خمسون عاماً من الرشاكة الناجحة :الشعبة املشرتكة بني
الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة

يصادف

يف شهر ترشين األول/أكتوبر 2014
مرور خمسني عاماً مديدة من الرشاكة
بني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ورشيكتها
يف منظومة األمم املتحدة – الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتهدف الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام
التقنيات النووية يف األغذية والزراعة ،التي تأسست عام
 ،1964إىل توظيف إمكانات وموارد املنظمتني من أجل
توسيع نطاق التعاون بني بلدانهام األعضاء عىل صعيد تطبيق
التكنولوجيا النووية والتكنولوجيات الحيوية ذات الصلة يف
محسنة من أجل تنمية زراعية وأمن
وضع اسرتاتيجيات
َّ
غذايئ ُمستدا َمني.
وتؤدي التكنولوجيات النووية دورا ً حيوياً ومميزا ً يف البحوث
الزراعية وتق ُّدم الزراعة ،بدءا ً من مختربات البحوث ووصوالً
إىل النظم الزراعية العاملية .وهي تُستخدم يف نطاق عريض من
التطبيقات ،من حفظ األغذية إىل إنتاج املحاصيل ،ومن إدارة
الرتبة إىل مكافحة األمراض الحيوانية.

وساعد العمل التعاوين للشعبة املشرتكة ،عىل مدار األعوام
املاضية ،البلدان يف حل مشكالت عملية ،ومكلفة يف آنٍ
معاً ،يف مجاالت مختلفة .ويتناول هذا العمل تطبيق
النظائر والتكنولوجيا اإلشعاعية يف مجاالت مثل خصوبة
والري ،وإنتاج املحاصيل؛ وتحسني السالالت النباتية
الرتبة،
ّ
وصفاتها الوراثية؛ واإلنتاج الحيواين وصحة الحيوان؛ ومكافحة
اآلفات الحرشية؛ ومكافحة مل ِّوثات األغذية وغريها من قضايا
سالمة الغذاء؛ وحفظ األغذية .وال يتم تنفيذ مثل هذه
األنشطة إال بعد استعراضها واعتامدها من قبل األجهزة
الرئاسية للوكالة والفاو.
ومن البداية ،احتلت مختربات الزراعة والتكنولوجيا
البيولوجية املشرتكة بني الفاو والوكالة ،الواقعة يف زايربسدورف
بالقرب من فيينا ،مكانة محورية يف عمل الشعبة املشرتكة
وتأثريها .إذ اعتمد بعض أكرث أنشطتها نجاحاً عىل األعامل
املبتكرة واملتميزة املن َجزة يف تلك املختربات .ويتمثَّل دور
املختربات يف دعم أنشطة البحث والتطوير واختبار ونقل
التقنيات والتطبيقات إىل الدول األعضاء؛ ومتابعة اتجاهات
املنهجيات الجديدة؛ وتقديم الدعم يف مجال بناء قدرات
الدول األعضاء؛ وتوفري الخدمات التحليلية؛ وهي ت ُعد أيضاً
املنسقة وغريها من الربامج
مساندا ً أساسياً لألنشطة البحثية َّ
امليدانية .وهذه املختربات متخصصة يف مجال أنشطة البحث
والتطوير ونقل األساليب النووية وما يتصل بها يف مجال

علوم الرتبة ،وتحسني السالالت النباتية ،واإلنتاج الحيواين
وصحة الحيوان ،ومكافحة اآلفات الحرشية ،وسالمة األغذية.
وضمن النطاق العريض من األعامل املنوطة بها ،توفر املختربات
أيضاً التدريب للعلامء عرب املنح الدراسية الفردية والدورات
التدريبية األقاليمية والجامعية يف تخصصات مختلفة .ويتلقى
العلامء التدريب وينخرطون يف أنشطة البحث والتطوير
التطبيقية من أجل استحداث التكنولوجيات ومواءمتها ونقلها
مبا يناسب االحتياجات املحلية وبيئات معينة .وتوفر املختربات
أيضاً خدمة تحليل العينات للدول األعضاء التي تفتقر إىل
القدرات الالزمة لتنفيذ مثل هذه التحاليل بنفسها ،ويف العادة
تحلل املختربات مئات العينات سنوياً.
املنسقة،
وتس ّهل اآلليات املختلفة ،مثل املشاريع البحثية َّ
عمل الشعبة املشرتكة أكرث فأكرث لدعم البلدان النامية يف حل
مشكالت عملية ذات أهمية اقتصادية عرب تقديم الخدمات
التقنية واالستشارية إىل جانب املعدات ومشورة الخرباء
املنسقة آلية تنفيذ مهمة
والتدريب .ومتثل املشاريع البحثية َّ
لتمكني معاهد البحوث الزراعية الوطنية من تحقيق أهداف
بحثية محددة مبا يتساوق مع برنامج عمل الفاو والوكالة.
وشهدت الرشاكة املشرتكة نجاحات عدة يف مسائل إشكالية
متعددة لو مل يتم التصدي لها لرتتبت عليها انعكاسات كارثية
عىل الصعيد العاملي .ومن بني تلك النجاحات:
•خلو العامل من مرض الطاعون البقري
•استخدام حث الطفرات الستحداث أصناف من
املحاصيل مقاوِمة ملرض الصدأ األسود لسيقان القمح
الذي يُدعى .Ug99
•استئصال ذبابة تيس تيس يف جزيرة زنزيبار ،تنزانيا
•تأسيس شبكة املختربات التحليلية اإلقليمية
لسالمة األغذية.
ِ
املقتصدة للامء يف سبعة بلدان أفريقية.
•الزراعة

املدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية يوكيا أمانو واملدير العام
للفاو خوسيه غرازيانو دا سيلفا
يوقعان “الرتتيبات املنقَّحة”
فيام يتصل بعمل الشبعة
املشرتكة بني الفاو والوكالة
خالل الدورة الثامنة والثالثني
ملؤمتر الفاو التي انعقدت باملقر
الرئييس للفاو يف روما ،إيطاليا،
يف  19حزيران/يونيه .2013
(مصدر الصورة :كونليث برادي ،الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

وعىل مدار خمسة عقود تقريباً ،صبَّت األنشطة التي تدعمها
الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة يف أنحاء العامل يف منفعة
الدول األعضاء بشكل بارز من خالل مساعدتها يف تعزيز
اإلنتاج الزراعي واألمن الغذايئ وسالمة األغذية .ومن املؤكد أن
مثل هذا النموذج من التعاون ضمن منظومة األمم املتحدة
سيواصل تحقيق نجاحات يف األعوام املقبلة.

آبها ديكسيت ،مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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