
 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 قطر
●  2019: مخترب األغذية املركزي القطري يحصل عىل 

 شهادة اعتماد املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 
ISO 17025 الختبار ومعايرة املعدات من أجل قياس 

أشعة غاما.

�2018: الجمعية القطرية للفيزياء الطبية توافق عىل  ��●
اإلرشادات الوطنية الخاصة بمستويات التشخيص 

املرجعية لالستخدام األمثل للمستحرضات الصيدالنية 
اإلشعاعية يف التصوير الطبي.

●� 2016: أمري قطر يصدر مرسوماً يأذن بموجبه لوزارة 
البلدية والبيئة باإلرشاف عىل املواد واملصادر املشعة 

ومراقبته.

أحدث نجاحات املشاريع

إدارة املياه

تعترب قطر من أكثر البلدان ترضراً من ندرة املياه بسبب مناخها 
الجاف. وبدعم من الوكالة، تعمل الحكومة عىل تحسني إنتاجها 
 الزراعي للمحاصيل األكثر مقاومة للملوحة وتحسني أساليبها 

يف إدارة املياه لري األرايض باملياه القليلة امللوحة املتجددة ومياه 
 الرصف الصحي املَعاَلجة فيما يخص محاصيل األعالف التي 

تنمو يف املناطق املالحة.

وقدَّمت الوكالة التدريب للمساعدة عىل تحديد الجداول الزمنية 
املثىل للري يف الظروف الشديدة امللوحة والعالية الحرارة 

باستخدام املسابري النيوترونية النووية، التي تقيس الرطوبة يف 
الرتبة. كما استُخدمت التقنيات النووية لتقييم املحتوى الغذائي 

للمحاصيل التي تتحمل امللوحة ولرصد التغريات يف خصوبة الرتبة 
من أجل زيادة الغالت إىل أقىص حد. وتعمل قطر حاليًّا عىل 

توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات لألغراض التجارية.

األغذية والزراعة

تعترب قطر من أكثر البلدان ترضراً من ندرة املياه بسبب مناخها 
الجاف. وبدعم من الوكالة، تعمل الحكومة عىل تحسني إنتاجها 
 الزراعي للمحاصيل األكثر مقاومة للملوحة وتحسني أساليبها 

يف إدارة املياه لري األرايض باملياه القليلة امللوحة املتجددة ومياه 
 الرصف الصحي املَعاَلجة فيما يخص محاصيل األعالف التي تنمو 

يف املناطق املالحة.

وقدَّمت الوكالة التدريب للمساعدة عىل تحديد الجداول الزمنية 
املثىل للري يف الظروف الشديدة امللوحة والعالية الحرارة 

باستخدام املسابري النيوترونية النووية، التي تقيس الرطوبة يف 
الرتبة. كما استُخدمت التقنيات النووية لتقييم املحتوى الغذائي 

للمحاصيل التي تتحمل امللوحة ولرصد التغريات يف خصوبة الرتبة 
من أجل زيادة الغالت إىل أقىص حد. وتعمل قطر حاليًّا عىل توسيع 

نطاق استخدام هذه التقنيات لألغراض التجارية.

الصحة والتغذية

بدعم من الوكالة، تم رشاء معدات الطب النووي والتصوير 
التشخييص وتم تركيبها يف منشأة قطر للتدريب عىل العمليات 

املختربية ملراقبة الجودة واملخترب الساخن للتصوير املقطعي 
باالنبعاث البوزيرتوني/التصوير املقطعي الحاسوبي، إىل جانب 

عنارص للمساعدة يف ضمان الجودة. وساعد خرباء الوكالة يف رصد 
م امُلحَرز، وقدَّموا الدعم ألخصائيي فيزياء الطب النووي  التقدُّ

الحاليني من خالل توفري التدريب، وقدَّموا املشورة بشأن 
اإلجراءات الخاصة بربنامج ضمان الجودة الكامل الخاص 

بالتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير املقطعي 
عوا نطاق القدرات الخاصة بتصوير الهيكل  الحاسوبي، ووسَّ

م التدريب كذلك من خالل بعثات الخرباء  العظمي والقلب. وُقدِّ
وبرامج املنح الدراسية والزيارات العلمية التي ركَّزت عىل 
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قطر
دولة عضو يف الوكالة منذ شباط/فرباير 1976

تقييٌم ملخترب األغذية املركزي يف وزارة الصحة العامة يف قطر يجريه مجلس 
االعتماد الوطني التابع للمعهد الوطني األمريكي للمعايري )ANAB( تحضرياً 

لحصول املخترب عىل شهادة االعتماد من املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 
ISO 17025 لكفاءاته التقنية يف تحديد النويدات املشعة الباعثة ألشعة غاما. 

وقدَّمت الوكالة الدعم يف توفري التدريب ورشاء املعدات للمخترب.   

)الصورة من: وزارة البلدية والبيئة(

برنامج
التعاون
التقني

 



 الدعم الذي قدَّمته الوكالة 
إىل قطر يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

تحسين البنية األساسية للصحة البشرية  ●
دعم قطاع األغذية والزراعة  ●

رصد البيئة  ●

تحسين اإلطار القانوني والبنية األساسية لألمان  ●

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

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
ع في   ●  اإلطار البرنامجي الُقطري 2016-2021، الموقَّ

آب/أغسطس 2016

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

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 54 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 13 امرأة(

5942 154

2129
من مهام الخرباء 

 املحارضين 
قدَّمتها قطر

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

بدعم من الوكالة، أُنشئ برنامج ضمان الجودة واألمان اإلشعاعي ملركز 
السيكلوترون والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني-التصوير املقطعي 
الحاسوبي يف مؤسسة حمد الطبية، وهو يقدَّم خدمات صحية عالية الجودة 

للمرىض.    

)الصورة من: وزارة البلدية والبيئة(

أساسيات مراقبة أجهزة السيكلوترون/التصوير املقطعي 
باالنبعاث البوزيرتوني وتشغيلها وصيانتها، والوقاية من 

اإلشعاعات، وإنتاج املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية الالزمة 
للتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني، وعىل أداء ضمان 

الجودة/مراقبة الجودة يف مركز السيكلوترون والتصوير 
املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني/التصوير املقطعي الحاسوبي.

ز بأحدث مركز  ر واملجهَّ ويُتيح اليوم قسم الطب النووي، املطوَّ
للتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني/التصوير املقطعي 

الحاسوبي، تشخيَص مرىض الرسطان وتحديَد مراحل انتشار 
مرض الرسطان بتكلفة منخفضة.

املشاريع الوطنية النشطة
•  تعزيز تطوير أفضل الممارسات في التربة والمغذيات والماء 	

والنبات لزيادة إنتاج األعالف في ظروف الملوحة وإنتاج 
الخضر في البيوت الزجاجية باستخدام التقنيات النووية 

)QAT5008( والتقنيات ذات الصلة بالمجال النووي

•  تعزيز نظام إدارة الجودة في مراكز التصوير المقطعي 	
باالنبعاث البوزيتروني-التصوير المقطعي الحاسوبي وفي 

)QAT6007( مرفق سيكلوتروني

• 	)QAT6006( إنشاء مختبر معايرة ثانوي لقياس الجرعات

•  تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالتأهب والتصدي 	
)QAT9014( للطوارئ - المرحلة الثالثة

• 	)QAT9015( إنشاء خدمات داخلية لقياس الجرعات

تشارك قطر أيضاً يف 31 مرشوعاً إقليميًّا ويف مرشوع 
أقاليمي واحد، معظمها يف مجايل الصحة والتغذية، 

واألغذية والزراعة.

الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً إىل قطر
يف السنوات األخرية، ركَّزت الوكالة دعمها عىل تحسني إنتاجية 
نخيل البلح من خالل االستخدام الفعال لألسمدة ونظم الري 

باملياه، مع تقييم االحتياجات التعليمية الوطنية يف مجال 
الفيزياء الطبية والوقاية من اإلشعاعات، وركَّزت عىل تعزيز 

م  وقاية العاملني يف مجال الرعاية الصحية من اإلشعاعات. وُقدِّ
دعم إضايف لتحسني التأهب والتصدي للطوارئ، وتعزيز البنية 

األساسية للترصف يف النفايات املشعة املوجودة يف البيئة 
الطبيعية والناتجة عن إنتاج النفط والغاز.

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020


