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كيف تساهم الوكالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بقلم نيكول جاويرث وميكلوس غاسبار
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 للتدريب عىل االختبارات غري املتلفة(

السبعة أهداف  املستدامة  التنمية 

من  مجموعة  هي  عرش 

العامة  الجمعية  عليها  اتفقت  التي  الغايات 

وهي   .2015 أيلول/سبتمرب  يف  املتحدة  لألمم 

تهدف إىل تحفيز العمل خالل السنوات الخمس 

حرجة  أهمية  ذات  مجاالت  يف  املقبلة  عرشة 

بالنسبة لإلنسانية وكوكب األرض. وهي توازن 

بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: االقتصادي 

واالجتامعي والبيئي.

السلمية  النووية  التكنولوجيا  الوكالة  وتجعل 

متاحة لدولها األعضاء يف العديد من امليادين، مبا 

يف ذلك الطاقة والصحة البرشية واإلنتاج الغذايئ 

وإدارة املياه وحامية البيئة، وجميعها مجاالت 

هامة معرتف بها يف أهداف التنمية املستدامة.

والتكنولوجيا  العلوم  دور  عىل  الضوء  وإللقاء 

النووية، وبالتايل دور الوكالة، يف بعض املجاالت 

التي تغطيها أهداف التنمية املستدامة، ترد فيام 

م بها الوكالة الدعم  ييل ملحة عن الكيفية التي تقدِّ

للبلدان يف استخدام التقنيات النووية والنظريية. 

ومن املتوقع أن يتكاثف هذا العمل عىل ضوء 

أهداف التنمية املستدامة، وسيساعد عىل جعل 

العامل أقرب إىل تحقيق األهداف ذات الصلة.

كثريا ما تكمن جذور 

الجوع وسوء التغذية 

األمن  م  نعدا ا يف 

والتحديات  الغذايئ 

ويتسببان  الزراعية، 

يف تدين الرفاهية وتأزم االقتصادات. ومن خالل 

الوكالة ورشاكتها مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو(، تعمل عدة بلدان حول 

والزراعة  الغذايئ  األمن  تحسني  عىل  العامل 

لحامية  والنظريية  النووية  التقنيات  باستخدام 

النباتات من اآلفات الحرشية والستيالد أصناف 

حيث  من  أفضل  تكون  النباتات  من  جديدة 

األمراض و/أو  املحصولية و/أو مقاومة  الغالل 

هذه  أخرى  بلدان  وتستخدم  الجفاف.  ل  تحمُّ

التقنيات لحامية صحة ماشيتها وتعزيز التناسل. 

مثل  بلدانًا  الوكالة  تساعد  املثال،  سبيل  فعىل 

السنغال عىل استخدام تقنية الحرشة العقيمة يف 

استئصال ذبابة تيس تيس التي كانت تقيض عىل 

أعداد كبرية من املاشية. 

وعند تحضري املواد الغذائية لالستهالك، يساعد 

التشعيع عىل ضامن جودتها وسالمتها. ومبساعدة 

التشعيع  البلدان  بعض  تستخدم  الوكالة،  من 

كن أن تكون ضارة  للقضاء عىل البكترييا التي يمُ

وللقضاء عىل اآلفات الحرشية غري املرغوب فيها، 

يف  استخدامها  من  أخرى  بلدان  تستفيد  بينام 

متديد فرتة صالحية األغذية. 

وكثريا ما يؤدي انعدام األمن الغذايئ والتحديات 

الغذائية إىل الجوع وسوء التغذية. وباستخدام 

املهنيون  يستطيع  املستقرة،  النظائر  تقنيات 

الصحيون رصد تركيب الجسم ومدخوله الغذايئ 

وامتصاصه لألغذية، بغية تحسني فهم تعقيدات 

املعالجة  تدابري  كانت  إذا  وما  التغذية  سوء 

والوقاية تتسم بالفعالية.

تحقيق  يكن  وال 

مة  ملستدا ا لتنمية  ا

الصحة  كانت  إذا 

ء  جرا من  ين  تعا

وظروف  ض  مرا أ

صحية موِهنة. وللمساعدة عىل تحقيق هدف 

إحداث تخفيض  املتمثل يف  املستدامة  التنمية 

بنسبة الثلث يف الوفيات الناجمة عن األمراض 

غري املعدية فإنَّ الوكالة يف وضع جيِّد يكِّنها من 

مساعدة البلدان عىل التصدي بنجاح للرسطان 

ملكافحة  شاملة  برامج  وضع  عىل  مبساعدتها 

الرسطان، وإنشاء مرافق الطب النووي والعالج 

اإلشعاعي لألورام، وكذلك دعم تعليم وتدريب 

عمل  ويساهم  املتخصصني.  الصحيني  املهنيني 

الوكالة يف تحسني مكافحة الرسطان والحصول 

عىل الرعاية يف كل أنحاء العامل. 

استخدام  تحسني  عىل  كذلك  الوكالة  وتعمل 

املرافق وموثوقيتها، مبا يشمل مفاعالت البحوث 

التي تنتج النظائر املشعة املنقذة للحياة، وعىل 

دعم البلدان يف الحد من تعرض املرىض املفرط 

لإلشعاعات خالل اإلجراءات الطبية. 

وبوجود إمكانية أكرب للحصول إىل اإلشعاعات 

تستطيع  النووي،  الطب  تكنولوجيات  وعىل 

البلدان أيضا أن تزيد من دقة تشخيص ومعالجة 

الدموية،  واألوعية  القلب  مرض  مثل  أمراض 

وكذلك رصد وتقييم ظروف صحية مثل السل 

وغريه من حاالت العدوى. 

 القضاء التام 2  
عىل الجوع

الصحة الجيدة  3  
والرفاه
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العلامء  اآلن  يستطيع  املثال،  سبيل  وعىل 

غواتيامال،  يف  الصحي  املجال  يف  والعاملون 

أسباب  تحديد  النووية،  التقنيات  مبساعدة 

مبا  البلد،  أطفال  لدى  التغذية  سوء  وعواقب 

يكِّن صانعي السياسات من وضع اسرتاتيجيات 

ملكافحة السمنة والتقزُّم. وتدعم الوكالة كذلك 

املبكر عن  الكشف  قدرات  تطوير  البلدان يف 

البرش،  إىل  الحيوان  من  تنتقل  التي  األمراض 

مثل اإليبوال.

أسايس  عنرص  واملاء 

تزايد  ومع  للحياة. 

سع  تو و ن  لسكا ا

أضحى  االقتصادات، 

نية  مكا إ فري  تو

الحصول عىل املياه النظيفة املأمونة أمرًا ال بد 

منه. وتلقي التقنيات النظريية الضوء عىل عمر 

البلدان، مثل  املياه وجودتها. وتستخدم بعض 

اإلدارة  لتنفيذ خطط  التقنيات  هذه  الربازيل، 

االستخدام  أجل  من  املياه،  ملوارد  املتكاملة 

والنظم  املياه  وحامية  للموارد  املستدام 

اإليكولوجية املتصلة بها، بينام تستخدم بلدان 

وتحسني  املياه  شح  ملعالجة  البيانات  أخرى 

إمدادات املياه العذبة. 

يف  املزارعني  مساعدة  الوكالة  عمل  ويشمل 

أفريقيا عىل استخدام مواردهم املائية الشحيحة 

بكفاءة، من خالل التقنيات النووية والنظريية، 

األوسط  الرشق  يف  النظائر  مختربات  وإنشاء 

واملساعدة عىل  الجوفية،  املياه  موارد  لدراسة 

يف  املياه  وإدارة  استخدام  سياسات  تطوير 

منطقة الساحل. 

املياه يثل  تلوث  فإن  تأثريه  للمجتمع  أن  ومبا 

كذلك أحد التحديات. وبدعم من الوكالة، تلجأ 

النووية  التكنولوجيا  إىل  اآلن  البلدان  بعض 

ملعالجة مياه املجاري الصناعية وتقليص امللوِّثات 

أمانا  املاء أكرث  املاء، مبا يجعل  وتحسني جودة 

إلعادة استخدامه.

والحصول عىل طاقة 

وموثوقة  نظيفة 

لتكلفة  ا وميسورة 

رشط مسبق لتحقيق 

القتصادي  ا لنمو  ا

املستدام وتحسني الرفاه البرشي، األمر الذي يؤثِّر 

يف الصحة والتعليم وفرص العمل. وتحفز الوكالة 

استخدام القوى النووية بكفاءة وأمان عن طريق 

دعم الربامج النووية القامئة والجديدة يف جميع 

أنحاء العامل، وتحفيز االبتكار، وبناء القدرات يف 

مجال تخطيط وتحليل الطاقة ويف مجال إدارة 

الوكالة  وتساعد  النووية.  واملعارف  املعلومات 

املتزايدة عىل  للطلبات  البلدان عىل االستجابة 

الطاقة ألغراض التنمية، وتعمل يف الوقت ذاته 

عىل تحسني األمن النووي وتقليص اآلثار البيئية 

والصحية والحد من تغري املناخ. 

وتدعم الوكالة البلدان التي تنظر يف استحداث 

أو توسيع قدراتها الخاصة بتوليد القوى النووية 

عرب  هها  وتوجِّ فتساعدها  لذلك،  تخطط  والتي 

جميع مراحل العملية من أجل استخدام القوى 

النووية بصورة مأمونة وآمنة.

وتشكِّل التكنولوجيات 

ملتطورة  ا عية  لصنا ا

ح  لنجا ة  كيز ر

القوية  االقتصادات 

املتقدمة  البلدان  يف 

العلوم  وتستطيع  سواء.  حد  عىل  والنامية 

أن  الخصوص  وجه  عىل  النووية  والتكنولوجيا 

تسهم إسهاًما كبريًا يف تحقيق النمو االقتصادي، 

ولها دور هام يف دعم التنمية املستدامة. 

ومبساعدة من الوكالة، عملت بعض البلدان عىل 

باستخدام  لصناعاتها  التنافسية  القدرة  زيادة 

هذه التكنولوجيات إلجراء االختبارات غري املتلفة 

يف مجال األمان والجودة، واستخدام تكنولوجيات 

التشعيع لتحسني ديومة املنتجات، من إطارات 

األجهزة  ومن  األنابيب  خطوط  إىل  السيارات 

الطبية إىل الكوابل. 

الصناعي  االختبار  ساهم  املثال،  سبيل  فعىل 

قطاع  قدرة  النووية يف  التكنولوجيا  باستخدام 

البلد  وبنى  املنافسة.  عىل  ماليزيا  يف  التصنيع 

لنفسه سوقا متخصصة يف هذا املجال يف جنوب 

رشق آسيا، متيحا للمصنِّعني يف البلدان املجاورة 

خدمات االختبار غري املتلف باستخدام األجهزة 

النووية. 

ن التشعيع أيضا االستدامة الصناعية عن  ويحسِّ

من  البيئي  األثر  تقليص  املساعدة عىل  طريق 

خالل معالجة غازات املداخن يف محطات توليد 

خالل  ومن  الفحم  بحرق  تعمل  التي  القوى 

تحديد مسارات التلوث يف الهواء.

لعلوم  ا وتستطيع 

ذلك  مبا يف  النووية، 

أن  النووية،  القوى 

ًما  ها دوًرا  تؤدي 

تغري  من  الحد  يف 

املناخ ويف التكيف معه. وتعترب القوى النووية، 

إىل جانب طاقة الرياح والطاقة املائية، إحدى 

االنبعاثات  من  قدر  أقل  ذات  التكنولوجيات 

وتعمل  الكهرباء.  لتوليد  املتاحة  الكربونية 

الوكالة عىل زيادة الوعي العاملي بدور القوى 

املياه النظيفة  6  
والنظافة الصحية

طاقة نظيفة  7  
وبأسعار معقولة

الصناعة واالبتكار  9  
والهياكل األساسية

العمل 13 
املناخي
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سيام  وال  املناخ،  بتغري  يتعلق  فيام  النووية 

الذي  بالدور  السليم  االعرتاف  ضامن  محاولة 

تؤديه  والذي  تؤديه  أن  النووية  للقوى  يكن 

فعال يف مساعدة البلدان عىل تقليص انبعاثات 

غازات الدفيئة فيها. 

وتشكِّل القوى النووية ركيزة هامة للعديد من 

اسرتاتيجيات البلدان يف مجال تغري املناخ، وينظر 

عدد متزايد من البلدان يف القوى النووية ضمن 

حافظات استثامراتها الوطنية الخاصة بالطاقة. 

وتستطيع العلوم والتكنولوجيا النووية أداء دور 

حيوي يف مساعدة البلدان عىل التكيُّف مع عواقب 

تغري املناخ. وبدعم من الوكالة، أفىض استخدام 

التقنيات النووية إىل تحسني مكافحة الفيضانات يف 

الفلبني، وتطوير تقنيات ري جديدة يف مناطق 

أصناف  واستحداث  كينيا،  يف  الجفاف  متزايدة 

جديدة من بذور القمح يف أفغانستان قادرة عىل 

النمو يف ظروف بيئية قاسية.

املحيطات  وتحتوي 

عىل نظم إيكولوجية 

واسعة مليئة بالحياة 

هي  و  ، ية لبحر ا

أهمية  ذو  مصدر 

سبل  لتأمني  البحر  عىل  يعتمدون  ملن  حيوية 

ومن  كليهام.  أو  اليومية  تغذيتهم  أو  عيشهم 

أجل إدارة املحيطات وحاميتها بصورة مستدامة، 

تستخدم  الساحلية،  املجتمعات  ثم دعم  ومن 

عدة بلدان التقنيات النووية والنظريية، بدعم 

من الوكالة، لتحسني فهم ورصد صحة املحيطات 

وظواهر بحرية مثل تحّمض املحيطات وتكاثر 

الطحالب الضارة. 

استخدام  األعضاء عىل  الدول  الوكالة  وتساعد 

املحيطات،  تحّمض  لقياس  النووية  التقنيات 

ء  للعلام موضوعية  ت  معلوما م  وتقدِّ

واالقتصاديني وصانعي السياسات من أجل اتخاذ 

قرارات مستنرية. 

واإلقليمية  الوطنية  املختربات  شبكات  أنَّ  كام 

والدولية التي أمُنِشئت من خالل التنسيق الذي 

تقوم به الوكالة تمُتيح للعديد من البلدان سبياًل 

لتحليل  رئيسية  موارد  العلمي، ومتثل  للتعاون 

ثات البحرية. ورصد الشوائب وامللوِّ

يؤدي  أن  ويكن 

هور  وتد لتصحر  ا

األرايض وتآكل الرتبة 

ة  حيا تعريض  إىل 

عيشهم  الناس وسبل 

للخطر. وتوفِّر التقنيات النظريية تقييامت دقيقة 

لتآكل الرتبة وتساعد عىل تحديد وتعقب البؤر 

النشطة لتآكل الرتبة، فتوفِّر أداة هامة لعكس 

هذه  وتشمل  الرتبة.  وإصالح  األرايض  تدهور 

التي  املتساقطة،  املشعة  النويدات  التقنيات 

تساعد عىل تقييم معدالت تآكل الرتبة، وتحليل 

النظائر املستقرة مبركبات معيَّنة، الذي يمُستخدم 

لتحديد منشأ الرتبة املنجرفة. وعالوة عىل ذلك، 

تدعم الوكالة الدول األعضاء يف الوفاء بالتزاماتها 

املتعلقة مبكافحة التصحر. 

هذه  يف  الوكالة  مه  تقدِّ الذي  الدعم  ويساعد 

جمع  عىل  البلدان  من  العديد  املجاالت 

لصوغ  التقنيات  هذه  باستخدام  املعلومات 

املامرسات الزراعية الرامية إىل استخدام األرايض 

استخداًما أكرث استدامة. ويساهم ذلك يف زيادة 

ن يف الوقت ذاته أساليب حفظ  الدخل، ويمُحسِّ

اإليكولوجية  والنظم  املوارد  وحامية  الرتبة 

والتنوع البيولوجي. 

ويستخدم املزارعون يف بلدان نامية مثل فييت 

الرتبة  تآكل  لتحديد مصدر  األدوات  نام هذه 

الذي يصيب مزارعهم، فتتيح لهم إمكانية إنقاذ 

مزارعهم وزيادة دخلهم.

الرشاكات  وإقامة   

األعضاء  الدول  مع 

أنشطة  صميم  من 

أنَّ  كام  لوكالة.  ا

التعاون الوثيق بني 

من  وغريها  املتحدة  األمم  ومنظامت  الوكالة 

املدين  املجتمع  ومنظامت  الدولية  املنظامت 

تقدمه  الذي  الدعم  أثر  تعظيم  عىل  يساعد 

يف  األعضاء  الدول  أولويات  لتحقيق  الوكالة 

مجال التنمية.

مت الوكالة الدعم من خالل  ويف عام 2014، قدَّ

برنامجها للتعاون التقني إىل 131 بلًدا وإقلياًم. 

ومن  رشكائها،  مع  بالتعاون  الوكالة،  وتعمل 

ومراكز  املوارد  ملؤسسات  عاملية  شبكة  بينهم 

التعاون اإلقليمية، عىل ترويج صنع السياسات 

عىل  الحصول  وإمكانية  العلوم  إىل  استناًدا 

التكنولوجيا واالبتكار. 

الرشاكات  مثل  العريقة،  الرشاكات  أن  كام 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  القامئة 

املتحدة )الفاو( ومنظمة الصحة العاملية، تتيح 

للمنظامت الدولية تجميع مهاراتها ومواردها يف 

لدعم  منها  منها ووالية كل  مجاالت خربة كل 

الدول األعضاء.

ولضامن أن تكون املساعدة التي تقدمها الوكالة 

مة لتلبية االحتياجات واألولويات املحددة  مصمَّ

التي تخص املستفيدين منها، وأنها مستدامة عىل 

األجل الطويل، تستند األنشطة إىل املشاورات 

90 دولة  أكرث من  األعضاء. وهناك  الدول  مع 

د  عضًوا لديها بالفعل أطر برنامجية قمُطرية تحدِّ

مجاالت التعاون مع الوكالة عىل دعم أولوياتها 

التنموية الوطنية.

كذلك  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  وتتبادل 

من  مامرساتها  وأفضل  وتكنولوجياتها  معارفها 

مبا   - اإلقليمية  التقني  التعاون  مشاريع  خالل 

فيها االتفاقات اإلقليمية/التعاونية - واملشاريع 

البحثية املنسقة، واملشاريع املتعلقة مبختربات 

الوكالة عىل ترويج  الوكالة املتخصصة. وتعمل 

وتسهيل التعاون الثنايئ والتعاون فيام بني بلدان 

واملواضيعي  اإلقليمي  دون  والتعاون  الجنوب 

فيام بني البلدان والجهات الرقابية واملؤسسات.

 الحياة14 
تحت املاء

 الحياة15 
يف الربّ

 عقد الرشاكات17 
لتحقيق األهداف


