dتوقعات الطاقة العالمية ،فيما ينشر
مجلس الطاقة العالمي ( )2019والرابطة العالمية
للطاقة النووية ( )2019aتوقعات الطاقة العالمية
بصورة روتينية .وتتوقع المنظمات الحكومية
الدولية في ظل مستقبل مقيد بالمناخ ،أن تتراوح
قدرة توليد الطاقة النووية العالمية بحلول عام
 2050ما بين  708و 715جيجاواط/ك .كما تتوقع
معظم الجمعيات الصناعية أن تتراوح هذه القدرة
ما بين  844و 1000جيجاواط/ك . 5ويمكننا القوم
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من خالل هذه التوقعات ،أن الحصة السوقية لتوليد
الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية ستتراوح ما
بين  ٪11إلى  ،٪13فيما تقترح الرابطة العالمية
للطاقة النووية ( )WNA (2019aفي مشروع
طموح ا
"هارموني "Harmony /تحقيق هدف أكثر
ً
بنسبة  ٪25بحلول عام  2050على أبعد تقدير.
تتمثل أحد المعايير الرئيسة التي تستند إليها هذه
التوقعات في زيادة معدالت اإلنتاج ومستوى الحالة
المستقرة النهائية للتصنيع العالمي لمكونات
المحطات الرئيسة لتوليد الطاقة النووية .كما أدت
بدايات إنشاء محطات الطاقة النووية منذ مطلع
األلفية ،إلى ارتفاع سنوي في متوسط الطلب
على المكونات الالزمة لتوليد  5,500ميجاواط من
الطاقة الكهربائية ،التي بلغت ذروتها في عام
 2010ما مقداره  15,800ميجاواط/ك .وكانت ذروة
بدايات اإلنشاءات أعلى بكثير ،حيث وصلت في
عام  1976إلى  41,600ميجاواط/ك .إال أنه تم إكمال
حوالي  ٪75فقط من هذه المحطات في نهاية
المطاف ،التي استغرق اكمالها أحيا ًن ا سنوات
أو حتى عقود ،ألسباب ليس لها عالقة بالقدرة
التصنيعية.
فعلي سبيل المثال ،يشكل إنتاج "وعاء ضغط
المفاعالت" عملية شديدة التخصص .ويعكس
العدد العالمي الحالي لمكابس التشكيل الثقيلة
جدا المخصصة لتصنيع أوعية ضغط المفاعالت
ً
هذه توقعات الطلب الحالية .ومع ذلك ،يمكن إعادة
تفعيل االستثمارات الهائلة المستثمرة في توسيع
نطاق القدرات التي تحققت قبل  10سنوات عندما
كان من المأمول إعادة تفعيل النهضة النووية
بمستويات طلب ثابتة .كما أن القدرة التصنيعية
ألوعية ضغط مفاعالت أصغر ،والمعدات ذات الصلة
لن تعمل على تقييد التوسع النووي العالمي
المتسارع ،ال سيما إذا شهد الطلب تحوالت
ملموسة نحو تصميمات المفاعالت المعيارية
الصغيرة.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

يتطلب نظام الطاقة الهادف إلى الحد من االحترار
العالمي إلى ما دون درجتين مئويتين فوق
مستويات ما قبل الثورة الصناعية ما يتراوح ما بين
 900إلى  1000جيجاواط/ك من قدرة توليد الطاقة
النووية الجديدة لتكون مربوطة بالشبكة في
الفترة ما بين عام  2020وعام  .2050وتشمل هذه
القدرة ما يتراوح ما بين  190إلى  290جيجاواط/ك
لتحل محل محطات الطاقة النووية الخارجة عن
الخدمة ( .)IEA 2020; UNECE 2020فضال عن أنه
سيتعين زيادة الربط الشبكي السنوي العالمي
الذي يبلغ  10جيجاواط/ك بد ًءا من عام  ،2021ليصل
إلى  35جيجاواط/ك بحلول عام  .2030وسيتعين
الحفاظ على هذا المستوى السنوي لهذا المتوسط
حتى حلول عام .2050
كذلك تتطلب زيادات القدرة اإلنتاجية البالغة 35
دعم ا في مجال السياسات
جيجاواط/ك سنو ًي اً ،
العامة وتكافؤ الفرص .وقد كان للدعم واإلعانات
المالية المماثلة دور فعال في ترسيخ طاقة الرياح
والطاقة الشمسية في أسواق ودول مختارة .بينما
تتضاءل السيناريوهات المستقبلية لنمو الطاقة
النووية عند مقارنتها بتوسعات طاقة الرياح
والطاقة الشمسية .وشهدت القدرات اإلنتاجية
لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في عام ،2019
نموا تراوح ما بين  59و 98جيجاواط/ك على التوالي،
وبلغ إجمالي قدراتها اإلنتاجية العالمية ما تراوح ما
بين  623و 586جيجاواط/ك على التوالي (IRENA
 .)2020كذلك شكلت مصادر الطاقة المتجددة
(بما فيها الطاقة الكهرومائية ،وطاقة الكتلة
الحيوية وخالفهما) نحو  ٪72من نمو القدرة اإلنتاجية
العالمية في عام  .2019ومن المتوقع أن توفر طاقة
الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين في عام
 ،2030نحو  4,300جيجاواط/ك من سعة الطاقة
الكهربائية ،وأن تسهما بتوليد نحو  8,120تيراواط/
ساعة من الكهرباء المتغيرة .ونجد بالمقارنة مع
ذلك ،أن محطات الطاقة النووية ذات القدرة اإلنتاجية
اإلجمالية البالغة  396جيجاواط/ك فقط ،قد أنتجت
في عام  2019ما مقداره  2,657تيراواط /ساعة من
الطاقة الكهربائية القابلة للتوزيع.
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كما أدت إصالحات أسواق الكهرباء التي تم
تنفيذها في السنوات األخيرة من أجل النهوض
"بالتحول في مجال الطاقة" إلى تسريع وتيرة
التوسع في الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة ،وكانت
النتائج المقصودة للسياسات ذات الصلة تتمثل
في التعلم التكنولوجي وخفض تكلفة شراء طاقة
الرياح والطاقة الشمسية .وقد أثرت هذه اإلصالحات
والسياسات تأثيرا سال ًب ا على اقتصاديات الطاقة
النووية من خالل الحد من معامالت الحمولة
واإليرادات (.)IAEA 2016c; NEA 2018
فيما يعد التعلم السريع في مجال التكنولوجيا
وخفض تكلفة الشراء والتوزيع أكثر فاعلية على
مقاييس ميغاواط كهربائي مقارنة بمقاييس
جيجاواط/ك ،مما يتيح توسيع نطاق مصادر
الطاقة المتجددة .أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا
النووية ،فينبغي أن تدعم حجج التعلم ،وخفض
تكلفة الشراء عمليات متاجرة وتسويق المفاعالت
المعيارية الصغيرة ودخولها إلى األسواق ،كما
نتناول ذلك في القسم السابع من هذه الدراسة (.)7
أيضا تستنتج الوكالة الدولية للطاقة أن "تقنيات
الطاقة المتجددة األرخص على الدوام تمنح الكهرباء
ميزة إضافية في السباق الهادف إلى تحقيق صافي
االنبعاثات الصفرية " .كما تذكر الوكالة أيضا أن
"الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية تعدان أكبر
مصدرين للكهرباء منخفضة الكربون في يومنا
أساس ا ال غنى عنه للتحوالت في مجال
هذا ،وتوفران
ً
الطاقة" (.)IEA 2021, 14
في حين نجد أن اإلصالحات والسياسات المتعلقة
بسوق الكهرباء قد دعمت التوسع في توليد
الطاقة المتجددة في الشبكات الوطنية ،إال أنها

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

أثرت تأثيرا سال ًب ا على اقتصاديات توليد الطاقة
النووية عن طريق الحد من معامالت الحمل،
وبالتالي أثرت على اإليرادات (IAEA 2016; NEA
 .)2018غير أن الطلب العالمي على الطاقة شهد
تراجع ًا كبير ًا خالل عمليات اإلغالق األولية لجائحة
كوفيد ،19-كما تعطل توليد الطاقة الكهربائية،
وبخاصة الطاقة المولدة من الوقود األحفوري.
ويعزي هذا التغيير إلى االرتفاع النسبي في
التكاليف التشغيلية للوقود األحفوري مقارنة
فضال
بالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
ً
عن أنه كان مدفوع ًا أيضا بآلية التسعير الموحدة
في أسواق الكهرباء .إضافة لسيادة الجيل األنظف
من الطاقة ،ال سيما في الدول التي توجد بها
التزامات على مشغلي أنظمة النقل ،من أجل جدولة
مولدات الطاقة من المصادر المتجددة ونقلها قبل
مولدات الطاقة الكهربائية األخرى .ونتيجة لذلك،
ازدادت حصة الطاقة النووية والطاقة المتجددة في
مزيج الطاقة .فعلى سبيل المثال ،ارتفعت حصة
الطاقة النووية في كوريا الجنوبية بمقدار تسع
نقاط مئوية خالل فترة الجائحة (Magné, Turton,
.)and Paillere 2020
وأظهرت عمليات المحطات الرئيسة لتوليد الطاقة
النووية حتى اآلن ،قدر ًا كبير ًا من المرونة في
مواجهة جائحة كوفيد .19-ولم تحدث أي عمليات
إغالق بسبب االضطرابات في القوى العاملة
النووية أو سالسل اإلمداد (Chatzis 2020; Watson
 .)and Pyy 2021كذلك أطلقت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية على وجه السرعة شبكة (COVID-19
 6)NPP OPEXللتعامل مع هذه الجائحة .وواصلت
الوكالة أنشطتها في مجال أنشطتها الخاصة
بالحفاظ على األمان ،من خالل استئجار طائرتها
الخاصة بسبب عدم توافر الرحالت الجوية التجارية.
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توافق الشبكة واستقرارها:
ال يمكن لمصادر الطاقة المتجددة الجديدة (مثل
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) توفير الطاقة
بنسبة  ٪100لشبكة وطنية بتكلفة معقولة،
حتى في ظل تكاليف اإلنتاج المنخفضة .كما
يتفاوت إنتاج الكهرباء من هذه المصادر تفاوتا
فصلي
كبيرا باختالف األيام واألسابيع ،واختالف
ّ
الصيف والشتاء .كذلك ال يمكن لمصادر الطاقة
المتجددة هذه توفير طاقة حمل أساسية موثوقة،
وال تزال تكلفة تخزين الكهرباء للحفاظ على الحمل
األساسي باهظة .فيما تتمثل القضايا الرئيسة
لهذه المصادر في الهياكل اليومية ،واألسبوعية،
والموسمية للطلب على الكهرباء ،وطبيعة الموارد
المتجددة .ذلك أن الموارد مثل الطاقة الشمسية
كبيرا على كميات
اعتمادا
وطاقة الرياح تعتمد
ً
ً
متغيرة من ضوء النهار والرياح والغيوم .لالطالع
على مقدمة للنقاش حول هذه المسألة ،يرجى
الرجوع إلى دراسات مثل (Heard et al. (2017),
.)Brown et al. (2018) and Barclays (2021
كما نجد أنه يلزم ألمانيا على سبيل المثال ،سعة
تخزينية تبلغ حوالي  1000جيجاواط/ساعة لتحقيق
التوازن بين االختالفات األسبوعية في توليد
طاقة الرياح والطاقة الشمسية .أما في سويسرا،
فصلي
فسيلزمها االختالل الكبير في التوازن بين
ّ
الصيف والشتاء تخزي ًن ا موسم ًي ا يبلغ حوالي 3000
جيجاواط/ساعة ( .)Aegerter 2017فإذا عقدنا مقارنة
هنا ،فإن نظام تخزين بطاريات أيون الليثيوم
الضخم الذي قامت بتركيبه شركة تيسال ()Tesla
في جنوب أستراليا ال تتجاوز سعته التخزينية سوى
 0.2جيجاواط/ساعة فقط ،بينما تبلغ قدرة أكبر
بالضخ في العالم الواقعة
منشأة لتخزين الطاقة
ّ
في والية فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية،
حوالي  24جيجاواط/ساعة.
علق فريق من المختبر الوطني األمريكي للطاقة

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

المتجددة التابع لوزارة الطاقة األمريكية ومكتبها
المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على
هذه المسألة .فعلى وجه التحديد ،تصدى الفريق
مؤخرا لتحديات استهداف توفير الطاقة الكهربائية
ً
المتجددة بنسبة  ٪100في الواليات المتحدة
األمريكية ( .)Denholm et al. 2021وخلص إلى أن
الصعوبات والتكاليف المرتبطة بمصادر الطاقة
المتجددة ترتفع بشكل حاد بالتزامن مع زيادة
انتشار هذه المصادر .وعلى الرغم من إمكانية
معالجة التقلبات قصيرة األجل ،إال أن المشكالت
المتعلقة بالتقلبات اليومية ،لم يتم حلها
بالكامل بعد .فضال عن عدم وجود حلول حالية
لحاالت عدم التطابق الموسمية .وبالتالي ،يلزم
إجراء المزيد من البحوث في هذا الصدد (McCamey
.)2021
كذلك ستتطلب الطبيعة المتغيرة لطاقة الرياح
والطاقة الشمسية توفير إمدادات طاقة كهربائية
تكميلية قابلة للتوزيع خالل النصف الثاني من
هذا القرن أو ما بعده . 7أما في الدول ذات السعة
الشبكية الكافية ،فتعد الطاقة النووية المرشح
األنسب لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق
الحياد الكربوني القائم على األحمال بحلول عام
 ،2050غير أن الطاقة النووية تتمتع بميزة أساسية
تميزها عن الفحم والغاز الطبيعي منافسيها
التقليديين في سوق الكهرباء .ويتطلب الحد
من االنبعاثات الكربونية تزويد الفحم أو الغاز
بتكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،
قدر
مما يتسبب بالتالي في زيادة التكاليف .و ُت َّ
عادة
تكلفة احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون
ً
دوالرا لكل ميغاواط /ساعة ،يمثل ما
بحوالي 30
ً
يكفي لزيادة تكاليف التوليد في العديد من
محطات الفحم بنسبة  .٪50عالوة على ذلك،
فإن الطاقة النووية تنتج مستويات انبعاثات أقل
لكل ميجاواط/ساعة مقارنة بما يمكن أن توفره
تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
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فيما ال تزال إمكانية التغلب على مختلف العقبات
التي تعترض سبيل احتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه أمر ًا غير مؤكد المرة بنا ًء على الخبرة
المحدودة لمحطات الفحم التجارية فيما يتصل
باحتجاز الكربون على مدى العقدين الماضيين.
أيضا توفر العديد من محطات الطاقة النووية – ال
سيما ذات التصاميم المتقدمة  -كهرباء اقتصادية
وفق ا لمتطلبات الشبكة .ويمكن
يمكن توزيعها ً
تصميم المحطات الرئيسة لتوليد الطاقة النووية
المتقدمة بحيث تختلف على فترات زمنية قصيرة
نسب ًي ا لتكملة قدرات التحميل األساسي لمحطات
الطاقة النووية الكبيرة .وبالتالي ،يمكن لطاقة
الرياح ،والطاقة الشمسية ،والطاقة الكهرومائية،
ومحطات الطاقة النووية أن توفر مجتمعة كل
الكهرباء الالزمة لنظام طاقة يتسم بالحياد
(خال من الكربون) .ويمكن لهذه األنظمة
الكربوني
ٍ
تمام ا بالنسبة للشبكات الوطنية
أن تكون مجدية
ً
المتقدمة ،والشبكات األصغر حجم اً ،أو الشبكات
األضعف .غير أن نجاح مزيج تقنيات التوليد في
نظام معين يعتمد على الظروف المحلية .فعلى
سبيل المثال ،قد تتطلب الشبكة ذات المساهمات
الكبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،توافر
قدرة تحميل أساسية كبيرة.
ومع ذلك ،قد تكون الحاجة ماسة إلى هذا التحميل
األساسي في معظم األوقات وليس في جميعها.
وفي هذه الحالة ،تعد المحطات الرئيسة لتوليد
الطاقة النووية الحديثة التي تتبع األحمال ذات
تمام ا.
القدرات الكبيرة القابلة للنقل مناسبة
ً
ولكن إذا كانت الشبكة ال تحتاج إال إلى زيادات
متواضعة وغير متكررة لتكملة طاقة الرياح
والطاقة الشمسية ،فإن التصاميم النووية الحديثة
التي تتبع الحمل قد تكون غير مناسبة .ذلك أن
هذه التصاميم تتطلب رؤوس أموال ضخمة ولكن
تكاليفها التشغيلية متواضعة.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

غير أن محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية
تمام ا مع شبكات كهرباء
أثبتت أنها متوافقة
ً
الحمل األساسي في الدول المتقدمة ذات
الشبكات الوطنية الكبيرة للطاقة الكهربائية.
ومع ذلك ،وبالنسبة للشبكات األصغر حجما ،فإن
إضافة  1,000ميغاواط من القدرة من المحطات
الرئيسة لتوليد الطاقة النووية التقليدية يعد
أمرا غير منطقي ،ويمكنه أن يشكل عائق ًا في
موثوقية واستقرار هذه الشبكات األصغر حجما،
ولعل هذا سبب جزئي في الدافع من تنفيذ حوالي
مشروع ا للتطوير الهندسي في كافة أنحاء
50
ً
العالم لتطوير وحدات أصغر لتوليد الطاقة النووية
(نعني بذلك المفاعالت المعيارية الصغيرة).
ويمكن دمج هذه المفاعالت في كل من الشبكات
الصغيرة والكبيرة بسهولة أكبر (راجع القسم
السابع " "7من الدراسة).
غير أن األمر األهم من ذلك ،أن بإمكان الطاقة
النووية توفير العديد من خدمات الطاقة بخالف
الطاقة الكهربائية .وتشمل هذه الخدمات التدفئة
الحضرية ،والحرارة الالزمة للعمليات الصناعية،
وإنتاج الوقود الكيميائي (بخاصة الهيدروجين)،
وخدمات تحلية المياه .ويمكن لهذه الخدمات أن
تحل محل عمليات انبعاث الكربون التي تقع إلى حد
كبير خارج نظام الكهرباء .ويمكنها بالتالي دعم
التحول الكامل القتصاد الطاقة الالزم لتحقيق
أهداف اتفاقية باريس .كما ستتيح المرونة والقدرة
على التكيف الخاصة بتصاميم المحطات الرئيسة
لتوليد الطاقة النووية الجديدة ،وبخاصة المفاعالت
المعيارية الصغيرة ،للطاقة النووية والتي
ستسهل االنتقال إلى أنظمة الطاقة ذات الحياد
الكربوني (.)NREL 2020
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الجوانب البيئية والصحية
والمتعلقة بالموارد:
انبعاثات غازات الدفيئة:
ينجم عن الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة
مستويات انبعاثات غازات دفيئة أقل بكثير مقارنة
بتلك الناجمة عن الوقود األحفوري ،ويستشهد
تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي
المعني بتغير المناخ ( )IPCC 2014ببيانات
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤكد أن الطاقة
النووية تعتبر من بين أدنى انبعاثات الكربون .إذ
تنتج الطاقة النووية إلى جانب توربينات الرياح نحو
 12جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط/
ساعة من الطاقة الكهربائية .وتعد هذه القيمة
متوسطة لالنبعاثات المذكورة في المؤلفات.
فللطاقة الكهرومائية انبعاثات طوال دورة الحياة
جرام ا من ثاني أكسيد الكربون لكل
تبلغ ً 24
كيلوواط /ساعة ،بينما نجد أن لتقنيات الطاقة
الشمسية انبعاثات طوال دورة الحياة تتراوح ما بين
جرام ا من ثاني أكسيد الكربون لكل
 27ج إلى ً 48
كيلوواط /ساعة .وعلى سبيل المقارنة ،يتراوح
متوسط انبعاثات الكهرباء التي تعمل بالفحم
جرام ا من ثاني
والغاز الطبيعي ما بين  820وً 490
أكسيد الكربون لكل كيلوواط /ساعة من الكهرباء،
على التوالي .بينما تتراوح القيم المناظرة لها في
تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ما بين  200و170
جرام ًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/
ساعة من الكهرباء ،على التوالي .ويمكن أن
تتفاوت النطاقات حول القيم المتوسطة تفاوتا
اعتمادا على العمر التشغيلي للتكنولوجيا،
كبير ًا
ً
واألداء ،والظروف المحلية .ويبين الشكل ( )2هذه
العالقة بصورة بيانية ،بما فيها نطاقات االنبعاثات
لكل تقنية من هذه التقنيات.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

الجدير بالذكر في هذا السياق ،أن العديد من
الدراسات أوصت بتوسيع نطاق الطاقة النووية
بوصفه نهجا رئيسا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون (MIT 2018; IAEA 2019; IEA 2019b,
 .)2020a; MEAE 2020; PMQ 2020إال أنه ال
يمكن تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام
 2050باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وحدها.
وبالتالي ،فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتزامن مع الحفاظ
على أمن الطاقة تتمثل في زيادة نطاق استخدام
الطاقة النووية لتوليد الطاقة لكهربائية (Thought
 .)Collective 2020كذلك أوصت لجنة المملكة
المتحدة المعنية بتغير المناخ في اآلونة األخيرة،
بإزالة الكربون من قطاع الطاقة بدرجة كبيرة في
المملكة المتحدة من أجل تحقيق الحياد الصفري
فيها بحلول عام  ،2050وتتوقع اللجنة أن تلعب
الطاقة النووية الجديدة دور ًا محوري ًا في دعم اإلزالة
العميقة للكربون مع الحفاظ على إمدادات الطاقة
وأمنها (.)NIRAB 2020
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الشكل  .2مقارنة انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة واالنبعاثات الكاملة لدورة المادة لتقنيات الطاقة المختلفة.
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اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ  24ﺟﺮاﻣً ﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮواط /ﺳﺎﻋﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 2,200
ﺟﺮام ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮواط /ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه

المصدر :معدلة من الجدول ( )2.7من بيانات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ()2018

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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اآلثار الصحية:
تنتج جميع تقنيات الطاقة ملوثات للهواء في
مرحلة ما من دورات حياتها ،وتشمل هذه الملوثات
الجسيمات وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد
الكبريت والمركبات العضوية المتطايرة .كذلك
أيض ا
ينتج عن الوقود النووي ،والوقود األحفوري ً
المشع ة .ويمكن أن تتأثر جودة
بعض االنبعاثات
ّ
الهواء على المستويين المحلي واإلقليمي ،بأول
أكسيد الكربون والجسيمات والكبريت وأكسيد
النيتروجين ( .)EEA 2020أيضا تبحث العديد من
الدراسات في انبعاثات دورة مادة ثاني أكسيد
الكبريت ،وأكسيد النيتروجين ،والجسيمات لكل
جيجاواط/ساعة من الكهرباء المولدة .فاالنبعاثات
الناجمة عن الوقود األحفوري والكتلة الحيوية تعد
أكبر حجما بكثير من تلك الناتجة عن الطاقة
النووية ومصادر الطاقة المتجددة (;Perera 2018
.)EIA 2019; Bielecki et al. 2020
نشير هنا ،إلى أن عام  2018شهد إطالق مستويات
انبعاثات ألكبر  100منتج للكهرباء في الواليات
المتحدة األمريكية ،بلغت نحو  1.02مليون طن
من ثاني أكسيد الكبريت ،و 0.83مليون طن
من أكسيد النيتروجين ،التي نجمت عن احتراق
الوقود األحفوري ،كما أنها كانت مسؤولة عن
إطالق نحو  3.40طن من انبعاثات الزئبق ،و1.60
مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (van Atten
 .)et al. 2020عند وجود تركيزات كافية ،ترتبط
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هذه الملوثات بالمخاوف البيئية والصحية العامة،
وتشمل مثل هذه القضايا ترسب األحماض والزئبق
والنيتروجين ،واالحتباس الحراري ،واألوزون على
مستوى سطح األرض ،والضباب في المناطق
اإلقليمية ،وتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة.
ويمكن أن يؤدي تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة
إلى التسبب في أمراض الربو وأمراض الجهاز
التنفسي األخرى .كذلك عزت وكالة البيئة
األوروبية حوالي  400,000حالة وفاة مبكرة في عام
 2018إلى تلوث الهواء المحيط في االتحاد األوروبي
( .)EEA 2019, 2020وقد كانت حوالي  ٪5من هذه
الحاالت ،أو  20,000حالة وفاة مبكرة ،ناتجة عن
توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الفحم (HEAL
.)2013
من جانب آخر ،توفر محطات الطاقة النووية وطاقة
الرياح ومحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة أدنى
المخاطر الصحية لكل وحدة من إنتاج الكهرباء
(راجع الشكل " .)"3فيما تسببت حادثان نوويتان
رئيسيتان هما "تشيرنوبيل وفوكوشيما" ،في
حدوث تلوث واسع النطاق ،وأضرار اقتصادية
فضال عن اآلثار
تقدر بمئات المليارات األمريكية،
ً
الصحية .ومع ذلك ،كان هناك عدد ضئيل للغاية من
الوفيات المباشرة التي نجمت عن إطالق اإلشعاع
من مفاعل "تشيرنوبيل" ( ،)WHO 2006كما لم
تحدث وفيات مباشرة بسبب اإلشعاع نتيجة لحادثة
"فوكوشيما" (.8)IAEA 2011; UNSCEAR 2014
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الشكل  .3عدد الوفيات الناجمة عن توليد الطاقة الكهربائية بما فيها الحوادث وتلوث الهواء.
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4.6
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2.8
0.01
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

0.02
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

0.04

0.07

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح

0
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
"ﻃﺎﻗﺔ ﺧﻀﺮاء"

اﻟﺒﺘﺮول

اﻟﻔﺤﻢ

المصدر :معدلة من دراسة كل من (.Markandya et al. (2010), Sovacool et al. (2016) and WNA (2021b
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الجوانب االقتصادية:
التكلفة المعيارية لتوليد الطاقة
الكهربائية
تعتبر محطات الطاقة النووية مكلفة فيما يتعلق
بتشييدها وصعوبة تمويلها إال أن تشغيلها يعد
غير مكلف ،وغالبا ما تكون التكلفة المعيارية
( )Levelized Costالمتوقعة لتوليد الكهرباء من
الطاقة النووية في العديد من الدول ،أدنى من
تكلفة الوقود األحفوري .وتنطبق هذه العالقة
بصفة خاصة إذا تم النظر في تكاليف التخفيف
من ثاني أكسيد الكربون (Squassoni 2009; WNA
 .)2017; OECD 2020كما يمكن أن تكون المحطات
الجديدة لتوليد الطاقة النووية قادرة على المنافسة
مع العديد من تقنيات الطاقة المتجددة على أساس
قابلية النقل والتوزيع المستمر (راجع الشكل ".)"4
ومع ذلك ،ال تعتبر التكلفة المعيارية للطاقة
الكهربائية العامل المحدد الوحيد للجدوى
االقتصادية لمصدر الطاقة ،إذ يمكن أن يكون
لخيارين من خيارات التوليد مع التكاليف المعيارية
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المماثلة للكهرباء آثار تشغيلية ومخاطر
اختالف ا جوهر ًي ا .وتأخذ
اقتصادية ومالية مختلفة
ً
التكلفة المعيارية المتوقعة للكهرباء من الطاقة
النووية في اعتبارها الزيادة الكبيرة في تكاليف
االستثمار ،وأسعار الفائدة خالل الفترة الزمنية
الطويلة قبل أن تبدأ محطات توليد الطاقة
النووية الجديدة هذه في ضخ اإليرادات .كما أنها
تمثل العقود التي ستنتج خاللها المحطة الطاقة
الكهربائية بتكاليف ثابتة ومتوقعة .وفي المقابل،
ال تشمل التكلفة المعيارية للكهرباء المولدة
من طاقة الرياح أوجه عدم اليقين ،والتكاليف
المفروضة على نظام الكهرباء خالل فترات
متقطعة .غير أن هذه العوامل تكون مخفية عند
حساب التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية.
وبالتالي ،ينبغي توخي الحذر الشديد عند مقارنة
التكلفة المعيارية لتوليد الطاقة الكهربائية
المولدة من طاقة الرياح مع غيرها من التقنيات
األخرى .فيما تعد إمكانات التخفيف من آثار الطاقة
النووية من حيث تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون التي يتم تجنبها من بين أكبر الخيارات
أي عملية
المحتملة لتوليد الطاقة الكهربائية في ّ
خال من الكربون.
انتقال إلى مستقبل ٍ
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الشكل  . 4التكلفة المعيارية لتوليد الطاقة الكهربائية (عام  2018دوالر لكل ميغاواط ساعة).
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أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻄﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،وﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪ.
دوﻻرا
ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7٪وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 30
ً
ً
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ  50٪ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،أي اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ

المصدر :مقتبسة من بيانات منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي (.)2020
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تقييم المخاطر المالية:
غال ًب ا ما ينظر القطاع الخاص إلى ارتفاع متطلبات
رأس المال وفترات اإلهالك طويلة األمد محفوف ًا
بالمخاطر ،إذ تشكل هذه الجوانب من المحطات
الرئيسة لتوليد الطاقة النووية مشكالت في
تأمين التمويل الالزم .فيما تشكل مفاعالت الماء
المضغوط األوروبية الفرنسية التصميم ()EPRs
مثاال
في أوكيلوتو بفنلندا ،وفالمانفيل بفرنسا،
ً
حي ًا على وجود هذه المشكلة .حيث تشير التقارير
إلى أن تكلفتها تجاوزت  4.5ضعف التكلفة
األصلية ،وأنها ستستغرق ما يتجاوز  3.5ضعف ًا
إلكمالها مقارنة بما كان مقدر ًا في األصل (NEA
الم حرر أو
 .)2020وبغض النظر عن هيكل السوق ُ -
نظ م  -ودور الحكومة ،فإن مثل هذه التجاوزات،
الم ّ
ُ
وعمليات التأخير في التكاليف ال تشكل قضية
تجارية بالنسبة للطاقة النووية .ومن الواضح أن
كيانات سوق القطاع الخاص من غير المرجح أن
ترعى مشاريع طاقة نووية باالستناد فقط إلى
وبدال من ذلك،
إشارات السوق قصيرة األجل.
ً
أيض ا تحقيق عوائد مستقرة طويلة
فإنها تتوقع ً
األجل ،وسياسات دعم حكومية تتجاوز تقلبات
السوق .ويمكن للدعم الذي تقدمه الحكومات في
مجال السياسات أن يحد من المخاطر االقتصادية
المحددة التي تشكل تهديد ًا للطاقة النووية (راجع
القسم " .)"9.1.1ذلك أن الهياكل السوقية ودعم
السياسات يحددان إلى حد كبير مدى التعرض
للمخاطر االقتصادية بالنسبة لمشاريع الطاقة
النووية ،كما أنهما يعتبران عنصران أساسيان في
تكاليف التمويل النووي.
غال ًب ا ما تواجه التصاميم األولى من نوعها عمليات
تأخير في التشييد ،وتجاوزات في التكاليف ،التي
عادة ما يتم التغلب عليها في اإلنشاءات الالحقة.
ً
ومن المتوقع عموما ،بالتزامن مع زيادة تسويق
الجيل الجديد من المحطات الرئيسة لتوليد الطاقة
النووية ،والتعلم التكنولوجي والخبرة التنظيمية،
أن تشهد هذه التكاليف انخفاض ًا مضطرد ًا (راجع
القسم " ،"7الشكل " .)"6بينما توفر بعض
قائما
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الحكومات الوطنية دعم ًا تمويلي ًا مباشر ًا أو
غير مباشر بسبب المنافع المناخية ،وموثوقية
وإمكانية التحكم في نقل وتوزيع الكهرباء المولدة
من الطاقة النووية .فعلى سبيل المثال ،تقوم
الحكومات باستحداث تدابير للحد من مخاطر
المستثمرين ،مثل تمويل قاعدة األصول المنظمة،
والعقود مقابل الفروقات ،وأسواق القدرات ،ويمكن
فعل أكثر.
أيضا ،يشكل تمديد تراخيص المحطات الرئيسة
لتوليد الطاقة النووية الحالية ،مع االمتثال الكامل
لجميع أنظمة األمان ،أحد الخيارات األقل تكلفة
في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من جانب
العرض .إال أن القيام بذلك يتطلب من الحكومات
أن تجعل المنافع المناخية للطاقة النووية مرئية
بالنسبة للمستثمرين من خالل تسييل االنبعاثات
التي يتم تجنبها إلى نقود .كذلك يتعين على
فرص ا متكافئة في األسواق
الحكومات أن تخلق ً
التي يهيمن عليها الغاز الطبيعي غير المكلف،
ومصادر الطاقة المتجددة المدعومة .وقد أدى
استخدام الطاقة النووية على مدى السنوات
الخمسين الماضية ،إلى تجنب  76جيجا طن من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (راجع الشكل ".)"1
أما إذا لم يتم تمديد العمر التشغيلي المفترض
للمحطات الرئيسة لتوليد الطاقة النووية الحالية،
فقد ينتج عن ذلك  4جيجا طن إضافية من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون .وقد تلقت العديد من
المفاعالت – أو أنها تقدمت بطلبات تلقي  -في
كافة أنحاء العالم ،التراخيص لتمديد عمل لمدة
عام ا في الواليات المتحدة
عام ا ،أو حتى ً 80
ً 60
األمريكية.
أيض ًا تضاف الفائدة والتضخم إلى التكلفة
أصال لرأس المال لكل كيلو واط/ك
المرتفعة
ً
لمحطات الطاقة النووية .لذلك ،فإن تكاليف
التشييد تعد شديدة الحساسية ألسعار الفائدة.
فيما يعد اإلخفاق في إكمال المحطات الجارية
في الوقت المحدد ،وفي حدود الميزانية المزمعة
العامل األكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين.
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كما تؤثر أوجه عدم اليقين المتعلقة بالتنظيم،
والسياسات ،واألسواق تأثير ًا سلبي ًا على
اقتصاديات المحطات الرئيسة لتوليد الطاقة
النووية .فضال عن أن تقلبات تسييل المنافع
المناخية وأمن الطاقة بالنسبة للطاقة النووية من
حيث الدوالرات لكل ميغاواط /ساعة تخلق حالة من
عدم اليقين.
كما تشكل التكاليف الرأسمالية ما يتراوح ما بين
 ٪60إلى  ٪70من إجمالي تكاليف التوليد النووي،
بينما يمثل وقود اليورانيوم ما يتراوح ما بين ٪5
إلى  ٪7من التكاليف .فيما تشمل التكاليف
األخرى ،تكاليف المرحلة االستهاللية من دورة
الوقود (يقصد بذلك تكاليف التخصيب وتصنيع
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فضال عن تكاليف تشغيل وصيانة محطة
الوقود)،
ً
أخيرا ،ترتبط بعض التكاليف
الطاقة النووية.
ً
بالمرحلة الختامية من دورة الوقود (أي إدارة الوقود
النووي المستنفد والتخلص من النفايات ذات
المستوى اإلشعاعي العالي وإيقاف تشغيل
المحطة) .أيضا ،يؤثر حجم الوحدة على التمويل
وبالتالي على االقتصاد والمخاطر ، 9مما يشكل
ميزة كبرى للمفاعالت المعيارية الصغيرة .كذلك
تشير دراسة حديثة ( )Ingersoll et al. 2020إلى
أن المفاعالت المتقدمة التي تقل تكاليفها
الرأسمالية عن  3,000دوالر للكيلوواط/ك ستكون
بمثابة استثمارات جذابة ،وستخلق هذه المفاعالت
أعلى قيمة ألصحاب المحطات.
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استيعاب التكاليف الخارجية:
يمكن للترتيب االقتصادي لخيارات توليد الطاقة
الكهربائية المختلفة أن يخضع للتغيير عندما
يتم تحويل العوامل الخارجية على طول سلسلة
الطاقة الكاملة لكل تقنية إلى نقود وإضافتها
إلى التكلفة .وتشير العوامل الخارجية إلى الحاالت
التي يفرض فيها تأثير إنتاج أو استهالك السلع
والخدمات ،تكاليف أو منافع على اآلخرين غير
المشاركين في المعاملة بنحو مباشر .غير أن
هذه التكاليف والفوائد ال تنعكس في األسعار
المفروضة على السلع والخدمات (،)OECD 2002
ولكن يتحملها المجتمع ككل .كما يمكن للعوامل
الخارجية أن تكون إما إيجابية أو سلبية .كما
تشكل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن توليد
الطاقة الكهربائية مثاال واضحا على العوامل
الخارجية السلبية . 10وال يدفع المنتجون وال عمالء
الكهرباء تعويضا عن األضرار الصحية ،أو تكاليف
تدهور البيئة ،أو تكلفة التكيف مع آثار التغيرات
المناخية بدون استيعاب العوامل الخارجية في
أسعار الكهرباء .وتعتبر "العوامل الخارجية" من بين
األسباب الرئيسة التي تجعل الحكومات تتدخل في
المجال االقتصادي" ( )Helbig 2020ولعل اتفاقية
مثال على ذلك.
باريس خير
ٍ
من جانب آخر ،سيؤدي استيعاب التكاليف الخارجية
في أسعار سوق الطاقة الكهربائية ،إلى ارتفاع
أسعار جميع التقنيات ،مما يعكس حجم العوامل
الخارجية لكل منها .ومن ثم ،فإن استيعاب العوامل
الخارجية قد يؤدي إلى تغيير ترتيب نظام الجدارة
الخاص بإرساء أولويات التوزيع أثناء عمليات
الشبكة ،ونظام ترتيب قرارات االستثمار من أجل
أيض ا إلى
تشييد المنشآت الجديدة .وقد يؤدي ً
خفض مستويات الطلب على الكهرباء ،وانبعاثات
غازات الدفيئة ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى خفض
العوامل الخارجية.
كذلك تم في معظم الواليات القضائية ،استيعاب
عادة من
معظم العوامل الخارجية النووية ،وذلك
ً
قائما
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خالل األنظمة المفروضة .فيما ال يتم استيعاب
العواقب المترتبة على الحوادث النووية شديدة األثر
إال جزئ ًي ا فقط .ومع ذلك ،تعتبر العوامل الخارجية
السلبية لسالسل الطاقة النووية من بين األدنى
في سالسل الطاقة المتجددة وأكثرها قابلية
للمقارنة (EC 2003; NRC 2010; Markandya,
Bigano, and Porchia 2010; Ricci 2010; IPCC
 .)2014أما إذا تم تحويل العوامل الخارجية إلى نقود،
وإضافتها إلى التكلفة الخاصة بتوليد الطاقة
الكهربائية دون تمييز في مجال التكنولوجيا،
اعتمادا على
فقد تكون الطاقة النووية تنافسية
ً
الظروف المحلية.
تشكل اإلعانات المالية والضرائب أدوات
للسياسات العامة المصممة للتأثير على سلوك
المستهلكين ،وقرارات المستثمرين .ويتمثل
الهدف منها في جعل الملعب السياسي يميل
لصالح تمهيد الطريق أمام التدابير واالستثمارات
التي تؤدي إلى تحقيق النتيجة المرجوة .حيث
تلقت طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدار
العقد الماضي إعانات مالية كبيرة بشتى األشكال
من أجل تحفيز وتسريع وتيرة عمليات التحول نحو
أنظمة الطاقة منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة.
وعلى الرغم من استخدام اإلعانات المالية بشروط
البطالن التلقائي 11على نطاق واسع ،إال أنها تؤدي
إلى اضطرابات في السوق .ويمكنها بالتالي،
أن تؤدي إلى نتائج عكسية عندما تتخلص من
التقنيات األخرى ذات االنبعاثات المنخفضة
من غازات الدفيئة (مثل الطاقة النووية وكفاءة
االستخدام النهائي).
كما يمكن لإلعانات المالية والضرائب التي تفضل
مصادر الطاقة المتجددة ،أن تولد عوامل خارجية
(على سبيل المثال :مصادر الطاقة المتجددة
المتقطعة دون مسؤولية التوريد المستمرة ،مما
يشكل عب ًئ ا على بقية نظام الكهرباء) .وترتفع
تكاليف النظام بسرعة بالتزامن مع زيادة انتشار
الطاقة المتجددة المتغيرة في مزيج التوليد
( .)NEA 2018ورغم وجود أسباب مجهولة كثيرة،
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إال أن معظم التقديرات تدرك التكاليف المرتفعة
للنظام على مستوى الشبكة المرتبطة بتكامل
الطاقة المتجددة المتغيرة ،وأنها تزداد باضطراد غير
متناسب مع حصة الكهرباء المولدة (راجع الملحق
الثاني " ،"Bالشكل ".)"B-1
كذلك يخلق استخدام الغاز الطبيعي لتوليد
الطاقة الكهربائية الرخيص ظاهر ًي ا عوامل خارجية
مشوهة لألسواق في ظل غياب ضريبة مكافئ
الكربون على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،أو
تسربات الميثان .كما لم تحقق اآلليات األخرى
التي تم استخدامها لخفض مستويات انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون تخفيضات كبيرة في العديد
بدال من ذلك ،بتشويه
من الدول .إال أنها قامت ً
بطرق ال تنتج انبعاثات أقل من
قطاع الكهرباء
ٍ
ثاني أكسيد الكربون ،بل أنها تزيد عنها في بعض
الحاالت (Cunningham et al. 2018; Nordhaus
.)2021

خفض التكاليف المستقبلية:
كذلك يق ّي م تقرير صدر مؤخرا عن وكالة الطاقة
النووية ( )NEA) (2020الفرص المتاحة لخفض
تكاليف تشييد محطات الطاقة النووية ،ويذكر
التقرير أن الزيادات األخيرة في تكاليف التشييد
تعزى إلى التكاليف غير المباشرة ،وتعكس
التكاليف غير المتكررة لنشر جيل جديد من
المفاعالت .فيما تمثل رؤوس األموال في بعض
الحاالت ،أكثر من  ٪70من معدالت تكاليف التوليد
النووي الجديدة .ويستعرض التقرير سبال "إلطالق
تخفيضات في تكاليف التشييد النووي" (NEA
 ،)2020, 14متضمنة االستفادة من الدروس
المستفادة من مشاريع تشييد الجيل الثالث ،ونورد
فيما يلي رسائلها الرئيسة:
إعطاء األولوية لنضج التصميم واالستقرار
التنظيمي.
االلتزام ببرنامج نووي موحد.

قائما
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تمكين واستدامة تطوير سلسلة اإلمداد واألداء
الصناعي.
تعزيز االبتكار والموهبة والتعاون على كافة
المستويات.
دعم األطر القوية للسوق والتمويل القابلة
للتنبؤ.
تشجيع جهود أصحاب المصلحة المتضافرة،
وتكييف مشاركة الحكومة بحسب احتياجات
البرنامج.
كما تتوقع وكالة الطاقة النووية انخفاض التكاليف
الفورية تدريج ًي ا ،من  5,000دوالر /للكيلوواط/ك
في عام  ،2020إلى  4,000دوالر أمريكي/
للكيلوواط/ك في الفترة ما بين ،2030-2025
وسيؤدي هذا االنخفاض إلى زيادة نضج التصاميم
والدروس المستفادة من مشاريع التصميمات
األولى من نوعها (.)NEA 2020
يعتبر ديوان المحاسبة ()Cour des Comptes
الديوان المسؤول والمكلف بمراجعة حسابات
اإلدارة العامة ،وبعض الشركات الخاصة في فرنسا.
ولتأكيد أهمية التمويل ،فإن الديوان يطلب من
الشركة كهرباء ضمان تمويل وربحية مفاعالت
( )EPRSالمقترحة قبل الشروع في عمليات
التشييد (Cour des Comptes 2020; WNN
 ،)2020bوتعد هذه المفاعالت نسخة مبسطة من
مفاعالت الماء المضغوط األوربية.
الجدير بالذكر في هذا السياق ،أن رواسب
أي قيد على
اليورانيوم تعد وفيرة وال تشكل ّ
عمليات نشر الطاقة النووية في المستقبل،
إذ تنتشر آثار المعادن األخرى التي تحتوي على
اليورانيوم ،مثل ثاني أكسيد اليورانيوم ،في كل
مكان .ويبلغ متوسط تركيز اليورانيوم في القشرة
القارية لألرض حوالي  2.8جزء في المليون .فيما
يبلغ إجمالي محتوى اليورانيوم نحو  100تيراطن،
منها  25تيراطن تقع في نطاق  1.6كيلومتر من
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سطح األرض ( .)Lewis 1972كما تحتوي مياه البحر
أيض ا على  4.5جيجا طن من اليورانيوم بتركيز أدنى
ً
بكثير من  3أجزاء في المليار (.)Bunn et al. 2003
كما تشير االعتبارات االقتصادية والعملية في
الوقت الراهن إلى أن الحد األدنى من تركيز خام
اليورانيوم يبلغ نحو  100جزء في المليون في
رواسب اليورانيوم القابلة للتعدين ،فإذا اعتبرنا
الظروف الحالية السائدة في السوق ،والطلب
العالمي المتوقع على اليورانيوم ،فإن موارد
اليورانيوم القابلة لالستخراج تمثل تلك التي تقل
دوالرا للكيلوجرام،
تكاليف استخراجها عن 130
ً
وتحدد إجماال  6.2ميغا طن من الموارد القابلة
لالسترداد .وتبلغ كمية اليورانيوم التي تم
تحديدها من تكاليف االستخراج ما تصل إلى 260
دوالرا أمريك ًي ا /للكيلوجرام ،ما يعادل  8مليون طن
ً
( .)NEA 2020bكذلك تشير األبحاث التي أجريت
في كل من اليابان والواليات المتحدة األمريكية
إلى أن اليورانيوم المذاب في مياه البحر الذي
يمكن استخراجه عمل ًي ا (يبلغ سعره حاليا  600دوالر
للكيلوجرام) ويكفي لعدة قرون.
من أجل وضع هذه الكميات في منظورها الصحيح،
نجد أن أسعار اليورانيوم الحالية تبلغ حوالي 55
دوالرا للكيلوجرام ،ويبلغ الطلب السنوي العالمي
ً
للمفاعالت  60,000طن .عالوة على ذلك ،ال توجد
سوق حالية لليورانيوم بخالف استخدامات الطاقة
النووية ،وال يمثل اليورانيوم سوى ما يتراوح ما
بين  ٪3إلى  ٪5من تكاليف توليد الطاقة النووية.
وبالتالي ،فإن تكاليف التوليد لن تتأثر إال بقدر
ضئيل إذا تضاعفت أسعار اليورانيوم ضعفين أو
حتى ثالثة أضعاف .والخالصة ،أن توافر اليورانيوم
في حد ذاته ال يقيد التوسع في الطاقة النووية ،غير
أن تحرير الموارد تحت األرضية يتطلب اتخاذ قرارات
سياسية واستثمارية في الوقت المناسب.
عندما تم تطوير المفاعالت النووية التجارية
في بداية األمر خالل حقبة الحرب الباردة ،اعتبرت

قائما
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المعلومات المتعلقة بموارد اليورانيوم حساسة من
الناحية الجيوسياسية ،بل واعتبرت مسألة تتعلق
باألمن القومي .وبالتالي ،بدأ االهتمام يتصاعد
ً
ً
محتماًل
بدياًل
وقودا
بالثوريوم ، 12الذي يعتبر
ً
للمفاعالت ويتمتع بالوفرة ومتاح على الصعيد
العالمي .وعلى وجه التحديد ،فإن الثوريوم يعد
أكثر وفرة من اليورانيوم بثالث إلى أربع أضعاف،
كما يتوفر في مياه البحر والتربة والصخور.
أما من الناحية الفنية ،فال توجد ذريعة يصعب
التغلب عليها تحول دون استخدام الثوريوم كوقود
للمفاعالت النووية .وقد تم تصميم المفاعالت
التي تستخدم الثوريوم ،وجرى تحليلها وتبين
أنها آمنة ومأمونة بنحو مالئم .كما أنها ال تختلف
كبيرا عن المفاعالت الحالية القائمة على
اختالف ا
ً
ً
استخدام اليورانيوم من حيث أدائها االقتصادي
العام (فيما يتعلق بالتكاليف الرأسمالية
والتشغيلية وخالفها) .غير أن تجربة استخدام
الثوريوم تقتصر على عدد قليل من المشاريع
القائمة منذ سنوات عديدة ،فيما ال تزال العديد من
المشاريع في مرحلة التصميم .كما نشأ االهتمام
األولي باستخدام الثوريوم ألنه يمكن استخدام
المفاعالت التي تعمل بوقود الثوريوم لصنع
المواد القابلة لالنشطار ألغراض تصنيع األسلحة
النووية .فيما تختلف المسائل الفنية التي تتعلق
بدال من البلوتونيوم
باستخدام اليورانيوم ً 233
 .239ومع ذلك ،فإن التعرض ألخطار االنتشار الذي
ال يمكن لغير المطلعين باألمر اكتشافه ال يختلف
اختالف ًا نوعي اً .باإلضافة إلى ذلك ،تختلف أنواع
النفايات المشعة الناجمة عن مفاعالت الثوريوم
عن تلك الناجمة عن مفاعالت اليورانيوم في
بعض النواحي .غير أنها ليست مختلفة بما يكفي
للتأثير على عملية التخلص النهائي من النفايات.
والخالصة ،أن المفاعالت التي تعمل بوقود الثوريوم
تعتبر مجدية من الناحيتين التقنية واالقتصادية،
فيما تعني وفرة اليورانيوم عدم وجود مبرر منطقي
تمام ا من التصاميم
قوي لتطوير مجموعة جديدة
ً
التي تعمل بوقود الثوريوم (.)IAEA 2005
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كذلك نشأ االهتمام بتكنولوجيا مفاعالت التوليد
قيدا على التوسع
عندما تم اعتبار توفر اليورانيوم ً
التجاري لمحطات الطاقة النووية ،وتعتمد تصاميم
التوليد على التفاعل المتسلسل السريع لطيف
النيوترونات .وبالتالي ،يمكنها استخدام النظير
( )U-238الذي يشتمل على أكثر من  ٪99من خام
بدال من
اليورانيوم الطبيعي كوقود انشطاري ً
النظير االنشطاري ( .)U-235أما اليوم ،فيتوفر
النظير ( )U-235بكميات كافية لتلبية التوقعات
العالمية لفترة طويلة (بعد قرون أو أكثر) .ويمكن
لمفاعالت الطيف السريع أن تمد هذا المورد
بما يقرب من درجتين من حيث الحجم (ألف سنة
أو أكثر) .عموم اً ،إن من اإلنصاف أن نستنتج أن
ما يكفي من اليورانيوم 235-القابل لالسترداد
اقتصاد ًي ا متاح لدعم أي توقعات نمو ممكنة
لمحطات توليد الطاقة النووية لقرون أو أكثر.
أخيرا ،سيكون جزء من الموارد النووية ناقص ًا من
ً
دون ذكر المفاعالت االندماجية وقد يصبح االندماج
ممكن ًا من الناحية التقنية ،ومجد ًي ا من الناحية
االقتصادية .ومع ذلك ،ال أحد يعلم يقين ًا إمكانية
حدوث ذلك أو توقيته ،ولكن إذا تحققت مفاعالت
االندماج فعليا ،فإن كمية وقود الديوتيريوم
ستكون كافية لتشغيل مفاعالت االندماج آلالف
السنين.

االحتياجات من الموارد األخرى:
تشتمل البنى التحتية إلمدادات الطاقة والكهرباء
على كميات كبيرة من المواد غير المولدة للطاقة،
وغيرها من الموارد الطبيعية .وتترتب على استخراج
وتصنيع ومعالجة المواد وتشييد محطات تحويل
الطاقة والمعدات المرتبطة بها آثار مباشرة وغير
مباشرة على انبعاثات غازات الدفيئة .فيما يشكل
االستخدام المفرط لألراضي والمياه تحديات خطيرة
في مجال االستدامة تتجاوز التغيرات المناخية.
وكما هي الحال بالنسبة النبعاثات غازات الدفيئة،
فإن كثافة الموارد غير المتعلقة بالطاقة لكل وحدة
كهرباء تتفاوت تفاوتا كبيرا بين سالسل اإلمداد
الكهربائي.
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

المواد:
كذلك تختلف االحتياجات المادية  -بخالف الوقود
 باختالف تقنيات توليد الطاقة ،غير أن جميعأنواع ا متشابهة من المواد،
التقنيات تستخدم
ً
ولكنها تستخدم كميات مختلفة لكل وحدة من
الكهرباء المولدة على مدى العمر التشغيلي
االفتراضي لكل منها .وتشمل المواد الشائعة
االستخدام كل من األسمنت ،والحديد ،والنحاس،
واأللمنيوم ،والسيليكون ،وتعتبر جميعها مواد ًا
غير مقيدة بنحو خطير.
أيضا لكل ميغاواط من قدرة الطاقة الكهرومائية،
وطاقة الرياح على البر ،والطاقة الشمسية المركزة
عموم ا كثافة إجمالية أعلى
والطاقة النووية
ً
للمواد ،إال أن الخرسانة تمثل العنصر المهيمن.
كما تعتمد الكثافة على المواقع "الجيولوجية
والجغرافية" ،ويمكنها أن تختلف اختالف ًا كبير ًا
باختالف هذه المواقع .فيما يكون استخدام
المواد لكل تيراواط/ساعة يتم توليدها بمثابة دالة
لالستخدام الكلي للتكنولوجيا على مدار عمرها
التشغيلي االفتراضي .وتبلغ الكثافة النموذجية
من حيث األطنان لكل تيراواط/ساعة يتم توليدها
نحو ( 15.80طاقة كهرومائية) ،و( 9.98طاقة رياح)،
و( 8.67طاقة شمسية مركزة) و( 2.25طاقة نووية)،
على مدار عمرها التشغيلي االفتراضي (Kis,
 .)Pandya, and Koppelaar 2018أما بالنسبة
لجميع المواد غير الخرسانية ،فإن محطات توليد
الطاقة النووية تقع بين توليد الفحم والغاز،
ولكنها أقل كثافة من حيث استخدام المواد مقارنة
بمصادر الطاقة المتجددة (راجع الشكل ".)"5
عموم ا أن تقنيات طاقة الرياح ،والطاقة
ُي عتقد
ً
الشمسية الكهروضوئية ،تعتمد على وفرة المواد
السائبة التي يسهل الوصول إليها ،مثل الحديد
والصلب والسيليكون وخالفها .غير أن الطاقة
أيض ا كميات كبيرة من
الشمسية تستخدم ً
العناصر األرضية النادرة .وتشمل هذه العناصر
عنصرا من العناصر
الكيميائية اإليتريوم 13و15
ً
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اإلنثانيدية .وعلى الرغم من أن مصطلح "العناصر
األرضية النادرة" يشير إلى أن هذه العناصر نادرة
الوجود ،إال أنها وفيرة نسب ًي ا في قشرة األرض .وتقع
هذه العناصر األرضية النادرة ضمن نطاق %50
من وفرة العناصر ،بينما نجد أقل العناصر األرضية
النادرة وفرة تقع ضمن نطاق وفرة يبلغ  200ضعف ًا

أكثر من وفرة الذهب ( .)King 2020كما يشير
مصطلح "نادر" إلى تركيزاتها المنخفضة ،مما
يعني أن العثور على مخزونات تحتوي على تركيزات
عالية بدرجة كافية لغرض االستخراج المجدي
اقتصادي ًا أمر ًا بالغ الصعوبة.

الشكل .5كثافة المواد المختلفة المستخدمة في تقنيات 14توليد الطاقة الكهربائية.
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة

ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺒﻠﻮرات
اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

زﻳﺖ
اﻟﻮﻗﻮد

اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﻔﺤﻢ
اﻟﻄﺮي

اﻟﺰﺟﺎج

اﻟﺘﻮرﺑﻴﻦ ،
اﻟﻐﺎزي
ﻟﻠﺪورة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ذو اﻟﺤﻤﻞ
اﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻮﻣﻨﻴﻮم

اﻟﺘﻮرﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺬروﻳﺔ  ،دورة اﻟﺘﻐﻮﻳﺰ اﻟﻔﺤﻢ
اﻟﻐﺎزي ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ذات اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ
اﻟﺪورة اﻟﻮاﺣﺪة
ﻟﻠﺪورة
اﻟﻔﺤﻢ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ذو اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺴﻖ
اﻟﻨﺤﺎس

اﻟﺼﻠﺐ

المصدر : :معدلة من بيانات دراسة (.)Kis et al. (2018

قائما
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أيضا تخلق مواد العناصر األرضية النادرة الضرورية
االهتمام بالمواد األساسية لتقنيات طاقة الرياح
والطاقة الشمسية ،وتعتمد توربينات طاقة
الرياح وطاقة األلواح الشمسية في الوقت الراهن
على النيوديميوم والدسبيروزيوم والتربيوم
واليوروبيوم واإليتريوم . 15وتم تحديد أوجه النقص
على المديين القصير و المتوسط ،ومن المرجح
أن يؤثر ذلك على توافر هذه المواد وتكلفتها (IEA
.)2021b
بلغت االحتياطيات العالمية المعروفة للعناصر
اعتبارا من عام  ،2017حوالي 120
األرضية النادرة
ً
مليون طن ،وتمثل هذه الكمية معدال احتياطيا
قدره  900عام مع اإلنتاج السنوي الحالي البالغ
 130,000طن ،)King 2020( 16بافتراض عدم
اكتشاف احتياطيات جديدة .ولكننا نجد من الناحية
التاريخية ،أن الطلب على هذه العناصر األرضية
النادرة قد شهد ارتفاع ًا سنوي ًا بمعدل حوالي .٪10
فإذا استمر الطلب في النمو بهذا المعدل ،ولم
أي من هذه العناصر األرضية
يتم إعادة تدوير ّ
النادرة المنتجة ،فسيتم استنفاد االحتياطيات
العالمية المعروفة منها في وقت ما بعد منتصف
القرن الحادي والعشرين ( .)King 2020غير أن
االحتياطيات الحالية ال تشير بالضرورة إلى إمدادات
هذه المواد التي لم يتم اكتشافها واستغاللها
بعد إذا جعلت االقتصاديات من متابعتها أمر ًا جدير ًا
باالهتمام.
و بينما ال يوجد طلب تجاري على اليورانيوم خارج
منظومة الطاقة النووية ،إال أن العديد من التقنيات
والمنتجات األخرى تتنافس على مواد الطاقة
المتجددة .وتشمل هذه التقنيات البطاريات،
والعوامل المحفزة ،واألجهزة اإللكترونية ،والمركبات
الكهربائية ،والمغناطيسات ،ومصابيح الصمام
الثنائي الباعث للضوء .و يستمر الطلب على هذه
الموارد في تزايد مضطرد ،غير أنه توجد بدائل لهذه
العناصر األرضية النادرة ،ولكنها إما أكثر تكلفة
أو أنها ال تعزز كفاءة األجهزة التي ُت ستخدم فيها
(.)Graedel et al. 2015; Pavel et al. 2016
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

استخدام المياه:
يأتي استخدام محطات توليد الطاقة للمياه
في المرتبة الثانية بعد االستخدام المطلوب
ألغراض الزراعة ،إال أن معظم المياه المستخدمة
في محطات التبريد ُت عاد إلى األنهار أو البحار.
وتستهلك محطات توليد الطاقة النووية ما يتراوح
ما بين  2,000إلى  3,000لتر من المياه لكل
ميغاواط /ساعة على مدار دورة عمرها التشغيلي
االفتراضي ،مع وجود معدالت استهالك مماثلة
أو منخفضة إلى حد ما بالنسبة لمحطات الفحم.
بينما تتطلب الطاقة الشمسية الكهروضوئية
كميات من الماء تقل بست أضعاف عن المياه
المستخدمة في محطات الطاقة النووية والفحم.
ومع ذلك ،تستخدم الطاقة الشمسية المركزة
حوالي  4,000لتر من المياه لكل ميغاواط /ساعة،
بينما نجد أن استهالك طاقة الرياح من المياه
ضئيال ال يكاد يذكر (McCombie and Jefferson
ً
.)2016

استخدام األراضي:
تمت مقارنة االحتياجات التقديرية لألراضي الالزمة
لتشغيل محطات التوليد في مختلف أنواع الطاقة
( .)McCombie and Jefferson 2016أما بالنسبة
للطاقة النووية ،فتبلغ متطلبات األراضي 0.6
متر مربع لكل جيجاواط/ساعة .بينما تتراوح
تقديرات متطلبات الطاقة الكهرومائية والطاقة
الشمسية من األراضي ما بين  49و 1,275متر
مربع لكل جيجاواط/ساعة ،على التوالي .ومع
أراض
ذلك ،فإن ألواح الطاقة الشمسية ال تتطلب ٍ
إضافية فيما يتعلق بالمباني ،إذ تبلغ المساحة
الالزمة لمزرعة الرياح ما يتراوح ما بين  300إلى
 500ضعف تلك الالزمة لمحطة طاقة الرياح .كما
تشير تقديرات تحليل مفصل حديث أجراه ((Cheng
 )and Hammond (2017إلى أن الطاقة النووية
تتطلب  0.3متر مربع لكل جيجاواط/ساعة من
األراضي ،فيما نجد أن متطلبات طاقة الفحم من
األراضي أكبر بمقدار  10أضعاف .كما أنهم قدروا
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أن متطلبات األراضي بالنسبة لطاقة الرياح على
البر تتراوح ما بين  44و 20متر مربع لكل جيجاواط/
ساعة ،و 470متر مربع لكل جيجاواط/ساعة لطاقة

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

الرياح البحرية ،والطاقة الكهروضوئية ،وطاقة
الكتلة الحيوية ،على التوالي.
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كانت المعارضة العامة للطاقة النووية في البداية
حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن
في
ّ
الماضي ترجع في المقام األول إلى ارتباطها
المتصور باألسلحة النووية ،إال أن الفهم المتزايد
للصلة الفعلية (التركيز المادي والصعوبات في
استخدام المواد المدنية لألسلحة) أدى إلى تعديل
هذا الرأي .ولعل الدليل على تغير هذا الرأي يتمثل
في أن الطاقة النووية أصبحت مقبولة في العديد
من الدول ،بينما لم تعد كذلك في الدول التي
قررت وقف أو تقليص قدرتها النووية  -مثل ألمانيا
وفرنسا  -بنا ًء على حجج عدم االنتشار النووي.

في مجال األمان ( ،)Gen IV 2015والقدرة على
استهالك الكثير من األكتينيدات 17في النفايات
النووية .وبالتالي ،فإنها قد تظل تشكل عنصرا
هام ا من عناصر المزيج النهائي لمحطة توليد
ً
الطاقة النووية اعتماد ًا على الكيفية التي تنفذ
وفقها التطورات التقنية.

كذلك كان األداء األولي بالنسبة للعديد من
محطات توليد الطاقة النووية يتسم بالضعف،
مما يعني أن توافرها كان متدني ًا نسبي ًا (على
سبيل المثال :بمتوسط توافر يبلغ  ٪66في حقبة
السبعينيات) ،وقد ساهم هذا األداء الضعيف
في بعض من مناحي المعارضة المبكرة .إال أن
أداء محطات توليد الطاقة النووية شهدت تحسن ًا
ملحوظ اً ،إذ يتجاوز متوسط التوافر في الوقت
الراهن  ،٪83فيما يبلغ متوسط الربع األعلى
 ٪91تقري ًب ا ( .)IAEA 2021bكما كانت المعارضة
مدفوعة في بادئ األمر بالتردد عن إشراك الجمهور
ً
في الجوانب التكنولوجية للطاقة النووية ،وقد
تفاقم هذا التردد بسبب تصنيف طبيعة العمل
في مجال األسلحة النووية.

أيضا أدى تراجع أسعار النفط والغاز قبل اندالع
أزمة إمدادات النفط األولى في عام  1973إلى عدم
استبدال النفط والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة
الكهربائية . 18بينما أدى التكسير الهيدروليكي
في اآلونة األخيرة ،إلى خفض كبير في تكاليف
إنتاج الغاز الطبيعي ،كما أدى إلى زيادة ملحوظة
في كمية احتياطات الغاز القابلة لالسترداد من
الناحية االقتصادية .وعلى الرغم من أن التكسير
الهيدروليكي ال يتم إال في أمريكا الشمالية في
الغالب ،إال أن سوق الغاز الطبيعي الدولية أصبحت
أكثر سيولة .فيما زادت صادرات الغاز الطبيعي
المسال من العديد من الموردين ،من بينهم
الواليات المتحدة األمريكية ،وأفريقيا ،وأستراليا،
فضال عن
والموردين التقليديين للشرق األوسط.
ً
ذلك ،فإن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الجديدة
تعمل على توسيع نطاق اإلمدادات إلى أوروبا
عنصرا
وآسيا .ونتيجة لذلك ،أصبح الغاز الطبيعي
ً
أكبر لتوليد الطاقة الكهربائية في العديد من
الدول.

كما ساد في بداية ظهور الطاقة النووية ،اعتقاد
عام بأن مفاعالت التوليد السريع ستصبح ضرورية
بسبب النقص الملحوظ في خام اليورانيوم على
المدى البعيد .وتستخدم هذه المفاعالت عملية
معقدة يتم فيها إعادة معالجة الوقود النووي
كيميائ ًي ا ،ويمكن استخدام البلوتونيوم الموجود
في المواد المعاد معالجتها لصنع األسلحة
النووية .لكن من الواضح اآلن وجود ما يكفي من
خام اليورانيوم لتشغيل مفاعالت توليد الطاقة
النووية لعدة قرون .ومن ثم ال توجد حاجة ماسة إلى
مفاعالت التوليد .غير أن لديها العديد من المزايا
الجذابة من الناحية الفنية ،بما فيها األداء الممتاز

يكم ل
الجدير بالذكر هنا ،أن الغاز الطبيعي
ّ
مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة ،حيث تتمتع
محطات الغاز الطبيعي بمعدالت نمو سريعة،
وتكاليف رأسمالية منخفضة .كما تلبي طاقة
الغاز الطبيعي الحاجة المتزايدة لقدرات تتابع
األحمال الناجمة عن ارتفاع حصص مصادر الطاقة
المتجددة المتقطعة .وقد أدت هذه التطورات إلى
حدة المنافسة ،وأبطأت وتيرة الخطط الرامية
زيادة ّ
إلى تشييد محطات طاقة نووية جديدة .و ألن الغاز
الطبيعي يعد وقود ًا أحفوري اً ،فإنه يتطلب احتجاز
وتخزين ثاني أكسيد الكربون المجدي من الناحية
التجارية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.

قائما
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عالوة على ذلك ،فإنه ينبغي معالجة تسرب غاز
الميثان على طول سلسلة إمدادات الغاز ،ألن لغاز
الميثان تأثير مناخي أعلى بكثير في كل جزيء من
ثاني أكسيد الكربون. 19

والنفايات ذات المستوى اإلشعاعي العالي لعقود
قبل البدء في عملية التخلص منها .كما ينبغي
أن تكون المخزونات كبيرة بما يكفي لتبرير
فضال عن ضرورة توفير
إنشاء المستودع وتنفيذه،
ً
التمويل الكافي .وعادة ما يتم جمع األموال عن
طريق فرض رسوم على شركات الكهرباء النووية
إلدارة النفايات المشعة لكل وحدة من الطاقة
الكهربائية المولدة الحق اً ،ومن ثم تبقى األموال
المحصلة في حساب ضمان مجمد لبناء وإدارة
المرفق الجيولوجي لعدة عقود مقبلة.

فيما تتمثل أكبر عقبة كؤود أمام إنشاء محطات
الطاقة النووية بصفة عامة في ارتفاع التكاليف،
وتجاوزات تكاليف التشييد المرتبطة بأحدث
تصاميم المفاعالت .كما يمكن أن ُت عزى
بعض حاالت التأخير إلى زيادة الرقابة والقواعد
التنظيمية ،ال سيما فيما يتعلق باألمان
(.)Iurshina et al. 2019; Eash-Gates et al. 2020
ومع ذلك ،فإن سوء أداء الموردين ،واالستخفاف
بأهمية التحديات التي تواجه بناء محطات الطاقة
النووية الجديدة في البيئات الوطنية المختلفة
يعتبران عامالن أساسيان في حاالت التأخير
هذه .أيضا تشمل األمثلة على التجاوزات مفاعل
أوكيلوتو ( )Okiluotoالفنلندي كما تناولنا
بالنقاش آنفا ،الذي ارتفعت تكاليفه إلى أكثر من
فضال عن تضاعف
ثالثة أضعاف التقدير األولي،
ً
الوقت الالزم النتهاء التشييد بثالث أضعاف ،من
عام ا .بينما تجاوز التكاليف
خمسة أعوام إلى ً 17
الحالية لمفاعل (فالمنفيل)Flamanville /
الفرنسي  4.5ضعف التكلفة المقدرة له ،متزامنا
عام ا (NEA
مع التأخر في عملية اإلنجاز لمدة ً 11
.)2020; WNN 2021

مأمونية تشغيل محطات الطاقة
النووية:

أخيرا ،هنالك عقبة أخرى تتمثل في التصور العام
ً
تقني
حل
يوجد
ال
"بأنه
القائل
االنتشار
الواسع
ّ
عملي مجد للتخلص من النفايات المشعة"،
ّ
ولعل منشأ هذا التصور يعود لعدم وجود مرافق
للتخلص الجيولوجي من النفايات .غير أن عدم
وجود هذه المرافق ال يعني بالضرورة أنها غير
مجدية من الناحية الفنية .عوض ًا عن ذلك ،قللت
معظم الدول من أهمية التحدي المتمثل في إيجاد
منطقة ،أو دولة ،أو مجتمع على استعداد ليكون
موقعا للمستودع .بل حتى أن بعض الدول لم تقم
بتنفيذ مرافق التخلص الجيولوجي من النفايات،
ألنه يتعين تبريد الوقود النووي المستنفد

يتم قياس خطورة أي حدث من خالل تقييم احتمال
وقوعه وما يترتب عليه من عواقب محتملة .أما
فيما يتعلق بمحطات توليد الطاقة النووية ،فإن
نسبة المخاطر تكون متدنية للغاية ،ولكنها ال
تعد منعدمة .ومع ذلك ،يشعر عامة الجمهور بقلق
مبرر إزاء العواقب المحتملة لوقوع حادث نووي بغض
النظر عن احتمالية وقوعه .باإلضافة إلى ذلك،
كثيرا ما يعجز الناس عن فهم معاني االحتماالت
المتدنية للغاية لوقوع الحوادث النادرة بكل أنواعها،
بما فيها الحوادث النووية  .20وتشير التقديرات إلى
أن احتمال وقوع حادث نووي هو واحد في  10,000أو
أقل في السنة لكل مفاعل .وينطبق هذا االحتمال

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

من جانب آخر ،تميل الدول إلى تأخير اتخاذ القرارات
المتعلقة بهذا المستودع ألنه يتعين عليها أن
تقرر ما إذا كان ينبغي استخدام دورات الوقود
النووي المغلقة ،أم المفتوحة .فيما يجري في
بعض الحاالت ،تفسير حاالت التأخير هذه من
خالل إمكانية اعتبار الوقود النووي المستنفد
قيم ا في يوم من األيام .ومع ذلك ،قد
موردا ً
ً
ُت عزى بعض حاالت التأخير إلى تجنب السياسيين
التخاذ القرارات التي ال تتمتع بشعبية وليس لها
مردود على المدى القريب .والشاهد هنا ،أن كل
هذه العوامل أدت إلى تأخير تنفيذ حلول التخلص
النهائي من النفايات المشعة.
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على برنامج الطاقة النووية الجيد اإلدارة باستخدام
المفاعالت الحالية (،)True and Butler 2020
في حين تكون احتمالية الوقوع أدنى بالنسبة
للتصاميم المتقدمة الحديثة (.)NEA 2016
نظرا لتركيز الجمهور على فرصة حدوث عواقب
ً
إشعاعية كبيرة ،فإن من المفيد استعراض أهم
الحوادث النووية التي وقعت حتى اآلن ،وتتمثل
هذه الحوادث في حادثة جزيرة "ثري مايل" في عام
 ،1979وحادثة "تشيرنوبيل" في عام  ،1986وحادثة
"فوكوشيما" في عام  .2011حيث تسببت حادثة
جدا من الوفيات
"تشيرنوبيل" في وقوع عدد قليل ً
المباشرة نتيجة للتعرض لإلشعاع (،)WHO 2006
أي وفيات عن حادثة "فوكوشيما"
فيما لم تسفر ّ
( .)IAEA 2011; UNSCEAR 2014بينما أسفرت
كلتا الحادثتين عن انبعاثات إشعاعية واسعة
النطاق من اإلشعاع منخفض المستوى ،فإذا
افترضنا أن آثارها الضارة ال حد أدنى لها ،فيمكننا
توقع أن تؤدي هذه الحوادث إلى آثار طويلة األجل
على الصحة العامة ،بما فيها حاالت السرطان .غير
أن لهذه اآلثار مستويات إصابة منخفضة ال يمكن
نظرا الرتفاع معدالت
مالحظتها بنحو مباشر
ً
اإلصابة بهذه األمراض الناشئة عن أسباب أخرى
( .)NRC 2006وباإلضافة إلى ذلك ،تسببت حادثتي
أيض ا في حدوث تلوث
"تشيرنوبيل وفوكوشيما" ً
كبير خارج الموقع لكل من األراضي والممتلكات.
في المقابل ،نجد أن حادثة جزيرة "ثري مايل" لم
يسفر عنها وقوع وفيات سواء في الموقع أو خارجه،
وعدم حدوث أي تلوث بالغ األهمية خارج الموقع
(لجنة تنظيم الطاقة النووية األمريكية .)1980
هدف ا
وكان الحد من مخاطر التلوث خارج الموقع
ً
فضال
أساسيا لمشغلي ومصممي المفاعالت،
ً
عن كونه المحرك الرئيسي لتصاميم المفاعالت
المتقدمة األكثر أما ًن ا التي يجري تطويرها في
كافة أنحاء العالم.
الجدير بالمالحظة ،أن أمان مفاعالت الطاقة النووية
يشهد تحسنا مطردا منذ عقود استناد ًا إلى
قائما
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تجربة التشغيل الفعلية ،وتتضمن هذه التجربة
بيانات حول األحداث التشغيلية غير االعتيادية،
وحاالت تعطل المعدات ،وأخطاء المشغلين،
وعمليات استرداد الخدمة (NEI 2020; True and
 .)Butler 2020كذلك خضعت معظم التقنيات
المتقدمة ،مثل الطائرات التجارية ،والعمليات
الجراحية المعقدة والتدخل ّي ة ،إلى إدخال العديد من
التحسينات فيما يتعلق باألمان .وبالتالي ،فإن
المفاعالت النووية العاملة حال ًي ا تعد أكثر أما ًن ا من
المفاعالت التي كانت تعمل منذ سنوات مضت،
كما أن تصاميم المفاعالت المتقدمة األحدث
تعتبر أكثر أما ًن ا من سابقاتها.
قد يستمر وقوع حوادث كبيرة في مفاعالت
الطاقة النووية ألسباب متنوعة ،وقد تتضمن هذه
األسباب أعطال المعدات ،وأخطاء المشغلين أو
عمليات الصيانة ،وعيوب التصميم ،واألخطاء
في التشييد ،واالختيار السيئ للموقع ،أو سوء
التصميم الهندسي .كما يمكن أن تتسبب
العديد من العوامل األساسية المتصلة بالحوكمة
في وقوع هذه الحوادث متضمنة ضعف النظام
التنظيمي .وقد ينطوي أي حادث على مزيج من
هذه العوامل ،لذلك يهدف مهندسو ومنظمو األمن
الصناعي إلى تقليص هذه العوامل ،أو القضاء على
أكبر عدد ممكن منها.
غير أن تحسينات كثيرة أدخلت في كل من هذه
المجاالت التقنية في كافة أنحاء العالم على مدى
العقود القليلة الماضية .ونشأت هذه التحسينات
من أوجه التقدم في الهندسة ،والدروس المستفادة
من التجارب السابقة ،مما أدى بدوره إلى إدخال
تغييرات في التصاميم والعمليات واألنظمة.
وتعد البيانات المستمدة من هذه التحسينات
قاطعة ال جدال فيها ( ،)IAEA 2021bإال أن احتمال
ً
وقوع الحوادث وإطالقها لنشاط إشعاعي خطير
ال يزال أمر ًا محتمل الحدوث .بيد أن وقوع مثل
هذه الحوادث تعد أقل احتمالية بكثير مقارنة بما
كانت عليه في الماضي .كما ستكون العواقب
اعتداال مما كانت عليه قبل
المترتبة عليها أكثر
ً
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اعتماد التطورات الرئيسة في مجاالت الهندسة،
والتدريب ،والتنظيم ،وغيرها من العوامل .وقد
الحظت األوساط الهندسية في كافة أنحاء العالم
هذه االتجاهات ،ويعملون باستمرار ليس من أجل
الحفاظ على أمان أسطول التشغيل فحسب ،بل
أيضا لزيادة معدالت تحسينها.
من جانب آخر ،ستكون تصاميم المفاعالت
المتقدمة الجديدة لكل من المحطات الكبيرة
والصغيرة أكثر أما ًن ا .حيث تضمنت هذه التصاميم
ومنذ البداية ،رؤى وتحسينات رئيسة ،في حين
أن المفاعالت القديمة كانت بحاجة إلى التعديل
الالحق لها .كما تتميز التصاميم الجديدة على
وجه الخصوص بأنظمة أمان يمكن التحكم فيها
بسهولة أكبر ،وتعتمد هذه األنظمة على أنظمة
المعلومات الحاسوبية لمساعدة المشغلين ،على
غرار األنظمة المماثلة المستخدمة في الطائرات
التجارية .كما أن هذه التصاميم تعد أقل اعتماد ًا
على إجراءات المشغلين ،فضال عن احتوائها بصفة
21
عامة على المزيد من سمات األمان السلبي
(.)NEA 2016

وإنما يتمثل أحد العناصر األساسية لهذا البرنامج
 ال سيما في الدول الوافدة جديد ًا – في وجودمجموعة كاملة من عناصر الحوكمة الضرورية.
وينبغي أن يتصدى هذا البرنامج للفساد ،وأن
يشجع على اإلبالغ عن المشكالت بدون أخطاء عند
نشوئها .كما ينبغي أن يحلل البرنامج أسباب هذه
المشكالت ،وسبل عالجها المحتملة ،وأن يعمل
على إثراء نهج التعلم من اآلخرين (.)INSAG 1991
كذلك يوجد في كل الدول شرط أساسي آخر متمثل
في ضرورة وجود وكالة تنظيمية وطنية قوية
مخولة بتنفيذ وإنفاذ القواعد واألنظمة المناسبة.

الطاقة النووية وانتشار األسلحة
النووية:

عالوة على ذلك ،ينبغي أن تحقق المفاعالت
المعيارية الصغيرة الجديدة أدا ًء أفضل فيما يتعلق
باألمن واألمان ،مقارنة بتصاميم المفاعالت
عادة ما تكون لدى هذه
الكبيرة الجديدة .إذ
ً
المفاعالت الصغيرة طاقة حرارية وميكانيكية
داخلية أقل إلدارتها ،وتكون سمات تصميمها
الحراري الهيدروليكي والميكانيكي والكهربائي
أكثر بساطة .ومن شأن هذه السمات والمزايا الحد
من احتمالية حدوث إطالق انبعاث إشعاعي عرضي.
عالوة على ذلك ،وإذا ما وقع حادث ما ،فستكون
العواقب الخارجية الناجمة عنه أقل ضرر ًا بكثير
بسبب تدني مستويات مخزونات المواد المشعة
الموجودة في المفاعالت المعيارية الصغيرة (NEA
.)2016

كان من المسلم به على نطاق واسع بعد فترة
وجيزة من اكتشاف االنشطار النووي ،أنه يمكن
استخدام كثافة طاقته الكبيرة لألغراض السلمية،
ولصنع األسلحة النووية ،على حد سواء ،حيث تعد
كثافة طاقة االنشطار النووي أكثر من مليون
مرة مقارنة بطاقة الفحم .وقد ظهرت مباشرة
بعد الحرب العالمية الثانية ،مبادرات سياسية
هامة بين الجهات الفاعلة العالمية تهدف للترويج
لفكرتين في نهاية المطاف .أوال ،أنه ال ينبغي
ربط االستخدامات السلمية لالنشطار النووي
بتطبيقات األسلحة النووية .ثاني اً ،أنه يجب اعتماد
وإنفاذ االتفاقات الدولية لضمان تحقيق تلك
النتيجة .وجرى الترويج لهذا النهج ألول مرة في
الواليات المتحدة األمريكية بالتزامن مع تقرير
لجنة "أتشيسون-ليلينثال"Barnard et al.( 22
 ،)1946وقد اقترح هذا التقرير مراقبة االنشطار
النووي في كافة أنحاء العالم ،لضمان تشجيع
االستخدامات السلمية ،وكان هدفه يتمثل في
التخلي عن تطوير األسلحة النووية في نهاية
المطاف من خالل إبرام اتفاق متبادل واسع
النطاق ،يتضمن تفكيك المخزونات الحالية.

إال أن تنفيذ برنامج للطاقة النووية يتمتع بسجل
أمان قوي ال يتطلب وجود أحدث التقنيات فحسب،

غير أن االتحاد السوفيتي السابق لم يوائم
سياساته مع سياسات القوى النووية الكبرى

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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األخرى ،مما أدى إلى القضاء على أهداف الخطة.
وقد أسفر ذلك عن بروز سباق للتسلح النووي
بين كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
السوفيتي السابق بصفة أساسية ،ولكن سرعان
ما شمل أيضا المملكة المتحدة وفرنسا والصين.
ثم شرعت في غضون سنوات قليلة الحقة ،عدة
دول أخرى في تطوير برامج األسلحة النووية ،إال أن
معظم هذه البرامج وليس جميعها ،إما ألغيت أو لم
تكتمل.
كما ألقى الرئيس األمريكي أيزنهاور في عام
 ،1953خطابه الشهير المعروف باسم "تسخير
الذرة من أجل السالم" أمام األمم المتحدة في
نيويورك ،وشجع هذا الخطاب استخدام الطاقة
النووية في التطبيقات السلمية على نطاق واسع
من خالل اقتراح ما أسماه "بالصفقة الكبرى" .وعلى
وجه التحديد ،فإن أي دولة تتعهد صراحة بأنها لن
تسعى للحصول على األسلحة النووية فإنها تضمن
بذلك الوصول إلى التقنيات التي تقوم عليها
االستخدامات السلمية للطاقة النووية .وكانت هذه
التقنيات باألساس متمثلة في مفاعالت نووية
لتوليد الطاقة الكهربائية ،والتقنيات التي تدعم
التطبيقات ،واالستخدامات الطبية والصناعية
واستخدامها في مجال البحوث (Eisenhower
.)1953
أيضا جرى تضمين السمات األساسية لهذه
"الصفقة الكبرى" في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية المنشأة حدي ًث ا ( ،)UNTC 1957وفي معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية لعام NPT( 1968
 .)1968وقد استحوذت هذه المعاهدة صراحة
على مقايضة الصفقة بترتيب اتفاق ملزم بين
الموقعين عليها .كما أنها تطلب من الدول التي
تمتلك أسلحة نووية أن تعمل على نزع السالح
العام والكامل .إال أن األهم من ذلك ،أن معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية اعترفت بوجود تمييز
حاسم بين الدول المعلنة لحيازتها لألسلحة
النووية (أي الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد
السوفيتي السابق ،والمملكة المتحدة ،وفرنسا،
قائما
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والصين) وبقية دول العالم .وبعد فترة وجيزة من
توقيع هذه المعاهدة ،قامت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بتطوير برنامج تفتيش واسع النطاق ،وكان
الغرض من هذا البرنامج يتمثل في ضمان عدم
استخدام أي من الدول الموقعة على المعاهدة،
إلى جانب الدول المعلنة عن حيازتها لألسلحة
النووية ،على عناصر من برنامجها السلمي لتطوير
األسلحة النووية.
كذلك قد يستخدم برنامج األسلحة تقنية مفاعالت
الطاقة النووية مباشرة من أجل صنع مواد لألسلحة.
ولكن من الناحية العملية ،فإن الصلة بين الطاقة
النووية وتقنيات األسلحة النووية ال تشير فقط إلى
وبدال من ذلك،
وجود مثل هذه الروابط الصريحة.
ً
تنشأ روابط أقل مباشرة ،ألن كال التقنيتين لهما
قواعد معرفية مشتركة ،وقدرات تجارية وصناعية
مشتركة .وتشمل هذه الروابط غير المباشرة القدرة
على تخصيب تركيز "اليورانيوم "235-االنشطاري
في اليورانيوم ،والقدرة على إعادة معالجة وقود
المفاعل المستنفد الستخراج "البلوتونيوم"239-
القابل لالنشطار .ويمكن استخدام كلتا القدرتين
إما لألغراض السلمية ،أو لبرامج األسلحة الموازية.
أما فيما يتعلق بالتخصيب وإعادة المعالجة،
فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشدد على
عمليات التفتيش باعتبارها النهج الذي يكفل عدم
تنفيذ برنامج لألسلحة النووية ،وتشمل عمليات
التفتيش هذه على برامج الطاقة النووية التجارية
للدول.
باإلضافة إلى ذلك ،كان لمبادرات السياسة
العالمية على مدار نصف قرن من الزمان أو أكثر
بعد الحرب العالمية الثانية ،وللجهود الفنية
المتعلقة بعدم االنتشار تركيز رئيسي واحد أو
شبه حصري .إذ كانت تهدف إلى منع الحكومات
الوطنية من السعي إلى امتالك قدرات في مجال
األسلحة النووية (على سبيل المثال :دراسة Schock
 ))]et al. [2004وعلى الرغم من أن إمكانية قيام
كيان غير حكومي يضطلع بمهام متابعة األسلحة
النووية لم يتم تجاهلها مطلق اً ،إال أنها لم تحظ إال
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بقدر يسير من التركيز في كل مكان تقري ًب ا حتى
حلول يوم  11سبتمبر من عام  .2001ومنذ ذلك
الحين ،حظي انتشار األسلحة النووية بمزيد من
االهتمام من الجهات الفاعلة غير الحكومية .حيث
بينت الهجمات اإلرهابية التي وقعت على مدينة
نيويورك وواشنطن العاصمة في ذلك اليوم إلى
عدم وجود حدود الستخدام اإلرهاب ،كما أن بإمكان
الجهات الفاعلة غير الحكومية محاولة الحصول على
سالح نووي الستخدامه في تنفيذ عمل إرهابي.
ومنذ ذلك الحين ،حظي انتشار األسلحة النووية
بمزيد من االهتمام من جانب الجهات الفاعلة غير
الحكومية و استمر إلى يومنا هذا.
على الرغم من أن النظرة الشاملة لقضايا انتشار
األسلحة النووية تقع خارج نطاق هذه الدراسة ،إال
أن هنالك نقطة واحدة ذات أهمية بالغة .فباإلضافة
إلى الدول األصلية الحائزة على األسلحة النووية
(نقصد بذلك الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
السوفيتي السابق "روسيا" ،والمملكة المتحدة،
وفرنسا ،والصين) ،فإن أربع دول أخرى تمتلك اآلن
أسلحة نووية ،تتمثل هذه الدول في إسرائيل،
والهند ،وباكستان ،وكوريا الشمالية .عالوة على
ذلك ،نفذ عدد قليل من الدول برامج أسلحة لكنها
تخلت عنها قبل إحراز تقدم كبير فيها.
غير أنه تجدر اإلشارة إلى عدم نجاح أي دولة في
استخدام محطات توليد الطاقة النووية بوصفها
عنصر ًا رئيس ًا لبرامجها المتعلقة باألسلحة النووية.
حيث إن من المفهوم بالضرورة أن تطوير األسلحة
النووية من خالل البناء على برنامج للطاقة النووية
(مثل استخدام البلوتونيوم المستخرج من إعادة
معالجة الوقود التجاري) يعد أمرا شديد الصعوبة.
وتعتبر هذه العملية صعبة من الناحية الفنية ،ومن
حيث التكاليف ،والجداول الزمنية .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن الدول غالب ًا ما ترغب في إخفاء برامجها
المتعلقة باألسلحة النووية عن أنظار العالم.
وبالتالي ،فإن استخدام الطاقة النووية في تطوير
نهج ا يرجح أن تستخدمه
مواد هذه األسلحة ال يعد ً
دولة تواقة إلى تطوير أسلحة نووية .وتنطبق هذه
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

الفرضية حتى في حالة غياب ضمانات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الضمانات.

األنظمة الدولية للطاقة النووية:
بما أن تنظيم األمان النووي يعد مسؤولية الوالية
القضائية الوطنية التي يعمل في إطارها المفاعل
النووي .بالتالي ،فإن معايير األمان ،والتنظيم،
واإلنفاذ ،وثقافة األمان ،تتفاوت بين الدول .غير
أن إحدى المالحظات الجديرة باالهتمام في هذا
أي حادث
الصدد ،تتمثل في أنه يترتب على وقوع ّ
أي دولة آثار هامة على الصعيد الدولي.
نووي في ّ
وعلى الرغم من أن هذه اآلثار تكون أكبر بكثير إذا
ما تجاوزت االنبعاثات المشعة الحدود الوطنية،
إال أنها تظل قائمة حتى لو لم تتجاوز هذه الحدود.
وبالتالي ،فإن للتعاون الدولي دور هام لتحسين
أنظمة األمان ،وتوفير الضمانات الكفيلة بأن برامج
الدول األخرى آمنة بالدرجة الكافية ،وأنها ال تشكل
تهديدات عابرة للحدود .وعلى الرغم من وجود تعاون
كبير في هذا الصدد ،إال أنه يمكن تقديم حجة قوية
مفادها أن الفوائد ستكون أكبر إذا ما زادت وتيرة
هذا التعاون الدولي .وعلى وجه الخصوص ،ستعود
الترتيبات الدولية الدائمة والفعالة واإللزامية
بالفائدة.
قد يكون وجود نظام دولي حقيقي لألمان أكثر
فعالية إذا أمكن إنشاؤه .ومن األمثلة على ذلك
الطريقة التي يتم بها تحقيق السالمة الجوية
التجارية الدولية وضمانها من خالل مجموعة من
االتفاقيات والمعايير الدولية ،وإن كانت تنفذ
على أساس كل بلد على حدة .وبالمثل ،في حالة
الطاقة النووية ،وحتى إذا كانت المسؤولية عن
تنظيم األمان ينبغي أن تظل مسؤولية كل دولة
وحدها ،فسيكون لمثل هذا النظام التعاوني فوائد
واضحة ،حتى وإن لم يبد تحقيقه ممكن ًا على
المدى القصير.
أما في يومنا هذا ،فإن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تضطلع بهذا الدور إلى حد ما ،وقد رعت
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الوكالة اتفاقيات األمان وتنشر باستمرار أفضل
الممارسات ألعضائها .كما أنها ترسل بنا ًء على
الطلب الطوعي المقدم من دولة عضو ،بعثات
لمراجعة األمان ولتفتيش المرافق النووية المحلية،
أو مراجعة وكالة التنظيم النووي للدولة المعنية،
غير أنه يمكن تحقيق المزيد .وقد يكون نموذج
متمثال في الدور القوي
العمل المستقبلي
ً
والمقبول دولي ًا الذي تضطلع به الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في ضمان عدم انتشار األسلحة
النووية.

وتؤدي دور ًا استشاري ًا إذا طلبت دولة ما المساعدة.
لذا نقترح تعديل وتوسيع نطاق دور الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .وعلى الرغم من أن اإلنفاذ القانوني
سيظل مسؤولية فرادى الدول ،إال أنه يوصى بإجراء
عمليات التفتيش والرقابة الدولية اإللزامية لتحديد
مواطن األداء الضعيف ،ونشر أفضل الممارسات.
إذ يمكن لمثل هذا البرنامج زيادة معدل الثقة بدرجة
كبيرة في كافة أنحاء العالم بعدم وقوع حادث نووي
كبير ترتبط به تكاليف اجتماعية واقتصادية.

كما تمثلت إحدى الخطوات الرئيسة في االتجاه
الصحيح في إبرام "االتفاقية الدولية لألمان النووي"
في منتصف حقبة التسعينيات (CNS 1994,
 )2017وتضطلع اتفاقية األمان النووي بدو ٍر هام
في مساعدة فرادى الدول على تحقيق مبادئ األمان
األساسية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
( .)IAEA 2006aويتمثل جزء من الهدف المعلن
لالتفاقية الدولية لألمان النووي في "تحقيق
عال من األمان النووي في
والحفاظ على مستوى ٍ
كافة أنحاء العالم من خالل تعزيز التدابير الوطنية
والتعاون الدولي" ( .)CNS 2017وتحقيق ًا لهذه
الغاية ،يتعين على كل دولة طرف في اتفاقية
األمان النووي أن تضع وتحافظ على بعض التدابير
التشريعية والتنظيمية واإلدارية ،التي تهدف إلى
تعزيز أمان وأمن المفاعالت النووية لكل دولة .عالوة
على ذلك ،ينبغي على كل دولة إعداد وتقديم تقرير
وطني مرة كل ثالث سنوات .ويجب أن يقدم هذا
التقرير أدلة على كيفية الوفاء بالتزامات الدولة إزاء
اتفاقية األمان النووي استناد ًا إلى مبادئ األمان
األساسية للوكالة .ولعل من بين أهم هذه التزامات
االمتثال ألحكام "مراجعة األقران" التي يقوم بها
ممثلو الدول األخرى.

كما أنه ليس من الواقعي في الوقت الحالي أن
نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضطلع
بدور الوكالة التنظيمية الفعلية لألمان ،غير أن
توسيع نطاق دورها من خالل اتباع نهج تدريجي يعد
أمر ًا ممكن التحقيق .إذ يمكن التباع هذا النهج أن
يؤدي تدريجي ًا إلى تحسين األمان في كافة أنحاء
مزيدا من الضمانات بأنه
العالم .فضال عن توفيره
ً
سيتم تحديد الحلول التوفيقية المتعلقة باألمان
ومعالجتها ،إما من خالل المبادرة الطوعية من دولة
ما ،أو عبر الضغوط الدولية .ولعل أهم مبادرة جديدة
نوصي بها تتمثل في جعل خدمات مراجعة األمان
بدال
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلزامية ً
من أن تكون طوعية .وتشمل هذه الخدمات خدمة
المراجعة التنظيمية المتكاملة 23التابعة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وفريق بعثة مراجعة األمان
أيض ا برنامج التقييم الذاتي
التشغيلي ، 24وتشمل ً
المستقل لثقافة األمان النووي ،25وبرنامج مراجعة
األقران لتجربة أداء األمان التشغيلي . 26فإذا تم
تنفيذ هذه البرامج في كل مكان ،فإن بإمكانها
مساعدة كل الدول على تحقيق مستويات عالية من
األمان ،كما أن من شأنها طمأنة المجتمع الدولي
حيال برامج الطاقة النووية لكل الدول وأنها ذات جودة
عالية ،وتستفيد من المعارف والخبرات العالمية.

كذلك تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة
برامج لمساعدة الدول في تحقيق وتحسين أمان
مفاعالتها النووية .غير أن الوكالة ال تمتلك في
أي اختصاصات لإلنفاذ القانوني
الوقت الحالي ّ
لتدابير األمان ،وإنما يكون دورها استشاري ًا بحت اً،

بينما قد تظل تدابير اإلنفاذ القانونية الدولية،
مثل فرض العقوبات ،بعيدة المنال .إال أنه بإمكان
عمليات المراجعة ،والتفتيش ،والرقابة اإلجبارية
فحص ا دول ًي ا حيو ًي ا لضعف األداء في مجال
أن توفر
ً
األمان .ويمكن لهذه العمليات تحديد التغييرات

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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الواجب إدخالها لمعالجة المشكالت حال نشوؤها.
وحتى إذا كانت النتائج التي تنجم عن هذه
المراجعات تعد غير قابلة للتنفيذ ،إال أنه يمكنها
إطالع مشغلي المحطات بشأن التحسينات
المحتملة التي يتم إدخالها على تدابير األمان.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

فضال عن إمكانية خلقها لضغوط من األقران من
ً
المنظمات األخرى العاملة في مجال المفاعالت
لتتوافق مع المعايير الدولية العامة.
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أثار التحدي المتمثل في ضمان التخلص اآلمن
والمأمون والميسور التكلفة من الوقود النووي
المستنفد ،والنفايات المشعة الناجمة عن
المفاعالت النووية الكثير من الجدل .ويتمثل
الرأي األكثر شيوع ًا في المجتمع النووي في أن
هذا التحدي يعد تحدي ًا اجتماعي ًا في المقام األول،
أوال ،تعد كميات هذه النفايات منخفضة
لسببينً :
مقارنة بالكميات الناجمة عن مصادر الطاقة
الحجم
ً
البديلة .ثاني اً ،تم تطوير ُن هج للتخلص من النفايات
مجدية من الناحية التقنية ،وتتميز بمعقولية
أسعارها ،ويجري تحسينها بصفة مستمرة.

االنشطار ،ومن ثم يبلغ مخزون النفايات شديدة
السمية حوالي  1.5طن لكل جيجاواط/سنة .ورغم
أن النفايات المشعة تتحلل بمرور الوقت ،إال أنه
يمكن لهذا التحلل أن يستغرق مئات اآلالف من
السنين بالنسبة لبعض العناصر ،ويعتبر التخلص
اآلمن في المستودعات الجيولوجية العميقة
التي يمكنها أن تكون مستقرة خالل هذا اإلطار
الزمني بمثابة االستراتيجية المقبولة إلدارة
النفايات للحكومات في كافة أنحاء العالم (NEA/
 .)OECD 2020ويجري تنفيذ مثل هذه المرافق ،أو
أنها بلغت مراحل متقدمة من الدراسة والمراجعة
التنظيمية في بعض الدول ،مثل فنلندا وفرنسا
والسويد.

نظر ًا الحتواء الوقود النووي على كثافة عالية
للطاقة ،لذا فإن محطات توليد الطاقة النووية تنتج
كميات أقل بكثير من النفايات لكل كيلوواط/
مقارنة بمحطات الوقود األحفوري ،أو مصادر
ساعة
ً
الطاقة المتجددة .غير أن المقارنة األكثر موضوعية
تتمثل في إعادة النفايات التي تنتجها محطة توليد
الطاقة الكهربائية إلى حالتها الطبيعية .ذلك أن
عامال رئيس اً،
أيض ا
درجة سمية هذه النفايات تعتبر ً
ً
ألن درجة هذه السمية ،إلى جانب حجم النفايات،
يحددان جدوى حلول التخلص اآلمن منها ،والقدرة
على تحمل تكاليفها.

بالمقارنة مع ما سبق ،تحتوي بعض وحدات الطاقة
الشمسية على مواد يحتمل أن تكون خطرة وال
تتحلل بمرور الوقت ،ولعل أحد األمثلة على ذلك
مادة "الكادميوم" التي تعتبر مادة كيميائية
شديد السمية وتستخدم في تصنيع ألواح الطاقة
الشمسية ذات الغشاء الرقيق ،ومن المفيد إجراء
مقارنة كمية لها مع النفايات النووية السامة.
تمتلك مزرعة ""Desert Sunlight Solar Farm
للطاقة الشمسية الواقعة في صحراء "موييف"
والتي تبلغ طاقة ذروتها القصوى  550ميجاواط،
نحو ثمانية ( )8ماليين لوح ًا للطاقة الشمسية،
ويبلغ مخزونها من مادة "الكادميوم" حوالي 40
ط ًن ا ( .)McCombie and Jefferson 2016إال أنه إذا
لم يتم إعادة تدوير هذا "الكادميوم" بالكامل بعد
انقضاء العمر التشغيلي االفتراضي للمحطة
عام ا ،فستبلغ مخزونات النفايات السامة
البالغ ً 25
لكل سنة بالجيجاواط حوالي  6أطنان ،حتى
في ظل االفتراض المتفائل القائل بأن المحطة
ستعمل بكامل طاقتها بنسبة  ٪50من الوقت.
وخالف ًا للمفاعالت النووية الموصوفة أعاله ،فإنه
ال يشترط على مزرعة الطاقة الشمسية أن تعد
تدابير فنية ومالية إليقاف تشغيلها والتخلص من
نفاياتها.

كمية النفايات:

يولد مفاعل الماء الخفيف البالغة قدرته 1000
مترا
ميجاواط ،ما يتراوح ما بين  200إلى ً 350
مكع ًب ا من النفايات المنخفضة والمتوسطة
الحجم ،ونحو  25ط ًن ا من الوقود النووي المستنفد
سنو ًي ا .و ُت ترجم هذه الكمية إلى حوالي  1,500طن
عام ا
من الوقود النووي المستنفد على مدار ً 60
من العمر التشغيلي االفتراضي للمحطة .كما
تبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة خالل هذا العمر
التشغيلي حوالي  50جيجاواط/سنة بافتراض
عامل قدرة قدره  .٪80وبالتاليُ ،ي نشئ المفاعل
محددا للوقود النووي المستنفد يبلغ 30
مخزو ًن ا
ً
ط ًن ا لكل جيجاواط/سنة .وتتكون نسبة حوالي
 ٪5من هذا المخزون من "األكتينيدات" ،ونواتج
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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التخلص الجيولوجي باعتباره الحل
األمثل:
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية إلثبات أن الطاقة
النووية نظيفة ومستدامة ،في ضمان توافر اإلدارة
السليمة والموثوقة ،والتخلص من الوقود النووي
وأي نفايات مشعة عالية المستوى
المستخدمّ ،
ناتجة عن إعادة المعالجة .كما يوجد إجماع واسع
النطاق على أن تكون كل دولة مسؤولة عن ضمان
اإلدارة السليمة والمقبولة بيئ ًي ا للنفايات النهائية
والتخلص منها.
فيما يتمثل الحل العملي الوحيد المعترف به
للتخلص النهائي من المواد المشعة في وضعها
في التكوينات الجيولوجية العميقة التي ظلت
مستقرة لماليين السنين .إال أن هذا النطاق
الزمني يتجاوز بكثير األعمار النشطة "للنويدات"
المشعة المعمرة "أو طويلة العمر اإلشعاعي".
ويستخدم هذا الحل العلوم والتكنولوجيا
المتقدمة الحالية ،وال يتطلب باألساس تطوير
تقنيات أو مناهج علمية جديدة (.)IAEA 2020c
كما يعد التخلص الجيولوجي العميق بمثابة
السياسة الرسمية لكل الدول األعضاء في
مجموعة العشرين ،وكل الدول األخرى تقريب ًا التي
تستخدم محطات توليد الطاقة النووية أو تخطط
الستخدامها .وسيتم تشغيل أول مستودع من
هذا القبيل في فنلندا في غضون سنوات قليلة،
وسيعقبه قريب ًا مستودع آخر في السويد ،غير
أن العديد من المستودعات األخرى تم تأخيرها
ألسباب مختلفة ،يعود معظمها ألسباب غير
تقنية.
أما فيما يتعلق بجانب الممارسة العملية ،فال
تحتاج أي دولة إلى تطوير مستودعاتها الخاصة
للنفايات .إذ أن تنفيذ المرفق الجيولوجي للتخلص
من النفايات يعتبر مكلف ًا من حيث القيمة
المطلقة ،وتبلغ تقديرات التكلفة الوطنية الحالية
عدة مليارات من الدوالرات األمريكية .أما بالنسبة
لبرنامج كبير للطاقة النووية ،فال تمثل تكاليف
قائما
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التخلص هذه إال جز ًءا يسير ًا نسبي ًا من إجمالي
تكاليف األنشطة النووية .وتجدر اإلشارة إلى
أنه ليس باإلمكان جمع األموال الالزمة إال مقابل
فرض رسوم إضافية بسيطة فقط على الطاقة
الكهربائية المنتجة (.)NEA 2013
أما بالنسبة لبرامج الطاقة النووية الصغيرة التي
تحتوي على مفاعل واحد فقط ،أو بضع مفاعالت
نووية ،فإن تمويل المرفق الجيولوجي للتخلص من
النفايات الوطني يمثل تحدي ًا خطيراً ،فضال عن
احتمالية وجود تحد آخر يتمثل في تحديد المناطق
الجغرافية ،والبيئات الجيولوجية المالئمة إلقامة
المرفق الجيولوجي للتخلص من النفايات داخل
البلد المعني .ومن المقبول على نطاق واسع أن
المسؤولية النهائية إلدارة النفايات المشعة تقع
على عاتق الدولة المنتجة لها .وقد ورد ذلك على
سبيل المثال ،في االتفاقية المشتركة المبرمة
بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوقود
النووي المستنفد وإدارة النفايات المشعة (IAEA
 ،)1997والتوجيه المتعلق بإدارة الوقود النووي
المستنفد والنفايات الصادر عن المفوضية
األوروبية ( .)EC 2011ومع ذلك ،فإن من المسلم
به في كلتا الحالتين ،أنه يمكن في ظل ظروف
معينة ،تعزيز اإلدارة اآلمنة والفعالة للوقود النووي
المستنفد ،والنفايات المشعة من خالل اتفاقيات
ووفق ا لذلك ،كما هو مبين أدناه،
تشارك المرافق.
ً
قد تؤدي االتفاقيات المبرمة بين الدول ذات السيادة
في نهاية المطاف إلى إنشاء مستودعات متعددة
الجنسيات.

إستراتيجيات التخلص من النفايات
النووية:
يمكن تخزين الوقود النووي المستنفد أو النفايات
المشعة بأمان على سطح األرض لعقود ،أو حتى
لمئات السنين ،غير أن التخلص منها يعتبر أمر ًا
ضروري ًا في نهاية المطاف ،وقد حددت العديد من
الوثائق الفنية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة
الذرية ال ُن هج العامة لتنفيذ مرافق التخلص من
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النفايات النووية المطلوبة ،ونورد فيما يلي موجزا
لها:
الخيار األول ( - )1المرافق الجيولوجية
الوطنية للتخلص من النفايات :تشير
الجداول الزمنية النموذجية للتخطيط في البرامج
الوطنية للتخلص من النفايات ،إلى أن العملية
الكاملة إلنشاء المرافق الجيولوجية للتخلص منها
عام ا ،وتتضمن هذه العملية
تستغرق أكثر من ً 20
االختيار األولى لمفهوم التخلص ،وتصميم
المرفق ،واختيار الموقع وتحديد خصائصه ،وإنشاء
المستودع وتشغيله .وينبغي أن يبدأ الشروع في
وضع استراتيجية اإلدارة والتخلص من النفايات في
وقت مبكر للغاية في البرنامج الوطني للطاقة
النووية .كما ينبغي أن تبدأ العديد من األنشطة
ذات األهمية البالغة بحلول بداية البرنامج الوطني
للطاقة النووية ،وتشمل بناء الكفاءات الفنية
فع ال ،وجمع
الالزمة ،وإنشاء نظام تنظيمي ّ
األموال الالزمة لبناء وتشغيل المستودع في نهاية
المطاف.
الخيار الثاني ( - )2المناهج البديلة
للتخلص الجيولوجي من النفايات
النووية :يتنامى االهتمام بتطوير نهج واعد
يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بنموذج
المرافق "النموذجية" الجيولوجية للتخلص من
النفايات ،ويتكون هذا النهج من تعويم أنفاق
وكهوف على أعماق مائة متر .ويتمثل أحد هذه
الخيارات في التخلص من النفايات في اآلبار
العميقة .وقد تمت مناقشة موضوع التخلص من
النفايات عالية النشاط في اآلبار المحفورة على
عمق بضع كيلومترات في أوقات مختلفة على مدى
العقود الماضية .كما تتيح تقنية الحفر الحديثة
حفر اآلبار األفقية الطويلة وصوال إلى أعماق
بعيدة ،وتشير الدراسات األمريكية الحديثة إلى أن
التكاليف المقدرة للتخلص من النفايات في اآلبار
العميقة تعتبر جزء ًا بسيط ًا من الميزانيات الحالية
المخصصة لمرافق التخلص من األلغام (Deep
.)Isolation 2020
قائما
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الخيار الثالث ( - )3التخلص من النفايات
متعدد الجنسيات :من السمات الرئيسة
لبرنامج المرافق الجيولوجية للتخلص من النفايات
كبيرا نسب ًي ا من
أن التكاليف الثابتة تشكل جز ًءا
ً
إجمالي التكاليف .وتشمل التكاليف الثابتة كل
الخطوات التي يتعين اتخاذها ابتدا ًء من تحديد
الموقع ،إلى إنشاء ممرات الوصول أو األنفاق.
وتشمل التكاليف المتغيرة التي تتناسب مع
المخزونات ،وتكاليف حفر أنفاق أو كهوف التخلص
من النفايات ،وتغليفها وعمليات دفن النفايات.
ويمكن أن تؤدي مشاركة التكاليف الثابتة بين
الشركاء اإلقليميين ،أو متعددي الجنسيات الذين
يقومون بجمع مخزونات النفايات الخاصة بهم إلى
تحقيق وفورات حجمية مقدرة ،وبالتالي تحقيق
وفورات كبيرة بالنسبة لجميع المشاركين فيها.
يمكن تطوير مستودع متعدد الجنسيات
بأربع طرق ، 27على النحو التالي:
الخيار ( :)3aالمشاركة مع البرامج الصغيرة
األخرى ،تمت دراسة هذا النهج على نطاق واسع ال
سيما منذ أوائل القرن الحادي والعشرين .أصدرت
28
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورابطة أريوس
"Arius Association" (Chapman, McCombie,
 )and Verhoef 2013وفريق العمل التابع لمنظمة
تطوير المستودعات األوروبية 29العديد من
التقارير .كما نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وثيقتها التقنية ")TECDOC 1413" (IAEA 2004
التي تعد بمثابة ملخص شامل للعمل المنجز حتى
تاريخ نشرها ،كما أنها حددت اآلليات المحتملة
إلنشاء مستودعات متعددة الجنسيات ،وتناولت
منشورات الوكالة الالحقة التحديات المرتبطة
بالمشروع ومخاطره بمزيد من التفصيل (IAEA
.)2016b
الخيار ( :)3bاستخدام خدمة التخلص التجاري
من النفايات ،ولم تجر سوى قلة من الدراسات
المتعمقة عن هذا النهج ،وأنشأت حكومة جنوب
أستراليا في عام  2016هيئة ملكية (Royal
 )Commission 2016إلعادة النظر في إمكانية
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استضافة مستودع تجاري متعدد الجنسيات في
تلك الدولة .كما تناول مشروع اإلطار الدولي
للتعاون في مجال الطاقة النووية بالدراسة خيار
مؤخرا ،ودرس المشروع على وجه
الخدمة المقدم
ً
التحديد آليات التمويل الممكنة (.)RNSWG 2016
الخيار ( :)3cاستخدام خدمات االسترجاع أو
التخلص من األثر التي يوفرها موردو الخدمة
النووية األوسع نطاقا ،مثل :تشييد وبناء محطات
الطاقة ،أو تصنيع وقود المفاعالت ،أو عمليات
إعادة المعالجة .إال أن الحل المنطقي للتخلص من
الوقود النووي المستنفد للبرامج النووية الصغيرة
أو الجديدة يتمثل في قيام موردي هذه الخدمات
أي من عناصر الوقود المستنفد ،ومن
باسترجاع ّ
ثم يقوم الموردون بعد ذلك بإدارة هذه العناصر إلى
جانب المخزونات األكبر حجما من خالل برامجهم
الخاصة ومستخدمي االسترجاع اآلخرين عبر أحد
الخيارات األخرى.
الخيار ( :)3dإضافة إلى الدولة التي تقوم فعليا
بتنظيم المرفق الجيولوجي للتخلص من النفايات
على نطاق واسع ،يمكن أيضا تقديم هذا الخيار
بوصفه خدمة تجارية ،تماما مثل حال الخيار (.)3b
بل إن الحالة االقتصادية تعد أبسط بكثير ألن
التكاليف الحدية التي يتحملها متعهد التخلص من
النفايات تعتبر ضئيلة ،بينما تكون الوفورات التي
تحصل عليها الدولة المستخدمة الصغيرة كبيرة
نوعا ما.
ال تعد هذه الخيارات متنافية بحيث يدحض بعضها
بعض اً ،إذ يمكن بالنسبة للدول الوافدة جديد ًا أن
تترك اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالمستودعات
مفتوح ًا لبعض الوقت ،والبدء في تنفيذ برنامج
وطني متضمن ًا بناء القدرات والتمويل ،مع اإلبقاء
قائمة باعتبارها
على الخيارات متعددة الجنسيات
ّ
استراتيجية ذات مسار مزدوج.
سيكون التباع النهج اإلقليمي للتخلص من
النفايات باستخدام المستودعات متعددة
الجنسيات أهمية مباشرة للدول الوافدة جديد ًا التي
قائما
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تتوقع الحصول على محطة واحدة فقط ،أو بضع
محطات لتوليد الطاقة النووية .ولن يكون لهذه
الدول سوى قدر ضئيل للغاية من النفايات النووية
غير الكافية للتبرير االقتصادي لوجود مرفق
وطني جيولوجي للتخلص من النفايات .غير أن ثمة
خيار آخر بالنسبة للدول الوافدة جديد ًا ذات القدرات
النووية المحدودة ،يتمثل في استخدامها ألحد
المفاهيم العديدة لتصميم المفاعالت المعيارية
الصغيرة الجاري تطويرها في الوقت الراهن .إذ
يمكن باستخدام هذا الخيار ،ألي دولة إعادة شحن
النواة الكاملة للمفاعالت المعيارية الصغيرة
إلى الدولة الموردة في نهاية العمر التشغيلي
بدال من ذلك ،شحن
االفتراضي لهذه النواة .ويمكن ً
النواة إلى بلد طرف ثالث يرغب في تنفيذ إنشاء
المستودعات متعددة الجنسيات ،وقد يكون هذا
النهج من أكثر االستراتيجيات الواعدة إلدارة الوقود
النووي ،وقد يوفر قوة دافعة للتعاون اإلقليمي في
هذا الصدد.
تتمثل حجة أخرى تساق أحيانا لتنفيذ المستودعات
متعددة الجنسيات ،في المخاوف األمنية
اإلقليمية ،وتنطبق هذه الحجة بصفة خاصة في
المناطق التي تفكر فيها العديد من الدول في
بدء برامج ًا وطني ًا للطاقة النووية (على سبيل
المثال :جنوب شرق آسيا ،أو الشرق األوسط
فضال عن أن المجتمع الدولي
وشمال إفريقيا).
ً
لعدم انتشار األسلحة النووية قد يدعم فكرة دمج
المرافق الحساسة في عدد أقل من المواقع ،بما
فيها مرافق التخلص الجيولوجي من النفايات.
وأخيرا ،وعلى الرغم من أن هذا التقرير يركز
ً
بالدرجة األولى على الدول التي تملك أو ترغب
في امتالك الطاقة النووية ،إال أن بإمكان إنشاء
المستودعات متعددة الجنسيات أن تقدم مزايا
للجيران اإلقليميين اآلخرين .فيما قد ال يكون لدى
الدول التي ال تمتلك محطات طاقة نووية سوى
كميات ضئيلة من النفايات المشعة ،مثل الوقود
المستنفد من مفاعالت األبحاث ،التي يفضل
التخلص الجيولوجي منها.
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السبل المستقبلية
ليتم اعتبار الطاقة النووية نظيفة ومستدامة،
فالبد من إيجاد طريقة مقبولة وآمنة ومأمونة إلدارة
والتخلص من النفايات المشعة طويلة األمد ،ويعد
التخلص العميق منها في المرفق الجيولوجي
للتخلص من النفايات الطريقة العملية الوحيدة
المعترف بها حال ًي ا لتحقيق هذا الهدف .وتقع على
عاتق الدول مسؤولية فردية عن ضمان توفر مرفق
التخلص الجيولوجي من النفايات للتخلص من
المعم َرة "أو طويلة العمر اإلشعاعي".
نفاياتها
ِّ
كذلك يمكن أن تكون المرافق الجيولوجية
للتخلص من النفايات في مستودع وطني يقتصر
حصر ًي ا على النفايات من الدولة المنتجة لها ،أو
من المستودعات متعددة الجنسيات التي تقبل
النفايات من العديد من الدول .وتكفل النهج
العلمية ،والتقنية ،والمالية المتاحة اليوم في كلتا
الحالتين ،إمكانية التخلص من النفايات المشعة
بطريقة آمنة ومـأمونة من الناحية االقتصادية
باستخدام التقنيات الحالية ،فالتقنيات ال تستنفد
الموارد الطبيعية ،وال تفرض كذلك أعباء على
األجيال القادمة.
غير أنه ال توجد في الوقت الراهن مستودعات
وطنية للوقود المستنفد والنفايات ذات المستوى
اإلشعاعي العالي قيد التشغيل ،وسيبدأ تشغيل

قائما
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المرافق األولى في هذا العقد ،كما أن العديد
من الدول التي لديها طاقة نووية قد حددت تواريخ
معينة مستهدفة لبضعة عقود في المستقبل.
أما في الوقت الراهن ،فال يجري تنفيذ أي مشاريع
إلنشاء المستودعات متعددة الجنسيات .كما
تشمل القضايا الرئيسة تحديد الدولة المضيفة
المستعدة إلقامة هذه المستودعات على
أراضيها ،وإعداد األطر القانونية المناسبة للواردات
فضال عن الحاجة إلى وجود اتفاقيات
والصادرات،
ً
بشأن التمويل وتقاسم المسؤوليات ذات الصلة.
يتمثل مسار المضي قدم ًا في أن تضع كل دولة
مسار ًا موثوق ًا خاص ًا بها للوصول إلى مرافق
التخلص الجيولوجي من النفايات ،وقد نشرت
المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ( ،IAEA (1997والمفوضية األوروبية (EC
 )2011فعلي ًا توصيات وأنظمة للقيام بذلك .إال
أن من المرجح أن يتم توضيح هذا المسار من خالل
المستودعات القائمة في كل من فنلندا والسويد
وفرنسا ،التي بلغت جميعها مراحل متقدمة
من التطوير ،ومن ثم فإن نجاح هذه المشاريع
سيعمل على تشجيع إحراز التقدم في البرامج
الوطنية األخرى .أما عندما ُي عتبر تشغيل المرفق
الجيولوجي للتخلص من النفايات في نهاية
المطاف آم ًن ا وروتين ًي ا ويصبح بمثابة مؤسسة
صناعية ،فستتقلص حينها العقبات التي تقف
حجر عثرة أمام تنفيذ المستودعات في الدول
األخرى.
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البد من استكمال تصاميم المفاعالت المتاحة
تجاري ًا بوحدات تتراوح أحجامها ما بين  1000إلى
 1600ميغاواط كهربائي بتصاميم أصغر حجم اً.
فعلى سبيل المثال ،قد تحتوي المفاعالت
المعيارية الصغيرة على أحجام وحدات تتراوح ما
بين  20و 300ميغاواط/ك ( .)IAEA 2018وتشمل
الدوافع الرئيسة لتطوير المفاعالت المعيارية
الصغيرة أن باستطاعتها تقديم مجموعة من
خدمات الطاقة بتكاليف تنافسية ورأسمالية
أولية أقل بكثير .كذلك من المتوقع وجود عدد
قليل من حاالت التأخير والمخاطر في عمليات
التشييد أو عدم وجودها على اإلطالق ،كما أنها
أكثر قابلية للتوسع (Mignacca and Locatelli
 .)2020أيض ًا يمكن أن يكون للمفاعالت المعيارية
الصغيرة أسواق ًا في كل شبكات الطاقة الكهربائية
تقريب ًا دون الحاجة إلى إدخال تعزيزات كبيرة على
الشبكة الرئيسة ،كما يمكن إضافتها تدريجي ًا إلى
الشبكات الكبيرة من أجل مواكبة النمو في الطلب
على الطاقة الكهربائية ،أو االستعاضة عن القدرة
اإلنتاجية المفقودة في مواجهة حاالت عدم اليقين
الناشئة في جانب الطلب.
ال ُي نظر إلى محطات الطاقة النووية بطبيعة الحال
دورا في موازنة األحمال مقارنة بالغاز
على أنها تؤدي ً
الطبيعي ،أو أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية.
إال أن باإلمكان تصميم المفاعالت المعيارية
الصغيرة للحصول على معدالت تكثيف أسرع
من معدالت المفاعالت الكبيرة الحالية المبردة
بالماء الخفيف .ويمكنها بالتالي العمل بفعالية
للقيام بدور موازنة األحمال .كما يمكن للمفاعالت
بدال من التنافس مع مصادر
المعيارية الصغيرة ً
الطاقة المتجددة ،أن تزيد معدالت انتشارها في
األسواق من خالل التعويض عن التقلبات الجوهرية
لمصادر الطاقة المتجددة .ويمكنها بالتالي ،أن
تدعم عمليات تحديث الشبكة (مثل :الشبكات
الذكية) والمساعدة على استبدال البنية التحتية
القديمة (Canadian Small Modular Reactor
Roadmap Steering Committee 2018; Ontario
 .)Power Generation et al. 2021كذلك يجري
قائما
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أيض ا تصميم بعض مفاهيم المفاعالت المعيارية
ً
الصغيرة لتوفير خدمات الطاقة إلى جانب الطاقة
الكهربائية ،مثل التدفئة المناطقية ،وتوليد
الحرارة ،وتحلية المياه ،والهيدروجين .إال أن األمر
الجدير بالذكر هنا ،أن معظم تصاميم المفاعالت
المعيارية الصغيرة الجديدة تعتبر أكثر أما ًن ا
مقارنة بالمفاعالت الكبيرة الحالية المبردة بالماء
الخفيف.
يمكن للمفاعالت المعيارية الصغيرة توفير
الطاقة الكهربائية بتكلفة أكثر تنافسية مقارنة
فضال عن أنه
بما توفره التصاميم الحالية،
ً
سيتم تصنيع المفاعالت المعيارية الصغيرة
بدال
في المحطات وتسليمها إلى مواقع التوليد ً
من طلب تشييدها في المواقع .وبالتالي ،فإن
مخاطر حدوث حاالت تأخير في المشاريع وتجاوزات
التكاليف المقررة تكون أقل في المفاعالت
المعيارية الصغيرة .أما من المنظور االقتصادي،
فإن المفاعالت األصغر حجم ًا ال تستفيد من
وفورات الحجم .بينما نجد في المقابل ،أن بإمكان
المفاعالت الكبيرة الحجم أن تحقق وفورات
كبيرة في الحجم عندما ال تواجه حاالت تأخير في
التشييد ،وتجاوزات في التكاليف المقررة .وعلى
الرغم من أن تكاليف االستثمار في كل وحدة من
مقارنة بتكاليف
وحدات التوليد تكون أقل بكثير
ً
المفاعالت المعيارية الصغيرة ،إال أن تكاليف
االستثمار لكل كيلوواط من القدرة اإلنتاجية تكون
أعلى تكلفة .كذلك من المرجح أن تكون تكاليف
توليد المفاعالت المعيارية الصغيرة أعلى تكلفة
في البداية ،مقارنة بتلك الخاصة بمحطات الطاقة
النووية التقليدية ،بافتراض االنتهاء من إعداد
الميزانية في وقتها المحدد (.)IAEA 2016a
من المتوقع أن تتراوح تكاليف توليد الكهرباء
للتصاميم األولى من نوعها للمفاعالت المعيارية
الصغيرة بصفة عامة أعلى بنحو  ٪50تقري ًب ا،
مقارنة التكاليف الخاصة بتشييد مفاعل كبير
جديد .كما سيتطلب تحقيق أداء اقتصادي أفضل
ضرورة التعلم التكنولوجي في كافة جوانب
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التصنيع ،والتركيب الميداني ،وعمليات التشغيل.
ولكن بمجرد اكتساب الخبرة في تصنيع المحطات
وتشغيلها ،فإن من المرجح أن تنخفض التكاليف
بوتيرة سريعة بالتزامن مع زيادة معدالت اإلنتاج.
كما أن من المرجح أن يكون نسبة التعلم في

المفاعالت المعيارية الصغيرة عالية بالتزامن مع
نمو وتيرة اإلنتاج (. )IAEA 2013; EFWG 2018
وينبغي أن يتجاوز هذا التعلّ م مساوئ انخفاض
اقتصاديات الحجم (الشكالن  6و.)7
30

الشكل  .6التعلم في مجال التكنولوجيا واالقتصادات المضاعفة

متﺜﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﳌﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟامﻟﻴﺔ ﻟﴩاء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ متﺜﻞ اﳌﺠﺎل اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أن ﻳُﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻓﺎرﻗﺎ ﻛﺒريا ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ )ﺿامﻧﺎت اﻟﻘﺮوض ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺧﻼﻓﻬﺎ(

اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌامرﺳﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﱰض :ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8ﰲ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺠﺎز اﳌﻔﺎﻋﻼت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐرية

اﻟﺨﱪة اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ )ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ(

المصدر :مقتبس من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ()2013

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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من جانب آخر ،يعتمد مدى نشر المفاعالت
المعيارية الصغيرة على نطاق واسع على عاملين،
يتمثل العامل األول في قابلية التركيب التي تؤدي
بدورها إلى انخفاض تكاليف التوليد والتكاليف
الرأسمالية .أما العامل الثاني :فيتمثل فيما إذا
كان بإمكان اإلنجاز في أمد أقصر وفي الوقت
المحدد للمشروع أن يؤدي إلى الحد من المخاطر
المالية مقارنة بتلك التكاليف الخاصة بالمفاعالت
الكبيرة المبردة بالماء الخفيف ،مما يؤدي إلى
خطط تمويل ميسورة التكلفة .الجدير بالذكر
هنا ،أن أولى المفاعالت المعيارية الصغيرة،
مثل المفاعالت البحرية العائمة " 35ميجاواط"
مؤخرا في األسواق
في روسيا ،قد دخلت الخدمة
ً
المتخصصة ( .)Astrasheuskaya 2019وقد بدأ
الدعم الحكومي لتسويق المفاعالت المعيارية
الصغيرة في البروز وينبغي أن يزداد بالتزامن مع
توافر فرص تجارية أوسع بحلول عام IAEA( 2025
.)2020a, 2020f; NEA 2021

قائما
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يوجد أكثر من  50مفهوم ًا وتصميم ًا للمفاعالت
المعيارية الصغيرة قيد التطوير في مختلف
المراحل في كافة أنحاء العالم ،وتستهدف
تطبيقات وأسواق مختلفة تتجاوز مجرد توليد
الطاقة الكهربائية .وكما ذكرنا سابق اً ،فإن
معظم تصاميم هذه المفاعالت توفر مزايا أمان
فائقة أعلى بنحو واضح ( .)IAEA 2020aإذ تعني
أقل،
أحجامها الصغيرة التعامل مع طاقة حرارية ّ
أقل لإلدارة ،أو إطالق وأنظمة أقل
ونشاط إشعاعي ّ
وأصغر بصفةٍ عامة .وعند مقارنتها مع المفاعالت
الكبيرة المبردة بالماء الخفيف العاملة حال ًي ا ،نجد
أن تصاميم المفاعالت المعيارية الصغيرة عادة ما
تعتمد على تدخل المشغل بدرجة أقل .إذ أن لديها
أنظمة وتصاميم أمان أبسط تعمل على التبديد
عامال بالغ األهمية فيما
السلبي للحرارة ،الذي يعد
ً
يتعلق بتحسين أمان المفاعالت النووية.
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الشكل  .7االنخفاض المقدر في التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية للمفاعالت المعيارية الصغيرة التي تبلغ
قدرتها  300ميغاواط بسبب تحسن ظروف التمويل
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ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
اﻟﺪورة اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻟﻌﺎم  4.33) 2030دوﻻر /ﺟﻴﺠﺎ ﺟﻮل(

اﳌﻔﺎﻋﻼت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
اﻟﺼﻐرية

20

0
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ
وﻗﺖ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل )55
 ٪دﻳﻮن ،ﺿامﻧﺎت اﻟﻘﺮوض(
ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﻘﺪرة ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻼت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐرية إﱃ ﺣني اﻟﻨﴩ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻬﺎ

ﺗﺒﺴﻴﻂ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻺﻧﺸﺎءات

اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻷوﱃ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ

المصدر(2018) EFWG :

ملحوظة :يوضح هذا الشكل مدى التحسن الذي طرأ على التمويل المتعلق بالتكاليف المرجحة لرأس
المال ،وضمانات القروض ،وعوائد االستثمار ،وقصر مدة التشييد والتعلم .كما يقارن المربع األخير
التكلفة المقدرة الموزعة لمحطة دورة مجمعة للغاز الطبيعي مع ما يترتب على ذلك من تكاليف
للكربون ،تحسب جميع التكاليف بالدوالر األمريكي وفقا ألسعار الصرف لعام .2018

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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مؤخرا إجراء مراجعات لألمان
كذلك بدأت بعض الدول
ً
التنظيمي للتصاميم المبتكرة للمفاعالت
المعيارية الصغيرة .وتتطلب عملية تنفيذ
المفاعالت المعيارية الصغيرة المرور بمراحل
تجريبية وإثباتية مطولة ومكلفة ،تتضمن الدعم
الحكومي وااللتزامات المالية .وتشكل كل هذه
الجهود مجتمعة عنصر ًا رئيس ًا في الدعم الحكومي
الذي بدأ في البروز .غير أن العديد من السلطات
التنظيمية الوطنية تفتقر أيض ًا إلى وجود الخبرة
الالزمة لمراجعة تصاميم المفاعالت المعيارية
الصغيرة والموافقة عليها .وبالتالي ،فإن من

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

شأن وجود مجموعة أكثر اتساق ًا من المتطلبات
التنظيمية التي يمكن للدول أن تتبناها أن يساعد
كثير ًا على تطوير وتسويق المفاعالت المعيارية
الصغيرة .بحيث لن يكون المصمم في ظل وجود
هذه المتطلبات الموحدة ،بحاجة إلى إجراء تغييرات
غير ضرورية في التصميم من أجل الحصول على
الموافقات التنظيمية في مختلف الدول (NEA
 .)2019; WNA 2019bكما أن من شأن اتباع هذا
النهج أن يؤدي إلى تحقيق نواتج أكثر توحيداً،
وتحسين األمان ،وتعزيز القدرة التنافسية من حيث
التكلفة بدرجة ملحوظة.
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القرارات السياسية والرأي العام
والخيارات الفنية
ال تستند استراتيجيات الطاقة الوطنية في
كثير من األحيان ،على التحليالت المنطقية
والموضوعية للتكاليف ،والجوانب البيئية ،واألمان
وما يتصل بذلك فحسب .بل إنها تستند في جز ٍء
كبي ٍر منها إلى القرارات السياسية التي غالب ًا ما
مدفوعة بتحقيق أهداف سياسية شاملة،
تكون
ً
وبالرأي العام ،والضغوط الممارسة من جانب
مؤيدي تقنيات معينة .وتؤثر كل هذه العوامل
مجتمعة تأثير ًا قوي ًا على العديد من سالسل
ً
اإلمداد بالطاقة ،بما فيها سالسل تعدين الفحم،
والتنقيب عن النفط والغاز ،وتقنيات الرياح
والطاقة الشمسية.
كذلك فإن الطاقة النووية عرضة للتأثير السياسي
على وجه الخصوص ،فيما تعني القدرات المزدوجة
في مجال الطاقة واألسلحة في مجال التكنولوجيا
النووية في العديد من الدول ،أن تخطيط وتنفيذ
التكنولوجيا النووية ما زال على مستوى الحكومة.
باإلضافة إلى ذلك ،ركزت حركة حماية البيئية على
مخاطر الطاقة النووية لفترة طويلة .يسبق هذا
التركيز تنامي الوعي العام بالدور المحتمل للطاقة
النووية في التخفيف من اآلثار السلبية لمصادر
الطاقة األخرى على صحة اإلنسان والمناخ .إال أن
اآلراء تباينت خالل السبعين عام ًا التي انقضت منذ
إنشاء أولى محطات الطاقة النووية ،بشأن أدوارها
في سياسات الطاقة الوطنية تباينا واسعا بين
الدول ،وال يزال هذا النقاش يؤثر تأثير ًا مباشر ًا على
خيارات نشر الطاقة النووية.
كانت معظم الدول المتقدمة في مجال
التكنولوجيا قد اتخذت في البداية ،مواقف إيجابية
تجاه تنفيذ وتوسيع نطاق الطاقة النووية المدنية،
ال سيما بعد الصدمات النفطية التي وقعت في
حقبة السبعينيات .وأصبح أمن الطاقة هدف ًا
سياسي ًا بالغ األهمية .كما يمكن للطاقة النووية
أن توفر الطاقة بأسعار مستقرة بصرف النظر عن
تقلبات أسواق السلع األساسية ،ال سيما سوق
أيض ا معارضة
النفط .ولكن منذ األيام األولى ،برزت ً
للطاقة النووية ،وذلك في البداية بسبب المخاوف
قائما
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من أن الطاقة النووية المدنية ستشجع انتشار
األسلحة النووية .ومع ذلك ،قامت بعض الدول مثل
الواليات المتحدة األمريكية ،وفرنسا ،وألمانيا،
واليابان ،ببناء أساطيل كبيرة من محطات الطاقة
النووية المدنية .أما اليوم ،فإن المبرر األساسي
لمواصلة أو توسيع نطاق استخدام الطاقة النووية
يتمثل في قدرتها على مكافحة التغير المناخي.
بينما نجد أن الحجج الرئيسة التي تساق معارضة
للطاقة النووية تتمثل في ارتفاع تكاليفها،
والمخاوف المتعلقة بأمانها وأمنها ،والتأخير
في تنفيذ الحلول الدائمة للتخلص من الوقود
النووي المستنفد والنفايات النووية .كما تختلف
التوازنات بين هذه الحجج باختالف الدول ،مما يؤدي
إلى اختالفات كبيرة في برامج وخطط الطاقة
النووية الوطنية الحالية.
إال أن الطاقة النووية شهدت حدوث نكسة شديدة
في عام  1979بالتزامن مع حادثة جزيرة "ثري مايل"
في الواليات المتحدة األمريكية ،ورغم أن هذه
الحادثة كانت ضئيلة للغاية من حيث آثارها الصحية
والتلوث الناجم عنها خارج الموقع ،إال أنها ّأدت رغم
ذلك إلى تفاقم المخاوف المستمرة بشأن أمان
الطاقة النووية ،واإلطالقات العرضية اإلشعاعية.
بينما أدت حادثة مفاعل "تشيرنوبيل" النووي في
االتحاد السوفياتي السابق في عام  1986إلى
شدة .فقد زادت من حدة
حدوث انتكاسات أكثر ّ
معارضة الطاقة النووية ،واختارت بعض الدول مثل
إيطاليا ،اإلغالق الكامل لبرامجها للطاقة النووية.
غير أن آثار حادثة "تشيرنوبيل" على تخطيط
الطاقة النووية في الدول الغربية شهدت انخفاض ًا
ألن تصميم هذا المفاعل كان سوفييتي ًا
ملحوظ اًّ ،
داخلي ًا بدون آلية احتواء ،وجرى استخدامه لسلسلة
محفوفة بالمخاطر من االختبارات التي لم يكن
مصمم ا للتعامل معها .فيما كان لحادثة
المفاعل
ً
مفاعل "فوكوشيما" التي وقعت في اليابان في
عام  ،2011والتي شملت ثالث مفاعالت مصممة
من الغرب ،آثار فورية بالغة األهمية على بعض
البرامج الوطنية.
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الشاهد أن آثار هذه الحوادث على الرأي العام
والسياسي كانت هائلة ،وقد تسببت في قيام
بعض الدول النووية بالتخلي التدريجي عن برامجها
للطاقة النووية ،ودفعت بعض الدول غير الحائزة
على األسلحة النووية لسن تشريعات مناهضة
إلدخال الطاقة النووية .غير أن هذه اآلثار تراجعت
بمرور الوقت .واليوم ،يفوق عدد الدول التي
تقدم الطاقة
توسعت ،أو حافظت ،أو عملت على ّ
النووية عدد تلك الدول التي رفضتها ،أو التي لديها
سياسات صارمة ضد إدخال هذه التكنولوجيا (راجع
الجدول في الملحق " ،"A-5والشكالن " B-1و"B-2
في الملحق الثاني "ب").
كانت اآلثار المباشرة للقرارات السياسية بشأن
البرامج النووية الوطنية لبعض الدول واضحة بشكل
خاص ،وكان لهذه القرارات عواقب بعيدة المدى
على سياسات الطاقة والبيئة في المستقبل.
ويصف الملحق األول (أ) التطورات في كل من
ألمانيا وسويسرا ،اللتين تحولتا من الدعم القوي
للبرنامج النووي ،إلى تبني خطط اإلغالق .كما
يصف هذا الملحق أيضا حالة السويد ،التي ال تزال
مستخدم ًا رئيس ًا للطاقة النووية على الرغم من
سياساتها السابقة لإلغالق السياسي .كما يمكن
للمنظمات متعددة الجنسيات أن تهيئ الظروف
التي تؤثر تأثير ًا مباشر ًا على تطوير الطاقة النووية
في الدول األعضاء فيها .ويصف الملحق األول
أيض ا الجهود التي تبذلها الحكومات األوروبية
"أ" ً
المناهضة للطاقة النووية الرامية إلعاقة استخدام
الطاقة النووية في مجال مكافحة تغير المناخ.

لمحة عامة عن المواقف
والسياسات الوطنية تجاه الطاقة
النووية:
تقسم مراجعة السياسات المتعلقة بالطاقة
النووية الوطنية الدول إلى عدة مجموعات منفصلة
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ذات خصائص رئيسة ،على النحو التالي:
المجموعة األولى (أ) :الدول التي تعمل أو تش ّي د
حاليا محطات للطاقة النووية ،مما يوضح بجالء
مدى االنتشار الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا
(يسرد الجدول " "B-1من الملحق هذه الدول إلى
جانب توضيح أحجام برامجها).
المجموعة الثانية (ب) :الدول التي لديها
محطات جديدة للطاقة النووية ،وسياسات مؤيدة
للطاقة النووية مما يشير إلى اعتزامها االستمرار
في استبدال برامجها النووية أو توسيع نطاقها،
تمثل هذه المجموعة ،مجموعة فرعية من المجموعة
األولى أعاله (أ).
المجموعة الثالثة (ج) :الدول القليلة
نسب ًي ا التي س ّن ت تشريعات مناهضة إلدخال
محطات الطاقة النووية ،أو قررت التخلي عن هذه
التكنولوجيا.
المجموعة الرابعة (د) :تطول القائمة نسبي ًا
بالنسبة للدول الوافدة جديد ًا المحتملة التي أعلنت
علن ًا عن اهتمامها بإدخال الطاقة النووية.
هذه المجموعات موضحة في الملحق الثاني "ب"،
ويوضح هذا التقسيم بوضوح أن الطاقة النووية
تعتبر في الوقت الراهن موردا عالميا رئيسا للطاقة
الكهربائية منخفضة الكربون .وتشمل المجموعة
مفاعال.
األولى (أ)  35دولة تقوم بتشغيل 442
ً
فيما تضم المجموعة الثانية (ب)  14دولة لديها
خطط ًا للتوسع في مجال الطاقة النووية .فيما
تشير عضوية المجموعة الرابعة (د) إلى أن  34دولة
حول العالم مهتمة بإدخال الطاقة النووية .فيما نجد
في المقابل ،أن المجموعة الثالثة (ج) تضم ثمانية
دول فقط ،ال تزال السياسات المناهضة للطاقة
النووية قيد المناقشة في بعضها .وتوضح هذه
األرقام عموم اً ،أن الدعم العالمي للطاقة النووية
يفوق بوضوح تام معارضة استخدامها.
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الوافدون الجدد وقضايا الدول النامية
تنظر العديد من الدول النامية في أمر إدخال
الطاقة النووية التي بإمكانها الحد من انبعاثات
الغازات الدفيئة ،وتحسين أمن الطاقة ،وزيادة فرص
فضال
استخدام أعداد متزايدة من السكان للطاقة،
ً
عن تزايد الطلب على الخدمات الحديثة .إال أنه
يتحتم على هذه الدول الوافدة جديد ًا مواجهة العديد
من التحديات التي تشمل تطوير البنية التحتية غير

المادية متضمنة القوى العاملة الملمة بالطاقة
النووية ،وإرساء ونشر ثقافة وقوانين وأنظمة
األمان النووي .ال سيما وأن النهج المرجعي الذي
تتبعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوفر إرشادات
لهذه الدول الوافدة جديد ًا التي تسعي إلى بدء
برامجها للطاقة النووية ( ،)IAEA 2015وقد تم
توضيح هذه العملية الشاملة المرحلية في الشكل
( )8أدناه.

الشكل  .8تطوير البنية التحتية للبرنامج الوطني للطاقة النووية

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ):(2
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات
واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ أول
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﺨﻄﻮة اوﻟﻰ ):(1

اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺰام
ﻣﺪروس ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﺗﻀﻤني ﺧﻴﺎر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ ):(1
اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار إﻃﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ):(2
اﻷﻋامل اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﺸﻴﻴﺪ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ):(3
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻹﻧﺸﺎء
وﺗﺸﻐﻴﻞ أول
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ):(3
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أول ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  15-10ﺳﻨﺔ

أول ﻣﴩوع ﳌﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﴩوع

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﴩوع

ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜامر اﻟﻨﻬﺎيئ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻋﲆ اﳌﻘﺎوﻻت

اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وإﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

المصدر :الوكالة الدولية للطاقة الذرية ()2015

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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المفاعالت المعيارية الصغيرة
غير أن الشروع في برنامج للطاقة النووية يتطلب
تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية
الداعمة بالتوازي مع تشييد محطة الطاقة النووية.
فيما تتمثل إحدى الخطوات المبكرة الهامة في
إعداد إطار قانوني ينظم كل األنشطة المتعلقة
بالطاقة النووية ،وتتمثل الخطوة األخرى في إنشاء
هيئة تنظيمية نووية مستقلة تكون مسؤولة عن
إنشاء وضمان االمتثال لهذا اإلطار .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن من الضروري تطوير الموارد البشرية،
ومعالجة كافة االعتبارات المالية واالجتماعية
السياسية .إذ يشكل تطوير الموارد البشرية
لكافة الجوانب التشغيلية للطاقة النووية عنصر ًا
حاسم ًا في النهج المرجعي الذي تتبعه الوكالة
الدولة للطاقة الذرية .كما تتطلب معالجة القضايا
المتعلقة بمدى قبول عامة الجمهور وتصوراتهم
للمشاركة والتعامل مع أصحاب المصلحة في
القطاعين العام والخاص في السياسة والصناعة
في كافة مراحل المشاريع النووية .كما يمكن
للتواصل الشفاف القائم على الحقائق أن يعمل
على تعزيز فهم الجمهور لمناحي األمن واألمان
النوويين.
تواجه كافة الدول النووية ،بصرف النظر عن وضعها
إذا ما كانت دوال متقدمة أو وافدة جديدة ،تحديات
مشتركة تتمثل في التكاليف ،واالختناقات
الصناعية ،والمعوقات المتعلقة بالموظفين،
والنفايات النووية .إال أن الدول النامية تواجه تحديات
فريدة ناجمة عن االفتقار إلى الموارد المالية،
والقدرات المؤسسية ،والبنية التحتية المادية.
غير أنه يمكن التخفيف من حدة تحدياتهم المالية
عن طريق إدخال المفاعالت المعيارية الصغيرة،
التي تعتبر تكاليفها الرأسمالية ضئيلة لحد ما.
أما بالنسبة لجميع المشاريع النووية الجديدة،
فيمكن تقليص عقبات التمويل من خالل
استثمارات الشركات المملوكة للدولة ،والقروض
المدعومة من جانب الحكومة ،وضمانات األسعار.
كذلك قد تستفيد الدول الوافدة جديد ًا من الدول
النووية ذات الخبرة التي يمكنها أن تيسر وتدعم
النهج التعاونية العالمية بشأن دورات الوقود
قائما
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النووي .كما يمكن للدول النووية ذات الخبرة على
وجه التحديد ،المساعدة في إدارة الوقود النووي
المستنفد (متضمنا عمليات االسترجاع ،أو تطوير
المستودعات متعددة الجنسيات ،كما تمت
مناقشته في القسم ")"6.3

البنية التحتية المؤسسية للطاقة
النووية:
يحدد دليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول
النووية الوافدة جديد ًا الوارد بإيجاز في الشكل
نهج ا مرحل ًي ا تدريج ًي ا إلنشاء برنامج للطاقة
(ً ،)8
النووية .حيث تتضمن المرحلة األولى مرحلة ما
قبل المشروع (التي تتراوح من عام إلى ثالثة
أعوام) ،اتخاذ قرار االلتزام ببرنامج الطاقة النووية
وإنشاء منظمة لتنفيذ البرنامج .فيما تتضمن
المرحلة الثانية التي تعتبر مرحلة اتخاذ القرار
بشأن المشروع (تتراوح من ثالثة إلى سبعة أعوام)،
األعمال التحضيرية بعد اتخاذ القرار ،وإصدار
الدعوات لتقديم العطاءات .وينبغي إنشاء الهيئة
التنظيمية في هذه المرحلة .أما في المرحلة
الثالثة التي تعتبر مرحلة التشييد (من سبعة إلى
عشرة أعوام) ،فينبغي أن تكون الهيئة التنظيمية
جاهزة للعمل .وتكون الدولة المعنية بعد هذه
المرحلة ،جاهزة لتركيب وتشغيل أولى محطات
طاقتها النووية ( .)WNA 2020bوتوضح التجارب
السابقة أن هذا األمر يستغرق ما ال يقل عن  10إلى
عام ا للتحضير ألول مشروع للطاقة النووية في
ً 15
أي دولة (.)IAEA 2015
من جانب أخر ،تحدد إرشادات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية  19مسألة تتعلق بالبنية التحتية
النووية يتعين على الدولة القادمة الجديدة
التعامل معها قبل الشروع في أي برنامج نووي،
وتشمل هذه المسائل الموقف الوطني ،واألمان
النووي ،واإلدارة ،والتمويل والموارد المالية ،واإلطار
القانوني ،وضوابط األمان ،والوقاية من اإلشعاعات،
واإلطار التنظيمي والشبكة الكهربائية .كما
أيض ا تنمية الموارد البشرية ،وإشراك
أنها تشمل ً
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أصحاب المصلحة ،والموقع والمرافق الداعمة،
وحماية البيئة ،والتخطيط للطوارئ ،واألمن النووي،
ودورة الوقود النووي ،وإدارة النفايات المشعة،
والمشاركة الصناعية والمشتريات (.)IAEA 2015
كما يشكل القانون النووي عنصر ًا هام ًا في
يعرف دليل
البنية التحتية المؤسسية للدولة ،إذ ّ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية القانون النووي
بأنه" :مجموعة القواعد القانونية الخاصة التي تم
إنشاؤها لتنظيم سلوك األشخاص االعتباريين،
أو الطبيعيين المنخرطين في األنشطة المتعلقة
بالمواد االنشطارية ،واإلشعاع المؤين ،والتعرض
لمصادر اإلشعاع الطبيعية" (Stoiber et al. 2003,
 .)2010ويهدف هذا القانون إلى ضمان حماية األفراد
والممتلكات والبيئة .كما يحدد القانون النووي
اإلطار القانوني الذي تخضع له كافة األنشطة
المتعلقة بالطاقة النووية واإلشعاع المؤين بدرجة
كافية .كذلك يعد إنشاء هيئة تنظيمية نووية
مستقلة أمر ًا ضروري ًا بالنسبة للدول الوافدة جديداً،
وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن اعتماد وإنفاذ
المتطلبات واألنظمة المتعلقة باألمان النووي،
والتراخيص ،وضمان االمتثال لإلطار التنظيمي
(IAEA 2015; Budnitz, Rogner, and Shihab-
.)Eldin 2018
عالوة على ذلك ،فإن إلشراك جميع أصحاب
المصلحة في كل مرحلة من مراحل المشروع النووي
أهمية بالغة بصفة خاصة في الدول الوافدة جديداً ،إذ
تضمن هذه المشاركة للجمهور التواصل الشفاف
القائم على الحقائق من جانب جميع األطراف
المعنية .يشمل أهم أصحاب المصلحة :الحكومة،
والهيئات التنظيمية ،واألوساط العلمية ،والجمهور،
ووسائل اإلعالم ،وأوساط األعمال التجارية .وينبغي
الحفاظ على هذه المشاركة طوال المراحل الرئيسة
لدورة حياة المنشأة النووية ،بما فيها مراحل بنائها
وتشغيلها وإدارة النفايات المشعة وإخراجها من
الخدمة.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

أيضا أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل
دعم التطوير المسؤول للطاقة النووية ،مركز ًا
لبناء القدرات في مجال الطاقة النووية .حيث
يجمع هذا المحور مجموعة من الممارسين في
مجال تبادل المعلومات ،وبناء القدرات ،وإقامة
شبكات التواصل .كما يركز المركز على تخطيط
القوى العاملة ،والقيادة ،والتدريب ،وإشراك
أصحاب المصلحة ،واألداء البشري لدعم برامج
الطاقة النووية ( .)IAEA 2020gوتوفر الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أيضا ومنذ عام ،2009
بعثات "المراجعة المتكاملة للبنية التحتية
النووية" لمساعدة الدول الوافدة جديد ًا على الوفاء
بمتطلبات إنشاء قطاع الطاقة النووية فيها.
قد تشكل نوايا الدول الوافدة جديداً ،وبخاصة الدول
النامية ،فيما يتعلق بإدخال الطاقة النووية تحديات
بالنسبة لألمن والسلم الدوليين .ويتعين عليها
تمام ا مخاطر والتزامات محطات
أن تفهم وتعي
ً
الطاقة النووية .وكما ذكرنا أعاله ،يتعين على
هذه الدول وضع قوانين نووية تتقيد بأعلى معايير
األمان ،واألمن ،واالستخدام السلمي للتكنولوجيا
النووية .كذلك من األهمية بمكان إنشاء هيئة
تنظيمية مستقلة في وقت مبكر من العملية،
وتطوير قدرات الموارد المالية والبشرية الالزمة
للحفاظ على محطات الطاقة النووية.
كذلك يعد التعاون الدولي أمرا بالغ األهمية
لضمان المراجعة المنسقة والموافقة على
تصاميم محطات الطاقة النووية الجديدة من جانب
الوكاالت التنظيمية الوطنية .إذ يتيح هذا التعاون
للشركات التي تصمم هذه المفاعالت أن تفي
بالمعايير الدولية عند دخولها لألسواق العالمية.
ويجري فعلي ًا تنفيذ أنشطة لتحقيق التنسيق
فضال عن أن الوكالة
التنظيمي (.)WNA 2020b
ً
الدولية للطاقة الذرية ( )2020dتوفر إرشادات بشأن
ومشغلي هذه المحطات،
مالكي
إنشاء وتطوير
ّ
ّ
وأنشطتهم ،ومسؤولياتهم في كافة مراحل
البرنامج ،وتفترض هذه اإلرشادات أن تقوم ذات
المنظمات بامتالك وإدارة محطات الطاقة النووية
الجديدة.
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باإلضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،تقدم
لمشغلي الطاقة النووية ،وهيئة
الرابطة العالمية
ّ
األمان النووي الفرنسية الدعم الالزم للبرامج
النووية الجديدة ،حيث تقدم الرابطة العالمية
لمشغلي الطاقة النووية مراجعات األقران قبل
بدء تشغيل المحطات الجديدة في الدول التي ال
تتوفر لها خبرة سابقة في مجال الطاقة النووية.
فيما أشارت هيئة األمان النووي الفرنسية إلى أنها
ستدعم مشاريع الطاقة النووية الجديدة في الدول
التي ال تتمتع بخبرات سابقة في هذا الصدد .كما
تأمل فرنسا بالتزامن مع إنشاء الوكالة الفرنسية
الدولية للطاقة الذرية التابعة لهيئة الطاقة الذرية
الفرنسية ،في تقديم مساعدة دولية للبرامج
النووية المدنية (.)WNA 2020b

التمويل:
يعتبر التمويل الجانب األكثر صعوبة وأهمية في
المشاريع النووية ،ال سيما بالنسبة للدول الوافدة
جديداً .إذ تتباين تقديرات تكاليف تشييد محطات
الطاقة النووية تباين ًا كبير ًا بين الدول والمناطق،
ولكنها شهدت زيادات كبيرة في األعوام األخيرة ،ال
سيما في دول أمريكا الشمالية والدول األوروبية.
إذ يمكن أن تتراوح التكاليف التشغيلية لمحطات
الطاقة النووية الجديدة بقدرات تتراوح ما بين 1.1
إلى  1.4جيجاواط ،من  5.1إلى  9.3مليار دوالر في
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.
بينما تتراوح التكاليف المقابلة في كل من
الصين والهند وكوريا وروسيا ما بين  2.8إلى 4
مليار دوالر .علما بأن كل هذه األرقام ال تشمل
تصاعد التكاليف وتكاليف التمويل (;IEA 2019a
 .)NEA 2020كما تعتبر محطات الطاقة النووية
أكثر كثافة من حيث رأس المال مقارنة بالمشاريع
األخرى ،وقد تكون العديد من التكاليف اإلجمالية
مقدم ا .عالوة على ذلك ،تصف
مستحقة الدفع
ً
معظم نطاقات التكاليف التشغيلية هذه
المشاريع األولى من نوعها .وبالتالي ،يمكن توقع
انخفاض التكاليف بالتزامن مع تطور التصميم
والخبرة الجارية في مجال التشييد (.)NEA 2020
قائما
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من جانب آخر ،عادة ما تشارك الحكومات مشاركة
فاعلة في تخطيط وتمويل محطات الطاقة النووية
ونظرا ألن
الجديدة ،ال سيما في الدول النامية.
ً
هذه الدول غال ًب ا ما تفتقر إلى وجود رأس المال
البشري الالزم ألغراض التطوير النووي ،فإن عملية
التشييد غال ًب ا ما تكون على أساس اإلنجاز الكلي
للمشروع "تسليم المفتاح" .كذلك يفترض بائعو
المفاعالت النووية جميع المخاطر الفنية والتجارية
في تسليمهم لمحطة عاملة في الوقت المحدد
بدال من ذلك،
وبسعر معين .إال أنه يجوز للبائع ً
إنشاء اتحاد "كونسورتيوم" لتشييد محطة ما
وامتالكها وتشغيلها .وبما أن الصناعة أصبحت
ذات طابع دولي ،فإن من المرجح تطوير ترتيبات
جديدة ،بما فيها إنشاء الشراكات بين القطاعين
العام والخاص (.)WNA 2020b
كذلك تحدد مخططات التمويل ،مثل الشراكات
بين القطاعين العام والخاص ،وخطط البناء
والتشغيل والنقل ،وخطط البناء والتملك
والتشغيل وتبايناتها ،الملكية النهائية للمشروع
المعني ( .)IAEA 2008كما توجد أنواع عديدة
من التمويل باإلضافة إلى التمويل الحكومي
التقليدي ،وتشمل تمويل الميزانية العمومية
للشركات ،ونموذج تمويل شركة إكسيلتيوم
32
الفرنسية ، 31ونموذج تمويل شركة مانكاال
الفنلندية (.)Reilly 2016
قد تحصل الدول النامية على أموال لتشييد
محطات طاقة نووية من منظمات المعونة الدولية،
والبنوك اإلنمائية ،أو غيرها من برامج المساعدة
األخرى التي ترعاها الحكومة ،أو خطط تأمين
وكاالت ائتمان الصادرات .كما أنها قد تستفيد
أيضا من مؤسسات ،مثل هيئة االستثمار الخاص
عبر البحار ،والوكالة الدولية لضمان االستثمار
متعددة األطراف ،أو استثمارات رأس المال
والقروض التجارية (.)IAEA 2008
على سبيل المثال تقدم روسيا ،مخططات
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التمويل المبتكرة بوصفها جزءا من جاذبية مؤسسة
روساتوم للطاقة النووية المملوكة للدولة ،للدول
المهتمة ،إذ تقدم المؤسسة قروض ًا سخية مدعومة
بإعانات حكومية يأتي معظمها من صناديق
الثروة الروسية .حيث غطت روسيا حوالي  ٪90من
تكاليف إنشاء محطة روبوور ( )Rooppurللطاقة
النووية في بنغالديش ،وقدمت  11.85مليار دوالر
في شكل ائتمان من إجمالي التكلفة البالغة
 12.65مليار دوالر .أما في المجر ،فعرضت روسيا
تمويل بنسبة  ٪100من استثمار بقيمة  12مليار
دوالر في محطة للطاقة النووية .بينما عرضت
روسيا في مصر ،قرض ًا بقيمة  25مليار دوالر من
جملة  30مليار دوالر المطلوبة لتشييد مفاعل
نووي (.)Schepers 2019

فوائد تشارك منشآت البنى التحتية
للطاقة النووية:
مما ال شك فيه أن نجاح برامج الطاقة النووية
يعتمد بدرجة كبيرة على البنى التحتية المحلية.
لذلك ،أدخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئ
توجيهية بشأن تشارك البني التحتية للطاقة
النووية مع التكنولوجيا المماثلة ،والمرافق المادية،
والبرامج والمعارف ( .)IAEA 2006bذلك أن من شأن
هذه المشاركة تيسير اعتماد البرامج النووية في
الدول الوافدة جديد ًا من خالل المساعدة في التغلب
على التكلفة المرتفعة للبنى التحتية ،إذ إن هذه
التكاليف غالبا ما تردع الدول عن االنخراط في هذه
الصناعة ،والحصول على فوائد الطاقة النووية.

قائما
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تتضمن مشاركة التقنيات المماثلة وجود
دولتين أو أكثر قررتا بناء محطات طاقة نووية
جديدة من نفس فئة التصميم .وبالتالي
يمكنهم مشاركة البحث ،والتطوير ،والتدريب،
والموارد األخرى ذات المنفعة المتبادلة .كما
يتطلب هذا التشارك وجود إرادة سياسية قوية،
وعالقات ثنائية وحكومية دولية متينة.
تنطوي مشاركة المرافق المادية على تشارك
تصنيع المكونات النووية ،مثل المضخات
والصمامات ،ودورة الوقود النووي من "األلف إلى
الياء" .كذلك يمكن للدول مشاركة الصناعات
الخاصة بتصنيع المعدات الرئيسة ،مثل
المولدات البخارية ،ومعدات التشييد الثقيلة
لنقل أوعية المفاعالت النووية ،والمولدات
الكهربائية وخالفها .ويمكنها أن تتشارك
مرافق البحث والتطوير ،ومركبات نقل المعدات
الثقيلة ،والوحدات المتنقلة للنفايات المشعة.
كما تشمل مشاركة البرامج المشتركة على
تبادل تقييمات األثر البيئي ،وحركة الوقود
النووي المستنفد عبر الحدود ،والتأهب لحاالت
الطوارئ ،وبرامج البحث والتطوير.
أيضا يتضمن تبادل المعارف تبادل التعليم
والتدريب ،والقوانين والمعايير ،والمعايير
التنظيمية والخبرة التشغيلية.
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دورا أقوى مما
يمكن للطاقة النووية أن تلعب ً
التحول
هو متصور في العديد من استراتيجيات
ّ
الوطني في مجال الطاقة ،وإذا لم يحدث توسع
كبير في مجال الطاقة النووية "فستزداد صعوبة
التحديات المناخية التي يواجهها العالم" (Birol and
 .)Grossi 2020إال أن لقبول الطاقة النووية والتوسع
أوال ،يجب أن يتم قبولها
فيها ثالثة شروط مسبقةً .
من الناحية السياسية بوصفها تقنية فعالة للحد
من الغازات الدفيئة .ثاني اً ،ينبغي أن يسود أدائها
االقتصادي اإليجابي بنحو أكثر اتساقا .ثالث اً ،ال بد
من اإلقرار بسجل عملياتها اآلمنة والمحافظة عليه
وتطويره باستمرار .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هنالك
حاجة إلى اإلقرار الواسع النطاق بأن باإلمكان
تحقيق التخلص الجيولوجي العميق من النفايات
النووية بنحو آمن.
من المرجح أن تظل الطاقة األساسية ذات القدرات
الكبيرة القابلة للنقل والتوزيع تشكل األساس
لمعظم أنظمة الكهرباء ما لم يتم التغلب على
وأي مشكالت
المشكالت االقتصادية الكبيرةّ ،
تتعلق بقابلية التوسع التي تواجه تخزين الطاقة
الكهربائية .كذلك من الواضح أن الطاقة النووية
تعد من بين تقنيات التوليد التي ال تنجم عنها
فضال عن أنها مجربة،
انبعاثات بصفة أساسية،
ً
ومثبتة من الناحية التقنية ،وقابلة للتوسع،
وعملية من الناحية االقتصادية .إلى جانب ذلك،
هنالك عدد متنام من الحكومات ،ومعاهد البحوث،
والمنظمات الحكومية الدولية يقرون بأنه ال
يمكن الوفاء بإمكانية تحقيق األهداف المناخية
التفاقية باريس من دون استخدام الطاقة النووية.
إذ تعمل هذه الطاقة النووية على خفض معدالت
االنبعاثات التي تؤثر تأثير ًا مباشر ًا على صحة
اإلنسان (مثل الجسيمات ،والكبريت ،وأكسيد
النيتروجين ،والزئبق ،والملوثات األخرى) .إلى جانب
أنها تنتج كميات ضئيلة من النفايات السامة لكل

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

جيجاواط/ك في السنة ،كما أن المعالجة اآلمنة
لهذه النفايات أمر يمكن تحقيقه من الناحيتين
التقنية واالقتصادية .وبالتالي ،فإن الطاقة النووية
تستحق أن ُي عاد النظر فيها باعتبارها تقنية طاقة
نظيفة ينبغي التعامل معها بنحو مماثل للتعامل
مع العديد من تقنيات الطاقة النظيفة األخرى.
كما أن الدول التي تقوم بتشغيل محطات الطاقة
النووية الجديدة تساعد على التخفيف من آثار تغير
المناخ ،مما يعود بدوره بالنفع على جميع الدول،
وتبين األدلة أنه يمكن الحصول على فوائد الطاقة
النووية دون أن يؤثر ذلك تأثير ًا كبير ًا على تكاليف
األمان واألمن أو تكاليف الطاقة .عالوة على ذلك،
سيكون من الصعب بنحو متزايد الحفاظ على
نظام مستقر لشبكات الطاقة الكهربائية إذا ما
زادت مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة ،وجرى
استبعاد محطات الطاقة النووية الجديدة من مزيج
الطاقة.
تشير هذه النتائج بقوة إلى أنه ينبغي إعادة النظر
في سياسات الطاقة الوطنية للعديد من الدول
فيما يتعلق بالطاقة النووية ،ومن الواضح أنه
ينجم عن الطاقة النووية فوائد على قدر كبير
من األهمية .وفي الوقت نفسه ،يتعين على
عمليات الطاقة النووية أن تستخدم باستمرار
أنظمة وضوابط األمان المعززة المتعلقة بالمواد
االنشطارية .غير أن األهم من ذلك ،ضرورة استمرار
الجهود المبذولة الرامية للنهوض بثقافة األمان
النووي في الدول التي لديها ،أو تلك التي ال تملك
خبرة في تشغيل محطات الطاقة النووية .أما
التوصيات الواردة في هذا القسم فإنها موجهة إلى
الدول التي تشغل أو تعتزم تشغيل محطات الطاقة
النووية الجديدة ،وتمثل هذه الدول أكثر من  80٪من
أيض ا
سكان العالم .كما تنطبق بعض التوصيات ً
على الدول غير النووية ،مما يؤدي إلى تعزيز األمن
واألمان.

55

النتائج والتوصيات
 .1لتحقيق فوائد الطاقة النووية المبينة أعاله،
ينبغي توسيع نطاق استخدامها على الصعيد
العالمي ،وينبغي للسياسات والتدابير الداعمة
لتنفيذ أنظمة الطاقة منخفضة االنبعاثات أن
تشمل الطاقة النووية .كما يتعين على الدول
التي تمتلك طاقة نووية أن تنظر في تمديد
تراخيص المحطات القائمة  -متى كان ذلك
آم ًن ا ومجديا من الناحية االقتصادية  -والعمل
على بناء محطات جديدة ،وتطوير وتنفيذ
التقنيات النووية المتقدمة ،بما فيها المفاعالت
المعيارية الصغيرة .كذلك ينبغي على هذه
الدول دعم البحوث ،والمشاريع التجريبية،
واألنشطة التعليمية التي تسلط الضوء على
اإلسهامات اإليجابية للطاقة النووية ،بما فيها
تثبيت االستقرار المناخي .عالوة على ذلك،
ينبغي على هذه الدول أن تساعد في تمويل
ونقل التكنولوجيا ،وبناء القدرات في الدول
النامية التي تعمل على إدخال برامج الطاقة
النووية.
 .2ينبغي على الدول التي لديها برامج طاقة
نووية جارية أن تتشارك في أفضل الممارسات
مع الدول األخرى ،وعليها تشجيع الدول الوافدة
جديد ًا على االستفادة من النهج المرجعي الذي
تتبعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم
مدى جاهزية بنيتها التحتية ،إذ يتيح هذا
النهج للقادمين الجدد االمتثال ألعلى معايير
األمن واألمان النوويين وعدم انتشار األسلحة
النووية .كما يجب على الدول الحالية سواء تلك
التي لديها برامج طاقة نووية ،أو التي تزمع
امتالكها في مقبل األيام أن تعمل على تطوير
استراتيجيات إلدارة الوقاية ،ال سيما فيما يتعلق
بالتخلص من الوقود المستنفد والنفايات
ذات المستوى اإلشعاعي العالي .كما ينبغي
لهذه االستراتيجيات أن تتوافق مع متطلبات
االتفاقية المشتركة بشأن اإلدارة المأمونة
للوقود المستهلك ،واإلدارة المأمونة للنفايات
المشعة.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

 .3تستند استراتيجيات الطاقة الوطنية بدرجة
كبيرة إلى القرارات السياسية ،التي تتأثر بالرأي
العام بشدة .وبالتالي ،ينبغي على كافة الدول
إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
في كل مرحلة من مراحل تنفيذ مشروع الطاقة
النووية ،أسوة بأفضل الممارسات .ويتضمن
أصحاب المصلحة المعنيين الحكومة ،والهيئات
التنظيمية ،واألوساط العلمية ،واألوساط
التجارية لألعمال ،والجماعات البيئية ،وعامة
الجمهور .غير أن لتنفيذ أو توسيع نطاق
برنامج الطاقة النووية ال يمكنه االعتماد على
أحدث التقنيات فحسب ،بل يجب أن تتضمن
أيض ا مجموعة كاملة من السمات المجتمعية
ً
الضرورية ،وتشمل هذه السمات التشريعات
الوطنية ،والوكالة التنظيمية المستقلة،
وانعدام الفساد ،والثقافة القوية لألمان،
والسياسة المفتوحة والشاملة لمشاركة عامة
الجمهور.
 .4يتعين على كافة الدول أن تدعم تعزيز
األنظمة الدولية للتنظيم واألمان من خالل
تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن
تصبح تدريجي ًا جهة تنظيمية دولية ،كما يجب
أيض ا التعاون مع الوكالة لنزع
على جميع الدول ً
الطابع السياسي عن الطاقة النووية من خالل
وضع معايير ،وسياسات ،وممارسات مقبولة
على الصعيد العالمي .تشمل هذه العملية
االنتقال إلى عمليات التفتيش والرقابة الدولية
اإللزامية ،مما يسهم بالتالي في خفض
المخاطر لوقوع حوادث جسيمة على الصعيد
العالمي.
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 .5ينبغي على الدول التي تدخل مجال الطاقة
النووية ،أو تلك التي تعمل على توسعة نطاق
وثيق مع الدول
بنحو
طاقتها النووية أن تعمل
ٍ
ٍ
التي تمتلك برامج نووية كبرى .إذ يمكنهم
العمل سوي ًا لدعم تطوير وتنفيذ المفاعالت
المتطورة ودورات الوقود النووي ،بما فيها
المفاعالت المعيارية الصغيرة .كما أن من شأن
هذه الجهود المساعدة في التقيد بأعلى معايير
األمن واألمان ،والتخلص من الوقود النووي
المستنفد ،والحد من االنتشار النووي.

 .7سيعود التأييد المدعوم دول ًي ا لمبادرات
إنشاء المستودعات متعددة الجنسيات،
وعمليات استرداد الوقود المستنفد بالفائدة
على وجه الخصوص بالنسبة للدول الوافدة
جديداً ،والدول التي لديها برامج صغيرة للطاقة
النووية .غير أن من األهمية بمكان تعزيز
األمن واألمان في تنفيذ المستودعات متعددة
الجنسيات .وبالتالي ،ينبغي دعم هذه الجهود
حتى من جانب الدول غير النووية.

 .6يجب على كافة الدول تنسيق ودعم
العمل الجماعي من أجل االستغالل التجاري
المبكر للتصاميم المبتكرة للمفاعالت
المعيارية الصغيرة ،مستفيدين من التحليالت
والتوصيات األخيرة للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وتوصيات منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي .فإذا دعمت كل الدول
معايير موحدة لترخيص المفاعالت المعيارية
الصغيرة ،فسيؤدي ذلك إلى تقليص الوقت
وخفض التكاليف الالزمين إلنشاء وحدات جديدة.
ولتعزيز هذه األهداف ،يجب على الدول التعاون
الفاعل من أجل الشروع في وضع متطلبات
المستخدمين التي تشمل الدول التي لديها
برامج نشطة للطاقة النووية وتلك الدول الوافدة
جديداً .وسيركز هذا العمل على جهود التسويق
على جزء يمكن إدارته من بين أكثر من 50
تصميم ا قيد التطوير في الوقت الراهن.
ً

قائما
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 1صدرت هذه الدراسة من إعداد موجز السياسة العامة ( )Shihab-Eldin et al. 2020الذي تم تقديمه إلى فريق
العمل الثاني ( )2المعني بتغير المناخ والبيئة في إطار فعاليات مجموعة الفكر ( )T20التابعة للمملكة العربية
السعودية ضمن قمة العشرين التي استضافتها المملكة لعام  ،)T20TF2 2020( 2020المجموعة المشاركة رسميا
في هذه القمة والتي كانت بمثابة بنك لألفكار .وقدمت لمجموعة العشرين توصيات سياسات تستند على األبحاث.
كما أنها يسرت التفاعالت بين مجموعة العشرين والمراكز الفكرية والمجتمعات البحثية وتواصلت مع الجمهور األوسع
نطاقا بشأن القضايا ذات األهمية العالمية .كما ساهم فريق العمل الثاني ( )2في تسريع اإلجراءات المناخية للدول مع
ضمان حماية البيئة والنمو االقتصادي من خالل إعداد التوصيات الرئيسة لحكومات مجموعة العشرين.
 2تتحقق االنبعاثات الصفرية الصافية عندما يتم موازنة جميع انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة من األنشطة البشرية
عن طريق إزالة غازات الدفيئة من الغالف الجوي.
 3نجد باألرقام المطلقة أن التوليد النووي العالمي السنوي شهد تذبذبا منذ عام  ،2000وتراوحت معدالته ما بين
 2400و 2650تيراواط /ساعة.
 4تم خالل صيف عام  ،2020االتفاق بين مشغل محطة ( )Ringhals ABالسويدية للطاقة النووية والمشغل الوطني
لنظام نقل الكهرباء (( )Svenska Kraftnät (SvKعلى إعادة التشغيل المبكر للخدمة بعد حاالت االنقطاع بسبب
أعمال صيانة محطة ( )Ringhals ABالسويدية ،وكان الهدف من هذا االتفاق تأمين استقرار التيار الكهربائي وقدرة
دائرة القصر في شبكة النقل السويدية لمعالجة الحالة التشغيلية في جنوب السويد في ذلك الوقت (Vattenfall
.)2020; WNN 2020a
 5قد تنخفض قدرة التوليد النووية العالمية إلى  394جيجاواط/ك بحلول عام  2050في غياب سياسات التخفيف من
آثار تغير المناخ (.)IAEA 2021a
 6توفر شبكة برنامج ( )COVID-19 NPP OPEXشبكة محدودة للوصول إلى تبادل األفراد فيما يتعلق بتدابير
التخفيف ذات الصلة بجائحة كوفيد 19-وما يتصل بذلك من تأثير على أداء محطات الطاقة النووية مثل التشغيل
والصيانة ،فضال عن تنفيذ حاالت انقطاع التزود بالوقود والصيانة ،ويتضمن المستعملون المقصودون بهذه الشبكة
مشغلو المحطات والمؤسسات ذات الصلة.
نظاما مستقبل ًيا للطاقة المتجددة للكهرباء لالتحاد األوروبي وغيره من الكيانات
 7تتوقع العديد من الدراسات
ً
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي دون الحاجة إلى توليد األحمال األساسية غير المتجددة .وقد
يكون مثل هذا النظام مجد ًيا ألن تكاليف البطاريات وتقنيات تخزين الطاقة األخرى (مثل :التحليل الكهربائي إلنتاج
الهيدروجين) ما زالت تستمر في االنخفاض بسرعة .غير أن الوكالة الدولية للطاقة وغيرها من منظمات الطاقة متعددة
األطراف ،ومراكز الفكر ال تزال ترى الحاجة إلى توفير إمدادات تكميلية للحمل األساسي منخفضة الغازات الدفيئة،
وقد يأتي هذا اإلمداد من توليد الوقود النووي والوقود األحفوري (أي الفحم والغاز باستخدام تكنولوجيا احتجاز ثاني
أكسيد الكربون وتخزينه)( (�IAEA 2020e; IEA 2020a, 2020d; A. T. Kearney 2021; Long et al. 2021; Na
 .)tional Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021; Vine 2021كما ستستمر حصة الطاقة
نموا بوتيرة أبطأ بالتزامن من بدء ارتفاع تكلفة موازنة النظام
المتجددة في االرتفاع ،رغم أن من المتوقع أن تشهد ً
في االرتفاع بنحو ملحوظ .وستواجه هذه التكاليف المتزايدة تعارضا مع مزايا مصادر الطاقة المتجددة .كما ال تنطبق
التكاليف المنخفضة لتوليد الطاقة المتجددة إال عند توافر الموارد المتجددة ،كما أنها ال تحسب تكاليف لتحقيق
التوازن في النظام
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً
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 8أدت حادثة جزيرة "ثري مايل" التي وقعت في عام  1979إلى خسارة فادحة في المحطة ،إال أنه لم بحدث أي تلوث
كبير خارج الموقع ،على عكس حادثتي "تشرنوبيل وفوكوشيما" (.)Rogovin and Frampton, Jr. 1980
 9على سبيل المثال ،يفضل المستثمرون  10مشاريع استثمارية بقيمة  100مليون دوالر لكل منها على عرض واحد
بقيمة مليار دوالر.
 10تنشأ العوامل الخارجية اإليجابية عندما تستفيد أنشطة البحث والتطوير ( )R & Dالتي يجريها كيان ما من إضفاء
الطابع التجاري على العناصر المبتكرة في قطاعات أخرى وتسويقها ،وتتجاوز عوائد المجتمع تلك العوامل التي تعود
إلى الكيان الراعي لعملية البحث والتطوير.
 11شرط انتهاء فترة سريان العقد ،بمعني البطالن التلقائي لالتفاق بعد انتهاء مدة سريانه ،وهي عبارة عن أحكام
تقضي بإعادة النظر بعد مرور مدة معينة (فيما يتعلق بأي ترتيبات).
ُ 12تولّ د طاقة الثوريوم النووية بصفة أساسية عن طريق االنشطار النووي لنظير اليورانيوم  233الناتج من عنصر
مقارنة بدورة وقود اليورانيوم ،بما في ذلك
الثوريوم المخصب ،ذلك أن لدورة وقود الثوريوم العديد من المزايا المحتملة
ً
مقارنة باليورانيوم ،وخصائصه الفيزيائية والنووية األفضل ،وقلة المخلفات النووية
الوفرة األكبر للثوريوم على األرض
ً
التي ينتجها.
فلزي نادر.
 13ع ُنصر ّ
 14ال يشمل الشكل األسمنت ،ألن من شأنه تشويه المقياس الرأسي وحجب المواد غير األسمنتية.
 15تعد جميعها عناصر فلزية نادرة.
 16جميع الكتل الواردة في هذه الوثيقة معطاة باألطنان المترية.
 17اقترح مفهوم األكتينيدات في الكيمياء النووية ،أن األكتينيدات تشكل سلسلة انتقالية داخلية ثانية متماثلة
مع الالنثانيدات ،وتنبع أصولها من مالحظة الخصائص الشبيهة بالالنثانيد في عناصر ما بعد اليورانيوم على عكس
سابقا.
الخصائص الكيميائية المعقدة لألكتينيدات المعروفة
ً
حدة المخاوف المتعلقة بأمن اإلمدادات النفطية ،وقد أدت هذه المخاوف
 18زادت أزمة إمدادات النفط عام  1973من ّ
إلى تسريع وتيرة بناء ونشر محطات الطاقة النووية في كل الواليات المتحدة األمريكية واليابان والعديد من الدول
األوروبية ،مثل فرنسا والسويد.
 19إن احتمال االحترار الناجم عن ظاهرة الدفيئة لجزيء الميثان يمثل دالة لتركيزات غاز الميثان في الغالف الجوي،
فإذا افترضنا القدرة على إحداث االحترار الناجم ( )GWPعن ظاهرة الدفيئة يبلغ  25بالنسبة لغاز الميثان ،فإن معدل
التسرب بنسبة  ٪4على طول سلسلة إمدادات الغاز سيؤدي إلى محو منافعه المناخية مقابل الفحم .وبالمقارنة ،فإن
واحدا.
القدرة على إحداث االحترار العالمي لثاني أكسيد الكربون تساوي ً
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 20يمكن لألشخاص العاديين تقييم معدل الوفيات السنوية إذا ما ُطلب منهم ذلك ،ويمكنهم تقديم تقديرات
تكون مماثلة للتقديرات الفنية .غير أن أحكامهم المتعلقة بالمخاطر ترتبط بدرجة أكبر بخصائص الخطر األخرى (مثل:
التهديد الكارثي المحتمل الذي يمكن أن تتعرض له األجيال القادمة) .وبالتالي ،فإن تقييمات الناس للمخاطر تميل إلى
االختالف عن تقديراتهم وتقديرات الخبراء الخاصة بمعدل الوفيات السنوية (.)Slovic and Weber 2002
 21يأتي األمان السلبي في المرحلة الثانية بعد األمان اإليجابي ،ويتضمن مجموعة من األنظمة واإلجراءات التي تعمل
على التقليل من العواقب المترتبة على وقوع الحوادث.
 22تولت كتابة التقرير الخاص بالمراقبة الدولية للطاقة الذرية لجنة برئاسة "دين أتشيسون" و"ديفيد ليلينثال" في
عموما باسم تقرير "أتشيسون – ليلينثال" أو خطة باروخ ،كان التقرير وثيقة أمريكية هامة ظهرت
عام  ،1946و ُيعرف
ً
قبل بداية الفترة المبكرة للحرب الباردة ،واقترحت الرقابة الدولية على األسلحة النووية ،وتجنب وقوع حرب نووية
في المستقبل ،مع تنامي عدم الثقة األمريكية بستالين ،إال أنه تم تجاهل التقرير بكل ببساطة ،بل ونقضه االتحاد
السوفياتي في األمم المتحدة.
 23تتوفر إرشادات خدمة المراجعة التنظيمية المتكاملة على هذا الرابطhttps://www-pub.iaea.org/MTCD/ :
.Publications/PDF/SVS-37web.pdf
 24تتوفر إرشادات فريق مراجعة األمان التشغيلي على هذا الرابطhttps://www-ns.iaea.org/downloads/ni/s- :
.reviews/osart/osart_brochure. pdf
 25تتوفر إرشادات التقييم الذاتي لثقافة األمان المستقلة على هذا الرابطhttps://www-pub.iaea.org/MTCD/ :
.Publications/PDF/SVS-32_web.pdf
 266مراجعة النظراء إلرشادات تجربة أداء األمان التشغيلي متاحة على هذا الرابطhttps://www.iaea.org/sites/de� :
fault/files/17/01/prosper-guidelines.pdf
 27كثيرا ما أثيرت الحاجة المتزايدة للنقل الدولي للمواد المشعة باعتبارها عقبة محتملة ،غير أن أمان نقل الوقود
المستنفد والنفايات المشعة قد أثبتت جدواها (.)e.g. Conolly and Pope 2016
 28تضم رابطة "أريوس" منظمات من دول مختلفة مثل (إيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وسلوفينيا والتفيا وهنغاريا
وهولندا) ،ويتمثل هدفها األساسي في استكشاف سبل لتوفير مرافق مشتركة لتخزين النفايات والتخلص منها،
وذلك لصالح المستفيدين األصغر حجما الذين قد ال يرغبون في إنشاء مرافق تابعة لهم ،أو قد ال يملكون الموارد
الالزمة لذلك .وتهدف الرابطة إلى العمل الجماعي ألعضائها من أجل التصدي للتحديات المشتركة المتمثلة في إدارة
النفايات المشعة طويلة األجل في هذه الدول بطريقة آمنة ،إلى جانب القيام باألعمال السياسية الالزمة لتمكين وضع
حلول موحدة ومشتركة أكثر عملياتية إلدارة النفايات ،وقد عملت الرابطة قبل إنشائها ضمن الفريق العمل الحكومي
الدولي الذي شارك في التعاون بين ثمان دول تحوز أقل كمية من النفايات المشعة.
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الهوامش
 29فريق عمل متعدد الجنسيات ،تقوم المنظمات الحكومية المناسبة بترشيح أعضائه ،وقد تم إنشاؤه لدراسة جدوى
أي من المستودعات الجيولوجية المشتركة في أوروبا.
إنشاء منظمة إنمائية من شأنها إنشاء ّ
انخفاضا في التكاليف
 30يستند التعلّ م التكنولوجي إلى البيانات التجريبية التي تب ّين أن التكنولوجيا الجديدة تشهد
ً
الخطية (نسبة التعلم) بوصفها أدوات تعمل على مضاعفة االنتاج التجاري ،وقد تم توضيح هذه العالقة في الشكل (.)6
مستقرا وتنافس ًيا للصناعات كثيفة االستخدام للكهرباء
سعرا
 31يوفر نموذج شركة " "Exceltiumالفرنسية للتمويل
ً
ً
على المدى الطويل .ويشمل السعر جزئين رئيسيين ،يغطي الجزء األول الفائدة وسداد الديون المتعاقد عليها لتغطية
(أي تكاليف اإلنتاج باستثناء رأس
الدفعة المقدمة .بينما يغطي الجزء الثاني تكاليف تشغيل محطات الطاقة النووية ّ
المال) .ويتعلق جزء تكميلي بأسعار السوق وأداء اإلنتاج النووي (.)/https://www.exeltium.com
ُ 32يستخدم نموذج شركة "مانكاال" الفنلندية لتمويل استثمارات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة في فنلندا،
حيث تنظم الحكومة استثمارات الطاقة النووية ولكنها ال تدعمها .ويمكن هذا التمويل المستثمرين والشركات من
االستثمار في إنتاج الطاقة من أجل تعزيز توافر رأس المال الستثمارات الطاقة الكبيرة ،كما أنه يمكن المرافق العامة
والشركات الصناعية ذات األحجام المختلفة من المشاركة في مختلف استثمارات إنتاج الطاقة .فضال عن أنه يتيح
أخيرا ،
لمجموعات الشركات بمشاركة مخاطر استثمارات الطاقة ،ويوفر
سعرا ثاب ًتا للكهرباء للمستخدمين الصناعيينً .
ً
يضمن أيضا توفير الكهرباء للعملية والصناعات المعدنية .فعلى سبيل المثال ،تبيع " "Fennovoima NPPكل الكهرباء
التي تولدها لمالكها بسعر التكلفة ،ويمثل هذا السعر العمليات ،والوقود ،وإدارة النفايات النووية ،والمصروفات المالية
والتنظيمية .ويمكن للمالك بعد ذلك أن يستخدموا الكهرباء في عملياتهم الخاصة أو يبيعونها في أسواق الكهرباء.

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

61

المراجع
Aegerter, Daniel S. 2017. “100% Wind and Solar?
A Seductive Myth.” The Stern Institute Periodical
16:30–5. https://www.sternstewart.com/media/
periodical_16_web.pdf.
Astrasheuskaya, Nastassia. 2019. “Russia
to Launch Floating Reactor.” Financial
Times, August 22. https://www.ft.com/
content/2edadf02-b538-11e9-8cb2-799a3a8cf37b.

Bielecki, Andrzej, Sebastian Ernst, Wioletta
Skrodzka, and Igor Wojnicki. 2020. “The
Externalities of Energy Production in the Context
of Development of Clean Energy Generation.”
Environmental Science and Pollution Research
27 (11): 11506–30. https://doi.org/10.1007/
s11356-020-07625-7.

A. T. Kearney (ATK). 2021. Carbon Capture
Utilization and Storage - Towards Carbon
Neutrality. A.T. Kearney Energy Transition
Institute.

Birol, Fatih, and Rafael M. Grossi. 2020. “Opinion:
Without Nuclear Power, the World’s Climate
Challenge Will Get a Whole Lot Harder.” CNN,
October 9. https://www.cnn.com/2020/10/09/
opinions/without-nuclear-power-the-worlds-climatechallenge-birol-grossi/index.html.

Atten, Christopher van, Amlan Saha, Luke
Hellgren, and Ted Langlois. 2020. Benchmarking
Air Emissions of the 100 Largest Electric Power
Producers in the United States. Concord, MA:
M. J. Bradley & Associates LLC. https://www.
mjbradley.com/sites/default/files/Presentation_of_
Results_2020.pdf.

Brown, Tom W., Tobias Bischof-Niemz, Komelis
Blok, Christian Breyer, Henrik Lund, and Brian Vad
Mathiesen. 2018. “Response to ‘Burden of Proof: A
Comprehensive Review of the Feasibility of 100%
Renewable-Electricity Systems.’” Renewable and
Sustainable Energy Reviews 92:834–47. https://doi.
org/10.1016/j.rser.2018.04.113.

Barclays. 2021. Nuclear for a Decarbonized
Future. London: Barclays Capital Inc. https://app.
box.com/s/ooduy5qkpevlb9rj4j7ftzze6ba456zl.

Budnitz, Robert J., H-Holger Rogner, and Adnan
Shihab-Eldin. 2018. “Expansion of Nuclear Power
Technology to New Countries – SMRs, Safety
Culture Issues, and the Need for an Improved
International Safety Regime.” Energy Policy
119:535–44.

Barnard, Chester I., John R. Oppenheimer,
Charles A. Thomas, Harry A. Winne, and David
E. Lilienthal. 1946. Acheson-Lilienthal Report –
A Report on the International Control of Atomic
Energy. Washington, DC: U.S. Department
of State sponsored by D. Acheson. http://
fissilematerials.org/library/ach46.pdf.
BEIR. 2006. Health Risks from Exposure to Low
Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase
2. Washington, DC: National Research Council
(NRC), The National Academies Press. https://doi.
org/10.17226/11340.

62

Bunn, Matthew G., Steve Fetter, John P. Holdren,
and Bob van der Zwaan. 2003. “The Economics of
Reprocessing vs. Direct Disposal of Spent Nuclear
Fuel.” Project on Managing the Atom. Harvard
Kennedy School. https://www.belfercenter.org/
publication/economics-reprocessing-vs-directdisposal-spent-nuclear-fuel.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Canadian Small Modular Reactor Roadmap
Steering Committee. 2018. A Call to Action: A
Canadian Roadmap for Small Modular Reactors.
Ottawa: Canadian Small Modular Reactor Roadmap
Steering Committee. https://smrroadmap.ca/
wp-content/uploads/2018/11/SMRroadmap_EN_
nov6_Web-1.pdf.
Chapman, Neil, Charles McCombie, and Ewoud
Verhoef. 2013. “Towards a European Regional
Geological Repository.” Proceedings of the
15th International Conference on Environmental
Remediation and Radioactive Waste Management.
Chatzis, Irena. 2020. “New IAEA Reports on
Response to the COVID–19 Pandemic.” IAEA,
June 18. https://www.iaea.org/newscenter/news/
new-iaea-reports-on-response-to-the-covid-19pandemic.
Cheng, Vincent K. M., and Geoffrey
P. Hammond. 2017. “Life-Cycle Energy Densities
and Land-Take Requirements of Various Power
Generators: A UK Perspective.” Journal of
the Energy Institute 90(2):201–13. https://doi.
org/10.1016/j.joei.2016.02.003.
Convention on Nuclear Safety (CNS). 1994.
Convention on Nuclear Safety (CNS). INFCIRC/546.
Legal Series 16. Vienna: International
Atomic Energy Agency. https://www.iaea.org/
publications/5265/convention-on-nuclear-safety.
———. 2017. Convention on Nuclear Safety (CNS)
- Introduction to the CNS and Its Associated Rules
of Procedures and Guidelines. Vienna: International
Atomic Energy Agency. https://www-ns.iaea.org/
downloads/ni/safety_convention/related-documents/
cns-brochure_final_2017-01-23.pdf.

63

Conolly, Keven J., and Ronald B. Pope. 2016. “A
Historical Review of the Safe Transport of Spent
Nuclear Fuel.” Prepared for U.S. Department of
Energy Nuclear Fuels Storage and Transportation
Planning Project FCRD-NFST-2016-000474, Rev. 1
ORNL/SR-2016/261, Rev. 1. Fuel Cycle Research
& Development. Oak Ridge National Laboratory &
Argonne National Laboratory. https://www.energy.
gov/sites/default/files/2017/03/f34/Enhanced%20
safety%20record%20report%20-%20final%20
public%20release_0.pdf.
Cour des Comptes. 2020. La Filière EPR. Paris:
Cour des Comptes. https://www.ccomptes.fr/system/
files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf.
Cunningham, Thomas, Annika Hedberg, Syed
Nazakat, and Lixia Yao. 2018. Assessing the
Energiewende – An International Expert Review.
Berlin: Konrad Adenauer Stiftung. https://www.kas.
de/c/document_library/get_file?uuid=67307c1d-0f8c1e66-c131-5b29782e92c3&groupId=252038.
Deep Isolation. 2020. Deep Isolation – An
Introduction for Policy-Makers. White Paper.
London: Deep Isolation. https://www.deepisolation.
com/wp-content/uploads/2020/05/DeepIsolationIntroWhitePaper-international-policy-makers.pdf.
Denholm, Paul, Douglas J. Arent, Samuel F.
Baldwin, Daniel E. Bilello, Gregory L. Brinkman,
Jaquelin M. Cochran, Wesley J. Cole, Bethany
Frew, Vahan Gevorgian, Jenny Heeter, Bri-Mathias
S. Hodge, Benjamin Kroposki, Trieu Mau, Mark
J. O’Malley, Bryan Palmintier, Daniel Steinberg,
Yingchen Zhang. 2021. “The Challenges of
Achieving a 100% Renewable Electricity System in
the United States.” Joule 5(6):1331–52. https://doi.
org/10.1016/j.joule.2021.03.028.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Eash-Gates, Philip, Magdalena M. Klemun, Goksin
Kavlak, James McNerney, Jacopo Buongiorno, and
Jessika E. Trancik. 2020. “Sources of Cost Overrun
in Nuclear Power Plant Construction Call for a New
Approach to Engineering Design.” Joule 4(11):2348–
73. https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.10.001.
European Commission (EC). 2003. External
Costs: Research Results on Socio-Environmental
Damages Due to Electricity and Transport.
Brussels: EC. http://www.externe.info/externe_2006/
externpr.pdf.
———. 2011. “Community Framework for the
Responsible and Safe Management of Spent Fuel
and Radioactive Waste.” Council Directive 2011/70/
EURATOM, Official Journal of the European Union,
L 199/48. Brussels: EC. http://data.europa.eu/eli/
dir/2011/70/oj/eng.
———. 2018. “Communication from The
Commission to the European Parliament, the
European Council, the Council, The European
Economic and Social Committee, the Committee
of the Regions and the European Investment
Bank.” COM(2018) 773 final. Brussels: EC.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=COM%3A2018%3A773%3AFIN.
European Environment Agency (EEA). 2019.
Healthy Environment, Healthy Lives: How the
Environment Influences Health and Well-Being
in Europe. Publication EEA Report No 21/2019.
Copenhagen: EEA. https://www.eea.europa.eu/
publications/healthy-environment-healthy-lives.
———. 2020. “Air Pollution Is the Biggest
Environmental Health Risk in Europe.” https://www.
eea.europa.eu/themes/air.

64

Economic and Finance Working Group (EFWG).
2018. SMR Roadmap. Canada’s Small Modular
Reactor Action Plan EFWG. https://smrroadmap.
ca/wp-content/uploads/2018/12/EconomicsFinance-WG.pdf.
Eisenhower, Dwight D. 1953. Atoms for Peace.
United Nations General Assembly, Eighth
Session, 470th Plenary Meeting, New York. https://
digitallibrary.un.org/record/698626?ln=en.
European Repository Development Organisation
(ERDO). n.d. Working on a Shared European
Solution for Radioactive Waste. ERDO. http://www.
erdo-wg.com/documents/ERDO-WG%20En.pdf.
Generation IV (Gen IV). 2015. Annual Report 2014.
Gen IV – International Forum.
Graedel, Thomas E., Ermelina M. Harper, Nedal
T. Nassar, and Barbara K. Reck. 2015. “On the
Materials Basis of Modern Society.” Proceedings
of the National Academy of Sciences 112(20):6295.
https://doi.org/10.1073/pnas.1312752110.
Health and Environment Alliance (HEAL). 2013. The
Unpaid Health Bill – How Coal Power Plants Make
Us Sick. Brussels: HEAL. https://www.env-health.
org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_-_
how_coal_power_plants_make_us_sick_finalpdf.
pdf.
Heard, Benjamin P., Barry W. Brook, Tom M.
L. Wigley, and Corey J. A. Bradshaw. 2017.
“Burden of Proof: A Comprehensive Review of the
Feasibility of 100% Renewable-Electricity Systems.”
Renewable and Sustainable Energy Reviews
76(September):1122–33. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2017.03.114.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Ingersoll, Eric, Kirsty Gogan, John Herter, and
Andrew Foss. 2020. “Cost and Performance
Requirements for Flexible Advanced Nuclear Plants
in Future U.S. Power Markets.” Report for the
ARPA-E MEITNER Program. Cambridge, MA and
London: Lucid Catalyst. https://www.lucidcatalyst.
com/arpa-e-report-nuclear-costs.
International Atomic Energy Agency (IAEA). 1997.
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel
Management and on the Safety of Radioactive
Waste Management. Vol. INFCIRC/546.
International Law Series 1. Vienna: IAEA. https://
www.iaea.org/publications/7452/joint-conventionon-the-safety-of-spent-fuel-management-and-onthe-safety-of-radioactive-waste-management.
———. 2004. Developing Multinational Radioactive
Waste Repositories: Infrastructural Framework
and Scenarios of Cooperation. TECDOC Series
1413. Vienna: IAEA. https://www.iaea.org/
publications/7135/developing-multinationalradioactive-waste-repositories-infrastructuralframework-and-scenarios-of-cooperation.
———. 2005. Thorium Fuel Cycle – Potential
Benefits and Challenges. TECDOC Series
1450. Vienna: IAEA. https://www.iaea.org/
publications/7192/thorium-fuel-cycle-potentialbenefits-and-challenges.
———. 2006a. Fundamental Safety Principles.
Safety Fundamentals, SF-1. Vienna: IAEA.
https://www.iaea.org/publications/7592/
fundamental-safety-principles.
———. 2006b. Potential for Sharing Nuclear
Power Infrastructure between Countries. TECDOC
Series 1522. Vienna: IAEA. https://www.iaea.org/
publications/7542/potential-for-sharing-nuclearpower-infrastructure-between-countries.

65

———. 2008. Financing of New Nuclear Power
Plants. Nuclear Energy Series, NG-T-4.2. Vienna:
IAEA. https://www.iaea.org/publications/7981/
financing-of-new-nuclear-power-plants.
———. 2011. Mission Report – The Great
East Japan Earthquake Expert Mission IAEA
International Fact Finding Expert Mission of the
Fukushima Dai-Ichi NPP Accident Following the
Great East Japan Earthquake and Tsunami. Report
to IAEA Member States. Vienna: IAEA. https://wwwpub.iaea.org/mtcd/meetings/pdfplus/2011/cn200/
documentation/cn200_final-fukushima-mission_
report.pdf.
———. 2013. Approaches for Assessing the
Economic Competitiveness of Small and
Medium Sized Reactors. Nuclear Energy Series,
NP-T-3.7. Vienna: IAEA. https://www.iaea.org/
publications/8959/approaches-for-assessing-theeconomic-competitiveness-of-small-and-mediumsized-reactors.
———. 2015. Milestones in the Development of a
National Infrastructure for Nuclear Power. Nuclear
Energy Series, NG-G-3.1 (Rev. 1). Vienna: IAEA.
https://www.iaea.org/publications/10873/milestonesin-the-development-of-a-national-infrastructure-fornuclear-power.
———. 2016a. Advances in Small Modular
Reactor Technology Developments – 2016 Edition.
A Supplement to: IAEA Advanced Reactors
Information System (ARIS). Vienna: IAEA. https://
aris.iaea.org/Publications/SMR-Book_2016.pdf.
———. 2016b. Framework and Challenges
for Initiating Multinational Cooperation for the
Development of a Radioactive Waste Repository.
Nuclear Energy Series, NW-T-1.5. Vienna: IAEA.
https://www.iaea.org/publications/10912/frameworkand-challenges-for-initiating-multinationalcooperation-for-the-development-of-a-radioactivewaste-repository.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

———. 2020e. Nuclear Key to the Clean Energy
Transition – Conclusions of the 2020 IAEA Scientific
Forum. Vienna: IAEA. https://www.iaea.org/
newscenter/news/nuclear-key-to-the-clean-energytransition-conclusions-of-the-2020-iaea-scientificforum.

———. 2016c. Impacts of Electricity Market Reforms
on the Choice of Nuclear and Other Generation
Technologies. TECDOC Series 1789. Vienna: IAEA.
https://www.iaea.org/publications/10927/impacts-ofelectricity-market-reforms-on-the-choice-of-nuclearand-other-generation-technologies.

———. 2020f. “Small Modular Reactors.” https://
www.iaea.org/topics/small-modular-reactors.

———. 2018. Advances in Small Modular
Reactor Technology Developments. 2018 Edition.
A Supplement to: IAEA Advanced Reactors
Information System (ARIS). Vienna: IAEA. https://
aris.iaea.org/Publications/SMR-Book_2018.pdf.

———. 2020g .“The IAEA Nuclear Energy Capacity
Building Hub (CBH).” https://nucleus.iaea.org/sites/
connect/CBHpublic.
———. 2021a. Energy, Electricity and Nuclear
Power Estimates for the Period up to 2050.
Reference Data Series 1. Vienna: IAEA. https://
www.iaea.org/publications/15028/energy-electricityand-nuclear-power-estimates-for-the-periodup-to-2050.
———. 2021b. “Power Reactor Information System
(PRIS).” https://www.iaea.org/resources/databases/
power-reactor-information-system-pris.
———. 2019a. Nuclear Power in a Clean Energy
System. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/
nuclear-power-in-a-clean-energy-system.
———. 2019b. “Steep Decline in Nuclear Power
Would Threaten Energy Security and Climate
Goals.” IEA, May 28. https://www.iea.org/news/
steep-decline-in-nuclear-power-would-threatenenergy-security-and-climate-goals.
———. 2020a. Energy Technology Perspectives.
Flagship Report. Paris: IEA. https://www.iea.org/
reports/energy-technology-perspectives-2020.
———. 2020b. Global Energy Review 2020 – The
Impacts of the Covid-19 Crisis on Global Energy
Demand and CO2 Emissions. Paris: IEA. https://
www.iea.org/reports/global-energy-review-2020.

66

———. 2019. “IAEA’s Grossi at COP 25: More
Nuclear Power Needed for Clean Energy Transition.”
IAEA, December 11. https://www.iaea.org/
newscenter/news/iaeas-grossi-at-cop-25-morenuclear-power-needed-for-clean-energy-transition.
———. 2020a. Advances in Small Modular Reactor
Technology Developments - A Supplement to:
IAEA Advanced Reactors Information System
(ARIS) – 2020 Edition. Vienna: IAEA. https://aris.
iaea.org/Publications/SMR_Book_2020.pdf.
———. 2020b. Climate Change and
Nuclear Power 2020. Vienna: IAEA.
https://www.iaea.org/publications/14725/
climate-change-and-nuclear-power-2020.
———. 2020c. Design Principles and Approaches
for Radioactive Waste Repositories. Nuclear Energy
Series, NW-T-1.27. Vienna: IAEA. https://www.
iaea.org/publications/13510/design-principles-andapproaches-for-radioactive-waste-repositories.
———. 2020d. Initiating Nuclear Power
Programmes: Responsibilities and Capabilities of
Owners and Operators. Nuclear Energy Series,
NG-T-3.1 (Rev. 1). Vienna: IAEA. https://www.iaea.
org/publications/13465/initiating-nuclear-powerprogrammes-responsibilities-and-capabilities-ofowners-and-operators.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Iurshina, Daria, Nikita Karpov, Maria Kirkegaard,
and Evgeny Semenov. 2019. “Why Nuclear Power
Plants Cost so Much — and What Can Be Done
about It.” Bulletin of the Atomic Scientists, June
20. https://thebulletin.org/2019/06/why-nuclearpower-plants-cost-so-much-and-what-can-be-doneabout-it/.
Helbig, Thomas. 2020. “Externalities: Prices Do Not
Capture All Costs.” Washington, DC: International
Monetary Fund (IMF). https://www.imf.org/external/
pubs/ft/fandd/basics/external.htm.
King, Hobart M. 2020. “REE – Rare Earth Elements
and Their Uses.” https://geology.com/articles/
rare-earth-elements/.
Kis, Zoltán, Nikul Pandya, and Rembrandt H.
E. M. Koppelaar. 2018. “Electricity Generation
Technologies: Comparison of Materials Use, Energy
Return on Investment, Jobs Creation and CO2
Emissions Reduction.” Energy Policy 120(C):144–
57. https://econpapers.repec.org/article/eeeenepol/
v_3a120_3ay_3a2018_3ai_3ac_3ap_3a144-157.
htm.
Lewis, W. Bennett. 1972. “Energy in the
Future — The Role of Nuclear Fission and Fusion.”
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh
Section A: Mathematics 70:219–23. https://doi.
org/10.1017/S0080454100009043.
Long, Jane C.S., Ejeong Baik, Jesse D. Jenkins,
Clea Kolster, Kiran Chawla, Arne Olson, Armond
Cohen, Michael Colvin, Sally M. Benson, Robert B.
Jackson, David G. Victor, and Steven P. Hamburg.
2021. “Clean Firm Power Is the Key to California’s
Carbon-Free Energy Future.” Issues in Science and
Technology, March 24. file://mac/Home/Downloads/
Decarbonizing_California_E2_80_99s_Grid_
Requires_More_than_Wind_and_Solar.pdf.

67

———. 2020c. Sustainable Recovery. Paris: IEA.
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery.
———. 2020d. World Energy Outlook 2020.
Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/
world-energy-outlook-2020.
———. 2021a. Net Zero by 2050 – A Roadmap for
the Global Energy Sector. Paris: IEA. https://www.
iea.org/reports/net-zero-by-2050.
———. 2021b. The Role of Critical Minerals in Clean
Energy Transitions. World Energy Outlook Special
Report. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/therole-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.
International Nuclear Safety Advisory Group
(INSAG). 1991. Safety Culture. International Nuclear
Safety Advisory Group (INSAG), Report INSAG-4.
Vienna: IAEA. https://www-pub.iaea.org/MTCD/
publications/PDF/Pub882_web.pdf.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
2014. Climate Change 2014: Mitigation of Climate
Change: Working Group III Contribution to the
IPCC Fifth Assessment Report. Cambridge, U.K.:
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/
CBO9781107415416.
———. 2018. Global Warming of 1.5°C – An IPCC
Special Report on the Impacts of Global Warming
of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related
Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in
the Context of Strengthening the Global Response
to the Threat of Climate Change, Sustainable
Development, and Efforts to Eradicate Poverty.
Geneva: IPCC. https://www.ipcc.ch/sr15/.
International Renewable Energy Agency (IRENA).
2020. Renewable Capacity Statistics 2020. Abu
Dhabi: IRENA. https://www.irena.org/-/media/Files/
IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_
Capacity_Statistics_2020.pdf.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Mignacca, Benito, and Georgio Locatelli. 2020.
“Economics and Finance of Small Modular
Reactors: A National Renewable Energy Laboratory
(NREL) Systematic Review and Research
Agenda.” Renewable and Sustainable Energy
Reviews 118:109519. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2019.109519.
Ministry of Economic Affairs and Employment
(MEAE). 2020. Finland’s Long-Term Low
Greenhouse Gas Emission Development Strategy.
Helsinki: MEAE. https://unfccc.int/sites/default/files/
resource/LTS_Finland_Oct2020.pdf.
National Academies of Sciences, Engineering, and
Medicine. 2021. The Future of Electric Power in
the United States. Washington, DC: The National
Academies Press. https://doi.org/10.17226/25968.
National Grid Electricity System Operator
(NG-ESO). 2019. Future Energy Scenarios. London:
NG-ESO. https://www.nationalgrideso.com/sites/
eso/files/documents/fes-2019.pdf.
National Renewable Energy Laboratory (NREL).
2020. Flexible Nuclear Energy for Clean Energy
Systems. Technical Report NREL/TP-6A50-77088.
Golden, CO: NREL. https://www.nrel.gov/docs/
fy20osti/77088.pdf.
National Research Council (NRC). 2006. Health
Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing
Radiation: BEIR VII Phase 2. Washington, DC:
The National Academies Press. https://doi.
org/10.17226/11340.
———. 2010. Hidden Costs of Energy: Unpriced
Consequences of Energy Production and Use.
Washington, DC: NRC, The National Academies
Press. https://doi.org/10.17226/12794.

68

Magné, Bertrand, Hal Turton, and Henri Paillere.
2020. “COVID-19 and Low Carbon Electricity:
Lessons for the Future.” IAEA, July 9. https://www.
iaea.org/newscenter/news/covid-19-and-low-carbonelectricity-lessons-for-the-future.
Mansouri, Noura Y., Alma Alhusseini, Noura T.
Al-Saud, Mashael S. AlShalan, Maroua Benlahrech,
Yoshikazu Kobayashi, Radia Sedaoui, Masakazu
Toyoda, and Liubov Yaroshenko. 2020. A Carbon
Management System of Innovation: Towards a
Circular Carbon Economy. Task Force 2: Climate
Change and Environment. https://t20saudiarabia.org.
sa/en/briefs/Pages/Policy-Brief.aspx?pb=TF2_PB4.
Markandya, Anil, Andrea Bigano, and Roberto
Porchia, eds. 2010. The Social Cost of Electricity.
Scenarios and Policy Implications. CASES BOOK
[D.13.7]. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. https://
www.feem.it/en/publications/books/the-social-costof-electricity-scenarios-and-policy-implications/.
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). 2018. The Future of Nuclear Energy
in a Carbon-Constrained World. Cambridge,
MA: MIT. https://energy.mit.edu/research/
future-nuclear-energy-carbon-constrained-world/.
McCamey, Devonie. 2021. “What We Know — and
Do Not Know — About Achieving a National-Scale
100% Renewable Electric Grid – NREL and DOE
Experts Offer Fresh Perspective on Technical
and Economic Challenges, Call for Collaborative
Solutions to Decarbonization.” National Renewable
Energy Laboratory (NREL), May 21. https://www.
nrel.gov/news/features/2021/what-we-know-anddont-know-about-achieving-a-national-scale-100renewable-electric-grid.html.
McCombie, Charles, and Michael Jefferson. 2016.
“Renewable and Nuclear Electricity: Comparison of
Environmental Impacts.” Energy Policy 96:758–69.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.022.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع
———. 2021. Small Modular Reactors: Challenges
and Opportunities. NEA No. 7560. Nuclear
Technology Development and Economics. Paris:
NEA/OECD.
Nuclear Energy Institute (NEI). 2020. The Nexus
Between Safety and Operational Performance in the
U.S. Nuclear Industry. NEI 20-04. Washington DC:
NEI. https://www.nei.org/resources/reports-briefs/
performance-safety.
Nuclear Innovation and Research Advisory Board
(NIRAB). 2020. “Achieving Net Zero: The Role of
Nuclear Energy in Decarbonisation.” A Report for
the Department for Business, Energy and Industrial
Strategy (BEIS) NIRAB-244-1. https://www.nirab.
org.uk/application/files/6315/9160/6859/NIRAB_
Achieving_Net_Zero_-_The_Role_of_Nuclear_
Energy_in_Decarbonisation_-_Screen_View.pdf.
Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD). 2002. “Glossary of Statistical
Terms – Externalities.” In Glossary of Statistical
Terms. Paris: OECD. https://stats.oecd.org/glossary/
detail.asp?ID=3215.
———. 2020. Projected Costs of Generating
Electricity 2020. 2020 Edition. Paris: NEA and
IEA of the OECD.https://www.iea.org/reports/
projected-costs-of-generating-electricity-2020.
Office of Nuclear Energy (ONE). 2020. “Nuclear
Power Is the Most Reliable Energy Source and It’s
Not Even Close.” U.S. Department of Energy, April
22. https://www.energy.gov/ne/articles/nuclearpower-most-reliable-energy-source-and-its-noteven-close.
Ontario Power Generation, Bruce Power, NB
Power, and SaskPower. 2021. Feasibility of SMR
Development and Deployment in Canada. Report
SMR-FS-AODA. Ontario Power Generation. https://
www.opg.com/wp-content/uploads/2021/04/
Provincial-FS-AODA_APRIL_2021_FINALv2.pdf.

69

Nordhaus, Ted. 2021. “In Global Energy Crisis,
Anti-Nuclear Chickens Come Home to Roost.”
Foreign Policy, October 8. https://foreignpolicy.
com/2021/10/08/energy-crisis-nuclear-natural-gasrenewable-climate/.
Nuclear Energy Agency (NEA). 2013. The
Economics of the Back End of the Nuclear Fuel
Cycle. NEA No. 7061. Paris: NEA/OECD. https://
www.oecd-nea.org/upload/docs/application/
pdf/2019-12/7061-ebenfc.pdf.
———. 2016. Small Modular Reactors: Nuclear
Energy Market Potential for Near-Term Deployment.
NEA No. 7213. Paris: NEA/OECD. https://www.
oecd-nea.org/jcms/pl_14924/small-modularreactors-nuclear-energy-market-potential-for-nearterm-deployment?details=true.
———. 2018. The Full Costs of Electricity Provision.
NEA No. 7298. Paris: NEA/OECD. https://doi.
org/10.1787/9789264303119-en.
———. 2019. Proceedings of the 2018 Committee
on Nuclear Regulatory Activities/Multinational
Design Evaluation Programme Workshop
on Nuclear Supply Chain Management.
Proceedings NEA/CNRA/R(2019)3. Paris: NEA/
OECD. http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=NEA/
CNRA/R(2019)3&docLanguage=En.
———. 2020. Unlocking Reductions in the
Construction Costs of Nuclear. NEA No. 7530. Paris:
NEA/OECD. https://doi.org/10.1787/33ba86e1-en.
———. 2020. International Roundtable on the
Final Disposal of High-Level Radioactive Waste
and Spent Fuel: Summary Report. Summary
Report NEA No. 7529. Paris: NEA/OECD. https://
www.oecd-nea.org/jcms/pl_39718/internationalroundtable-on-the-final-disposal-of-high-levelradioactive-waste-and-spent-fuel-summaryreport?details=true.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Ricci, Andrea. 2010. Policy Use of the NEEDS
Report. Final integrated report Deliverable no 5.3 –
RS In New Energy Externalities Developments for
Sustainability (NEEDS). Rome: Istituto di Studi per
L’integrazione Dei Sistemi. https://cordis.europa.eu/
project/id/502687.
Rogovin, Mitchell, and George T. Frampton,
Jr. 1980. Three Mile Island: A Report to the
Commissioners and to the Public. Volume I.
NUREG/CR-1250(Vol. I; Vol. II/1, Vol.II/2; Vol. II/3).
Washington, DC: Nuclear Regulatory Commission Three Mile Island Special Inquiry Group. https://doi.
org/10.2172/5395798.
Royal Commission. 2016. Nuclear Fuel Cycle
Royal Commission Report. Final Report from the
Nuclear Fuel Cycle Royal Commission to the South
Australian Government. Adelaide: Government
of South Australia. https://s3-ap-southeast-2.
amazonaws.com/assets.yoursay.sa.gov.au/producti
on/2017/11/09/03/09/17/3923630b-087f-424b-a039ac6c12d33211/NFCRC_Final_Report_Web.pdf.
Schepers, Névine. 2019. “Russia’s Nuclear Energy
Exports: Status, Prospects and Implications.”
Non-Proliferation and Disarmament Paper no. 61.
Solna, Sweden: Stockholm International Peace
Research Institute. https://www.sipri.org/sites/
default/files/2019-02/eunpdc_no_61_final.pdf.

Pavel, Claudiu C., Alain Marmier, Patricia Alves
Dias, Darina Blagoeva, Evangelos Tzimas, Doris
Schüler, Tobias Schleicher, Wolfgang Jenseit,
Stefanie Degreif, and Matthias Buchert. 2016.
Substitution of Critical Raw Materials in Low-Carbon
Technologies: Lighting, Wind Turbines and Electric
Vehicles. Science for Policy Report EUR 28152 EN.
Luxembourg: Office of the European Union. https://
doi.org/10.2790/793319.
Perera, Frederica. 2018. “Pollution from Fossil-Fuel
Combustion Is the Leading Environmental Threat to
Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist.”
International Journal of Environmental Research
and Public Health 15(1):16. https://doi.org/10.3390/
ijerph15010016.
Pierpont, Brendan, David Nelson, Andrew
Goggins, and David Posner. 2017. “Flexibility:
The Path to Low-Carbon, Low-Cost Electricity
Grids.” Climate Policy Initiative publication. https://
www.climatepolicyinitiative.org/publication/
flexibility-path-low-carbon-low-cost-electricity-grids/.
Prime Minister’s Questions (PMQ). 2020. “Prime
Minister’s Questions: 15 July 2020 – News from
Parliament.” U.K. Parliament. July 15. https://
old.parliament.uk/business/news/2020/july/
prime-ministers-questions-15-july-2020/.

Schock, Robert N., Eileen S. Vergino, Neil Joeck,
and Ronald F. Lehman. 2004. “Atoms for Peace
after 50 Years.” Issues in Science and Technology
20(3):37–40. https://issues.org/schock/.

Reilly, Fiona. 2016. “Innovative Ways of Funding
Nuclear Power Projects.” World Nuclear News,
February 18. https://www.world-nuclear-news.
org/V-Innovative-ways-of-funding-nuclear-powerprojects-18021601.html.

Shihab-Eldin, Adnan, H-Holger Rogner,
Robert J. Budnitz, Noura Y. Mansouri, Charles
McCombie, and Robert N. Schock. 2020. “Does a
Climate-Constrained World Need Nuclear Energy?
– A Policy Brief.” T20 Secretariat, Saudi Arabia.
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/does-aclimate-constrained-world-need-nuclear-energy/.

Reliable Nuclear Fuel Services Working Group
(RNSWG). 2016. Practical Considerations to Begin
Resolving the Final Spent Fuel Disposal Pathway
for Countries with Small Nuclear Programs. Paris:
International Framework for Nuclear Energy
Cooperation. https://www.ifnec.org/ifnec/upload/
docs/application/pdf/2016-11/ifnec_rnfswg.pdf.

70

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

Thought Collective. 2020. “Nuclear Power in
a Global Clean Energy System - Session #1:
Delivering Results.” https://thoughtcollective.org/
nuclear-power-session-%231.
True, Doug, and John Butler. 2020. “The Nexus
between Safety and Operational Performance.”
Nuclear News, May.
United Nations (U.N.). 2020. World Economic
Situation and Prospects 2020 United – Chapter
II: Macroeconomic Prospects and the 2030
Agenda: Economics of Energy Transition. New
York: Department of Economic and Social Affairs,
U.N. https://www.un.org/development/desa/dpad/
wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_CH2.pdf.
United Nations Economic Commission for
Europe (UNECE). 2020. Pathways to Sustainable
Energy – Accelerating Energy Transition in the
UNECE Region. ECE Energy Series No. 67.
Geneva, Switzerland: UNECE.
United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). 2014.
Levels and Effects of Radiation Exposure Due to
the Nuclear Accident after the 2011 Great EastJapan Earthquake and Tsunami. Analysis. Vienna:
UNSCEAR. https://reliefweb.int/report/japan/
levels-and-effects-radiation-exposure-due-nuclearaccident-after-2011-great-east-japan.
United Nations Treaty Collection (UNTC). 1957.
Statute of the International Atomic Energy
Agency. I. No 3988-3994, Vol 276. New York:
UNTC. https://treaties.un.org/Pages/showDetails.
aspx?objid=0800000280142abd.
U.S. Energy Information Administration (EIA).
2019. “Electricity Explained – Electricity and the
Environment.” Accessed December 13, 2019.
https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/
electricity-and-the-environment.php.

71

Slovic, Paul, and Elke Weber. 2002. Perception of
Risks Posed by Extreme Events. Columbia/Wharton
Roundtable, Palisades, New York. file://mac/
Home/Downloads/Perception_of_Risk_Posed_by_
Extreme_Events.pdf.
Sovacool, Benjamin K., Rasmus Andersen, Steven
Sorensen, Kenneth Sorensen, Victor Tienda,
Arturas Vainorius, Oliver Marc Schirach, and Frans
Bjørn-Thygesen. 2016. “Balancing Safety with
Sustainability: Assessing the Risk of Accidents for
Modern Low-Carbon Energy Systems.” Journal
of Cleaner Production 112:3952–65. https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2015.07.059.
Squassoni, Sharon. 2009. Nuclear Energy: Rebirth
or Resuscitation? Washington, DC: Carnegie
Endowment for International Peace. https://
carnegieendowment.org/files/nuclear_energy_
rebirth_resuscitation.pdf.
Stoiber, Carlton, Alec Baer, Norbert Pelzer, and
Wolfram Tonhauser. 2003. Handbook on Nuclear
Law. STI/PUB/1160. Vienna: IAEA. https://www.iaea.
org/publications/6807/handbook-on-nuclear-law.
Stoiber, Carlton, Adelmadjid Cherf, Wolfram
Tonhauser, and Maria De Lourdes Vez
Carmora. 2010. Handbook on Nuclear Law:
Implementing Legislation. Vienna: IAEA.
https://www.iaea.org/publications/8374/
handbook-on-nuclear-law-implementing-legislation.
Tanigawa, Koichi, Yoshio Hosoi, Nobuyuki
Hirohashi, Yasumasa Iwasaki, and Kenji Kamiya.
2012. “Loss of Life after Evacuation: Lessons
Learned from the Fukushima Accident.” The Lancet
379 (9819): 889–91.
Think20 Task Force 2 (T20TF2). 2020. “Think20
(T20) Task Force 2 (TF2): ‘Climate Change and
Environment.’” https://t20saudiarabia.org.sa/en/
briefs/Pages/Policy-Brief.aspx?pb=TF2_PB8.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

World Health Organization (WHO). 2006.
Health Effects of the Chernobyl Accident and
Special Health Care Programmes – Report
of the UN Chernobyl Forum Expert Group
“Health.” Geneva: WHO. https://www.who.int/
publications-detail-redirect/9241594179.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. 1980. “Three
Mile Island: A Report to the Commissioners and to
the Public.” NUREG/CR-1250, Vol. I. U.S. Nuclear
Regulatory Commission Special Inquiry Group.
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/factsheets/3mile-isle.html.

World Nuclear Association (WNA). 2017. Nuclear
Power Economics and Project Structuring – 2017
Edition. Report No. 2017/001. London: WNA. https://
www.world-nuclear.org/getmedia/84082691-786c414f-8178-a26be866d8da/REPORT_Economics_
Report_2017.pdf.aspx.

Vattenfall. 2020. Vattenfall Interim Report January–
June 2020. Vattenfall. https://group.vattenfall.com/
siteassets/corporate/investors/interim_reports/2020/
q2_report_2020.pdf.

———. 2019a. Harmony – What Will Power Our
Electric Future? London: WNA. https://www.worldnuclear.org/getmedia/1469af6e-d615-4ac0-9b0f13ffa093d00a/HARMONY_2019.pdf.aspx.
———. 2019b. CORDEL Strategic Plan 2019-2023
– Cooperation in Reactor Design Evaluation and
Licensing Working Group. Report No. 2019/002.
London: WNA. https://www.world-nuclear.org/
getattachment/c3d5b873-95aa-4c88-aa7180a274b0453b/CORDEL-Strategic-Plan-2019.pdf.
aspx.
———. 2020a. Building a Stronger Tomorrow
– Nuclear Power in the Post-Pandemic World.
London: WNA. https://world-nuclear.org/getmedia/
ca7d2742-93ca-4537-bfa9-bf09dda30ea6/buildinga-stronger-tomorrow-report.pdf.aspx.
———. 2020b. “Emerging Nuclear Energy Countries
– New Nuclear Build Countries.” WNA, November.
https://www.world-nuclear.org/information-library/
country-profiles/others/emerging-nuclear-energycountries.aspx.

72

Vine, Doug. 2021. Power Infrastructure Needs for
Economywide Decarbonization. Arlington, VA:
Center for Climate and Energy Solutions https://
www.c2es.org/document/power-infrastructureneeds-for-economywide-decarbonization/.
Watson, Nicholas, and Pekka Pyy. 2021. “Nuclear
Power Supply Chain Eyes New Avenues of Success
as Global Markets Shift.” Vienna: IAEA. https://www.
iaea.org/newscenter/news/nuclear-power-supplychain-eyes-new-avenues-of-success-as-globalmarkets-shift.
Williams, Eric. 2019. “Achieving Climate Goals by
Closing the Loop in a Circular Carbon Economy.”
Instant Insight. Riyadh: KAPSARC. https://www.
kapsarc.org/research/publications/achieving-climategoals-by-closing-the-loop-in-a-circular-carboneconomy/.
World Energy Council (WEC). 2019. “World Energy
Scenarios 2019: Exploring Innovation Pathways to
2040.” https://www.worldenergy.org/publications/
entry/world-energy-scenarios-2019-exploringinnovation-pathways-to-2040.

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

المراجع

World Nuclear News (WNN). 2020a.
“Early Restart Agreed for Ringhals 1 after
Maintenance Outage.” WNN, June 29. https://
www.world-nuclear-news.org/Articles/
Early-restart-agreed-for-Ringhals-1-after-maintena.

———. 2021a. At Work. 2021 Edition. London:
WNA. https://world-nuclear.org/getattachment/
Our-Association/Publications/Annual-Reports-andBrochures/At-Work-Annual-Report-2021/At-Work2021-pdf.pdf.aspx.

———. 2020b. “French Auditor Calls for Financing
Guarantee for Future EPR Projects.” WNN, July
15. https://www.world-nuclear-news.org/Articles/
French-auditor-calls-for-financing-guarantee-for-f.

———. 2021b. Recalibrating Risk – Putting Nuclear
Risk in Context and Perspective. London: WNA.
https://world-nuclear.org/getmedia/bdfff1aa-1a504793-9362-a95119b2307d/recalibrating-risk-report.
pdf.aspx.

———. 2021. “Design Anomaly Found in
Flamanville EPR Nozzles.” WNN, March
31. https://world-nuclear-news.org/Articles/
Design-anomaly-found-in-Flamanville-EPR-nozzles.

73

قائما
ً إبقاء خيار الطاقة النووية

الملحق األول (أ) :أمثلة على اآلثار السياسية
المترتبة على برامج الطاقة النووية الوطنية

يقدم هذا الملحق أمثلة على اآلثار الفورية والجسيمة التي يمكن أن تحدثها القرارات السياسية على سياسات الطاقة
النووية الوطنية ،ونلخص الجهود التي تبذلها الحكومات المناهضة للطاقة النووية في االتحاد األوروبي الرامية لعرقلة
اإلقرار بأن بإمكان توسيع نطاق الطاقة النووية المساعدة على مكافحة تغير المناخ ،ومن ثم نراجع بإيجاز دراسات
وسريعا حيال
أوال ،نصف حالتي ألمانيا وسويسرا ،إذ كان رد فعل حكومتيهما قو ًيا
ً
حاالت فردية لثالث دول مختلفةً .
حادثة "فوكوشيما" التي وقعت عام  2011من خالل اتخاذهما لقرار التخلي عن برنامج الطاقة النووية .ومن المفارقة
أن الموافقة البرلمانية والعامة بعد ذلك على هذه القرارات ،قد تحققت من خالل دمج هذه القرارات في سياسة طاقة
أوسع نطاقا جري الترويج لها بوصفها جزءا من المعركة ضد تغير المناخ .ومن ثم نصف حالة السويد ،حيث أدت
سلسلة مثيرة لالهتمام من القرارات الحكومية في هذه الحالة ،إلى عكس القرارات األولية إلغالق برنامج الطاقة
النووية ،وقد تم عكس هذه القرارات ألن اآلثار العامة المترتبة على تأثيراتها على اقتصاد البالد واألهداف المناخية
الوطنية أصبحت واضحة وجلية.

 .A1تباين اآلراء في االتحاد األوروبي بشأن الدور الذي تؤديه الطاقة النووية
تشغل أكثر من نصف دول االتحاد األوروبي المفاعالت النووية التي تنتج حوالي ربع الطاقة الكهربائية في االتحاد
األوروبي .ومع ذلك ،فإن المواقف تجاه الطاقة النووية تتفاوت تفاوتا واسع النطاق في كافة أنحاء االتحاد األوروبي،
األمر الذي كثير ًا ما يجعل من عملية اتخاذ القرارات بشأن هذه القضية أمر ًا شائك ًا .بل حتى أن النمسا ،الدولة التي
تعتبر أكثر الدول معارضة للطاقة النووية ،قد حاولت دون جدوى أن تعرقل بنحو قانوني تطوير محطات توليد الطاقة
النووية الجديدة في الدول األعضاء األخرى في االتحاد األوروبي (.)European Court of Justice 2020
تشكل األحداث األخيرة في البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي ً
مثااًل ح ًيا على استمرار الجدال السياسي ذي الطابع
قرارا بشأن الطاقة النووية في الفترة سبقت
المستقطب بشأن الطاقة النووية ،وكان البرلمان األوروبي قد اعتمد ً
َ
انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدريد لعام  ،2019ونص القرار على أنه" :يعتقد أن بإمكان
أيضا
دورا هاما في تحقيق األهداف المناخية لخلوها من انبعاثات الغازات الدفيئة ،كما يمكنها ً
الطاقة النووية أن تلعب ً
ضمان حصة كبيرة من إنتاج الطاقة الكهربائية في أوروبا" ( .)European Parliament 2019إال أن النص األصلي
تماما مع هذا البيان ،وذكر بالنص أن" :الطاقة النووية ليست آمنة وال مستدامة بيئ ًيا أو اقتصاد ًيا"
للقرار كان يتعارض ً
ودعا االتحاد األوروبي إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية.
أيضا انعكس النقاش السياسي بشأن الطاقة النووية في االتحاد األوروبي في وضع تصنيف لالستثمار المستدام
في عام  ،2019واستبعد التقرير األصلي الذي صدر في شهر يونيو من عام  ،2019االستثمار النووي ،ويرجع ذلك
في المقام األول إلى االعتراضات القائمة على التخلص من النفايات .فيما قدم  863من المستطلعين بشأن التقرير
مالحظاتهم بشأنه .بينما كانت فرنسا والعديد من دول أوروبا الشرقية يؤيدون استخدام الطاقة النووية ،وعارض ذلك
كل من النمسا وألمانيا ولوكسمبورغ ( .)EUTEG 2019وتمثل الحل التوفيقي النهائي في أنه "ينبغي عدم تضمين
بدال من
كال من الطاقة النووية والغاز من حيث المبدأ" من القائمة ( .)Weber 2019وإنهما سيكونان ً
أو استبعاد ً
ذلك مؤهلين إذا امتثال لما يسمى بمعيار "عدم إلحاق ضرر كبير" ( ،)DNSHوال ُتصنف التكنولوجيا النووية على
قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

74

أنها تقنية صديقة للبيئة ،بل بوصفها تقنية منخفضة الكربون يمكنها أن تساعد بنحو حاسم في االنتقال إلى الحياد
الكربوني الكامل (.)Simon 2019
اتخذ االتحاد األوروبي بعض الخطوات اإليجابية الداعمة للطاقة النووية التي تولد حال ًيا  ٪25من الطاقة الكهربائية
لالتحاد األوروبي ،ما يمثل نحو نصف الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون .إال أن االتحاد األوروبي أضاع فرصة
في بداية عام  2020لإلشارة إلى إيمانه أن بإمكان الطاقة النووية المساعدة في تخفيف حدة آثار تغير المناخ .كما
خصصت الخطة األوربية التفاق االستثمار األخضر تريليون يورو لالستثمارات في التقنيات المستدامة التي يمكنها
محايدا مناخ ًيا بحلول عام  ،2050ويمكن لهذه األموال كذلك مساعدة دول
مساعدة االتحاد األوروبي على أن يصبح
ً
االتحاد األوروبي على االبتعاد عن إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم ،ودعم تطوير المحطات العاملة بالغاز .غير أنه ال
يمكن استخدام هذه األموال للمساعدة في تمويل محطات الطاقة النووية ( .)Dalton 2020; EC 2020وأيضا اقترح
االتحاد األوروبي في عام  ،2020إنشاء صندوق بقيمة  750مليار يورو للمساعدة في التعافي من جائحة كوفيد،19-
أيضا معيار "عدم إلحاق ضرر كبير" الوارد في التصنيف الستبعاد تقنيات معينة ،مثل
وسيستخدم هذا الصندوق ً
الطاقة النووية.
تقريرا عن التقنيات المستدامة ( ،)EC-EFSM 2021غير
أصدرت المفوضية األوروبية في شهر أبريل من عام 2021
ً
وبدال من ذلك،
أن هذا التقرير لم يحل مسألة ما إذا كانت الطاقة النووية تستوفي معيار "عدم إلحاق ضرر كبير".
ً
استندت نتائج التقرير إلى تقرير فني أعده مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية ( .)JRC 2021كما درس
هذا التقرير الشامل كافة جوانب إنتاج الكهرباء النووية ،متضمنة التخلص من النفايات ،وتوصل إلى قائمة موسعة من
أي دليل علمي يثبت أن الطاقة النووية تضر بصحة اإلنسان،
النتائج التي كان من أهمها" :لم تبين التحليالت وجود ّ
أو بالبيئة ،أكثر من غيرها من تقنيات إنتاج الكهرباء المدرجة فعليا في التصنيف األوروبي بصفتها أنشطة تدعم
التخفيف حدة من آثار تغير المناخ".
الجدير بالذكر هنا ،أن فريقان من الخبراء قاما في منتصف عام  2011بمراجعة تقرير مركز البحوث المشتركة المشار
إليه أعاله ،ووافق أحد هذه الفرق (فريق الخبراء المعني بالمادة  )2021 31على النتائج التي توصل إليها مركز البحوث
المشتركة .فيما أقر الفريق اآلخر (اللجنة العلمية المعنية بالصحة والبيئة والمخاطر الناشئة  )SCHEER 2021 -بعدم
توفر الخبرة الفنية فيما يتعلق بالجانب األكثر إثارة للجدل في النقاش ،المتمثل في تطبيق معيار "عدم إلحاق ضرر
كبير" لعملية التخلص الجيولوجي من النفايات .وهكذا بدت هذه النتيجة مبشرة بالخير بالنسبة للطاقة النووية .غير
أن وزراء من كل من النمسا ،والدنمارك ،وألمانيا ،ولوكسمبورغ ،وإسبانيا كتبوا إلى المفوضية األوروبية بشأن هذا
الموضوع ،مقترحين أن تظل الطاقة النووية مستبعدة من تصنيف االتحاد األوروبي بشأن التمويل المستدام .إال أنه
طرحت وجهة نظر معارضة لهذا االقتراح إلى االتحاد األوروبي من جانب  10من الدول أعضاء االتحاد (بلغاريا وكرواتيا،
وجمهورية التشيك ،وفنلندا ،وفرنسا ،والمجر ،وبولندا ،ورومانيا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا) ،ولم يتخذ بعد أي قرار
نهائي في نهاية عام .2021

 .A2ألمانيا :قصة مدينتين
من المثير لالهتمام النظر في الجدال الدائر حول الطاقة النووية في ألمانيا بشيء من التفصيل .ذلك أن السياسة
الوطنية الحالية أللمانيا تتمثل في إغالق كل محطات الطاقة النووية بحلول نهاية عام  ،2022إضافة لجميع محطات

قائما
إبقاء خيار الطاقة النووية ً

75

بدال من ذلك وبصفة أساسية على مصادر الطاقة المتجددة
الفحم بحلول عام  ،)BMWi 2020( 2038وستعتمد ً
وبعض الغاز الطبيعي .وقد عرضت الحكومة األلمانية هذا النهج وأثنت عليه بعض المجموعات البيئية باعتباره نهج
أخضر رائد وعالمي .بينما يرى آخرون أنها استراتيجية غير واقعية أدت إلى تأخير التخفيضات في معدالت االنبعاثات
األلمانية لثاني أكسيد الكربون ،مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء في أوروبا ،وتعطيل سوق الطاقة الكهربائية
األوروبية.
كما كان الجدل السياسي في ألمانيا دائرا لفترة طويلة بشأن استخدام الطاقة النووية أكثر حدة من الجدل الدائر
في العديد من الدول األخرى ،وكثير ًا ما حدثت تغييرات جذرية في السياسات العامة استناد ًا إلى القرارات السياسية
( .)Kirchhof and Trischler 2020أما اليوم ،فتشكل ألمانيا اقتصاد ًا رئيس ًا حدد هدف ًا طموح ًا يتمثل في إنشاء
خال من الكربون باستخدام مصادر الطاقة المتجددة فقطـ بدون الطاقة النووية ،ونلخص
نظام لإلمداد الكهربائي ٍ
العملية التي اتخذت خاللها هذه القرارات ،إضافة لمراجعتنا للوضع الراهن النتقال الطاقة األلمانية (.)Energiewende
ً
مفاعاًل
كانت ألمانيا رائدة في بناء الطاقة النووية المدنية ،حيث قامت شركة ( )Siemens-KWUاأللمانية ببناء 17
كبيرا كانت تنتج ما يمثل حوالي ربع الطاقة الكهربائية في البالد حتى شهر مارس من عام  .2011وبدأ تشغيل آخر
ً
هذه المحطات في عام  ،1989ومع ذلك نشأت معارضة كبيرة للطاقة النووية منذ حقبة السبعينيات .وأدى الحادث
النووي الذي وقع في مفاعل "تشيرنوبيل" عام  1986في االتحاد السوفيتي السابق إلى تكثيف حدة المعارضة
شريكا
للطاقة النووية التي قادها حزب الخضر األلماني ،الذي أصبح في عام  ،1998أول حزب سياسي بيئي يصبح
ً
قرارا بالتخلي عن الطاقة النووية ،إال أن
في حكومة وطنية .وأصدر الحزب الديمقراطي االجتماعي في عام ً ،1986
هذا القرار لم يحظ بتأييد االتحاد الديمقراطي المسيحي ،لكن أدت االنتخابات التي جرت في عام  1998إلى تشكيل
ائتالف تحالفي حاكم بين الحزب الديمقراطي االجتماعي – وحزب الخضر.
كما بدأت بالتزامن مع وجود تحالف بين الحزب الديمقراطي االجتماعي – وحزب الخضر على سدة السلطة ،المفاوضات
المطولة بشأن كيفية التخلص التدريجي من الطاقة النووية ،وانتهت هذه المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق يقضي
عاما ،وقد تم التوصل إلى
بضرورة إغالق جميع المحطات بعد وصولها متوسط عمر تشغيلي متفق عليه يبلغ ً 32
هذا االتفاق على الرغم من اإلقرار الفني بجدوى عمر تشغيلي أطول بكثير لهذه المحطات يتراوح ما بين إلى  40أو
عاما .كذلك تم االتفاق في عام  ،2010على بعض التمديدات شريطة أن تدفع محطات الطاقة ضرائب إضافية
ً 60
على الوقود الذي يتم تحميله إلى مفاعالتها .واستخدمت بعض هذه األموال لدعم مصادر الطاقة المتجددة ،ال سيما
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .فيما كان الزدواجية الضرائب التي فرضتها الحكومة األلمانية موضوعا لمعارك قانونية
محتدمة.
خططا لالنتقال الكامل في مجال الطاقة (مثل شركة  ،)Energiewendeوكان القصد
كذلك وضع القانون األلماني
ً
من هذا التحول أن يؤدي إلى نظام لإلمداد الكهربائي يعتمد فقط على تقنيات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون .إال
أيضا على تشييد محطات جديدة تعمل بالفحم والغاز ،ويرجع هذا القرار إلى أنه ال يمكن
أن الحكومة األلمانية وافقت ً
موازنة فقدان كل القدرات النووية وتعويضها من خالل زيادة مصادر الطاقة المتجددة على المدى القصير .باإلضافة إلى
دائما لمعالجة التقلبات في توليد الطاقة الشمسية
ذلك ،فإن بعض الكهرباء ذات الحمل األساسي المرن تعد ضرورية ً
أو طاقة الرياح.
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غير أن الوضع في ألمانيا شهد تغيرا جذريا في عام  ،2011في أعقاب الزلزال الذي وقع في مارس من هذا العام،
وحادث التسونامي ،والحادث النووي في مفاعل "فوكوشيما" باليابان .إذ أمرت المستشارة األلمانية ،انجيال ميركل،
بالتزامن مع اقتراب موعد االنتخابات في وقت الحق من ذلك العام ،بإغالق المفاعالت القديمة على الفور ،وأن تخضع
جميع المحطات لمراجعة األمان .كما خلصت تحليالت لجنة أمان المفاعالت الفيدرالية في شهر مايو من عام ،2011
جديدا في شهر يونيو
إلى أن جميع المحطات األلمانية السبعة عشر كانت آمنة .إال أن الحكومة األلمانية أصدرت قانو ًنا
ً
من عام  2011يعيد العمل بمتطلبات اإلغالق السابقة ،وقد كانت ردود الفعل في ألمانيا وسويسرا هي األسرع من
بين جميع ردود الفعل السياسية الوطنية على حادثة "فوكوشيما" .كما تم اإلقرار صراحة بأنها ال تستند إلى معايير
األمان .أما الوضع الراهن ،فتعمل سبع محطات للطاقة النووية فقط في ألمانيا ،من المقرر إغالقها بحلول نهاية عام
.2022

 .A 2.1الوضع الحالي لشركة إنرجيفيندي ( )Energiewendeاأللمانية؟
شهدت النسبة المئوية للطاقة الكهربائية التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا ارتفاعا لتصل إلى  ،٪42فيما
كان هدف عام  2030متمثال في رفع هذه النسبة إلى  .٪65غير أن قدرة ألمانيا على تحقيق أهدافها النهائية وفقا
للجداول الزمنية المخططة يعد موضع شك كبير ،كما تبين اإلحصائيات التالية لعام .2019
• ركبت ألمانيا طاقة رياح وطاقة شمسية تتراوح قدرتها اإلنتاجية ما بين  49و 61جيجاواط على التوالي ،مما يوفر
قدرة إنتاجية إجمالية قدرها  110جيجاواط ،وتعد هذه المصادر مجتمعة عندما تعمل بكامل طاقتها أكثر من كافية
لتلبية الطلب األلماني الكامل البالغ  83جيجاواط.
• إال أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم توفر من الناحية العملية سوى نحو  174تيراواط /ساعة من إجمالي 606
تيراواط /ساعة من الكهرباء المنتجة في ألمانيا في عام  ،2019بما فيها طاقة الكتلة الحيوية ( 51تيراواط /ساعة)،
والطاقة الكهرومائية ( 19تيراواط /ساعة) ،وولدت كل مصادر الطاقة المتجددة حوالي  243تيراواط /ساعة من
الطاقة الكهربائية.
• أنتجت نحو  ٪60المتبقية من الطاقة الكهربائية األلمانية عن طريق الفحم ( 195تيراواط /ساعة) ،والغاز (91
تيراواط /ساعة) والمحطات النووية التشغيلية السبعة ( 75تيراواط /ساعة).
• الجدير بالذكر أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا البالغة  110جيجاواط ،توفر نحو  1.6تيراواط/
جيجاواط/ساعة ،في حين أن محطاتها للطاقة النووية ذات  8جيجاواط توفر  9.2تيراواط /جيجاواط/ساعة.
• حدثت أكثر الظروف قسوة في شهر يناير من عام  ،2019وساهمت مصادر الطاقة المتجددة خالل هذه الفترة
بتوفير نسبة  ٪12فقط من توليد الطاقة ،فيما تأتي نسبة  ٪3فقط من توليد الطاقة من طاقة الرياح والطاقة
الشمسية ،ويأتي النقص بصفة رئيسة من الغاز والفحم.
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يبدو جلي ًا أن ألمانيا بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها الموضوعة المتمثلة في عدم إطالق االنبعاثات الكربونية،
وقد اضطرت منذ إغالق نصف أسطولها النووي ،إلى بناء محطات جديدة تعمل بالفحم .وتعد هذه المحطات ضرورية
لتوفير قدرة التحميل األساسية للتعويض عن تقلب مصادر الطاقة المتجددة وإغالق المحطات القديمة .إال أن هذا
االعتماد المستمر على الوقود األحفوري يواجه معارضة متزايدة ،حيث أوقف هؤالء المعترضون تشغيل محطة فحم
جديدة وضخمة في شمال "الراين وستفاليا" .فضال عن وجود عاملين آخرين يعوقان التقدم نحو تحقيق هدف كافة
مصادر الطاقة المتجددة ،وحتى هدف الطاقة المتجددة بنسبة  ٪65بحلول عام  .2030العامل األول ،شهد التوسع في
طاقة الرياح والطاقة الشمسية تباطؤا كبيرا .العامل الثاني ،كانت وتيرة التوسع الضروري لنطاق قدرات النقل بطيئة
(أي أنه لم يتم تحقيق سوى  1200كيلومترا فقط من جملة  7700كيلومتر المقررة).
ّ
فيما يقبل جزء كبير من الجمهور األلماني أن تغير المناخ يعد قضية ذات أهمية حيوية .وبالتالي ،فإن اآلثار االقتصادية
المترتبة على هذه السياسات الحكومية لم تؤد بعد إلى حدوث اعتراضات شديدة .غير أن هذه النتيجة تثير الدهشة
إلى حد ما ،ألن هذه اآلثار االقتصادية شديدة للغاية .ويبلغ متوسط سعر الكهرباء بالجملة في ألمانيا  3.76يورو
للكيلوواط /ساعة ،الذي يعتبر السعر األدنى في أوروبا .يرجع هذا السعر المنخفض إلى حد كبير إلى اإلعانات المالية
الكبيرة المقدمة لمنتجي الطاقة المتجددة .إال أن سعر التجزئة للكهرباء البالغ  30.9يورو للكيلوواط /ساعة ،يعتبر
السعر األعلى في أوروبا ( .)Agora Energiewende 2020كما يدفع مستخدمو الكهرباء أكثر من  6سنتات يورو
للكيلوواط /ساعة لدعم مصادر الطاقة المتجددة ،ويمكن دعم منتجو الكهرباء المتجددة بما يصل إلى  30يورو
للكيلوواط /ساعة .أما من الناحية العملية ،فإن مستخدمو الكهرباء األلمان يقدمون أكثر من  30مليار يورو في شكل
إعانات مالية سنوية إلنتاج الكهرباء ،التي يتم بيعها في السوق بحوالي ُعشر هذا المبلغ.
أيضا على الدول المجاورة بسبب التبادل
كما أن اآلثار االقتصادية المترتبة على سياسة الطاقة الكهربائية األلمانية تؤثر ً
المفتوح من خالل الشبكة األوروبية .إذ يعود هذا التبادل بالفائدة على الدول الجارة التي يمكنها شراء الكهرباء األلمانية
المدعومة بتكلفة منخفضة في سوق التسليم الفوري .وتؤدي الطاقة اإلنتاجية الزائدة في ألمانيا في األيام العاصفة
والمشمسة على وجه الخصوص ،إلى تخفيضات هائلة في األسعار .والواقع ،أن ألمانيا تصدر الطاقة الكهربائية بسعر
سلبي عدة مرات في السنة ،وتنشأ هذه األسعار السلبية ألن ألمانيا ال تستطيع بسهولة خفض إنتاج الكهرباء من
طاقة الرياح والطاقة الشمسية المدعومة محل ًيا .غير أن توافر الكهرباء األلمانية المدعومة منخفضة األسعار يؤثر
تأثيرا سال ًبا على اقتصادات مرافق اإلنتاج منخفضة االنبعاثات الكربونية في الدول األخرى .ففي سويسرا على
سبيل المثال ،ال تستطيع محطات الطاقة الكهرومائية وال محطات الطاقة النووية منافسة أسعار الكهرباء األلمانية.
وبالتالي ،فإن جيران ألمانيا يعتمدون بنحو متزايد على الواردات األلمانية .ومع ذلك ،ال تتوفر لهم أي ضمانات باستمرار
األسعار المنخفضة بعد إغالق ألمانيا المزمع لمحطات الطاقة النووية والفحم.
يشكل تأثير شركة انرجيفيندي ( )Energiewendeاأللمانية في سياق المناقشات المناخية ،على انبعاثات غازات
الدفيئة مسألة رئيسة مفتوحة ،وال يمكن تحقيق األهداف السياسية المتمثلة في التخفيضات الهائلة النبعاثات ثاني
أكسيد الكربون ،واإلغالق السريع لمرافق الطاقة النووية ،والتخلص التدريجي من الفحم .وقد أعطت الحكومة األولوية
على المدى القصير إلغالق محطات الطاقة النووية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .وقد أتاحت الحكومة
األلمانية بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم ،وشجعت بقاء مناجم الفحم مفتوحة إلمدادها .وتمتلك
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ألمانيا أعلى نسبة انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في االتحاد األوروبي ،وخلص تحليل أجري في عام  2019آلثار
اإلغالق النووي في ألمانيا إلى أنه تم استبدال إنتاج الكهرباء المفقود بصفة أساسية بإنتاج الفحم وواردات الكهرباء
( .)Jarvis, Deschenes, and Jha 2019كما تقدر التكلفة االجتماعية لهذا التحول من الطاقة النووية إلى طاقة الفحم
بحوالي  12مليار دوالر سنو ًيا ،وتنبع معظم هذه التكلفة من زيادة مخاطر الوفيات بسبب تلوث الهواء الناجم عن
الوقود األحفوري.

 .A3سويسرا  :السير على خطى ألمانيا
كانت سويسرا  ،شأنها شأن ألمانيا ،دولة نووية متقدمة استجابت على الفور لحادثة "فوكوشيما" التي وقعت في
مثيرا للجدل في سويسرا مثلما حدث في ألمانيا، ،
موضوعا
اليابان في عام  ،2011وقد كانت الطاقة النووية بالفعل
ً
ً
وكما هو الحال في ألمانيا ،ينتمي وزير الدولة المسؤول عن ملف الطاقة النووية في سويسرا إلى حزب سياسي يواجه
إجراء انتخابات وطنية وشيكة في عام .2011
جرى في سويسرا في شهر مارس من عام  ،2011إعداد طلبات الترخيص للمرحلة األولى إلنشاء ثالث محطات
طاقة نووية جديدة ،إال أن هذه الطلبات الغيت على الفور ،وشرعت الحكومة السويسرية في إجراء دراسة لمحطات
الطاقة النووية الخمسة العاملة التي تنتج ما يقرب من  ٪40من الكهرباء في البالد .وتناولت الدراسة احتمالية اإلغالق
الفوري لهذه المحطات ،أم استمرار عملها ،أم استبدالها بمحطات جديدة؟ ولكن قررت الحكومة السويسرية حتى قبل
بدال من
الشروع في تحليل هذه الخيارات ،أنه ينبغي التخلص التدريجي من الطاقة النووية في البالد .وقررت الحكومة ً
ذلك ،استحداث إستراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ،وتعزيز كفاءة استخدام
الطاقة ،وإدارة جانب الطلب ،وتشمل األهداف الطموحة لالستراتيجية خفض استخدام الطاقة للفرد بنسبة ،٪43
وخفض الطلب على الكهرباء بنسبة  ٪13بحلول عام  .2035ووضعت هذه األهداف على الرغم من وجود الخطط
المتعلقة بالتنقل الكهربائي ،والمضخات الحرارية وخالفها.
كذلك تم اإلقرار بأن التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية في سويسرا سيتطلب إدخال محطات توربينات
الغاز .وبالتالي ،فإن سويسرا ستفقد مكانتها بوصفها منتجة للطاقة الكهربائية الخالية من االنبعاثات الكربونية .فيما
لم يكن رد الفعل إيجاب ًيا بشأن إدخال الوقود األحفوري ،وقد تراجعت الحكومة السويسرية عن تبني هذه الخطط .وتمثل
ترجيحا.
البديل الوحيد في استيراد حوالي  ٪30من الطاقة الكهربائية بحلول عام  ،2030الذي يعد االستراتيجية األكثر
ً
كما تضمن قانون الطاقة السويسري الجديد لعام  2016تدابير لتشجيع توفير الطاقة من أجل تعزيز مصادر الطاقة
أي طلبات جديدة لتراخيص محطات الطاقة النووية ،ومثلما حدث في ألمانيا ،تم طرح قضيتين
المتجددة ،وإلغاء ّ
متعلقتين بالحد من االنبعاثات الكربونية ،وحظر إنشاء محطات الطاقة النووية على عامة الجمهور في حزمة مشتركة.
إال أن هذه التدابير تتعارض تماما مع النتائج.
كذلك ال يمكن توفير إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية في سويسرا بدون استخدام الطاقة النووية بحلول عام
أوال ،يمكن إدخال إنتاج الوقود األحفوري في شكل مولدات التوربينات الغازية .ثان ًيا،
 2035إال في ظل ظروف معينةً .
يمكن استيراد كميات هائلة من الكهرباء من الدول المجاورة ،إذا كان جيران سويسرا قادرين على توفيرها .ثالثًا ،يمكن
أخيرا ،يمكن اتخاذ قرارات لتمديد العمر التشغيلي
تقييد استخدام الكهرباء في االقتصاد السويسري تقييدا شديداً .
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الفعلي لمحطات الطاقة النووية الحالية ،أو حتى إلغاء الحظر المفروض على إنشاء المحطات الجديدة .وهذه الحالة
موثقة صراحة في التقارير المتعلقة بآفاق الطاقة السويسرية الصادرة عن وزارة الطاقة ( ،)BFE 2021وقد بدأت بالفعل
المناقشات بين الحكومة ومالكي محطات توليد الطاقة النووية بشأن تمديد العمر التشغيلي للمفاعالت الحالية.

 .A4السويد  :العودة إلى الطاقة النووية بعد القرارات السابقة بالتخلص
التدريجي
كانت السويد من بين الدول األوروبية التي قررت إدخال الطاقة النووية في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن
الماضي ،وكان الهدف من إدخالها متمثال في خفض اعتماد السويد بنسبة  ٪20على النفط إلنتاج الطاقة الكهربائية.
ً
مفاعاًل قيد
وبدأ تشييد المفاعالت النووية في عام  1969بإنشاء محطة ( ،)Ringhalsوبلغ عدد المفاعالت القائمة 12
التشغيل حول الساحل السويدي بحلول نهاية حقبة الثمانينيات .كذلك اتخذت السويد في عام  ،1977خطوة رائدة في
أي مفاعالت جديدة ما لم يقدم
برنامجها النووي من خالل اعتماد قانون "االشتراط" ،الذي ينص على أنه ال يمكن بناء ّ
مشروع يوضح أن باإلمكان إدارة النفايات المشعة الناتجة عن هذه المحطة بأمان من خالل التخلص منها ،ووضع إنشاء
مشروع ( )KBS 3السويد في موقع رائد وقيادي فيما يتعلق بإعداد مستودع جيولوجي عميق ،وتعتبر السويد إلى
جانب فنلندا وفرنسا ،من أوائل الدول التي سينفذ فيها هذا المرفق الحيوي.
كذلك تقرر في عام  ،1979بعد حادثة جزيرة "ثري مايل" في الواليات المتحدة األمريكية ،في الفترة التي سبقت إجراء
االنتخابات الوطنية ،إجراء استفتاء غير ملزم بعد االنتخابات ،بشأن مستقبل الطاقة النووية في السويد .وتضمنت
كافة الخيارات المطروحة للجمهور التخلص التدريجي من الطاقة النووية ،واختار البرلمان السويدي عام  2010بوصفه
موعدا مستهدفا لهذه المرحلة ،شريطة توافر مصادر جديدة للطاقة لتحل محل محطات الطاقة النووية بحلول ذلك
الوقت.
كما أدى حادث "تشيرنوبيل" الذي وقع في عام  1986إلى طرح الحكومة السويدية القتراح تاريخ مبكر للتخلص
التدريجي ،غير أنه تم التراجع عن هذا القرار بعد ذلك بفترة وجيزة .وقد تبين أن إغالق كافة محطات الطاقة النووية حتى
حلول موعد عام  2010أمرا غير مجدٍ من الناحية االقتصادية .وبدأت مفاوضات سياسية معقدة بشأن اإلغالق التدريجي
لهذه المحطات .وتسليط الضوء مجددا على تأثير السياسة عندما تم اختيار موقع ( )Barsebäckألول مفاعلين يتم
إغالقهما ،ويبعد هذا الموقع  20كم فقط ،وكان الجمهور الدنماركي في كوبنهاغن يحتج عليه منذ بعض الوقت.
أيضا قررت السويد أنه يمكن تمديد العمر التشغيلي للمفاعالت العشرة المتبقية بما يتجاوز العمر التشغيلي الوارد
عاما .ومن المثير لالهتمام ،أن اإلجماع السياسي
عاما ،ليصل إلى  40أو حتى ً 60
في الخطة األصلية الذي كان ً 25
الجديد بشأن البرنامج النووي الموسع قد نشأ ألن الحزب السياسي الرئيسي المناهض لألسلحة النووية في السويد
قام بعكس موقفه السابق .إذ قرر الحزب أن مكافحة آثار تغير المناخ يعد هدفا أكثر أهمية من التخلص التدريجي من
الطاقة النووية .وأدخلت تشريعات جديدة في عام  ،2010تسمح ببناء مفاعالت نووية جديدة شريطة أن يتم بناؤها
لتحل محل المفاعالت الموجودة في المواقع القائمة.
لطالما كان الدعم الشعبي للطاقة النووية قوي ًا في دولة السويد ،وقد بينت استطالعات الرأي حتى بعد وقوع حادثة
"فوكوشيما" عام  ،2011أن حوالي  ٪70من السكان شعروا بضرورة استمرار تشغيل المفاعالت القائمة .يوجد لدى
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السويد في الوقت الراهن ،سبع محطات لتوليد الطاقة النووية قيد التشغيل في أعقاب اتخاذ القرارات الصادرة في
عام  2015القاضية بإغالق أربعة من المفاعالت القديمة ألسباب اقتصادية .توفر محطات الطاقة النووية السبعة هذه
حوالي  ٪40من الطاقة الكهربائية السويدية .وقد أعلنت الحكومة السويدية في عام  ،2016أنها ستغلق كل محطات
الطاقة النووية العاملة بحلول عام  ،2050لكنها لم تقدم أي خطط محددة الستبدال الطاقة الموردة .كما تعمل السويد
على توسيع نطاق طاقة الرياح وتشغيل أكبر مزرعة لطاقة الرياح الساحلية في أوروبا .إال أن من المثير لالهتمام ،أنه
كان من الضروري في عام  ،2020إعادة ربط محطة ( )Ringhalsلتوليد الطاقة النووية التي تم إغالقها في فصل
الصيف بسبب انخفاض أسعار الكهرباء ،نسبة ألنها كانت ضرورية الستعادة استقرار الشبكة في فترة إنتاج طاقة
الرياح العالية.
 .A5مشهد سياسات الطاقة النووية
يمكننا إذا راجعنا سياسات الطاقة النووية الوطنية ( )McCombie 2020تقسيم الدول بنحو دقيق إلى أربع مجموعات
منفصلة ذات خصائص مميزة.
المجموعة األولى (أ) :الدول التي تشغل أو تبني محطات الطاقة النووية في الوقت الراهن ،مما يدل على
االنتشار الواسع لهذه التكنولوجيا ،هذه الدول وحجم برامجها النووي مدرجة في الجدول (.)B.1
المجموعة الثانية (ب) :الدول التي لديها محطات للطاقة النووية وسياسات مؤيدة لها مما يشير إلى أنها تعتزم
االستمرار في استبدال عملياتها النووية أو توسيع نطاقها ،وتعد هذه المجموعة بمثابة مجموعة فرعية من المجموعة
األولى (أ) أعاله.
المجموعة الثالثة (ج) :الدول القليلة نسب ًيا التي أصدرت تشريعات مناهضة إلدخال محطات الطاقة النووية ،أو
أنها قررت التخلي عن هذه التكنولوجيا.
المجموعة الرابعة (د) :تطول القائمة نسبي ًا بالنسبة للدول الوافدة جديد ًا المحتملة التي أعلنت علن ًا عن
اهتمامها بإدخال الطاقة النووية ،تم إدراج هذه الدول في المجموعات (ب ،ج ،د) في الجدول (.).B.2
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أمثلة على سياسات الطاقة النووية في دول المجموعة الثانية (ب) التي تشغل الطاقة النووية أو تخطط للتوسع فيها
كندا

قررت كندا في عام  ،2015الموافقة على تمديد العمر التشغيلي لعدد ( )10من وحداتها النووية البالغة تسعة عشر ( ،)19وتأجيل المقترحات
بدال من ذلك ،تبني برنامج ضخم
الخاصة ببناء عدة مفاعالت نووية لبدء تشغيلها في العقد المقبل ،أو تم إرجاؤها ،أو إلغاؤها .وتفضل كندا ً
لتجديد قدرتها الحالية ،كما أنها تهدف في الوقت الراهن إلى أن تكون رائدة دول ًيا في تطوير وتسويق المفاعالت المعيارية الصغيرة

الصين

حددت الحكومة الصينية هدفها بعيد األمد في خطة عمل االستراتيجية اإلنمائية للطاقة ( ،)2020–2014التي تهدف إلى الوصول إلى
قدرات بنحو  58جيجاواط/ك بحلول عام  ،2020بالتزامن مع  30جيجاواط أخرى قيد اإلنشاء .وستمتلك الصين إذا ما تم بناء جميع المفاعالت
المقترحة حوالي  170وحدة بحلول عام  ،2040مما يوفر لها حوالي  %10من إمداداتها من الطاقة الكهربائية .كما يتزايد الزخم الذي يدفع إلى
الحصول على الطاقة النووية في الصين بسبب تلوث الهواء الناجم عن المحطات التي تعمل بالفحم

جمهورية
التشيك

تعتبر الحكومة التشيكية من الدول الداعمة بشدة للطاقة النووية .ومن المتوقع أن تصبح الطاقة النووية فيها بموجب خطة الطاقة الوطنية
لعام  ،2015المصدر الرئيسي إلنتاج الطاقة الكهربائية في البالد .وينبغي أن ترتفع حصتها من الكهرباء إلى حوالي  %50بحلول عام .2040
ويجري حال ًيا ،التقدم بطلب للحصول على تراخيص جديدة لمحطات الطاقة النووية ،وتستكشف الحكومة التشيكية نهج مبتكرة كفيلة
بتخفيف تحديات التمويل

فنلندا

تمتلك فنلندا محطة قيد اإلنشاء وأخرى في مرحلة تخطيط متقدمة ،ويعود الفضل في ذلك الستخدامها لهياكل التمويل المبتكرة .كما أنها
تخطط ألن تساهم الطاقة النووية بحوالي  %60من مزيج الطاقة ،وتتمتع الطاقة النووية فيها بالدعم العام والسياسي القوي .كذلك تمتلك
تقدما في العالم للتخلص الجيولوجي العميق من الوقود النووي المستنفد ،الذي يقترب من التشغيل
فنلندا المرفق األكثر
ً

فرنسا

تمتلك فرنسا ثاني أكبر عدد من محطات توليد الطاقة النووية ،ولديها واحدة من أعلى حصص الكهرباء المولدة بالطاقة النووية على مستوى
العالم متجاوزة معدل  .%70وقد أدى قرار سياسي تم اتخاذه في أعقاب حادثة "فوكوشيما" ،إلى خفض حصة الطاقة النووية في مزيج
الطاقة .فيما حدد مشروع قانون النمو األخضر في عام  ،2014هدف تحقيق حصة  %50للطاقة النووية ألغراض توليد الكهرباء .إال أن فرنسا
قائما
أجلت هذا الهدف في عام  2017وأرجته حتى حلول عام  ،2035إال أن خيار بناء مفاعالت نووية جديدة ال يزال ً

الجمهورية تمتلك المجر أربع مفاعالت نووية تولد حوالي نصف طاقتها الكهربائية ،وقد أيد البرلمان المجري بأغلبية ساحقة بناء مفاعلين جديدين
للطاقة ،وتم توقيع عقدهما
المجرية
الهند

استهدفت الخطة الخمسية الثانية عشرة للحكومة الهندية للفترة من عام  2012إلى عام  2017إضافة  94جيجاواط/ك خالل تلك الفترة .غير أن
الحكومة الهندية أعلنت في عام  ،2018أن من المرجح أن تبلغ القدرة النووية للهند حوالي  22.5جيجاواط/ك بحلول عام  .2031وتتوقع مفوضية
الطاقة الذرية أن تبلغ القدرة النووية الهندية حوالي  500جيجاواط/ك بحلول عام 2060

اليابان

تضاءل عدد المفاعالت العاملة في اليابان بنحو مطرد بعد حادثة "فوكوشيما" ،من  50إلى صفر .وتمت الموافقة في عام  ،2015على خطة
الحكومة لتوليد الطاقة الكهربائية حتى عام  .2030وكان من المتوقع أن تساهم الطاقة النووية في هذه الخطة بنسبة تتراوح ما بين ٪20
إلى  ٪22من الطاقة في عام  .2030وكانت المساهمات المتوقعة من مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال والفحم تتراوح ما بين
 ٪22إلى  ،٪24و ،٪27و ٪26على التوالي .فيما تحافظ خطة الطاقة األساسية الخامسة ،التي تمت الموافقة عليها في شهر يوليو من عام
 ،2018على تحقيق نفس نسبة الكهرباء التي تم االتفاق عليها في منتصف عام  .2015كما أعادت اليابان استئناف عمل العديد من محطات
الطاقة النووية بعد إغالقها بعد حادثة "فوكوشيما

روسيا

ً
مخططا
مؤكدا أو
مفاعاًل نوو ًيا
عامال بقدرة تبلغ  29جيجاواط ،ولديها برنامج تصدير طموح يضم أكثر من 20
مفاعال
تمتلك روسيا 36
ً
ً
ً
ً
للتصدير .كما تقوم روسيا بدور رائد فيما يتعلق بمفهوم محطات الطاقة النووية العائمة

السويد

راجع الملحق )(4A

االمارات
العربية
المتحدة

يجري في "براكة" الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي ،تشغيل أول محطة إمارتيه كبيرة للطاقة النووية من بين أربع محطات طاقة
أيضا وضع
نووية كبيرة تم تصميمها في كوريا .وستوفر المحطات األربعة مجتمعة في نهاية المطاف نحو  ٪20من كهرباء البالد .كما يمكن ً
أربع محطات طاقة نووية أخرى في نفس الموقع

المملكة
المتحدة

بعد أن أصبحت المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة النووية ،تأرجحت الحكومة البريطانية بشأن خططها المستقبلية
طموحا في أوروبا ،ولديها خطط إلنشاء محطات طاقة نووية كبيرة
لعدة سنوات .إال أن المملكة المتحدة تعد اآلن المخطط النووي األكثر
ً
جديدة .فضال عن وجود محطتان كبيرتان للطاقة النووية قيد اإلنشاء ،وأربع وحدات أخرى مقترحة أو مقررة ،وقد قدمت الحكومة البريطانية
دعما مباشرا لتطوير المفاعالت المعيارية الصغيرة

مفاعال نوويا ،وتهدف إستراتيجية الطاقة األوكرانية المحدثة في
يتم توليد حوالي نصف الطاقة الكهربائية في أوكرانيا بواسطة 15
ً
شهر أغسطس من عام  2017إلى تحقيق حصة نووية من توليد الكهرباء تبلغ حوالي  ٪50في عام  .2035كما وقعت شركة إنرجوكتوم
أوكرانيا
في عام  ،2018اتفاقية الستبدال أقدم المفاعالت بحلول عام  2030بوحدات مفاعالت متعددة من المفاعالت المعيارية )(SMR-160
رائدا يؤدي إلى إنشاء مركز لتصنيع هذه المفاعالت
الصغيرة ،ويتمثل الغرض من هذا المشروع في أن يكون
نموذجا ً
ً
ً
تشغياًل .غير أن هنالك تحديات تعرقل تحقيق المزيد من
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية الدولة التي يوجد بها أكثر محطات توليد الطاقة
الواليات
التوسع في هذا المجال تتمثل في التحديات التمويلية ،والقدرة التنافسية في عصر يتوافر فيه الغاز الطبيعي بوفرة وبأسعار رخيصة .إال
المتحدة
ً
أموااًل لتطوير المفاعالت المتقدمة ،كما رفعت الحظر الذي فرضته عن تمويل مشاريع
أن الحكومة األمريكية خصصت في اآلونة األخيرة،
األمريكية
الطاقة النووية في الخارج
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أمثلة على سياسات الطاقة النووية في دول المجموعة الثالثة (ج) التي قررت رسم ًيا أو حتى س ّنت تشريعات على المستوى الحكومي لحظر الطاقة
النووية أو التخلص التدريجي منها
أستراليا

استبعدت الحكومات األسترالية المتعاقبة الطاقة النووية على الرغم من أن هذه القضية قد تم طرحها مرارا وتكرارا .وقد صرح وزير الطاقة
األسترالي
مؤخرا أن الحكومة األسترالية تدرس دمج التقنيات النووية الناشئة في مزيج الطاقة في البالد )(WNN 2019
ً

النمسا

قررت الحكومة النمساوية عدم إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية زوينتندورف المبنية في  1978و ذلك في أعقاب استفتاء لعبت فيه
عامال رئيس ًا ألن المستشار النمساوي برونو كرايسكي قد ربط مستقبله السياسي بنتيجته
السياسات الحزبية الوطنية
ً

بلجيكا

يحظر القانون الفيدرالي البلجيكي لعام  2003بناء محطات طاقة نووية جديدة ،كما أنه يحد من العمر التشغيلي للوحدات السبع الموجودة
تشريعا يسمح بموجبه بتمديد هذا العمر التشغيلي لمدة  10سنوات .كذلك
عاما .غير أن البرلمان البلجيكي أقر في عام ،2015
ً
إلى ً 40
أعادت الحكومة البلجيكية في عام  ،2018التأكيد على تبنيها لسياسة التخلص التدريجي

ألمانيا

راجع الملحق  2 Aللحصول على ملخص للتغييرات الرئيسة في إستراتيجية الطاقة في ألمانيا بعد فوكوشيما

إيطاليا

نشرت الحكومة اإليطالية ردا على االستفتاء الذي أجري عقب حادثة "تشيرنوبيل" عام  ،1986سياسة جديدة ألغت فعل ًيا برنامج إيطاليا
النووي .غير أن الحكومة اإليطالية اقترحت في عام  ،2008بناء  10محطات طاقة نووية توفر  ٪25من احتياجات الطاقة الكهربائية في
إيطاليا ،وكان من المقرر إجراء استفتاء في شهر يونيو  ،2011ولكن وقعت حادثة "فوكوشيما" في شهر مارس  ،2011مما أدى إلى رفض
 ٪94.7من الناخبين الخطط النووية للحكومة

جمهورية
كوريا

توفر  24وحدة لتوليد الطاقة النووية في كوريا ،حوالي ثلث إمدادات الكهرباء للبالد ،وهنالك أربع وحدات أخرى قيد اإلنشاء .وتم تحديد في
الحقا إلى  28.3جيجاواط .وأعربت الحكومة الحالية
عام  2014قدرة مستهدفة تبلغ  42.7جيجاواط لعام  ،2035ولكن تم خفض هذا الهدف
ً
عاما .وقامت كوريا بتزويد اإلمارات العربية المتحدة بمحطات
عن هدفها المتمثل في التخلص التدريجي من الطاقة النووية على مدار ً 40
لتوليد الطاقة النووية ،كما أنها تحاول بقوة تصدير المزيد من المفاعالت وتطوير تصاميم متقدمة جديدة

سويسرا

انظر الملحق  3Aللحصول على ملخص للتغييرات الرئيسية في إستراتيجية الطاقة في سويسرا بعد فوكوشيما

تايوان

خال من الطاقة النووية" بحلول عام  .2025وقد أظهر االستفتاء بشأن
أقر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في عام  2016مشروع "وطن ٍ
تأييدا بنسبة  ٪59لالحتفاظ بالطاقة النووية في تايوان .ورغم ذلك ،حافظت استراتيجية
الطاقة النووية أجرى في شهر نوفمبر من عام 2018
ً
الطاقة الجديدة لـلحزب الديمقراطي التقدمي في شهر يناير من عام  2019على سياسة التخلص التدريجي من الطاقة النووية .كما في مايو
 ،2019ألغى المجلس التشريعي التايواني (اليوان) البند الوارد في المادة " "95من قانون الكهرباء الذي ينص على أنه يتعين على جميع
مرافق توليد الطاقة النووية إيقاف عملياتها قبل حلول عام  .2025وتم منذ نهاية عام  2018إغالق مفاعلين من المفاعالت الستة القائمة في
تايوان

المجموعة الرابعة (د) :الدول التي تدرس أو تخطط أو تشرع في تنفيذ برامج الطاقة النووية
أوروبا

**كرواتيا ،بولندا* ،وتركيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مصر* ،األردن* ،المغرب* ،قطر* ،السعودية* ،وتونس

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

غانا وكينيا ونيجيريا

أمريكا الوسطى والجنوبية

شيلي وبوليفيا وباراغواي وبيرو وفنزويال

وسط وجنوب آسيا

*أذربيجان ،روسيا البيضاء (بيالروس)** ،جورجيا ،كازاخستان ،منغوليا ،سريالنكا ،أوزبكستان

جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا

بنغالديش** ،كمبوديا ،إندونيسيا* ،الوس ،ماليزيا ،ميانمار ،الفلبين ،سنغافورة ،تايالند ،وفيتنام

* مشاريع جارية
** أول محطة للطاقة النووية قيد اإلنشاء بالفعل
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الملحق الثاني (ب) :الوضع العالمي للطاقة النووية
الجدول  B-1مفاعالت الطاقة النووية قيد التشغيل ،وتلك التي يجري تشييدها في كافة أنحاء العالم حتى تاريخ  31من شهر ديسمبر لعام 2020
الدولة

المفاعالت العاملة

المفاعالت قيد اإلنشاء

توليد الكهرباء النووية في عام 2020

عدد
الوحدات

إجمالي
ميغاواط

عدد
الوحدات

إجمالي
ميغاواط

تيراواط /ساعة

النسبة المئوية
إلجمالي التوليد

األرجنتين

3

1 641

1

25

10.0

7.2

أرمينيا

1

415

2.6

34.5

بنغالديش
بيالروسيا
بلجيكا

1 110

1

5 942

7

البرازيل

2

1 884

كندا

19

13 624

جمهورية التشيك

6

3 934

فرنسا

56

هنغاريا

4

جمهورية إيران االسالمية

1

جمهورية كوريا

24

23 150

هولندا

1

482

بلغاريا

الصين
فنلندا

ألمانيا
الهند

اليابان

مكسيكو

2 006

2

47 528

50

2 794

4

61 370
8 113

6

1 902

22

6 255

33

31 679

915

1 552

2

باكستان

5

روسيا

38

28 578

1

688

رومانيا

1 318

1 300

2

1

1

1 340

92.2

14.6

15.9

40.4

13

12 565

1

1 600

22.4

34.1

1

7

1

2

4

1 630

28.4

338.7
15.2

48.9

60.9

4 824
2 653

43.1

974

5 360

5.8

3

3 459

السويد

6

6 882

تايوان ،الصين

4

3 844

أوكرانيا

االمارات العربية المتحدة

15
1

13 107

2

10.6
14.4
6.0

11.6

7 121

5.1

3.9

10.9

201.8

جنوب أفريقيا

1.9

3.3

2

2

2.8

152.6

2 028

2

11.2

28.1

9.6

880

37.9

66.4

40.4

1 860

7

13.2

2.2

344.7

سلوفاكيا

اسبانيا

1 110

0.3

32.8

1.0

37.6

4.7

4

سلوفينيا

1 837

2

2 160

55.8

3.5
7.1

20.3
19.8
56.2

36.9
5.2

22.1

47.4

29.8

30.3

11.3

71.5

54.0

المملكة المتحدة

15

8 923

2

3 260

45.7

15.3

الواليات المتحدة األمريكية

94

96 553

2

2 234

789.9

19.5

سويسرا

تركيا

المجموع

4

442

2 960

1 345

392 612

23.0
2

2 228

3

4 035

52

2 070

54 435

1.6

2 553.2

33.5

1.2

10.2

المصدر :الوكالة الدولية للطاقة الذرية )(2021a, 2021b
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الجدول  B-2الدول الوافدة جديد ًا
وضع الدولة

العدد

الدول

أول محطات توليد الطاقة النووية قيد اإلنشاء

4

أمر انشاء أول محطة لتوليد الطاقة النووية

1

بيالروسيا * ،بنغالديش ،تركيا ،اإلمارات العربية
المتحدة ** ،تم االنتهاء من أول محطة في عام
 – 2020المزيد من المحطات قيد اإلنشاء

4

األردن ،كينيا ،بولندا ،المملكة العربية السعودية

مصر

التحضير الفعال بدون قرار نهائي

10

غانا ،إندونيسيا ،كازاخستان ،ماليزيا ،المغرب،
النيجر ،نيجيريا ،الفلبين ،السودان ،أوزبكستان

دراسة برنامج الطاقة النووية

12

تم اتخاذ القرار وإعداد البنية التحتية

ألبانيا ،الجزائر ،تشيلي ،كرواتيا ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،بيرو ،سريالنكا ،تايالند ،تونس،
أوغندا ،أوروغواي ،زامبيا

المصدرRogner (2021) :

الشكل  .B-1تكاليف النظام على مستوى الشبكة لتقنيات توليد مختارة بنسبة تتراوح ما بين  ٪10و٪30من
حصص توليد الطاقة المتجددة المتغيرة
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮازﻧﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

45
40
35
30
25
20
15
10
5
30%

10%

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

30%

10%

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

30%

10%

ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

30%

10%

ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

30%

10%

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

30%

10%

اﻟﻔﺤﻢ

30%

10%

0

اﻟﻐﺎز

المصدر : :معدلة من بيانات دراسة (.)Kis et al. (2018
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نبذة تعريفية عن الباحثين
هـ .هولجر روجنر
حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية (عام  )1975ودرجة الدكتوراه في اقتصاديات
الطاقة (عام  .)1981بدأ حياته المهنية في المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في
لكسمبورغ بالنمسا مع التركيز على نمذجة أنظمة الطاقة العالمية ،وتقييم موارد الطاقة
والتكنولوجيا .تولى في الفترة ما بين عام  1990إلى  1997إدارة عمل مجموعة تحليل النظام
في معهد أنظمة الطاقة المتكاملة في جامعة فيكتوريا بكندا بشأن أنظمة الطاقة الهيدروجينية.
والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام  1997كرئيس قسم دراسات التخطيط
واالقتصاد ،وقاد العمل بشأن التقييمات المقارنة للخيارات المختلفة للعرض والطلب على
الطاقة ،والطاقة النووية ،وتغير المناخ ،والتنمية المستدامة.
روبرت ج .بودنيتز
عمل في مجال المفاعالت النووية وأمان النفايات المشعة لسنوات عديدة ،وأولى تركيزه على
السالمة الزلزالية ،وطرق تقييم المخاطر االحتمالية ،واستخدام رؤى المخاطر في عمليات
التنظيم .كما أن عضو في األكاديمية الوطنية للهندسة .وتقاعد في ربيع عام  2017من العمل
في مختبر لورانس بيركلي الوطني بجامعة كاليفورنيا ،حيث يواصل العمل كعالم منتسب
وضيف .عمل في الفترة ما بين عام  2002إلى عام  2007في مختبر لورانس ليفرمور الوطني
التابع لجامعة كاليفورنيا ،وتولى خالل هذه الفترة العمل على مهمة خاصة لمدة عامين (من
أواخر عام  2002إلى أواخر عام  )2004في واشنطن لمساعدة مدير مكتب وزارة الطاقة إلدارة
النفايات المشعة المدنية من أجل تطوير برنامج جديد للعلوم والتكنولوجيا .تولى قبل انضمامه
إلى مختبر لورنس ليفرمور الوطني في عام  ،2002مهنة استشارية لشخص واحد في بيركلي
بكاليفورنيا ألكثر من عقدين .حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء التجريبية من جامعة
هارفارد عام  1968وعلى درجة البكالوريوس من جامعة "ييل" في .1961

تشارلز ماكومبي
مستشار استراتيجي وتقني مستقل لمختلف برامج إدارة النفايات الوطنية والدولية ،فضال عن
أنه المدير التنفيذي لجمعية التخزين الجوفي اإلقليمي والدولي (آريوس) .تولى لمدة  20عاما
منصب المدير العلمي والتقني لمؤسسة ( )Nagraالتعاونية السويسرية للتخلص من النفايات
المشعة .كما ترأس اللجنة االستشارية الفنية الدولية والمجلس الدولي للمستشارين لمنظمة
إدارة النفايات النووية في اليابان ،وكان نائب رئيس مجلس إدارة النفايات المشعة التابع لمجلس
البحوث القومي األمريكي ،ويترأس حال ًيا اللجنة االستشارية النووية لمعهد "بول شيرير".
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نورا يوسف منصوري
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالرياض في
المملكة العربية السعودية ،كما أنها باحث منتسب لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
فضال عن أنها خبيرة في مجلس الطاقة العالمي .وشغلت أيضا منصب رئيس فريق العمل
الثالث لمجموعة الفكر األندونيسية التابعة لمجموعة العشرين المعني بإدارة األهداف المناخية
وتحوالت الطاقة وحماية البيئة ،وشغلت منصب رئيس فريق العمل الثاني لمجموعة الفكر التابعة
لمجموعة العشرين المعني بتغير المناخ والطاقة المستدامة والبيئة خالل رئاسة كل من المملكة
العربية السعودية وايطاليا لقمة مجموعة العشرين .كما أنها تملك خبرة بحثية ومهنية تتجاوز 18
عاما ،بما فيها العمل في مركز دراسات الطاقة العالمية (لندن) ،والشركة الفرنسية ()AREVA
ً
للطاقة النووية .حصلت على ماجستير إدارة األعمال ودرجة الدكتوراه ،إضافة لدرجات علمية في
االستدامة وتحوالت الطاقة من جامعة لندن .كما قامت بتأليف كتاب (تخضير الذهب األسود:
سعي المملكة العربية السعودية للطاقة النظيفة) .أيضا أكملت المنصوري زمالة أبحاث ما بعد
درجة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،عملت عضوا في لجنة مراجعة جائزة زايد
لالستدامة لعام  ،2018ولجنة االختيار  ،2022-2019وحصلت على جائزة القيادة المتميزة للمرأة
لعام  .2015فضال عن أن لديها العديد من المنشورات حول تغير المناخ والطاقة المستدامة.

روبرت إن شوك
زميل أول مشارك في مركز أبحاث األمن العالمي في مختبر لورانس ليفرمور الوطني ،والرئيس
المشارك للجنة المراقبة الدائمة للطاقة في االتحاد العالمي للعلماء ،ومستشار أول ،ومدير
دراسات سابق لمجلس الطاقة العالمي في لندن .كان من بين المؤلفين الرئيسين المنسقين
(مصادر الطاقة) للتقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .عمل في
عاما ،وفي مجالس تحرير خمس مجالت علمية ،وفي
مختبر لورانس ليفرمور الوطني لمدة ً 34
اللجان العلمية الوطنية لمجلس البحوث القومي األمريكي ،ووزارة الطاقة األمريكية ،والمؤسسة
الوطنية للعلوم .كما ألف وشارك في تأليف أكثر من  150مقالة علمية وتقنية .حاصل على درجة
البكالوريوس في الجيولوجيا من كلية كولورادو ،ودرجة الماجستير في الكيمياء الجيولوجية من
أيضا من معهد ريسليلير
معهد ريسليلير للعلوم التطبيقية ،ودرجة الدكتوراه في الجيوفيزياء ً
للعلوم التطبيقية.
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عدنان شهاب الدين
لتحول الطاقة (هولندا) ومصرف الخليج .شغل سابقا منصب
عضو في مجلس إدارة معهد كيرني ّ
المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( ،)2021-2011واألمين العام السابق باإلنابة
ومدير األبحاث في منظمة أوبك .كما شغل مناصب مدير رفيع في كل من اليونسكو والوكالة
الدولية للطاقة الذرية .أما في الكويت ،فقد شغل منصب المدير العام لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت .يواصل
فضال عن
التدريس ونشر األوراق البحثية والمقاالت في مجاالت العلوم الفيزيائية والهندسية،
ً
سياسات الطاقة ،والتكنولوجيا ،واالقتصاد .كما أنه عضو في العديد من مجالس اإلدارة الدولية،
مؤخرا ،المجلس االستشاري الدولي لمركز الملك عبد
والمجالس االستشارية الدولية ،بما فيها
ً
الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،والجامعة األمريكية في بيروت ،وجامعة جورج تاون
بقطر ،باإلضافة إلى عضوية المجموعة االستشارية الدائمة المعنية بالتطبيقات النووية التابعة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية .حاصل على جميع شهاداته الجامعية من جامعة كاليفورنيا في
بيركلي ،فضال عن نيله للعديد من الجوائز واألوسمة الدولية المرموقة.
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حول المشروع
يعود مصدر هذه الورقة إلى إعداد موجز السياسات "هل يحتاج العالم الخاضع للقيود المناخية إلى الطاقة
النووية؟" المقدمة إلى فريق العمل الثاني المعني تغير المناخ والبيئة في إطار مجموعة الفكر التابعة لقمة
ونظرا لضيق
العشرين التي تولت رئاستها المملكة العربية السعودية في عام .)T20TF2 2020( 2020
ً
حيز موجز السياسات وبالتالي المعالجة الموجزة للقضايا الرئيسية ،فقد قام المؤلفون بتطوير هذه الورقة
فريقا شكلها االتحاد
واحدا من بين ً 15
باعتبار ذلك جزءا من أنشطة فريق الرصد الدائم للطاقة ،الذي يعد ً
العالمي للعلماء إلجراء البحوث ،ونشر النتائج في األوراق ،وتقديم النتائج في االجتماعات العلمية في
إريتشي بإيطاليا ،وفي االجتماعات الدولية األخرى ،باعتبار ذلك جزءا من مشروع االتحاد العالمي للعلماء
الذي يهدف إلى معالجة حاالت الطوارئ الكوكبية.
كذلك يرصد فريق الرصد الدائم للطاقة التطورات العلمية والتقنية في مجاالت الطاقة ،ويعمل على
تعزيز الترابط والتفاعل بين هيئة العلوم والسياسات من خالل المساهمة في صياغة توصيات السياسات
المستنيرة بالعلم بشأن شتى المواضيع الهامة المتعلقة بالطاقة والتي لها آثار بيرة على األمن واالستدامة
في العالم .ويركز الفريق في الوقت الراهن على :خدمات الطاقة للفقراء ،التقنيات والسياسات الرامية
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما فيها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النووية ،واألسواق
الدولية للنفط والغاز ،والطاقة والمدن.
أيضا من المناقشات
متاحا" ليس من موجز السياسات فحسب ،وإنما ً
تطور مشروع "إبقاء الخيار النووي ً
والمداوالت في سلسلة الندوات الدولية التي عقد بشأن الحرب النووية وحاالت الطوارئ الكوكبية التي
نظمها االتحاد العالمي للعلماء في مركز إتامزوراني للثقافة العلمية في مدينة إريتشي ،بصقلية.
أيضا من المناقشات
تطور مشروع "حافظ على الخيار النووي
مفتوحا" ليس فقط من موجز السياسة ولكن ً
ً
والمداوالت في سلسلة الندوات الدولية حول الحرب النووية وحاالت الطوارئ الكوكبية التي نظمها االتحاد
العالمي للعلماء ( )WFSفي مركز إيتوري ماجورانا للثقافة العلمية ،في إريتشي ،صقلية.
تناولت ندوات إريتشي على مر السنين ،العديد من أنواع حاالت الطوارئ الكوكبية ،بما فيها سباق التسلح
النووي الكبير بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي .ومع ذلك ،فإن هذه الندوات ليست
مكرسة بالكامل للتهديدات المتغيرة على الصعيد العالمي مثل الحرب النووية .غير أنها تضع في حسبانها
أيضا المشكالت اليومية التي تسبب المعاناة لماليين من البشر ،مثل الفقر ،وسوء التغذية ،والمرض.
وبهذه الروح ،ركز البروفيسور إريتشي ،رئيس االتحاد العالمي للعلماء ومؤسس اجتماعات إريتشي،
الندوات على المشكالت اليومية التي تسبب المعاناة اإلنسانية ،على أساس أن بإمكان االستقصاء
العلمي واإلجراءات الالحقة االسهام الفعلي في حل هذه المشاكل .ولتحقيق هذا الهدف ،فإن اجتماعات
إريتشي تجمع مجموعة واسعة ومتنوعة من العلماء ،ومحللي السياسات ،والمسؤولين الحكوميين،
إلجراء مناقشات متعددة التخصصات بشأن التهديدات الخطيرة التي تتعرض لها البشرية باإلضافة إلى
المشكالت اليومية الملحة.
الجدير بالذكر هنا ،أن االتحاد العالمي للعلماء تأسس في مدينة إريتشي بصقلية في عام  ،1973من قبل
مجموعة من العلماء البارزين بقيادة إيزيدور إسحاق رابي وأنتونينو زيشكشي .ومنذ ذلك الحين ،انضم
العديد من العلماء اآلخرين إلى االتحاد ،من بينهم (T. D. Lee, Laura Fermi, Eugene Wigner, Paul
 .)Dirac and Piotr Kapitzaلالطالع على مزيد من المعلومات بشأن االتحاد العالمي للعلماء ،ومركز
مؤسسة إيتوري ماغوران ،ولجنة الرصد الدائم للطاقة ،وغيرها من مجموعات الرصد الدائمة العاملة في
مشروع الطوارئ الدولية العالمية ،يرجى التفضل بزيارة الصفحة الشبكية الخاصة باالتحاد العالمي للعلماء
على الرابط (.)http://www.federationofscientists.org
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