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..)الشددددددي  جكيانيابايدددددددن: يجبدددددديا يثددددددو لن ألدددددددو   ث نددددددا   جيدددددد  ا  ددددددد  ل دددددد ج ل ❖

 (ا جب 

 جبددددددددكج ألبدددددددددد ابددددددددألعدادسا ل"عددددددددجد   لدددددددد    اج ددددددددا  البدددددددد     ن بددددددددادي    ❖

 BBC..كييف

ا  ن لجكيانيا  ل  بجلندا ❖  ..)ببجألنيك(نائو يجبي:  ي"ينبكي بيب"  ث ء 

ي اليدددددا ج ي"ينبدددددكي ا..  جبدددددكج ألدددددديإ   دددددا بددددد    الحددددديو اليجبددددديا ي"ددددد  لجكيانيددددد  ❖

 ..)الث يي  ن ( ي الو بعقجبا   قصجى

يدددددد قأل"دددد  يجبدددديا  يأل دددد  ثدددددا  بحبددددو بيي انيددددا جكييددددف ألحكدددد  بالبددددثن ال  بددددد ي"دددد   ❖

 ..)يجيجنيج (ثندد يجبي

..)الأل"  يددددددجن للددددددف ثندددددددد  ندددددد  بدددددددء الحيو 30لجكيانيددددددا: يجبدددددديا  بددددددي  نحددددددج  ❖

 العيبي(

جكالدددددا ال  ددددداء اليجبددددديا  ن بددددد د   د ل" ددددديو  قدددددا  يئددددديإودددددي ألرديدددددد يجبدددددي ثديددددد  ❖

ألحجيدددد  كاوددددا ا يددددداء  لدددد   صددددايج ا نججيددددا ثديدددددا  وددددي أليبددددانا ألبدددد ي  50بدددديكجن لددددديرا ي ددددا قييددددو 

 .)بكاد نيج (. ح ي نش ا  شعاييا   بحبو ألعبيي 

 (21..)ييبيوق .. كيجاأليا أليوض ي جيا ون"ندا جالبجيد بالناألج  ليب  أليكيا ❖

 شدددددددددأليكا ل"دددددددددن   جال دددددددددا   ددددددددد  دج   لألأبددددددددديإ  صدددددددددافيجبددددددددديا ألبدددددددددع   ❖

 ..)الأل"  يجن العيبي(بييكإ

 ..)العيبيا ن (لح ايا ب ايألرا.. جاشن ن ألديإ  يبا  قجا   ل  لجكيانيا ❖

كييدددددف ألدددددديج ال ثأل ددددد  الددددددجلي ل ددددد ان   دددددي   دددددن لبددددد ن الألصدددددديي  دددددن لجديبدددددا  ❖

 ..)بكاد نيج (ل بايد  لجكيانيا جألثنو ال ثايا

 ..)العيبيا ن (يو ي    ل ص  غيو لجكيانيا يئيإ بي يجبيا: ال ❖
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 قديا  ال اقا اليجبيا ألألثاج  الن   جال ا .. لن ألصد  دجيسا النججد يال يا  

دوعددد  الحددديو اليجبددديا ودددي لجكيانيدددا الب"ددددان ودددي ث يددد  لنحددداء العدددال   لددد  االبألعددداد يدددن الدددن    العيبيدددا نددد  

ال اقددددا النججيددددا لي ددددا    ن  جا يددددا جشدددديكا وددددي  ثددددا  ك ددددا باألدددد  ال حادثددددا  ال.اليجبدددديجال ددددا  ال بيعددددي 

يجبدددديا سددددي لي ددددا  اليددددو  رددددي ن وددددي ب بدددد  الألجييددددد العال يددددا لألكنجلجثيددددا ال  دددداي   النججيددددا  ك ددددا جيد 

بالأل صددددي  وددددي جيقددددا بحثيددددا ثديددددد  نرشددددي  يددددج  االثنددددين  ددددن  يكدددد  بيابددددا ال اقددددا العال يددددا بثا عددددا 

 نرددددا وددددي  38حددددج  العددددال      دددداي   نججيددددا  قيددددد الألشدددد ي  439  كددددان سندددداك 2021وددددي يددددا  .بيدددداكجلج 

 15  ددددداي     ددددداويا  ألددددد  ألصدددددنيعرا بابدددددأل دا  ألكنجلجثيدددددا ال  ددددداي   النججيدددددا اليجبددددديا  ج 42يجبددددديا  ج

 .أل  بنا سا بابأل دا  الألكنجلجثيا اليجبيا 2021  اي     ي قيد اإلنشاء وي نرايا يا  

 ددددن يجبدددديا لج االيأل دددداد ي"دددد  ب بدددد  الألجييددددد النججيددددا  جلكددددن يبددددي  ا ددددأل ف حددددج   دددددى ألددددأثيي ألق"يدددد 

 .حبو ك  دجلا  ج بيعا ايأل ادسا ي"  يجبياالق اء ي"يه 

وددد  ا لددد  ألقددد  دجلدددا  دددا ببنددداء   ددداي   نججيدددا  وي كنردددا   نددد  البدايدددا  لن ألقددديي يدددد  الألعاقدددد  ددد  يجبددديا.    

 .ألعد الجاليا  ال ألحد  جوينبا جكجييا جالصين  يايا   ألاحا

  و ددددن VVERs ا يعدددديف بدددددكددددان لدددددى دجلددددا  ددددا بال عدددد    دددداي   نججيددددا بن ددددا   يجبدددديا لج  دددد   ا ل ددددا 

 لدددد     ايدددد   VVER ال حأل ددد  لن ألأل "دددد   لددد  يجبدددديا ل"حصدددج  ي"دددد  ق دددد  ال يددداي جال ددددد ا . جألي ددد 

القددددددي  ال دددددائي ال دددددائي  بال" دددددا اليجبددددديا. ودددددي سددددد   الحالدددددا  ي كدددددن ل"ب"ددددددان الحصدددددج  ي"ددددد   بدددددايد  

 .  الألي يق   قيسا اليئيبي وي جاليا بنب" انياWestinghouse اإلص ح  ن

 

 لجقجدا

لددديإ سددد ا وحبدددو  وددد  ا ح"ددد  الددددج   شدددك"ا الألشددد ي  جالبنددداء  وددد ن سنددداك ق ددديا الجقدددجد      ن   ددداي   

 .االنش اي النججد ي  يرا اليجيانيج  ال  صو

%  ددددن اليجيانيددددج  ال ددددا  ال نددددأل  بددددنجيا   جسددددج 6ججوقددددا  ل"ألقييددددي  ألقددددج  يجبدددديا بابددددأل يا   ددددا يقدددديو  ددددن 

 .ل يى يبي  ياد  ي "يا  ابأل يا  جألعدين اليجيانيج  ا ي كن ألجويي بدائ  له  ن دج  

ج ددددد   لدددددك  ال ينألقددددد  اليجيانيدددددج   باشدددددي   دددددن ال نددددداث   لددددد  ال  ددددداي   النججيدددددا.    يثدددددو لن ي  ددددد  

 .حجي  جالأل صيو قب  ابأل دا ه كجقجد وي   اي  نججدل"أل

%  ددددن  ث ددددالي 40جوددددي سدددد   الحالددددا  ودددد ن قددددج  يجبدددديا ألكرددددي بصددددجي  لج دددد   حيدددد  أل أل"ددددك يجبدددديا 

%  ددددن  ث ددددالي قدددددي  أل صدددديو 46  ج2020البنيددددا الألحأليددددا لألحجيدددد  اليجيانيددددج  وددددي العددددال  حألدددد  يددددا  

 .بيانا  ال ألاحا ل"ث رجي  جوقا   حد  ال2018اليجيانيج  وي العال  وي يا   
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ك وددددي ألألي دددده بددددج  دبدددداي  الجكيدددد  البدددداب  لددددج يي ال اقددددا ل"ع"ددددج  وددددي ج اي  ججوقددددا  ل"ألقييددددي الدددد د شدددداي

ال اقددددا  ج دددداثيج بددددجين  الباحدددد  وددددي  يكدددد  كجلج بيددددا لبيابددددا ال اقددددا العال يددددا  و ندددده  لدددد  ثانددددو يجبدددديا  

جلل انيددددا جسجلندددددا جال  "كددددا ال ألحددددد  ألجثددددد قددددديا  ألحجيدددد  جأل صدددديو اليجيانيددددج  سدددد   وددددي كندددددا جوينبددددا 

 .ألحد جالجاليا  ال 

جلكددددن سدددد   القددددديا   كاويددددا لألحدددد   حدددد  بعددددض  ي "يددددا  الألحجيدددد  جالأل صدددديو الألددددي ألحألاثرددددا ال  دددداي   

النججيددددا ال يبيددددا  لكددددن لدددديإ  ددددن الجا دددد   ددددا   ا كاندددد  سدددد   ال اقددددا  اإلنألاثيددددا قددددادي  ي"دددد  ابددددألبدا  

 .القدي  اليجبيا بالكا  

جد الدددد د يددددد   وددددي ال  دددداي   ال ألقد ددددا  جاليددددا  ال ألحددددد  ألحألددددا  لي ددددا   لدددد  االبددددألعداد ل"جقدددد جحألدددد  ال

%  حيددددد  19.75 لددددد   15جالألدددددي سدددددي قيدددددد الأل دددددجيي حاليدددددا   جألأل "دددددو اليجيانيدددددج  ال  صدددددو بنبدددددبا 

ألبددددأل د    دددداي   ال دددداء ال  يددددف الألق"يديددددا الألددددي ألع دددد  حاليددددا  وددددي الجاليددددا  ال ألحددددد  اليجيانيددددج  ال  صددددو 

 .%5 ل   3بين    ل 

 ألدددداح حاليددددا  وقدددد  ي"دددد  ن ددددا   (HALEU) يانيددددج   ددددن  ض الأل صدددديوججوقددددا  ل"ألقييددددي  ودددد ن جقددددجد اليج

جكألددددو دبدددداي جبددددجين وددددي ألقيييس ددددا  ال  يددددد  ددددن االبددددألث اي وددددي  نشدددد   الألعدددددين .ألثددددايد  ددددن يجبدددديا

 ددددن الألددددد   جالألحجيدددد  جالأل صدددديو قددددد يكددددجن  دددديجييا  إل دددديا  ب بدددد  الجقددددجد النددددججد ال يبيددددا بالكا دددد  

ألحجيدددد  ثديددددد  كاويددددا جقدددددي  أل صدددديو بيبددددأل ي   نثا سددددا  اليجبددددي.  ج دددد   لددددك  ودددد ن   دددداوا قدددددي 

 ".بنجا 

جلكددددن إلقنددددات الشدددديكا  ال اصددددا بأل صدددديب ا  ددددجا  جال ددددجايد ل"بنيددددا الألحأليددددا ل"يجيانيددددج   و نرددددا بحاثددددا 

 . ل  الأل ا  الحكج ا بعد  العجد   ل  اإل دادا  اليجبيا

ا ين  جيب دددا لقددد   بددديأل  البددد اح :  بددديكجن  صددددي ق"قرددد  لنددده ودددي غ دددجن يدددا  لج يددد جقدددا  دبددداي جبدددجين

ل نألثددددا  اليجيانيددددج  اليجبددددي بددددالعجد   لدددد  ا بددددجا  الج نيددددا    ددددا بددددي دد  لدددد  ألقجي ددددرا   ددددا بددددي دد 

 ." ل   باي  ابألث اياألر 

 -يإ   لينددددجد جسددددي وددددي  أليجبددددجل -وددددي الجاليددددا  ال ألحددددد   ألجثددددد  نشددددأ  جاحددددد  وقدددد  لألحجيدددد  اليجيانيددددج  

.  يدددداد  وألحرددددا   ع"دددد  لألحبددددين البددددج  جديدددد  الع دددد ء   2017جو بي جسددددي وددددي ج دددد  االبددددألعداد  ندددد  ندددد 

 ددددن  ددددن  7000  ينددددد ا ي كنرددددا ألحجيدددد  2023جلددددن ألكددددجن قددددادي  ي"دددد  العددددجد   لدددد  الألشدددد ي  حألدددد  يددددا  

جقألددددا  ل ددددج    ددددن بددددنجيا   بيبددددأل ي  ال صددددن  الجاحددددد 15000اليجيانيددددج  بددددنجيا . جل يدددداد  اإلنألددددا   لدددد  

 .2023 ن 

 

 

 

 


