تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ

ُّ
وتغي املناخ :التكيُّف معه ورصده
الوكالة
والتخفيف من حدَّته
بقلم نُوَا مايهيو

“التعامل مع آثار تغيُّ املناخ
ليس مشكلة بلد واحد —
وإنَّما مشكلة الكوكب برمَّ ته.
وهذا ما يدفع الوكالة إىل دعم
الدول األعضاء يف تعزيز فهم
الكيفية التي تستطيع بها
العلوم والتكنولوجيا النووية
أن تواجه بعض تداعيات
ُّ
تغي املناخ”.
— مارتن كراوزي ،مدير
في إدارة التعاون التقني ،الوكالة

َّ
إن

تغيُّ املناخ واح ٌد من التحدِّيات البيئية الجسيمة
التي تؤثِّر يف اإلنسانية يف الوقت الحايل ،ممَّ ا
يؤدِّي إىل ارتفاع خطري يف مستوى البحر وإرباك للدورة
املائية ويؤدِّي إىل زيادة يف وترية حاالت األحوال الجوية
القاسية .وتساعد الوكالة الدول األعضاء عىل مكافحة
التغيُّ املناخي عىل جبهات متعدِّدة :التخفيف من
حدَّة إنتاج وإفراز غازات الدفيئة ورصد آثاره السلبية
والتكيُّف معها.
فلقد كانت مستويات غازات الدفيئة يف الغالف الجوي
متق ِّلبة عىل مدى مليارات السنني ،وذلك أساسا ً بسبب
األنشطة املدارية والشمسية والربكانية الطبيعية .ومنذ
أواسط القرن الثامن عرش ،زادت العوامل البرشية املنشأ
أكثر فأكثر من تركيز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف
الجوي للكرة األرضية ،من  278جزءا ً يف املليون تقريبا ً
إىل أكثر من  400جزء يف املليون اعتبارا ً من عام ،2016
وفقا ً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ املناخ.
هذا باإلضافة إىل زيادات كبرية يف تركيز غازات دفيئة
أخرى أقوى ،بما يف ذلك امليثان وأكسيد النيرتوز.
وقال السيد مارتن كراوزي ،وهو مدير يف قسم
التعاون التقني بالوكالةَّ :
«إن التعامل مع آثار تغري
املناخ ليس مشكلة دولة واحدة فقط — وإنَّما مشكلة
الكوكب ب ُرمَّ ته»« .وهذا ما يدفع الوكالة إىل دعم
الدول األعضاء يف تعزيز فهم الكيفية التي تستطيع

ساعدت الوكالة السودان
عىل استخدام التكنولوجيات
تغي املناخ.
النووية ملكافحة ُّ
(الصورة من :نيكول جاويرت/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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بها العلوم والتكنولوجيا النووية أن تواجه تداعيات
تغيُّ املناخ».

التكيُّف
ُّ
التغيات املناخية حدَّة االرتفاع
من بني أكثر تأثريات
العاملي يف معدَّالت نُدرة املياه ونقص األغذية ،وفقدان
التن ُّوع الحيوي وزيادة وترية الكوارث الطبيعية الناجمة
عن تغيُّ املناخ .ويساهم ارتفاع درجات الحرارة غري
املعتاد يف الشتاء والربيع ،والطقس الذي ال يمكن التنبُّؤ
به وفصول األمطار القصرية للغاية يف نُدرة املياه يف
العديد من املناطق .ويؤثِّر ذلك بدوره تأثريا ً كبريا ً يف
الن ُّ ُ
ظم الزراعية ،والسالسل الغذائية الدولية ،ال سيَّما يف
صغار املزارعني و ُمربِّي املوايش.
وملساعدة املجتمعات والبلدان عىل التكيُّف مع ذلك ،تدعم
الوكالة أنشطة يف مجال استيالد النباتات ،والترصُّ ف يف
الرتبة واملحاصيل ،وإنتاج الثروة الحيوانية ومكافحة
اآلفات الحرشية .فعىل سبيل املثال ،تستفيد السودان من
العلوم النووية ومن املساعدة التي تقدِّمها الوكالة لتقديم
يد العون ألكثر من  35مليون شخص حتى يواجهوا تغيُّ
املناخ .وتشمل األنشطة استيالد أنواع جديدة من النباتات
املقاومة للجفاف والحرارة؛ وإنشاء نُظم ريٍّ واالستفادة
منها أفضل استفادة من أجل توفري املياه والسماد فضالً
عن تحسني غ َّلة املحاصيل؛ ومكافحة الحرشات الناقلة

تسخير التكنولوجيا من أجل المناخ

التك ُّيف مع اآلثار السلبية لتغ ُّير المناخ ،مثل:
• ُندرة المياه العذبة وحاالت نقص الغذاء؛
• النظام البيئي/الخسائر البحرية؛
• المخاطر الجوية التي ته ّدِد البنى
األساسية للطاقة.
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التخفيف من ح َّدة مصادر غازات الدفيئة
المنبعثة من:
• مصادر الطاقة العالية الكربون؛
• االستخدام غير المستدام لألراضي؛
• بالوعات الكربون الطبيعية المتدهورة.
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الرصد
رصد االنبعاثات والتغ ُّيرات البيئية ،مثل:
• مصادر انبعاثات غازات الدفيئة؛
• ُّ
تحمض المحيطات؛
• المخاطر التي ته ّدِد ال ُّن ُظم البيئية.

لألمراض استعانةً بطريقة تستخدم املواد النووية يف
مكافحة اآلفات الحرشية.

الرصد
بما َّ
أن املجتمع الدويل يعمل من أجل إيجاد حلول طويلة
األمد لتداعيات تغيُّ املناخَّ ،
فإن البيانات التي يُعوَّل
عليها بشأن الكيفية التي تؤدِّي فيها غازات الدفيئة إىل
إحداث تغيُّ ات يف األرض ويف املحيطات وحول الغالف
الجوي هي بيانات ذات أهمية حاسمة .وتستخدم الوكالة
مجموعة متنوِّعة من التقنيات النووية ،هي تقنيات نظريية
باألساس ،لتحديد ورصد املخاطر والتهديدات املرتبطة
بانبعاثات غازات الدفيئة ،وتتقاسم بعدئذ تلك البيانات مع
الدول األعضاء بغية تقديم املساعدة عىل مواصلة البحوث
وصوغ سياسات مناخية مستدامة .فعىل سبيل املثال،
عملت كوستاريكا مع الوكالة عىل قياس كميات احتجاز
الكربون ورصد غازات الدفيئة املنبعثة من القطاع الفالحي
وقطاع األلبان .وتسهِّ ل البيانات التي يحصل عليها علماء
كوستاريكا من أجهزة تحليل النظائر املستق َّرة ،والتي
تساعد عىل قياس كميات انبعاثات الكربون ،الجهود الرامية
إىل جعل الزراعة تتخ َّلص من الكربون.

التخفيف من حدَّة تغيُّ املناخ
َّ
إن التخفيف من حدَّة تغيُّ املناخ هو الهدف الطويل
األمد ،الذي يحتاج إىل ن ُهُ ج وتكنولوجيا ستُق ِّلص من
انبعاثات غازات الدفيئة .وتو ِّفر الوكالة الدعم للدول
األعضاء لتقييم تطور نظم الطاقة لديها وتساعدها
عىل دراسة الكيفية التي تستطيع بها الطاقة
النووية أن تُسهم يف توليد الطاقة .ومن املهم إيجاد
مجموعة من املهنيني عىل درجة عالية من املعرفة
واالستنارة لوضع سياسات وطنية للطاقة املستدامة
واملحافظة عليها.

تساعد الوكالة البلدان عىل
استخدام العلوم والتكنولوجيا
النووية يف مكافحة ُّ
تغي املناخ.
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وتعكف الوكالة حاليًّا عىل القيام بمرشوع بحثي َّ
منسق
مع الدول األعضاء بشأن كيفية إسهام السياسات
املحلية بخصوص الطاقة يف التزامات الدول بموجب
اتفاق باريس بشأن تغيُّ املناخ لعام  .2015ومن خالل
التكيُّف مع التداعيات السلبية لتغيُّ املناخ ورصد هذا
التغيُّ والتخفيف من حدَّة انبعاثات غازات الدفيئة،
تعمل الوكالة مع الدول األعضاء عىل املحافظة عىل البيئة
وحماية ن ُ ُ
ظم الطاقة من الكوارث واألحوال الجوية
املرتبطة باملناخ.
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