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“على مدار 60 عاماً، 

دعمت الوكالة الدول 

األعضاء في االستخدام 

الفعال للعلوم 

والتكنولوجيا النووية 

السلمية ألغراض التنمية 

المستدامة. وعندما يتعلق 

األمر بنقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات، تؤدي 

الوكالة دورها”.

— يوكيا أمانو، المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أمراً إن  سيكون  والتكنولوجيا  للعلوم  الذيك  االستخدام 

املستدامة،  للتنمية  الـ17  األهداف  لتحقيق  أساسياً 

التي اتفق عليها قادة العامل يف عام 2015. 

من  العديد  الخصوص،  وجه  عىل  النووية،  وللتكنولوجيا 

التطبيقات القيِّمة يف الصناعة ويف مجاالت متنوعة مثل صحة 

اإلنسان، والطاقة وحامية البيئة. والوكالة مجهزة بشكل فريد 

ملساعدة البلدان عىل استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية 

لتحسني صحة ورفاهية شعوبها.

وملدة 60 عاماً، دعمت الوكالة الدول األعضاء يف االستخدام 

الفعال للعلوم والتكنولوجيا النووية السلمية ألغراض التنمية 

وبناء  التكنولوجيا  بنقل  األمر  يتعلق  وعندما  املستدامة. 

القدرات، تؤدي الوكالة دورها. وتأثريها عىل حياة املاليني من 

الناس يف جميع أنحاء العامل الفت للنظر ويستحق أن يكون 

معروفاً بشكل أفضل. 

وهذا العدد من مجلة الوكالة يلقي الضوء عىل بعض الطرق التي 

تفي بها الوكالة بواليتها املتمثلة يف “تسخري الذرة من أجل السالم 

والتنمية” وتساعد البلدان يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

وميكنكم معرفة كيف تساعد التقنيات النووية والنظريية عىل 

محاربة الجوع )الهدف 2( عن طريق تحسني تغذية األطفال 

يف تايالند )الصفحة 13(، وتوفري سبل العيش للمزارعني وعامل 

املزارع يف جنوب أفريقيا( )الصفحة 10(. 

من  الغذاء  إنتاج  زيادة  عىل  أيضاً  النووية  العلوم  وتساعد 

من  أفضل  بشكل  االستفادة  عىل  املزارعني  مساعدة  خالل 

املياه والرتبة وموارد املحاصيل )األهداف 6 و 14 و 15، عىل 

التوايل(. وبدعم الوكالة، يساعد أسلوب أمثل للري باستخدام 

التكنولوجيا النووية النساء املزارعات عىل توفري املياه وزراعة 

السودان  العيش يف  املحاصيل إلطعام أرسهن وكسب لقمة 

)الصفحة 19(. ويف بوليفيا، تساعد التقنيات النظريية العلامء 

عىل حامية املوارد املائية )الصفحة 22(. 

أهداف  والرفاه هو عنرص هام من  الجيدة  الصحة  وتعزيز 

مثل  بلداناً  الوكالة  3(. وتساعد  )الهدف  املستدامة  التنمية 

تنزانيا وتونس يف تحسني فرص الوصول إىل الطب اإلشعاعي 

 .)6 )الصفحة  للرسطان  الشاملة  والرعاية   )8 )الصفحة 

واملساعدة عىل الحد من الوفيات املبكرة بسبب أمراض مثل 

الرسطان مبقدار الثلث بحلول عام 2030 تشكل أولوية للوكالة 

وبالنسبة يل شخصياً.

وتعتقد  الطاقة.  عىل  الطلب  يتزايد  البلدان،  تطور  ومع 

تحقيق  يف  تسهم  أن  ميكن  النووية  القوى  أن  كثرية  بلدان 

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع )الهدف 7(، يف حني 

املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  يف  هاماً  دوراً  أيضاً   تلعب 

)الهدف 13(. ويدرس عدد من البلدان برامج جديدة للقوى 

األساسية  البنية  تطوير  عىل  الوكالة  وستساعدها  النووية. 

والقدرة التقنية الالزمة لتشغيل محطات القوى النووية بأمان 

البحوث  أيضاً  ندعم  ونحن   .)26 )الصفحة  مأمون  وبشكل 

واالبتكارات التكنولوجية )الهدف 9(. 

للمساعدة عىل   )17 )الهدف  الرئيسيني  الرشكاء  ونعمل مع 

النووية متاحة عىل نطاق واسع  العلوم والتكنولوجيا  جعل 

من أجل التنمية املستدامة. وميكنكم معرفة املزيد عن تعاوننا 

مع الحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية 

البحث  الرائدة )الصفحة 24( وكيف تدعم هذه الرشاكات 

العلمي وصنع السياسات )الصفحة 26(.

ويعرض املحفل العلمي للوكالة هذا العام مساهمة العلوم 

التنمية املستدامة.  النووية يف تحقيق أهداف  والتكنولوجيا 

للتكنولوجيا  ميكن  التي  السبل  الخرباء  كبار  يناقش  وسوف 

النووية أن تسهم بها يف زيادة رفاهية البرشية، وتعزز االزدهار 

وتساعد عىل حامية كوكب األرض. وأدعوكم ملتابعة الوقائع 
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بناء مستقبل مستدام: الذرة من أجل السالم والتنمية 
بقلم يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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