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ة من أجل السالم والتنمية:   تسخير الذرَّ
 العمل على تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة   
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واالبتكارات العلمية أمران أساسيان التكنولوجيا 
ق التطبيقات  لتحقيق التنمية. وحتقِّ

النووية فوائد مجَّة يف العديد من جماالت حياتنا، مبا يف 
ذلك الصحة والزراعة وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، 

أة  وكذلك يف العديد من قطاعات الصناعة. والوكالة مهيَّ
عىل حنو فريد ملساعدة الدول األعضاء عىل استخدام 

التكنولوجيا النووية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

ة من أجل السالم والتنمية«  ويوجز شعارنا »تسخري الذرَّ
لة يف ضامن استخدام التكنولوجيا النووية  مهمتنا املتمثِّ
لألغراض السلمية فقط ومساعدة الدول األعضاء عىل 

استخدام هذه التكنولوجيا املذهلة لالرتقاء برفاه ورخاء 
شعوبها. ونقل التكنولوجيا النووية إىل البلدان النامية هو 
أحد األعامل األساسية اليت تضطلع هبا الوكالة وأحد أهمِّ 

جماالت عملنا.

 للوكالة أسافر إىل العديد من البلدان وألتقي 
ً
وبصفيت مديرا

رت حياهتم، بل ويف بعض األحيان تغريَّ مسار   تأثَّ
ً
أشخاصا

حياهتم، من خالل عمل الوكالة. وهذه حلظات جمزية 
للغاية. وتضمُّ هذه الطبعة من جملة الوكالة الدولية للطاقة 

ية جمموعًة خمتارًة من مثل هذه األخبار. الذرِّ

فون عىل مزارعي األرز يف  فبني ثنايا املجلة ستتعرَّ
هتم ومداخيلهم عن طريق  إندونيسيا الذين ضاعفوا غالَّ

رت باستخدام اإلشعاع  زراعة ساللة من األرز ُطوِّ
وتتَّسم مبقاومة بعض تأثريات تغريُّ املناخ )الصفحة 4(. 

ن املزارعون يف    كيف متكَّ
ً
وبإمكانكم أن تعرفوا أيضا

اجلمهورية الدومينيكية من استئناف صادرات الفواكه 
واخلرضوات بعد القضاء عىل اآلفات احلرشية باستخدام 

التقنيات النووية )الصفحة 6(. ويخربنا األطباء 
البيطريون يف ليسوتو  كيف بإمكاهنم، وللمرة األوىل، 

فحص احليوانات للكشف عن األمراض احليوانية 
واألمراض احليوانية املصدر ومن ثمَّ احلفاظ عىل صحة 

املاشية والبرش )الصفحة 8(.  

ح مقال آخر  كيف أسهمت التقنيات النووية يف   ويوضِّ
جهود اإلنعاش يف نيبال وإكوادور وبريو يف أعقاب كوارث 

 عن 
ً
ث أيضا رة )الصفحة 20(. وسنتحدَّ طبيعية مدمِّ

مؤسسة أعامل صغرية يف مالزييا أصبحت أكرث  تنافسية 
نت جودة  وبإمكاهنا أن تبيع عىل املستوى الدويل بعد أن حسَّ

منتجاهتا باستخدام اإلشعاع )الصفحة 24(.

ة بلدان أن القوى النووية ميكن أن تساعدها يف  وتعتقد عدَّ
لني يف ضامن طاقة  يني املزدوجني املتمثِّ مواجهة التحدِّ

كافية لتطوير اقتصاداهتا ويف الوقت نفسه مكافحة تغريُّ 
ز عىل تعاون الوكالة مع بنغالديش، اليت  املناخ. وسرنكِّ

بدأت يف بناء أول حمطة للقوى النووية العام املنرصم 
)الصفحة 22(.

ع نطاق عضوية الوكالة ولدينا اآلن  وتواَصل توسُّ
رد طلبات احلصول  . وتزتايد عىل حنو مطَّ

ً
169 دولًة عضوا

عىل مساعدتنا يف مجيع جماالت العلوم والتطبيقات 
النووية. وملبادرة الوكالة لالستخدامات السلمية أهمية 
أساسية يف مساعدتنا عىل رفد مواردنا يف جمال التعاون 

التقين ملواكبة هذا الطلب املزتايد. ومنحتنا املبادرُة 
 من املرونة يف االستجابة الرسيعة 

ً
 مزيدا

ً
املذكورة أيضا

يات اجلديدة وساعدتنا عىل تكوين رشاكات  للتحدِّ
جديدة مع القطاع اخلاص. 

وآمُل أن تستمتعوا بالقراءة عن الطرق العديدة اليت تعمل هبا 
الوكالة من أجل حتسني حياة اإلنسان يف مجيع أحناء العالم 

من خالل استخدام التكنولوجيا النووية السلمية.

 “نقل التكنولوجيا النووية 
إلى البلدان النامية هو أحد 

األعمال األساسية اليت تضطلع 
 بها الوكالة وأحد أهمِّ 

 مجاالت عملنا.”
 — يوكيا أمانو،

 املدير العام للوكالة الدولية 

ية   للطاقة الذرِّ




