
“تساعد الوكالة البلدان عىل 
تحقيق االستفادة الكاملة 
من العلوم والتكنولوجيا 

النووية من أجل تحسني حياة 
 شعوبها واالعتناء بالبيئة.”

 — يوكيا أمانو،
 املدير العام للوكالة الدولية 

 للطاقة الذرِّية 

ية، تشرين الثاني/ نوفمبر  2018    |    1 مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

تصـديـر

امليض قدماً صوب مستقبل مستدام 
باالستعانة بالعلوم والتكنولوجيا النووية

بقلم يوكيا أمانو، املدير العام، الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية

قت يف العقود األخرية لقد  أدَّت اإلنجازات التي تحقَّ
يف الحوسبة والهندسة والفيزياء إىل زيادة 

كبرية يف مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية يف 
عة من املجاالت مثل الرعاية الصحية  طائفة متنوِّ

ع املتزايد يف نطاق  والطاقة وحماية البيئة. ويساعد التنوُّ
التطبيقات النووية البلدان عىل التصدِّي لطائفة من 

يات القائمة والناشئة. التحدِّ

ويف إطار الوالية املسندة إىل الوكالة واملتمثِّلة يف تسخري 
ة من أجل السالم والتنمية، تساعد الوكالة البلدان  الذرَّ

عىل تحقيق االستفادة الكاملة من العلوم والتكنولوجيا 
النووية من أجل تحسني حياة شعوبها واالعتناء بالبيئة. 

لة عىل نحو فريد ملساعدة البلدان عىل بناء  والوكالة مؤهَّ
قدراتها ومعارفها وخرباتها، وكذلك ملساعدتها عىل 
االستفادة من أحدث التطورات يف مجال التطبيقات 

النووية. ويشكِّل »مؤتمر الوكالة الوزاري بشأن العلوم 
يات الراهنة  والتكنولوجيا النووية: التصدِّي للتحدِّ

والناشئة التي تواجه التنمية«، املعقود يف ترشين الثاني/
نوفمرب ٢٠18، جزءاً من الجهود املتواصلة التي نبذلها 

للجمع بني أبرز املفكرين ومتخذي القرارات من أجل 
تقييم األوضاع الراهنة والتفكري فيما قد يأتي به املستقبل.

ويف هذا العدد من مجلة الوكالة، يمكنكم إلقاء نظرة 
قة عىل بعض األساليب املبتكرة التي تُستخدم بها  متعمِّ

العلوم والتكنولوجيا النووية حول العالم.

حيث يمكنكم التعرُّف عىل آخر التطورات يف مجال 
العالج اإلشعاعي، وكيف تجعل عالج الرسطان أكثر 

نجاعًة وأماناً وأخف وطأًة عىل املرىض مقارنة بأيِّ 
وقت مىض )الصفحة 4(. ويمكنكم استكشاف السبل 

التي تكشف بها التقنيات النظريية معلومات قيِّمة عن 
التغذية للمساعدة عىل التصدِّي لشيوع األنماط املعيشية 

غري الصحية الذي كثرياً ما يقرتن بتزايد مستويات 
الرخاء )الصفحة ٦(. وهناك تقنيات نظريية أخرى 

تساعد املزارعني عىل تحقيق املستوى األمثل يف استخدام 
األسمدة بهدف تعزيز إنتاج األغذية لتلبية احتياجات 

العدد املتزايد من سكان العالم والحدِّ من األثر السلبي 
ثاً بيئيًّا ومصدراً  الذي تُحدثه األسمدة باعتبارها ملوِّ
النبعاثات غازات االحتباس الحراري )الصفحة 11(.

وقد لجأت بلدان عديدة إىل العلوم النووية لتستعني بها 
عىل رصد تغريُّ املناخ والحدِّ من آثاره والتكيُّف معه، حيث 

يُنظر إليه عىل نطاق واسع باعتباره أخطر التحدِّيات 
البيئية التي نواجهها يف عرصنا. وقد اتفق الخرباء 

الحارضون يف املحفل العلمي للوكالة لعام ٢٠18 عىل 
أنَّ الحلول التي توضع ملشاكل تغريُّ املناخ ال بدَّ أن تشمل 

استخدام التكنولوجيا النووية )الصفحة 17(. وقد سلَّطت 
هذه التكنولوجيا الضوء أيضاً عىل ما يُطلق عليه أحياناً 

ض  ‘مشكلة ثاني أكسيد الكربون األخرى’ — أي تحمُّ
املحيطات — وساعدت العلماء عىل إيجاد طرائق ملكافحة 

 آثار هذه املشكلة يف املحيطات ويف سبل معيشة السكان 
يف املجتمعات الساحلية )الصفحة 14(.

وقد زاد تأثري التقنيات النووية كثرياً عىل مرِّ السنوات. 
عة، من  فهي تُستخدم اآلن يف مجاالت جديدة متنوِّ

استكشاف الفضاء الخارجي إىل املحافظة عىل األعمال 
الفنية والتحف التاريخية القيمة )الصفحة 9(. وبغية 
املحافظة عىل هذا الزخم اإليجابي، هناك حاجة لتزويد 

صني يف املجال النووي  األجيال الجديدة من املتخصِّ
بالتعليم والتدريب، وضمان تقاسم املعارف فيما بني 
صات املختلفة. وتبنيِّ قصة الكيميائي الفلبيني  التخصُّ

صني  الشاب املنشورة يف هذا العدد كيف أنَّ تمكني املتخصِّ
يف غري املجال النووي من استخدام التقنيات النووية يمكن 
أن يسدَّ فجوات علمية ويفتح سبالً جديدة إلجراء البحوث 

)الصفحة 19(. ويتزايد االعرتاف بني صفوف البلدان 
بالحاجة إىل زيادة نسبة النساء املشتغالت بالعلوم النووية 

من أجل ضمان تحقيق أكرب استفادة ممكنة من أملع 
العقول حول العالم )الصفحة ٢1(.

والوكالة ملتزمة بدعم جميع البلدان يف استخدام 
التطبيقات النووية يف األغراض السلمية من أجل تحقيق 

أكرب فائدة ممكنة لصالح الشعوب.
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