
 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 لبنان
 ●  2018: املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت 
يُعيَّ مركزاً للموارد اإلقليمية تابعاً لعراسيا يف مجال 

الطب النووي.

●  2014: الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ومرصف لبنان 
املركزي يبدآن يف استخدام التقنيات النووية ملراقبة جودة 

األوراق النقدية والنقود املعدنية.

●  2009: الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تستحدث شهادة 
دراسات عليا يف مجال الوقاية من اإلشعاعات واالستخدام 

اآلمن للمصادر اإلشعاعية.

أحدث نجاحات املشاريع

املياه والبيئة

أُنشئ مخترب الهيدرولوجيا النظريية يف الهيئة اللبنانية للطاقة 
الذرية، وهو يمكِّن من استخدام التقنيات النووية لدراسة إدارة 

املوارد املائية.

ذ املخترب أنواعاً مختلفًة من التقنيات النظريية، منها تحليل  ويُنفِّ
الرتيتيوم والكربون-14، اللذين يُستخدمان ملواجهة التحديات 

املتعلقة بندرة املياه، بما يف ذلك االستغالل املفرط للموارد، 
وإدارة جودة املياه، وجمع املعلومات عن معدالت إعادة تغذية 

خزانات املياه الجوفية وتجديدها.

واكتساب فهم أفضل لتوافر املياه الجوفية باستخدام التقنيات 
النووية أمٌر بالغ األهمية بالنسبة إلطار إدارة موارد املياه يف 

لبنان. وهو يساعد عىل دعم الرفاه االقتصادي واالجتماعي دون 
املساس باستدامة نظم املياه.

التأهب والتصدي للطوارئ

أُنشئ نظام وطني لإلنذار املبكِّر بمساعدة الوكالة من أجل دعم 
جهود لبنان لرصد اإلشعاع يف الهواء.

ولقد ساعد ذلك عىل إرساء البنية األساسية اللبنانية للوقاية 
من اإلشعاعات وبناء القدرات التحليلية الخاصة برصد 

 النويدات املشعة البيئية من خالل إنشاء محطات مراقبة 
عن بُعد وشبكة من مراكز الرصد. وُحدِّدت االحتياجات 

التقنية لنظام اإلنذار املبكِّر باإلشعاع من خالل بعثة خرباء. 
زت املهارات املتخصصة بإتاحة منح دراسية يف مؤسسات  وُعزِّ

سورية وأملانية.

 وتتيح القدرات الجديدة للسلطات اللبنانية زيادة تعزيز 
بنيتها األساسية لألمان اإلشعاعي وزيادة التأهب والتصدي 

للطوارئ.

التطبيقات الصناعية

ع مرصف لبنان املركزي والهيئة اللبنانية  يف عام 2014، وقَّ
للطاقة الذرية عىل مذكرة تفاهم لتطوير اختبارات مراقبة 

الجودة باستخدام التقنيات النووية ملنع تداول األوراق النقدية 
رة يف سائر أنحاء املنظومة. والعمالت املعدنية املزيَّفة واملزوَّ

وقدَّمت الوكالة املساعدة عىل بناء خربة الهيئة اللبنانية للطاقة 
الذرية يف طريقة »قياس الطيف الكتيل لأليونات الثانوية 

بداللة زمن االنطالق«، وهي طريقة تمكِّن من جمع معلومات 
تحليلية عن مختلف العنارص يف األوراق النقدية الورقية، 
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أنشئ مخترب التحليل بحزم األيونات يف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وُرِفع 
مستواه من خالل تدريب املوظفني ورشاء املعدات بدعم من الوكالة.     

)الصورة من: م. روميه/الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية(

لبـنان
دولة عضو يف الوكالة منذ حزيران/يونيه 1961
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 الدعم الذي قدَّمته الوكالة 
إىل لبنان يف الفرتة 2019-2009

مجاالت الدعم ذات األولوية

تحسين التشريعات واللوائح  ●
تعزيز البنية األساسية لألمان واألمن اإلشعاعيين والنوويين  ●

رفع مستوى األمن النووي  ●

تعزيز القدرات التحليلية الوطنية  ●

دعم قدرات البحث النووي  ●

تحسين البنية األساسية للصحة البشرية  ●

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

 البعثة االستعراضية املتكاملة لربنامج العمل 
من أجل عالج الرسطان: أُجريت يف ترشين الثاني/

نوفمرب 2013

الوثائق االسرتاتيجية املدعومة
 ●  الترتيب العملي الُمبرم مع المركز الطبي في الجامعة األمريكية 

في بيروت )2021-2018(

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

برنامجها الخاص بالتعاون التقني.

 من الحاصلي 
 عىل التدريب 

)منهم 112 امرأة(

من الخرباء 
الدوليي 
املتاحي

من األشخاص الذين 
حرضوا اجتماعات 

 األخصائيي 
)منهم 39 امرأة(

31111 349

استناداً إىل البيانات املتاحة يف نيسان/أبريل 2020

وكذلك يف الدهانات الصناعية واملنزلية واملستحرضات 
والبوليمرات. الصيدالنية 

وُقدِّم مزيد من الدعم يف استخدام التحليالت الكيميائية والهيكلية 
الواسعة النطاق يف مجال الطب الحيوي واملواد الحيوية 

والبوليمرات للتحكم يف عملية وجودة إنتاج البالستيك والدهان 
والزجاج وطالءات األسطح األخرى، مما أسفر عن آثار اقتصادية 

نت التحليالت قياس طيف االمتصاص الذري  ملموسة. وتضمَّ
لتحليل الرتكيب الكيميائي؛ وقياس الحرارة باملسح التفاضيل 

الختبار التفاعالت الكيميائية مثل أحداث االندماج والتبلور 
ودرجات حرارة التحول الزجاجي واألكسدة. 

ويكتسب لبنان اآلن، بمساعدة هذه التقنيات النووية، رؤية أوضح 
عن السلع االستهالكية، والتكوين الجيولوجي، واملصنوعات 

اليدوية القديمة، والعينات األثرية، والدهانات التجارية.

املشاريع الوطنية النشطة
•  إنشاء مختبر التحليل بالتنشيط النيوتروني اآللي - المرحلة 	

)LEB1012( األولى

•  تعزيز القدرة على تقييم التعرض للمخلفات والملوثات في 	
)LEB5016( الحمية الوطنية

•  إنشاء مختبر للطب النووي في المركز الطبي في الجامعة 	
)LEB6001( األميريكية في بيروت

•  تعزيز القدرات التحليلية ألغراض تقدير قيمة التراث الثقافي 	
)LEB1009( الوطني

•  إنشاء مختبر لقياس الطيف الكتلي لنسبة النظائر مكرَّس 	
للتثبُّت من صحة المستندات ومصدرها دعماً للمخطط 

)LEB1010( الوطني لمكافحة االحتيال

•  االرتقاء بمختبر تحديد الخصائص الكيميائية السطحية دعماً 	
ألنشطة البحث والتطوير في الصناعات الصغيرة المحلية في 

)LEB1011( مجاالت الورق والمواد البالستيكية والدهانات

يشارك لبنان أيضاً يف 43 مرشوعاً إقليميًّا ويف 8 مشاريع 

أقاليمية، معظمها يف مجال التطبيقات الصناعية.

 الدعم الذي قدَّمته الوكالة سابقاً 
إىل لبنان

تمكَّنت مختربات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بفضل الدعم الذي 
قدَّمته الوكالة، من تقديم خدمات تحليلية متقدِّمة وعالية الدقة 

للقطاعي العام والخاص يف املجاالت االسرتاتيجية ومن االضطالع 
بدور مركزي يف دعم التنمية املستدامة حيثما تُستَخدم التقنيات 
النووية. ويواصل لبنان اكتساب الخربة املتخصصة يف استخدام 

األدوات التحليلية املتقدِّمة، ويف التقنيات التحليلية العالية الدقة التي 
تدعم تحليل املواد البيولوجية والكيميائية يف املنطقة.

ويف عام 2020، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة 
الصحة العاملية والوكالة الدولية لبحوث الرسطان بعثة مشرتكة 

الستعراض خدمات الرسطان الحالية ودراسة نطاقها.

771224
من مهام الخرباء 

 املحارضين 
قدَّمها لبنان

 مشاركاً يف 
دورات تدريبية

 من الحاصلي عىل 
 منح دراسية 

 أو من الزائرين 
 العلميي تمت 

استضافتهم


