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 للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة والستّين رابعكلمة وفد لبنان أمام المؤتمر العام ال

 22/9/2020فيينّا في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الدوليّة  ة والستّين للمؤتمر العام للوكالةرابعللدورة ال ا  على انتخابكم رئيسيسعدني أْن أهنّئكم  -1

الدور األساسي للوكالة في تسهيل الوصول إلى ب وال يسعني سوى التنويهللطاقة الذريّة. 

 . تحقيق الرفاهيّة لشعوب العالماهمة في والمس، إلستخدام السلمي للطاقة النوويّةا

 

د لعبْت الوكالة دورا  رائدا  غير مسبوقة، وق على عالمنا تحدّيات   تْ كورونا فرضجائحة  إنّ  -2

الدول  للعديد مننوويّة، طبيّة تعمل بتطبيقات   تجهيزات  توفير  من خاللمواجهة هذا التحدّي، ل

ولوجيا لتكنلة الحيويّ  المنافع بما يؤّكد، جائحةالهذه ي ها بالدي، لمواجهة تفشّ نيوباألعضاء، 

 ة.النوويّ 

 

الوكالة في  ساهمت حيث، بالمدير العام اهاقترحي تال ZODIAC بادرةمب لبنان بحّ ري -3

هذا  نفقات  ؤثّر أاّل تأهمية مدمج ومنهجي، مع  طار  المنشأ في إ ة  مواجهة األمراض الحيوانيّ 

ام مساعي المدير العؤيّد لبنان يكما  ر ألنشطة التعاون التقني.على التمويل المقرّ  المشروع

 ه على مواصلتها.شّجعالجنساني في الوكالة، ويتوازن الهادفة إلى تحقيق ال

 

 بين الهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّة وإدارة التعاون التعاون البنّاء يتواصلالتعاون التقني:  -4

كما و .وبرامج بناء القدرات، ورش العمل، والمشاريعالتقني في الوكالة، من خالل العديد من 

دعم جهود ْت الوكالة ، فقد واصل2019التعاون التقني للعام العام حول  مديريتبيّن، من تقرير ال

ئة في والجمهور والبي ينملاحماية الع تعزيزل ،ةمراجعة وتحديث البيانات الوطنيّ لبنان بمجال 

 .مجال السالمة اإلشعاعيّة

 

 رقصوى بالنسبة لمنطقة الشالضمانات أهمية ق تطبيقتطبيق الضمانات: تكتسب مسألة  -5

ن لم يتمّكن م إنّه بكّل أسف،، فالموضوع حولالمدير العام  من تقرير ن. وكما يتبيّ األوسط

علما   ،لعام الماضيذات الصلة لإحراز تقدّم للوفاء بالوالية المسنَدة إليه بموجب قرار الوكالة 

 .في معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويّة باستثناء إسرائيل جميع دول المنطقة أطراف  بأّن 

 

ولى في الدورة األشكل فعّال شارك لبنان بلقد إنشاء المنطقة الخالية في الشرق األوسط:  -6

لمؤتمر األمم المتحدة التفاوضي الهادف إلى إنشاء منطقة خالية من األسلحة النوويّة وغيرها 

. 2019رك في تشرين الثاني قد في نيويوالذي ع  ولشرق األوسط، من أسلحة الدمار الشامل في ا

نخراط ويدعو جميع الدول لإل، ذا المسار حتى بلوغ هدفه المنشوداستكمال ه هدعميكّرر لبنان و

  ن.ن والدولييْ ك من تعزيز لألمن والسلم اإلقليمييْ للما في ذفيه، 

 


