اإلسهام يف األمن الغذايئ يف سياق تغري املناخ
منذ

تأسيس املختربات التابعة إلدارة العلوم والتطبيقات
النووية بالوكالة يف زايربسدورف يف عام ،1962
ازداد تعداد سكان العامل من  3.14مليار نسمة إىل  7.15مليار
نسمة ،وأدى ما سبق ،مقروناً باستمرار تسارع عجلة التصنيع
والتنمية االقتصادية ،إىل تزايد الطلب عىل الغذاء يف العامل.
وهذا بدوره ألقى أعبا ًء ثقيلة عىل املوارد الطبيعية وسلسلة
اإلنتاج الزراعي .كام تفاقمت التحديات املحيقة بسالمة
األغذية واألمن الغذايئ بسبب تأثريات تغري املناخ ،ذات
التداعيات العاملية ،وهو األمر الذي أشار إليه التقرير الصادر
يف آذار/مارس  2014عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ املنبثقة عن األمم املتحدة.
وتشمل تأثريات تغري املناخ ارتفاع درجات الحرارة والجفاف
وتزايد الظواهر الجوية القاسية عىل نحو يفوق املعتاد وتزايد
ملوحة الرتبة واآلثار الوخيمة ملا سبق عىل اإلنتاج الزراعي.
ومن بني أهم ما تركز عليه املختربات الخمسة التابعة للشعبة
املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف
األغذية والزراعة يف زايربسدورف مساعدة الدول األعضاء يف
التكيف مع تلك اآلثار والتخفيف من حدتها .وينصب اهتامم
تلك املختربات عىل تعزيز األمن الغذايئ وسالمة األغذية
باالستعانة بالعلوم والتكنولوجيا النووية.

والكشف عنها .وميكن تطوير مثل تلك الطفرات إىل سالالت
جديدة من النباتات قادرة عىل النمو يف ظل ظروف قاسية
مثل الجفاف ودرجات الحرارة املرتفعة وملوحة الرتبة العالية.
ويزداد انتشار مثل هذه الظروف غري املؤاتية بسبب تغري
املناخ .ويف عدد من الدول األعضاء ،تساعد السالالت الجديدة
من النباتات املزارعني يف زيادة إنتاج املحاصيل .ويسهم ذلك،
بدوره ،يف تحقيق دخل أفضل وتعزيز األمن الغذايئ رغم
املصاعب املتزايدة املرتتبة عىل تغري املناخ.
وتنجم قرابة  %22من جميع انبعاثات غازات الدفيئة عن
اإلنتاج الزراعي ،بينام يتسبب اإلنتاج الحيواين يف نسبة تقارب
 %80من تلك االنبعاثات .ويف ضوء الزيادة الثابتة يف الطلب
عىل املنتجات الحيوانية ،قد تكون الرثوة الحيوانية مبثابة
وسيلة للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز األمن الغذايئ ،إذ
توفر سبل العيش لقرابة مليار شخص .بيد أن تزايد اإلنتاج
الحيواين سيؤدي إىل زيادة انبعاثات غازات الدفيئة يف حال
عدم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدتها .ويُجري مخترب
اإلنتاج الحيواين والصحة الحيوانية أنشطة بحث وتطوير
تنطوي عىل تقنيات نووية وتقنيات مرتبطة باملجال النووي
لتحسني اإلمكانات الوراثية للسالالت املحلية من أجل االرتقاء
بإنتاجية وصحة الحيوان إىل أبعد حد ممكن .وميكن تطبيق
تلك التقنيات لرتبية ماشية تنتج غازات دفيئة أقل وتكون
أكرث تحمالً لدرجات الحرارة العالية وظروف الجفاف التي قد
تنجم عن تغري املناخ.

وتستحوذ الزراعة عىل ما يقارب  %70من استهالك املاء
يف العامل .وحيث إن تغري املناخ قد يتسبب يف الجفاف أو
تباينات يف جودة املياه بسبب األحوال الجوية القاسية ،فإن
من األهمية مبكان استخدام هذا املورد بكفاءة .ويساعد
مخترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية املحاصيل الدول األعضاء
يف استخدام التقنيات النووية لتحقيق أفضل مستويات
الحفاظ عىل املياه يف املزارع وتحسني طرق الري من أجل
إنتاج محاصيل أكرث وتعزيز كفاءة استخدام املياه .وعالو ًة عىل
ذلك ،يبني املخترب املذكور قدرات الدول األعضاء يف مجال
رصد وتقييم تداعيات تغري املناخ والتأثريات املتباينة لذلك عىل
تآكل الرتبة ،وتدهور األرايض ،وامللوحة ،ونضوب املغذيات.
ويشمل ما سبق استحداث مامرسات ذكية مناخياً تعزز صمود
الرتبة يف مواجهة التأثريات املناخية ،وتزيد يف الوقت ذاته
إنتاجية الرتبة وقدرتها عىل اختزان الكربون ،وتقلل انبعاثات
غازات الدفيئة من األرايض الزراعية.

وباملثل ،تتسبب درجات الحرارة املرتفعة يف تزايد اإلصابة
باألمراض الحيوانية العابرة للحدود واتساع توزيعاتها
الجغرافية ،ومثل تلك األمراض قد تؤثر يف املاشية واإلنسان.
ويعزز مخترب اإلنتاج الحيواين والصحة الحيوانية ،من خالل
عمله يف تطوير أدوات تشخيصية رسيعة االستجابة ولقاحات
حيوانية للتصدي لتفيش األمراض ،قدرات الدول األعضاء يف
االستجابة لتهديدات األمراض الجديدة التي قد ترتتب عىل
تغري املناخ .وكام أن درجات الحرارة املرتفعة توسع التوزيعات
الجغرافية لألمراض الحيوانية ،فإنها أيضاً تعزز بقاء العديد من
اآلفات الحرشية يف مناخات كانت يف السابق قاسية بالنسبة
لها .وباستطاعة مثل هذه اآلفات أن تتلف املحاصيل وأن تنقل
األمراض التي تتهدد املاشية واإلنسان.

ويقوم مخترب تحسني السالالت النباتية وصفاتها الوراثية
بأنشطة متممة ملا سبق ،حيث يستعني بالتكنولوجيات
النووية يف حث الطفرات املفيدة يف النباتات املحصولية

ولإلسهام يف مكافحة مثل هذه الحرشات ،يساعد مخترب
مكافحة اآلفات الحرشية الدول األعضاء يف تطوير ونقل تقنية
الحرشة العقيمة .وتقوم هذه التقنية عىل الرتبية الكثيفة
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تدريب علامء الدول األعضاء
يف مخترب حامية األغذية والبيئة
يف مجال استخدام تقنيات
املقتفيات اإلشعاعية إلدارة
املخاطر املتصلة مبخلَّفات
مبيدات اآلفات يف األغذية.
(مصدر الصورة :دين كاملا/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

حاصلون عىل منح دراسية من
الوكالة يتلقون تدريباً ميدانياً
عىل يد أحد علامء الرتبة يف
مخترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية
املحاصيل يف زايربسدورف.
(مصدر الصورة :دين كاملا/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

للحرشات وتعقيم الذكور منها قبل إطالقها بأعداد هائلة يف
الربية لتتكاثر مع إناث الحرشات الربية لكن دون أن تتناسل.
وينتج عن ذلك تقليص األعداد اإلجاملية لآلفات الحرشية
املسته َدفة .وتكون تقنية الحرشة العقيمة فائقة الفعالية عند
اقرتانها بتدابري أخرى ملكافحة اآلفات الحرشية ،مثل املكافحة
البيولوجية ،ورش املبيدات الحرشية ،وغريها من أساليب كبح
الحرشات .وتزداد أهمية تقنية الحرشة العقيمة يف مجال
مكافحة تجمعات البعوض .فالعديد من املناطق املتأثرة
باألمراض التي ينقلها البعوض يقع ضمن مناطق حرضية
مأهولة بالسكان ،وبات البعوض ينترش نحو مساحات جديدة
قادر عىل البقاء بها .ومن بني األولويات الراهنة ملخترب مكافحة
اآلفات الحرشية التصدي لهذا التحدي بالذات باالستعانة
بتقنية الحرشة العقيمة.
ويؤثر تغري املناخ وتقلباته أيضاً يف كيفية إدارة األمن
توسع
الغذايئ ،وكذلك سالمة األغذية وجودتها .ومع ّ
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التوزيعات الجغرافية لآلفات الحرشية ولألمراض الحيوانية،
يتم استخدام املزيد من مبيدات اآلفات ملكافحة تجمعات
الحرشات ،فيام يتم الحفاظ عىل صحة الحيوانات باستخدام
مضادات امليكروبات وغريها من املواد الدوائية ذات الصلة.
كذلك تتسبب التحوالت يف الحرارة والرطوبة يف انتشار أكرب
للفطريات املنتجِة للسموم ،التي قد تؤدي إىل وجود أكرب
للسموم يف األغذية .وبدون تقنيات الرصد والقياس املناسبة،
قد تدخل مخلَّفات كل تلك املواد املنطوية عىل أرضار محتملة
يف السلسلة الغذائية وتهدد صحة اإلنسان .ويساعد مخترب
حامية األغذية والبيئة الدول األعضاء يف استخدام التقنيات
النووية والنظائرية يف رصد وقياس وجود أي مل ِّوثات محتملة،
وتتبُّع منشأ تلك املل ِّوثات .األمر الذي يحمي املستهلكني
ويساعد املنتجني أيضاً يف زيادة صادراتهم من خالل ضامن
االمتثال للوائح سالمة األغذية املتبعة يف البلدان املستورِدة.
كل من املختربات بنجاح الحتياجات الدول
ويستجيب ٌ
األعضاء يف مجال تعزيز األمن الغذايئ وسالمة األغذية عرب
صوغ استجابات فعالة للتأثريات والتحديات الواسعة النطاق
لتغري املناخ .وبذلك ،تثبت املختربات عىل الدوام اإلمكانات
والقدرات التي تتسم بها العلوم والتكنولوجيا النووية عىل
صعيد تعزيز التنمية االجتامعية واالقتصادية للدول األعضاء.

إدارة العلوم والتطبيقات النووية التابعة للوكالة

