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ملخَّص
تدعو خطة عام ٢٠٣٠ إىل إحداث رشاكة عاملية جديدة من أجل • 

التنمية، بغية تحقيق املجموعة الطموحة من أهداف التنمية 
املستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

 .٢٠١٥

الرشاكات عامل حاسم بالنسبة إىل الوكالة ل� تساعد دولها • 
األعضاء عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

يشمل التعاون مع الجهات املعنية والرشكاء إقامة رشاكات مع • 
املنظ±ت الدولية واألوساط األكاد¯ية، فضالً عن غªها من 
املؤسسات والجهات املانحة، ¸ا يف ذلك من القطاع الخاص.

مقدمة
تعمل الوكالة عىل نحو وثيق مع الدول األعضاء، ووكاالت األمم 

املتحدة، واملنظ±ت البحثية واملجتمع املد¿ من أجل الرتويج 
 .Áللتطبيق العميل والسلمي للتقنيات النووية يف جميع أنحاء العا
ويدعم هذا التعاون الدول األعضاء يف ما تبذله من جهود لتحقيق 
أولوياتها اإلÆائية، ¸ا يشمل أهداف التنمية املستدامة. فالرشاكات 

توّسع من نطاق ما تقّدمه الوكالة من خدمات إÆائية، وتُضاعف 
من املزايا املتأتية من مشاريع التعاون التقني. 

وإّن أكÎ من نصف أنشطة برامج الوكالة للتعاون التقني التي يتم 
تنفيذها يف الدول األعضاء، بالرشاكة مع منظ±ت األمم املتحدة 

األخرى، تتناول مجاالت مثل الصحة البرشية، واألغذية والزراعة، 
واملياه والبيئة. وبالتايل، تُعّد الرشاكات الفعالة أمراً رضورياً إلحداث 

تأثª اقتصادي واجت±عي ملموس يف الدول األعضاء. وعىل مدى 
السنوات الـ٦٠ املاضية، دخلت الوكالة وبرنامجها للتعاون التقني 
يف رشاكات مع العديد من املنظ±ت واملؤسسات، وأرست تعاوناً 

ناجحاً طويل األجل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
(الفاو) ومنظمة الصحة العاملية. ومن بÝ الرشكاء اآلخرين للوكالة 
وبرنامجها للتعاون التقني منظمة األمم املتحدة للطفولة، واتفاقية 

١٧- عقد الرشاكات لتحقيق األهداف

الهدف ١٧ من أهداف التنمية املستدامة: تعزيز وسائل التنفيذ 

وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. 

األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والوكالة الدولية لبحوث الرسطان، 
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وجامعة A&M يف تكساس، 

واملفوضية األوروبية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. 

العمل معاً من أجل تحقيق 
أهداف خطة عام ٢٠٣٠ وأهداف 

التنمية املستدامة
تقرُّ خطة عام ٢٠٣٠، وال سي± الهدف ١٧، بدور العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار بصفتها عوامل âكينية أساسية من أجل التنمية ك± أنها 
تويل أولوية للرشاكات باعتبارها وسيلة حاسمة للتنفيذ. ويتطلَّب 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة التعاون وال ¯كن تحقيقها ¸عزل 
عن األنشطة األخرى. 

والوكالة وبرنامجها للتعاون التقني يساعدان الدول األعضاء عىل 
تطبيق التكنولوجيا النووية للتصّدي للعديد من التحديات اإلÆائية 

املحددة يف أهداف التنمية املستدامة، ¸ا يف ذلك: القضاء عىل 
الجوع، وتوفª األمن الغذاå، وتعزيز الزراعة املستدامة؛ وض±ن 

رشاكات من أجل التقدم
كيف تتعاون الوكالة مع الرشكاء من أجل التنمية

التعاون التقني
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âتع الجميع بأÆاط عيش صحية، ال سي± من خالل تناول مسألة 
تزايد العبء الذي تشكله األمراض غª املعدية مثل الرسطان؛ 
وض±ن توافر املياه وإدارتها إدارة مستدامة؛ وتيسª تخطيط 

الطاقة وزيادة فرص الحصول عىل الطاقة؛ وإقامة صناعة وبنى 
أساسية قادرة عىل الصمود؛ والتصدي لتغªّ املناخ؛ واستخدام املوارد 

البحرية والنظم اإليكولوجية األرضية عىل نحو مستدام ¸ا يشمل 
مكافحة التصحر، وعمليات إزالة الغابات وتدهور األرايض؛ وتعزيز 

الرشاكات التي تربط بÝ العلم والتنمية.

كيف تساعد الوكالة دولها 
األعضاء؟

إّن برنامج الوكالة هو املحرك الرئييس الذي تستطيع الوكالة 
من خالله مساعدة دولها األعضاء. فهو يجمع بÝ الكفاءات 
املتخصصة التقنية واإلÆائية. وهو يعمل كأداة رئيسية لنقل 

العلوم والتكنولوجيا النووية إىل الدول األعضاء، م± يساعدها عىل 
بناء وصون وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية عىل استخدام 
التكنولوجيا النووية بفعالية من أجل التنمية. وهو يدعم بناء 

القدرات والتدريب من خالل تقديم منح دراسية وإتاحة زيارات 
علمية. وتُعزِّز حلقات العمل واالجت±عات التي تنظمها الوكالُة 

آلية اإلنجاز الخاّصة بدعم الدول األعضاء يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

الخربات يف مجال الخربات التقنية
التنمية

الرشكاء الرشكاء

الدول األعضاء

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الكفاءاِت الوطنيَة، ويدعُم برنامج التعاون التقني إقامة الشبكات، 
والتعاون في± بÝ بلدان الجنوب، والتعاون التقني في± بÝ البلدان 

النامية. وباإلضافة إىل ذلك، يدعم الربنامج أيضاً عملية رشاء 
املعدات األساسية واملواد االستهالكية، عند االقتضاء. 

وتتيح مشاريع التعاون التقني الخربات يف املجاالت التي توفر 
لها التقنيات النووية مزايا أكرب مقارنة ¸ا توفره النُّهج األخرى، أو 

ل فيها التقنياُت النوويُة الوسائَل  يف املجاالت التي ¯كن أن تكمِّ
التقليديَة بصورة مفيدة. وعىل الرغم من أن جميع الدول األعضاء 

لة للحصول عىل الدعم، فإنَّ أنشطة التعاون التقني تويل  مؤهَّ
 Áاالعتبار الواجب الحتياجات املناطق املتخلفة النمو يف العا

وأولوياتها.

هة نحو تحقيق  رشاكات ُموجَّ
النتائج

تسعى الوكالة إىل تحقيق الرشكات التي من شأنها الرتويج العت±د 
نهج اسرتاتيجي وشمويل إزاء التحديات اإلÆائية بهدف ض±ن 

التنسيق والتكامل بÝ األنشطة، والتمكÝ من التصدي للتحديات 
اإلÆائية الراهنة عىل نحو كفء ومت±سك. 
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وتهدف أنشطة الرشاكة التي تضطلع بها الوكالة إىل تعزيز التعاون 
وتكوين أوجه تآزر يف األنشطة الربنامجية من خالل ما ييل:

توسيع أساس الحوار بشأن السياسات والدعوة لها âاشياً مع • 
والية الوكالة؛

تقاسم املعلومات واملعارف والخربات؛• 

 • ªزيادة إرشاك الجهات املعنية يف عملية وضع القواعد واملعاي
في± يتعلق باالستخدام املأمون واآلمن للتكنولوجيا النووية؛

الحد من ازدواجية األنشطة والتداخل بينها، استناداً إىل أوجه • 
التكامل؛

تحسÝ عملية تحديد املشاريع والربامج، وتصميمها، وتنفيذها • 
وإدارتها، واستدامتها؛

وتقاسم وتعبئة املوارد دع±ً لتحقيق هدف مشرتك.• 

ملحة عن رشاكات ناجحة
تحس� مجايل الزراعة واألغذية 

 Ýيساعد برنامج الوكالة للتعاون التقني الدول األعضاء عىل تحس
الزراعة واألمن الغذاå، وذلك بدعم من الشعبة املشرتكة بÝ الفاو 

والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، العاملة 
منذ أمد طويل والفعالة للغاية. ويُركِّز هذا التعاون عىل دمج 

التكنولوجيات النووية والتكنولوجيات الحيوية املتصلة بها مع 
التقنيات التقليدية، م± يجمع بÝ ما لهاتÝ املنظمتÝ من واليات 

وخربات وموارد بغية توسيع نطاق التعاون بÝ البلدان األعضاء 
عىل التطبيق السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية يف مجال األغذية 

والزراعة.

وباإلضافة إىل ذلك، فإّن الوكالة تتعاون يف مجال إنتاج املحاصيل 
 Ýمع برنامج هارفست بالس وذلك من خالل الشعبة املشرتكة ب

الفاو والوكالة. وبرنامج هارفست بالس هو جزء من الربنامج 
البحثي بشأن الزراعة من أجل التغذية والصحة التابع للمجموعة 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية الذي يساعد عىل تحقيق 
إمكانات التنمية الزراعية بغية âكÝ الفقراء من مزايا صحية 
وتغذوية عىل نحو عادل بÝ الجنسÝ. واملجموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية هي رشاكة عاملية يف مجال البحوث 

الزراعية من أجل تحقيق مستقبل آمن غذائياً.

املساعدة عىل الحفاظ عىل تربة سليمة

تدعم الوكالة أيضاً الجهود العاملية الرامية للحفاظ عىل إحدى 
املوارد األساسية — وهي الرتبة. ومن خالل استخدام النظائر، تدعم 

الوكالة البلدان يف الحصول عىل معلومات حيوية عن حالة الرتبة، 
وهو ما ¯كن أن يساعدها عىل تحسÝ م±رسات إدارة الرتبة، 

وتعزيز سالمة الرتبة وإنتاجيتها. و¯كن استخدام التقنيات النظªية 
لتحديد معدالت فقدان الرتبة، وتعّقب حركة املياه واملغذيات يف 
الرتبة، وتقدير تآكل الرتبة. ولض±ن وصول هذه التكنولوجيا إىل 

مستخدميها واملستفيدين منها املحتملÝ، تقيم الوكالة رشاكات مع 
املنظ±ت التي تسعى لتحقيق أهداف م±ثلة، مع االستفادة من 

خربات وتجارب كل منظمة بغية االستفادة إىل أقىص حد من املزايا 
الطويلة األجل. 

ويف نيسان/أبريل ٢٠١٣، وقّعت الوكالة عىل ترتيبات عملية مع 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، تشمل تعاوناً يف مجال 

التدريب ومبادرات يف مجال بناء القدرات بغية التصدي، من خالل 
استخدام التقنيات النووية، للتحديات املتعلّقة بالتصحر والجفاف 

وتدهور األرايض.

و¯كن لصانعي السياسات توظيف البيانات التي تم جمعها 
باستخدام ما تم تطويره من خالل مشاريع التعاون التقني من 

قدرات لصياغة سياسات ناجعة للحفاظ عىل الرتبة بهدف ح±ية 
الرتبة وحتى استعادتها. وتشارك الوكالة أيضاً يف الرشاكة العاملية 

للرتبة.

تحس� التغذية

التغذية هي إحدى املجاالت األخرى التي تقّدم فيها الوكالة، من 
خالل مشاريع التعاون التقني، الدعَم الذي من شأنه بناُء قدرات 

الدول األعضاء عىل استخدام النظائر املستقرّة لتحسÝ برامج 
التغذية، ودعُم الجهود العاملية الرامية إىل تعزيز التغذية. ومن 
خالل الجمع بÝ ٥٤ بلداً بهدف تحسÝ التغذية، توفّر مبادرة 

تعزيز التغذية منصة ملجموعات الجهات املعنية من أجل زيادة 
وتحسÝ املوارد ومواءمة اإلجراءات املتخذة مع الجهود الوطنية. 

ويتم التعاون بÝ الوكالة ومبادرة تعزيز التغذية من خالل جهات 
االتصال الوطنية الخاصة بهذه املبادرة ووزارات الصحة، وذلك 

لض±ن اتساق مشاريع التغذية عىل الصعيد العاملي مع أولويات 
التغذية عىل الصعيد الوطني.
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اتخاذ إجراءات ملكافحة الرسطان   

ما فتئت الوكالة تساعد الدول األعضاء طيلة ستة عقود عىل 
التصدي للتحدي الذي تثªه رعاية مرىض الرسطان. و¸ا أن الرسطان 

برز كمشكلة صحية عاملية رئيسية، فإّن شعبة برنامج العمل من 
أجل عالج الرسطان التابعة للوكالة âّكن البلدان النامية من إدراج 

العالج اإلشعاعي والطب النووي ضمن خطط اسرتاتيجية شاملة 
ملكافحة الرسطان. ويعّزز الربنامج املشرتك بÝ منظمة الصحة 
العاملية والوكالة بشأن مكافحة الرسطان وضع وتنفيذ برامج 

وطنية شاملة ملكافحة الرسطان يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل. ويشمل ذلك تسجيل حاالت اإلصابة بالرسطان، والوقاية 

منه والكشف املبّكر عنه، وتشخيصه وعالج املصابÝ به (¸ا يشمل 
استخدام الطب اإلشعاعي)، وتوفª الرعاية التسكينية. 

الجهود الرامية إىل التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة

تتعاون الوكالة مع الرشاكة اآلسيوية السرتاتيجية التنمية املنخفضة 
االنبعاثات التي تنفذ اسرتاتيجيات التنمية املنخفضة االنبعاثات 

يف آسيا واملحيط الهادئ. ويشمل التعاون يف قطاع الطاقة مع 
الرشاكة املذكورة تطوير موارد تدريبية إلكرتونية خاصة بتخطيط 

الطاقة بانبعاثات منخفضة واستخدام األرايض بانبعاثات منخفضة، 
وتوفª مساعدة الخرباء لزيادة الوعي بشأن الدور الذي تؤديه 

التكنولوجيا النووية يف توفª البيانات واألدلة التي ¯كن استخدامها 
لدعم عملية اتخاذ القرارات في± يتعلّق بالحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة.

طاقة مستدامة

تؤدي الوكالة دوراً أساسياً يف دعم الجهود العاملية من أجل الطاقة 
املستدامة. ومن خالل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، 
تدعم الوكالة األنشطة التدريبية يف مجال تخطيط الطاقة. وقد تم 
إضفاء طابع رسمي عىل التعاون بÝ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة من خالل ترتيبات عملية وقَّعت 

عليها كلتا املنظمتان يف ٢ ترشين الثا¿/نوفمرب ٢٠١٦.

إدارة املوارد البحرية

يتم أيضاً يف إطار برنامج الوكالة للتعاون التقني تنفيذ مشاريع 
باالشرتاك مع اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي يف 

مجال إدارة املناطق الساحلية، ¸ا يشمل تنفيذ أنشطة متكاملة 
بشأن تكاثُر الطحالب الضارة وقلة األكسجÝ، واملشاركة يف دراسات 
دولية. وقد تم إضفاء طابع رسمي عىل التعاون بÝ الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية واإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي 

من خالل ترتيبات عملية وقَّعت عليها كلتا املنظمتان يف ٢٩ ترشين 
الثا¿/نوفمرب ٢٠١٠.

فالعلوم والتكنولوجيا النووية ¯كن أن تحدث تغيªاً حقيقياً في± 
يتعلّق ¸ساعدة الدول عىل تلبية احتياجاتها وأولوياتها اإلÆائية. 
ويهدف عمل الوكالة مع رشكائها يف هذا الشأن إىل تعزيز تقاسم 
املعارف، ونقل التكنولوجيا، واتخاذ القرارات عىل نحو يكون قا|اً 

عىل األدلّة. 

مة ل¢ يُنظَر فيها توصيات مقدَّ
ع الدول األعضاء ويُشّجع الرشكاء املحتملون عىل تعلّم •  تُشجَّ

املزيد ع± تضطلع به الوكالة من أنشطة إÆائية يف إطار برنامج 
الوكالة للتعاون التقني، وتقاسم املعلومات بشأن هذه األنشطة.

ع الدول األعضاء عىل العمل مع كافة الجهات املعنية •  وتُشجَّ
ذات الصلة، ¸ا يف ذلك املعاهد الوطنية واملنظ±ت املعنية التي 

¯كنها أن تستفيد من عمل الوكالة وأن تتعاون معها من أجل 
تحقيق التنمية االجت±عية واالقتصادية.

ع الدول األعضاء عىل تحديد الرشاكات مع الوكالة، ¸ا •  وتُشجَّ
يف ذلك من القطاع الخاص، التي من شأنها أن تضمن استدامة 

نتائج مشاريع التعاون التقني.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت

Ýالتصميم والتخطيط: ريتو ك

للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن الوكالة وعملها، زوروا موقعنا الشب� www.iaea.org أو تابعونا عىل 

www.iaea.org/bulletin أو اطلعوا عىل منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التايل
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