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المحفل العلمي المعني

بالتطبيقات الصناعية

للتكنولوجيا اإلشعاعية

فيينا 

15-16 أيلول/سبتمبر 2015

ما هي استخدامات التكنولوجيا اإلشعاعية، وما هي فائدتها لحياتنا؟ إن الجمهور ال يعي الكثري عن 

مدى انتشار استخدام التقنيات النووية فيام هو أبعد من توليد القوى وعالج الرسطان.

سوف يعرض املحفل العلمي لهذه السنة الذي سيُعَقد يومي 15 و16 أيلول/سبتمرب 2015، عىل 

هامش الدورة التاسعة والخمسني للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كيفية استخدام 

التكنولوجيات اإلشعاعية يف طائفة عريضة من الصناعات.

وتحت عنوان ’استخدام الذرة يف مجال الصناعة – التكنولوجيا اإلشعاعية لتحقيق التنمية‘، 

مامرسات  أفضل  وسيتناول  والباحثني  الصناعة  وقادة  الذي سيضم خرباء  املحفل  سيُعَقد 

الصناعة من كل أنحاء العامل وسيشكِّل منطلقاً لتبادل األفكار حول الطريقة التي ميكن بها تطبيق 

تلك التكنولوجيات لدفع جهود التنمية. 

يقول يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة، إن ”مساعدة البلدان عىل االستفادة من االستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية 

مجال محوري من مجاالت عمل الوكالة. وتغطي املساعدة التي نقدمها، عىل سبيل املثال ال الحرص، مجاالت تشمل صحة 

اإلنسان والحيوان، واألمن الغذايئ، وإدارة املياه، وتوليد الكهرباء، والحامية البيئية“.

أن  التقني، ويف حني  بالتعاون  الخاص  الوكالة  برنامج  من خالل  دعم  عىل  بلداً   130 من  أكرث  2014، حصل  عام  ويف 

التكنولوجيا النووية غالباً ما تُستخَدم كمرادف للقوى النووية بني عامة الجمهور فإن 80 يف املائة من الدول األعضاء يف 

الوكالة هي يف حقيقة األمر بلدان غري حائزة للقوى النووية.

وتُستخَدم التقنيات النووية عىل نطاق واسع لتلبية احتياجات الحياة العرصية يف مجاالت ترتاوح بني السيارات والقطارات 

د أنشطتنا اليومية بالقوى، وأجهزة قياس األمان يف منازلنا. والطائرات التي يستقلها الناس يومياً، والكابالت التي تزوِّ

واإلشعاعات أداة فعالة لقتل الجراثيم والكائنات الضارة يف مجال الرعاية الصحية والصناعات الغذائية، وتشكِّل التقنيات 

اإلشعاعية املستخدمة طريقة تراعي البيئة لقياس امللوثات يف األنهار وإزالتها، واختبار وتغيري خواص املواد من أجل تحسني 

بنيتها ومرونتها.

وسوف يبحث املحفل أيضاً االستخدامات املبتكرة للتكنولوجيا اإلشعاعية، مثل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف ومعالجة املواد 

الجديدة املراعية للبيئة، كام سيتناول كيفية مساهمة تلك التقنيات يف دفع عجلة اإلنتاجية.

ويقول السيد أمانو ”نود أن نلقي نظرة فاحصة عىل الدور الذي ميكن للتقنيات النووية أن تقوم به يف الصناعة يف البلدان 

النامية، وأن نقوم بالتعاون مع الدول األعضاء والرشكاء اآلخرين بتحديد الطريقة التي ميكن أن نساعد بها يف املجاالت 

ذات األولوية التي ميكن للتقنيات النووية أن تضيف قيمة فيها“.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارتنا يف هذا املوقع:

www-pub.iaea.org/iaeameetings/46532/Scientific-Forum-Atoms-in-Industry-Radiation-Technology-for-Development

— بقلم لوتشيانا فيغاس

تسخير الذرة في مجال الصناعة
بصيص أمل من أجل التنمية 

اجتماعات الوكالة
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