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 ينوالست   لثلبنان أمام المؤتمر العام الثا كلمة وفد

 ةة للطاقة الذري  للوكالة الدولي  

 71/9/9201ا، في فيين  

 

لة ين للمؤتمر العام للوكاوالستّ  ةلثلدورة الثال على انتخابكم رئيسة أْن أهنّئكميسعدني 

 ،يوكيا أمانوام الراحل المدير العبحزن  . وفي هذه المناسبة، نستذكرالدوليّة للطاقة الذريّة

لى انتخاب مدير عام جديد ة، نتطلّع إا في هذه الوكالي أرساهة التالمؤّسساتيّ  استناداً للمآثرو

 :التالية المسائل التوقّف عند وفي هذا المجال نودّ  في أقرب فرصة.لها 

 

 وصولتسهيل الفي  للطاقة الذريّة لوكالة الدوليّةيتمثّل الدور األساسي ل التعاون التقني: -1

رفاهيّة الوالمساهمة في نشر التنمية المستدامة، وتحقيق ة اإلستخدام السلمي للطاقة النوويّ لى إ

على "تعجيل  بشأن عملها المادة الثانية من نظام الوكالة ، وهذا ما جاء فيلشعوب العالم

في نشير و. "وتوسيع مساهمة الطاقة الذريّة في السالم والصّحة واإلزدهار في العالم أجمع

البنّاء  إلى التعاون، وصندوق التعاون التقني فيالمساهمة المتواصلة للبنان إلى هذا المجال 

 من خالل العديد من، إدارة التعاون التقني في الوكالةوالهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّة القائم بين 

بما فيها  مجاالتعديد من اللفي ا حقيقهاي تّم تتالالمشاريع وورش العمل وبرامج بناء القدرات 

وكشف والعمالت التأّكد من صّحة الوثائق وتحليل التراث الثقافي الوطني، الخدمات الطبيّة، و

 تزويرها.

 

( ARASIA)ترّؤس لبنان لمجلس ممثّلي عراسيا إلى  أْن نشيرهذا المجال،  فينودّ و 

قعة في آسيا للبحث والتنمية ، وهو اإلتّفاق التعاوني للدول العربيّة الوا2012منذ العام 

 التعاون من اإلطار لهذا دعمنا دنؤكّ ووالتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويّْين. 

 .قدراته وتعزيز بتنميته ونطالب اإلقليمي

 

، ور السلمي للطاقة النوويّةتحدّيات األمان النووي إزاء تعاظم الد تتزايد النووي:ن ااألم -2

ً  هناكو اإللتزام من األهميّة بمكان و. بلداً حول العالم 30في  التشغيل قيد مفاعالً  450 حاليّا

. ةالنوويّ  الطاقة اتلمحطّ  التشغيلي األمان بغية رفع مستوىبالمعايير اإلسترشاديّة للوكالة 

لهيئة اوفي الوكالة  ينالنوويّ واألمن التعاون القائم بين إدارة األمان إلى في هذا المجال شير نو

، وإعادة معظم المواد يب الكوادر وتعزيز قدراتهاتدرمن خالل  ،نانيّة للطاقة الذريّةاللب

ً هذا التعاون المثمر بين إلى بلد المصدر. وإنّ  رة غير المستخدمةالمشعّة الخط   نا نثّمن عاليا

ونشكر إدارة األمان النووي على المساعدة في تحقيق هذه اإلنجازات، ونتطلّع  ،لبنان والوكالة

 إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

 



ن النووي على األم عزيزفي ت لوكالةلالمركزي  دورالعلى لبنان شدّد يالنووي: األمن  -3

اإلشادة ّمنا هوي ن.من تأثير على السلم واألمن الدوليّيْ  ذه المسألةلما له ،الصعيد العالمي

والتنويه ، لهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّةاون النووي في الوكالة القائم بين إدارة األم بالتنسيق

، تعزيز الحماية الماديّة لمبنى الهيئة اللبنانيّة ولمخزن المصادر اليتيمةبين الطرفْين ل عاونبالت

شاركة نائب المدير العام لشؤون األمان م . ونشير في هذا المجال إلىموّظفيها وتعزيز قدرات

في اجتماع خدمة اإلستشارة الدوليّة للحماية في الوكالة، ومسؤولين آخرين واألمن النوويّين 

اللذين ( INSSPالخّطة الوطنيّة الشاملة لتعزيز األمن النووي )(، واجتماع IPPASالمادية )

لرصد  نيّة المعنيّةماألجهزة األ قدراتهدف تعزيز بُعقدا في بيروت خالل شباط الماضي، 

 .لها مصادر ومكامن التهديد من اإلرهاب النووي، وصياغة االستجابات المالئمة

 

منطقة بالنسبة ل لة الضمانات وتطبيقها أهمية قصوىتكتسب مسأالضمانات: تطبيق  -4

حول هذا في الفقرة الخامسة من تقريره  المدير العام قولويؤسفنا الشرق األوسط، 

قرار الوكالة  بجبمو دة إليهاء بالوالية المسنَفراز تقدّم للوحلم يتمّكن من إإنّه ، لموضوعا

 أنّ إلى  . ونشير في هذا المجالفي منطقة الشرق األوسط هاتطبيق ضمانات حولضي االعام الم

التي  إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويّة باستثناء نطقةالمجميع دول 

  .الوكالة لضمانات ةالنوويّ  مرافقها إلخضاع هادفع ضييقت

 

لألمم اّمة باعتماد الجمعيّة العلبنان ب يرحّ  إنشاء المنطقة الخالية في الشرق األوسط: -5

حول "عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة  546/73المتّحدة خالل كانون األّول الماضي المقّرر 

بدء ننّوه بلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط"، وخالية من األسلحة النوويّة وغيرها من أس

المجتمع الدولي دعو ون، التحضيرات لعقد هذا المؤتمر في نيويورك خالل تشرين الثاني القادم

ندعو الوكالة إلى المشاركة الفعّالة في هذا  . كمالتحقيق هذا الهدف هجهودإلى مضاعفة 

إنشاء القرار الخاص بلتنفيذ  ساهم بوضع مسار  ، بما يالمؤتمر والتمثّل فيه على أعلى مستوى

مؤتمُر األطراف الستعراض  1995الذي اعتمده عام الشرق األوسط، المنطقة الخالية في 

 .هدة عدم انتشار األسلحة النوويّةوتمديد معا
 


