من داخل الوكالة

برنامج الوكالة للتعاون التقين :بناء الشراكات
من أجل التقدم
بقلم السيد دازهو يانغ ،نائب المدير العام لشؤون التعاون التقين

لقد

علَّمتنا التجربة أن
الرشاكات رضورية
إذا أردنا مساعدة البلدان
بشكل ف َّعال عىل استخدام
العلوم والتكنولوجيا النووية
للتغلُّب عىل التح ِّديات اإلمنائية وتحقيق أثر دائم.
ويتناول ث ُلثا برنامجنا للتعاون التقني املسائل التي
ال متلك فيها الوكالة الوالية الرئيسية يف منظومة
األمم املتحدة ،ولكن تؤ ِّدي فيها التكنولوجيا النووية
دو ًرا أساسيًّا يف تحقيق نتائج إمنائية يف امليدان.
وإ َّن رشاكاتنا مع منظامت األمم املتحدة الرائدة
ومشاركتنا املتواصلة يف املناقشات العاملية بشأن
املسار القادم تُ كِّن برنامجنا من تحقيق أكرب قدر
ممكن من الفوائد التي يتيحها للبلدان يف مختلف
القطاعات ،التي ترتاوح من الصحة إىل األمن الغذايئ،
ومن إدارة املياه إىل الصناعة.
وتحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
ألي منظمة أن تضطلع
ليس باملهمة التي ميكن ِّ
بها بصورة منعزلة .ويش ِّدد الهدف  ،17الذي يربز
دور التعاون يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة،
عىل مدى أهمية الرشاكات .ومث َّة حاجة إىل التعاون

عىل جميع املستويات لزيادة فرص االستفادة من
تقاسم
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ولتعزيز ُ
املعارف .والوكالة ،بفضل خربتها املمت َّدة لعقود يف
بناء القدرات يف مجال العلوم والتكنولوجيا ألغراض
التنمية ،لها من املهارات واملعارف ما ميكِّنها من
استكامل العمل الحاسم الذي يضطلع به رشكاؤها
وتوسيع نطاقه وامليض به قُد ًما.
وإقليم
ويف الوقت الراهن ،يتلقَّى أكرث من  140بل ًدا
ً
الدعم من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني.
وتتيح مشاريع الوكالة للتعاون التقني اإلقليمية
واألقاليمية محفالً ميكن فيه للبلدان املتق ِّدمة
والنامية أن تعمل م ًعا ومع مؤسسات أخرى — من
القطاعني الخاص والعام — عىل توسيع دائرة
املعارف واالستفادة من الخربات العلمية .ونتيجة
لذلك ،من شأن تزايد االبتكارات التكنولوجية أن
يحدث أث ًرا إمنائ ًّيا.
وعىل سبيل املثال ،أتاحت لنا رشاكتنا الطويلة األمد
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)
وكذلك مع منظمة الصحة العاملية ،أن نو ِّحد مهاراتنا
ومواردنا لتقديم الدعم للبلدان يف جميع أنحاء

تحقيق نتائج ملموسة لفائدة الدول األعضاء

األولويات اإلنمائية
الوطنية
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من داخل الوكالة
العامل .وعندما تقرتن هذه الرشاكات مع الخدمات
التي تق ِّدمها الوكالة يف إطار برنامجها للتعاون
املنسقة ،تستفيد البلدان
التقني وأنشطتها البحثية َّ
من مجموعة شاملة من أشكال الدعم العلمي
واإلمنايئ .وتساعد الرشاكات مع سائر املنظامت
الدولية األخرى عىل وضع العلوم موضع التطبيق
ونقلها من نطاق املختربات إىل امليدان ،وضامن
توظيف املهارات والكفاءات الجديدة يف السياقات
اإلمنائية األوسع نطاقًا ،وتعزيز وتدعيم امل ُدخالت
واألنشطة الخاصة بكل منظمة من املنظامت وكل
نظري من النظراء.
وسيشهد شهر أيار/مايو  2017تنظيم أول مؤمتر
دويل عىل اإلطالق بشأن برنامج الوكالة للتعاون
التقني .ونحن نهدف إىل إبراز ما ت َّم إحرازه من
إنجازات يف إطار برنامج التعاون التقني عىل
مدى العقود الستة املاضية ،وعىل وجه الخصوص
إىل إيضاح كيف أ َّن التطبيق السلمي للعلوم
والتكنولوجيا النووية ميكن أن يساعد الدول
األعضاء عىل تلبية أولوياتها اإلمنائية .ويهدف املؤمتر
أيضً ا إىل زيادة الوعي بشأن الكيفية التي ميكن
بها لربنامج التعاون التقني أن يساهم يف تحقيق
أهداف التنمية املستدامة .ومن بني األهداف
األخرى للمؤمتر التواصل مع منظامتنا الشقيقة
يف عامل التنمية ،والربهنة لها عىل ما للعمل يف رشاكة
مع الوكالة من فوائد .وخالل املؤمتر ،سنسعى إىل
تعزيز الرشاكات مع الدول األعضاء ،وهيئات

(الصورة من :ن .جاويرت ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

منظومة األمم املتحدة واملنظامت اإلقليمية،
واملؤسسات املالية ،والجهات املانحة غري التقليدية،
والقطاع الخاص.
وتؤ ِّدي التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا
النووية دو ًرا فري ًدا فيام يتعلَّق بتلبية ما للبلدان
من احتياجات ويف دعم التنمية املستدامة يف جميع
أنحاء العامل .ومن خالل الرشاكات بني الوكالة وغريها
من املنظامت والدول األعضاء ،ميكننا ضامن أن تعود
فوائد العلوم والتكنولوجيا النووية التطبيقية عىل
أمس الحاجة إليها ،وبذل قصارى جهدنا
َمن ُهم يف ِّ
من أجل تحقيق رفاه اإلنسان ،واالستدامة واملرونة
عىل الصعيد العاملي.

برنامج التعاون التقين

التنمية
االجتماعية
واالقتصادية
المستدامة

ِّ
برنامج الوكالة للتعاون التقين هو اآللية الرئيسية اليت تقدم الوكالة من خاللها
المساعدة اإلنمائية إلى دولها األعضاء .وهو ُيعىن ببناء القدرات الوطنية في مجال
التطبيق السليم للعلوم والتكنولوجيا النووية ُ
ويساعد البلدان على تطوير البىن
ً
ِّ
ُ
وتقاسم المعارف،
ويسهل البرنامج أيضا إقامة الشبكات
األساسية ذات الصلة.
َّ
واألهم من ذلك ،تعزيز الشراكات اإلنمائية المالئمة على جميع المستويات .وتتمثل
َ
األداة الرئيسية المستخدمة في إطار برنامج التعاون التقين في توفير التدريب وإتاحة
الخبرات والمشتريات.
َّ
ويتمثل الهدف االستراتيجي للبرنامج في إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ملموس
من خالل المساهمة في تحقيق األولويات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة في
بلد ما .ويسترشد البرنامج بما َي ِرد من الدول األعضاء من طلبات التماس المساعدة،
ً
َّ
ِّ
وفقا لألولويات الوطنية ،كما أنه يقدم اإلرشادات للدول األعضاء بشأن أفضل السبل
لتلبية احتياجاتها باستخدام التكنولوجيا النووية.
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