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“ويمكن للعلوم النووية، بما 
فيها القوى النووية، أن تلعب 
دوراً هاماً سواء في التخفيف 

من آثار تغيُّر المناخ أو التكيُّف 
معه.”

 — السيد يوكيا أمانو، 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

مكافحة تغيُّر المناخ: الفرق الذي تُْحدثُه العلوم 
والتكنولوجيا النووية

املناخ هو أكرب تحٍد بيئي يف عرصنا. ويف الوقت تغيرُّ 

الذي تستعد فيه الحكومات يف جميع أنحاء العامل 

املناخ خالل  بشأن  قانونياً  اتفاق عاملي ملزم  للتفاوض عىل 

مؤمتر األمم املتحدة املعني بتغيرُّ املناخ الذي سيعقد يف باريس 

يف نهاية السنة، من املهم االعرتاف مبا ميكن أن تسهم به العلوم 

والتكنولوجيا النووية يف مكافحة تغيرُّ املناخ.

وميكن للعلوم النووية، مبا فيها القوى النووية، أن تلعب دوراً 

هاماً سواء يف التخفيف من آثار تغيرُّ املناخ أو التكيرُّف معه.

التخفيف من اآلثار
تشكِّل القوى النووية جنباً إىل جنب مع قوى الرياح والقوى 

الكهرباء  لتوليد  املتاحة  التكنولوجيات  أكرث  إحدى  املائية 

انخفاضاً يف الكربون. ووفقاً آلخر إحصاءات توقعات الطاقة 

يف العامل، حال استخدام القوى النووية بالفعل دون انبعاث 

ما يقرب من 56 غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون منذ عام 

1971، أي ما يعادل سنتني من االنبعاثات العاملية باملعدالت 

الحالية. وميثل ذلك إنجازاً بالغ األهمية ويكشف عن إمكانات 

القوى النووية يف التخفيف من آثار تغيرُّ املناخ. 

القوى  بدور  العاملي  الوعي  زيادة  أجل  الوكالة من  وتعمل 

النووية املتعلق بتغيرُّ املناخ، ال سيام من خالل محاولة ضامن 

االعرتاف املناسب بالدور الذي ميكن للقوى النووية أن تقوم به 

يف مساعدة البلدان عىل الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

البلدان  الوكالة، متاشياً مع واليتها، مساعدة  وسوف تواصل 

عىل استخدام التكنولوجيا النووية عىل نحو مأمون وآمن وغي 

مرض بالبيئة. 

التكيُّف
بالرغم من تدابي التخفيف التي نُفِّذت يف عدد من البلدان، 

بات االحرتار العاملي واقعاً فعلياً ينطوي عىل عواقب وخيمة 

يف أنحاء كثية من الكوكب. 

مجلة  اإلصدار من  الواردة يف هذا  املقاالت  يتبنينَّ من  وكام 

بدور  تقوم  أن  النووية  والتكنولوجيا  للعلوم  ميكن  الوكالة، 

حيوي يف مساعدة البلدان عىل التكينَّف مع عواقب تغيرُّ املناخ. 

وما السيطرة عىل الفيضانات بشكل أفضل يف الفلبني، وتطوير 

الجفاف،  املتزايدة  كينيا  مناطق  يف  للري  جديدة  تقنيات 

القطب  املناخ يف  تغيرُّ  أثر  لقياس  الجديدة  والتكنولوجيات 

الجنويب، سوى نزر يسي من املجاالت التي يحقق فيها الدعم 

م من الوكالة فرقاً حقيقياً. املقدنَّ

ويعتمد التقدم العلمي اعتامداً كبياً عىل ذكاء األفراد امللتزمني 

وِحميَة حامسهم. ونحن فخورون بعمل العلامء الذين يعكفون، 

مبساعدة من الوكالة، عىل تطوير أصناف جديدة من النباتات 

ن  بلدانهم. ويحسِّ ة يف  املتغيِّ املناخية  أكرث مالءمة للظروف 

عمل زمالء الوكالة يف أفغانستان وموريشيوس وباكستان الذين 

نسلط الضوء عليهم يف هذا العدد، حياة املزارعني الذين لوال 

ذلك لهددت آثار تغيرُّ املناخ موارد رزقهم وأمنهم الغذايئ.

م العلوم والتكنولوجيا النووية  وكام تثبت هذه األمثلة، تقدِّ

إسهامات كبية يف التنمية املستدامة يف جميع أنحاء العامل. 

ويحدوين األمل يف أن يعرتف املشاركون يف محادثات املناخ 

بباريس بقيمتها. 

بقلم يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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