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لتغي املناخ باالستعانة
التصدِّي ُّ
بالعلوم النووية

بقلم يوكيا أمانو ،املدير العام ،الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية

َّ
إن

ُّ
تغي املناخ هو أخطر التحديات البيئية التي
نواجهها يف عرصنا ،وهناك عدد متزايد من البلدان
التي تستخدم التكنولوجيا النووية ملكافحته .وتُعَ ُّد القوى
النووية مصدرا ً مهمًّ ا للطاقة النظيفة املنخفضة الكربون،
وهي اآلن مستخدمة بالفعل يف نحو  30بلدا ً يف حني يف ِّكر
يف األخذ بها عد ٌد مماثل تقريباً .وال ريب يف أنَّها سوف يكون
لها دور كبري يف الح ِّد من انبعاثات غازات الدفيئة .غري أنَّه
يتعيَّ أيضا ً التصدِّي لألرضار التي لحقت بالبيئة بالفعل
تغي املناخ ،وللخطر الذي يش ِّكله ُّ
بسبب ُّ
تغي املناخ عىل
سبل عيش مجتمعات بأرسها.
وبالفعل َّ
فإن تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية يف
املجاالت غري املتصلة بالقوى تقدِّم مساهمة مهمة يف هذا
الصدد .وبغية إبراز هذه املساهمة ،وكذلك إبراز استخدام
الطاقة النووية ،فقد ُك ِّرس املحفل العلمي للوكالة لعام
 2018ملوضوع «تسخري التكنولوجيا النووية من أجل املناخ:
التخفيف من حدَّة ُّ
تغي املناخ ورصده والتكيُّف معه».

التخفيف من حدَّة ُّ
تغي املناخ

َّ
إن تحقيق الهدف النهائي املتمثِّل يف التخفيف من حدَّة
ُّ
تغي املناخ سوف يتط َّلب تنفيذ سياسات ون ُهُ ج
وتكنولوجيات تهدف إىل خفض تركيز غازات الدفيئة يف
الغالف الجوي .وتقدِّم الوكالة دعما ً نشطا ً لدولها األعضاء
البالغ عددها ً 170
دولة بغية الوقوف عىل الفوائد التي
يمكن أن تستقيها تلك الدول من التكنولوجيا النووية يف
سياق سعيها لتحقيق هذا الهدف.
ويف الصفحة  8من هذا العدد ،نتناول الخطط التي
وضعتها فنلندا من أجل زيادة حصة الطاقة النووية
يف إنتاج الطاقة اإلجمايل لديها من الثلث إىل النصف
بحلول عام  ،2030وهو ما يهدف يف جزء منه إىل تحقيق
التزاماتها املتعلقة ُّ
بتغي املناخ.
وتعترب الزراعة أيضا ً مصدرا ً رئيسيًّا من مصادر غازات
الدفيئة ،بما يف ذلك من خالل إنتاج األسمدة الكيميائية
واستخدامها .واألرجنتني والربازيل وكينيا من بني البلدان
التي تدعمها الوكالة ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) ،يف تطبيق التقنيات النظريية من
أجل مساعدة املزارعني عىل خفض استخدامهم لألسمدة
االصطناعية بنسبة تصل إىل ( %90ص.)10 .

رصد ُّ
تغي املناخ
تقدِّم العلوم النووية بيانات قيِّمة تساعد العلماء عىل تكوين
فهم أفضل ُّ
لتغي املناخ .وتكفل هذه البيانات ملق ِّرري
السياسات قدرة أفضل عىل اعتماد السياسات املناسبة

لحماية البيئة ،وعىل رصد آثار هذه السياسات باستخدام
التقنيات النووية والنظريية.
وتهدِّد حاالت تكاثر الطحالب الضارة ،والسموم التي
تنتجها ،النظم البيئية وسبل عيش املجتمعات التي تعتمد
يف كسب رزقها عىل املحيطات .ولم تكن هذه الطحالب
موجودة يف السابق إال يف املناطق املدارية وشبه املدارية،
بيد أنَّها صارت تظهر بصورة متزايدة يف املناطق ذات
املناخ املعتدل .وتعمل مختربات البيئة التابعة للوكالة مع
العديد من البلدان من أجل تحديد خصائص حاالت تكاثر
الطحالب الضارة ورصدها (ص.)12 .
وتستخدم كوستاريكا الهيدرولوجيا النظريية يف دراسة
أنماط هطول األمطار وإدارة موارد املياه الجوفية بطريقة
مستدامة يف مواجهة مناخ ِّ
متغي (ص .)14 .والتفاعل
بني النيوترونات الرسيعة الحركة وجزيئات املاء يتيح
للعلماء قياس املحتوى املائي يف الرتبة عىل امتداد مساحات
شاسعة .ويساعد هذا األمر املزارعني عىل إدارة مواردهم
املائية ويم ِّكن مق ِّرري السياسات من وضع تدابري مالئمة
للمحافظة عىل املياه (ص.)16 .

التكيُّف مع ُّ
تغي املناخ

“ َّ
إن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ملتزمة بمساعدة
البلدان عىل تحقيق االستفادة
املثىل من العلوم والتكنولوجيا
النووية من أجل حماية
البيئة واملساهمة يف مكافحة
ُّ
تغي املناخ”.
— يوكيا أمانو،
المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة ِّ
الذرية

ريثما يتواصل العمل عىل التخفيف من حدَّة ُّ
تغي املناخ،
يحتاج العالم إىل التكيُّف مع تبعاته التي صارت ملموسة
بالفعل .وتشمل هذه التبعات الزيادة يف ندرة املياه ويف
وترية وقوع الكوارث الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة إىل
ما يتجاوز الحدود املعقولة ،وجميعها عوامل تهدِّد التنوُّع
البيولوجي ويمكن أن تؤدِّي إىل تراجع كبري يف اإلنتاجية
الزراعية .ويف هذا الصدد ،هناك ممارسات زراعية جديدة
يمكن أن تكون مفيدة للغاية.
ففي الفلبني ،عىل سبيل املثال ،استخدم العلماء اإلشعاعات
من أجل استحداث نوع جديد من مواد ِّ
حث النمو يمكن
أن يجعل محصول األرز أكثر قوة لكي يتم َّكن من تحمُّ ل
رياح األعاصري العاتية (الصفحة  .)18وتم َّكن املزارعون
يف زمبابوي من التكيُّف مع زيادة جفاف الطقس ،وهو ما
يرجع الفضل فيه جزئيًّا إىل صنف جديد من محصول اللوبيا
استُنبط يف مختربات تديرها الوكالة والفاو (الصفحة .)20
ويمكن زيادة فعالية الري بالتنقيط ،وهو تقنية تُستخدم يف
شتَّى أنحاء العالم من أجل املحافظة عىل املياه ،عن طريق
استخدام إحدى التقنيات النظريية (الصفحة .)22
َّ
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملتزمة بمساعدة
البلدان عىل تحقيق االستفادة املثىل من العلوم والتكنولوجيا
النووية من أجل حماية البيئة واملساهمة يف مكافحة
ُّ
تغي املناخ.
ِّ
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