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أهداف التنمية املستدامة ليس مبهمة تُنّفذ تحقيق 

مبعزل عن أمور أخرى: إذ متثل األهداف 

السبعة عرش وغاياتها نهجاً شامالً إزاء التنمية العاملية يعتمد 

الوثيق. وينعكس ذلك يف الهدف 17 املتعلق  التنسيق  عىل 

بعقد الرشاكات. وتعدُّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشكاؤها 

من املقومات املهمة لهذه األجندة العاملية من خالل مساعدة 

البلدان يف استخدام العلوم النووية لتحقيق أهدافها اإلمنائية 

ويف إحداث أثر دائم. 

وهنا تقول إميا ويب، مدير قسم االسرتاتيجيات والرشاكات 

التنمية  أهداف  “تشكل  الذرية:  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف 

شخص  أو  منظمة  أو  لبلد  ميكن  ال  كربى  مهمة  املستدامة 

لتحقيق  حيوية  أهمية  وللرشاكات  منفرد؛  بشكل  تحقيقها 

بناء ومتتني  بدور نشط يف  الوكالة  املرجو”. “وتقوم  النجاح 

التعاون يف أرجاء العامل نحو تحقيق هذه األهداف”.

وفيام تنّفذ البلدان اسرتاتيجياتها وخططها يف مجال التنمية 

الوطنية فإن العديد منها يقصد الوكالة ورشكاءها ملساعدتها يف 

استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لتحقيق تلك األهداف. 

الوكالة بعيدة األمد مع جهات مثل منظمة  وتتيح رشاكات 

)الفاو( وكذلك تعاونها مع  األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

منظمة الصحة العاملية، للمنظامت الدولية أن تسهم مبهاراتها 

ومواردها يف مجاالت خربة كل منها لدعم التنمية يف أنحاء 

العامل. وهناك أكرث من 90 بلداً لديها بالفعل أطر برنامجية 

ألولوياتها  دعامً  الوكالة  مع  التعاون  مجاالت  د  تحدِّ قُطرية 

التنموية الوطنية. 

وتدعم الوكالة، بالتعاون مع رشكائها، البلدان يف بناء قدراتها، 

وتوسيع شبكاتها وتقاسم املعارف من خالل مشاريع التعاون 

يف  سبق  ما  ويتمثل  قة.  املنسَّ البحثية  واألنشطة  التقني 

التدريب، واملنح الدراسية، وتقديم املعدات ومشورة الخرباء، 

املهنيون  يعزز  ذلك  خالل  ومن  أخرى.  أوجه  جانب  إىل 

معارفهم، ويصقلون مهاراتهم، ويحصلون عىل األدوات التي 

يحتاجونها لتحقيق نتائج مستدامة، مثل تحسني الصحة من 

خالل الطب اإلشعاعي )انظر الصفحة 6( وضامن الطاقة نحو 

النووية، عىل نحو مأمون  القوى  املستقبل من خالل إدراج 

وآمن، ضمن مزيج الطاقة الوطني )انظر الصفحة 15(. 

األساسية  األركان  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  وتُعدُّ 

لتحقيق التقدم املستدام. ويعزز التعاون تقاسم املعارف، ونقل 

التكنولوجيا، واتخاذ القرارات باالستناد إىل شواهد. 

ومتاشياً مع غايات الهدف 17، توفر مشاريع الوكالة، الدولية 

واإلقليمية، منرباً للبلدان النامية واملتقدمة لتوحيد جهودها 

وتوسيع معارفها يف مجال الخربات العلمية وحصولها عليها 

وأيضاً تعزيز االبتكارات التكنولوجية من أجل التنمية. وتساعد 

 عقد الشراكات وتسخير الذرة من أجل 
السالم والتنمية

بقلم نيكول جاويرث



مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيلول/سبتمبر 2016 | 25

شراكات من أجل التقدم

)الصورة من: سوزانا لووف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية()الصورة من: بتينا كاترين بنزنغر/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

)الصورة من: دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

تلك املشاريع أيضاً املختصني يف العمل بالتعاون فيام بينهم يف 

دراسة قضايا ذات صلة والتصدي لها، مثل كيفية التخفيف 

الدفيئة  غاز  انبعاثات  عن  الناجمة  املناخي  التغري  آثار  من 

من اإلنتاج الزراعي )انظر الصفحة 26(، واكتساب أو تطوير 

مهارات جديدة، مثل التخطيط للعالج اإلشعاعي ثاليث األبعاد 

لرعاية مرىض الرسطان )انظر الصفحة 8(.

ومن خالل هذه األعامل العلمية، ميكن للعلامء جمع البيانات 

التي يحتاجها متخذو القرار لصوغ سياسات وبرامج باالستناد 

إىل شواهد )انظر املربع(. ومينح الرتكيز الشديد عىل البيانات 

إضافياً  حيزاً  الوكالة ورشكاءها   17 الهدف  إطار  والرصد يف 

نحو  هة  املوجَّ التنمية  مجال  يف  والربمجة  التخطيط  لدعم 

تحقيق نتائج.

والتكنولوجيا  للعلوم  السلمية  “لالستخدامات  ويب:  وتقول 

للبلدان  الوطنية  النووية دور فريد يف االستجابة لألولويات 

ويف دعم التنمية املستدامة”. وتابعت قائلة: “ومن خالل هذه 

الرشاكات وغريها فيام بني الوكالة والحكومات وكيانات أخرى 

ميكن أن تساعد العلوم والتكنولوجيا يف دعم املجتمعات، ويف 

تحقيق االلتزام العاملي الطموح بأهداف التنمية املستدامة 

م بشأن ’األركان الخمسة‘ الواردة يف ديباجة خطة  وتحقيق تقدُّ

عام 2030: الناس، والكوكب، والرخاء، والرشاكات، والسالم”.

تقدم دقيق

م الذي أحرزوه من  يف كل خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة فإن العلامء واملسؤولني بحاجة إىل طرق لتتبُّع وفهم التقدُّ

أجل تشذيب جهودهم وتقويتها. ويف حاالت عدة توفر العلوم والتكنولوجيا النووية طرقاً دقيقة وفعالة لقياس ذلك التقدم املحَرز 

وجمع البيانات مبا يساعد يف صوغ السياسات. وتستخدم بعض البلدان، مثل تايلند )انظر الصفحة 13(، التقنيات النووية لدراسة 

فاعلية برامج التغذية يف تحسني الصحة، فيام تستخدم بلدان أخرى، مثل بوليفيا )انظر الصفحة 22(، تلك األدوات لتقييم موارد املياه 

لضامن إمدادات مياه نظيفة ومستدامة نحو املستقبل. وبفضل مثل هذه البيانات ميكن ملتخذي القرار اتخاذ قرارات مدروسة، ومن 

ثم ترجمتها إىل سياسات وبرامج وطنية ملساعدتهم يف تحقيق خططهم وأهدافهم وغاياتهم الوطنية.

واقرتان البيانات العلمية الدقيقة بالرشاكات يساعد يف حفز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً وتعزيز نطاقها. ويف بعض البلدان، مثل 

السودان )انظر الصفحة 19( تتعاون منظامت محلية مع علامء تدعمهم الوكالة لتوسيع استخدام نظم الري املعززة ببيانات نووية 

لحفظ املوارد مع ضامن املعايري الجيدة للمحاصيل وتربية الحيوانات. وباملثل فإن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف بلدان 

مثل جنوب أفريقيا )انظر الصفحة 10( تساعد يف توسيع نطاق استخدام أساليب “مكافحة تناُسل الحرشات” لدرء الحرشات املتسببة 

بأرضار. ويساعد ذلك يف الحفاظ عىل املحاصيل، وتحسني سبل املعيشة، وحامية الصادرات وزيادتها. 

ومتثل تلك الصالت بني القطاعني العام والخاص ومنظامت املجتمع املدين بُعداً مهامً للجهود التي تبذلها الوكالة من أجل متتني التعاون 

عىل ُصعد مختلفة وتوسيع نطاق التطبيقات العملية للعلوم والتكنولوجيا النووية.


