
 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 سوريا
ل املنتوج SYRGEL كعالمة تجارية  ●  2018: سوريا تسجِّ

وتبدأ توزيعه يف األسواق املحلية، وهو ضمادة هالمية 
 مائية تُستخدم لعالج الحروق ولضمان التئامها 

بشكل جيد.

 ●   2017: إنشاء معمل متبقيات العقاقري البيطرية 
ومحفزات النمو داخل قسم الزراعة التابع لهيئة الطاقة 

الذرية السورية.

●  2010: إنشاء مركز تدريبي للعلوم والتقانات النووية 
داخل هيئة الطاقة الذرية السورية، يمنح شهادات 

ودورات درجات املاجستري يف الوقاية من اإلشعاعات 
واألمان اإلشعاعي والفيزياء الطبية. ومنذ عام 2010، 

حصل عىل درجة املاجستري 60 طالباً يف الفيزياء الطبية 
و25 طالباً يف الوقاية من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي.

أحدث نجاحات املشاريع

الصحة البرشية

قدَّمت الوكالة املساعدة إىل هيئة الطاقة الذرية السورية لزيادة 
مستوى القدرة الوطنية وتحسينها الستخدام التقنيات النظريية 

املستقرة من أجل تقييم تركيب الجسم. وتدعم هذه القدرة 
الجهود املبذولة ملراقبة املستويات الوطنية للسمنة وما يرتبط 

بها من عبء األمراض املزمنة غري امُلعدية، بما يف ذلك مرض 
السكري والرسطان.

وقدَّمت الوكالة التدريب ملوظفي هيئة الطاقة الذرية السورية 
عىل استخدام تقنيات النظائر املستقرة وبناء قدرتهم عىل تقييم 

القياسات البرشية، وتركيب الجسم، والنشاط البدني واستهالك 
م الدعم أيضاً من خالل رشاء املعدات واألطقم  الطاقة. وُقدِّ

الالزمة لتحديد مدى انتشار نقص املغذيات الدقيقة.

الصحة الحيوانية

أعربت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التابعة لوزارة 
الزراعة عن مخاوف متزايدة بشأن وجود ُمركَّبات يحتمل أن 

تكون سامة، بما يف ذلك متبقيات العقاقري البيطرية، والهرمونات 
 االبتنائية الطبيعية أو االصطناعية ومضافات النمو الحيواني، 
يف املنتجات الحيوانية )بما يف ذلك الحليب واللحوم واألسماك 

والعلف الحيواني(. ويمكن أن يكون لهذه املواد آثار خطرية عىل 
صحة اإلنسان والحيوان.

ويف عام 2017، قدَّمت الوكالة الدعم إلنشاء معمل متبقيات 
العقاقري البيطرية ومحفزات النمو داخل هيئة الطاقة الذرية 

السورية، برشاء املعدات واملواد والكيمياويات الالزمة لبدء 
فحص ورصد مستويات هذه امُلركَّبات يف عينات الحليب. وُقدِّم 
دعم إضايف يف مجال التدريب من خالل الزيارات العلمية واملنح 
الدراسية. ويستطيع املعمل اآلن توفري تقديرات سالمة وجودة 

األغذية بالنسبة للحوم يف جميع أنحاء البلد.

باحث يُحدِّد وجود متبقيات عقار الكلينبوتريول يف الدجاج، باستخدام طقم 

القياس املناعي اإلنزيمي يف معمل متبقيات العقاقري البيطرية ومحفزات 

النمو التابع لهيئة الطاقة الذرية السورية. وقد قدَّمت الوكالة الدعم إلنشاء 

هذا املرفق من خالل رشاء املعدات واملواد والكيمياويات. 

)الصورة من: هيئة الطاقة الذرية السورية(
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الجمهورية العربية السورية
دولة عضو يف الوكالة منذ حزيران/يونيه 1963

برنامج
التعاون
التقني

 



 الدعم الذي قدَّمته الوكالة إىل 
سوريا يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

تحسين اإلطار القانوني  ●
دعم األمان واألمن النوويين واإلشعاعيين  ●

المساعدة في تخطيط الطاقة  ●

تطوير التكنولوجيات اإلشعاعية والتطبيقات الصناعية  ●

تحسين تطوير وإدارة المعرفة النووية  ●

إدارة الموارد المائية  ●

●  تحسين قطاع األغذية والزراعة

تحسين الصحة البشرية والتغذية  ●

تحسين مراقبة الجودة في المعامل  ●

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

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة

ع في   ●  اإلطار البرنامجي الُقطري 2020-2025، الموقَّ
أيلول/سبتمبر 2019

ح   ●  النموذج الُقطري للقوى النووية الخاص بسوريا، المنقَّ
ع في حزيران/يونيه 2018 والمحدَّث، والموقَّ

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

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 92 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 13 امرأة(

20100 562

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

املشاريع الوطنية النشطة
•  بناء القدرة الوطنية في التقنيات المتقدِّمة لالختبار غير 	

)SYR1011( المتلف

•  بناء القدرات الوطنية في مجال حماية القطع والوثائق 	
التاريخية وصونها وترميمها باستخدام المعالجة اإلشعاعية 

)SYR1012( للمواد المونومرية/البوليمرية

•  إعداد دراسات استراتيجية للتنمية المستدامة لقطاع الطاقة 	
)SYR2006( مع أخذ إعادة اإلعمار في الحسبان

•  تعزيز الخصائص التغذوية والتناسلية للمجترات الصغيرة 	
عن طريق التقنيات النووية وغيرها من التقنيات ذات الصلة 

باستخدام موارد غير تقليدية للعلف متاحة محليًّا 
)SYR5025(

• ل للمحاصيل األساسية 	  استخدام االستيالد الطفري المعجَّ
لزيادة القدرة على التكيُّف مع تغير المناخ من خالل تسريع 

االستيالد وتحديد النمط الظاهري وتحديد النمط الوراثي 
)SYR5026(

•  تطبيق التقنيات النووية من أجل تقييم الحالة التغذوية لدى 	
)SYR6016( البالغين وصغار األطفال

•  بناء القدرات الوطنية على قياس الجرعات األحيائية 	
)SYR6017( اإلشعاعية

•  تقييم جودة المياه الجوفية باستخدام التقنيات النووية 	
)SYR7005( والنظيرية

•  تعزيز الوقاية من اإلشعاعات في سياق التعرض الطبي 	
)SYR9012(

تشارك سوريا أيضاً يف 42 مرشوعاً إقليميًّا ومرشوعني 
أقاليميني، معظمها يف مجاالت األغذية والزراعة، واملياه 

والبيئة، والوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل سوريا

يف السنوات األخرية، ركَّزت الوكالة دعمها عىل تحسني الصحة 
والتغذية لتقييم الحالة التغذوية لدى البالغني وصغار األطفال. 

وُقدِّم دعم إضايف لتعزيز التقنيات التحليلية القائمة عىل املجال 
النووي وقدرات األجهزة يف البلد لألغراض الصناعية 

والستخدامها يف إدارة املياه العذبة من أجل إجراء االستقصاءات 
زت إنتاجية املاشية عن طريق  الهيدرولوجية النظريية. وتعزَّ

دعم التغذية الحيوانية والخصائص التناسلية.

7617189
من مهام الخرباء 

 املحارضين 
قدَّمتها سوريا

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

 من الحاصلني 
 عىل منح دراسية 

 أو الزائرين 
ت   العلميني تمَّ

استضافتهم


