
 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 اململكة 
العربية السعودية

●  2018: اململكة العربية السعودية توافق عىل إطار 
ترشيعي نووي وإشعاعي شامل يمكِّن من إنشاء هيئة 

رقابة نووية وإشعاعية مستقلة.

�2017: اململكة العربية السعودية تبدأ يف تشييد أول  ��●
مفاعل لها للبحوث النووية يف مدينة امللك عبد الله للطاقة 

الذرية واملتجددة.

أحدث نجاحات املشاريع

مفاعل البحوث

ت اململكة العربية السعودية الدعم من الوكالة لتطوير البنية  تلقَّ
األساسية الخاصة بمفاعلها األول املنخفض القوى يف مدينة امللك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتلقى املوظفون يف ذلك املرفق 
التدريب واملعلومات فيما يتعلق بأمان مفاعل البحوث 

واستعماله وإدارة األعمال االسرتاتيجية. وُقدِّم دعم إضايف خالل 
مرحلة تصميم مرافق البحث داخل املوقع.

 ويُنتَظر أن يبدأ تشغيل املفاعل بحلول عام 2021 وسيدعم 
تطبيق البلد للتقنيات التحليلية النووية، مثل التصوير الشعاعي 

النيوتروني والتحليل بالتنشيط املستخدم يف تحليل مجموعة 
واسعة من املواد، بما يف ذلك االختبار غري املتلف للعينات 

الصناعية والبيئية.

الصحة البرشية

قدَّمت الوكالة الدعم ملستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 
األبحاث من خالل وضع إجراءات وممارسات برنامجية خاصة 
رته اململكة لفائدة األطباء املختصني  بربنامج تدريب رسيري طوَّ

يف الطب النووي. ويساعد هذا الربنامج التدريبي عىل تلبية الطلب 
املتزايد يف البلد عىل املوظفني من ذوي املهارات العالية، وسيَضع 

هذا الربنامُج املركَز يف مكانة ليصبح مركزاً إقليميًّا تختاره 
الوكالة لفائدة أعضاء مجموعة بلدان اتفاق عراسيا. 

القانون النووي واألمان اإلشعاعي

 أُنشئت هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية ككيان قانوني 
مستقل يف عام 2019 بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وتنظِّم املؤسسة االستخدام السلمي للطاقة النووية واإلشعاع 

املؤين وفقاً ملعايري األمان واإلرشادات األمنية للوكالة. وُقدِّمت 
املساعدة لتدريب املوظفني عىل هذه املعايري وكذلك عىل 

الترشيعات واللوائح واملبادئ التوجيهية النووية يف الشعبة 
السابقة للهيئة، وهي شعبة الرقابة التابعة ملدينة امللك عبد الله 

للطاقة الذرية واملتجددة.
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اململكة العربية السعودية
دولة عضو يف الوكالة منذ كانون األول/ديسمرب 1962

إجراء اختبارات قياس مقاومة الخدوش عىل طالءات مركَّبات نانوية يف معهد 
بحوث العلوم النووية يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، من 

أجل تحليل خصائصها امليكانيكية. وقدمت الوكالة املساعدة لبناء قدرات 
املعهد يف مجال العلوم النووية، بما يف ذلك البحث يف املواد النانوية.  

)الصورة من: مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية(

برنامج
التعاون
التقني

 



 الدعم الذي قدَّمته الوكالة 
 إىل اململكة العربية السعودية 

يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

دعم تخطيط وتنفيذ الطاقة  ●
تحسين األمان واألمن النوويين  ●

تعزيز استخدام التكنولوجيات النووية في التطبيقات الصناعية  ●

تحسين الصحة البشرية  ●

تعزيز إدارة المياه والرصد البيئي  ●

دعم استكشاف اليورانيوم واالستثمار فيه  ●

تسهيل تنمية الموارد البشرية  ●

تعزيز سالسل القيمة والعالقات الصناعية  ●

 مساهمة اململكة العربية السعودية  
 يف التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون 

الثالثي يف الفرتة 2019-2009

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
ع في   ●  اإلطار البرنامجي الُقطري 2017-2021، الموقَّ

أيار/مايو 2017

 ●  االستعراض المتكامل للبنية األساسية النووية، أُجري في 
تموز/يوليه 2018

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

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 13 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 4 نساء(

15472 298

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

املشاريع الوطنية النشطة
•  تعزيز أمان واستعمال مفاعالت البحوث المنخفضة القوى 	

)SAU1006(

•  تطوير ونشر المفاعالت النمطية الصغيرة والمفاعالت 	
المرتفعة الحرارة المبردة بالغاز ألغراض التوليد المشترك 

)SAU2008(

• 	)SAU2009( إرساء البنية األساسية لبرنامج القوى النووية 

•  إرساء مستويات مرجعية تشخيصية وطنية ألساليب 	
التصوير اإلشعاعي بما في ذلك التصوير في مجال طب 

)SAU6008( األطفال والتصوير الهجين

•  دعم تنفيذ الهيئة الرقابية ووضع اللوائح النووية 	
)SAU9011(

تشارك اململكة العربية السعودية أيضاً يف 37 مرشوعاً 

إقليميًّا و6 مشاريع أقاليمية، معظمها يف مجال تخطيط 

الطاقة والقوى النووية.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل اململكة العربية السعودية

م إىل اململكة العربية  يف السنوات األخرية، ركَّز الدعم املقدَّ
السعودية عىل إرساء البنية األساسية إلدراج برنامج للقوى 

النووية ومفاعل بحوث منخفض القوى. وتلقت اململكة 
العربية السعودية دعماً إضافيًّا من أجل إنشاء إطار أمان 

نووي وهيئة رقابية مستقلة فعالة. ويف مجال الصحة 
البرشية، يستفيد البلد أيضاً من برنامج التدريب الرسيري 
لفائدة األطباء يف مجال الطب النووي وتعزيز املهارات يف 

97129قياس الجرعات اإلشعاعية.
من مهام الخرباء 

 املحارضين قدَّمتها 
اململكة العربية السعودية

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

 من الحاصلني عىل 
 منح دراسية 

 أو من الزائرين 
 العلميني تمت 

استضافتهم

 استقصاء أنواع الطالء النانوي باستخدام مجهر املسح اإللكرتوني 
 يف معهد بحوث العلوم النووية التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية يف الرياض.   

)الصورة من: مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية(


