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متغي :التكنولوجيا النووية
تلبية نداء عالم
اليوم ويف املستقبل
بقلم ألدو ماالفايس ،نائب املدير العام
ورئيس إدارة العلوم والتطبيقات النووية ،الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية

قد

تعمل العلوم والتكنولوجيا النووية عىل
مستويات غري مرئية للعني املج َّردة ،لكن
تأثري هذا العمل الذري واضح يف العديد من مجاالت
الحياة .فهو يع ِّزز األمن الغذائي من خالل مساعدة
املزارعني عىل زراعة املزيد من األغذية ،والحفاظ
عىل املياه ،ودرء اآلفات الحرشية .ويستخدم األطباء
وغريهم من املهنيني الصحيني العلوم والتكنولوجيا
النووية لرعاية املرىض وإنقاذ األرواح .وتشمل
االستخدامات األخرى ضمان سالمة منتجات
مثل إطارات السيارات ومثل الطائرات ،عالوة
عىل تنظيف التلوث البيئي وحفظ املصنوعات
الثقافية األثرية.
ولكن مع ُّ
تغي العالم ،تتطور تحديات التنمية كذلك
فتستدعي أدوات وأساليب جديدة .وتقع عىل عاتق
أوساط العلوم النووية ،بما فيها الوكالة ،مهمة تلبية
هذا النداء.
ويعمل الباحثون يف جميع أنحاء العالم مع خرباء
الوكالة ويف مختربات الوكالة الستخدام التقنيات
النووية والنظريية للتصدي للتحديات العاملية
الجديدة ،مثل ُّ
تغي املناخ ،وتلبية املتطلبات الغذائية
والطبية املتنامية لسكان العالم الذين يتزايد عددهم،
ودعم التوسع يف التصنيع من أجل التنمية.
وتشمل بعض األعمال املبتكرة التي نشهدها بالفعل
يف العلوم النووية األساليب الجديدة ملكافحة اآلفات
الحرشية ،مثل البعوض الحامل لألمراض ،باستخدام
تقنية الحرشة العقيمة ،ومثل األصناف النباتية
الجديدة التي يمكنها تحمُّ ل الظروف املناخية الجديدة
مع توفري غالت عالية برغم ذلك .كما يستكشف
العلماء مشكلة التلوث البالستيكي املتزايدة وكيفية
التعامل مع الجزيئات البالستيكية التي تدخل
سلسلتنا الغذائية عن طريق املحيطات .ويجري أيضا ً
تطوير أساليب جديدة لرصد األمراض والفريوسات
الفتاكة ،مثل اإليبوال ،وإيجاد لقاحات جديدة مشعَّ عة
ملساعدة الحيوانات والبرش عىل ح ٍّد سواء.
ومع استمرار تقدم التكنولوجيا النووية ،يتوصل
العلماء إىل سبل جديدة الستخدام اإلشعاعات بمزيد
من الدقة والفعالية لتشخيص وعالج أمراض مثل
الرسطان ،وإنقاذ املزيد من األرواح ،وتحسني

نوعية حياة املرىض .كما يقتحمون مجاالت طبية
جديدة مثل الطب النفيس العصبي واستخدام
التصوير الجزيئي للتشخيص املبكر ألمراض مثل
داء آلزهايمر.
وتقف الوكالة من وراء هذا البحث والتطوير
ِّ
التط ُّلعي.
وتعب والية ‘الذ َّرة من أجل السالم
والتنمية’ املسندة إىل الوكالة عن النطاق الواسع املتاح
والفرصة الواسعة املتاحة للعلوم والتكنولوجيا
النووية للمساهمة يف رفاه اإلنسان والتنمية
ِّ
وتوفر الوكالة منصة للتعاون العلمي
املستدامة.
والبحث والتطوير والتدريب يف مجموعة واسعة
من مجاالت التنمية ،تشمل األغذية والزراعة
وحماية البيئة وإدارة املياه والتنمية الصناعية
والصحة البرشية.
وتصل فوائد العلوم والتكنولوجيا النووية إىل
جميع أرجاء العالم من خالل برنامج التعاون
التقني للوكالة وأنشطتها البحثية املنسقة ،التي
تصل إىل أكثر من  145بلدا ً كل عام ،بدعم من
املختربات املتخصصة االثني عرش التابعة للوكالة
يف النمسا وموناكو.
وللمساعدة عىل إبقاء التكنولوجيا النووية يف
طليعة التنمية العاملية ،تشهد عدة مختربات تابعة
للوكالة تحديثا ً كامالً ،سيضمن لها أن تظل مرنة
وقادرة عىل االستجابة الرسيعة لالحتياجات
الناشئة والطارئة عىل صعيد العالم .وسيزيد مخترب
جديد تماما ً ملكافحة اآلفات الحرشية ،اكتمل يف
عام  ،2018من تعزيز التقنيات النووية األساسية
ملكافحة اآلفات الحرشية التي يمكن أن توقف
نمو املحاصيل وترض الثروة الحيوانية والسكان.
ويضم مخترب مرن مؤلف من وحدات نمطية ،افتُتح
يف ترشين الثاني/نوفمرب  ،2018ثالثة مختربات
أخرى تركز عىل أحدث التقنيات النووية املرتبطة
باإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية ،بما يف ذلك
مكافحة األمراض الحيوانية املصدر مثل اإليبوال
وزيكا؛ وحماية األغذية والبيئة ،التي تشمل تقنيات
االستدالل الجنائي الخاصة بتعقب منشأ املنتجات
من أجل مكافحة االحتيال الغذائي؛ وإدارة الرتبة
واملياه وتغذية املحاصيل للحفاظ عىل املوارد الثمينة
يف اإلنتاج الزراعي .وفضالً عن ذلك ،يجري تشييد
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غرفة حصينة لقياس الجرعات ستضم معجِّ الً خطيًّا
جديداً .ومن املتوقع أن يبدأ تشغيل املعجِّ ل الخطي
يف عام  ،2019وسيوفر خدمات قياس الجرعات
ملساعدة املستشفيات عىل معايرة اإلشعاعات
واستخدامها بأمان لرعاية املرىض.
وتزيد رشاكات الوكالة من نطاق انتشار العلوم
والتكنولوجيا النووية .فعىل سبيل املثال ال الحرص،
أنشئت يف عام  1964شعبة مشرتكة فريدة مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة .ويف عام  1976بدأت
الوكالة ومنظمة الصحة العاملية رشاكة رسمية.
وتستضيف اآلن مختربات البيئة التابعة للوكالة
يف موناكو مركز التنسيق الدويل املعني بتحمُّ ض
املحيطات .وأنشئت أيضا ً يف عام  1995شبكة
املختربات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي
(أملريا) العاملية لدعم العمل يف مجال قياس مستويات
النشاط اإلشعاعي البيئي يف حالة االنطالق العارض
أو املتعمد للنشاط اإلشعاعي.
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وتشمل رشاكات الوكالة أيضا ً  31مركزا ً متعاونا ً
مع الوكالة يف جميع أنحاء العالم (انظر املربع).
وتعمل هذه املراكز مع الوكالة للقيام بالبحث وتوفري
التدريب يف مجال العلوم النووية ،بما يتيح التشارك
بكفاءة يف املوارد واملعارف والخربات بني العلماء
والوكالة .وستنمو هذه الشبكة بعمل الدول والوكالة
معا ً لتحديد مراكز متعاونة جديدة.
ويساعد الدعم الذي تقدمه الوكالة وشبكتها العاملية
الفريدة من املختربات واملراكز املتعاونة والرشاكات
عىل تمهيد الطريق إىل األمام .ومع استمرار تطور
االحتياجات اإلنمائية للبلدان ،سيكون الدعم املقدم من
الوكالة متاحا ً ملساعدة البلدان عىل الوصول إىل العلوم
والتكنولوجيا الذ ِّرية واالستفادة من استخدامها
من أجل السالم والتنمية .ومع استمرار االبتكارات
والتقدم يف التكنولوجيا ،ستواصل األدوات الفريدة
التي تتيحها لنا الذ َّرة مساهمتها يف رفاه البرشية
لسنوات عديدة قادمة.

الربط بين العلماء في جميع أنحاء العالم
تشكل المراكز المتعاونة مع الوكالة شبكة تمتد عبر جميع القارات :من أفريقيا وآسيا وأستراليا إلى أوروبا والشرق األوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية.
والمركز المتعاون هو معهد علمي أو منظمة علمية يوفران مجموعة فريدة من المرافق والمهارات في مجال مستقل يتعلق بالتكنولوجيا النووية ،مثل
تشعيع األغذية أو قياس النشاط اإلشعاعي البيئي أو اآلثار الصحية لإلشعاعات أو االختبارات غير المدمرة أو إدارة الموارد المائية.
ويتم اختيار المراكز على إساس مقدرتها وقدراتها واستعدادها للمساهمة المباشرة في مشاريع وأنشطة محددة تابعة للوكالة .وتعمل المراكز مع الوكالة
على تنفيذ خطة متفق عليها بين الجانبين لدعم استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء العالم وتوسيع نطاق هذا االستخدام .ويهدف هذا
التعاون إلى تشجيع البحث والتطوير المتسم باألصالة ،في حين يساعد العلماء أيضا ً على التشارك في المعارف والموارد والخبرات ،وإعداد المواد المرجعية،
والتحقق من األساليب ،وتوفير التدريب .وتساعد هذه األنشطة بدورها البلدان ،من خالل المراكز ومن دونها على ح ٍّد سواء ،على الحصول على الدعم
العلمي من أجل العمل على تحقيق أهدافها اإلنمائية وبلوغ غاياتها في إطار أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة.
يقول ساشا دامياناك ،رئيس قسم إدارة العقود البحثية في الوكالة« :من خالل شبكة المراكز المتعاونة ،يمكن للدول األعضاء أن تساعد الوكالة
باالضطالع بأعمال البحث والتطوير المتسمة باألصالة وأعمال التدريب فيما يتعلق بالتكنولوجيات النووية .ويشجع ذلك الدراسات العلمية والتعاون
العلمي بين الدول األعضاء ،بحيث يجعل المراكز المتعاونة إحدى اآلليات التعاونية الرئيسية للوكالة».
وفي عام  ،2018كان هناك  31مركزا ً تعاونيًّا نشطا ً في جميع أنحاء العالم ،مع مناقشات مستمرة في عدة بلدان إلنشاء مراكز جديدة.
— بقلم سارة كني
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