آراء من داخل الوكالة

التكنولوجيا اإلشعاعية من أجل تحقيق التنمية:
ِّ
كيف تقدم الوكالة المساعدة؟
بقلم ميرا فينكاتيش ،مديرة شعبة العلوم الفيزيائية والكيميائية
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ميكن

لإلشعاع ،إذا ما استُ ِ
خدم بحكمة وباتخاذ
احتياطات األمان املناسبة ،أن يصنع
العجائب يف حياتنا والبيئة ،مام يجعل عاملنا مكانًا ينعم
بدرجة أكرب من األمان والصحة واألمن لنعيش فيه.
وإذا نظرتم حولكم ،فسرتون أيضً ا األساليب التي أثرت
بها اإلشعاعات يف حياتكم ،بد ًءا من الطاقة املرشقة
املنبعثة من الشمس ووصوالً إىل األغذية الصحية
املق َّدمة يف أطباقكم .وهنا يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،نَعمل مع البلدان من جميع أنحاء العامل بغية
املساعدة عىل نرش االستخدام السلمي للتكنولوجيا
اإلشعاعية لفائدة الجميع.

ومث َّة العديد من األدوات وال ُّنهج املختلفة التي ميكن
للبلدان استخدامها لتحقيق أهدافها اإلمنائية وللتصدي
ملا تواجهه من تحديات ،وبالنسبة إىل العديد من البلدان،
ما انفكت التكنولوجيا اإلشعاعية تعترب أكرث فأكرث جز ًءا
الحل .ويف الواقع ،يُعرتف بالتكنولوجيا اإلشعاعية
من ِّ
كأحد الخيارات األكرث صداقة للبيئة واألكرث فعالية من
حيث التكلفة .فتطبيقاتها العديدة تجعلها مناسبة متا ًما
للعمل املتنوع الرضوري لتحقيق أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة ومجموعة أهدافها الشاملة التي
ترتاوح بني الصحة والبيئة من جهة والصناعة والبنى
التحتية من جهة أخرى.

(الصورة من :ن .جاويرت ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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وميكن استخدام اإلشعاعات لتفتيت الخاليا الحية من
أجل معالجة أمراض مثل الرسطان ،ومكافحة العوامل
املمرضة الضارة املوجودة يف األغذية وتعقيم األدوات
الجراحية واللوازم الطبية .وميكن لإلشعاعات أن
تجعلنا قادرين عىل القضاء عىل املل ِّوثات املوجودة يف
املاء ويف الهواء ويف األرض قبل أن ت ُل ِّوث البيئة .وميكن
كذلك معالجة مواد النفايات األخرى مثل ث ُفل قصب
السكر ،وهو مادة ليفية تنتج عن صناعة السكر ،أو
قشور املأكوالت البحرية مثل الروبيان ،وذلك باستخدام
التكنولوجيا اإلشعاعية لتحويلها إىل مواد قابلة للتحلُّل
البيولوجي وأكرث صداقة للبيئة مثل مواد تغليف وتعبئة
األغذية أو املغذيات العالية الجودة املستخدمة ألغراض
الزراعة .كام ميكن استخدام اإلشعاعات لربط ووصل
الجزيئات بغية إنتاج كوابل وأسالك أمنت وأكرث استدامة
واستحداث مواد وطالءات عالية األداء نستخدمها يف
منازلنا وسياراتنا ويف الصناعات يف جميع أنحاء العامل.
وميكننا حتى استخدام اإلشعاعات ملساعدتنا عىل “رؤية”
سليم
أغوار املباين واآلالت بغية ضامن أن يظل هيكلها ً
كل
ومأمونًا ال سيام عقب وقوع كوارث طبيعية .وميكنك ّ
مرة تذهب فيها إىل املطار أن ترى مثاالً لألداء العميل
للتكنولوجيا اإلشعاعية ،عندما يقوم املسؤولون يف نطاق
التفتيش مبسح أجسام األشخاص وأمتعتهم لضامن
األمن .وهذه ليست سوى بضعة أمثلة ت ُربز مدى تن ُّوع
استخدامات التكنولوجيا اإلشعاعية.
وتحتاج البلدان إىل عامل مهنيني ذوي مهارات عالية
وإىل املع ّدات املناسبة من أجل االستفادة من اإلمكانات
التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية .ومن
خالل الدعم الذي تق ِّدمه الوكالة ،ميكن للعديد من
البلدان الحصول عىل ما يلزم من دورات تدريبية
وتعليمية ،ومشورة خرباء ومعدات رضورية العتامد
هذه التكنولوجيا .كام أن املئات من العلامء من مراكز
ومنظامت يف البلدان املتقدمة والنامية يعملون م ًعا من
منسقة
خالل ما تضطلع به الوكالة من مشاريع بحث َّية َّ
تدفع بالبحوث العلمية إىل األمام.
وغالبًا ما ت ُسفر هذه املشاريع عن تطبيقات عملية
ملموسة ،ت ُدرج معظمها ضمن العمل املضطلع به من
خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني من أجل نقل
التكنولوجيا النووية حيثام تدعو الحاجة إليها .ويُع ُّد
مهم بالنسبة إىل العديد من البلدان،
هذا الدعم الشامل ًّ
ال سيام بالنسبة إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل
التي تواجه قيو ًدا فيام يتعلَّق باملوارد.

(الصورة من :لويز بوترتون/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

منصة للبحوث واالبتكار والتقدُّ م
َّ

تنبثق االستخدامات املتعددة للتكنولوجيا اإلشعاعية
من عقود من البحث والتطوير يف مجال علم
اإلشعاع ،ولكن مثلام هي الحال بالنسبة إىل أي
مجال من مجاالت العلوم ،ال يتم هذا العمل مبعزل
عن املجاالت األخرى .ويُع ُّد التعاون عامالً حيويًّا
بالنسبة إىل البلدان من أجل تبادل األفكار واالستفادة
عىل أكمل وجه من هذه التكنولوجيا .ومن خالل
ما تنظمه الوكالة من اجتامعات وأحداث ومؤمترات،
مثل املؤمتر الدويل لتطبيقات العلوم والتكنولوجيا
اإلشعاعية الذي ُعقد يف الفرتة من  24إىل  28نيسان/
أبريل  ،2017تتاح للعلامء والخرباء واألخصائيني
الصناعيني فرصة للتواصل فيام بينهم وللتعلُّم من
خربات بعضهم بعضً ا .وت ُع ُّد فرص التواصل هذه
من املكونات الرئيسية إلحراز تق ُّدم يف هذا املجال،
ولتحديد أفضل املامرسات وإيجاد سبل جديدة
وابتكارية لتطبيق هذه األدوات القويَّة.
ومن خالل هذه الرشاكات القوية وغريها من
الرشاكات التي تقام بني األوساط األكادميية واألوساط
الصناعيةُ ،يكن أن تنتقل البحوث يف مجال العلوم
والتكنولوجيا اإلشعاعية خارج نطاق املختربات
صوب املصانع والرشكات يف جميع أنحاء العامل .كام
أ َّن الوكالة تساعد أيضا عىل تيسري إقامة الرشكات
االسرتاتيجية والرشاكات بني القطاعني العام والخاص

من خالل مبادراتها عىل الصعيد الوطني واإلقليمي
والدويل .وعندما يعمل العلامء والخرباء واألخصائيون
الصناعيون م ًعا ،ميكن تعزيز التكنولوجيا كام ميكن
يف العديد من الحاالت تسويقها تجاريًّا .ونتيجة لذلك،
يستفيد اآلن الناس يف كل مكان من املنافع التي
تد ّرها التكنولوجيا اإلشعاعية من خالل املنتجات
املستخدمة عىل أساس يومي.

االستخدام عىل نحو مأمون وآمن

ميكن للتكنولوجيا اإلشعاعية أن تسهم يف فتح الكثري
من األبواب نحو مستقبل أفضل ،غري أن هذه األبواب
ال ميكن فتحها إالَّ عندما تُستخدم هذه التكنولوجيا
عىل نحو مأمون وآمن .فبناء نظام لألمان واألمن
يقرتن باعتامد التكنولوجيا اإلشعاعية .ويعمل العديد
من البلدان مع الوكالة لدعم عملية بناء نظام خاص
يجسد معايري األمان واألمن املتفق
باللوائح والسياسات ِّ
عليها دوليًّا .كام أن هذه البلدان تستفيد من الدعم
املقدم من الوكالة من أجل وضع لوائح مناسبة يف مجال
الجودة وتوفري التدريب والتأهيل الالزمني للعاملني.
وعندما تكون التكنولوجيات اإلشعاعية يف أيادي مهنيني
مد َّربني تدريبًا جيِّ ًدا ويعملون عىل نحو مأمون وآمن،
تصبح لديها إمكانات هائلة للمساعدة عىل تحسني حياة
الناس وتعزيز التصنيع والتنمية يف الدول يف جميع
أنحاء العامل.
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