
 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 
دين يف كل أنحاء  الوكالة مع دولها األعضاء ورشكائها املتعدِّ

العالم عىل الرتويج لالستخدام اآلمن واملأمون والسلمي 
النووية. للتكنولوجيات 

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 الكويت
●  2019: معهد الكويت لألبحاث العلمية يُعيَّ كمركز 

متعاون مع الوكالة الستخدام التقنيات النووية والنظريية 
من أجل النهوض بالعلوم الساحلية والبحرية.

●  2018: مركز الكويت ملكافحة الرسطان يُعيَّ مركزاً 
إقليميًّا للموارد يف مجال الطب النووي من طرف مجلس 

ممثيل اتفاق عراسيا.

●  2015: الشبكة املتكاملة لرصد النشاط اإلشعاعي البيئي 
تبدأ عملياتها.

الحصول عىل براءات االخرتاع األمريكية:

  2018: لتحسي إعداد جسيمات ألفا من أجل وقف 
تشغيل املواد املشعة.

  2017: عن جهاز يجمع عينات كائنات املياه البحرية 
املجهرية والصغرية.

أحدث نجاحات املشاريع

إدارة املياه الجوفية

أجرى معهد الكويت لألبحاث العلمية، بدعم من الوكالة، دراسات 
لتقدير تدفق املياه الجوفية التي تحتوي عىل مغذيات إىل الخليج 

طح عىل جودة  ق من تأثري الرصف األريض فوق وتحت السَّ وللتحقُّ
املياه العذبة يف منطقة الروضتي شمال الكويت. وُقدِّم دعٌم إضايف 

لتقييم التفاعالت الهيدرولوجية والهيدروكيميائية بي 
مستودعات املياه العذبة الرئيسية يف جنوب الكويت، ولتقييم 

احتمال تلوث املياه الجوفية بالنرتات والكربيت من مصادر 
مختلفة. وقدَّمت البيانات النظريية املستقاة من الدراسات التي 

أُجِريت املساعدة عىل تكييف االسرتاتيجيات الوطنية للمياه 
الجوفية بفعالية أكرب عن طريق تحديد املناطق التي تحتوي عىل 

د املياه فيها. مستودعات املياه العذبة وتقييم ظروف تجدُّ

رصد وحماية البيئة البحرية

تواجه البيئة البحرية يف الكويت تحديات طبيعية وتحديات من 
صنع اإلنسان. وقد وضع البلد اسرتاتيجيات ملكافحة تغري 
املناخ مع الرتكيز عىل معالجة تحمض املحيطات وارتفاع 

درجة حرارة املحيطات. وتماشياً مع ذلك، دخل معهد الكويت 
لألبحاث العلمية يف رشاكة مع الوكالة لتعزيز قدرته يف مجال 
األبحاث البيئية البحرية عن طريق إنشاء برنامج إيكولوجي 

ثات يف جميع جوانب السلسلة  إشعاعي وطني لرصد امللوِّ
الغذائية. وأُنِشئت أيضاً شبكة لرصد النويدات املشعة بدعم من 

الوكالة لقياس النشاط اإلشعاعي يف البيئة البحرية.

التطبيقات الصناعية

تَمكَّن مركز أبحاث البرتول التابع ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
من تعزيز بنيته األساسية املختربية والكفاءات التقنية لتطبيق 

م املركز خدمات  التكنولوجيات النووية بدعم من الوكالة. ويقدِّ
لقطاع النفط يف التحليل األسايس لخزان الكويت وتحديد 

خصائصها ويساهم يف تحسي إنتاجية تكنولوجيا تكرير البرتول.

م مركز أبحاث البرتول اآلن خدمات  وباإلضافة إىل ذلك، يقدِّ
لدراسة هيدروديناميات املفاعالت، التي تُستخدم كجزء من 
عملية التكرير، لضمان سالمة وكفاءة واستدامة عملياتها. 
وتساهم هذه التحسينات مساهمة مهمة يف تعزيز إنتاجية 

وموثوقية وسالمة صناعة النفط يف الكويت.
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الكويت
دولة عضو يف الوكالة منذ كانون األول/ديسمرب 1964

موظفة من كبار الباحثني املعاونني يف معهد الكويت لألبحاث العلمية موظفة من كبار الباحثني املعاونني يف معهد الكويت لألبحاث العلمية 
تفحص مستويات األس الهيدروجيني )مستويات الحموضة( يف نظام تفحص مستويات األس الهيدروجيني )مستويات الحموضة( يف نظام 

خاضع للرقابة لخزانات املياه البحرية ُمقدَّم من الوكالة، من أجل دراسة خاضع للرقابة لخزانات املياه البحرية ُمقدَّم من الوكالة، من أجل دراسة 
ضها عىل الكائنات البحرية.       ضها عىل الكائنات البحرية.      تأثري ارتفاع درجة حرارة املحيطات وتحمُّ تأثري ارتفاع درجة حرارة املحيطات وتحمُّ

)الصورة من: د. كاملا/الوكالة()الصورة من: د. كاملا/الوكالة(

برنامج
التعاون
التقني

 



 الدعم الذي قدَّمته الوكالة 
إىل الكويت يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

تعزيز القانون النووي  ●
تحسين البنية األساسية لألمان واألمن النوويين واإلشعاعيين  ●

دعم إدارة المياه الجوفية  ●

تحسين الصحة البشرية  ●

تسهيل التخطيط للطاقة والتنمية  ●

 ●  دعم تطبيق النظائر المشعة والتكنولوجيا اإلشعاعية في صناعة 
النفط والغاز

حماية النظم البيئية البحرية  ●

تعزيز قطاع األغذية والزراعة  ●

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

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
ع في أيلول/  ●  اإلطار البرنامجي الُقطري 2020-2025، الموقَّ

سبتمبر 2019

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

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلي 
 عىل التدريب 

)منهم 69 امرأة(

من الخرباء 
الدوليي 
املتاحي

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيي 
)منهم 24 امرأة(

7385 178

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

املشاريع الوطنية النشطة
•  دراسة هيدروديناميات المفاعالت الضخمة للمعالجة 	

الهيدرولوجية التحفيزية من خالل التقنيات النظيرية 
)KUW1008(

•  تنفيذ حث الطفرات لتحسين إنتاج الشعير في ظل الظروف 	
)KUW5005( البيئية القاسية - المرحلة الثالثة

•  إنتاج مستحضرات صيدالنية إشعاعية مرقومة بالفلور-18 	
متوافقة مع ممارسات التصنيع الجيدة الراهنة في مركز 

)KUW6009( مكافحة السرطان

•  دراسة تأثير تغير المناخ في نقل الملوِّثات في الكائنات 	
البحرية وتقييم أثر التراكمات البيولوجية الملوِّثة في أمان 
المأكوالت البحرية باستخدام التقنيات النووية والنظيرية 

)KUW7008(

•  تحديد التلوث الغازي في المياه الجوفية إلدارة مستودعات 	
)KUW7009( المياه الجوفية في حقول النفط

تشارك الكويت أيضاً يف 40 مرشوعاً إقليميًّا ويف 5 مشاريع 

أقاليمية، معظمها يف مجال املياه والبيئة.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل الكويت

يف السنوات األخرية، شمل الدعم الذي قدَّمته الوكالة إىل الكويت 
مجموعة واسعة من التطبيقات الخاصة باإلشعاعات وبالنويدات 

املشعة التي تعالج قضايا ذات أولوية وطنية وذات أهمية اجتماعية 
واقتصادية. وانطوى ذلك عىل زيادة إنتاج محاصيل الشعري 

واألعالف، وإجراء دراسات استقصائية ملوارد املياه الجوفية، ورصد 
البيئة البحرية، وتطبيق التقنيات النووية يف صناعة النفط، وتعزيز 

البنية األساسية الوطنية لألمان اإلشعاعي.

107431
من مهام الخرباء 

 املحارضين 
قدَّمها الكويت

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

 من الحاصلي عىل 
 منح دراسية 

 أو من الزائرين 
 العلميي تمت 

استضافتهم


