أهداف التنمية المستدامة والوكالة الدولية
للطاقة الذرية
بقلم نيكول جاويرث وميكلوس غاسبر

تلعب

الوكالة دورا ً نشطاً يف مساعدة املجتمع
الدويل عىل تحقيق األهداف الـ 17للتنمية
املستدامة ،التي اعتُ ِمدت يف قمة األمم املتحدة للتنمية
املستدامة يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب  .2015وهذه األهداف
والغايات املرتبطة بها تهدف إىل تحفيز العمل خالل السنوات
الخمس عرشة املقبلة يف مجاالت ذات أهمية حرجة بالنسبة
لإلنسانية وكوكب األرض .وهي توازن بني األبعاد الثالثة للتنمية
املستدامة :االقتصادي واالجتامعي والبيئي.
ودعم الوكالة للبلدان يف استخدام التقنيات النووية والنظريية
يساهم يف معظم أهداف التنمية املستدامة .وهذه نظرة عىل
مجموعة مختارة من األهداف التي تساهم فيها الوكالة بشكل
مبارش وكيف ت ُحقِّق الوكالة ذلك.
كثريا ً ما تكمن جذور الجوع وسوء
التغذية يف انعدام األمن الغذايئ
والتحديات الزراعية ،مام يتسبب يف
تدين الرفاهية وتأزم االقتصادات .ومن
خالل الوكالة ،ورشاكتها مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة (الفاو) ،ت ُ َح ِّسن عدة بلدان األمن الغذايئ والزراعة
باستخدام التقنيات النووية والنظريية .وهي تستخدمها
ملجموعة من األغراض ،من املحافظة عىل موارد الرتبة واملياه
واملحاصيل ،إىل حامية النباتات من اآلفات الحرشية وتربية
أصناف نباتية جديدة لها خصائص مرغوبة .وتستخدم بلدان
أخرى التقنيات النووية لحامية صحة املاشية وتعزيز كفاءتها
التناسلية .وعند إعداد املواد الغذائية لالستهالك ،ميكن
استخدام التقنيات النووية لضامن جودة عالية ،و ُعمر خزن
أطول وزيادة سالمة الغذاء.
ويف العديد من الدول األعضاء ،ت ُستخ َدم األدوات النووية أيضاً
لدراسة تكوين الجسم وامتصاص التغذية من أجل إجراء مزيد
من البحث يف سوء التغذية بجميع أشكالها ،من نقص التغذية
إىل البدانة ،وتحسني برامج التغذية التي تركز عىل ذلك.
وال ميكن تحقيق التنمية املستدامة إذا
كانت الصحة تعاين .وللمساعدة عىل
تحقيق هدف التنمية املستدامة للحد
من الوفيات الناجمة عن األمراض غري
امل ُعدية ،مثل الرسطان ،مبقدار الثلث ،فإن الوكالة مؤ َّهلة جيدا ً
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ملساعدة البلدان يف تطوير برامج شاملة ملكافحة الرسطان
وتحسني فرص الحصول عىل الرعاية ،مبا يف ذلك إنشاء خدمات
ومرافق للطب اإلشعاعي ،وكذلك تعليم وتدريب املهنيني
الصحيني املتخصصني .وتعتمد هذه الخدمات عىل عمل الوكالة
بشان تحسني توافر النظائر املشعة الطبية املنقذة للحياة
واستخدامها بأمان ،وميكن استخدامها لرصد وتقييم ظروف
صحية أخرى ،مثل املرض القلبي الوعايئ والسل.
وعند مواجهة أمراض ميكن أن تنتقل من الحيوان إىل
اإلنسان ،مثل مرض فريوس إيبوال ،يتحول عدد من البلدان
إىل الوكالة للدعم يف استخدام أدوات التشخيص والرصد
املستمدة من املجال النووي بغرض الكشف املبكر عن
األمراض ملراقبة انتشارها.
واملاء عنرص أسايس للحياة .ومع تزايد
السكان وتوسع االقتصادات ،أضحى
توفري إمكانية الحصول عىل املياه
النظيفة املأمونة أم ًرا ال بد منه .وتلقي
التقنيات النظريية الضوء عىل عمر املياه وجودتها .وتستخدم
بعض البلدان هذه التقنيات لتنفيذ خطط اإلدارة املتكاملة
ملوارد املياه ،من أجل االستخدام املستدام للموارد وحامية
املياه والنظم اإليكولوجية املتصلة بها ،بينام تستخدمها بلدان
أخرى ملعالجة شح املياه وتحسني إمدادات املياه العذبة
وضامن كفاءة استخدامها.
ومبا أن للمجتمع تأثريه فإن تلوث املياه ميثل كذلك أحد
التحديات .وبدعم من الوكالة ،فإن بعض البلدان يعالج اآلن
مياه املجاري من األنشطة الصناعية باستخدام األشعة
لتقليص املل ِّوثات وتحسني جودة املاء ،مبا يجعل املاء أكرث
أمانا إلعادة استخدامه.
والحصول عىل طاقة نظيفة وموثوقة
وميسورة التكلفة رشط مسبق لتحقيق
النمو االقتصادي املستدام وتحسني
الرفاه البرشي .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 وكذلك يف
مجال إدارة املعلومات واملعارف النووية .ويعمل العديد من

البلدان أيضاً مع الوكالة لالستجابة بشكل مأمون وآمن لتزايد
الطلب عىل الطاقة بغرض التنمية ،مع تحسني أمن الطاقة
أيضاً ،وتقليل اآلثار البيئية والصحية إلنتاج الطاقة وتخفيف
تغري املناخ.
وتشكِّل التكنولوجيات الصناعية املتطورة
ركيزة لنجاح االقتصادات القوية يف
البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء.
وتستطيع العلوم والتكنولوجيا النووية
عىل وجه الخصوص أن تسهم إسها ًما كب ًريا يف تحقيق النمو
االقتصادي ،ولها دور هام يف دعم التنمية املستدامة .ومبساعدة
الوكالة ،زادت بعض البلدان القدرة التنافسية لصناعاتها
باستخدام التكنولوجيات النووية إلجراء اختبارات السالمة
والجودة يف الصناعة وبتطبيق تقنيات التشعيع لتحسني متانة
يحسن التشعيع االستدامة الصناعية من خالل
املنتجات .كام ِّ
املساعدة عىل خفض األثر البيئي لإلنتاج الصناعي.
وتستطيع العلوم النووية ،مبا يف ذلك
القوى النووية ،أن تؤدي دو ًرا ها ًما يف
الحد من تغري املناخ ويف التكيف معه.
وتعمل الوكالة عىل زيادة الوعي العاملي
بالدور الذي ميكن للقوى النووية أن تلعبه والذي تؤديه بشأن
تغري املناخ وتقليل انبعاثات غاز الدفيئة .وتعترب القوى النووية
إحدى التكنولوجيات ذات أقل قدر من االنبعاثات الكربونية
املتاحة لتوليد الكهرباء .وتساعد الوكالة البلدان أيضاً يف
استخدام التقنيات النووية للتكيف مع آثار تغري املناخ
والتخفيف منها من خالل إدارة موارد الرتبة واملياه واملحاصيل.
كام يساهم البحث العلمي باستخدام األدوات النووية ،امل ُ َنفَّذ
بدعم الوكالة ،يف السياسات واإلجراءات القامئة عىل العلم
ملعالجة آثار املناخ املتغري.

وميكن للتصحر واألرايض املتدهورة
والرتبة املتآكلة أن ت ُ َع ِّرض للخطر حياة
الناس ومعيشتهم .وتوفر التقنيات
النظريية تقييامت دقيقة لتآكل الرتبة
والبؤر النشطة للتآكل .وميكن لهذه التقييامت أن تسهم يف
عكس تدهور األرايض واستعادة الرتبة ،مام يساعد أيضاً عىل
وقف فقدان التنوع البيولوجي.
ومن خالل دعم الوكالة ،تستخدم بلدان عديدة التقنيات
النووية لجمع البيانات الرئيسية التي تساعد عىل تشكيل
املامرسات الزراعية نحو استخدام أكرث استدامة لألرايض يؤدي،
بدوره ،إىل زيادة الدخل .كام تدعم هذه البيانات تحسني
أساليب الحفظ لحامية واستعادة املوارد والنظم اإليكولوجية.
وتساعد الرشاكات عىل توسيع فرص
الحصول عىل العلم والتكنولوجيا نحو
تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
والتعاون الوثيق بني الوكالة ومنظامت
األمم املتحدة ،مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية ،واملنظامت الدولية وكذلك منظامت املجتمع املدين
األخرى يساعد عىل تعظيم مساهمة دعم الوكالة نحو تحقيق
األولويات اإلمنائية للبلدان .وتعمل بلدان عديدة مع الوكالة
من خالل املشاريع واالتفاقات اإلقليمية واألقاليمية الدولية
لتحسني معارفها ،والحصول عىل التكنولوجيا واملعدات،
وتطوير أفضل املامرسات لتعزيز التنمية املستدامة ،والبحث
واالبتكار .ويتيح هذا اإلطار أيضاً للمتخصصني من بلدان
مختلفة التواصل مع رشكاء الوكالة ،مبا يف ذلك شبكة عاملية
من مؤسسات املوارد اإلقليمية واملراكز املتعاونة .ويتم تنظيم
العديد من هذه الجهود من خالل الوكالة وبرنامجها للتعاون
التقني ،واملختربات واألنشطة البحثية املنسقة املتخصصة.

وتحتوي املحيطات عىل نظم إيكولوجية
واسعة مليئة بالحياة البحرية .وهي
مصدر ذو أهمية حيوية ملن يعتمدون
عىل البحر لتأمني سبل عيشهم أو
تغذيتهم اليومية أو كليهام .ومن أجل إدارة املحيطات
وحاميتها بصورة مستدامة ،ومن ثم دعم املجتمعات
الساحلية ،تستخدم عدة بلدان التقنيات النووية والنظريية،
بدعم من الوكالة ،لتحسني فهم ورصد صحة املحيطات
وظواهر بحرية مثل تح ّمض املحيطات وتكاثر الطحالب
الضارة .كام أنَّ شبكات املختربات الوطنية واإلقليمية
والدولية ،التي أُ ِ
نشئت من خالل الوكالة ،ت ُتيح للعديد من
البلدان سبيلاً للتعاون العلمي وت ُوفِّر موارد رئيسية لتحليل
ورصد الشوائب واملل ِّوثات البحرية.
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