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التكنولوجيا اإلشعاعية من أجل مستقبل أكثر 
ازدهاًرا واستدامة 

بقلم يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

العلوم والتكنولوجيا النووية إسهاًما تُسهم 
كبرًيا يف التنمية الصناعية والنمو 

االقتصادي. ومن بني فوائدها العديدة تحسني املواد، 
وتوفري عمليات صناعية أكرث فعالية، وبيئة أنظف، 

واملساهمة يف تحقيق الكثري من أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك الهدف 9 الرامي 

إىل الرتويج للصناعة واالبتكار والهياكل األساسية. 
وتساعد الوكالة دولها األعضاء الـ 168 عىل تحسني 

قدراتها يف مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا 
اإلشعاعية من أجل تحسني نوعية حياة شعوبها. 

دة  وتتيح التكنولوجيا اإلشعاعية أدوات متعدِّ
ا يف دعم التنمية  االستعامالت تؤدِّي دوًرا هامًّ

املستدامة. وغالباً ما تكون التكنولوجيا اإلشعاعية أكرث 
فعالية من حيث التكلفة وأكرث صداقة للبيئة مقارنة 

بالبدائل التقليدية، إذ إنها تتطلَّب قدًرا أقلَّ من 
الطاقة وتولِّد قدًرا أقلَّ من النفايات. ويُعدُّ هذا دوًرا 
ة البلدان ذات  ا بالنسبة إىل جميع البلدان، خاصَّ هامًّ

املوارد املحدودة.  

وتُسلِّط هذه الطبعة من مجلة الوكالة الضوء عىل 
بعض األساليب التي تُوظَّف فيها العلوم والتكنولوجيا 

اإلشعاعية بفعالية يف جميع أنحاء العامل. وميكنكم 
التعرُّف عىل كيفية استخدام الصني، وهي إحدى أكرب 

الدول املنتجة للمنسوجات يف العامل، للتكنولوجيا 
اإلشعاعية لتطهري مياه الرصف املستعملة يف صبغ 

املنسوجات وجعل هذه املياه مأمونة بقدر أكرب 
إلعادة استخدامها )الصفحة 8(، وكيفية استخدام 
الربازيل للتكنولوجيا اإلشعاعية ملكافحة اآلفات 
الحرشية الغاِزيَة من أجل حامية تراثها الثقايف 

)الصفحة 16(. 

ويف جميع أنحاء العامل تستخدم الرشكات التقنيات 
النووية ملراقبة جودة املنتجات والعمليات والهياكل 

من أجل زيادة اإلنتاج وتعزيز األمان. ويف شييل 

تصدير

تساعد هذه األدوات قطاع التعدين عىل أن يظل 
قطاًعا تنافسيًّا )الصفحة 14(. ويف املغرب يستخدم 

األخصائيون اإلشعاعات من أجل الكشف عن العيوب 
وحاالت عدم االتساق يف املنتجات وعمليات اإلنتاج 

وتصحيحها )الصفحة 12(، بينام تؤدي التقنيات 
النووية يف ميامنار إىل تعزيز أوجه الكفاءة يف قطاع 

النفط والغاز، وأحواض بناء السفن، والسكك 
الحديدية وحتى املنتزهات الرتفيهية )الصفحة 6(. 

ويعمل العديد من العلامء والخرباء مًعا من خالل 
قة  ما تضطلع به الوكالة من أنشطة بحثية منسَّ

وما تعقده من اجتامعات علمية من أجل زيادة 
تحسني التكنولوجيات اإلشعاعية وتوسيع نطاق 
استخدامها. وتنتج عن هذا العمل العلمي حلول 
ابتكارية ملواجهة التحديات العاملية. ومن األمثلة 

الجيدة عىل ذلك تطوير مواد تغليف جديدة قابلة 
للتحلل األحيايئ بهدف مكافحة التلوث باللدائن 

)الصفحة 10(. وتؤدِّي املراكز املتعاونة مع الوكالة 
دوًرا رئيسيًّا يف نقل هذه الحلول العلمية خارج نطاق 
املختربات وإدراجها ضمن الصناعة ويف الحياة اليومية 
)الصفحة 20(. ونتيجة للعمل الذي تضطلع به الوكالة 

يكتسب العديد من العلامء ما يحتاجونه من خربات 
ليك يصبحوا مصدًرا للخربات واإلرشادات بالنسبة إىل 
البلدان األخرى بشأن الكيفية التي يتعنيَّ بها تطبيق 

األدوات اإلشعاعية )الصفحة 18(. 

فالعلم والتكنولوجيا عامالن رضوريان لتحقيق 
التنمية. ويُعدُّ توافر إطار قوي يُعنى باألمان واألمن 
اإلشعاعيَّني أمًرا رضوريًّا إذا أرادت البلدان االنتفاع 

من الفوائد املحتملة للتكنولوجيا النووية. وإنَّ 
الوكالة ملتزمة مبساعدة البلدان عىل تدريب املهنيني 
ومنحهم شهادات اعتامد وبإنشاء نظم األمان واألمن 
الالزمة لضامن مواصلة استخدام هذه التكنولوجيات 

االبتكارية لفائدة البرشية.

“ُتتيح التكنولوجيا اإلشعاعية 
دة االستعماالت   أدوات متعدِّ

ا في دعم   تؤدي دوًرا هامًّ
 التنمية المستدامة.”

 — يوكيا أمانو، املدير العام 
 للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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