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)الصور من: كونليث برادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

التكنولوجيات  م  تقدِّ ما  "كثيًرا 
مالءمة  أكثر  نهًجا  اإلشعاعية 
التقليدية،  البدائل  من  للبيئة 
ويولِّد  أقل  طاقة  ويتطلَّب 

نفايات أقل."

 — يوكيا أمانو، 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

استخدام الذرة في الصناعة: التكنولوجيا اإلشعاعية 
تدعم التنمية

التكنولوجيات الصناعية املتطورة تشكِّل ركيزة لنجاح إنَّ 

االقتصادات القوية يف البلدان املتقدمة والنامية عىل 

حد سواء. وتستطيع العلوم والتكنولوجيا النووية عىل وجه 

الخصوص أن تسهم إسهاًما كبريًا يف تحقيق منو اقتصادي وقدرة 

املستدامة.  التنمية  دعم  تؤديه يف  هام  دور  ولها  تنافسية، 

النووية يف  والتكنولوجيا  العلوم  الوكالة عىل جعل  وتساعد 

املتناول لتمكني البلدان من تحقيق أهداف إمنائية عىل نطاق 

أوسع يف مجاالت تشمل الصحة البرشية والزراعة وإدارة املوارد 

الطبيعية وحامية البيئة. وتُسلِّط هذه الطبعة من مجلة الوكالة 

التكنولوجيا  فيها  تُوظَّف  التي  األساليب  بعض  عىل  الضوء 

بفعالية يف الصناعة.

فاملباين  اليومية.  حياتنا  من  اإلشعاعية جزء  والتكنولوجيات 

هي  ما  السيارات  غيار  وقطع  الطبية  واألجهزة  واألنابيب 

تُعالَج وتُجرَّب بواسطة  التي  إال بعض األنواع من املفردات 

اإلشعاعات بأسلوب مراقَب وآمن خالل فرتة التصنيع. وتؤدي 

مثل هذه اإلجراءات إىل زيادة الجودة واألمان، فيستفيد منها 

الصانع واملستهلك مًعا. ومثلام تبنيِّ املقاالت الواردة يف هذا 

م التكنولوجيات اإلشعاعية نهًجا  العدد من املجلة، كثريًا ما تقدِّ

أكرث مالءمة للبيئة من البدائل التقليدية، ويتطلَّب طاقة أقل 

ويولِّد نفايات أقل.

ومع تزايد سكان البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، تحتاج 

الصناعية من  البلدان إىل إيجاد أساليب لرفع تنميتها  هذه 

أجل زيادة اإلنتاج وتلبية طلب املستهلكني بأساليب مستدامة. 

وتستطيع التكنولوجيات النووية أن تساعد عىل جعل هذه 

العمليات أكرث فعالية، وكذلك أكرث أمًنا بالنسبة للبيئة وتفيض 

إىل منتجات أفضل يستفيد منها املجتمع يف املطاف األخري.

األعضاء  الدول  متناول  يف  اإلشعاعية  التكنولوجيات  وجعل 

التكنولوجيات  هذه  استخدام  عىل  الدول  هذه  ومساعدة 

ويعمل  الوكالة.  عمل  من  هام  جزء  السلمية  لألغراض 

من  مًعا،  العامل  أنحاء  جميع  من  والخرباء  العلامء  مئات 

املنّسقة  البحثية  واألنشطة  التقني  التعاون  مشاريع  خالل 

واالجتامعات العلمية، من أجل زيادة تحسني التكنولوجيات 

القليلة  السنوات  ويف  للصناعة.  متاحة  وجعلها  اإلشعاعية 

إقامة  عىل  أيضاً  حافزًا  التقني  التعاون  هذا  كان  املاضية، 

تعاون فيام بني بلدان الجنوب داخل البلدان النامية: فامليزيا 

أما  املتلف،  االختبار غري  تقنيات  السودان يف مجال  تساعد 

فييت نام فتنقل تكنولوجيا املقتفيات اإلشعاعية إىل أنغوال، 

التي  الحاالت  الحرص من  املثال ال  وهام حالتان عىل سبيل 

يشملها هذا العدد.

هذه  بعض  السنة  لهذه  للوكالة  العلمي  املحفل  ويعرض 

التكنولوجيات ويجمع كبار الخرباء ملناقشة آخر االتجاهات 

وأفضل املامرسات. وأدعوكم إىل حضور املحفل العلمي شخصيًا 

ملتابعة وقائعه يف فيينا أو متابعتها عىل اإلنرتنت من خالل 

املوقع:

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc59/

scientific-forum
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