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ة من أجل السالم والتنمية تسخير الذرَّ

ما هي مبادرة االستخدامات السلمية؟  

يمكن للتقنيات النووية والتقنيات 
ة من المجال النووي  المستمدَّ
أن تساعد على تحسين صحة 
وإنتاجية الثروة الحيوانية وعلى 
مكافحة األمراض الحيوانية.
 )الصورة من: نيكول جاويرت/الوكالة الدولية

للطاقة الذرية(

طبيبان بيطريان في بانغوي، 
جمهورية أفريقيا الوسطى، 
ة  يستخدمان تقنيات مستمدَّ
من المجال النووي للكشف عن 
األمراض اليت تنتقل من الحيوانات 
إلى البشر، بما في ذلك اإليبوال. 
وتساعد الوكالة في تجهيز 
ب العلماء على  المختبرات وتدرِّ
استخدام هذه التقنيات.
 )الصورة من: لورا غيل/الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

طلقت 
ُ
مبادرة االستخدامات السلمية يف أ

 
ً
ي دورا عام 2010، وقد صارت تؤدِّ

ا يف تعبئة املساهامت اخلارجة عن املزيانية اليت  حموريًّ
مه صندوق التعاون التقين من أجل دعم  ل ما يقدِّ تكمِّ

عة من مشاريع التعاون التقين ومشاريع  جمموعة متنوِّ
لة يف جمال التطبيق السليم  الوكالة األخرى غري املموَّ

للتكنولوجيا النووية. 

ويجري استخدام املوارد اإلضافية املتاحة من خالل 
مبادرة االستخدامات السلمية من أجل دعم طائفة واسعة 

من أنشطة الوكالة الرامية إىل تعزيز األهداف اإلنامئية 
العامة يف الدول األعضاء يف جماالت مثل األمن الغذايئ، 

وإدارة املوارد املائية، والصحة البرشية واحليوانية، مبا يف 
ذلك إنشاء شبكة ملختربات التشخيص البيطري يف أفريقيا 

وآسيا، وإرساء البن األساسية للقوى النووية، واألمان 
النووي. وكان العديد من هذه األنشطة سيظلُّ بال متويل لوال 

مبادرة االستخدامات السلمية.

كام أتاحت مبادرة االستخدامات السلمية للوكالة أن 
تتجاوب برسعة ومرونة أكرب مع أولويات الدول األعضاء 

عة  اليت تتغريَّ باستمرار، وكذلك مع االحتياجات غري املتوقَّ
ي  أو األحداث الطارئة غري املنظورة. وقد جتىلَّ ذلك يف تصدِّ

الوكالة ملرض فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا، ومرض 
فريوس زيكا يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، وكذلك 

هيا للكوارث الطبيعية يف آسيا وأمريكا الالتينية.  يف تصدِّ

وحىت شباط/فرباير 2018، كانت مبادرة االستخدامات 
السلمية قد ساعدت عىل حشد ما يزيد عىل 100 مليون 

ضية األوروبية والقطاع   واملفوَّ
ً
يورو، من 24 دولًة عضوا

 لفائدة ما يربو عىل 
ً
اخلاص، دعاًم ألكرث من 250 مرشوعا

  .
ً
150 دولًة عضوا

وسوف تواصل الوكالة عملها من أجل مواصلة الرتويج للفوائد 
ة من االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا  املستمدَّ

ة من أجل السالم والتنمية«  النووية، مبا يسهم يف »تسخري الذرَّ
ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الدول األعضاء.
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 كيف تقديم مساهمات خارجة 
عن الميزانية من خالل مبادرة 

االستخدامات السلمية
د إىل  تسهتلُّ الدول األعضاء العملية بإرسال رسالة تعهُّ
د  ن قيمة مبلغ املساهمة، واملرشوع املحدَّ الوكالة تتضمَّ

دته  املتوخَّ متويله، إن كانت الدولة العضو قد حدَّ
مة من خالل مبادرة  بالفعل، وإشارة إىل أنَّ املساهمة مقدَّ

ع الدوُل األعضاء عىل  االستخدامات السلمية. وُتشجَّ
دها الرسيم.  م تعهُّ التشاور عن كثب مع األمانة قبل أن تقدِّ

 وتسهتلُّ الوكالة عملية املوافقة الرسمية عىل املساهمة، 
د.  وتردُّ عىل رسالة التعهُّ

ع اجلهاُت املاحنة اخلاصة املهتمة باملساهمة من  وُتشجَّ
خالل مبادرة االستخدامات السلمية عىل االتصال 

باألمانة لتحديد الطريقة املناسبة لذلك. 

ع عىل مزيد من املعلومات عن مبادرة  ميكن االطالِّ
االستخدامات السلمية عرب الرابط:

https://www.iaea.org/services/key-programmes/
peaceful-uses-initiative

صات مبادرة االستخدامات  توزيع مخصَّ
السلمية بحسب المجال المواضيعي

أعمال تشييد مستودع الستضافة 
ع الوكالة  ل خطي في مجمَّ  معجِّ

في زايبرسدورف، النمسا. 
 )الصورة من: دين كاملا/الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

التطبيقات الصناعية

768 359 1 يورو

 القوى النووية 

ودورة الوقود

300 667 23 يورو

األمان النووي

692 396 20 يورو

األغذية 

والزراعة

031 618 17 يورو

مفاعالت البحوث

555 391 2 يورو
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 ReNuAL مشروعا

 ReNuAL+ و

877 315 12 يورو

املياه والزراعة

972 012 10 يورو

https://www.iaea.org/services/key-programmes/peaceful-uses-initiative
https://www.iaea.org/services/key-programmes/peaceful-uses-initiative



