تصدير

ستون ً
عاما وأكثر —
المساهمة في التنمية
بقلم يوكيا أمانو ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يصادف

عام  2017الذكرى السنوية الستني
إلنشاء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .وقد كان برنامج التعاون التقني يشكِّل جز ًءا
ال يتج َّزأ من عمل الوكالة منذ البداية .إنَّه اآللية
الرئيسية التي دأبنا من خاللها عىل نقل التكنولوجيا
إىل الدول األعضاء منذ عام .1957
والهدف من الربنامج هو إحداث تغيري حقيقي يف
حياة ماليني البرش يف مجاالت متتلك فيها التطبيقات
السلمية للتكنولوجيا النووية ميزة نسبية .إنَّنا
ندعم املشاريع يف مجاالت مثل الصحة واألغذية
والزراعة واملياه والبيئة والتطبيقات الصناعية
والطاقة .وأعتقد أ َّن لدى التكنولوجيا النووية
مم تسهم به يف التنمية املستدامة .وأر ِّحب
الكثري َّ
بكون أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها
األمم املتحدة تعرتف رصاحة بأهمية تسخري العلوم
والتكنولوجيا ألغراض التنمية.
وتق ِّدم الوكالة الدعم إىل البلدان النامية عن طريق
تنفيذ مشاريع التعاون التقني .ويف العديد من
الحاالت ،نق ِّدم ذلك الدعم يف رشاكة مع منظامت
األمم املتحدة والوكاالت اإلمنائية األخرى.
ويف هذا العدد من مجلة الوكالة ستجدون تسع
كل منها بأحد أهداف التنمية
قصص مؤث ِّرة تتعلَّق ٌّ
املستدامة التسعة التي لها صلة مبارشة بعمل
الوكالة .وستتع َّرفون عىل ما نقوم به من عمل يف
مساعدة الجمهورية الدومينيكية يف السيطرة عىل
انتشار ذبابة الفاكهة املتوسطية التي ته ِّدد الفواكه

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

والخرضوات يف كامل منطقة الكاريبي (الصفحة .)4
وستحصلون عىل رؤية متع ِّمقة للكيفية التي
يق ِّدم بها األطباء وأخصائيو الفيزياء الطبية العالج
اإلشعاعي إىل آالف املرىض يف ميامنار مبساعدة
من الوكالة (الصفحة  .)6كام ميكنكم االطِّالع عىل
الكيفية التي متكِّن املزارعني يف جنوب رشق آسيا
من حصاد كميات أكرب من األرز من أصناف جديدة
من املحاصيل ت َّم تطويرها باستخدام التقنيات
النووية (الصفحة .)14
وستُتاح لكم كذلك فرصة لالطِّالع عىل آراء باحثني
يعملون حال ًّيا ،بعد حصولهم عىل منح دراسية يف
الوكالة ،عىل تطبيق التكنولوجيا النووية يف بلدانهم
لرصد ومكافحة التل ُّوث البحري (الصفحة  ،)16كام
أنَّكم ستكتشفون الكيفية التي استخدم بها العلامء
يف كرواتيا التقنيات النووية لدراسة متثال قديم ت َّم
العثور عليه يف أعامق البحر (الصفحة .)12
وقد صدر هذا العدد من مجلة الوكالة للمؤمتر
الدويل بشأن برنامج الوكالة للتعاون التقني :ستون
عا ًما وأكرث — املساهمة يف التنمية ،الذي س ُيعقَد
يف فيينا يف الفرتة من  30أيار/مايو إىل  1حزيران/
يونيه  .2017واملؤمتر فرصة أمام الدول األعضاء
ووكاالت األمم املتحدة وغري ذلك من الرشكاء إليجاد
سبل للعمل م ًعا بفعالية أكرب لصالح الشعوب
التي نخدمها.

َّ
“إنه [برنامج التعاون التقين]
اآللية الرئيسية اليت دأبنا
من خاللها على نقل التكنولوجيا
إلى الدول األعضاء منذ
عام ”.]1957
— يوكيا أمانو ،املدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وك ُِّل أمل بأن تجدوا هذه اللمحة العامة من برنامج
الوكالة للتعاون التقني هام ًة وغني ًة باملعلومات.
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