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 )"رينيوالالتجديد "تجديد مختبرات التطبيقات النووية (مشروع 
 

 زايبرسدورفالتطبيقات النووية في مختبرات 
بالنمسا، تقدِّم املساعدَة زايربسدورفيف  اقة الذرّية مثانيُة خمترباتٍ إدارة العلوم والتطبيقات النووية التابعة للوكالة الدولية للطلدى 

والزراعة، والصحة البشرية، والبيئة، والتنمية التقنية إىل الدول األعضاء إلعانتها على مواجهة التحدِّيات يف جماالت األغذية 
مة الت تدعا األنشطَة يف هذا الاالت وغريها. وتقوم خمتربات بذا املهمة النووية  التطبيقات واستادام األجهزة العلمية املتقدِّ

إىل  النووية والتقنيات العلمية اجلديدة منها واملكيَّفةبتوفري التدريب، وباالضطالع بالبحث والتطوير من أجل نقل التكنولوجيات 
تربات التطبيقات النووية الثمانيِة من خم . وتقدِّم مخسةٌ ، وبتقدمي خدمات حتليلية قصد دعا خمتربات الدول األعضاءالدول األعضاء

يف إطار الربنامج املشرتك بني الفاو (الفاو) األغذية والزراعة، وُتدار باالشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة يف جمال  ساعدةَ امل
 والوكالة الستادام التقنيات النووية يف جمال األغذية والزراعة.

 مما يلي:زايربسدورفكوَّن خمتربات التطبيقات النووية يف وتت

يف إطار برنامج األغذية والزراعة: خمترب اإلنتاج احليواين والصحة احليوانية، وخمترب محاية األغذية والبيئة، وخمترب  •
وخمترب حتسني السالالت النباتية وففاتا الوراثية، وخمترب إدارة الرتبة واملياا وتغذية مكافحة اآلفات احلَشريّة، 

 احملافيل؛

 قياس اجلرعات؛خمترب شرية: يف إطار برنامج الصحة الب •

 البيئة: خمترب البيئة األرضية؛ يف إطار برنامج  •

  .يف إطار برنامج العلوم النووية: خمترب العلوم واألجهزة النووية •

 دولًة عضواً يف الوكالة. ١٦٤دولًة من الـ ١٥١م املساعدة إىل دِّ وهذا املاتربات ناشطة يف مجيع مناطق العامل، وتق
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 وال)يإلى مشروع التجديد (رينالحاجة 
، ومنذ ١٩٦٢عام  افُتتحت هذا املاتربات يف

افتتاحها مل حتظ بتجديد شامل أو حتسني دقيق 
ازداد عدد الدول  ،ملعدَّاتا. ويف أثناء هذا الفرتة الزمنية

 ٧٩األعضاء يف الوكالة بأكثر من الضعف، أْي من 
عضوًا يف يومنا  دولةً  ١٦٤إىل  ١٩٦٢دولًة يف عام 

ومع ازدياد عدد الدول األعضاء، ازدادت أيضاً هذا. 
 النووية.طلبات املساعدة من خمتربات التطبيقات 

وإضافًة إىل ازدياد عدد طلبات املساعدة، أخذت 
يات  تتطوَّر احتياجات الدول األعضاء تبعًا لنشوء حتدِّ

وضرورة جديدة، ومنها مثًال ظاهرة تغريُّ املناخ، 
النووية؛ وبات كلُّ ذلك يستدعي اللجوَء إىل تكنولوجيات مكافحة السرطان، والتصدِّي حلاالت الطوارئ ذات الصلة باحلادثات 

وبالنظر بعني االعتبار إىل التدينِّ يف مستوى وضعية خمتربات التطبيقات النووية ومعدَّاتا وِقدم عمرها، وتصاعد وتقنيات جديدة. 
 تليبِّ هذا املطالب.لدى الدول األعضاء، باتت هذا املاتربات تعمل جاهدًة أكثر فأكثر لكي وتطوُّر املطالب 

، ٢٠١٢املؤمتر العام للوكالة يف عام يف يوكيا أمانو، قد بادر وإدراكًا هلذا الوضع، كان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
، وأيَّدت الدول األعضاء االضطالع بذا املبادرة مبقتضى قرار زايربسدورفيف إىل الدعوة إىل حتديث خمتربات التطبيقات النووية 

، الذي بدأ رمسياً )"رينيوالالتجديد "اختذته الحقاً. وقد أدَّى ذلك إىل استهالل مشروع جتديد خمتربات التطبيقات النووية (مشروع 
 .٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١يف 

 

 وال)يخطة مشروع تجديد المختبرات (رين
واالرتقاء زايربسدورفوال) تشتمل على إعادة جتديد مباين خمتربات التطبيقات النووية يف يمشروع جتديد املاتربات (رينخطة 

مبستوى جتهيزاتا من أجل متكينها من االستجابة إىل املطالب احلالية واملتوقَّعة الواردة من الدول األعضاء يف السنوات املقبلة. 
ز املباين القائمة بغية زيادة حجا احليِّز املكاين املتاح وحتسني يتوى إنشاَء مباٍن جديدة وإعادة جتهوتشمل عملياُت حتسني املس

إضافية؛ وتوفري معدَّات جديدة لتبديل املعدَّات احلالية نوعيته؛ وإنشاء مرافق خمتربية جديدة من أجل توفري قدرات جديدة 
 املنشودة. اإلضافيةأجل توفري القدرات واألجهزة العتيقة، من 

 مختبرات التطبيقات النووية في عالمنا.
دولًة عضوًا (باللون األزرق) الت  ١٥١تبنيِّ اخلريطة الواردة أدناا الـ

تستفيد من الدعا املقدَّم من خمتربات التطبيقات النووية.
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 ٣١تبلغ مواردها ضمن حدود ميزانية  ٢٠١٧وتستدعي اخلطُة على وجه التحديد تنفيَذها ُمتضمِّنة مخسة عنافر حبلول  العام 
ن العادية للوكالة، وسوف يلزم توفري الثُلثني الباقيني من موارد مهذا املوارد، سوف يُوفَّر ثلثها من امليزانية  أفلمليون يورو. ومن 

 خارج إطار امليزانية. والعنافر اخلمسة خلطة مشروع التجديد هي كما يلي:

 إنشاء خمترب جديد ملكافحة اآلفات اَحلَشريّة بدًال من املاترب احلايل؛ •

محاية األغذية والبيئة، وخمترب إدارة الرتبة  إنشاء خمترب جديد يشتمل على وحدات منطيَّة مرِنة الستيعاب خمتربَ  •
 واملياا وتغذية احملافيل، وخمترب البيئة األرضيَّة؛

 احلصول على املعجِّل اخلطي عجِّل خطّي، شريطة أْن يتسىنَّ مستودع ملاترب قياس اجلرعات حيتوي على مُ إنشاء  •
 ؛ة جداً ضعلى سبيل اهلِبة أو بتكلفة مناف

 الالزمة على حنو عاجل من أجل مجيع املاتربات الثمانية املتاح احليِّز املكاين هلا حالياً؛ املعدَّات •

الُبىن األساسية الالزمة، وكذلك عمليات االرتقاء مبستوى املباين القائمة حالياً، بالقدر الذي تسمح به ميزانية  •
 هذا املشروع.

ذ جمموعة إضافية من العنافر، هلذا األغراض، سوف يلزم تنفيمتامًا  ةً مالئم زايربسدورفوبغية جعل خمتربات التطبيقات النووية يف 
قدرات  من قبيل). وتشتمل هذا الموعة على عنافر "+رينيوال "ى املشروع اإلضايف لتجديد خمتربات التطبيقات النووية (ُتسمَّ 

 ملاترب العلوم واألجهزةومرفق احلزم األيونية ل والصحة احليوانية، وُمعجِّ اين اتربات اإلنتاج احليو ملمستوى السالمة البيولوجية الثالث 
النووية، وعلى جتديدات إضافية أخرى للمباين القائمة حاليًا أو تشييد مباٍن إضافية جديدة. وسوف تُنفَّذ هذا العنافر من 

مليون يورو الالزم ملشروع التجديد (رينيوال)، وشريطة أن يتا متويل هذا  ٣١يتا احلصول على التمويل البالغ قدرا  حاملااملشروع 
 رج إطار امليزانية. وسوف يُقدَّم مزيد من املعلومات عن هذا العنافر حاملا يتا حتديد نطاقها متاماً.العنافر كلها من موارٍد من خا

 
 العنوان التالي:على االتصال معلومات، يُرجى لالطِّالع على مزيد من ال

 السيد آندي غارنر
 منسِّق املاتربات، إدارة العلوم والتطبيقات النووية

Mr. Andy Garner 
Laboratory Coordinator, Department of Nuclear Sciences and Applications

 +٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٨٦٧٤اهلاتف: 
a.garner@iaea.org :اإللكرتوينالربيد
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ل):االعنصر األول من مشروع تجديد المختبرات (رينيو 

منظمة األغذية والزراعة (الفاو) مختبر مكافحة اآلفات الَحشريَّة الجديد المشترك بين 
 الدولية للطاقة الذرّية والوكالة

 

 ريَّةشَ دور مختبر مكافحة اآلفات الح
وتطبيقها من أجل ) SITرة العقيمة (لدول األعضاء يف تطوير تقنية احلشَ م املساعدة إىل ا) يقدِّ IPCLمكافحة اآلفات احلشريَّة ( خمترب

العقيمة على  ةِ مكافحة احلشرات اليت تتلف احملاصيل وتنقل األمراض اليت تعرِّض للخطر حياة املاشية والناس. وتشتمل تقنيُة احلشر 
يعها من أجل تعقيمها قبل إطالقها على املناطق املستهَدفة لكي تتزاوج مع حلشرات الذكور وتشعألعداد كبرية من اتربيٍة مكثَّفة 

ريَّة. من جمموع أعداد اآلفات احلشَ ي إىل التقليل دِّ ية قابلة للبقاء، مما يؤ رّ منها هنالك. وهذا التزاوج ال يُنتج أي ذ الربية اإلناث
، ومبيدات احلشرات الطُّعومشرة العقيمة مقرتنًة بغريها من أساليب املكافحة، ومنها مثًال استخدام وحينما اسُتخدمت تقنية احل

على حنٍو أكثر رأفًة  ،ريَّةشَ عة من اآلفات احلوِّ فعاليتها يف قمع واحتواء واستئصال جمموعة من األصناف املتن أثبتتشراك، ألاملختارة، وا
 بالبيئة. 

حالياً، وهي ختص آفات النباتات وآفات املاشية ونواقل األمراض البشرية،  احلشريَّة أربعة جماالت أنشطةوملخترب مكافحة اآلفات 
حبوث تطوير  صُّ خيفيما  العامل، ت وفريد يفيصّ يئية. وهذا املخترب هو عبارة عن "مركز امتياز" ذائع الز البيولوجيا اجلينية (الوراثية)/اجلُ و 

والنقل، والبيولوجيا امليكروبية رتبية املكثَّفة للسالالت، وتعقيم احلشرات، واإلجراءات اليت تـُتَّبع يف املناولة الالت احلشريَّة والفصل السُ 
للحشرات، والسلوك التزاوجي؛ وهو باإلضافة إىل ذلك مستودع ألعداد ضخمة من أصناف احلشرات وفصائلها وطوافرها املعدَّلة. 

الصحة ، ومحاية اآلفات يَّة، من خالل أنشطته، على زيادة األمن الغذائي، والتقليل من ُمبيداتويساعد خمتُرب مكافحِة اآلفات احلشر 
ة بشأن احليوانية والصحة البشرية، وتعزيز الترارة الدولية باتاحة الال للمزارعني للوفاء باملتطلبات الرقابية اخلاصة بالبلدان املستورِد

إليها. إدخال السلع الزراعية
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 ةمختبر مكافحة اآلفات الحشريَّ تأثير 
تُقدَّر قيمة املنافع اليت تستمدَّها الدول األعضاء بفضل 
الدعم املقدَّم من خمترب مكافحة اآلفات احلشريَّة بباليني 
الدوالرات األمريكية، بنسبِة تكلفٍة إىل املنفعة خبصوص 

. ومن ١:٤٠٠و ١:٣ الدعم املقدَّم ترتاوح تقريبًا بني
ية على ذلك الربنامج الوقائي بتقنية احلشرة لاحلااألمثلة 

ة يَّ العقيمة اخلاص مبكافحة ذبابة الفاكهة املتوسط
(الذبابة املتوسطية) يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة 

فاّن املواظبة األسبوعية على إطالق ذكور  األمريكية.
هو  أجنلوسالذبابة املتوسطية العقيمة فوق حوض لوس 

 وِّ ُخلاآلن عامل حيوي من أجل احلفاظ على حالة 
الفاكهة يف كاليفورنيا من هذه الذبابة بغية وقاية إنتاج 
الوالية الضخم وصادراتا الضخمة من أصناف منتراتا 

والزراعة يف كاليفورنيا أنَّ قيمة  ر إدارة األغذيةمن احملاصيل الزراعية. وتُقدِّ نوع  ٢٠٠ع، مبا يف ذلك أكثر من وُّ الزراعية الواسعة التن
السنة لو أنَّ الذبابة املتوسطية استحكمت يف الوالية. ومن مث فانَّ بليون دوالر أمريكي يف  ١,٩اخلسائر كان من شأ�ا أن تبلغ حنو 

اليوم يف مجيع مصانع االستنسال املكثَّف  مَ فصائل الذبابة املتوسطية املعدَّلة بواسطة خمترب مكافحة اآلفات احلشريَّة باتت ُتستخد
تبلغ قيمتها مئات املاليني من استخدام هذه الفصائل باملقارنة بغريها يدّر وفورات  العامل، كما أنَّ  للذبابة املتوسطية العقيمة يف

 دوالرات الواليات املتحدة يف العديد من الدول األعضاء.

مكافحة آفة ذبابة تسي احلشرة العقيمة على  ةُ ة العمود الفقري للمرتمع الريفي، تساعد تقنيويف أفريقيا، حيث تُعترب الثروة احليواني
تصيب املواشي مبرض مهِلك ُيسمى ناغانا، وتصيب البشر مبرض النوم. ومع أنَّ ماليني األناس واحليوانات ُعرضة ملخاطر تسي، اليت 

ق يف كلٍّ من إثيوبيا وزجنيبار والسنغال، رتنًا بتدابري مكافحة أخرى، حقَّ مق تقنية احلشرة العقيمة،استخدام هذين املرضني، فانَّ 
ية اجتماعية واسعة االنتشار.دحراز منافع اقتصاإجناحات هامة، مع 

 

 ُت مختبر مكافحة اآلفات الحشريَّةاحتياجا
احلاجة إىل التحسني. وقد  دِّ ايربسدورف وهو يف أشز خمترب مكافحة اآلفات احلشريَّة هو أكرب خمتربات التطبيقات النووية املوجودة يف 

ى ذلك إىل سوء تصميم املباين على فأدَّ بطريقة أشغال الرتقيع على مدى عقود من الزمن،  للمخترب تدرجيياً نة وِّ أُنشئت األقسام املك
ىل ذلك، فانَّ احليِّز املكاين احملدود والطاقة. وإضافًة إم تكبُّد تكاليف عالية للصيانة زِ مبسارات العمل وكفاءته ويستل رّ حنو يض

 مختبر مكافحة اآلفات الحشريَّة في عالمنا
األزرق) اليت دولًة عضواً (باللون  ٥٧تبنيِّ اخلريطة الواردة أدناه الـ

تستفيد من الدعم املقدَّم من هذا املخترب.
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الدول األعضاء طلبت إىل املخترب أن يعمل على تطوير تقنية احلشرة العقيمة من أجل آفات للمخترب يرزح حتت إجهاد شديد، ألن 
زيادة يف احليِّز املكاين هلذا املخترب من أجل استيعاب عدد إضايف من املوظفني   السنوات األخرية، دومنا حدوث أيّ حشريَّة إضافية يف

يستفيد من تعزيز أمن التكنولوجيا البيولوجية بغية من شأن هذا املخترب أن  على ذلك، فانَّ  وةً من األصناف الساللية. وعالكذلك و 
 مواصلة زيادة ضمان احتواء احلشرات وحْررها.

 ،عملياً أو فعاًال من حيث التكلفةجتديد خمترب مكافحة اآلفات احلشريَّة لن يكون  قنية اليت أجراها اخلرباء أنَّ ت التوقد قرَّرت الدراسا
ف بقدر متزايد املوارد الصيانة سوف تستنزِ تكاليف  ياً. وإن مل يتم القيام بذلك، فانَّ إىل إعادة بنائه كلهذا املخترب حيتاج  ولذلك فانَّ 

 املقدرة على تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء. دَ املخترب، وسوف يصبح املخترب بقدر متزايد أيضاً حمدو املتاحة ألنشطة 

التوسُّع الدول األعضاء إىل املساعدة املطلوبة منه. وبازدياد  ةُ هذا املخترب يواجه هذه العوامل املقيِّدة يف وقٍت تتنامى فيه حاج نَّ وإ
املكثَّف يف الزراعة من أجل تلبية املطالب املتصاعدة اخلاصة باألغذية لدى األعداد املتنامية من البشر من سكان املعمورة، فان 

مقاومة على حنو ال ميكن قبوله. كما أن تنامي  ةً عالي لُّ اخلسائر ما قبل حصاد احملاصيل وما بعده من جراء اآلفات احلشريَّة تظ
ساع انتشار استخدام هذه ق، وكذلك التأثريات السلبية من جرَّاء اتّ حلشريَّة ملبيدات اآلفات بات أيضًا داعيًا إىل القلاآلفات ا

ويف  .الطبيعيني لآلفات احلشريَّة وغريها من الكائنات العضوية النافعة ية والبيئة وامللقِّحات واألعداءاملبيدات، على الصحة العموم
ر يف املاليني من البشر ومن املواشي، كما إنَّ تغريُّ املناخ أخذ اسطة احلشرات الناقلة ال يزال يؤثِّ نقل األمراض بو  فانَّ الوقت نفسه، 

ذى.على بقائها وأن تسبِّب األ ةاحلشريَّ يوسِّع من املناطق اجلغرافية اليت ميكن أن حتافظ فيها اآلفات 

 

الجديد ةبشأن مختبر مكافحة اآلفات الحشريَّ  رؤيةٌ 
ب هذا املخترب مبىن خالل العشرين عامًا املقبلة، يتطلَّ الدول األعضاء بغية االسترابة إىل هذه االحتياجات وغريها من احتياجات 

جديدًا أكرب حرمًا من املبىن احلايل ويوفِّر مرافق جديدة للعمل بشأن حشرات النباتات، وآفات الثروة احليوانية، وناِقالت األمراض 
للحشرات لتوفري الظروف املناخية الالزمة للدراسات عن ويلزم أيضًا إنشاء دفيئة جديدة  ،والوراثيات والبيولوجيا اجلُزيئيةية، البشر 

وكذلك لتوفري بيئة حديثة للبحوث والتدريب لصاحل االختصاصيني العلميني من الدول سلوك احلشرات، وإلجراءات مراقبة النوعية، 
ملخترب اجلديد على أماكن للمكاتب والتدريب والتخزين منفصلة عن أماكن تربية احلشرات ومكان املخترب، األعضاء. وسوف حيتوي ا

بعة يف املختربات احلديثة، مبا يف ذلك وجود مراشح خاصة ملكافحة العواِمل املمرضة، ونظم وسوف يكون ممتثًال للممارسات املتَّ 
ر الصارم الجتناب انفالت حشرات ب، وبنية حتتية للحرْ ومن أجل حيِّز املكاتحتكُّم باهلواء منفصلة من أجل تربية احلشرات 

 اآلفات.
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 لية لمختبر مكافحة اآلفات الحشريَّةوَّ ة أتصوُّرات معماريَّ 
 
 

فعالية سوف يكون املخترب املشيَّد من جديد قادرًا على تطوير طرائق جديدة وابتكارية ونقلها إىل الدول األعضاء من أجل زيادة 
صة بتقنية احلشرة العقيمة،  آفات حشريَّة رئيسية إضافية خا رتقنية احلشرة العقيمة. ومن شأن ذلك أن يشمل القدرة على تطوي

بِّب خسائر اقتصادية ضخمة، من الدول األعضاء الدعَم يف مكافحة تكاثر جتمُّعات الُعّث، اليت تس دُ فقد طلب العدي .كالُعثّ 
 الراهن.املكاين واملوارد احلالية جتعل القيام بذا العمل مستحيًال يف الوقت قيود احليِّز  ولكنَّ 

إنشاء خمترب جديد ملكافحة اآلفات احلشريَّة من شأنه أن جيعل تقنية احلشرة العقيمة تعود بالنفع على مزيد من املزارعني  ولذلك فانَّ 
حتقيق ختفيضات بقدر أكرب يف  باحلشرات. كما أنَّ عرَّضني ألخطار األمراض املنقولة املومالكي املواشي، وكذلك على األفراد 

من شأنه أن يعود بالنفع على حنو إضايف على املستهلكني وعلى البيئة، وأن يتدارك مشكلة ازدياد مقاومة استخدام مبيدات اآلفات 
افحة اآلفات احلشريَّة القيام بدوره الريادي العاملي يف تطوير مك لدى بعض حشرات اآلفات الرئيسية. وسوف يواصل خمتربُ املبيدات 

 ترب مكافحة اآلفات احلشريَّة، إذْ وسوف يقوم أيضًا بدور أكثر بروزًا على الصعيد الدويل. وإنَّ خمواستخدام تقنية احلشرة العقيمة، 
ية للطاقة الذرّية ومنظمة األغذية والزراعة كذلك.ايربسدورف ومسعة الوكالة الدولز يقوم بذلك، من شأنه أن يعزِّز مسعة خمتربات 

 

 ة واإلطار الزمنييَّ التكاليف التقدير 
خاضع للتنقيح يف . غري أنَّ هذا التقدير ماليين يورو ١٠,٠ات، دَّ رمَّع اجلديد، باستثناء تكاليف املعللمُ تبلغ التكاليف التقديرية 

ولدى  لوضع التصميم النهائي للمخترب.التالية هي تأمني خدمات التصميم اإلضافية الالزمة  سياق مسار عملية التصميم. واخلطوة
التصميم، ميكن احلصول على خدمات التشييد، شريطة احلصول أوًال على التزامات مالية كافية لتمويل عقد التشييد. ذلك إجناز 

أيار/مايو  ١، ينبغي أن يتمَّ تلقي هذه االلتزامات قبل حلول راملقرَّ  ولذلك فانه حرصًا على سري املشروع حبسب اجلدول الزمين
٢٠١٥. 

لربع ا حدوث حاالت تأخُّر، فانَّ تشييد خمترب مكافحة اآلفات احلشريَّة اجلديد ميكن أن يبدأ يف امنوإذا ما ُأجنزت هذه العملية دو 
االنتقال من املرفق القائم حالياً إىل املخترب  وحيث إنَّ  .٢٠١٧إجناز التشييد يف الربع الثاين من عام  ، لكي يتمَّ ٢٠١٥الرابع من عام 

 .٢٠١٧حبلول �اية عام  تهتوقَّع أن يستغرق ستة أشهر، فانَّ املخترب ميكن أن يباشر عمله بكامل طاقيُ اجلديد 
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مكافحة اآلفات الحشريَّةمختبر ط طوابق مخطَّ 
ط الطوابق احلايل للمخترب وتوزيع احليِّز املكاين داخل املبىن. غري أنَّ هذه التصاميم سوف واردة أدناه حملة عن خمطَّ تقدِّم الصورة ال

تكون خاضعة للتغيري يف سياق مسار عملية التصميم.

الطابق األرضي في المختبر

الطابق األول في المختبر

 الحيِّز المكاني في المختبر توزيع

 ةُجزيئيَّ ات والبيولوجيا الالوراثيَّ  
 مجايلاحليِّز اإل  احليِّز املشرتك   احليِّز املخصَّص 

٩٧٥,٨٥  ٤٦٢,٣٥    ٥١٣,٥ 
 ناِقالت األمراض البشرية 

 مجايلإلاحليِّز ا  احليِّز املشرتك   صصَّ احليِّز املخ
٧٥٨,٣٥  ٤٦٢,٣٥    ٢٩٦

 المواشي آفات 

المختبرالطابق األرضي في 

الطابق األول في المختبر

 توزيع الحيِّز المكاني في المختبر

1
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 النباتات آفات 
 مجايلاحليِّز اإل  احليِّز املشرتك  صاحليِّز املخصَّ 

١١٣٧,٧٥   ٤٦٢,٣٥   ٦٧٥,٤ 

  الحيِّز المشترك
 باألمتار املربَّعة احليزيَّة املساحة

الصحية والفسحات املشرتكة واملكاتب العامة النظافة ات واألدراج ومرافق رَّ املشرتك الفسحات التقنية واملم يشمل احليِّز
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Renovation of the Nuclear Applications Laboratories

IAEA
(رينيوال)التطبيقات النوويةمشروع تجديد مختبرات

الوكالية الدولية للطاقة الذرية تجديد مختبرات التطبيقات النووية

15-0895

 ٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

 (رينيوال): التطبيقات النووية مختبراتالثاني من مشروع تجديد  العنصر
 الجديد القابل للتعديل المختبر المرِن

 

القابل للتعديل رؤية بشأن المختبر المرِن
فيما بني املختربات اليت لديها التآزر يف أوجه ستثمار الا ) إىل ثالثة مفاهيم:FML( املرن القابل للتعديلتستند الرؤية اخلاصة باملخترب 

إلتاحة  والقابلية للتعديلات يف أنشطة املختربات؛ التغريُّ ومرونة احليِّز املكاين للمخترب لتسهيل تكييفه لكي يالئم  ؛متشابةأنشطة 
 الال للتوسُّع يف املستقبل بتكلفة منخفضة نسبياً.

)، وخمترب إدارة FEPLألغذية والبيئة (فهي: خمترب محاية ا املرن القابل للتعديلأما املختربات الثالثة املختارة لنقلها إىل داخل املخترب 
أل�ا تضطلع معًا ببعض هذه املختربات ). وقد اختريت TEL)، وخمترب البيئة األرضية (SWMCNLالرتبة واملياه وتغذية احملاصيل (

اليت سوت تيتيا الال هلا لكي تتشارك يف أماكن ومعدَّات معينة، مما يساعد على خفض التكاليف األنشطة التلليلية املتشابة 
من الفريدة اليت يضطلع با كل خمترب، واليت قد تتطلب أنواعًا خمتلفة الروابط التآزرية حمدودة حبكم األنشطة هذه غري أنَّ اإلمجالية. 

. وهذه األنشطة قد تتطلب أيضاً استخدام مواّد أو عيِّنات حتول دون التشارك يف النمطية املعدات، أو تعديالت خمتلفة على املعدَّات
 بعض األجهزة املعينة درءاً ملخاطر التَّالوث.

 

القابل للتعديلتصورات معمارية أولية للمختبر المِرن 
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من  البنية املختربية املرِنة ميكن تكييفها بسهولة من أجل االضطالع بأنشطة خمتلفة تبعًا لتغريُّ احتياجات الدول األعضاء. وهذاإنَّ 
ومن شأنه أيضًا أن خيفِّض شأنه أن ميكِّن هذه املختربات الثالثة من االستجابة إىل تلك االحتياجات مبزيد من السرعة والفعالية. 

القابلة تكاليف القيام بتغيريات من هذا النلو، مما جيعل املبىن أكثر كفاءة من حيث التكلفة على األمد الطويل. كذلك فإنَّ الِبنية 
إذا اقتضت الضرورة بىن بسهولة نسبية، هي أيضاً استثمار يف كفاءة التكاليف على األمد الطويل، أل�ا تتيا الال لتوسيع امل للتعديل

 إضافية أم كان لتوسيع املختربات الثالثة ذاتا.أكان ذلك الستيعاب خمتربات  ذلك، سواء

سوت حيقِّق حتديث ثالثة من خمتربات التطبيقات النووية الثمانية، وسوت  عديلاملرن القابل للتاملخترب  غري أنَّ املزيّة األهّم هي أنَّ 
 مساعدات أكرب إىل الدول األعضاء. وترد أدناه معلومات حمدَّدة عن هذه املختربات.ميكِّنها من تقدمي 

 

األغذية والبيئة المشترك بين منظمة األغذية والزراعة (الفاو) دور مختبر حماية 
الدولية للطاقة الذرّيةوالوكالة 
إىل الدول املساعدة محاية األغذية والبيئة يقدِّم خمترب 

ان أمان ممن أجل ضيف اجلهود اليت تبذهلا األعضاء 
املستهلكني وجودة اإلمدادات الغذائية بغية صون صلة 

وتيسري التجارة الدولية بذه السلع. فيساعد املختربي 
الدوَل األعضاء على إنشاء نيظيم فعَّالة لتعقُّب أثر 
األغذية ومكافلة امللِّوثات، من أجل دعم األمان 
الغذائي، واختبارات املوثوقية لدرء اخلسائر االقتصادية 

شوشة وتسويقها اليت يسبِّبها إنتاج املنتجات املقلَّدة واملغ
قدَّم املساعدة من خالل تطوير تي و  على حنو غري قانوين.

امللوِّثات، ونقل طرائق تعقُّب أثر األغذية ودراسات 
 وكذلك اختبارات املوثوقية.

 

 في عالمنامختبر حماية األغذية والبيئة 
دولة عضواً (باللون األزرق) اليت  ٧٨تبنيِّ اخلريطة الواردة أدناه الـ

.املختربهذا تستفيد من الدعم املقدَّم من 
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دور مختبر إدارة التربة والمياه وتغذية المحاصيل المشترك بين منظمة 
للطاقة الذرّيةاألغذية والزراعة (الفاو) والوكالة الدولية 

الدوَل  خمترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيليساعد 
به وذلك حتدِّيات تغريُّ املناخ وتقلّ اجهة األعضاء على مو 

بالعناية بالتلسني األمثل إلدارة واستخدام الرتبة واملياه 
واملغذِّيات من أجل صون اإلنتاج الزراعي وزيادته. 
ويساعد أيضًا هذا املخترب الدول األعضاء على تعزيز 
التأهُّب للطوارئ ذات الصلة باحلادثات النووية اليت تؤثر 

موارد املياه، وعلى استصالح تأثري هذه على الرتبة و 
األحداث على هذه املوارد. وتيقدَّم هذه املساعدة من 

متكاملة من خالل تطوير ونقل جمموعات 
 التكنولوجيات والتقنيات النووية والنظريية.

دور مختبر البيئة األرضية 
يقدِّم املساعدة إىل الدول األعضاء  خمترب البيئة األرضية

باعتبار ذلك فهمها ورصدها للبيئة األرضية تيف تعزيز 
، فيما اجلمهور وأمانصلة من عناصر  عنصرًا ضرورياً 

ة واحلادثات ياإلشعاعات البيئخيص على وجه التلديد 
بذه املهمة يف املقام األول النووية. ويقوم هذا املخترب 

من خالل تطوير ونقل تقنيات الرصد البيئي، وتزويد 
م يِّ خمتربات الدول األعضاء باخلدمات التلليلية اليت تق

صد. والوكالة الدولية ر قدراتا على الوحتسِّن جودة 
هذا عملها من خالل ضل للطاقة الذرية تيعترب، بف

املخترب، املورِّد العاملي الرئيسي للمواد املرجعية عن 

 في عالمنا التربة والمياه وتغذية المحاصيل مختبر إدارة
دولة عضواً (باللون األزرق) اليت  ١١١تبنيِّ اخلريطة الواردة أدناه الـ

.تستفيد من الدعم املقدَّم من هذا املخترب

 في عالمنا مختبر البيئة األرضية
دولًة عضواً (باللون األزرق) اليت  ٩٦الـتبنيِّ اخلريطة الواردة أدناه 

تستفيد من الدعم املقدَّم من هذا املخترب.
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ة، اليت تيعدُّ ال غىن عنها لتقييم وحتديد مدى دقَّة القياسات املختربية اهلامة، ومنها مثًال ما يالنظائر املستقرة والنويدات املشعة البيئ
 عات، والتقييمات اخلاصة بتغريُّ املناخ.يتعلق بالنشاط اإلشعاعي البيئي، والوقاية من اإلشعا

 

 )FML( المرن القابل للتعديلتأثير المختبرات التابعة للمختبر 
م منافع بالغة األمهية إىل الدول األعضاء يف مجيع دِّ تق املرن القابل للتعديلاملختربات اليت سوت يينقل موضعها إىل داخل املخترب إنَّ 

محاية األغذية والبيئة مع خمتربات يف االحتاد األورويب على تطوير طريقة جديدة للتلديد  سبيل املثال، عمل خمتربي  امل. وعلىمناطق الع
الكمِّي للمخلَّفات املرتسِّبة يف الللوم واحلليب من العقاقري اليت تيعطى للمواشي من أجل مكافلة إصابات العدوى الطَّفيلية. وهذه 

الللم  تصدِّريف االحتاد األورويب، واستيلزِمت بشأن بلدان من غري األعضاء يف االحتاد األورويب الرقابية الطريقة اعتيمدت لألغراض 
 حرصاً على محاية صلة املستهلكني فيها. ، وذلكالبقري إىل بلدان االحتاد األورويب

الالتينية والكارييب، أدَّت املساعدة املقدَّمة من هذا املخترب إىل إنشاء شبكة من تسعة خمتربات خاصة باألمان  اويف منطقة أمريك
نة. وقد بقضايا األمان الغذائي على املستوى اإلقليمي وبتقدمي منافع صلية واقتصادية حمسَّ ، لكي تيعىن ٢٠٠٦الغذائي، يف عام 

دولة عضواً تتشارك يف املوارد واخلربة االختصاصية بشأن التصدِّي لقضايا  ١٩خمترباً يف  ٤٩ لكي تشملاتَّسعت هذه الشبكة منذئذ 
 األمان الغذائي على املستويني الوطين واإلقليمي.

) الدراسة  عن تثبيت اآلزوت (النيرتوجني)، وهي SWMCNLوأحد األمثلة على عمل خمترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل (
وقد قام هذا املخترب بالتلديد الكمي بعض أنواع احملاصيل اآلزوت اجلوي إىل صيغة تؤدِّي وظيفة مساد. ل بواسطتها وِّ حتي عملية 

متنوِّعة من نيظم استنبات احملاصيل والظروت إلمكانات تثبيت اآلزوت اخلاصة ببعٍض من أصنات احلبوب واخلضار يف إطار جمموعة 
دولًة عضوًا يف تطبيق هذه التقنيات، مما  ٦٥يقدِّم املساعدة إىل املناخية من أجل زيادة هذه اإلمكانات إىل أقصٍى حدٍّ، وهو اآلن 

كن أن يساعد الدول مليون طن من اآلزوت اجلوي يف كل عام. وهذا أيضًا مي ٣٣ينطوي على إمكانية لتثبيت ما يبلغ مقداره 
األعضاء على ادِّخار باليني الدوالرات اليت تينفق على األمسدة الكيميائية، ويف الوقت نفسه على احلدِّ من وطأة تأثري هذه األمسدة 

 على البيئة.

نيات النووية على املساعدة هو جناحه يف اإليضاح العملي ملقدرة التق الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل ومثال آخر على تأثري خمترب إدارة
إدارة الرتبة واملياه  خمتربويف اجلزائر، استيخدمت تكنولوجيا دعمها  زيادة اإلنتاجية الزراعية يف األراضي القاحلة وشبه القاحلة. على

الشعري يف األراضي اجلدباء، مع حتقيق أقصى زيادة يف إنتاج  بغيةوتغذية احملاصيل، وذلك من أجل حتديد أجنع خمطَّط زمين للري 
احلرص يف الوقت نفسه على خفض هدر املوارد املائية احملدودة. وحيث استيخدمت هذه التكنولوجيا مقرتنًة بإدخال صنف من 
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هذه تطبيق طن من اهلكتار الواحد؛ ومن احملتمل  ٢,٥أمكنت من درِّ ِغالل بلغت الشعري القابل لتلمُّل امللوحة يف الرتبة، فإ�ا 
دوالراً  ١٢٠ قريباً تهكتار من أراضي زراعة الشعري املهجورة يف اجلزائر. وبسعر سوقي يبلغ  ٤٢ ٠٠٠التكنولوجيا على مساحة تبلغ 

مليون دوالر من املكاسب اإلضافية  ١٢,٦من شأن اإلنتاج أن يدرَّ )، ٢٠١٤أمريكيًا للطن الواحد (أي يف تشرين األول/أكتوبر 
 .على صغار املزارعني

)، اليت  ”ALMERA“التلليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي (أملريا فهو يتوىل تنسيق شبكة املختربات األرضية وأما خمترب البيئة 
دولًة عضواً، من أجل توفري حتليالت موثوقة وآنية للعينات البيئية يف  ٢٦خمتربًا يف  ٦٦مبشاركة  ١٩٩٩كانت قد أينشئت يف عام 

"أملريا" وذلك بتطوير خمترب البيئة األرضية املختربات األعضاء يف الشبكة نطالقات من النشاط اإلشعاعي. ويدعم احال حدوث 
ملراقبة اجلودة فيما خيص طرائق موحدة معيارياً بشأن مجع العينات وحتليلها وتنظيم اختبارات الكفاءة واالضطالع با باعتبارها أدوات 

دولًة  ٨٤خمتربًا يف  ١٤٩ن الشبكة "أملريا" اليوم من وّ ت العمل التدريبية وتبادل املعلومات. وتتكقياس القدرات، ومن خالل حلقا
 وتؤدِّي دوراً أساسياً جداً يف الرصد البيئي والوقاية من اإلشعاعات على الصعيد الدويل.عضواً، 

 

 احتياجات المختبرات الثالثة
يتعلق بذه املختربات كلها ييالحظ عدم كفاية احليِّز املكاين املخصَّص للمخترب والتدريب واحليِّز املكاين املخصَّص للمكاتب  فيما

واملعدَّات أيضًا وكذلك عدم كفاية جودة أو مقدرة هذه العناصر من أجل تنفيذ مجيع األنشطة اليت تطلبها الدول األعضاء. وفيما 
فإنَّ توسُّع التجارة العاملية من املنتجات الغذائية ييفرز حتدِّيات جديدة يف جماالت غذية والبيئة، على سبيل املثال، خيص خمترب محاية األ

 تعقُّب أثر األغذية فيما يتصل باستبانة تفشِّي األمراض، واختبار املوثوقية من أجل محاية قيمة املنتجات الغذائية الفريدة من نوعها،
الطرائق التقنية اليت حتتاج إليها الدول األعضاء من أجل مما يلزم لتطوير ونقل يفتقر إىل البنية األساسية واملعدات  غري أنَّ املخترب

 التصدِّي هلذه القضايا.

تغريُّ وعلى حنو مماثل، يواجه خمترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل تزايد طلبات املساعدة يف التصدِّي للتلدِّيات الكثرية اخلاصة ب
تاج  يف  إليهااملناخ، وكذلك يف التأهُّب للطوارئ من أجل التصدِّي لللادثات النووية، ولكنه غري جمهَّز لتطوير ونقل التقنيات اليت حيي

املتزايد على خمتلف أصنات املواد املرجعية احلالية فهو يعمل جاهدًا من أجل تلبية الطلب هذه الاالت. وأما خمترب البيئة األرضية 
كما أنَّ املخترب يفتقر إىل احليِّز يف العقد الزمين األخري.   ٪١٠٠منها واجلديدة، حيث إنَّ هذه املطالب قد تصاعدت بأكثر من 

  ملوارد مما يلزم لتلبية هذه الطلبات، وكذلك ملواجهة التزايد املتسارع يف الطلب على املشاركة يف اختبارات الكفاءة الدولية.املكاين وا
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مرافق جديدة، ومنها مثًال حيِّز مكاين لدفيئة جديدة يف  ءَ احملدَّدة على االحتياجات املختربية املشار إليها أعاله إنشا ةي وتشمل األمثل
البيئة األرضية ملعاجلة وجتهيز خمترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل من أجل دراسات خصوبة الرتبة، وتوفري حيِّز مكاين يف خمترب 

، ومنها مثالً اإلضافيةاملعدات إضايف الستيعاب وكذلك يلزم ختصيص حيِّز مكاين  الضخمة من املواد املرجعية املطلوبة.الكميات 
بغية االستجابة إىل  املرن القابل للتعديلالثالثة كلها. وسوت ييصمَّم املخترب أجهزة التلليالت النظائرية اليت حتتاج إليها املختربات 

 اءة من حيث التكلفة.هذه االحتياجات وغريها بطريقة فعَّالة وذات كف

 

 التقديرية واإلطار الزمني التكاليف
 مليون يورو. وميكن تفصيل هذا املبلغ حبسب كل خمترب كما يلي: ١٢,٠التقديرية للمبىن اجلديد، باستثناء املعدات، تبلغ التكاليف 

 مليون يورو ٢,٨    محاية األغذية والبيئة خمترب  •

 مليون يورو ٣,١   وتغذية احملاصيلخمترب إدارة الرتبة واملياه  •

 مليون يورو ٦,١     خمترب البيئة األرضية •

 
اإلضافية التصميم هذه التقديرات خاضعة للتنقيا يف سياق مسار عملية التصميم. واخلطوة التالية هي تأمني خدمات غري أنَّ 

إجناز ذلك التصميم، ميكن احلصول على خدمات التشييد،  . ولدىاملرن القابل للتعديللنهائي للمخترب الالزمة لوضع التصميم ا
شريطة احلصول أوًال على التزامات مالية كافية لتمويل عقد التشييد. ولذلك فإنه حرصًا على سري املشروع حبسب اجلدول الزمين 

 .٢٠١٥أيار/مايو  ١املقرَّر، ينبغي أن يتم تلقي هذه االلتزامات قبل حلول 

ميكن أن يبدأ يف الربع الرابع من عام  املرن القابل للتعديلتشييد املخترب  نَّ العملية دومنا حدوث حاالت تأخُّر، فإوإذا ما أيجنزت هذه 
 .٢٠١٧إجناز التشييد يف الربع الثاين من عام ، لكي يتم ٢٠١٥

توقَّع أن يستغرق ستة أشهر، فإنَّ املخترب يي  املرن القابل للتعديلوحيث إنَّ االنتقال من املرافق املختربية القائمة حاليًا إىل املخترب 
 . ٢٠١٧املذكور ميكن أن يباشر عمله بكامل طاقته حبلول �اية عام 
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 المرن القابل للتعديلمخطط طوابق المختبر 
غري أنَّ هذه التصاميم  املكاين داخل املبىن. احليِّزتقدِّم الصور الواردة أدناه حملة عن خمطَّط الطوابق احلايل للمخترب املذكور وتوزيع 

 سوت تكون خاضعة للتغيري يف سياق مسار عملية التصميم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEXIBLE MODULAR LABORATORY

-1

0

+1

+2

   Dedicated  Shared  Total     %    Cost  €

 SWMCNL(1) 720,45  724,81  1445,26    26  3.939.260

 FEPL(2) 633,55  637,38  1270,93    23  3.484.730

 TEL(3)          1411,90          1422,26  2834,16    51  7.727.010

                  5 548,52          100  15.151.000
(1) SWMCNL - Soil and Water Management and Crop Nutrition Laboratory  
(2) FEPL - Food and Enviromental Protection Laboratory
(3) TEL - Terrestrial Enviroment Laboratory 

 القابل للتعديل توزيع احليِّز املكاين يف املخترب املرِن

 

 القابل للتعديل الطابق التقني في المختبر المِرن
 

 

الطابق السُّفلي في المختبر 
 القابل للتعديل المرن

الطابق األرضي في المختبر 
 القابل للتعديل المِرن

الطابق الُعلوي في المختبر 
 القابل للتعديل  المِرن
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 خمترب محاية األغذية والبيئة 
  احليِّز اإلمجايل احليِّز املشرتك  احليز املخصَّص 

١٢٧٠,٩٣  ٦٣٧,٣٨  ٦٣٣,٥٥ 
 خمترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصيل 

  احليِّز اإلمجايل احليِّز املشرتك  احليز املخصَّص 
١٤٤٥،٢٦  ٧٢٤،٨١   ٧٢٠,٤٥  

 خمترب البيئة األرضية 
  احليِّز اإلمجايل احليِّز املشرتك  احليز املخصَّص 

٢٨٣٤,١٦ ١٤٢٢,٢٦ ١٤١١,٩٠ 
  احليز املشرتك

 

املساحة احليزية كلها باألمتار املربَّعة

     



 

Renovation of the Nuclear Applications Laboratories
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 ٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

 رينيوال):من مشروع تجديد المختبرات ( الثالث العنصر
 في مختبر قياس الجرعات الخطّيالمستودع الُمحصَّن للمعجِّل 

 

دور مختبر قياس الجرعات
اجلسم البشري، وذلك حتديدًا يف سياق اها قييم اجلرعات اإلشعاعية اليت يتلقّ قياس اجلرعات تقنية علمية تُعىن بقياس وحساب وت

أمهية حيوية يف العالج اإلشعاعي، يني، فيما يتصل على األغلب بأمراض السرطان. ولقياس اجلرعات الدقيق بّ الطالتشخيص والعالج 
) يقدِّم الدعم إىل الدول األعضاء بإرساء DOLقياس اجلرعات (من أجل ضمان تقدمي اجلرعات الصحيحة إىل املرضى. وخمترب 

وهذه معاجلة السرطان من خالل توفري خدمات توكيد اجلودة. ات من أجل وتعميم أفضل املمارسات املتَّبعة يف استخدام اإلشعاع
هي بذاتا أيضاً )، اليت تقدِّم SSDLsلقياس اجلرعات (تشمل خدمات املعايرة اليت تُقدَّم إىل املستشفيات وإىل خمتربات املعايرة الثانوية 

معدَّات العالج اإلشعاعي العاملة واملركَّبة أيضًا خدمات املراجعة الرقابية والتحقُّق بشأن  خدمات املعايرة إىل املستشفيات. وتشمل
 البحث والتطوير يف قياس اجلرعات والفيزياء اإلشعاعية.حديثاً، وكذلك أنشطة 

تربات املعايرة الثانوية خمترب قياس اجلرعات بتعاون مع منظمة الصحة العاملية بوصفه املخترب املركزي املسؤول عن شبكة خمويعمل 
منظمات  ٦خمتربًا و ٨٤الصحة العاملية، وهي شبكة عاملية من لقياس اجلرعات املشرتكة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة 

القياس دولًة عضواً، تُعىن بكفالة حفاظ املختربات على املعايري اإلشعاعية اليت ميكن تعّقب أثرها من خالل نظام  ٧٢يف وطنية 
 الدويل الراسخ واليت تفي مبتطلَّبات الدقّة وفقاً للمعايري الدولية.

خمتربات معايرة ثانوية فحسُب مث أخذت بالنمو منذ حينذاك وأصبحت تؤدي  ٩من  ١٩٧٢وقد أُنشئت هذه الشبكة يف عام 
 إلشعاعية املمكنة.يف العامل أمجع يف صون املرضى من األذى وضمان تلقيهم أجنع العالجات اوظيفة حيوية 
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 مختبر قياس الجرعات تأثير
يسهم هذا املخترب، من خالل األنشطة اليت يضطلع 
با، يف محاية مرضى السرطان يف مجيع أحناء العامل 
وإطالة عمرهم وجودة نوعية حياتم. وعلى سبيل 

، تبنيَّ ١٩٩٢و ١٩٨٢املثال، يف الفرتة بني عامي 
من خمتربات املعايرة الثانوية  ٪١٠ املختُرب أنَّ ما نسبته

لديها احنرافات غري مقبولة يف قياساتا، مما كان يعين 
أنَّ املستشفيات اليت كانت تتلقى خدمات املعايرة من 

رمبا تكون قد أعطت جرعات تلك املختربات الثانوية 
أو مؤذية. وقد استخدم إشعاعية غري وافية بالغرض 

ات لكي يُعىن قياس اجلرعات هذه املعلوم خمتربُ 
من خمتربات املعايرة  ٪٩٨املمارسة املتَّبعة والتشديد على مزيد من الدقة يف القياسات، واليوم يتبنيَّ بوضوح أنَّ ما نسبته  بتحسني

 الثانوية باتت تتقيَّد باملعايرة املقرَّرة.

للدول األعضاء يف مجيع قابية للجرعات توفِّر منافع مجّة كما أنَّ اخلدمة الربيدية اليت يقدِّمها خمترب قياس اجلرعات بشأن املراجعة الر 
فيها  يرسل من خالل هذه اخلدمة أجهزة لقياس اجلرعات إىل العيادات السريرية من أجل قياس اجلرعات أحناء العامل. فإنَّ هذا خمترب 

بالربيد، مث تُعاد بعد ذلك إىل اهلا كأي مريض خيضع هلذا االختبار القياسي. وهذه األجهزة هي عبارة عن أدوات صغرية سهل إرس
كذلك، فإنَّ املخترب املذكور من أجل قياس ما إذا كانت اجلرعة املقصود إعطاؤها واجلرعة املعطاة فعًال متوائمتني معاً. فإن مل يكن  

يف عام بدأت هذه اخلدمة بغية متكني العيادة السريرية املعنية من إعطاء اجلرعات الصحيحة. وعندما املخترب يبادر إىل تقدمي املساعدة 
السريرية كانت تعطي جرعات غري صحيحة، مما كان يعين أنَّ أعدادًا كبرية من  املرضى  ، تبنيَّ أنَّ أعدادًا كبرية من العيادات ١٩٦٩

السبعينات والثمانينات، كان نصف عدد العيادات السريرية يعطي جرعات غري فرتة بني للمخاطر. علمًا بأنَّه خالل الكانت ُعرضًة 
بية تصل إىل مستويات دقة مقبولة؛ وهذه اليت ختضع للمراجعة الرقامن العيادات السريرية  ٪٩٥صحيحة. وأما اليوم، فإنَّ ما نسبته 

 قاطبًة.عيادة سريرية يف العامل  ٢٠٠٠اخلدمة تستفيد منها قرابُة 

 

 

 مختبر قياس الجرعات في عالمنا
دولًة عضواً (باللون األزرق) اليت  ١١٤تبنيِّ اخلريطة الواردة أدناه الـ

تستفيد من الدعم املقدَّم من خمترب قياس اجلرعات.

 www-naweb.iaea.org/na/renual   |   nuclearapplications@iaea.org  ٢٠١٥كانون الثاني/يناير 

  
  

  

   



   |   ۲۰۱٥www-naweb.iaea.org/na/renualكانون الثاني/يناير 
nuclearapplications@iaea.org

 احتياجات مختبر قياس الجرعات 
إنَّ النِّقلة التكنولوجية على النطاق العاملي اليت جيب على خمترب قياس اجلرعات أن يواكبها يف مسار عمله هي االنتقال يف توفري 

اخلارجي صوب يف آالت العالج اإلشعاعي اُحلزمي  ٦٠-العالج اإلشعاعي بعيدًا عن استخدام مصادر مشعَّة مثل الكوبالت
ال تتطلب وجود مصادر مشعَّة. وعلى حنو مماثل، ُيالحظ أنَّ يف العالج التشعيعي الداخلي، اليت استخدام املعجِّالت اخلطية 

الذي يُوضع يف سياقه مصدُر مشٌع خمتوم داخل اجلسم يف املوضع الذي حيتاج إىل املعاجلة أو بالقرب املالِصق منه، هنالك اآلن 
-تستند إىل اإليريديومإىل املصادر العالية معدل اجلرعة اليت  ١٣٧-ن املصادر املنخفضة اجلرعة باستخدام السيزيومنقلة جارية م

ه طلبات متزايدة ٦٠-أو الكوبالت ١٩٢ بشأن توفري الدعم إليها يف استخدام هذه . والدول األعضاء أخذت توجِّ
 التكنولوجيات، واليت ال تتوفَّر حالياً املقدرة عليها لدى خمترب قياس اجلرعات. 

ويُعىن أيضًا خمترب قياس اجلرعات بتلبية املقدار املتنامي من طلبات املساعدة، حسبما يتبدى بوضوح، على سبيل املثال، من تزايد 
 ٢٠لى املراجعات الرقابية بشأن قياس اجلرعات. فقد ازدادت طلبات املراجعة الرقابية مبعدَّل مطّرد خالل طلبات الدول األعضاء ع

 .٢٠١٣طلب يف عام  ٧٠٠مث بلغ عددها أكثر قليًال من  ١٩٩٣يف عام طلب  ١٠٠ن ، حيث متَّت تلبية أكثر قليًال معاماً 
ان على الصعيد العاملي وما يرافقها من تصاعد معدَّالت االحتياج إىل العالج وباعتبار تسارع ازدياد معدَّالت اإلصابة بأمراض السرط

فإنَّ من املتوقَّع أن تزداد اإلشعاعي، وكذلك التحوُّل اجلاري إىل التكنولوجيات اجلديدة اليت تتطلب طرائق جديدة يف توكيد اجلودة، 
  قياس اجلرعات وغريها من اخلدمات خالل األعوام املقبلة. جداً طلبات الدول األعضاء على هذه اخلدمات اليت يقدِّمها خمترب

يِّز غري أنَّ خمترب قياس اجلرعات ليس لديه املرافق أو القدرات الالزمة لالستجابة إىل هذه الطلبات. وذلك ألنَّ القيود اليت حتّد من احل
املخترب على رفض طلبات خدمات التدريب وتوكيد اجلودة املتزايدة التواتر. وحيتاج  ُجترباملكاين املتاح للمخترب ومن املعدَّات الالزمة 

إىل بعض هذه الطلبات، ولكن هنالك حاجة أيضًا إىل ، من أجل االستجابة خطِّياملخترب إىل معدَّات جديدة، ومنها مثًال معجِّل 
، على سبيل املثال، حيتاج إىل تشييد مستودع حمصَّن إضايف يف اخلطِّيعجِّل توفري احليِّز املكاين الالزم الستيعاب هذه املعدَّات. فإنَّ امل

هذا املخترب من أجل توفري الوقاية التدريعية الوافية بالغرض لدرء التعرُّض لإلشعاعات وغري ذلك من تدابري البنية التحتية التقنية 
 .الضرورية

 

 

 

  رسومات تصورية للمستودع المحصَّن الالزم لمختبر قياس الجرعات

املستودع احملصَّن احلايل 
 يف خمترب قياس اجلرعات

 املستودع احملصَّن اجلديد
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 الجرعاترؤية بشأن المستودع المحصَّن في مختبر قياس 
وذلك لكي يتسىن للمخترب أن يستجيب إىل الطلبات  خطِّيما حيتاج إليه هذا املخترب هو مستودع حمصَّن جديد إليواء معجِّل  دّ أش

وإنَّ تشييد املستودع احملصَّن سوف  هذه اآلالت.املتزايدة من الدول األعضاء التماسًا للمساعدة يف ضمان أمان وفعالية استخدام 
موسَّعة وحمسَّنة بشأن قياس اجلرعات توفري خدمات ل، مما من شأنه أن يتيح الال هلذا املخترب خطِّيكانية الشرتاء معجِّل يُتيح اإلم

 وكذلك فرص التدريب إىل الدول األعضاء، مع احلرص على أن يكون مرضى السرطان هم املستفيدون منها يف �اية املطاف.

 

 التقديرية واإلطار الزمني التكاليف
. غري أنَّ هذا التقدير خاضع للتنقيح يف مليون يورو ٠,٨تبلغ التكاليف التقديرية للمستودع احملصَّن اجلديد، باستثناء املعدَّات، 

التالية هي تأمني خدمات التصميم اإلضافية الالزمة لوضع التصميم النهائي للمستودع  سياق مسار عملية التصميم. واخلطوة
احملصَّن. ولدى إجناز ذلك التصميم، ميكن احلصول على خدمات التشييد، شريطة احلصول أوًال على التزامات مالية كافية لتمويل 

 عقد التشييد.

وإما بشأن  هبشأننفسه املربم احملصَّن يف إطار عقد التشييد التقليل إىل أدىن حدٍّ من التكاليف، ينبغي متويل تشييد املستودع وبغية 
املخترب النَّمائطي املرِن وإما كليهما معاً. وتبعاً لذلك، فإنه سوف يكون من الالزم تلقِّي االلتزامات خمترب مكافحة اآلفات احلشريَّة أو 

 ١احملصَّ يف الوقت نفسه لتلقِّي هذه االلتزامات بشأن تشييد هذين املختربين املذكورين، وهو قبل ية لتمويل تشييد املستودع املال
. وإذا ما مت احلصول على هذه االلتزامات املالية يف الوقت املناسب، إىل جانب االلتزامات املالية بشأن واحد من ٢٠١٥أيار/مايو 

، على أن يتم إجنازه يف ٢٠١٥أو كليهما معاً، فإنَّ تشييد املستودع احملصَّن ميكن أن يبدأ يف الربع الرابع من عام  املختربين املذكورين
 .٢٠١٦عام 
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