
 مبادرة االستخدامات السلمية – 
لمحة عن المشاريع راهناً ومستقبالً

خالل أكرث من 170 مرشوعاً أحرزت نجاحاً يف تلقي من 

الدعم، يستفيد منها أكرث من 130 دولًة عضواً، ال تزال 

الة لجمع املوارد اإلضافية  مبادرة االستخدامات السلمية آلية فعَّ

الالزمة لتلبية احتياجات الدول األعضاء. وتأمل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية أن تواصل القيام بهذه املبادرة بغية زيادة توسيع 

لألغراض  النووية  والتكنولوجيا  العلوم  استخدام  منافع  نطاق 

السلمية يف مسار تعزيز األهداف اإلمنائية يف إطارها العريض.

وترد هنا ملحة مستخلصة من النظر يف بعض املشاريع الرئيسية 

الجارية يف الوقت الراهن واملرتقبة يف املستقبل املدعومة من 

هذه املبادرة ولكنها تحتاج إىل مساهامت مالية إضافية.

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يرجى النظر يف املوقع الشبيك: 

www.iaea.org/newscenter/focus/peaceful-uses-
initiative

اإلدارة املتكاملة واملستدامة للموارد املائية 
يف منطقة الساحل األفريقية 

ة: من عام 2012 إىل عام 2016، مع إمكانية التمديد املدَّ

امليزانية التقديرية: 5.8 ماليني يورو

إن موارد املياه العذبة آخذة يف االنخفاض يف منطقة الساحل 

غرب  من  بلداً،   13 تتخلَّل  مساحة  عىل  متتّد  التي  األفريقية، 

الة للموارد املائية  أفريقيا إىل وسط وشامل أفريقيا. واإلدارة الفعَّ

توافر  لضامن  أسايس  عامل  البلدان  هذه  يف  حالياً  املوجودة 

اإلمدادات الوافية بالغرض من املياه يف هذه املنطقة.

ويهدف هذا املرشوع إىل تقديم املساعدة إىل هذه البلدان يف 

تطوير نهوج متكاملة ومستدامة يف إدارة املوارد املائية. وهو 

يوفِّر التدريب للمهنيني العاملني يف هذا املجال، ورشاء املعدات 

إىل  االستشارية  الخرباء  بعثات  وإيفاد  املختربية،  والخدمات 

امليدان. وقد بدأ هذا املرشوع يف عام 2012 بدعٍم من صندوق 

التعاون التقني ومن مساهامت خارجة عن امليزانية من خالل 

مبادرة االستخدامات السلمية، وحقَّق منذ ذلك الحني نتائج تُعدُّ 

معامل بارزة رئيسية يف هذا الصدد، ومنها مثالً إعداد تقرير تقني 

يل ناتج عن الحمالت األوىل ألخذ العيّنات، وتعزيز القدرات  أوَّ

الوطنية لدى املؤسسات واالختصاصيني املهنيني يف مجال استخدام 

التقنيات النووية من أجل تقييم املوارد املائية.

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يرجى النظر يف املوقع الشبيك: 

www.iaea.org/technicalcooperation/Home/
Highlights-Archive/Archive-2013/03222013_
World_Water_Day_Sahel.html

تعزيز القدرات اإلقليمية يف أفريقيا عىل 
 تشخيص األمراض الحيوانية الناشئة 

أو املعاِودة النشوء، مبا يف ذلك مرض 
فريوس اإليبوال

املدة: من عام 2015 إىل عام 2019

امليزانية التقديرية: 5.8 ماليني يورو

يف أعقاب ظاهرة تفشِّ مرض فريوس اإليبوال األوسع نطاقاً واألشّد 

تعقيداً يف مطلع عام 2014 يف غرب أفريقيا، سلَّم املجتمع الدويل 

بحاجة أفريقيا إىل الدعم يف مجال تنمية القدرات اإلقليمية فيها 

ي لألمراض الحيوانية الناشئة واملعاودة  عىل إدارة تدابري التصدِّ

مبادرة االستخدامات السلمية

الصورة من: دي. كالما/الوكالةالصورة من: دي. كالما/الوكالة
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النشوء – وهي أمراض ميكن أن تنتقل من الحيوانات إىل البرش، 

ي لها عىل نحو صحيح، ميكن أن تؤدِّي إىل  ويف حال عدم التصدِّ

انتشار أوبئة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

القدرات  تعزيز  إىل  السنوات  الرباعي  املرشوع  هذا  وينطلق 

اإلقليمية األفريقية بآليات لكشف األمراض املبّكر واسرتاتيجيات 

للتشارك يف املعلومات التشخيصية والوبائية ذات الصلة ضمن 

التدريب،  إقليمية. كام يهدف املرشوع إىل توفري  إطار شبكة 

وإرشادات الخرباء، وإىل تطوير البنية األساسية، من أجل تنفيذ 

العمل الالزم إلنشاء نظام للرصد واالقتفاء واملراقبة، مبا يف ذلك 

ات التشخيصية. توفري املعدَّ

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يرجى النظر يف املوقع الشبيك: 

www.iaea.org/sites/default/files/pui_ebola.pdf

من املختربات إىل املجتمع العاملي: مرشوع 
 تجديد مختربات التطبيقات النووية 

)مرشوع التجديد(
ة: من عام 2014 إىل 2017 املدَّ

امليزانية التقديرية: 31 مليون يورو

مت مثانيُة مختربات للتطبيقات النووية يف  طوال أكرث من 50 سنة، قدَّ

صة،  زايربسدورف بالنمسا خدمات يف تنظيم دورات تدريبية متخصِّ

ويف دعم البحث والتطوير، إضافًة إىل الخدمات التحليلية، ملساعدة 

النووية  العلوم والتكنولوجيا  الدول األعضاء يف مجال استخدام 

يات  ي للتحدِّ من أجل تدبُّر احتياجاتها الوطنية ومن أجل التصدِّ

العاملية، بدءاً من اإلنتاج الحيواين والصحة الحيوانية وحتى استخدام 

التقنيات العلمية والتحليلية النووية. ولكْن ألنَّ هذه املختربات مل 

يتم تطويرها لتبلغ مستوى عالياً من االرتقاء بها، منذ إنشائها يف عام 

1962، مل تعد اآلن قادرًة عىل الوفاء مبهامها الوظيفية يف االستجابة 

إىل االحتياجات املتنامية واملتطورة لدى الدول األعضاء.

ة باسم مرشوع  وقد بُورش هذا املرشوع، املعروف يف صيغة مختصرَ

التجديد، يف 1 كانون الثاين/يناير 2014، ويتكوَّن من تشييد مبنى 

جديد، وتحديث املباين القامئة حالياً، وتطوير مرافق البنية األساسية، 

األجهزة  عن  بها  لالستعاضة  جديدة  مختربية  ات  معدَّ واقتناء 

املتقادمة أو الفائت أوانها.

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يرجى النظر يف املوقع الشبيك:

www-naweb.iaea.org/na/renual/index.html

 تعزيز تطوير البنية األساسية 
للقوى النووية

ة: من عام 2011 إىل عام 2015، مع إمكانية تنفيذ مرشوع  املدَّ
متابعة من عام 2016 إىل عام 2020

امليزانية التقديرية: 1.5 مليون يورو

هنالك 30 بلداً تقريباً من البلدان التي تنظر حالياً يف إمكانية جعل 

القوى النووية جزءاً من مزيج الطاقات لديها، أو التي قرَّرت منذ 

اآلن أن تبارش برنامجاً للقوى النووية. وعندما تقيّم البلدان هذا 

الخيار، أو تكون قد بارشت منذ اآلن العمل عىل إعداد برنامج 

ه بأنظارها إىل الوكالة الدولية للطاقة  للقوى النووية، فإنها تتوجَّ

الذرية التامساً لإلرشاد والدعم يف هذا الصدد.

وينطلق هذا املرشوع بغية زيادة تعزيز وتطوير الوثائق اإلرشادية 

واملنهجيات وخدمات االستعراض، وكذلك إيجاد فرص تُتاح للتشارك 

تقديم  إىل  املرشوع  ويهدف  املستفادة.  والدروس  الخربات  يف 

املساعدة واإلرشاد إىل البلدان املستجّدة يف هذا املضامر، وخصوصاً 

البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، بشأن إعداد 

بُنى أساسية مأمونة ومستدامة للقوى النووية. وميوَُّل هذا املرشوع 

من خالل مبادرة االستخدامات السلمية، ويف بعض الحاالت مُتوَّل 

األنشطة التكميلية له من خالل صندوق التعاون التقني.

الصورة من: دي. كالما/الوكالةالصورة من: دي. كالما/الوكالة
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للحصول عىل مزيد من املعلومات، يُرجى النظر يف املوقع الشبيك: 

www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Main

 تقدير وتقييم القدرات عىل 
مكافحة الرسطان

ة: مستمرة املدَّ

امليزانية التقديرية لعام 2015: 000 450 يورو

إن حاالت الرسطان آخذة يف االزدياد عىل نحو خطري الشأن عىل 

الدخل  املنخفضة  البلدان  فيه  تفتقر  وقٍت  العاملي، يف  الصعيد 

ليك  الجيد  التجهيز  إىل  األحيان  من  كثري  يف  الدخل  واملتوسطة 

ال بعبء هذا املرض واالستجابة إىل احتياجات  تنهض عىل نحو فعَّ

املرىض. وحيث إنَّ البلدان أخذت تُعنى عىل نحو متزايد بجعل 

الرعاية الخاصة بالرسطان ومكافحته يف عداد أولوياتها، فإنَّ العديد 

منها يلجأ إىل برنامج عمل الوكالة من أجل عالج الرسطان وإىل 

الربنامج. وتضطلع  املتكاملة يف إطار هذا  بعثات االستعراضات 

بعثات االستعراضات املوفدة يف إطار هذا الربنامج بتقييم القدرات 

الوطنية عىل مكافحة الرسطان يف البلد، ضمن نهج شامل بشأن 

مكافحة الرسطان، وتقّدم توصيات بشأن كيفية القيام بسدِّ الثغرات 

املستبانة ومواصلة تنمية قدراتها عىل مواجهة هذا املرض.

وقد دعمت األمواُل املتأتية من خالل مبادرة االستخدامات السلمية 

االضطالعرَ ببعثات أُوفدت يف إطار هذا الربنامج إىل 26 دولة عضواً 

منذ عام 2010. وكانت أكرثية هذه البعثات إىل بلدان منخفضة 

الدخل ومتوسطة الدخل. وساعد ذلك هذه البلدان عىل القيام 

بجملة أمور ومنها إعداد خطط وبرامج وطنية ملكافحة الرسطان، 

ومتهيد الطريق صوب إنشاء مرافق وطنية لرعاية مرىض الرسطان 

تكون مجهَّزة مبعدات التشخيص واملعالجة، ومزوَّدة كذلك بقوة 

بني. وفيام يخصُّ عام 2015، توجد  عمل كافية من االختصاصيني املدرَّ

خطط إليفاد بعثات استعراض يف إطار هذا الربنامج إىل ست دول 

أعضاء.

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يُرجى النظر يف املوقع الشبيك:

www.iaea.org/technicalcooperation/PACT/
index.html

مبادرة االستخدامات السلمية

الصورة من: مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
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