
 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 اإلمارات 
العربية املتحدة

لت اإلمارات العربية املتحدة بأمان الوقود  ●  2020: حمَّ
النووي لبدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية.

�2019: اإلمارات العربية املتحدة تُصبح أول بلد يف منطقة  ��●
آسيا واملحيط الهادئ يضع اسرتاتيجية وطنية بشأن 

التعليم والتدريب يف مجال الوقاية من اإلشعاعات.

�2018: تدشني أول مخترب لإلمارات العربية املتحدة  ��●
للمعايري الثانوية لقياس الجرعات يف جامعة خليفة يف 

أبوظبي.

�2017: تعيني جامعة خليفة يف أبوظبي كمركز متعاون  ��●
مع الوكالة للتدريب يف مجال تطوير البنية األساسية 

للطاقة النووية.

أحدث نجاحات املشاريع

تخطيط الطاقة والقوى النووية

 بدأت اإلمارات العربية املتحدة برنامجها للطاقة النووية يف 
عام 2008. وبدأ تشييد املفاعل النووي يف عام 2012، مما جعل 

 اإلمارات العربية املتحدة أول بلد ‘مستجد’ يف مجال الطاقة 
النووية يف 27 عاماً.

وقدَّمت الوكالة الدعم يف وضع الربنامج الوطني من خالل خطة 
ع عليها يف عام 2013. وقدَّمت هذه الخطة  العمل املتكاملة املوقَّ

إطاراً تشغيليًّا لدمج وتنسيق ما تقدِّمه الوكالة من دعم ومساعدة 
 تقنية لربنامج اإلمارات العربية املتحدة للطاقة النووية، استناداً 

إىل احتياجات الجهات املعنية باملجال النووي، يف الفرتة بني 2013 
و2017 ثم ُمدِّدت الخطة حتى عام 2019.

وشمل الدعم الذي قدَّمته الوكالة أيضاً مشورة الخرباء من أجل 
 وضع إطار قانوني وإنشاء هيئة رقابية نووية، فضالً عن 

املساعدة يف بناء األمان النووي والقدرات التشغيلية.

ويف عام 2020، يتوقع البلد أن تصبح محطته للطاقة النووية 
 جاهزة للتشغيل. وكانت تجربة اإلمارات العربية املتحدة ذات 
أهمية كبرية بالنسبة للبلدان املستجدة األخرى التي تتطلع إىل 

تطوير برامج نووية.

الصحة والتغذية

زت اإلمارات العربية املتحدة ممارساتها  بدعم من الوكالة، عزَّ
الخاصة بسالمة املرىض من اإلشعاعات وقياس الجرعات 

زت ضمان جودة العديد من الخدمات الطبية.  اإلشعاعية، وعزَّ
وشمل ذلك استضافة بعثات استعراض ضمان الجودة يف 

املستشفيات الرئيسية يف اإلمارات العربية املتحدة، وتحديد واعتماد 
مستويات مرجعية تشخيصية يف التصوير املقطعي الحاسوبي 
والتصوير اإلشعاعي للثدي والتصوير اإلشعاعي لألسنان، مما 

ساعد عىل تقليل الجرعات اإلشعاعية بأكثر من 50 يف املائة.

وقدَّمت الوكالة املزيد من الدعم إلنشاء برنامج التطوير املهني 
 املستمر لوقاية املرىض من اإلشعاعات ووضع املبادئ الالزمة 
 للقيام باإلجراءات اإلشعاعية. كما قدَّمت الوكالة الدعم لتنظيم 

أنشطة تعليمية وتدريبية لفائدة أخصائيي الفيزياء الطبية.

 ومنذ عام 2014، استضافت اإلمارات العربية املتحدة 27 نشاطاً 
 من أنشطة الوكالة بشأن وقاية العاملني يف القطاع الطبي واملرىض 
من اإلشعاعات وبشأن اإلجراءات الطبية وحرضها 2200 مشارك 

ومتدرِّب. ونرُشت ست وثائق عن الوقاية من اإلشعاعات يف املجالت 
العلمية وتمت مشاركتها مع الدول األعضاء يف الوكالة خالل محفل 
علمي خاص نُظِّم يف الوكالة يف فيينا بشأن التكنولوجيا النووية من 

أجل أهداف التنمية املستدامة.

 قدَّمت الوكالة املساعدة يف إنشاء مخترب املعايري الثانوية لقياس الجرعات 

يف جامعة خليفة يف أبوظبي من خالل رشاء املعدات وتوفري التدريب واملنح 

الدراسية. 

)الصورة من: الهيئة االتحادية للرقابة النووية(
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اإلمارات العربية املتحدة
دولة عضو يف الوكالة منذ  كانون الثاني/يناير 1976

برنامج
التعاون
التقني

 



 الدعم الذي قدَّمته الوكالة 
 إىل اإلمارات العربية املتحدة 

يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية
 ●  دعم التنمية المستدامة للموارد البشرية والتشغيل اآلمن لبرنامج 

الطاقة النووية

تحسين جودة الخدمات الصحية  ●

●  تعزيز البنية األساسية لألمان النووي واإلشعاعي وكذلك التأهب 
والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية

 مساهمة اإلمارات العربية املتحدة 
 يف التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون 

الثالثي يف الفرتة 2019-2009

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
ع   ●  اإلطار البرنامجي الُقطري للفترة 2020-2025، من المتوقَّ

التوقيع عليه في عام 2020

 ●  خطة العمل المتكاملة الصادرة عن الوكالة والتي تدعم البنية 
 األساسية لإلمارات العربية المتحدة وتنمية مواردها البشرية 

ألغراض البرنامج السلمي للطاقة النووية )2019-2013(

عة: الترتيبات العملية الموقَّ

جامعة الشارقة في مجال التكنولوجيا النووية )2018(  ●

جامعة خليفة في مجال تطوير البنية األساسية )2017(  ●

 ●  هيئة الصحة بدبي بشأن مناهج الوكالة للمهنيين المتخصصين 
في مجال الطب النووي )2016(

 ●  المركز الدولي للزراعة الملحية في مجال إدارة التربة والمياه 
والزراعة المستدامة )2015(

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

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 99 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 65 امرأة(

258123 238

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

التطبيقات الصناعية

قدَّمت الوكالة املساعدة لإلمارات العربية املتحدة عىل تعزيز قدراتها 
الوطنية وإرساء البنية األساسية الالزمة لقياس الجرعات 

اإلشعاعية واستخدام التكنولوجيا النووية يف التطبيقات الصناعية.

وساعد الدعم الذي قدَّمته الوكالة يف إنشاء مختربين وطنيني، هما: 
أول مخترب وطني لتحليل املواد عىل أحدث طراز يف جامعة 

الشارقة، مما أدى إىل تحسني القدرات التحليلية النووية الوطنية 
للتطبيقات البيئية والصناعية واألثرية؛ وأول مخترب للمعايري 

الثانوية لقياس الجرعات يف اإلمارات العربية املتحدة، أنشئ يف 
م  جامعة خليفة وتديره الهيئة االتحادية للرقابة النووية. وقدَّ

املخترب الوطني لتحليل املواد الدعم لتحليل املواد من أجل ترميم 
املعبد الذي يعود إىل القرن األول يف اإلمارات العربية املتحدة يف 

‘الدور’ بأم القيوين.

ر مخترب املعايري الثانوية لقياس الجرعات خدمات قياس  كما يوفِّ
الجرعات اإلشعاعية واملعايرة اإلشعاعية للمعدات املستخدمة يف 

القطاعات الطبية والصناعية والنووية يف اإلمارات العربية املتحدة. 
وكانت هذه املعدات قد أُرِسلت مسبقاً إىل مختربات املعايري الثانوية 
لقياس الجرعات يف الخارج ألغراض املعايرة، مما أدى إىل ارتفاع 

التكاليف وحدوث حاالت تأخري. وانضمَّ املخترب إىل الشبكة املشرتكة 
بني الوكالة ومنظمة الصحة العاملية ملختربات املعايري الثانوية 

لقياس الجرعات يف شباط/فرباير 2018 بعد اجتياز اختبارات 
الكفاءة التي تضعها الوكالة.  

املشاريع الوطنية النشطة
•  دعم مواصلة بناء القدرات الوطنية في القطاع النووي 	

)UAE0007(

•  إنشاء برنامج درجة الماجستير في الفيزياء الطبية اإلشعاعية 	
)UAE6008(

•  تعزيز جودة وأمان التصوير اإلشعاعي والعالج اإلشعاعي 	
)UAE6009( وخدمات الطب النووي لتحسين إدارة السرطان

•  تعزيز القدرة الوطنية على التأهب للطوارئ النووية 	
واإلشعاعية والتصدي لها والتعافي منها - المرحلة الثانية 

)UAE9015(

•  تعزيز البنية األساسية لألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان 	
)UAE9016( النفايات - المرحلة الثانية

تشارك اإلمارات العربية املتحدة أيضاً يف 30 مرشوعاً 
إقليميًّا و4 مشاريع أقاليمية، ومعظمها يف مجاالت الصحة 

والتغذية وتخطيط الطاقة والطاقة النووية.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل اإلمارات العربية املتحدة

يف السنوات األخرية، ركَّزت الوكالة يف املقام األول عىل بناء قدرة 
املوارد البرشية من أجل تحقيق استدامة برنامج الطاقة النووية 

وتعزيز التطبيقات اإلشعاعية يف القطاع الطبي.

1028737
من مهام الخرباء 

املحارضين قدَّمتها 
اإلمارات العربية املتحدة

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

 من الحاصلني عىل 
 منح دراسية 

 أو من الزائرين 
 العلميني تمت 

استضافتهم


