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ة من أجل السالم والتنمية تسخير الذرَّ

 جهود تحديث مختبرات الوكالة 
مها   تواصل تقدُّ

بقلم مات فيشر

افتتاح مختبر مكافحة اآلفات الحشرية في زايبرسدورف، النمسا، في 25 أيلول/سبتمبر 2017 )من اليسار إلى 
اليمين(: السيد رين وانغ، مساعد المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ والسيد فريدريش 

لة الدائمة للنمسا لدى  ل المقيم أللمانيا لدى الوكالة؛ والسيدة كريستين ستيكس-هاكل، الممثِّ دويبله، الممثِّ
ل الدائم إلندونيسيا  األمم المتحدة؛ والسيد يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة؛ والسيد دارمنشاه دجوماال، الممثِّ

ل الدائم لجنوب أفريقيا لدى األمم المتحدة.    لدى األمم المتحدة؛ والسيد تيبوغو سيوكولو، الممثِّ
)الصورة من: دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

عىل قدم وساق جهود حتديث خمتربات جتري 
التطبيقات النووية التابعة للوكالة والكائنة 

يف زايربسدورف، النمسا، حيث تعمل الوكالة عىل تعزيز 
قدراهتا ُبغية دعم احتياجات الدول األعضاء بصورة أفضل 
من خالل إجراء البحوث التطبيقية وبناء القدرات وتقديم 

اخلدمات التقنية يف جمال تطبيقات العلوم النووية. وتأيت 
ا من خالل مبادرة  لة جزئيًّ هذه اجلهود يف إطار مبادرة مموَّ

االستخدامات السلمية.

وتشمل مبادرة التحديث تشييد مبنيني جديدين 
للمختربات. وافُتتح أحد هذين املبنيني، وهو املبن الذي 

يضمُّ خمترب مكافحة اآلفات احلرشية، يف 25 أيلول/سبتمرب 
ط أن يبدأ تشغيله يف بداية عام 2019.  2017، ومن املخطَّ

وسوف يزيد هذا املخترب من قدرة الوكالة عىل تقديم املساعدة 
للدول األعضاء فيام يتعلق باستخدام تقنية احلرشة العقيمة 

هبدف مكافحة اآلفات احلرشية.

وقال املدير العام للوكالة، السيد يوكيا أمانو، خالل مراسم 
افتتاح املبن: »باالستعانة باملرافق اجلديدة واحلديثة، سوف 

 يف املستقبل 
ً
يكون خمترب مكافحة اآلفات احلرشية قادرا

م ما هو أكرث من أجل مساعدة الدول األعضاء  عىل أن يقدِّ
د حماصيلنا وثروتنا  عىل مكافحة اآلفات احلرشية اليت تهتدَّ

احليوانية وصحتنا.«

ا املبن اجلديد اآلخر، وهو مبن املخترب املرن القابل  أمَّ
للتعديل، والذي سُيفتتح حبلول هناية عام 2018، فسوف 
يستضيف ثالثة خمتربات، أال وهي: خمترب محاية األغذية 

والبيئة، وخمترب إدارة الرتبة واملياه وتغذية املحاصيل، وخمترب 
اإلنتاج احليواين والصحة احليوانية.

مهتا الدول األعضاء  وقد بلغ جمموع املساهامت اليت قدَّ
لتحديث خمتربات الوكالة ما يزيد عىل 32 مليون يورو من 

التمويل اخلارج عن املزيانية، مبا يف ذلك أكرث من 12 مليون 
يورو من خالل مبادرة االستخدامات السلمية. وحىت 

مت  شباط/فرباير 2018، بلغ عدد الدول األعضاء اليت قدَّ
. ويجري تكريم 

ً
مساهامت مالية أو عينية 33 دولًة عضوا

اجلهات املاحنة بوضع اسمها عىل جدار اجلهات اجلهة املاحنة 
املوجود يف هبو مبن خمترب مكافحة اآلفات احلرشية اجلديد. 

ز مبالغ التمويل املسهتدفة يف الفرتة املقبلة عىل  وسوف تركِّ
ات، وأنشطة بدء  ية، واملعدَّ احتياجات البنية األساسية املتبقِّ

التشغيل، وكذلك عىل تطوير املختربات األخرى.

وأسفرت اجلهود املبذولة هبدف توسيع قاعدة تعبئة املوارد 
اخلاصة بالوكالة مبا يتجاوز اجلهات املاحنة التقليدية عن 
إبرام رشاكة مع رشكة فاريان للنظم الطبية تنطوي عىل 
ل خطي ملدة عرش سنوات لرتكيبه يف خمترب  اقرتاض معجِّ

قياس اجلرعات. وبدأت يف آب/أغسطس 2017 األعامل 
ي. التحضريية لتشييد مستودع الستضافة املعجل اخلطِّ

 فائق الرسعة لالسترشاب 
ً
 جهازا

ً
وقد تسلَّمت الوكالة أيضا

السائل-قياس الطيف الكتيل، بناًء عىل اتفاق مع 
ع هبذا اجلهاز من خالل مبادرة  رشكة شيامدزو بشأن التربُّ

ن هذا اجلهاُز  الوكالَة  االستخدامات السلمية. وسوف ميكِّ
مه إىل الدول األعضاء بشأن  من حتسني الدعم الذي تقدِّ

إجراء البحوث والتدريب يف جمال سالمة األغذية.




