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الحياة أصبحت  الصناعة عنرًصا ال غنى عنه يف 

فأكرث  أكرث  العامل  ل  تنقُّ ومع  العرصية. 

وعبور  تكتالت ضخمة،  نحو  املدن  وزحف  فأرسع،  وأرسع 

التجارة الحواجز القامئة، وإقامة صداقات عن طريق خيوط 

ر عامل مل متسسه  الصعب تصوُّ اإلنرتنت، من  خفية يف شبكة 

املنتجات الصناعية واألغذية املعلبة الواسعة النطاق.  

استخدامات  عىل  السنة  لهذه  العلمي  املحفل  يركِّز  وسوف 

التكنولوجيات اإلشعاعية يف الصناعة، وكيفية تطبيقها ملراقبة 

مثل  اليومية،  حياتنا  يف  نستهلكها  التي  املنتجات  جودة 

مجموعة  استمرارية  وتعزيز  والكوابل،  السيارات  إطارات 

من املواد، بل وتطهري مياه املجاري. وسيجتمع كبار الخرباء 

واألكادمييني وممثلو القطاع الصناعي يف فيينا بالنمسا يومي 
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للوكالة الستعراض املزايا املتعددة واملتنوعة التي متنحها هذه 

التقنيات، ال سيام يف سياق التنمية املستدامة.   

ن املحفل مناقشات بني فريق رفيع املستوى حول  وسوف يتضمَّ

املواضيع التالية:

مكافحة الجراثيم

انطالقًا من القطاع الصحي، سوف يستعرض املحفل العلمي 

إتاحة  لضامن  الجراثيم  تقتل  أن  لإلشعاعات  ميكن  كيف 

أن  أو  للحياة،  املنقذة  العمليات  يف  مة  معقَّ طبية  معدات 

طعوم  تجعل  أن  أو  أكرث،  فعالة  لقاحات  إنتاج  يف  تساعد 

األنسجة آمنة لزرع األعضاء. 

ربط السالسل
سوف تستكشف هذه الجلسة كيف ميكن جعل البوليمرات، 

عدة  من  نة  مكوَّ كبرية  وطبيعية  اصطناعية  جزيئات  وهي 

وحدات فرعية متكررة، مستقرة أكرث ومقاومة للحرارة ودامئة 

عن طريق استخدام اإلشعاعات. وتوجد هذه املواد املتعددة 

سبيل  فعىل  اليومية:  املفردات  من  العديد  يف  االستعامالت 

املثال، يحتوي نحو 90 يف املائة من جميع املواد التي تُستخَدم 

لصنع السيارات والطائرات والحواسيب يف كل أنحاء العامل عىل 

بوليمرات مرتابطة. وتستفيد كذلك الصناعات الطبية وصناعات 

مستحرضات التجميل، بل وحتى القطاع الزراعي، من مثل 

استخدام الذرة في الصناعة يمكن أن يترك عالمة 
مميَّزة: المحفل العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بقلم لوتشيانا فيغاس
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هذه التقنيات من خالل املنتجات التي تساعد النباتات عىل 

النمو برسعة أكرب.

حلول ملشكلة التلوث 
ع املدن باطراد واتساع نطاق الصناعات إىل  ميكن أن يؤدي توسُّ

زيادة التلوث. وسوف تتناول هذه الجلسة الكيفية التي ُوظِّفت 

ثات الصناعية الثابتة  بها التقنيات اإلشعاعية بنجاح ملعالجة امللوِّ

وتحديد مسارات التلويث. وقد استخدمت عدة بلدان التقنيات 

البيئية ويف عالج مياه  العمليات  اإلشعاعية يف تقييم ودراسة 

املجاري وغازات املداخن، وسوف يربز املحفل أمثلة يف هذه 

املجاالت الواعدة.  

تتبُّع املسارات
تضطلع املقتفيات اإلشعاعية ومحددات القياس النووي بدور 

العمليات  وموثوقية  جودة  وضامن  اإلنتاجية  زيادة  يف  مهم 

الجلسة  هذه  يف  الخرباء  وسيتقاسم  اإلنتاج.  ونظم  الصناعية 

البرتوكياموية  الصناعات  استفادت  كيف  ويناقشون  خرباتهم 

والتعدينية وغريها من الصناعات من هذه التكنولوجيات.  

تدعيم األمان والجودة
تُطبَّق تقنيات االختبار غري املتلف، مبا يف ذلك التقنيات النووية، 

عىل نطاق واسع يف التصنيع والهندسة املدنية. واالختبار غري املتلف 

هو أداة ملراقبة الجودة تُستَخدم لفحص سالمة املكوِّنات واآلالت 

واملباين والهياكل من أجل ضامن أمانها وجودتها. وسوف يستكشف 

املحفل أمثلة عن تطبيق تقنيات االختبار غري املتلف ويتقاسم 

لة لالضطالع باالختبار  أفضل املامرسات يف إنشاء قوى عاملة مؤهَّ

الكثري من  الذي قد يكون حيويًا يف  املتلف بفعالية، األمر  غري 

الحاالت، وعىل سبيل املثال عندما تدعو الحاجة إىل اختبار الهياكل 

املدنية العمومية برسعة بحثًا عن تشققات وعيوب مسترتة.

بصيص أمل 
متنح التكنولوجيا اإلشعاعية فرًصا كبرية ملستقبل الصناعة، وسرتكِّز 

الجلسة األخرية للمحفل عىل التطورات الجديدة، مبا يف ذلك 

يف مجاالت هندسة النطاق النانوي والصحة واألغذية والزراعة، 

وكذلك يف مجال حامية وصون الرتاث الثقايف. 

وسيختتم املحفل جلساته بإجراء مناقشة مفتوحة حول القيمة 

املضافة للتقنيات النووية دعاًم لجهود التنمية، وسيتيح فرصة 

املزيد عن خدمات  تقاسم خرباتها ومعرفة  للبلدان من أجل 

الوكالة يف هذا املجال.   

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات وعىل أحدث جدول لألعامل، 

انظر املوقع التايل:

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

scientific-forum. وسيجري تحديث الصفحة بانتظام طيلة 

فرتة الحدث من أجل تقديم ملخصات للجلسات.
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