كيف تساهم الوكالة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة
َّ
إن الفقر ،والجوع ،والصحة البشرية ،والمياه النظيفة ،والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة ،والصناعة واالبتكار،
ِّ
ُّ
وتغير المناخ جميعها مجاالت ما فتئت الوكالة تعمل فيها منذ ً 60
عاما .ونقدم فيما يلي لمحة عامة عن بعض السبل
اليت تساعد بها الوكالة الدول األعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
َّ
تتصل أنشطة الوكالة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة .وعلى وجه الخصوص ،تقوم الوكالة بما يلي:
ُ
ِّ
التصدي للجوع وسوء التغذية في ِّ
أقل
تساعد على
البلدان ًّ
نموا من خالل استخدام التقنيات النووية
والنظيرية؛

َّ
حدة ُّ
تغير المناخ
تساهم في التخفيف من
ُّ
التكيف معه ،على سبيل المثال من خالل
وفي
مساعدة البلدان على التقليص من انبعاثات غاز
الدفيئة فيها وعلى قياس أثر ُّ
تغير المناخ؛

ُ
تساعد على ترسيخ وتعزيز الطب النووي ،والعالج
اإلشعاعي ،وإنتاج المستحضرات الصيدالنية
اإلشعاعية؛

تقوم بتدريب العلماء على استخدام التقنيات
النووية لرصد الظواهر البيئية البحرية ومكافحتها؛

تدعم اإلدارة َّ
الفعالة للموارد المائية على الصعيد
العاليم من خالل استخدام التقنيات النووية
والنظيرية؛

تدعم استخدام التقنيات النظيرية لعكس تدهور
األراضي واستعادة التربة؛

ِّ
تعزز االستخدام الكفء والمأمون للقوى النووية
في جميع أنحاء العالم؛

ُت ِّ
يسر نقل التكنولوجيا من خالل الشراكات
اليت تقيمها مع دولها األعضاء وسائر المنظمات
الدولية.

ُت ِّ
حسن اإلنتاج الصناعي واألمان من خالل استخدام
التكنولوجيات النووية؛
ً
َّ
َّ
وبما أن أهداف التنمية المستدامة مترابطة ،فإن عمل الوكالة يساهم أيضا في دعم ما تبذله الدول األعضاء من جهود رامية،
ِّ
من بين أمور أخرى ،إلى الحد من الفقر عن طريق مكافحة األمراض الحيوانية والنباتية (الهدف  1من أهداف التنمية المستدامة)،
وتحسين التعليم من خالل تقديم الدعم للمدارس وإتاحة الدورات التدريبية والمنح الدراسية وزيارات الخبراء (الهدف  4من أهداف
التنمية المستدامة) ،وتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل الترويج لتعيين الموظفات وتوفير التعليم في المجاالت العلمية
والتقنية للفتيات والنساء (الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة) ،وترسيخ دعائم السالم والعدل والمؤسسات القوية
(الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة) من خالل تقديم المشورة القانونية والرقابية.

َّ
َّ
مما ِّ
يتكثف هذا العمل في ضوء أهداف التنمية المستدامةَّ ،
ًّ
“ ُي َع ُّد عملنا في هذه المجاالت ً
يقربنا
حيويا .وأتوقع أن
أمرا
من تحقيق الخطة الطويلة األجل الرامية إلى تحسين حياة الناس وحماية كوكبنا لألجيال القادمة”.
— املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد يوكيا أمانو خالل قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة،
نيويورك 27 ،أيلول/سبتمرب 2015

ISSN 1819-1800

17-0699

