
املهتمة  البحثية  واملنظامت  للمعاهد  اآلن  ميكن 

البحوث  استنباطات  بيانات  قواعد  إىل  بالوصول 

البحثية  الورقات  يف  واملشاركة  الواسعة  العاملية 

املقدمة إىل املجالت الرفيعة املستوى التي تخضع 

الستعراض النظراء أن تتقدم باقرتاح عقد بحثي أو 

اتفاق للمشاركة يف أنشطة الوكالة البحثية املنسقة 

هذا العام.

بحثية  مؤسسة   1600 من  أكرث  بالفعل  وتتعاون 

من خالل أكرث من 100 من أنشطة الوكالة البحثية 

الفعلية يف طائفة واسعة من املواضيع، مبا يشمل 

القلب  تحسني تشخيص وعالج الرسطان وأمراض 

املناخ  تغري  فهم  وتحسني  الدموية،  واألوعية 

النظريية،  األدوات  باستخدام  الساحيل  والتلوث 

وتطوير تصاميم أمان املفاعالت، وزيادة الكفاءة 

الزراعية، وغريها.

عىل  التشجيع  هو  املشاريع  هذه  من  والغرض 

الجديدة  والتكنولوجيا  املعرفة  ونرش  اكتساب 

املتولدة من خالل استخدام التكنولوجيات النووية 

والتقنيات النظريية، وكذلك تكييف التكنولوجيات 

نتائج هذه  م  الوكالة. وتعمَّ األعضاء يف  الدول  يف 

العلمية  واألوساط  األعضاء  الدول  بني  املشاريع 

الدولية من خالل املنشورات. وتسفر االستنباطات 

التي تتوصل إليها مشاريع الوكالة البحثية املنسقة 

يف كثري من األحيان عن تطبيقات عملية هامة.

وتعلن الوكالة عن نحو 50 اقرتاحاً ملشاريع جديدة 

هذه السنة، وتدعو جميع املؤسسات املهتمة إىل 

تقديم اقرتاحاتها البحثية حول املواضيع املبيَّنة 

.http://cra.iaea.org/cra/info-letter.html :هنا

ماالفايس  ألدو  للوكالة،  العام  املدير  نائب  يقول 

ملعاهد  املنسقة  البحثية  املشاريع  هذه  ”تتيح 

البحوث، أياً كان حجمها أو مكانها، توسيع النطاق 

لتقاسم  عظيمة  فرصة  وهذه  إليه.  تصل  الذي 

مع  والتنسيق  عميقة،  معارف  قاعدة  وتوسيع 

اآلخرين يف بعض أهم الدراسات العلمية الجارية 

اليوم حول تطبيقات التكنولوجيا النووية الواسعة 

والسلمية واملفيدة“.

الثانوية  املعدات  تكلفة  لتغطية  متويل  ويتاح 

ولتوفري النواة املالية، عىل أن تتكفل الدول األعضاء 

بتغطية الجانب األكرب من النفقات. ويبلغ متوسط 

املنحة 6500 يورو تقريباً يف السنة.

وتدعو الوكالة جميع املهتمني إىل تقديم 

اقرتاحاتهم للمشاركة يف استكشاف حدود 

التكنولوجيا النووية والتقنيات النظريية. وميكن 

الوصول إىل عملية تقديم الطلبات يف هذا الرابط: 

.http://cra.iaea.org/cra/forms.html

— بقلم جون بريتني ونيكول جاويرث

فتح باب تقديم الطلبات: أنشطة الوكالة البحثية المنسقة 
في عام 2015

 أكثر من 1600 مؤسسة بحثية تتعاون في 
ما يتجاوز 100 نشاط بحثي بتنسيق من الوكالة.

)الصور من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(.

أخبار الوكالة
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