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S
  Sالوكالة في سطور

تسخیر الذرة من أجل السالم والتنمیة
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ھي المحفل األبرز في العالم للتعاون العلمي والتقني في مجال االستخدام السلمي للتكنولوجیا
م الوكالة خدمات النوویة. وقد أنشأت األمم المتحدة الوكالة كمنظمة مستقلة في عام ۱۹٥۷، وتقّدِ

لدول أعضاء یبلغ عددھا ۱۷۱ دولة.

۳ أولویات مواضیعیة:

األمان واألمن
توفِّر الوكالة إطاراً عالمیاً قویاً ومستداماً في مجال 
األمان واألمن النوویین، وتعمل على وقایة الناس 

والمجتمع والبیئة من اآلثار الضارة لإلشعاعات 
المؤینة.

عدم االنتشار
تعمل الوكالة، من خالل نظامھا الخاص بالضمانات، 

على التحقق من أنَّ الدول تحترم التزاماتھا الدولیة 
باستخدام العلوم والتكنولوجیا النوویة لألغراض 

السلمیة فقط.

االستخدامات السلمیة للتكنولوجیا النوویة    
تساعد الوكالة دولھا األعضاء على استخدام العلوم 

والتكنولوجیا النوویة لألغراض السلمیة وتسِھّل نقل مثل 
ھذه التكنولوجیا والمعارف إلى الدول األعضاء بطریقة 

مستدامة.





االستخدامات السلمیة للتكنولوجیا النوویة
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باالستخدامات السلمیة العدیدة للتكنولوجیا النوویة؟

الماء
إنَّ الحصول على مصادر مائیة آمنة مسألة ضروریة لدعم األعداد المتزایدة من السكان وتعجیل التنمیة االقتصادیة وتلبیة طلبات 

أنماط الحیاة المتغیرة. وال تؤثِّر جودة میاه المحیطات في الحیاة البحریة فحسب، وإنما تؤثِّر أیضاً في األشخاص الذین 
ھت عدة بلدان الیوم إلى الوكالة لطلب المساعدة في استخدام التقنیات  یعتمدون على البحر لتأمین سبل عیشھم. ولقد توجَّ

النوویة والنظیریة لفھم الماء فھًما أفضل من أجل إدارة ھذا المصدر الثمین للحیاة وحمایتھ بصورة مستدامة للمستقبل.

"إنَّ الري بالتنقیط نظام جید جًدا بالنسبة لنا نحن صغار المزارعین. فھو یستطیع أن یساعد حقاً على 
زیادة غلتنا ودخلنا."

مانوج شومرو، مزارع، موریشیوس

الطاقة النوویة
إنَّ الحصول على طاقة میسورة یؤدي مباشرة إلى تحسین رفاه اإلنسان. وتتنبأ التوقعات الحالیة

بارتفاع الطلب على الكھرباء بنسبة تتراوح بین ٦۰ و ۱۰۰٪ بحلول عام ۲۰۳۰. وتقلِّل مصادر
الطاقة المنخفضة الكربون، مثل الطاقة النوویة، إلى أدنى حّد من غازات الدفیئة المنبعثة أثناء تولید

الطاقة وتخفِّف من التأثیر السلبي لتغیر المناخ في التنمیة. وتساعد الوكالة البلدان التي تستخدم أو
ط الستخدام القوى النوویة على القیام بذلك بطریقة آمنة ومضمونة واقتصادیة ومستدامة. تخّطِ

"بفضل مدخالت الوكالة، اتبعت الحكومة نھًجا شمولیًا أكثر إزاء مسألة تعدین الیورانیوم."
إیدي مكیالھا، المدیر العام لھیئة الطاقة الذریة في تنزانیا

التطبیقات الصناعیة
یمكن استخدام مجموعة من التقنیات النوویة اآلمنة والتي خضعت لالختبار من أجل تحدید 

نات، ورصد  وتقییم خصائص مختلف المواد، وقیاس مستویات التلوث، وتعقیم وتطھیر المكِوّ
العملیات الصناعیة وتحقیق مستواھا األمثل، وتغییر الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة 
والبیولوجیة من أجل إنتاج مواد جدیدة. ویمكن استخدام اإلشعاعات لتحلیل ومعالجة 

مجموعة من المواد.

ر عدًدا من القطع القدیمة، من  "لقد استطعنا من خالل ھذه التكنولوجیا أن نطّھِ
ثة بالفطریات إلى أیقونات ثمینة تابعة لكنیسة  كتب دینیة تبلغ ٥۰۰ عام كانت ملوَّ

إیزفواریلي األرثوذكسیة."
فالونتین مویسي، مدیر مركز المعالجة اإلشعاعیة "إراسم"، بوخاریست، رومانیا

S
إنَّ الحصول على مصادر مائیة آمنة مسألة ضروریة لدعم األعداد المتزایدة من السكان وتعجیل التنمیة االقتصادیة وتلبیة طلبات 

S
إنَّ الحصول على مصادر مائیة آمنة مسألة ضروریة لدعم األعداد المتزایدة من السكان وتعجیل التنمیة االقتصادیة وتلبیة طلبات 

أنماط الحیاة المتغیرة. وال تؤثِّر جودة میاه المحیطات في الحیاة البحریة فحسب، وإنما تؤثِّر أیضاً في األشخاص الذین Sأنماط الحیاة المتغیرة. وال تؤثِّر جودة میاه المحیطات في الحیاة البحریة فحسب، وإنما تؤثِّر أیضاً في األشخاص الذین 
ھت عدة بلدان الیوم إلى الوكالة لطلب المساعدة في استخدام التقنیات  ھت عدة بلدان الیوم إلى الوكالة لطلب المساعدة في استخدام التقنیات Sیعتمدون على البحر لتأمین سبل عیشھم. ولقد توجَّ یعتمدون على البحر لتأمین سبل عیشھم. ولقد توجَّ

النوویة والنظیریة لفھم الماء فھًما أفضل من أجل إدارة ھذا المصدر الثمین للحیاة وحمایتھ بصورة مستدامة للمستقبل.Sالنوویة والنظیریة لفھم الماء فھًما أفضل من أجل إدارة ھذا المصدر الثمین للحیاة وحمایتھ بصورة مستدامة للمستقبل.

"إنَّ الري بالتنقیط نظام جید جًدا بالنسبة لنا نحن صغار المزارعین. فھو یستطیع أن یساعد حقاً على S"إنَّ الري بالتنقیط نظام جید جًدا بالنسبة لنا نحن صغار المزارعین. فھو یستطیع أن یساعد حقاً على 
زیادة غلتنا ودخلنا."Sزیادة غلتنا ودخلنا."

مانوج شومرو، مزارع، موریشیوسSمانوج شومرو، مزارع، موریشیوس

تُستَخدم التكنولوجیا النوویة في كل مكان في حیاتنا الیومیة. وفي سیاق التنمیة العالمیة، تدعم الخدمات التي تقِدّمھا الوكالة الجھود الجماعیة الرامیة إلى االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجیا النوویة. ویتم دعمھا بواسطة المختبرات المتخصصة التابعة للوكالة 
في زایبرسدورف، بالنمسا وموناكو، فضالً عن برنامج التعاون التقني والشبكات وأشكال التعاون مع الشركاء. ومن خالل المساعدة التي تقِدّمھا الوكالة، تُستَخدم التقنیات النوویة في مجاالت متنوعة، كما یرد توضیحھ أدناه. ویساعد التعاون الوثیق القائم بین 

الوكالة ومنظمات األمم المتحدة وغیرھا من الشركاء على تعظیم أثر الدعم الذي تقِدّمھ الوكالة من أجل تحقیق أولویات الدول األعضاء في مجال التنمیة، بما في ذلك األولویات المحدَّدة في إطار أھداف التنمیة المستدامة.



  Sأیلول/سبتمبر ۲۰۲۰، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت التابع للوكالة

…باالستخدامات السلمیة العدیدة للتكنولوجیا النوویة؟



الصحة
من أجل زیادة االستفادة من الرعایة الصحیة، تدعم الوكالة الدول األعضاء، وال سیما البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الدخل، بتقدیم المساعدة في شكل معدات ومشورة الخبراء وتدریب وتبادل للمعارف، من أجل المساعدة في استخدام 
التقنیات النوویة لتشخیص وعالج ومكافحة السرطان وأمراض القلب واألوعیة الدمویة وغیر ذلك من األمراض 
غیر المعدیة. وتعتمد الصحة الجیدة كذلك على التغذیة السلیمة والحصول على الغذاء. وتستطیع التقنیات النوویة 
أن تساعد على رصد سوء التغذیة بجمیع أشكالھا ومعالجتھا بطریقة مستدامة، من نقص التغذیة الحاد إلى السمنة.

"إنَّ العلوم والتكنولوجیا النوویة تمنحنا األدوات التي تمِكّننا من فھم تركیب الجسم وربطھ بالتغیرات 
الفیسیولوجیة، وھو ما قد یساعد على الوقایة من األمراض في مراحل الحقة من الحیاة."

مانویل رامیریز، منِسّق في مركز البحوث التابع لمعھد التغذیة ألمریكا الوسطى وبنما، غواتیماال

األغذیة والزراعة
ل  ھناك عدد من البلدان، وال سیما البلدان التي تعتمد بشدة على الزراعة لتوفیر الغذاء وتأمین سبل العیش، تحِوّ

اھتمامھا إلى التقنیات النوویة لتعزیز اإلنتاجیة الزراعیة واألمن والسالمة في األغذیة. وتساعد مشاریع الوكالة 
وبرامجھا، التي ُوضعت في شراكة مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، على توفیر معدات ھامة 

ومشورة الخبراء، وكذلك التكنولوجیا والتدریب. ویمكن أن تُستخدم التقنیات النوویة بأمان وفعالیة في استنباط 
أصناف محاصیل محسَّنة وأصناف النباتات، بما في ذلك األصناف الغنیة بالفیتامینات أو المعادن؛ ومراقبة 
اآلفات واألمراض الحیوانیة والنباتیة؛ وتحسین السالمة الغذائیة؛ وتعزیز التوالد الحیواني والتغذیة؛ وتعزیز 

إدارة التربة والمیاه.
 "لم أعد قلقًا على تآكل أرضي. لقد أصبح لي دخل مستقر وأنا عازم على أن أمنح أطفالي التعلیم الذي لم أتمكن أبداً من

الحصول علیھ." – داوو ثانھ كانھ، مزارع، فییت نام

البیئة
إنَّ التقنیات النوویة والنظیریة تقِدّم للباحثین أدوات لدراسة ماضي الكرة األرضیة وتوقُّع مستقبلھا. وتُستخَدم تلك األدوات 

ن في الوقت ذاتھ الفھم العالمي آلثار تغیر المناخ في  لرصد اتجاھات التلوث وتقییم تأثیراتھا ومعالجة دوافقھا، وتُحّسِ
النظام البري وكذلك نظام المحیطات.

"قدَّمت أجھزة الكشف عن النویدات المشعة مساعدة كبیرة في تحلیل العینات."
فاخیرا وادوجي، مدیرة شعبة علوم الحیاة التابعة لمجلس الطاقة الذریة، سري النكا

ھل أنتم على ِعلم...
تُستَخدم التكنولوجیا النوویة في كل مكان في حیاتنا الیومیة. وفي سیاق التنمیة العالمیة، تدعم الخدمات التي تقِدّمھا الوكالة الجھود الجماعیة الرامیة إلى االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجیا النوویة. ویتم دعمھا بواسطة المختبرات المتخصصة التابعة للوكالة 
في زایبرسدورف، بالنمسا وموناكو، فضالً عن برنامج التعاون التقني والشبكات وأشكال التعاون مع الشركاء. ومن خالل المساعدة التي تقِدّمھا الوكالة، تُستَخدم التقنیات النوویة في مجاالت متنوعة، كما یرد توضیحھ أدناه. ویساعد التعاون الوثیق القائم بین 

الوكالة ومنظمات األمم المتحدة وغیرھا من الشركاء على تعظیم أثر الدعم الذي تقِدّمھ الوكالة من أجل تحقیق أولویات الدول األعضاء في مجال التنمیة، بما في ذلك األولویات المحدَّدة في إطار أھداف التنمیة المستدامة.
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حقائق سریعة عن الوكالة

األمان واألمن
إنَّ حمایة الناس والبیئة من اآلثار الضارة لإلشعاعات المؤیَّنة موضوع یدخل في صمیم عمل 

الوكالة. وتسِھّل المساعدة التي تقِدّمھا الوكالة نقل المواد المشعة ومناولتھا واستخدامھا بطریقة مأمونة 
وآمنة في تكنولوجیات دورة الوقود، ونقل المصادر المشعة ومناولتھا واستخدامھا بطریقة مأمونة 

وآمنة إلنتاج الطاقة ولسائر األغراض ذات الصلة باإلشعاعات. وینطوي ھذا الدعم على تسھیل تعدین العناصر 
الكیمیائیة األساسیة بطریقة سلیمة ومستدامة إلنتاج الطاقة النوویة، وإخراج المرافق النوویة من الخدمة 

بفعالیة والتصرف في النفایات المشعة والوقود المستھلك من المھد إلى اللحد.

وھناك أساس لألمان واألمن یكمن وراء كل مشاریع الوكالة وبرامجھا وخدماتھا، استناًدا إلى معاییر 
د الوكالة الدول األعضاء بما تحتاجھ من مساعدة عند شروعھا في استخدام  الوكالة ومبادئھا التوجیھیة. وتزِوّ
العلوم والتكنولوجیا النوویة، من خالل الخدمات االستعراضیة وتسھیل التدریب المخصص والمصمم بحسب 
الطلب وتمارین التأھب للطوارئ. ویعتبر ضمان بقاء ھذه االستخدامات سلمیة وتُدار بصورة سلیمة من أجل 

وقایة الناس والبیئة مسائل بالغة األھمیة بالنسبة للخدمات التي تقدمھا الوكالة إلى الدول األعضاء.

عدم االنتشار
یكمن أحد األدوار الرئیسیة للوكالة في ردع انتشار األسلحة النوویة من 

خالل الكشف المبِكّر عن تحریف المواد النوویة أو سوء استخدام 
التكنولوجیا النوویة، وعند عدم وجود مثل ھذا التحریف أو سوء 

االستخدام، فإنَّ دورھا یكمن في تقدیم توكیدات موثوقة بأنَّ الدول 
تحترم التزاماتھا القانونیة باستخدام المواد والتكنولوجیا النوویة 

ألغراض سلمیة فقط.
ولكي یتسنى للوكالة القیام بذلك، فإنَّھا تطبِّق تدابیر تقنیة متنوعة یشار إلیھا 

’بالضمانات‘ من أجل التحقق من صحة واكتمال تصریحات الدول بشأن موادھا وأنشطتھا 
النوویة. وضمانات الوكالة ھي عنصر أساسي من عناصر النظام الدولي لعدم االنتشار.

۱۹٥۷ التأسیس سنة 

الدول األعضاء ۱۷۱

نحو ۲٥۰۰ الموظفین عدد 

۱۹ المختبرات

النمسا فیینا،  الرئیسي المقر 

المتحدة األمریكیة جنیف بسویسرا، ونیویورك بالوالیات  المیدانیة المكاتب 

بالیابان تورونتو بكندا، وطوكیو  اإلقلیمیة المكاتب 

نحو ۳۷۷ ملیون یورو العادیة المیزانیة 
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