بعثة لبنان الدائمة
لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية يف فيينا
ّ

كلمة وفد لبنان أمام المؤتمر العام الثالث والستين
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا ،في 2019/9/17
يسعدني ْ
أن أهنّئكم على انتخابكم رئيسة للدورة الثالثة والست ّين للمؤتمر العام للوكالة
الدوليّة للطاقة الذريّة .وفي هذه المناسبة ،نستذكر بحزن المدير العام الراحل يوكيا أمانو،
سساتيّة التي أرساها في هذه الوكالة ،نتطلّع إلى انتخاب مدير عام جديد
واستنادا ً للمآثر المؤ ّ
لها في أقرب فرصة .وفي هذا المجال نودّ التوقّف عند المسائل التالية:
 -1التعاون التقني :يتمثّل الدور األساسي للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة في تسهيل الوصول
إلى اإلستخدام السلمي للطاقة النوويّة والمساهمة في نشر التنمية المستدامة ،وتحقيق الرفاهيّة
لشعوب العالم ،وهذا ما جاء في المادة الثانية من نظام الوكالة بشأن عملها على "تعجيل
وتوسيع مساهمة الطاقة الذريّة في السالم والص ّحة واإلزدهار في العالم أجمع" .ونشير في
هذا المجال إلى المساهمة المتواصلة للبنان في صندوق التعاون التقني ،وإلى التعاون البنّاء
القائم بين الهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّة وإدارة التعاون التقني في الوكالة ،من خالل العديد من
ورش العمل وبرامج بناء القدرات والمشاريع التي ت ّم تحقيقها في العديد من المجاالت بما فيها
الخدمات الطبيّة ،وتحليل التراث الثقافي الوطني ،والتأ ّكد من ص ّحة الوثائق والعمالت وكشف
تزويرها.
ونودّ في هذا المجالْ ،
أن نشير إلى ترؤّ س لبنان لمجلس ممثّلي عراسيا ()ARASIA
منذ العام  ،2012وهو اإلتّفاق التعاوني للدول العربيّة الواقعة في آسيا للبحث والتنمية
والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويّيْن .ونؤ ّكد دعمنا لهذا اإلطار من التعاون
اإلقليمي ونطالب بتنميته وتعزيز قدراته.
 -2األمان النووي :تتزايد تحدّيات األمان النووي إزاء تعاظم الدور السلمي للطاقة النوويّة،
وهناك حاليّا ً  450مفاعالً قيد التشغيل في  30بلدا ً حول العالم .ومن األهميّة بمكان اإللتزام
ّ
لمحطات الطاقة النوويّة.
بالمعايير اإلسترشاديّة للوكالة بغية رفع مستوى األمان التشغيلي
ونشير في هذا المجال إلى التعاون القائم بين إدارة األمان واألمن النوويّين في الوكالة والهيئة
اللبنانيّة للطاقة الذريّة ،من خالل تدريب الكوادر وتعزيز قدراتها ،وإعادة معظم المواد
المشعّة الخطرة غير المستخدمة إلى بلد المصدر .وإنّنا نث ّمن عاليا ً هذا التعاون المثمر بين
لبنان والوكالة ،ونشكر إدارة األمان النووي على المساعدة في تحقيق هذه اإلنجازات ،ونتطلّع
إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
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 -3األمن النووي :يشدّد لبنان على الدور المركزي للوكالة في تعزيز األمن النووي على
الصعيد العالمي ،لما لهذه المسألة من تأثير على السلم واألمن الدوليّ ْين .ويه ّمنا اإلشادة
بالتنسيق القائم بين إدارة األمن النووي في الوكالة والهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّة ،والتنويه
بالتعاون بين الطرفيْن لتعزيز الحماية الماديّة لمبنى الهيئة اللبنانيّة ولمخزن المصادر اليتيمة،
ّ
موظفيها .ونشير في هذا المجال إلى مشاركة نائب المدير العام لشؤون األمان
وتعزيز قدرات
واألمن النوويّين ومسؤولين آخرين في الوكالة ،في اجتماع خدمة اإلستشارة الدوليّة للحماية
ّ
الخطة الوطنيّة الشاملة لتعزيز األمن النووي ( )INSSPاللذين
المادية ( ،)IPPASواجتماع
عقدا في بيروت خالل شباط الماضي ،بهدف تعزيز قدرات األجهزة األمنيّة المعنيّة لرصد
ُ
مصادر ومكامن التهديد من اإلرهاب النووي ،وصياغة االستجابات المالئمة لها.
 -4تطبيق الضمانات :تكتسب مسألة الضمانات وتطبيقها أهمية قصوى بالنسبة لمنطقة
الشرق األوسط ،ويؤسفنا قول المدير العام في الفقرة الخامسة من تقريره حول هذا
الموضوع ،إنّه لم يتم ّكن من إحراز تقدّم للوفاء بالوالية المسنَدة إليه بموجب قرار الوكالة
العام الماضي حول تطبيق ضماناتها في منطقة الشرق األوسط .ونشير في هذا المجال إلى ّ
أن
جميع دول المنطقة أطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويّة باستثناء إسرائيل التي
يقتضي دفعها إلخضاع مرافقها النوويّة لضمانات الوكالة.
 -5إنشاء المنطقة الخالية في الشرق األوسط :ير ّحب لبنان باعتماد الجمعيّة العا ّمة لألمم
المقرر  73/546حول "عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة
األول الماضي
ّ
المتّحدة خالل كانون ّ
ننوه ببدء
خالية من األسلحة النوويّة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط" ،و ّ
التحضيرات لعقد هذا المؤتمر في نيويورك خالل تشرين الثاني القادم ،وندعو المجتمع الدولي
إلى مضاعفة جهوده لتحقيق هذا الهدف .كما ندعو الوكالة إلى المشاركة الفعّالة في هذا
المؤتمر والتمثّل فيه على أعلى مستوى ،بما يساهم بوضع مسار لتنفيذ القرار الخاص بإنشاء
مؤتمر األطراف الستعراض
المنطقة الخالية في الشرق األوسط ،الذي اعتمده عام 1995
ُ
وتمديد معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويّة.

