
واالزدهار والصحة  السلم  تحقيق  في  المساهمة 

IAEA BULLETIN
الذّرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مجلة 

www.iaea.org/bulletin • 2013 54 - 4- كانون األول / ديسمبر





IAEA BULLETIN
الذّرية للطاقة  الدولية  الوكالة  مجلة 

www.iaea.org/bulletin • 2013 54 - 4 كانون األول / ديسمبر

واالزدهار والصحة  السلم  تحقيق  في  المساهمة 

2 �املساهمة�في�حتقيق�السلم�والصحة�واإلزدهار�
يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

3 �خطاب�أيزنهاور�“تسخير�الذرة�من�أجل�السالم” 
بقلم إليزابيث رورليك

5 �أتوم�ميرني�:�أول�محطة�مدنية�للقوى�النووية�في�العالم�
بقلم بيتر كايزر وميكائيل مادسني

8 �خطوات�صغيرة�والوقع�كبير�
بقلم ساشا هنريكيز

10 �التصوير�والتشخيص�
بقلم ميكائيل مادسني

12 �نخب�صحة�جيدة!�
بقلم ساشا هنريكيز

14 �هيدرولوجيا�النظائر:�فهم�املوارد�املائية�وإدارتها�
بقلم ميكائيل مادسني

16 �املاء�لري�ظمأ�الساحل�العطشان�
بقلم رودولفو كويفنكو

20 �إنقاذ�مواسم�احلصاد�من�خالل�التكنولوجيا�النووية�
بقلم آبها ديكسيت وميكائيل مادسني

23 �من�أين�يأتي�الغذاء�
بقلم ساشا هنريكيز

24 �حتسني�اإلنتاجية�الزراعية�باستخدام�البوليمرات�الطبيعية�املعاجلة�باإلشعاع�
بقلم ساشا هنريكيز

25 �حصاد�البوليمرات�الطبيعية�لتحسني�الزراعة�
بقلم ساشا هنريكيز

26 �كيف�جنعل�غذاءنا�مأموناً�
بقلم ميكائيل مادسني

27 �الوكالة�تعمل�في�شراكة�مع�منظمة�األغذية�والزراعة�لتحسني�اإلنتاجية�احليوانية�
بقلم: هيرمان أونغر

28 �القضاء�على�ذباب�تسي�تسي�لرفع�مستوى�احلياة�
بقلم: لويز بوتيرتون

30 �حتقيق�النتائج�املنشودة�من�أجل�السالم�والتنمية�
بقلم: هازل باتسون

33 �التقدم�والتنمية�من�خالل�مبادرة�الوكالة�لالستخدامات�السلمية�
بقلم: برونا ليكوسوا وإليزابيث ديك

34 التطبيق�اخلاص�باالستخدامات�السلمية�
35 �فرقة�استعراض�أمان�التشغيل�تعمل�على�مساعدة�الدول�األعضاء�

بقلم: بيتر كايزر
36 �التطلـّع�إلى�املستقبل:�املفاعالت�املتقدمة�

بقلم: برونا ليكوسوا 
38 �رصد�البيئات�التي�نعتمد�عليها�

بقلم ميكائيل مادسني

تصدر�مجلة�الوكالة�الدولية�للطاقة�الذرية
عن شعبة اإلعالم العام

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
P.O.Box 100, A-1400 Vienna, Austria:وعنوانها

الهاتف: 2600-21270 )43-1(
الفاكس: 2600-29610 )43-1(

iaeabulletin@iaea.org:البريد اإللكتروني

رئيس التحرير: بيتر كايزر
رة: آبها ديكسيت احملرِّ

التصميم واإلنتاج: ريتو كني

مجلة الوكالة متاحة
www.iaea.org/bulletin في شكل مجلة إلكترونية على املوقع��>

www.iaea.org/bulletinapp في شكل تطبيق على املوقع��>

ميكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها 
ية، شريطة اإلشارة  مجلة الوكالة في مواضع أخرى ِبُحرِّ
إلى املصدر. وإذا كان مبّينا أنَّ الكاتب من غير موظفي 

الوكالة، فيجب احلصول منه أو من املنظمة املصِدرة على 
إذن بإعادة النشر، إال إذا كان ذلك ألغراض العرض.

 ووجهات النظر املُعَرب عنها في أي مقالة موّقعة واردة 
في املجلة ال ُتثـِّل بالضرورة وجهة نظر الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وال تتحّمل الوكالة أي مسؤولية عنها.

صورة الغالف:
 أطفال مرضى في قسم أمراض السرطان 

 في مستشفى في شرق أفريقيا. 
)صورة من: إي. روزينبالت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

احملتويات
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هذا العدد من مجلة الوكالة األفكار التي أدت إلى يتناول 
إنشاء الوكالة وأثرت على تطّورها. 

8 كانون األول/ديسمبر 2013 هي الذكرى السنوية الستون 
للخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس أيزنهاور أمام اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة بشأن “تسخير الذرة من أجل السالم”. إذ دعا في 
خطابه إلى إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية من أجل وضع املواد 

النووية في “خدمة  املساعي السلمية للبشرية”. 

وأربع سنوات بعد ذلك، أي في 1957، بدأت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عملها في فيينا. ومنذئذ، ما فتئت الوكالة تعمل 
جاهدة لنقل فوائد التكنولوجيا النووية السلمية إلى كافة أنحاء 
العالم ومنع انتشار األسلحة النووية. وقد تغّير العالم كثيرا في 
ذلك الوقت. بيد أن مهمة “تسخير الذرة من أجل السالم” لم 

تفقد أي شيء من أهمّيتها. وقد جنحت الوكالة في التكُيف مع 
رة للدول األعضاء. تغّير األزمنة ومع االحتياجات املتطوِّ

وفي هذا العدد من مجلة الوكالة، ستكتشفون مزيدا من 
املعلومات عن كيفية استخدام البلدان للتكنولوجيا النووية من 

أجل حتسني الصحة وتعزيز االزدهار وحماية البيئة من خالل 

برنامج التعاون التقني. وتبذل الدول األعضاء والوكالة مًعا 
مساهمة دائمة قصد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية التي تقتضي 

منا احلد بشكل كبير من اجلوع والفقر واألمراض.  

فعلي سبيل املثال ينتشر السرطان مبعدالت وبائية في البلدان 
النامية، ولكن عدة بلدان تفتقر إلى املوارد الالزمة للتصدي له. 
وتساعد الوكالة، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، في إتاحة 

خدمات العالج اإلشعاعي، والفيزياء الطبية، والطب النووي 
للبلدان النامية. وقد أقّرت الدول األعضاء بأّن برنامجنا املتعلق 

بالعمل من أجل عالج السرطان هو برنامج رائد من برامج الوكالة.

وتساعد الوكالة أيضا في حتسني األمن الغذائي وإدارة موارد املياه 
الثمينة في املناطق املتضررة من اجلفاف. وتساعد الوكالة البلدان، 

من خالل خدماتها اخلاصة بالتخطيط للطاقة، في تقييم احتياجاتها 
الراهنة واملقبلة من الطاقة. 

وتشهد القوى النووية املدنية أيضا ذكراها السنوية الستني: فقد 
 دخلت أولى هذه احملطات قيد التشغيل في أوبنينسك، التي 
 كانت وقتئذ في االحتاد السوفياتي، االحتاد الروسي حاليا، في 

26 حزيران/يونيه 1954. وتلت هذا االبتكار عقود من التطورات 
املتواصلة قصد توفير قوى ذات أحمال أساسية آمنة ومنخفضة 

الكربون، وتطبيقات أخرى.

األمان النووي يستدعي حتسينا متواصال. وفي هذا العام، أحيت 
الوكالة الذكرى السنوية الثالثني لبرنامج فرقة استعراض أمان 

التشغيل، الذي تقوم الوكالة من خالله بتنسيق الفرق الدولية 
للخبراء التي تضطلع بعمليات استعراض أداء أمان التشغيل في 

محطات القوى النووية.  

وتتطلع الوكالة إلى مواصلة، في العقود القادمة، مساعدة دولها 
األعضاء، الـبالغ عددها 160 دولة، في االستخدام السلمي 

للتكنولوجيا النووية.

يوكيا�أمانو،�املدير�العام�للوكالة�الدولية�للطاقة�الذرية

المساهمة في تحقيق السلم والصحة واالزدهار

لقد�تغّير�العالم�كثيرا،�بيد�أن�مهمة�
السالم” لم� الذرة�من�أجل� “تسخير�

تفقد�أي�شيء�من�أهمّيتها.
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ستون عاًما، في 8 كانون األول/ديسمبر 1953، ألقى منذ 
الرئيسي األمريكي أيزنهاور خطابه التاريخي “تسخير 

الذرة من أجل السالم” أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
نيويورك. كانت احلرب الباردة وسباق التسلح النووي اخللفية 
خلطاب الرئيس. ومع ذلك، بدال من التركيز فقط على مخاطر 

احلرب النووية، أشاد أيزنهاور بالتطبيقات النووية املدنية في 
الزراعة، والطب، وتوليد الطاقة. واقترح إنشاء “وكالة دولية للطاقة 

الذرية” تضطلع بترويج االستخدامات السلمية للطاقة النووية 
“تعود بالنفع على البشرية جمعاء”. 

وفي تشرين األول/أكتوبر 1957، أصبحت رؤية أيزنهاور واقًعا. 
ومن منظور اليوم، من الالفت للنظر أن خالل فترة متوترة من 

احلرب الباردة مت التوصل إلى اتفاق دولي حول املسائل النووية في 
غضون أربع سنوات فقط.

أصل�بروز�خطاب�أيزنهاور
عندما قرر الرئيس أيزنهاور في 1953 إلقاء خطاب هام بشأن 
املسائل النووية، كان يعتزم في البداية التحدث عن املخاوف 

النووية وليس عن اآلمال النووية. وينبع املفهوم األصلي لذلك 
اخلطاب من تقرير “فريق أوبنهامير”، وهو الفريق الذي ميثل اللجنة 

التي شّكلها سلف أيزنهاور، هاري أس ترومان، والتي سميِّت 
باسم أبرز أعضائها، السيد روبرت أوبنهامير. وعلى ضوء سباق 

التسّلح النووي، أوصى الفريق بأن ُتعطى للجمهور األمريكي 
صورة أكبر عن التهديد الذي ميثله هذا السباق وعن خطط الدفاع 

الوطنية. وأدى االقتراح إلى بروز حملة إعالمية عامة، “عملية عدم 
التحيز” التي أنبأت بخطاب رئاسي هام.

بيد أنه خالل عدة أشهر من الصياغة، تغّير قلياًل تركيز اخلطاب 
من فكرة “عدم التحيز” األولى إلى مفهوم “تسخير الذرة من أجل 
السالم” الذي برز الحقًا. وكما أوضح املؤرخ إيرا تشرنس، “حتول 
التركيز باطراد  من التنافس األمريكي-السوفياتي إلى هذا املنظور 

اإلنساني اجلديد مقابل التسّلح.”1 وظهر االقتراح احملدد إلنشاء 
وكالة دولية للطاقة الذرية في أواخر مرحلة الصياغة وكانت مبادرة 

ذاتية من أيزنهاور. 

وخاطب أيزنهاور البلدان النامية على وجه التحديد. وُقِدمت 
الطاقة النووية على أنها وسيلة لتشجيع التقدم والرفاه في جميع 

أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن اقتراح الرئيس حظي باملوافقة والتشكيك على 
حد سواء، فقد وضع خطابه األساس لنظام نووي عاملي ال يزال يؤثر 

على عاملنا حتى اليوم. 

بدايات�صعبة:�املفاوضات�املبكرة
أعرب أيزنهاور في خطابه عن رغبته في فتح قناة جديدة للنقاش 

السلمي بني القوى العظمى ودعا االحتاد السوفياتي للمشاركة في 
إنشاء املنظمة اجلديدة للطاقة الذرية. ومن أجل التأكيد عل جدّية 
هذا الهدف، أحاط السيد تشارلز إي بولن، السفير األمريكي في 

موسكو، علًما وزير اخلارجية السيد فيشسالف مولوتوف بخطاب 
الرئيس لألمم املتحدة قبل موعد اخلطاب بيوم واحد.

1 إيرا تشرنس، خطاب أيزنهاور “تسخير الذرة من أجل السالم” 

 )صحافة جامعة A&M في تكساس: كولج ستيشن 
.)2002 ،College Station

خطاب أيزنهاور “تسخير الذرة من أجل السالم”
الخطاب الذي ألهم إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيس أيزنهاور يلقي خطابه املشهور، “تسخير الذرة من أجل السالم” أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة )8 كانون األول/ديسمبر 1953(. 
الصورة: األمم املتحدة
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وفي األشهر التي تلت اخلطاب، تبادلت احلكومتان اآلراء على 
أساس ثنائي بشأن إنشاء الوكالة. ولكن االحتاد السوفياتي ظل 

ينازعه في البداية شك ُتاه االقتراح األمريكي. وواصلت الواليات 
املتحدة النقاشات مع أستراليا والبرتغال وبلجيكا وجنوب أفريقيا 

وفرنسا وكندا واململكة املتحدة بشأن إنشاء الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وخالل املناقشات، تت صياغة أول مسوّدة للنظام 

األساسي للوكالة اجلديدة، باالستناد إلى خطاب أيزنهاور “تسخير 
الذرة من أجل السالم” كمبدأ توجيهي.

مسعى�عاملي:�توّسع�فريق�املتفاوضني
على الرغم من أن املفاوضات الفعلية لم تتم داخل إطار األمم 

املتحدة، إال أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام 1954 رّحبت 
بالعمل الذي اضطلعت به الدول املتفاوضة وأّيدته. كما دعت 
لعقد مؤتر دولي بشأن االستخدامات السلمية للطاقة النووية. 

وفي آب/أغسطس 1955، ُعقد هذا املؤتر في مقر األمم املتحدة 
في جنيف، وكان أكبر اجتماع للعلماء شهده العالم حتى ذلك 

التاريخ. وألول مرة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ُرفع جزئًيا 
احلجاب عن السّر النووي وبدأ الفيزيائيون من الشرق والغرب 

يعملون على إعادة إرساء التبادل العلمي.

وبعد املؤتر، مت توسيع فريق الوكالة املتفاوض ليشمل االحتاد 
السوفياتي والبرازيل وتشيكوسلوفاكيا والهند. وباستثناء 

تشيكوسلوفاكيا، كان علماء هذه البلدان أعضاء بالفعل في 
اللجنة التنظيمية ملؤتر جنيف. وفي بداية 1956، اجتمعت 

مجموعة البلدان اإلثنى عشر في واشنطن العاصمة ملراجعة مسوّدة 
النظام األساسي للوكالة. وأعطيت الفرصة لسائر الدول األعضاء في 

األمم املتحدة إلرسال تعليقاتها. 

وكما تبنّي لنا األدلة احملفوظة، كان اجلو التعاوني السائد هو 
أبرز سمات االجتماعات. فبالفعل، أشارت االجتماعات كثيًرا 
إلى “روح فيينا”، الذي أصبح فيما بعد مثاًل ُيحتذى به. وفي 
تشرين األول/أكتوبر 1956، قّدمت مجموعة البلدان االثني 
عشر مسوّدة النظام األساسي لـ82 بلدا في مؤتر ُعقد في مقر 

األمم املتحدة الرئيسي في نيويورك. وكما ذّكر املندوب األمريكي 
جيمس جاي وودسوورث، “كان املؤتر أكبر تّمع دولي في 

التاريخ حتى ذلك الوقت.”1

واُختتم مؤتر النظام األساسي في 26 تشرين األول/أكتوبر 1956 
وُفتح النظام األساسي للتوقيع عليه. وعقدت جلنة حتضيرية عملها 
من أجل الترتيب لعقد املؤتر العام األول للمنظمة اجلديدة. وفي 

29 توز/يوليه 1957 دخل النظام األساسي حيز النفاذ. 

أصبحت�فيينا�“املركز�العاملي�للذرة”
وتناولت املفاوضات أيضا مكان املقر الرئيسي للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. وشملت املواقع املقترحة، من بني أماكن أخرى، 

كوبنهاغن، نيويورك، ريو دي جانيرو، ستوكهولم، وفيينا ونظًرا 
لتوترات احلرب الباردة التي كانت سائدة، لقي اقتراح استضافة 

الوكالة في دولة محايدة دعًما من عدة دول. وقد شعرت احلكومة 
النمساوية بسعادة غامرة القتراح إنشاء املنظمة اجلديدة في فيينا. 

وقد استعاد البلد استقالله في 1955، بعد عشر سنوات من 
احتالل من طرف أربع قوى. وأشار خطاب أيزنهاور “تسخير 

الذرة من أجل السالم” إلى النمسا كمثل حاسم لصراعات احلرب 
الباردة. وفي نظر احلكومة النمساوية، من شأن استضافة منظمة 

دولية هامة أن ُيوفر فرًصا إليجاد دور جديد في العالقات الدولية. 
وكانت الهند أيضا أحد البلدان األولى املؤيِّدة إلنشاء الوكالة في 
النمسا، حيث كان الفيزيائي النووي الهندي البارز هومي بهابها 

معجًبا مبا تزخر به مدينة فيينا من حياة ثقافية وموسيقية.

وفي تشرين األول/أكتوبر 1957، ُعقد املؤتر العام األول للوكالة 
في فيينا، واُختيرت املدينة ليكون فيها املقر الرئيسي الدائم 

للمنظمة اجلديدة. وعندما ُعقد املؤتر العام األول للوكالة، أعلن 
الصحافي النمساوي الذائع الصيت هوغو بورتيش أن فيينا قد 

أصبحت “املركز العاملي للذرة.”2 وبإنشاء الوكالة، مت تهيد الطريق 
لفيينا لتضطلع بدور مركز للمنظمات الدولية.

إليزابيث�رورليك،�إدارة�التاريخ�املعاصر،�جامعة�فيينا.

1 جيمس جاي وودسوورث، “الدبلوماسية احلديثة : تسخير الذرة 

من أجل السالم،” جون جي ستوسينغر وآلن أف وسنت، احملرران، 
القوة والنظام: ست قضايا في السياسات العاملية )نيويورك: 

هاركورت، بريس وورلد، إنك 1964(، انظر الصفحات من 33 
إلى 65.

 2 هو بورتيش، عنوان املقال باللغة األملانية 

 ”In den Mauern unserer Stadt“ 
في جريدة كورير “Kurier” بتاريخ 1957-10-1.
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دخلت�أول�محطة�مدنية�للقوى�النووية�في�العالم�في�اخلدمة�
يوم��27حزيران/يونيه��1954في�أوبنينسك�التي�كانت�
تقع�آنذاك�في�االحتاد�السوفياتي،�االحتاد�الروسي�حالًيا.�

وقد�كانت�محطة�القوى�النووية�أوبنينسك�تولِّد�الكهرباء�
وتدعم�البحوث�النووية�التجريبية.

 أول محطة مدنية للقوى النووية في العالم

أتوم ميرني
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�واالسم�AM-�1هو�اسم�مشتق�من�العبارة�الروسية�‘Атом Мирный’،�وُتنطق�‘أتوم�ميرني’ 
�أي�‘الذرة�السلمية’.�وتبلغ�قدرة�مفاعل�هذه�احملطة�والذي�يتم�التحكم�فيه�من�غرفة�التحكم�
الرئيسية��5ميغاواط.�وفي�هذه�الصورة،�يظهر�املشغل�وهو�يرصد�حالة�قضبان�الوقود�الـ18.

وأول�محطة�مدنية�للقوى�النووية�في�العالم�
في�أوبنينسك�هي�محطة�مشهورة�في�حد�

ذاتها،�وقد�زارتها�شخصيات�بارزة،�مثل�رائد�
الفضاء�يوري�أليكسيافيتش�غاغارين�)على�

اليسار(،�الذي�قاد�املركبة�فوستوك��1في�أول�
رحلة�فضائية�في�العالم�في�1961.
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وقد�كانت�محطة�أوبنينسك�للقوى�
النووية�تعمل�بدون�وقوع�أي�حادث�طيلة�
�48عاًما.�وفي�أيلول/سبتمبر�2002،�

مت�تفريغ�آخر�مجمعة�فرعية�عندما�
أصحبت�محطة�أوبنينسك�للقوى�النووية�
األولى�في�مجال�آخر:�إذ�أنها�أصحبت�
أول�محطة�للقوى�النووية�تخرج�من�

اخلدمة�في�روسيا.

�النص:�بيتر�كايزر�وميكائيل�مادسني،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة،�الصور�من:�املؤسسة�املركزية�احلكومية�االحتادية� أعدَّ
العلمي�احلكومي�لالحتاد�الروسي�-�معهد�الفيزياء�وهندسة�القوى�املسمى�أ.�إ.�اليبونسكي” “املركز�
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وفي عام 2009، دعت الوكالة املصنِّعني إلى جعل العالج اإلشعاعي 3 
في املتناول عن طريق صنع أجهزة أقل تأثًرا باحلرارة وبتقلب إمدادات 

الكهرباء. ومت تشكيل الفريق االستشاري املعني بزيادة إمكانية 
احلصول على تكنولوجيا العالج اإلشعاعي لتحقيق هذا الهدف.

خطوات صغيرة والوقع كبير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساعد الدول األعضاء على مكافحة السرطان

ويحتاج أكثر من 50% من مرضى السرطان إلى العالج اإلشعاعي 2 
يهم العالج. ولألسف، ففي العالم النامي، ال  أثناء فترة تلقِّ

يستفيد من العالج اإلشعاعي سوى 20% فقط من املرضى الذين 
يحتاجونه. وميكن جلهاز واحد للعالج اإلشعاعي أن يعالج نحو 

500 من مرضى السرطان كل سنة.

بني في مكافحة 4  ومع وجود نقص في العاملني الطبيني املدرَّ
السرطان، وضعت الوكالة وشركاؤها الدوليون برامج التعليم عن 

ُبعد – اجلامعة االفتراضية ملكافحة السرطان.

نتـّخذ إجراءات عاجلة سيتسبب السرطان، بحلول عام 1  ‘ما لم 
2030، في موت أكثر من 13 مليون شخص كل سنة. وستطرأ 

غالبية هذه الوفيات في بلدان نامية.’
-يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ج هذه اجلامعة كذلك إلنشاء مراكز تدريب القوى العاملة في 5  وترِوّ
مجال مكافحة السرطان في أفريقيا من أجل التشجيع على تنسيق 

السياسات اإلقليمية املتعلقة بشهادات الرعاية الصحية املعتمدة.

خطوات صغيرة والوقع كبير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساعد الدول األعضاء على مكافحة السرطان

ومينح برنامج العمل من أجل عالج السرطان التابع للوكالة تقييمات 7 
شاملة لقدرات الدول األعضاء واحتياجاتها في مجال مكافحة السرطان، 

ًدا في الوقت ذاته نقاط القوة والضعف. ومنذ أن بدأت هذه  ُمحدِّ
التقييمات اخلاصة بالبرنامج املذكور في عام 2005، مت تقييم 55 بلًدا.

وتتطلَّب مكافحة السرطان أكثر من مجرد زيادة فرص االستفادة 6 
من العالج اإلشعاعي وأكثر بكثير من اجلهود التي تبذلها 

الوكالة. فهي تتطلَّب التعاون فيما بني املنظمات احمللية والدولية، 
واحلكومات واملنظمات غير احلكومية لضمان إدماج العالج 

اإلشعاعي ضمن نظام مستدام وفعال ملكافحة السرطان.

وُتعَرف البلدان التي تمع بني استراتيجية جيدة ملكافحة 8 
السرطان وأموال كافية وتعاون بني قطاعات متنوعة على أنها 

مواقع إيضاحية منوذجية لبرنامج العمل من أجل عالج السرطان. 
وتساعد الوكالة هذه البلدان الثمانية )ألبانيا وتنزانيا وسري النكا 
وغانا وفييت نام ومنغوليا ونيكاراغوا واليمن( على إيجاد التمويل 

وعلى تصميم وتنفيذ وتقييم اخلطط الوطنية ملكافحة السرطان.

�النص:�ساشا�هنريكيز�/�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة؛�الصور�من:�الوكالة/برنامج�العمل�من�أجل�عالج�السرطان أعدَّ
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الطب احلديث تقنيات وأنواع عالج استحدث 
للعديد من األمراض البشرية ومعاجلات 

تتطلب غالبا الكشف املبكر أو املراقبات املتكررة. وقد مت حتقيق 
بعض أوجه التقدم األكثر ثورية في حتسني تشخيص األمراض 

ومراقبتها من خالل استخدام التصوير. وتقنيات التصوير بالنظائر 
املشعة، كالتصوير املقطعي احلاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد 

والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروني/التصوير املقطعي 
احلاسوبي والتصوير التقليدي، كالتصوير بالرنني املغنطيسي 

والتصوير املقطعي احلاسوبي، هي تقنيات محورية في مكافحة 
األمراض احلديثة كاألمراض القلبية الوعائية والسرطان، وتؤدي 

الوكالة دوًرا هاًما في مساعدة الدول األعضاء على اكتساب 
املهارات واملوارد لتنفيذ هذه التكنولوجيات.

النظر�داخل�القلوب
ز األكبر للوفاة في العالم.  يعتبر املرض القلبي الوعائي السبب املميَّ

وقد أشارت تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى أن ما يصل إلى 
30% من مجموع الوفيات في العالم سببها هو املرض القلبي 
ل أكثر من   الوعائي، وهو ما يعادل 17.3 مليون وفاة. وُتسجَّ

80% من هذه الوفيات في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 
ل في أفريقيا وآسيا. ومن أفضل  علًما بأن أعلى املعدالت ُتسجَّ

األساليب وأدقها للنظر داخل القلب وتقييم صحته هي تلك التي 
تستخدم تقنيات التصوير النووي. وتعمل الوكالة مع املنظمات 
الشريكة ملساعدة دولها األعضاء على تدريب املمارسني الطبيني 
وتعزيز القدرات التشخيصية ومشاريع التعاون التقني واألنشطة 

البحثية املنسقة والدورات التدريبية اإللكترونية املباشرة واملوقعية 
لتحقيق هذا الهدف.

والتصوير املقطعي احلاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد هو تقنية 
تصوير ُتنِتج ‘شرائح’ صور متعددة لعضو محدد )كالقلب 

مثال كما هو واضح في الصورة أعاله( عن طريق الكشف 
عن أشعة غاما املنبعثة بواسطة مادة مشعة ُتعطى للمريض. 

وفي الصورة أعاله، تلقى املريض دراسة لتصوير تروية عضلة 
القلب أثناء إجراء ترين على جهاز الركض الكهربائي وفي 

ظروف االستراحة. وفي اإلطار العلوي للصور امللتقطة بالتصوير 
املقطعي احلاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد يتبنيَّ أن هناك 
انخفاًضا في تدفق الدم إلى منطقة واسعة من القلب خالل 

التمرين، ويظهر ذلك كانخفاض في قوة األلوان مقارنة مبجموعة 
الصور امللتقطة بالتصوير املقطعي احلاسوبي باالنبعاث الفوتوني 
املفرد التي تظهر مباشرة في األسفل. وهذه حالة خطيرة ميكن 

أن تؤدي إلى حدوث احتشاء في القلب بسبب انسداد الشرايني 
مبواد دهنية كالكوليستيرول. وميكن خليارات األمناط املعيشية، 
مثل احلمية الغذائية الغنية بالكوليستيرول والتدخني واستهالك 

الكحول وانعدام النشاط البدني، أن تزيد من فرصة اإلصابة 
باحتشاء القلب.

عالج�السرطان
يعتبر السرطان الذي يقتل 7.6 مليون شخص سنويا من األسباب 

الرئيسية للوفاة في العالم. ولدى السرطان القدرة على أن يظهر 
في أي جزء من اجلسم تقريبا وميكنه أن ميس األشخاص من 

جميع الفئات العمرية أو اخللفيات. وحتدث 70% من وفيات 
السرطان في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، وتشير 

التقديرات إلى أنه ميكن منع حدوث 30% من وفيات السرطان. 
كما أن للموارد واألدوات التي تتيحها الوكالة في املساعدة 

على مكافحة األمراض القلبية الوعائية دورا رئيسيا في الكفاح 
العاملي ضد السرطان. ويساعد خبراء الوكالة الدول األعضاء على 

استخدام التصوير الطبي النووي لتوفير مجموعة شاملة وآمنة 
وكاملة من األدوات واملوارد إلنقاذ األرواح.

التصوير والتشخيص
استخدام التصوير لمكافحة أكبر األمراض الفتاكة في العالم
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وميكن لألطباء استخدام برنامج حاسوبي للجمع بني الصور 
بة )صورة  امللتقطة من مصادر مختلفة لتكوين صورة مركَّ

مدمجة( ُتبنيِّ ما يحدث داخل جسم املريض. وفي الشكل 
الظاهر على اليمني، ميِثّل اإلطار العلوي للصور مجموعة 

من الصور امللتقطة بالتصوير املقطعي احلاسوبي باالنبعاث 
الفوتوني املفرد، التي تبنِيّ منطقة مركزية لزيادة غير عادية 

في نشاط مقتفيات إشعاعية قريبة من اخلط الناصف في 
اجلسم وعميقة في البطن. ولكن وبعد احلصول على دمج 

تلك الصور مع ما يناظرها من مجموعة الصور امللتقطة 
بالتصوير املقطعي احلاسوبي باألشعة السينية )اإلطار 
األوسط(، آنذاك فقط أصبح من الواضح أنَّ النشاط 

املركزي غير العادي الظاهر في الصور امللتقطة بالتصوير 
املقطعي احلاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد ميثِّل آفة 

حقيقية محاذية مباشرة لألمعاء الدقيقة )اإلطار األسفل 
من الصور(. وال يساعد هذا اجلزء اإلضافي من املعلومات 

على زيادة تأكيد التشخيص فحسب، وإمنا يساعد 
أيًضا على حتديد مسار العمل املقبل األفضل. ويستطيع 

املمارسون الطبيون الذين يستخدمون تقنيات تصوير 
متعددة تشخيص السرطان وعالجه بأسلوب أفضل.

�النص:�ميكائيل�مادسني،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة أعدَّ

كما يقول املثل اإلنكليزي ‘اجلرعة تصنع السم’، وهو مثل يسري أكثر 
عندما ينطبق على العالج اإلشعاعي. ويعمل خبراء الوكالة املعنيني بقياس 

اجلرعات وبالفيزياء اإلشعاعية الطبية على ضمان أن تكون اإلشعاعات التي 
ُتطبَّق في الطب آمنة وفعالة.

<�واإلشعاعات هي أكثر أسلحة الطب فعالية ملكافحة السرطان، وهي 
ُتستخدم في عملية ُتدعى العالج اإلشعاعي. ويستخدم األطباء املصدر 

الباعث لإلشعاعات لتوليد حزم اإلشاعات التي ميكن أن تكون مستهدفة 
بدقة للقضاء على النمو السرطاني. واجلرعات املنخفضة من اإلشعاعات 

هي غير فعالة للقضاء على اخلاليا السرطانية، بينما تخِرّب اجلرعات املفرطة 
اخلاليا السليمة وميكن أن تسفر عن مشاكل حادة في شفاء املريض. لذلك 

فإن الدقة مسألة ضرورية. وتشكل اجلرعات التي تتغيَّر خارج نطاق دقيق 
خطرا على صحة املريض.

<�وقياس اجلرعات هو قياس وحساب اجلرعات اإلشعاعية.

مة  <�وتتم ‘معايرة’ حزمة اإلشعاعات للتأكد من أن جرعة اإلشعاعات املقدَّ
من خالل العالج اإلشعاعي هي اجلرعة الصحيحة. وقد وضعت الوكالة 

مدونة قواعد السلوك الدولية لتحديد اجلرعات املمتصة، مع تقدمي قياسات 
للمراقبة تضمن التشغيل الصحيح واآلمن ألجهزة العالج اإلشعاعي الطبي.

<�وُتسَتخدم أجهزة متنوعة لقياسات اجلرعات املمتصة، وَتعَتمد 
جميعها على الكشف عن التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تتسبب 

فيها اإلشعاعات.

<�ويعتبر مختبر املعايرة التابع للوكالة مختبًرا للمعايير الثانوية، وتتم 
معايرة أجهزته مباشرة مع أجهزة املكتب الدولي لألوزان واملقاييس 

ومع مختبرات املعايرة األولية، كما ُيستخدم بدوره ملعايرة األجهزة التي 
تستخدمها الدول األعضاء.

<�وقياس اجلرعات ليس مطلوًبا في عالج السرطان باألشعة فحسب، وإمنا 
هو مطلوب أيضا في العالج اإلشعاعي التشخيصي اإلكلينيكي، وحماية 

الناس والبيئة من اإلشعاعات، وفي التطبيقات الصناعية مثل تشعيع 
األغذية والتعقيم.

�النص:�ميكائيل�مادسني،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة �أعدَّ
www-naweb.iaea.org/nahu/DMRP/faq/index.html *

قياس اجلرعات* - علم يساعد على جعل التطبيقات اإلشعاعية آمنة
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تؤثِّر تغذية أي شخص خالل السنتني األوليني من عمره تأثيًرا 1 
 بالًغا في صحته وإدراكه العقلي ملا يتبقى من عمره. 

)الصورة من: الوكالة(

وميكن تقييم جناح البرامج الوطنية للرضاعة الطبيعية احلصرية 3 
باستخدام التقنيات النووية والنظيرية.

لذلك تأخذ الوكالة ودولها األعضاء مسألة التغذية في مراحل 2 
العمر املبكرة والرضاعة الطبيعية على وجه اخلصوص على محمل 
اجلد، وتعمل مًعا على دراسة دور التغذية في النمو والصحة على 

املدى الطويل.

وُتقيِّم هذه التقنيات أيضا ما إذا كان األطفال ينمون كما ينبغي، 4 
وتقيِّم كيفية امتصاص أجسامهم للمغذيات الدقيقة احليوية، 

كاحلديد والزنك املتأتية من األغذية التي يتناولونها.

نخب صحة جيدة
ج التقنيات النووية لتحسين التغذية الوطنية الوكالة تروِّ
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وتستطيع التقنيات النووية أيًضا أن تقِيّم هزال العضالت وتقيس 5 
قوة العظام وتقيِّم مستوى النشاط البدني لدى األكبر سًنا. وتظهر 

في هذه الصورة، سيدة جد حيوية تبلغ من العمر 80 عاًما، هي 
ر وجبة مغربية تقليدية. السيدة حبيبة أكناوو، وهي حتضِّ

ع الوكالة على استخدام التقنيات النووية من أجل مساعدة الدول 7  وتشِجّ
األعضاء على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق تدريب العلماء 

وتوفير اخلبراء واملساعدة على تويل شراء املعدات األساسية.

ن التقنيات النووية من إجراء تقييم ورصد مالئمني لصحة 6  وتكِّ
األشخاص وحالتهم التغذوية. ومبا أنها تتسبب في خلل ضئيل أو 

ال تتسبب في أي خلل في حياة األشخاص اليومية، لذلك فإنها 
مثالية بالنسبة للباحثني واملشاركني.

ز الوكالة جهودها في مجال التغذية على الهدف اإلمنائي لأللفية رقم 8  وتركِّ
4 ‘تخفيض معدل وفيات الطفل’، والهدف اإلمنائي لأللفية رقم 5 ‘حتسني 
الصحة النفاسية’، والهدف اإلمنائي لأللفية رقم 6 ‘مكافحة فيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض’، والهدف اإلمنائي 

لأللفية رقم 8 ‘إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية’.

نخب صحة جيدة
ج التقنيات النووية لتحسين التغذية الوطنية الوكالة تروِّ

�النص:�ساشا�هنريكيز،�الصور�من:�دين�كاملا�وساشا�هنريكيز�/�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة؛� �أعدَّ
إيليانور�كودي�/�إدارة�التعاون�التقني�في�الوكالة؛�أورميال�ديشموخ
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د، سواء تعلَّق األمر بشؤون الصحة 1  ترتبط التنمية باملاء بشكل معقَّ
أو األغذية والزراعة أو الصرف الصحي أو البيئة أو الصناعة أو 
م الوكالة، من خالل برنامجها للموارد املائية، إلى  الطاقة. وتقِدّ

دولها األعضاء معلومات علمية ومهارات تقنية لتحسني فهم هذه 
الدول ملواردها املائية وحتسني إدارتها.

د التقنيات النظيرية أصل املياه اجلوفية وعمرها ومعّدل 3  وميكن أن حُتدِّ
تّددها، وحتّدد ما إذا كان هناك احتمال أن تتلّوث. وتسمح هذه 

التقنيات بسرعة وبصورة موثوقة رسم خرائط موارد املياه اجلوفية غير 
املتجددة، وهي موارد معظمها مستجمعات مائية عابرة للحدود. 

وُتستخدم النظائر، مثل الكربتون-81، لتحديد عمر املستجمعات 
املائية اجلوفية العميقة والضاربة في الِقدم.

عة طوال 2  ن املاء من الهيدروجني واألكسجني والنظائر املوزَّ ويتكوَّ
الدورة الهيدرولوجية. وتتسبَّب كل رحلة قطرة ماء في تغيرات 
صغيرة وهامة وقابلة للقياس في الوفرة النسبية ملختلف النظائر. 

ويترك املاء في مختلف البيئات ‘بصمات’ نظيرية ُميَّزة ميكن 
حتديدها بوضوح. ومن املمكن اقتفاء أثر مصدر املاء أو تقدير 

عمره في النظام الهيدرولوجي.

وتساعد التقنيات النظيرية في فهم حركة املياه السطحية والتفاعل 4 
مع املياه اجلوفية وتسربات مياه السدود وأثر تغير املناخ في تنمية 

املوارد املائية وإدارتها. ويظهر في الصورة جهاز أخذ عينات لقياس 
الغازات اخلاملة والنظائر في املياه اجلوفية.

هيدرولوجيا النظائر: فهم الموارد المائية وإدارتها
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ومن بني األساليب التي يعتمدها العلماء إلجراء قياسات نظيرية 5 
للكربون في املياه والصخور وثاني أكسيد الكربون والكربون 
الذائب هو من خالل القياس الطيفي المتصاص الليزر. وكما 
يوحي اسم هذه التقنية، فإنَّ القياس الطيفي المتصاص الليزر 

يستخدم أنواع الليزر لتحديد أنواع النظائر وتركيزها عن طريق 
قياس الطريقة التي تتفاعل بها مع موضوع االختبار.

د الوكالة دولها األعضاء بدورات تدريبية في القياس الطيفي 7  وتزِوّ
المتصاص الليزر.

وتكون عملية إجراء قياسات طيفية المتصاص الليزر للنظائر 6 
املستقرة في املياه أكثر كفاءة من خالل استخدام جهاز آلي 

الستخراج العينات. فالعمليات اآللية ال توفِّر فقط الوقت واجلهد 
على العمالء، وإمنا تضمن أيضا قدًرا أكبر من االتساق في 

اإلجراءات اخلاصة بتقنية حساسة للغاية.

ع في نهاية املطاف النتائج التي يتم تميعها من مناطق في 8  وُتمَّ
ل إلى منوذج عاملي ُيستَمدُّ في هذه  جميع أنحاء العالم ثم حُتوَّ

احلالة من بيانات األكسجني-18. وتكشف مناذج التنبؤ هذه عن 
م مزيًدا من التبصر لصانعي  أمناط هطول األمطار في العالم، وتقِدّ

القرارات كما أنها أداة قيِّمة إلدارة املياه.

هيدرولوجيا النظائر: فهم الموارد المائية وإدارتها

�النص:�ميكائيل�مادسني،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة؛�الصور�من:�قسم�الهيدرولوجيا�النظيرية�في�الوكالة أعدَّ
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تتد منطقة الساحل عبر القارة األفريقية بني احمليط األطلسي والبحر األحمر. وهي شريط من األرض يغطي مساحة تبلغ 3 ماليني كلم مرّبع 1 
لة في اخلريطة تقديًرا تقريبًيا لنطاق وامتداد هذه  تثِّل منطقة عازلة بني الصحراء الكبرى شمااًل والسفانا السودانية جنوًبا. وتعطي املساحة املظلَّ

املنطقة. وتعتبر منطقة الساحل، التي تأوي أكثر من 50 مليون نسمة، من أفقر املناطق في العالم. ومن بني التحديات التي يواجهها سكانها ندرة 
املياه ونقص الغذاء. 

وقد كان لالضطرابات املناخية في جميع أنحاء العالم تأثير بالغ في إمدادات 2 
املياه املتاحة في منطقة الساحل. وخالل السنوات األخيرة، واجهت املنطقة 

االنتقالية وشبه القاحلة واإليكولوجية حتديات كبيرة ومتواصلة، مبا في ذلك 
اآلثار السلبية لتغير املناخ وأمناط تهاطل األمطار غير املنتظمة وحاالت اجلفاف 
املتكررة التي أدت إلى انخفاض احملاصيل.  واملياه اجلوفية هي املصدر الرئيسي 

للمياه بالنسبة لكثير من الناس في منطقة الساحل. ويتزايد استخراج املياه اجلوفية 
م على النحو املالئم. ونتيجة  من املستجمعات املائية اجلوفية ولكن ذلك غير منظَّ

لذلك، فإنَّ املوارد املائية ُتستغل بإفراط وتشهد انخفاًضا في الكمية والنوعية. 

 مع وجود كميات محدودة من املياه السطحية 3 
الصاحلة للشرب، تنهل بلدان الساحل من املياه اجلوفية 
املوجودة في واحد من املستجمعات املائية اخلمسة في 

املنطقة: وهي نظام املستجمعات املائية إيلوميدين، ونظام 
ليبتاكو-غورما-فولتا العليا، واحلوض السنغالي-املوريتاني، 

وحوض تشاد، وحوض تاوديني. وَتعُبُر هذه املوارد املائية 
اجلوفية احلدود الوطنية وتتقاسمها ثالث عشرة دولة أفريقية 

من الدول األعضاء في الوكالة، وهي: بنن وبوركينا فاصو 
وتشاد وتوغو واجلزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال 

وغانا والكاميرون ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا.

الماء لري ظمأ الساحل العطشان
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ث عن العوز أو عن 4  ث عن املاء فأنت تتحدَّ في أفريقيا، عندما تتحدَّ
الوفرة. وحفر بئر وحيد منتج ميكنه أن يجعل قرية حتيا أو توت. ففي 
هذه القرية النائية في غانا يوجد كل شيء ولكنها فارغة ألن املاء املالح 

وحده يخرج من هذا البئر. وبسبب عدم وجود إمدادات متاحة بسهولة 
من املياه الصاحلة للشرب اضطرَّ سكان هذه القرية في نهاية املطاف إلى 

هجرها واالنتقال إلى أماكن أقرب من مصدر مياه ُيوَثق به.

في منطقة الساحل، ُتسَنُد مهمة جلب املياه، حسب التقاليد، إلى النساء واألطفال، وقد تقطع النساء أميااًل سيًرا على األقدام لتصل إلى أقرب 6 
إمدادات من املياه الصاحلة للشرب.  ومن املتوقع أن يتضاعف عدد السكان في املنطقة بحلول عام 2020. ومبا أن هناك عددا متزايدا أكثر فأكثر من 

رة تدور في  األشخاص الذين ينهلون من املستجمعات املائية اجلوفية للحصول على مصدرهم الرئيسي من املياه الصاحلة للشرب، هناك أسئلة محيِّ
الذهن: ما هي كمية املياه اجلوفية املتاحة في هذه املستجمعات املائية؟ وهل ميكن االعتماد عليها لتزويد منطقة الساحل باملياه في املستقبل؟

إن وجود فهم محدود لكيفية عمل املستجمعات املائية وعدم وجود 5 
مبادئ توجيهية أو معايير خاصة باستخدام املياه اجلوفية في معظم بلدان 

الساحل ميكن أن يؤدي إلى اإلفراط في استخدام املوارد املائية اجلوفية 
وإلى تلوثها وتدهورها. كما أنَّ عدم وجود فهم كاف ميكن أن يؤدي 

إلى حفر آبار ثم التخلي عنها مباشرة ألن اإلمدادات من املاء غير كافية، 
كما هو واضح في الصورة. 

الماء لري ظمأ الساحل العطشان
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في عام 2012، أطلقت الوكالة مشروع تعاون تقني واسع النطاق 7 
ملدة أربع سنوات لترويج اإلدارة والتنمية املتكاملة للموارد املائية 

اجلوفية في منطقة الساحل. ويدعم املشروع استخدام التقنيات 
النظيرية في الدراسات الهيدرولوجية لرسم خرائط املياه اجلوفية، 
د  وحتديد وفهم األسباب اجلذرية للتهديدات الرئيسية التي تهدِّ

املستجمعات املائية اخلمسة العابرة للحدود. وميكن للتقنيات 
م أيضا معلومات مفيدة عن جودة  الهيدرولوجية النظيرية أن تقدِّ
 وتوافر املياه املخبأة حتت األرض، وميكن استخدامها لدراسة تأثير 

تغير املناخ على املوارد املائية.

مع تزايد الطلب على املوارد املائية احملدودة، تصبح القضايا اإلدارية عبر احلدود فيما يتعلق باملستجمعات املشتركة أكثر إحلاًحا. وتعترف بلدان 9 
الساحل بأهمية إعداد األطر التقنية والقانونية واملؤسسية الالزمة إلدارة مواردها املائية املشتركة على نحو تعاوني ومتكامل.

من خالل تعقب أثر النظائر في املياه، يستطيع العلماء احلصول 8 
على معلومات قيِّمة بسرعة وبصورة فعالة من حيث التكلفة، ما 

يؤدي إلى فهم أفضل لنظم املوارد املائية. وميكن استخدام هذه 
البيانات النظيرية لدعم صوغ استراتيجيات محّسنة إلدارة املياه 

وصوغ سياسات للتكيُّف مع تغير املناخ من أجل مساعدة البلدان 
على تلبية طلباتها الراهنة واملقبلة على نحو مستدام.
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ومن خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني، تساعد الوكالة اليوم 13 بلًدا أفريقًيا في منطقة الساحل على استخدام النظائر املشعة لرصد وتقييم 10 
خصائص املستجمات املائية، من أجل اكتساب فهم أفضل لكيفية عمل نظم املياه اجلوفية العابرة للحدود، والكمية التي ميكن أن يستخرجها 
كل بلد دون أن ينهل من االحتياطات املائية للبلد اآلخر، وحتديد األثر الذي تتركه األنشطة البشرية في املستجمعات املائية. وهذه املعلومات 

ضرورية الستحداث برامج إقليمية فعالة إلدارة املياه.

نات ملختبر 11  وضع العلماء العاملون في هيئة الطاقة الذرية في غانا مكِوّ
التريتيوم بدعم من برنامج الوكالة للتعاون التقني. وتعتبر غانا أحد 
البلدان العديدة في املنطقة التي اشترت معدات حتليلية معاصرة من 
خالل مشروع الساحل. ويتلقى املوظفون الفنيون التدريب، وُيتوقَّع 
أن تؤدي املختبرات دوًرا محورًيا في حتليل البيانات داخل املنطقة. 

يساعد رسم خرائط املوارد املائية الثمينة وفهم هذه املوارد 12 
على التأكد من أنَّ البلدان في منطقة الساحل تستطيع وضع 
استراتيجيات طويلة األمد لتوزيع وإدارة املياه العذبة بطريقة 

عادلة ومستدامة.

�النص:�رودولفو�كويفنكو،�شعبة�اإلعالم�العام أعدَّ
الصور�من:�)ما�لم�ُيذَكر�خالف�ذلك(�دين�كاملا�ورودولفو�كويفنكو،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة
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تعتبر أمراض احملاصيل من أصعب التهديدات التي نواجهها، األمر 1 
الذي يؤِثّر في كل شخص على الكرة األرضية بشكل مباشر أو 

غير مباشر. ولطاملا واجه القمح - وهو عنصر أساسي لصنع اخلبز- 
طيلة فترات زمنية دماًرا مروًعا بسبب األمراض، شأنه في ذلك 

شأن العديد من احملاصيل. ومن بني هذه األمراض، الصدأ األسود 
لسيقان القمح الذي يتسبب فيه نوع جديد سريع التفشي من 

ر كامل محاصيل القمح في  األمراض )Ug99( الذي ميكن أن يدِمّ
بضعة أيام.

ز مختبرات الفاو/الوكالة على التكنولوجيات النووية غير 3  وترِكّ
املُكِلفة والسريعة والسهلة االستخدام لزيادة التنوع في النباتات التي 

ميكن استخدامها في حتسني السالالت النباتية. وميكن حث مثل 
هذه األصناف عن طريق مثال تشعيع البذور بأشعة غاما أو باألشعة 

السينية. وميكن بعدئذ اختيار النباتات الناشئة عن هذه العملية 
الختيار الصفات املرجوة، مثل مقاومة األمراض أو حتمل الضغوط 

البيئية أو غير ذلك من اخلصائص املرجوة.

أثناء اخلوض في هذه املسألة، عمل املجتمع الدولي جاهدا طيلة 2 
السنوات على حماية احملاصيل من أمراض احملاصيل. وقامت 

املختبرات املشتركة بني الفاو والوكالة في زايبرسدورف بالنمسا، 
وهي املختبرات الرائدة في مجال استخدام التقنيات النووية، 
بتشعيع البذور حلث التنوع البيولوجي الذي ميكن من خالله 

ن بذلك من مساعدة  استحداث أصناف مقاومة لألمراض، والتمكُّ
املزارعني وكذلك املستهلكني.

وُترسل الدول األعضاء بانتظام بذورها إلى املختبرات املشتركة 4 
بني الفاو والوكالة حيث تخضع ملجموعة من اجلرعات املشعة 

ويتم إرجاع هذه البذور بعد ذلك إلى الدول األعضاء لكي يتولى 
املختصون في حتسني السالالت النباتية فصل األنواع النادرة التي 

تلك الصفات الدقيقة الهامة لذلك البلد أو املنطقة بالذات، 
كمقاومة األمراض على سبيل املثال.

إنقاذ مواسم الحصاد من خالل التكنولوجيا النووية
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وعلى مدى السنوات اخلمسني املاضية، ما انفكت املختبرات 5 
املشتركة بني الفاو والوكالة تعمل باستمرار للمساعدة على 

استحداث نباتات مقاِومة لألمراض تؤثِّر في احملاصيل الهامة مثل 
القمح واألرز والشعير والبطاطس واملوز. وسعًيا لتحقيق هذا 

الهدف، يكون جلرعة اإلشعاعات أهمية بالغة، فاجلرعات املنخفضة 
ز النمو بينما قد تعيق اجلرعات املفرطة هذا النمو.  ميكن أن حتفِّ

والنقطة احلاسمة هي إعطاء اجلرعة املثلى للطفرات الوراثية، وهي 
نقطة تقع في مكان ما في الوسط.

في املختبرات املشتركة بني الفاو والوكالة، يتم فحص النباتات الطافرة 7 
في الدفيئات. وفي الدفيئات يتم بعناية ضبط درجة احلرارة واملياه 

واإلضاءة والرطوبة حملاكاة الظروف التي سيتم فيها زرع البذور في نهاية 
املطاف.  في هذه الصورة، ينمو األرز في مياه ماحلة في ظروف حتاكي 

فييت نام.

ويتحدث الدكتور براين ب. فورستر، رئيس مختبر حتسني 6 
السالالت النباتية وصفاتها الوراثية التابع للشعبة املشتركة بني 
الفاو الوكالة مفسرا تقنيات التشعيع املستخدمة لزيادة التنوع 

في النباتات، فيقول: “إن حثَّ الطفرات عملية تستغرق ثوان أو 
دقائق أو بضع ساعات، أما فصل األنواع بحًثا عن الطافرات املفيدة 
فعملية تستغرق أشهًرا بل وقد تستغرق بضع سنوات. واالستيالد 

الطفري هو أسرع من االستيالد التقليدي، فهو يستغرق على 
العموم من 7 إلى 8 سنوات إلنتاج إحدى السالالت، على عكس 

األساليب التقليدية التي تستغرق من 10 إلى 15 سنة. ويجري 
استحداث تقنيات إضافية لتقليص الفترة الزمنية أكثر”.

في فييت نام، تعتمد العديد من القرى والسكان ككل على ما 8 
يؤول إليه محصول األرز من كل موسم. وقد قدمت املختبرات 

املشتركة بني الفاو والوكالة الدعم لالستيالد الطفري لألرز 
في فييت نام لعدة سنوات. ومن بني اإلجنازات التي اُحِرزت 

ل  استحداث أصناف جديدة من األرز صاحلة للتصدير وتتحمَّ
ملوحة التربة وميكن أن تنمو اليوم في دلتا ميكونغ.

إنقاذ مواسم الحصاد من خالل التكنولوجيا النووية
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والبقع هي من األعراض الشائعة للعديد من أمراض 9 
م املقاومة  احملاصيل. وميكن للطفرات اجلينية املنفردة أن تقدِّ

ملثل هذه األمراض.

تساهم املختبرات املشتركة بني الفاو والوكالة في حتسني احملاصيل 11 
املصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدول األعضاء. وفي شرق 

أفريقيا، تؤدي األمطار غير املتوقعة دوًرا هاًما في حتقيق األمن 
الغذائي وبالتالي في مستوى معيشة السكان. ويجري هنا فحص 
ل اجلفاف في بيئة حتاكي بيئة  واختبار طافرات القمح التي تتحمَّ

كينية قبل إرسالها إلى كينيا إلجراء مزيد من التجارب.

ُيستخدم الشعير بكثافة كعلف للحيوانات. وتتسبِّب الشعيرات 10 
الهشة الشائكة املوجودة في السنابل، والتي تعمل عادة كآلية 

لنثر البذور، في حدوث تزقات في أفواه احليوانات العلفية وهي 
ال تلك أي قيمة غذائية. وقد استحدثت املختبرات املشتركة بني 
الفاو والوكالة سالالت طافرة ال توجد فيها تلك الشعيرات الهشة 

الشائكة لتحسني الشعير كعلف حيواني.

املختبرات املشتركة بني الفاو والوكالة هي واحدة من الوكاالت 12 
الدولية العديدة التي تدعم الدول األعضاء في سعيها نحو تعزيز 

حصاد احملاصيل. وبعد معاجلة البذور باألشعة لزيادة تنوعها، ُتعاُد 
البذور املُعاجَلة إلى الدول األعضاء الختبارها ميدانًيا. ومن بني 
اإلجنازات األخيرة سالالت القمح املقاومة ملرض UG99 والتي 

مت تشعيعها في املختبرات املشتركة بني الفاو والوكالة ومت فصلها 
رت ساللتان من هذه السالالت  وفحصها في كينيا. وقد تطوَّ

املقاومة للمرض اليوم لتنتج أصنافا أخرى.

�النص:�آباها�ديكسيت�وميكائيل�مادسني،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة؛الصور�من:�ميكائيل�مادسني�وغريغ�ويب/الوكالة� أعدَّ
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�النص:�ساشا�هنريكيز،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة؛�الصورة:�كريستيان�ريش/الوكالة أعدَّ

يستخدم 40% من أراضينا في الزراعة، وتتعرض هذه األراضي لمخاطر 
التصحر والملوحة وَتبدد محتواها الغذائي وبالتالي تهديد األمن الغذائي 

لماليين البشر. وتسّخر الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات 
النووية في األغذية والزراعة العلوم النووية في تتبع الكربون من خالل دورة 
النبات ألن التربة السليمة تحتوي على كربون أكثر وتنتج غذاء يحتوي على 

قيمة غذائية أكبر. 

من أين يأتي الغذاء
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النص�والصورة�من:�ساشا�هنريكيز،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة

تحت تأثير قوة التشعيع التي تكسر وتكّون الروابط الكيميائية يستخدم نشا منيهوت 
البوليمرات الطبيعية لتصنيع مواد فائقة االمتصاص للماء يمكن لكيلوغرام واحد 

منها أن يمتص 200 لتر من الماء ويحتفظ به ويطلقه ببطء بمرور الوقت. ويمكن 
وضع المواد الفائقة االمتصاص للماء بالقرب من جذور النباتات عندما تقل 

األمطار أو يكثر الجفاف. وبعد 9 أشهر تتحلل تماماً البلورات التي تشبه بلورات 
السكر دون أن تترك أي مخلفات. 

تحسين اإلنتاجية الزراعية 
باستخدام البوليمرات الطبيعية 

المعالجة باإلشعاع
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النص�والصورة�من:�ساشا�هنريكيز،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة

يستخدم العلماء، بمساعدة من الوكالة، البوليمرات الطبيعية المشععة، بما فيها 
األعشاب البحرية وقشور الريبان ونشا المنيهوت وزيت النخيل، لصنع منتجات 
تساعد على سرعة نمو النبات وحمايته من األمراض. من ذلك مثالً أن النباتات 

المعالجة باأللجينات النزرة )ألجينات مشتقة من طحالب بحرية بنية معالجة 
باإلشعاع( تكون أسرع نمواً وأكبر حجما بنسبة تتراوح بين 13% و56%. وتمنع 

أيضا األلجينات النزرة انتشار فيروس التبغ الفسيفسائي الذي يصيب أكثر من 
350 صنفاً من مختلف أصناف النباتات.

حصاد البوليمرات الطبيعية 
لتحسين الزراعة



�مجلة�الوكالة�الدولية�للطاقة�الذرية��54-�4-�كانون�األول�/�ديسمبر�2013 |� 26

النص�والصورة�من:�ميكائيل�مادسني،�شعبة�اإلعالم�العام�في�الوكالة

تسعى المجتمعات منذ مهد الحضارة إلى إنتاج أغذية أكثر أمانا بدءا باستخدام النار في طهي 
الطعام وغلى الماء حتى يكون صالحا للشرب، وساعد تقدم التكنولوجيا على القضاء على 

الكائنات الدقيقة التي يمكن أن تضر بطعامنا. وتستخدم الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة 
الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة العلوم النووية في تتبع الكربون من خالل دورة 

النبات ألن التربة السليمة تحتوي على كربون أكثر وتنتج غذاء يحتوي على قيمة غذائية أكبر.
وتشير التقديرات إلى أن أمراض اإلسهال المنقولة باألغذية والماء تفتك سنوياً بحياة ما يقرب 
من 2.2 مليون شخص، منهم 1.9 مليون طفل. ويمكن لتشعيع بعض األغذية التي نتناولها أن 
ينقذ أرواحاً كثيرة عن طريق الحد من مخاطر تسمم الغذاء والقضاء على الكائنات التي تسبب 

المرض. ويتم التشعيع عن طريق معالجة الغذاء بجرعة صغيرة من اإلشعاع المؤين الذي 
يسبب خلالً في الحمض النووي وهيكل أغشية الخاليا ويوقف تكاثر أو نشاط الكائن، ولكنه ال 
يجعل الغذاء مشعاً. ويمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من األغذية بدءا بالتوابل والبهارات 
ووصوالً إلى الفاكهة والخضروات، وهو يشبه البسترة ولكن دون الحاجة إلى درجات حرارة 

مرتفعة قد تضر بجودة الغذاء.

كيف نجعل غذاءنا مأموناً
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تساهم أنشطة االنتاج احليواني والصحة احليوانية السليمة في 1 
تعزيز األمن الغذائي العاملي من خالل نقل وتنفيذ نظم االنتاج 
احليواني املستدامة باستخدام التقنية النووية والتقنيات املتصلة 

باملجال النووي.

وميكن عن طريق تطوير منصات للتشخيص واملكافحة، وبناء القدرات 3 
البشرية، ونقل التكنولوجيات بصفة مستدامة تكني اخلدمات البيطرية 

الوطنية من دعم املزارعني في اكتشاف األمراض ومكافحتها. 

 وتشترك الفاو والوكالة في مساعدة الدول األعضاء على 2 
حتسني انتاجيتها احليوانية من خالل التشخيص املبكر والسريع 

لألمراض احليوانية العابرة للحدود ومكافحتها. وحتمي اإلجراءات 
التي تتخذ في الوقت املناسب موارد رزق املزارعني وحتول دون 

انتشار األمراض.

وحتقق في عام 2011 استئصال مرض الطاعون من العالم ولكن 4 
املعركة لم حتسم بعد. وتواصل الوكالة والفاو واملنظمة العاملية 

لصحة احليوان مكافحة األمراض احليوانية، مثل طاعون املجترات 
الصغيرة، وأنفلونزا الطيور، واحلمى القالعية، وجدري األغنام، 
وحمى وادي الصدع، وداء املثقبيات، وحمى اخلنزير األفريقي، 

وذلك لتعزيز صحة احليوان والصحة العامة.

�النص:�هيرمان�أونغر،�قسم�اإلنتاج�احليواني�والصحة�احليوانية؛� �أعدَّ
الصور�من:�بيتر�بافليسيك،�شعبة�االعالم�العام�في�الوكالة،�وقسم�اإلنتاج�احليواني�والصحة�احليوانية

 الوكالة تعمل في شراكة مع منظمة األغذية 
والزراعة لتحسين اإلنتاجية الحيوانية
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في وادي الصدع اجلنوبي بإثيوبيا، هذا رجل يحرث قطعة أرض 1 
باستخدام الثور. ولسنوات طوال، كانت قطعة األرض هذه مجّرد 

غابة. ولم يكن باإلمكان استخدامها للزراعة، ألنَّ ذباب تسي 
تسي كان يقتل كل الثروة احليوانية في املنطقة. 

 وفي عام 2009، بدأ مشروع استئصال ذباب تسي تسي من 3 
اجلنوب، الذي تديره احلكومة بدعم من الوكالة، أنشطة مكثفة 

 الستئصال طوائف ذباب تسي تسي باستخدام املبيدات احلشرية. 
 وقد انخفضت مستوطنات هذا النوع من الذباب اليوم بنسبة 

90 في املائة.

ويحمل هذا الذباب الطفيليات التي تؤدي إلى اإلصابة بداء ناغانا. 2 
موري عندما تعض الذبابة احليوانات لكي  وُينَقل هذا الداء الُضّ

تتغذى من دمها. وميوت العديد من املاشية من هذا الداء، بينما 
تصبح ماشية أخرى ضعيفة ال ميكن استخدامها في احلرث والنقل 

ويكون إنتاجها من األلبان محدوًدا.

 وتظهر مزايا استئصال ذباب تسي تسي في املنطقة بالكامل. 4 
 وُيتاح اليوم إنتاج األلبان على نطاق واسع في األسواق وميكن 
رؤية حيوانات بصحة جيدة في كل مكان في الزراعة والنقل. 

وللحفاظ على هذه املزايا بأسلوب مستدام، فإنَّ االستئصال وحده 
ليس كافًيا . 

القضاء على ذباب تسي تسي لرفع مستوى الحياة
الوكالة تساعد إثيوبيا على التاهب للقضاء على ذباب تسي تسي

الوكالة تساعد إثيوبيا على التاهب للقضاء على ذباب تسي تسي
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ويهدف مشروع استئصال ذباب تسي تسي من اجلنوب إلى 5 
استئصال الذباب من مساحة تفوق 25000 كلم2. ولكي يتسنى 
حتقيق ذلك، من الضروري إدراج تقنية احلشرة العقيمة. ويستخدم 

هذا النوع من مكافحة اآلفات اإلشعاعات جلعل ذكور الذباب 
عقيمة وُتنَتج ذكور الذباب العقيمة هذه بكثافة في مرافق تربية 

خاصة. 

وفي منطقة سودو املجاورة حلوض دمي، يتولى فريق مشروع استئصال 7 
ذباب تسي تسي رصد جناح مشروع احلشرة العقيمة. ويحبسون الذباب 

في املناطق التي ُأطِلقت فيها الذكور العقيمة. وباستخدام طائفة من 
التقنيات اخلاصة، ميكنهم حتديد ما إذا كان عدد ذكور الذباب العقيمة 

احملبوسة يفوق عدد الذباب املناظر البري.

وُتَطلق آالف الذكور العقيمة كل أسبوع بالطائرة في مناطق 6 
مصابة بذباب تسي تسي في حوض دمي، بعد أنشطة االستئصال. 

 ويتزاوج الذكور مع اإلناث البرية ولكن هذا التزاوج ال يتولّد 
 عنه أي نسل. ومع مرور الوقت سيتم استئصال مستوطنات 

الذباب البرية.

ومبجرد ما يكون هناك تقدم كاف في أنشطة استئصال ذباب 8 
تسي تسي على نطاق كامل في منطقة أربا مينش وتتم تربية ما 
يكفي من الذباب، ستبدا عمليات إطالق الذكور العقيمة جًوا. 

واستئصال الذباب عملية ضرورية لضمان استدامة مزايا ثروة 
حيوانية صحية ووافرة للزراعة.

القضاء على ذباب تسي تسي لرفع مستوى الحياة
الوكالة تساعد إثيوبيا على التاهب للقضاء على ذباب تسي تسي

�دأبت�الوكالة�على�دعم�مشروع�استئصال�ذباب�تسي�تسي�من�اجلنوب�منذ�انطالقه�في�عام�1997.���النص�والصور�من:�لويز�بوتيرتون،�
بيتر�بافليتشيك�/�شعبة�اإلعالم�العام�بالوكالة؛�وأندرو�باركر�/�الشعبة�املشتركة�بني�الفاو�والوكالة�الستخدام�التقنيات�النووية�في�األغذية�والزراعة.
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يسعى التعاون التقني إلى بناء القدرات البشرية واملؤسساتية في 1 
الدول األعضاء حتى تتمكن من استخدام التكنولوجيات النووية 
بأمان لتلبية االحتياجات احمللية وملعاجلة القضايا العاملية واملساهمة 

في التنمية الوطنية.

وحتدد األحكام ذات الصلة في الوثائق الرئيسية للوكالة اإلطار 3 
االستراتيجي العام لبرنامج التعاون التقني. ويتحدد التوجه 

االستراتيجي لبرنامج التعاون التقني املتعدد السنوات من خالل الدول 
األعضاء في الوكالة وحتديداً كيانات املشورة واإلدارة ذات الصلة.

وبرنامج الوكالة للتعاون التقني هو اآللية الرئيسية التي تقدم 2 
الوكالة من خاللها خدماتها إلى دولها األعضاء. ويدعم البرنامج 
تطبيق التكنولوجيا النووية بشكل مأمون وآمن ألغراض التنمية 

االجتماعية االقتصادية املستدامة في الدول األعضاء.

 ويرّكز البرنامج على حتسني الصحة البشرية؛ ودعم الزراعة 4 
والتنمية الريفية واألمن الغذائي؛ والنهوض بإدارة املوارد املائية؛ 

ومعاجلة التحديات البيئية؛ واملساعدة على التطوير املستدام 
للطاقة، مبا في ذلك استخدام القوى النووية في توليد الكهرباء؛ 

وتعزيز األمان واألمن.
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وتهدف مشاريع الصحة البشرية املنفذة في إطار برنامج التعاون 5 
التقني إلى توفير القدرة والبنية األساسية للوقاية من األمراض 
الرئيسية واكتشافها وعالجها. وتدعم املشاريع أيضًا تخطيط 

وتقييم برامج التغذية واملساعدة على وضع برامج لضمان جودة 
قياس اجلرعات اإلشعاعية ومعاجلة السرطان.

وتزود الوكالة دولها األعضاء من خالل برنامج التعاون التقني باملعلومات 7 
واملهارات في مجال التكنولوجيات النووية، مثل هيدرولوجيا النظائر 

التي ستساعدها على زيادة فهم املوارد املائية وحتسني إدارتها.

وتساعد الوكالة، بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم 6 
املتحدة، الدول األعضاء على إنتاج أغذية أكثر وأفضل وأكثر 

أمانًا باستخدام التكنولوجيا النووية، مع تعزيز االستخدام املستدام 
للموارد الزراعية.

ويدعم أيضًا برنامج التعاون التقني مشاريع كثيرة تركز على 8 
القضايا واألنشطة البيئية، من قبيل إدارة ملوثات الهواء، والتعرف 
على تكاثر الطحالب الضارة في احمليط، ورصد امللوثات الزراعية، 

واحلد من مخلفات مبيدات اآلفات.
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ويتم إعداد برنامج التعاون التقني من خالل عملية تشاورية 9 
مع الدول األعضاء لتحديد االحتياجات اإلمنائية ذات األولوية 

باستخدام نهج اإلدارة القائمة على النتائج.

ويضمن العمل التعاوني من خالل الشراكات مع الدول األعضاء 11 
ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات البحوث واملجتمع املدني تنسيق 
األنشطة التكميلية والوصول بها إلى مستوياتها املثلى، والسماح 

بزيادة ترشيد االستجابة الدولية لقضايا التنمية الراهنة من أجل 
تعظيم النتائج النهائية وضمان حتقيق أفضل ما ميكن حتقيقه من أثر 

اجتماعي اقتصادي لبرنامج التعاون التقني.

وتهدف في العادة برامج التعاون التقني الوطنية إلى معاجلة 10 
املجاالت ذات األولوية احملددة في اإلطار البرنامجي القطري 

الذي يشكل أداة برمجة توفر إطاراً مرجعيًا للتعاون التقني بني 
الوكالة ودولها األعضاء. 

الصورة: سعادة الدكتور كولني سيكلونا، السفير واملمثل الدائم 
لدى الوكالة، وكواكو آنينغ، نائب املدير العام ورئيس إدارة 

التعاون التقني، يوقعان اإلطار البرنامجي القطري ملالطة.

ويتم التنفيذ أساسًا من خالل أنشطة بناء قدرات املوارد البشرية 12 
وعمليات الشراء. ويقدم الدعم لبناء القدرات عن طريق بعثات 

واجتماعات اخلبراء، ومن خالل توفير املنح الدراسية وإجراء 
الزيارات العلمية، وعبر الدورات التدريبية اخلاصة.

واستفاد في عام 2012 أكثر من 1600 شخص من برنامج 
املنح الدراسية والزيارات العلمية، وعزز أكثر من 3000 شخص 

معارفهم من خالل الدورات التدريبية.

�النص:�هازل�باتسون،�إدارة�التعاون�التقني�في�الوكالة؛�والصور�من:�الوكالة�الدولية�للطاقة�الذرية أعدَّ
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يتعلم مشارك، في إطار منحة دراسية تدريبية من مبادرة أوروبا الشرقية بشأن 1 
مفاعالت البحوث، طريقة بدء تشغيل مفاعل البحوث TRIGA MARK II في 

معهد الذرة بجامعة فيينا للتكنولوجيا، تشرين األول/أكتوبر 2013. وتدرب 
حتى اآلن 53 طالبًا مبنح دراسية من هذا البرنامج. ومت في إطار مشروع إقليمي 

للتعاون التقني من الوكالة تكوين ائتالف مبادرة أوروبا الشرقية بشأن مفاعالت 
البحوث وإعداد هذه الدورة التدريبية، ويقدم الدعم إلى املنح الدراسية من خالل 

التعاون التقني وتويل مبادرة االستخدامات السلمية. وتستخدم أيضا أموال مبادرة 
االستخدامات السلمية لتوسيع املنح الدراسية ومفاهيم االئتالف لتشمل مناطق 

أخرى. )الصورة من: معهد الذرة(

وتساعد سلسلة للتعلم االلكتروني باالستناد إلى نهج املعالم البارزة 3 
اخلاص بالوكالة البلدان املستجدة على فهم القضايا املتصلة بتطوير 

بنية أساسية نووية وطنية. وتركز الوحدات اخلمس األولى التي صدرت 
بدعم من جمهورية كوريا في إطار مبادرة االستخدامات السلمية، 

على اإلدارة، وتنمية املوارد البشرية، وإشراك أصحاب املصلحة، 
وإدارة عمليات التشييد. وتتاح هذه الوحدات في هذا املوقع على 

http://www.iaea.org/NuclearPower/ :شبكة اإلنترنت
Infrastructure/elearning/index.html

وال تزال الوكالة تساعد الدول األعضاء من خالل مبادرة 2 
االستخدامات السلمية على تطوير البنية األساسية الالزمة لدعم 

برامج قوى نووية مأمونة وآمنة ومستدامة. وتشمل املساعدة التقنية 
املقدمة من الوكالة اجتماعات تقنية واجتماعات للخبراء تغطي 

قضايا البنية األساسية التسع عشرة، فضاًل عن بعثات االستعراض 
املتكامل للبنية األساسية النووية.

وتستخدم أيضا أموال مبادرة االستخدامات السلمية في دعم البحوث 4 
املتعلقة بأداء اخلزن الطويل األمد جداً للوقود النووي املستهلك ومكونات 
نظام اخلزن ذات الصلة. ويشمل ذلك أيضا البحث في سالمة نظم اخلزن 
اجلاف اخلرسانية في املدى البعيد. ويفحص اخلبراء سالمة احتواء الوقود 

املستهلك والسالمة الهيكلية للصوامع املصنوعة من اخلرسانة املسلحة في 
موقع اخلزن اجلاف مبحطة إمبالسي للقوى النووية في األرجنتني باستخدام 

نسق تريبي لكواشف أشعة غاما- بروميد الالنثانوم وإيوديد الصوديوم 
املقّوى بالتاليوم. )الصورة من: الهيئة الوطنية للطاقة الذرية/شركة الطاقة 

النووية األرجنتينية(

�النص:�برونا�ليكوسوا�وإليزابيث�ديك�من�إدارة�الطاقة�النووية�في�الوكالة أعدَّ
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نشرة الوكالة هي منشورها الرئيسي الذي يصدر حاليا كل ثالثة أشهر 
بست لغات. 

وتتضمن النشرة معلومات عن الطريقة التي تساعد بها الوكالة البلدان 
على استخدام التكنولوجيا النووية في حتسني الصحة وحتقيق االزدهار 

واالستدامة البيئية.

 ويمكنكم قراءة النشرة 
 كتطبيقة من تطبيقات ‘اآلي باد’ 

وكمجلة إلكترونية

كما ميكنكم االشتراك في قائمتنا البريدية لتلقي إشعارات بالبريد 
 االلكتروني في حال صدور طبعة جديدة. 

www.iaea.org/bulletin :وميكن التسجيل في هذا املوقع

التطبيق الخاص بنشرة الوكالة

مبادرة الوكالة لالستخدامات السلمية أكثر تفيد 
من 120 بلداً ناميًا عن طريق مساعدة تلك 
البلدان على استخدام التكنولوجيات النووية في حتسني 

االنتاج الزراعي؛ وفي تشخيص ومكافحة واستئصال األمراض 
التي تهدد الثروة احليوانية وتقلل الغالت والدخل وتعرقل 

التجارة؛ وفي إدارة تغذية احليوانات وحتسني تكاثرها وتربيتها 
وصحتها. وتعالج هذه التكنولوجيات املتنوعة مشاكل تآكل 

التربة وتدهور األراضي. وتوضع استراتيجيات االستخدام 
املستدام للموارد املائية العابرة للحدود باستخدام البيانات 

املستمدة من التطبيقات النظيرية والنووية. وتساعد تقنيات 
الطب النووي والتصوير اإلشعاعي على إنقاذ األرواح، 

واستعادة الصحة، والتخفيف من املعاناة.

والواليات املتحدة هي إحدى الدول من بني العديد من 
الدول األعضاء في الوكالة التي تدعم مبادرة االستخدامات 

السلمية التي تتعاون مع السلطات الوطنية لتنفيذ املشاريع. 
واستحدثت بعثة الواليات املتحدة لدى املنظمات الدولية في 

فيينا تطبيق “الذرة املذهلة” )Amazing Atoms( املجاني 
لتسليط الضوء على أنشطة مبادرة الوكالة لالستخدامات 

 السلمية. 
 )Apple Store( ويتاح هذا التطبيق في موقع تطبيقات آبل

)Google Play Store( وموقع تطبيقات جوجل

يرجى زيارة املواقع اإللكترونية التالية:

 ”Amazing Atoms“ مقاطع فيديو عن تطبيق >�
http://www.youtube.com/watch?v=74qiRcb0mZA

< تطبيق “Amazing Atoms” في موقع تطبيقات جوجل: 
 http://goo.gl/GbQtUI

< تطبيق “Amazing Atoms” في موقع تطبيقات 
iTunes: http://goo.gl/GbQtUI
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الصورة:�أعضاء�فرقة�استعراض�أمان�التشغيل�في�زيارة�إلى�محطة�دوكوفاني�للقوى�النووية�في�اجلمهورية�التشيكية�في�حزيران/يونيه�2011.
أعد�النص:�بيتر�كايزر،�شعبة�اإلعالم�العام.�الصورة�من:�ب.�بافليتشيك/الوكالة

يتطلب األمان النووي سعياً متواصالً نحو التحسين، ويمثل برنامج فرقة استعراض أمان 
التشغيل أحد أبرز أنشطة الوكالة لمساعدة الدول األعضاء على رفع مستوى األمان. وفي بعثات 

فرقة استعراض أمان التشغيل، تنسق الوكالة أعمال فرق خبراء دولية ُتجري استعراضات 
ألداء أمان التشغيل في محطات القوى النووية. واحتفلت الوكالة في 14 حزيران/يونيه 2013 

بالذكرى السنوية الثالثين إلنشاء فرقة استعراض أمان التشغيل.
وقامت الوكالة في عام 1983 بإيفاد أولى بعثات فرقة استعراض أمان التشغيل إلى محطة 

كوري للقوى النووية في جمهورية كوريا، وأوفدت على امتداد السنوات الثالثين التي أعقبت 
ذلك ما مجموعه 174 بعثة من بعثات الفرقة. وأجريت عمليات االستعراض في 34 دولة 

شملت 103 مواقع نووية.

فرقة استعراض أمان التشغيل تعمل 
على مساعدة الدول األعضاء



التطلـّع إلى المستقبل: المفاعالت المتقدمة
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ال بد من ابتكارات تقنية ومؤسسية حتى يكون للطاقة النووية دور جوهري في توفير إمدادات مستدامة من الطاقة في العالم. وتروج الوكالة 1 
من خالل شتى أنشطة التعاون الدولي لالبتكار الذي سيفضي إلى تكنولوجيات أعلى كفاءة وأقل تكلفة وأكثر استدامة في مجال املفاعالت 

املتقدمة. ويستخدم أكثر من 80% من محطات القوى النووية العاملة في العالم املفاعالت املهّدأة واملبّردة باملاء اخلفيف املعروفة عمومًا باسم 
مفاعالت املاء اخلفيف. ويجري تطوير تصميم مفاعالت املاء اخلفيف املتقدمة أو يجري تشييدها في عدة بلدان للمساعدة على تلبية 

االحتياجات من الطاقة في املستقبل.
تركيب وعاء ضغط مفاعل أولكيليوتو-3 في فنلندا، وهو أحد أحدث مفاعالت املاء اخلفيف اجلاري تشييدها. )الصورة من: شركة 

‘تيولليسويدين فوميا أوي’ للقوى النووية(

وميكن للمفاعالت السريعة أن تنتج من كل كيلو غرام من اليورانيوم طاقة تفوق ما تنتجه التكنولوجيات احلالية مبا يتراوح بني أكثر من 2 
60 و70 ضعفًا. وميكن إلغالق دورة الوقود النووي باستخدام املفاعالت السريعة وإعادة تدوير الوقود املستخدم أن يعزز استخدام املوارد 
الطبيعية ويقلل من النفايات املشعة املعمرة. وتشمل أمثلة املفاعالت السريعة املفاعل التجريبي الصيني السريع الذي دخل طور التشغيل 
منذ توز/يوليه 2011، وكذلك املفاعل النموذجي السريع التوليد في الهند واملفاعل BN-800 في روسيا اللذان ال يزاالن قيد التشييد.
أعمال تشييد املفاعل BN-800 السريع املبرد بالصوديوم في روسيا. )الصورة من: الشركة احلكومية الروسية للطاقة النووية )روزاتوم((
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وميكن لتكنولوجيات املفاعالت املتقدمة األخرى، مثل تصميمات املفاعالت املرتفعة احلرارة املبردة بالغاز، أن تولد الكهرباء بكفاءة كبيرة. 3 
وميكنها أيضا في املدى البعيد أن توفر مصدراً فعااًل من حيث التكلفة لتوليد حرارة املعاجلة باستخدام درجات احلرارة املرتفعة واملنخفضة في 
تطبيقات الهيدروجني النووي والتحلية النووية. ويجري تنفيذ العديد من أعمال البحث والتطوير وكذلك مشاريع القوى على نطاق العالم 

 لالرتقاء بهذه التكنولوجيا. 
بدأ تشييد أول مفاعل منوذجي مرتفع احلرارة مبرد بالغاز في العالم، وهو مفاعل خليج شيداو Shidao Bay-1( 1( في الصني في كانون 

األول/ديسمبر 2012. )الصورة من: معهد تكنولوجيا الطاقة النووية/جامعة شينغوا(

ويزداد االهتمام مبفاعالت القوى النووية الصغيرة واملتوسطة احلجم، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن هذه املفاعالت تسمح باستثمارات 4 
أصغر وأكثر مرونة وتدريجية على مر الزمن. وتعني ‘صغيرة’ أن قدرتها تقل عن 300 ميغاواط )كهربائي(، وأما ‘املتوسطة احلجم’ فتتراوح 

قدرتها بني 300 و700 ميغاواط )كهربائي(. ويوجد ما يقرب من 45 مفهومًا مبتكراً بشأن املفاعالت الصغيرة واملتوسطة احلجم في مختلف 
مراحل البحث والتطوير. ويبني هذا الشكل البياني بعض مفاهيم املفاعالت الصغيرة واملتوسطة احلجم التي ميكن نشرها خالل العقد القادم.

�النص:�برونا�ليكوسوا�من�إدارة�الطاقة�النووية�في�الوكالة� أعدَّ
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رصد البيئات التي نعتمد عليها
إن إفراطنا في استخدام المصادر الطبيعية إلى جانب التلوث وتغّير المناخ كل 
ذلك ُيضعف قدرة النظم الطبيعية على التكيُّف مع عوامل اإلجهاد المتزايدة. 
والواقع أن البيئات مترابطة في الجوهر وتلوث بيئة واحدة له تداعيات على 
كافة البيئات. وعليه فمن األهمية بمكان رصد صحة بيئتنا من أجل ضمان 

مستقبل مستدام.

وبالرغم من أن المياه تغطي 70% من كوكبنا فإن احتياطيات المياه 
العذبة الصالحة للشرب محدودة وثمينة. وتستخدم الوكالة النظائر من 

أجل ‘تحديد بصمات’ المياه العذبة وفهم خصائصها الهيدرولوجية الفريدة 
مثل عمرها، وتنقلها، ومعدل تغذيتها، ومساراتها. وتمكِّن هذه المعلومات 

صانعي السياسات من استخدام تلك االحتياطيات على نحو مسؤول. 
ويمكن تحديد مصادر التلوث للمساعدة على توجيه صانعي السياسات في 

إدارة هذه الموارد الثمينة.

ويكمن أعظم مورد لألرض في محيطاتها التي توفر 
األكسجين واألغذية وسبل العيش لباليين البشر في العالم. 
وترصد الوكالة حالياً سالمة المحيطات على نطاق واسع. 

وباستخدام المقتفيات اإلشعاعية وغيرها من التقنيات 
النظائرية، يقتفي العلماء مصادر ومصير الملوثات البحرية 

ويستطيعون التنبؤ بآثارها في المستقبل.
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رصد البيئات التي نعتمد عليها
وتطبق الوكالة، من خالل مختبراتها الخاصة بالبيئة وبرنامجها الخاص 

بالمصادر المائية وبرنامجها الخاص بالتعاون التقني، تقنيات نظائرية ونووية 
فريدة ومتعددة األغراض ومجدية التكلفة من أجل فهم الكثير من اآلليات البيئية 
الرئيسية الالزمة لضمان مستقبل مستدام. وتساعد نظم الرصد الدول األعضاء 
على اتخاذ قرارات مسؤولة إيكولوجياً ومستندة إلى أسس علمية بشأن التنمية.

ويقينا الغالف الجوي من اإلشعاعات، وهو الذي ينقل الحرارة في أنحاء 
العالم ويعطينا المياه العذبة التي تمثل عنصًرا حيوًيا ضرورًيا، ويساهم 
تكوينه الكيميائي بدور رئيسي في تغّير المناخ العالمي. وتتعاون الوكالة 
مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في استخدام النظائر لتتبع حركة 
المياه في الجو. والبيانات المجّمعة من النظائر المستخدمة في عملية 

التتبع تصب في قاعدة البيانات التي تساعدنا على زيادة فهمنا لألمطار 
وُتعد أداة تخطيطية قّيمة للمناطق الجافة في العالم.

ومن بين األدوات األكثر فعالية في تقييم األثر البيئي ُتستخدم التقنيات 
التحليلية المتقدمة لفهم نزوح النويدات المشعة واألثار اإلشعاعية على 

النظامين اإليكولوجيين البري والبحري على حد سواء. وتضطلع الوكالة 
بتنسيق شبكة دولية للمختبرات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي 

د الدول األعضاء بتحليل دقيق وسريع للنويدات  )ألميرا(، الذي يزوٍّ
المشعة في حالة انبعاث أو تصريف مواد مشعة. وتشمل الخدمات 
األساسية للوكالة توفير وسائل لمراقبة الجودة والمعايرة لمئات من 

المختبرات التحليلية في جميع أنحاء العالم، لضمان موثوقية بياناتها قصد 
اتخاذ قرارات مسؤولة.
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ويسبب تغّير المناخ العالمي تحويالت في المناطق القطبية وقمم الجبال 
المغطاة بالثلوج، وتحتوي هذه المناطق على احتياطيات كبيرة وقّيمة من 

المياه العذبة التي يعتمد عليها مئات الماليين من البشر. وتساهم الوكالة في 
الجهود العالمية من خالل مساعدة دولها األعضاء في تطوير مشروع يستخدم 

النظائر من أجل اكتساب فهم أفضل بشأن فقدان الجليد السرمدي وتراجع 
األنهار الجليدية، والحد من الغطاء الجليدي الذي يكسو الجبال في العالم.

وتسبب حاليا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم تحمض 
المحيطات وتفرض بالتالي ضغوط هائلة على الحياة البحرية 
وتهدد مستقبل الموارد الغذائية البحرية. وتدير الوكالة مركز 

التنسيق الدولي المعني بتحّمض المحيطات الذي يعمل على نشر 
وترويج وتيسير اإلجراءات العالمية المتعلقة بتحمض المحيطات.
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1953
خطاب�“تسخير�الذرة�من�أجل�السالم”

...�ال�يكفي�أن�ننزع�هذا�السالح�من�أيدي�اجلنود.�بل�يجب�أن�يوضع�في�أيدي�من�
سيعرفون�كيف�يجردونه�من�إهابه�العسكري�ويطوعونه�خلدمة�فنون�السالم.

...�لو�أمكن�تغيير�املسار�املخيف�الذي�متضي�فيه�التعزيزات�العسكرية�الذرية�
الستحالت�تلك�القوُة�األشد�بني�كل�قوى�التدمير�نعمًة�كبرى�على�البشرية�جمعاء.�

...�إن�تسخير�الطاقة�الذرية�في�القوى�السلمية�ليس�حلما�نطمح�إلى�حتقيقه�في�
املستقبل،�بل�قدرة�أثبتنا�بالفعل�أننا�منتلكها�اآلن.�

...�واملسؤولية�األهم�التي�ستقع�على�كاهل�وكالة�الطاقة�الذرية�تلك�هي�استنباط�
أساليب�جتعل�تلك�املواد�االنشطارية�في�خدمة�املساعي�السلمية�للبشرية.


