
 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 اليمن
●  2019: برنامج تربية املجرتات الصغرية ينطلق يف 

املرتفعات الجبلية اليمنية.

●  2017: تدريب العاملني يف املركز الوطني لعالج 
األورام يف صنعاء يحرُز تقدماً.

●  2016: املزارعون يف املرتفعات الجبلية يف شبام 
كوكبان وبني مطر وكحالن عفار يبدأون يف زراعة 
صنفني جديدين من الشعري تم إنتاجهما باستخدام 

التقنيات النووية.

●  2016: اعتماد صنف جديد من القمح يف محافظة 
عمران يؤدي إىل زيادة املحاصيل ومداخيل املزارعني.

أحدث نجاحات املشاريع

إنتاج املاشية

ر تربية املاشية، وال سيما املجرتات الصغرية، أحد املصادر  توفِّ
األساسية للغذاء والدخل للمجتمعات الريفية يف اليمن. ولقد 

دعمت الوكالة الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي يف اليمن 
من أجل تحسني إدارة املزارع الصغرى وبناء القدرات يف مجال 

تربية املاشية يف منطقة املرتفعات الوسطى. وشملت املساعدة 
املقدَّمة توفري تسع منح دراسية وتدريب موظفي الهيئة العامة 

للبحوث واإلرشاد الزراعي عىل التلقيح االصطناعي، وتحليل 
التغذية الحيوانية وأفضل املمارسات، وتشخيص األمراض 

الحيوانية — مع الرتكيز عىل الصحة التناسلية. وأصبح البلد 
اليوم يف وضع أفضل يتيح له إدارة ما لديه من مزارع املجرتات 

الصغرية وتعزيز األمن الغذائي الشامل.

رعاية املصابني بالرسطان

قدَّمت الوكالة املساعدة عىل تعزيز مهارات الطاقم الطبي يف 
املركز الوطني للعالج باألشعة يف مستشفى 48 النموذجي يف 

صنعاء. وشمل ذلك توفري تدريب متخصص يف أنواع الرسطانات 
النسائية وغري النسائية لألطباء وألخصائي يف العالج اإلشعاعي. 

كما ُقدِّمت منح دراسية إىل جانب توفري تدريب عميل يف تطبيق 
أحدث الربوتوكوالت الطبية يف تشخيصات الطب النووي 

والعالج اإلشعاعي، واستخدام املعدات والسالمة والوقاية من 
اإلشعاعات. ولقد كفلت هذه املساعدة استمرارية خدمات العالج 

الداخيل ملرىض الرسطان يف اليمن.

األمن الغذائي

تعترب الزراعة مصدراً رئيسيًّا للعمالة يف اليمن وهي قطاع 
تتزايد أهميته أكثر فأكثر بالنسبة القتصاد البلد. ولكنَّ وجود 

مشاكل كبرية بسبب ملوحة الرتبة والجفاف واآلفات واألمراض 
أدت إىل تهديد استدامة إنتاج املحاصيل.

وقدَّمت الوكالة الدعم إىل حكومة اليمن يف استحداث أصناف 
جديدة من املحاصيل، من بينها القمح والشعري والعدس 

ل الجفاف  والسمسم، وهي أصناف لديها قدرة أكرب عىل تحمُّ
ومقاومة أفضل لألمراض وهي تتطلَّب أوقاتاً أقرص لكي تنمو. 

وشملت املساعدة تنظيم حلقات عمل وزيارات علمية ومنح 
دراسية ودورات تدريبية يف استخدام التقنيات النووية 

والنظريية املتقدمة واألسمدة النيرتوجينية وإدارة املياه. ولقد 
اعتمد املزارعون اآلن يف منطقة عمران صنفاً جديداً من القمح 

يزيد يف املحصول. وتتطلب محاصيل البطاطس والكرنب 
املطورة حديثاً نصف كمية املاء واألسمدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

مزارعون يمنيون يشاركون يف تدريب ميداني بدعم من الوكالة لتعلُّم كيفية 

إنتاج محاصيل أعىل. 

)الصورة من: عبدالواحد عبدالله سيف مزيد/الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي(
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 الدعم الذي قدَّمته الوكالة إىل 
اليمن يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

تعزيز إنتاج المحاصيل  ●
ل الجفاف   ●  تحسين نوعية المحاصيل لتكون قادرة على تحمُّ

ومقاومة األمراض

 ●  تعزيز التقنيات الجزيئية الستخدامها في اإلنتاج المستدام 
للمحاصيل 

تعزيز اإلنتاجية الحيوانية  ●
تحسين اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   ●

 ●  دعم الصحة البشرية عن طريق توسيع نطاق قدرات العالج 
 اإلشعاعي، وإدارة السرطان، وخدمات الطب النووي في كل 

أنحاء البلد

 مساهمة اليمن 
 يف التعاون بني بلدان 

 الجنوب والتعاون الثالثي 
يف الفرتة 2019-2009

البعثة االستعراضية املتكاملة لربنامج العمل من أجل 
   عالج الرسطان: أُجريت يف تموز/يوليه 2007
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كما قدَّمت الوكالة الدعم إىل اليمن يف تطوير أصناف قمح لديها قدرة أكرب عىل 

مقاومة األمراض.  

)الصورة من: عبدالواحد عبدالله سيف مزيد/الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي(

الوكالة تعمُل مع مسؤويل االتصال الوطنيني والبعثات الدائمة لتنفيذ 
برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلني 
 عىل التدريب 

)منهم 127 امرأة(

من الخرباء 
الدوليني 
املتاحني

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيني 
)منهم 7 نساء(

1093 593

من مهام الخرباء 
 املحارضين قدَّمتها 

اليمن

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

تجري حاليًّا زراعة صنفني من الشعري يف مرتفعات الزراعة 
البعلية يف شبام كوكبان وبني مطر وكحالن عفار.

ولم تساهم خربة اليمن املتنامية يف زيادة األمن الغذائي 
ومداخيل املزارعني يف جميع أنحاء البلد فحسب، بل إنها ساهمت 

أيضاً يف إنشاء برنامج لالستيالد الطفري للمحاصيل، وهو 
برنامج تجري مشاركته اآلن مع البلدان املجاورة، ومنها ُعمان 

وقطر واململكة العربية السعودية.

املشاريع الوطنية النشطة
•  تعزيز إنتاجية محاصيل الذرة والبقليات من خالل الطفرات 	

المستحثة باستخدام تكنولوجيات االستيالد الداعم 
)YEM5015( والتكنولوجيات البيولوجية

•  إعادة تأهيل القدرات الوطنية في العالج اإلشعاعي والطب 	
)YEM6015( النووي

يشارك اليمن أيضاً يف 30 مرشوعاً إقليميًّا و5 مشاريع 
أقاليمية، معظمها يف مجاالت األمان النووي واإلشعاعي، 

والطب اإلشعاعي والصحة البرشية، واألغذية والزراعة.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل اليمن

يف السنوات األخرية، قدَّمت الوكالة الدعم يف مجاالت األمان 
النووي، والصحة البرشية، والزراعة يف اليمن. وأُنشئت 

مختربات التكنولوجيا الحيوية يف محطتي البحوث يف ذمار 
وسيئون بدعم من الوكالة من أجل رشاء معدات ومواد لعمليات 

التحليل الكيميائي.


