
 تسخري الذرة من أجل 
السالم والتنمية

إنَّ الوكالة، املعروفة عىل نطاق واسع عىل أنها املنظمة العاملية 
»لتسخري الذرة من أجل السالم والتنمية« داخل أرسة األمم 

املتحدة، هي املركز الدويل للتعاون يف املجال النووي. وتعمل 
الوكالة مع دولها األعضاء ورشكائها املتعدِّدين يف كل أنحاء 

العالم عىل الرتويج لالستخدام اآلمن واملأمون والسلمي 
للتكنولوجيات النووية.

ويساعد برنامج الوكالة للتعاون التقني البلدان عىل استخدام 
العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل معالجة أولويات التنمية 

الرئيسية، يف مجاالت تشمل الصحة والزراعة واملياه والبيئة 
والصناعة. ويساعد الربنامج كذلك البلدان عىل تحديد وتلبية 

االحتياجات من الطاقة يف املستقبل. وهو يقدِّم الدعم لتحقيق مزيد 
من األمان اإلشعاعي واألمن النووي، ويقدِّم املساعدة الترشيعية.

اإلنجازات الرئيسية يف البحرين
●  2018: إنشاء خمس محطات ثابتة ومحطة واحدة متنقلة 

لإلنذار املبكِّر عن اإلشعاعات يف حالة الطوارئ يف كل 
أنحاء البلد، وتدريب املوظفني.

●  2018: إرساء القدرة عىل استخدام تقنية النظائر 
املستقرة لدراسة أسباب السمنة لدى األطفال واملراهقني.

●  2016: إنشاء مخترب متطور للكشف عن السموم يف 
املنتجات الزراعية واملأكوالت البحرية يف مخترب الصحة 

العامة يف املنامة بالبحرين.
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البحرين
دولة عضو يف الوكالة منذ حزيران/يونيه 2009

أحدث نجاحات املشاريع

الصحة البرشية والتغذية

يف محاولة ملعالجة مشكلة السمنة التي تصيب ما يقدَّر بثالثني 
يف املائة من سكان البحرين، عملت الوكالة مع منظمة الصحة 

العاملية عىل بناء قدرة البلد عىل استخدام النظائر املستقرة 
لدراسة الكيفية التي يحرق بها األطفال واملراهقون الطاقة 

ولجعل التخطيط للوجبات أكثر فعالية.

وشمل ذلك تعزيز قدرة املختربات وتدريب املوظفني عىل 
استخدام تقنية املياه ‘املزدوجة الرتقيم’ لتتبع استهالك الطاقة.

األمان واألمن النوويان

أُنِشئت خمس محطات إنذار مبكِّر باإلشعاعات يف جميع أنحاء البلد 
باإلضافة إىل محطة متنقلة واحدة خاصة باإلشعاعات يف حالة 

الطوارئ. واشرتت الوكالة معدات رصد اإلشعاعات وقدَّمت الدعم 
لتطوير آليات التصدي للطوارئ وتوفري التدريب املتخصص.

وتُمكِّن هذه التدابري البحرين من التصدي بفعالية أكرب لإلشعاعات 
وللطوارئ اإلشعاعية املحتملة، داخل البلد وخارجه.

الصحة البرشية

ع السلمانية  ت البحرين الدعم لتحديث قسم الطب النووي يف مجمَّ تلقَّ
الطبي يف املنامة. وقدَّمت الوكالة التدريب املتخصص الالزم لتعزيز 

املهارات التشغيلية والتشخيصية لدى املوظفني، وساعدت عىل تطوير 
نظام لتوكيد الجودة من أجل ضمان تقديم جرعات دقيقة وآمنة من 

بون حديثاً  اإلشعاعات لعالج املرىض. وسيشكِّل املوظفون املدرَّ
بني. األساس للربامج الوطنية املقبلة لتدريب امُلدرِّ

 

زار وفد من البحرين مختربات الوكالة يف زايربسدورف بالنمسا، للتعرف زار وفد من البحرين مختربات الوكالة يف زايربسدورف بالنمسا، للتعرف 
بشكل أكرب عىل النطاق الواسع ألنشطة وتكنولوجيات البحث التي يمكن أن بشكل أكرب عىل النطاق الواسع ألنشطة وتكنولوجيات البحث التي يمكن أن 

تدعم البلد وأهدافه التنموية يف مجاالت صحة اإلنسان، والغذاء والزراعة، تدعم البلد وأهدافه التنموية يف مجاالت صحة اإلنسان، والغذاء والزراعة، 
وإدارة املوارد املائية.       وإدارة املوارد املائية.       

)الصورة من: الوكالة()الصورة من: الوكالة(

 معايل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة )يف األمام، الوسط(  معايل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة )يف األمام، الوسط( 
 والسيد أمني الرشقاوي، املنسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة )السادس  والسيد أمني الرشقاوي، املنسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة )السادس 

من اليسار(، مع مسؤولني من البحرين ومن األمم املتحدة بعد التوقيع عىل من اليسار(، مع مسؤولني من البحرين ومن األمم املتحدة بعد التوقيع عىل 
إطار الرشاكة االسرتاتيجية. وستقدِّم الوكالة املساعدة يف مجاالت الصحة إطار الرشاكة االسرتاتيجية. وستقدِّم الوكالة املساعدة يف مجاالت الصحة 

والتنمية البرشية، واألمن الغذائي والتغذية، وجودة املياه واستدامتها، والتنمية البرشية، واألمن الغذائي والتغذية، وجودة املياه واستدامتها، 
ب للطوارئ.         ب للطوارئ.        والتأهُّ والتأهُّ

ر تابع لألمم املتحدة يف البحرين( ر تابع لألمم املتحدة يف البحرين()الصورة من: مصوِّ )الصورة من: مصوِّ

برنامج
التعاون
التقني

 



 الدعم الذي قدَّمته الوكالة إىل 
البحرين يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

تحسين اإلنتاجية الغذائية  ●
دعم التغذية والصحة البشرية  ●

تعزيز إدارة موارد المياه الجوفية  ●

دعم تخطيط تنمية الطاقة  ●
ً ضمان بيئة أنظف وأكثر أمانا  ●

 مساهمة البحرين يف التعاون بني بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثي يف الفرتة 2019-2009

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
 ●  إطار الشراكة االستراتيجية الخاص باألمم المتحدة 

)2018-2022(، الموقَّع في تشرين األول/أكتوبر 2017

 ●  اإلطار البرنامجي الُقطري 2018-2023، الموقَّع في 
أيار/مايو 2018    

www.iaea.org/technicalcooperation
الوكالة تعمُل مع مسؤويل االتصال الوطنيني والبعثات الدائمة لتنفيذ 

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 17 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 3 نساء(

5622 69

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

املشاريع الوطنية النشطة
•  دراسة إنشاء مختبر لتحديد الخصائص المادية بدقة عالية 	

)BAH1001( باستخدام تقنيات التحليل النووي

•  وضع معيار وطني لمراقبة جودة المواد الغذائية والمنتجات 	
)BAH5002( َمكية السَّ

•  تعزيز القدرات التحليلية لتحسين الرصد البيئي 	
)BAH7001(

• 	)BAH9007( تعزيز نظم الوقاية من اإلشعاعات المهنية 

•  تحسين البنية األساسية الرقابية لألمان اإلشعاعي والنووي 	
)BAH9008(

•  بناء القدرات الوطنية في السياسات واللوائح والضوابط 	
الرقابية فيما يتعلق بالمواد المشعة الموجودة في البيئة 

)BAH9009( الطبيعية والتصرف في النفايات

•  ضمان استدامة القدرات الوطنية في التأهب والتصدي 	
)BAH9010( للطوارئ اإلشعاعية

تشارك البحرين أيضاً يف 18 مرشوعاً إقليميًّا ومرشوعني 

أقاليميني، معظمها يف مجال الوقاية من اإلشعاعات 

واألمان النووي.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل البحرين

يف السنوات األخرية، كان الدعم املقدَّم إىل البحرين يركِّز عىل حماية 
الصحة البرشية وضمان اإلمداد اآلمن من األغذية العالية الجودة يف 
البلد. وأُدرجت أحدث املعدات الصحية وُقدِّم التدريب عىل إجراءات 

األمان مما أدى إىل إدخال تحسينات ملحوظة يف اإلجراءات الوطنية 
الخاصة بالطب النووي الرسيري والعالج بالنويدات املشعة. 
وركَّزت املبادرات أيضاً عىل تعزيز القدرة الوطنية عىل قياس 

مستويات تركيز النويدات املشعة البيئية يف الهواء ومياه البحر 
ب  ومياه الرشب، وعزَّزت تلك املبادرات القدرات الوطنية للتأهُّ

للطوارئ اإلشعاعية والتصدي لها.

1 8
 مهمة خبري محارض 

قدَّمتها البحرين

 مشاركني يف 
دورات تدريبية

ُعقدت حلقة عمل لتحسني جودة ممارسة الطب النووي يف املنامة وحرضها ُعقدت حلقة عمل لتحسني جودة ممارسة الطب النووي يف املنامة وحرضها 
4040 مشاركاً من املستشفيات الوطنية ومن وزارة الصحة البحرينية.        مشاركاً من املستشفيات الوطنية ومن وزارة الصحة البحرينية.       

)الصورة من: الوكالة()الصورة من: الوكالة(


