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البيئة



شبكة أملريا

دعم الجهود العاملية لتحقيق القياس املوثوق للنشاط اإلشعاعي البيئي
موجز
	-1تهدف شبكة املختربات التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي
البيئي (شبكة أملريا) املنترشة عىل نطاق العالم إىل توفري
التحديد املوثوق به ويف الوقت املناسب للنويدات املشعَّ ة يف
العيِّنات ،مثل عيِّنات الهواء واملاء والرتبة والرواسب والغطاء
النباتي ،املستخدَمة يف الرصد البيئي الروتيني والطارئ عىل
السواء من جانب الدول األعضاء.
	-2وتدعم الوكالة أنشطة شبكة أملريا التي من شأنها أن
تساعد الدول األعضاء عىل تقديم نتائج موثوقة وقابلة
للمقارنة ومناسبة للغرض ،والتي تُعَ ُّد رشطا ً أساسيًّا
أليِّ قرار يعتمد عىل القياسات التحليلية من أجل حماية
اإلنسان والبيئة.
	-3ويشمل ذلك تنظيم اختبارات الكفاءة السنوية ومقا َرنات
ما بني املختربات للنويدات املشعّ ة يف العيِّنات البيئية
والغذائية ،وتوفري التدريب والدعم للتنمية القائمة عىل
التعاون ،والتح ُّقق من األساليب التحليلية االشعاعية.

اختبارات كفاءة املعقودة سنويًّا توفر للمختربات األعضاء يف شبكة أملريا
ُّ
التحقق من أدائها التحلييل وتحسينه .يف هذه الصورة ،نشاهد
إمكانية
َّ
املخفف ملحطات
تحضري عينة من اختبارات الكفاءة للمربِّد االبتدائي
القوى النووية يف املخترب املرجعي الهنغاري للتحاليل اإلشعاعية يف
بودابست ،وهو أحد املراكز املتعاونة مع الوكالة للمنتجَ ات املرجعية،
أيار/مايو .2018
(الصورة من :ساندور تارجان/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

مقدِّمة
البيئات الربية والجوية واملائية عُ رضة ملجموعة متنوعة من
امللوِّثات الناجمة عن أنشطة برشية .ويمكن االستعانة بالتقنيات
النووية والنظريية لدراسة تأثري هذه امللوِّثات وحركتها ،وعىل وجه
التحديد النويدات املشعَّ ة يف مثل هذه البيئات.
ويساعدنا فهم سلوك النويدات املشعّ ة يف البيئة عىل تقدير
توزيعها يف حال انبعاثاتها العَ َرضيَّة ،كأن يكون ذلك عىل سبيل
ِّ
ويوفر هذا للمتخصصني يف
املثال من جانب املنشآت النووية.
مجال األمان اإلشعاعي وملتَّخذي القرار املعلومات الرضورية
إلجراء تقييم أفضل للمخاطر واآلثار املحتملة عىل اإلنسان

والبيئة ،واتخاذ خطوات نحو حماية البيئة ،واألمان اإلشعاعي،
واالستصالح البيئي.
وتساعد شبكة أملريا الدول األعضاء عىل ضمان تحديد النويدات
املشعَّ ة يف البيئة عىل نحو موثوق ويف الوقت املناسب ،وتلتئم تحت
مظلة هذه الشبكة مختربات التحليل اإلشعاعي يف شتَّى أنحاء العالم.
َّ
وتأسست هذه الشبكة يف عام  1995وتتولى مهمَّ ة التنسيق لها
املختربات البيئية التابعة للوكالة يف النمسا وموناكو .ويف ترشين
األول/أكتوبر  2018شملت شبكة أملريا  177مختربا ً يف  89دولةً
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عضواً ،مندرجة ضمن خمس مجموعات إقليمية هي :أفريقيا،
وآسيا واملحيط الهادئ ،وأوروبا ،والرشق األوسط ،وأمريكا
الشمالية والالتينية .وتتعاون املختربات التنسيقية اإلقليمية
املعيَّنة لفرتات مدتها خمس سنوات تعاونا ً وثيقا ً مع الوكالة يف
تنسيق أنشطة الشبكة .ويت ُّم تعيني املختربات األعضاء من قِ بل
حكومات بلدانها وي َّ
ُتوقع منها أن تقدِّم تحليالً موثوقا ً ويف الوقت
املناسب للعينات البيئية يف حال انبعاثات أنشطة إشعاعية،
عَ َرضيَّة أو متعمَّ دة.

كيف تساعدنا شبكة أملريا؟
تساعد شبكة أملريا عىل توفري بيانات تحليلية إشعاعية يمكن
قبولها دوليًّا يف إطار دعم السلطات الوطنية املعنية وأنشطة
الوكالة .وعىل سبيل املثال قد تكون مثل هذه البيانات بمثابة
أساس للتقييمات اإلشعاعية للمناطق املترضِّ رة من انبعاثات
أنشطة إشعاعية ،عَ َرضيَّة أو متعمَّ دة.
ويغطي دعم الوكالة لشبكة أملريا تنظي َم اختبارات الكفاءة
السنوية ومقا َرنات ما بني املختربات ،وإعدا َد اإلجراءات
ُّ
والتحقق منها،
التحليلية لقياس النشاط اإلشعاعي البيئي
وتنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل .وتتمثَّل األهداف
املشاركة من أجل
املحورية يف تعزيز قدرة وأداء املختربات
ِ
ُّ
يخص
توفري نتائج القياسات املوثوقة ويف الوقت املناسب فيما
الرصد الروتيني والحاالت الطارئة.
وتقوم شبكة أملريا بدور مجموعة خربات يف مجاالت البحث
والتقييم وبناء القدرات.

الفوائد املتأتِّية من االنضمام
إىل شبكة أملريا
من امله ِّم ملختربات التحليل اإلشعاعي يف شتَّى أنحاء العالم أن
تشارك يف أنشطة الشبكة من أجل:
• إظهار الكفاءة التقنية يف قياس النشاط اإلشعاعي البيئي؛
•	اعتماد تطبيق األساليب ا ُملوىص بها بما يقود إىل املواءَمة
املنهجية وتعزيز قابلية مقارَنة نتائج قياس النشاط
اإلشعاعي البيئي عىل الصعيد العاملي؛
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•	تعزيز القدرات التحليلية ملوظفيها لغرض االمتثال للمعايري
العاملية؛
•	تطوير التعاون مع مختربات أخرى مماثلة يف املنطقة وأماكن
أخرى من العالم.

تحديات تساعد شبكة أملريا يف التصدِّي لها
ال تقوم جميع املختربات بإجراءات تحليلية متماثلة من منطلق أنها
ِّ
ويفضل العديد من املختربات
ال تستخدم املعدات واملواد ذاتها.
اإلبقاء عىل اإلجراءات التحليلية املتبعة منذ فرتة زمنية طويلة
والتي أثبتت موثوقيتها ،ما لم تكن ثمة أسباب قوية للتغيري.
وتز ِّود شبكة أملريا املختربات األعضاء فيها بمجموعة من عينات
اختبارات الكفاءة كل عام ،ما يسمح لها باختبار أساليبها ومح ِّلليها
عىل نحو مستفيض ،وتقييم دقة وإِحكام نتائج القياسات التي
قامت بها ومدى قابليتها للمقارنة يف شتَّى أنحاء العالم.
َّ
ُ
َ
واملتحقق منها مسألة يف غاية
املختبة
وتوافر اإلجراءات التحليلية
األهمية إلنتاج قياسات تحليلية صحيحة وموثوقة .ويت ُّم تطوير
إجراءات وأساليب محدَّدة َ
وفق املبادئ التوجيهية للمنظمة
الدولية لتوحيد املقاييس .ولتحقيق االستفادة القصوى ،ي َّ
ُتوخى
ً
ً
ومصاغة بشكل
شاملة،
من اإلجراءات عند وضعها أن تكون
واضح ،ومتاحة بسهولة لكل من املح ِّللني واملستخدمني النهائيني
للبيانات كمادة مرجعية.

نطاق األنشطة

ُّ
والتحقق منها ضمن إطار
األساليب التحليلية التي تم تطويرها
عمل شبكة أملريا تغطي ك ًّل من النويدات املشعَّ ة الطبيعية
والبرشية املنشأ يف العيِّنات البيئية (الهباء الجوي ،الرتبة/
الرواسب ،املياه العذبة) ،والعينات الغذائية (الحليب) ،والعينات
التكنوجينية (الجص الفوسفوري) .وعىل سبيل املثالُ ،
طوِّرت
ُّ
التحقق
طريقة رسيعة لقياس السرتونشيوم املش ّع يف الحليب وت َّم
منها .والحليب ،ذلك املك ِّون الحيوي يف النظام الغذائي البرشي،
مؤرشٌ مهم النتقال النويدات املشعَّ ة من البيئة إىل اإلنسان.
وتحدِّد هذه الطريقة برسعة ما إذا كان الحليب ملوَّثا ً بمواد
مشعَّ ة ،وما إذا كانت التدابري املضادة والتدخالت رضورية
ُّ
التحقق منه
لحماية األشخاص .ووُضع إجراء رسيع آخر وتم
لقياس نظائر الراديوم يف مياه الرشب ،ما يم ِّكن من الفحص
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الدقيق ملصادر مياه الرشب والتنفيذ الرسيع للتدابري الوقائية من
قبل متّخذي القرار يف حال َّ
تبي تلوُّث أحد مصادر املياه.
واختبارات الكفاءة املستخدَمة للتقييم الرسيع مصمَّ مة الختبار
االستجابة الرسيعة باإلضافة إىل دقة وإحكام نتائج القياس.
والهدف من اختبارات الكفاءة هو االرتقاء باألداء التحليلي بني
املختربات األعضاء يف الشبكة.
وتُلقي نتائج اختبارات الكفاءة التي تغطي أعواما ً عدَّة ،والعديد
من النويدات املشعَّ ة وأنواع العينات ،الضو َء عىل نقاط قوة
شبكة أملريا ،وتتيح للوكالة تقييم الفجوات التي ال ب َّد من
معالجتها عن طريق تطوير األساليب والتدريب .كذلك تمثِّل
ٍ
مؤرشات مفيد ًة ملستوى االتساق بني
نتائج اختبارات الكفاءة
املختربات األعضاء ،وتحدِّد مستويات النشاط اإلشعاعي البيئي
التي باستطاعة الشبكة قياسها عىل نحو موثوق ويف الوقت
املناسب ،ما ِّ
يوفر معيارا ً للبيانات املستخدَمة يف التقييم البيئي
واإلشعاعي.
وتمثِّل بعض األنشطة الصناعية ،من قبيل استخراج النفط
وإنتاج الفوسفات وتعدين املوارد الطبيعية ،مثل اليورانيوم
والنحاس والرصاص والذهب ،مصادر محتملة للتلوث .فقد ينجم
عن تلك العمليات مستويات تركيز ضارة من النويدات املشعَّ ة
الطبيعية ،واملعروفة أيضا ً باملواد املشعَّ ة املوجودة يف البيئة
الطبيعية ،والتي يمكن أن تسبِّب تحديات تلوُّث خطرية يف حال
عدم الترصُّ ف بها كما ينبغي .ولتلبية احتياجات الرصد تلك،
ُ
طوِّرت طريقة تحليلية لقياس النويدات املشعَّ ة الطبيعية يف
الجص الفوسفوري ،ذلك املنتَج الثانوي لصناعة الفوسفات الذي
يُخ َّزن يف كثري من األحيان بالقرب من موقع اإلنتاج .وتم ِّكن هذه
الطريقة السلطات الوطنية من رصد محتوى النشاط اإلشعاعي
الطبيعي املع َّزز للمخزونات ،واتخاذ التدابري الوقائية الالزمة
حيثما اقتىض األمر ذلك لحماية اإلنسان والبيئة.
وبعد وقوع حادث محطة فوكوشيما داييتيش للقوى النووية
يف آذار/مارس  ،2011ازداد بشكل كبري االهتمام بتحسني
قدرات االستجابة الرسيعة فيما بني املختربات األعضاء يف
الشبكة .واستجابة لذلك ،ن َّ
ظمت الوكالة يف إطار شبكة أملريا
ْ
ووضع األساليب واختبارات الكفاءة ألغراض محدَّدة
التدريب
بُغية مساعدة املختربات األعضاء عىل االستعداد لحاالت
عال جدًّا من
الطوارئ اإلشعاعية أو النووية واألداء بمستوى ٍ
املوثوقية خاللها.

ُ
تقاسم املعارف وتبادُل الخربات أمران محوريان لشبكة أملريا .يف اجتماع
تنسيقي استضافته يف عام  2015مختربات البيئة التابعة للوكالة يف
موناكو ،قدَّم أحد املشاركني من مركز التحليل الكيميائي باليابان
للمشاركني نظرة متعمِّ قة عن األسلوب الذي يتبعه مختربه يف تحقيق
التميز التحلييل وإثبات جدواه.
(الصورة من :ساندور تارجان/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

الدعم املقدَّم من الوكالة :بناء القدرات
تقوم مختربات الوكالة يف زايربسدورف بالنمسا وموناكو
بالتنسيق لشبكة أملريا ،وتوزيع املواد املرجعية الصادرة عن
الوكالة ،وتنظيم اختبارات الكفاءة السنوية ومقا َرنات ما بني
املختربات لغرض تحليل عيِّنات مصفوفية ،ووضع اإلجراءات
الخاصة بتحليل العينات باالستعانة بالتقنيات التحليلية
اإلشعاعية.
ويشمل الدعم املقدَّم من الوكالة حلقات عمل تدريب املد ِّربني،
والدورات التدريبية والحلقات الدراسية املعقودة يف الدول
األعضاء أو يف مختربات الوكالة .وتساعد الدورات التدريبية
املحدَّدة املعدَّة حسب الطلب عىل معالجة الجوانب املنهجية التي
ته ُّم املختربات ،من قبيل أساليب التقييم الرسيع.
وباإلضافة إىل ذلك ،ترتبط أنشطة البحث والتطوير التطبيقية
والتطويعية املقامة يف إطار شبكة أملريا باملشاريع البحثية َّ
املنسقة
وبمشاريع التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة ،فهما يمثالن
اثنتني من آليات التنفيذ الرئيسية لنقل التكنولوجيات النووية إىل
الدول األعضاء.
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وتتمثَّل األهداف الرئيسية فيما يلي:
•	تقييم أنشطة أملريا املخ َّ
طط لها واملستقبلية بما يف ذلك
اختبارات الكفاءة ،ووضع األساليب ،وأنشطة التدريب؛
•	استعراض األساليب واإلجراءات التحليلية للرصد البيئي
الروتيني والطارئ ،والتقييمات اإليكولوجية اإلشعاعية
والتوصية بها؛
•	تعزيز املناقشات حول دور مراكز التنسيق اإلقليمية يف حشد
خربات الشبكة؛
• تبادُل الخربات ودعم بناء القدرات.
استخدم املشاركون يف دورة تدريبية للوكالة حول مقياس طيف أشعة
غاما يف املوقع ،ن ُ ِّ
ظمت يف هنغاريا يف عام  ،2017تقنية محاكاة جديدة
ملجال ملوَّث ألغراض التمرينات العملية .املهارات التي تع َّلمها املشاركون،
ٍ
مثل معايرة األجهزة ،وتسجيل وتحليل وتفسري أشكال أطياف أشعة غاما،
مطلوبة يف كل من الحاالت الروتينية والطارئة ولها تطبيقات واسعة.
(الصورة من :ساندور تارجان/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ُ
تقاسم املعارف
املحفل السنوي:
ِّ
يوفر االجتماع التنسيقي السنوي لشبكة أملريا محفالً ملمثِّلي
ُ
لتقاسم معارفهم وخرباتهم فيما بينهم ضمن هذه
مختربات أملريا
ِّ
املتخصصة .ويتأ َّلف هذا االجتماع
الشبكة الواسعة من املختربات
من جلسات عامة وجلسات عمل للمجموعات اإلقليمية للشبكة،
إىل جانب أفرقة مهام مواضيعية .ويشمل االجتماع املجاالت ذات
الصلة مثل التطورات يف األجهزة النووية ،ورصد النشاط
ُّ
والتأهب والتصدِّي للطوارئ.
اإلشعاعي يف األغذية،

مجاالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة
• تعزيز املعرفة بشبكة أملريا والدعم الذي يمكن أن تقدِّمه.
•	تحديد املختربات ذات األدوار الرئيسية يف رصد النشاط
اإلشعاعي البيئي والتي تمتلك القدرات املناسبة ،ودعم
اندماجها ضمن شبكة أملريا.
•	املشاركة يف األنشطة املختربية لبناء القدرات من أجل تعزيز
البحث والرصد والتقييم يف مجال النشاط اإلشعاعي البيئي،
وضمان قابلية بيانات الرصد للمقارنة عىل مستوى العالم،
ُّ
للتأهب للطوارئ.
ووضع أساس تحليلي موثوق
ويمكن اال ِّ
طالع عىل مزيد من املعلومات عن شبكة أملريا يف املوقع
التاليnucleus.iaea.org/rpst/ReferenceProducts/ :
ALMERA/index.htm
الربيد اإللكرتونيalmera@iaea.org :

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
املحرِّرة :آبها ديكسيت • التصميم :ريتو كني
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي www.iaea.org
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