
عىل إنَّ  تساعد  أن  ميكن  النووية  والتكنولوجيا  العلوم 

إيجاد حلول لكثري من املشاكل التي يواجهها الناس 

يف كل يوم عرب أنحاء الكرة األرضية. فعندما تُستخَدم العلوم 

الة  لة فعَّ والتكنولوجيا النووية بأمان وأمن، تكون وسائل ُمكمِّ

يجعلها  مام  التقليدية،  النهوج  عن  بدائل  م  تقدِّ وسائل  أو 

جزءاً مهامً من عمل املجتمع الدويل من أجل تحقيق التنمية. 

بلوغ  الذّرية، يف سياق إسهامها يف  للطاقة  الدولية  والوكالة 

الدولية  األهداف  تخدم  ا  إنَّ املنشودة،  العاملية  األهداف 

للسلم والصحة واالزدهار، بتقديم املساعدة إىل البلدان بغية 

اعتامد أدوات نووية من أجل مجموعة واسعة من التطبيقات 

السلمية.

تعّزز  العاملية،  والتنمية  العاملية  االتجاهات  سياق  وضمن 

خدماُت الوكالة الدولية للطاقة الذرية – وبعضها بارز جداً 

م برصانٍة يغلب  للعيان يف املشهد العاملي، وبعضها اآلخر يُقدَّ

عليها الكتامن – الجهوَد الجامعيّة التي تُبذل من أجل استخدام 

العلوم والتكنولوجيا النووية عىل نحو مأمون وآمن وسلمي. 

صة التابعة للوكالة يف  وهي خدمات تدعمها املخترباُت املتخصِّ

صة  زايربسدورف، بالنمسا ويف موناكو، وكذلك الربامُج املخصَّ

والشبكات املعنيّة وعالقات التعاون يف العمل مع الرشكاء يف 

ر  هذا الصدد. ومن خالل املساعدة التي تقّدمها الوكالة، تُسخَّ

التقنيات النووية لالستفادة منها يف مجاالت شتى، مبا يف ذلك 

والطاقة  واملياه  والبيئة  والزراعة  واألغذية  البرشية  الصحة 

واألمان واألمن النوويان والحفاظ عىل املصنوعات الرتاثية.

الصحة البرشية
للصحة أهمية حاسمة يف حياة الناس وكذلك يف تحقيق التنمية 

املستدامة. وفيام يخّص األرُس املنخفضة الدخل، ميكن أن يؤدي 

ضعف الصحة لديها إىل ترسيخ عوامل دورات الفقر يف وسطها. 

وبغية زيادة ُسبل الحصول عىل الرعاية الصحية، تُعنى الوكالة 

الدعم  بتوفري  صة  املتخصِّ الذرية ومخترباتُها  للطاقة  الدولية 

للدول األعضاء يف الوكالة، وخصوصاً البلدان املنخفضة الدخل 

شكل  عىل  املساعدات  بتقديم  وذلك  الدخل،  واملتوسطة 

معدات، وإرشادات وتدريب بواسطة خرباء، وتبادل املعارف 

لالستعانة بها يف استخدام التقنيات النووية ألغراض تشخيص 

أمراض الرسطان والقلب واألوعية الدموية وغريها من األمراض 

غري املتناقلة بالعدوى ومعالجتها والسيطرة عليها. ويشمل هذا 

العمل أيضاً كفالَة استخدام املصادر املشّعة وإدارة الترصُّف 

 فيها عىل نحو مأمون وآمن، ومنها مثالً املصادر املستخدمة

 يف آالت العالج اإلشعاعي ويف تعقيم األدوات الطبية، وكذلك 

يشمل الحرَص عىل األمان واألمن يف إنتاج وإتاحة واستخدام 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية – أْي العقاقري التي تحتوي 

عىل مواد مشّعة – الشائع استخدامها يف الطّب النووي والعالج 

اإلشعاعي.

إنَّ الصحة الجيّدة تعتمد أيضاً عىل التغذية السليمة وإتاحة 

السبل الوافية بالغرض للحصول عىل الغذاء. وميكن تطبيق 

ي له عىل  التقنيات النووية ألغراض رصد سوء التغذية والتصدِّ

نحو مستدام – من حالة سوء التغذية الشديدة وحتى حالة 

تحسني  أجل  من  الثديية  الرضاعة  برامج  وتنفيذ   – البدانة 

الشخص.  عمر  من  األوىل  األيام  من  بدءاً  والصحة  التغذية 

وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلداناً كثرية من خالل 

التدريب وتوفري املعدات الالزمة لالضطالع بهذه املشاريع ذات 

الصلة بالتغذية.

األغذية والزراعة
يعمد اآلن عدد من البلدان، وخصوصاً البلدان التي تعّول جداً 

عىل الزراعة من أجل إنتاج األغذية وتوفري موارد الرزق، إىل 

االلتفات إىل التقنيات النووية من أجل تعزيز اإلنتاجية الزراعية 

الدولية  الوكالة  الغذائيني. وتساعد مشاريع  واألمن واألمان 

ات وإرشادات الخرباء  للطاقة الذرية وبرامجها عىل توفري املعدَّ

املختربات  والتدريب من خالل  التكنولوجيا  وكذلك  الهامة، 

املتخّصصة التابعة للوكالة واملنظامت الرشيكة، مثل منظمة 

األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(. وبفضل هذا الدعم، 

ميكن للبلدان أن تستخدم التقنيات النووية عىل نحو مأمون 

نباتية  استيالد محاصيل وأصناف  مثل  وصحيح، يف مجاالت 

نة، مبا يف ذلك األصناف املرثاة بالفيتامينات أو املعادن؛  محسَّ

ومكافحة اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية؛ وتحسني أمان 

األغذية؛ وتعزيز التوالد والتغذية لدى املوايش؛ وتدعيم إدارة 

الرتبة واملياه.

البيئة
كثرياً ما تتأثّر التنمية الغذائية والزراعية بظروف بيئية مناوئة. 

يات خطرية لدى العديد من  وهذا العامل ميكن أن يفِرز تحدِّ

البلدان، وخصوصاً البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 

ذات االقتصادات التي تعّول عىل الزراعة. ولكْن بفضل الدعم 

م من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تستخدم بلدان كثرية  املقدَّ

السلم والتنمية من خالل استخدام العلوم 
والتكنولوجيا النووية في األغراض السلمية

تخدم الوكالة الدولية للطاقة 
الدولية  األهداف  الذرية 
واالزدهار،  والصحة  للسلم 
إلى  المساعدة  بتقديم 
أدوات  اعتماد  بغية  البلدان 
مجموعة  أجل  من  نووية 
التطبيقات  من  واسعة 

السلمية. 

التطبيقات النووية السلمية
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أدوات نووية ونظائرية يف بحث املسائل ذات الصلة بالبيئة 

ومعالجتها. كام أنها تستطيع أن تقيّم تأثري تغرّي املناخ، ورصد 

التلّوث واتجاهاته، وإدارة تدابري السيطرة عىل تأثرياته.

املياه
إتاحة ُسبل الوصول إىل مصادر املياه املأمونة عامل أسايس 

جداً يف دعم الجامعات السكانية املتنامية، والتعجيل بالتنمية 

أنَّ  املتغرّية. كام  الحياة  أساليب  االقتصادية، وتلبية مطالب 

الحياة  عىل  تأثريه  يقترص  ال  عامل  املحيطات  مياه  نوعية 

البحرية، بل يؤثّر أيضاً عىل األناس الذين يعّولون عىل البحر 

لكسب موارد رزقهم. وقد التفتت اآلن بلدان كثرية إىل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية ملتمسًة املساعدة يف استخدام التقنيات 

النووية والنظريية لتحسني فهم املياه بغية إدارتها وحاميتها 

عىل نحو مستدام من أجل املستقبل.

الطاقة النووية
يف مواجهة تغريُّ املناخ وازدياد املطالب عىل الكهرباء، تعكف 

اآلن بعض البلدان عىل االضطالع بعمليات التقييم أو التخطيط 

إلدراج القوى النووية باعتبارها جزءاً من مزيج الطاقات لديها. 

وهي توّجه أنظارها إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التامساً 

واقتصادي  وآمن  مأمون  نحو  عىل  بذلك  القيام  يف  للدعم 

ومستدام. وتساعد الوكالة هذه البلدان عىل القيام بذلك مبا 

يتامىش مع معايري األمان واألمن املعرتَف بها دولياً، وأفضل 

املامرسات املتَّبعة، وااللتزامات القانونية ذات الصلة، مبا يف 

ذلك االلتزامات الخاصة بعدم انتشار األسلحة النووية.

األمان واألمن النوويان

مة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تيرّس  إنَّ املساعدة املقدَّ

أيضاً نقل ومناولة واستخدام املواد املشّعة عىل نحو مأمون 

وآمن فيام يخّص تكنولوجيات دورة الوقود، واملصادر املشّعة 

الصلة  ذات  األغراض  من  ذلك  وغري  الطاقة  إنتاج  ألغراض 

باإلشعاعات. ويشمل هذا الدعم أيضاً تيسري التعدين الصحيح 

واملستدام للعنارص الكيميائية األساسية ألغراض إنتاج الطاقة 

النووية، وكذلك اإلخراج من الخدمة وإدارة املرافق النووية 

اللّحد  إىل  املهد  من  املستهلَك  والوقود  املشّعة  والنفايات 

بفعالية.

وخلَف كلِّ مرشوٍع وبرنامج تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة 

األمان  عليه  يُبنى  أساس  يكمن  تقّدمها،  خدمٍة  أو  الذرية 

الدولية.  واألمن  األمان  معايري  مع  اتّساقاً  به  يُؤخذ  واألمن؛ 

وتزّود الوكالُة الدوَل األعضاء باملساعدة التي تحتاج إليها عندما 

تُباِش الدول االستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية، وذلك 

من خالل ما توفّره الوكالة من خدمات االستعراضات، واملرافق 

ب  ص والتامرين املعنية بالتأهُّ املهيَّأة لذلك، والتدريب املخصَّ

للطوارئ. وضامن بقاء هذه االستخدامات سلميًّة وصحيحَة 

اإلدارة حرصاً عىل وقاية الناس والبيئة، مع الحرص يف الوقت 

نفسه عىل تحقيق املنافع الكاملة التي تُتيحها هذه األدوات، 

هي خصائص فائقة األهمية تتسم بها خدمات الوكالة التي 

تُتاح للدول األعضاء.

بشأن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مبادرُة  أصبحت 

وسيلة   ،2010 عام  يف  إطالقها  منذ  السلمية،  االستخدامات 

تكمل  التي  امليزانية،  خارج  من  املساهامت  لجمع  هامة 

صندوق التعاون التقني، من أجل دعم مشاريع التعاون التقني 

لة التي تضطلع بها الوكالة يف  وغريها من املشاريع غري املموَّ

مجاالت تطبيق التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية. وقد 

أفادت املوارد اإلضافية املتاحة من خالل املبادرة يف تعزيز 

رة  املقرَّ ومسؤولياتها  بأولوياتها  الوفاء  عىل  الوكالة  مقدرة 

يف النظام األسايس، ويف تلبية احتياجات الدول األعضاء. كام 

مة من خالل  استُخدمت املساهامت من خارج امليزانية، املقدَّ

أنشطة  متنوعة من  أجل دعم مجموعة  املبادرة، من  هذه 

الوكالة الرامية إىل تعزيز أهداف التنمية بإطارها العريض يف 

الدول األعضاء، وذلك مثالً يف مجاالت األمن الغذايئ، وإدارة 

املوارد املائية، والصحة البرشية، وتطوير البُنى األساسية للقوى 

النووية، واألمان النووي، والتي كان من شأن الكثري منها أن 

يظلَّ بال متويل لوال تلك املساهامت.

للوكالة  السلمية  االستخدامات  مبادرة  أيضاً  أتاحت  وقد 

الدولية للطاقة الذرية أن تتحىلَّ مبزيد من املرونة والرسعة يف 

االستجابة إىل األولويات املتحّولة لدى الدول األعضاء، وكذلك 

املباغتة،  الطوارئ  أحداث  أو  املتوقَّعة  غري  االحتياجات  إىل 

ى بوضوح يف أعقاب حادث فوكوشيام داييتيش،  حسبام تبدَّ

وكذلك يف تفيشِّ مرض فريوس اإليبوال يف دول غريب أفريقيا. 

وحتى اآلن، ساعدت مبادرة االستخدامات السلمية عىل جمع 

أكرث من 60 مليون يورو من املساهامت املالية من 13 دولة 

عضواً ومن املفوضية األوروبية، دعامً ألكرث من 170 مرشوعاً 

تستفيد منها أكرث من 130 دولة عضواً.

ما هي مبادرة االستخدامات السلمية؟

وبرنامجٍ  مشروعٍ  كلِّ  خلف 
الدولية  الوكالة  به  تضطلع 
خدمٍة  أو  الذرية  للطاقة 
يُبنى  أساس  يكمن  مها،  تقدِّ

عليه األمان واألمن.
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