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مة:  -1  ة والستّين للمؤتمر العامخامسللدورة ال ا  على انتخابكم رئيس يسعدني أْن أهنّئكممقّدِّ

إدارته  لىي عالسيد رفاييل غروسّ للوكالة العام شكر المدير وإذ نللوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة. 

 ، واألثر  ةيّ السلمي للطاقة النوو امدتعزيز االستخ في لوكالةلالمحوري  لدورفإنّنا ننّوه با ،المقتدرة

 . التنمية المستدامة في تحقيق لذلكر الكبي

 

يعاني من االنعكاسات الصحية واالقتصادية زال العالم ي ال: كوفيد وبرنامج زودياك جائحة -2

تي ال الوقاسيا  جديدا  للتحديات العابرة للحدود، شّكلت الجائحة نموذجا  قد و. كوروناجائحة ل

ب تلعوفي هذا السياق، . أيضا   للحدود عابر   عالمّي جماعيّ  جهد   سبيل للتصدّي لها إال عبر

الدعم للدول األعضاء لمواجهة تداعيات الجائحة، من خالل في توفير  ا  رائدا  دورالوكالة 

  .سلميةال تطبيقات النوويةلل المنافع الحيويّة ا  إضافيا  علىبرهانقدّم يما برنامج زودياك، 

 

الدعم الذي توفّره الوكالة للبنان في ميادين التعاون التقني واألمن  نثّمن: التقنيالتعاون  -3

واألمان النوويين، خاصة في ظّل الظروف اإلقتصادية واإلجتماعيّة الصعبة التي يمّر بها 

 طبيّةتجهيزات وب ،19-للكشف عن فيروس كوفيد بتجهيزاتلبنان لبنان. فقد زّودْت الوكالة 

عمل ت لتيا للبنانيّة للطاقة الذريّةالهيئة االوكالة واون البنّاء بين يتواصل التعو. أخرى ةإشعاعيّ 

ار إلى مراجعتها من قبل ص( لي  CPFحاليا  على اإلنتهاء من مسودة "إطار البرنامج الوطني" )

 .الجاري العام ها قبل نهايةتوقيع  ، والوكالة

 

بالتعاون  فعملوا، 2020آب  4وت في فعّال بعد إنفجار مرفأ بير دور  ب الوكالةخبراء  وقد قام

 اوتقييم الوضع اإلشعاعي في محيط اإلنفجار. كما قامعلى  مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

بعض األبنية األثرية في محيط اإلنفجار بواسطة طرق را  بمهّمة تّم خاللها فحص هياكل مؤخّ 

يتواصل التعاون من و ة.ات الشعاعيّ ( التي تعتمد على التقنيّ NDTة )التحاليل غير اإلتالفيّ 

األمن النووي بفعالية في  رساء منظومةإل INSSPخالل الخطة الشاملة لدعم األمن النووي 

 ،ةدارة النفايات المشعّ إلبتقديم المساعدة لبلدي  ويقوم قسم األمن واألمان النوويين، لبنان

 ثة إشعاعيا .ملوّ القطع اليتيمة والمصادر الالتخلّص من و

 

أْن ننّوه باإلنجازات والبرامج التي تم تحقيقها في إطار اإلتّفاق التعاوني للدول العربيّة  نودّ كما 

(، ARASIAالواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويّْين )

 لي عراسيا منذ عشر سنوات.مجلس ممثّ للبنان  رئاسةونشكر ثقة الدول األعضاء ب

 



 

 

 

 ،للمنظومة الدولية لعدم االنتشارتشّكل ضمانات الوكالة ركيزة أساسية : الضمانات تطبيق -4

. لمنظومةح تلك اأهمية استراتيجية لنجامنطقة الشرق األوسط  فيالضمانات  تطبيق يكتسبو

لعدم تمّكن المدير العام، بحسب ما جاء في يعبّر وفد بالدي عن القلق البالغ وفي هذا اإلطار، 

 ،ددي هذا الصفالوالية المسنَدة إليه في إنفاذ  من إحراز تقدّم  ، حول الموضوعتقريره األخير 

  ضّم إلى معاهدة عدم االنتشار.غير المن الطرف اإلقليمي الوحيد إسرائيل حيث تبقى

 

، المقبل تشرين الثانيطلق في نيويورك خالل تن: المنطقة الخالية في الشرق األوسط إنشاء -5

لمؤتمر األمم المتحدة التفاوضي الهادف إلى إنشاء منطقة خالية من  الدورة الثانية أعمال  

ذا هل هدعميكّرر لبنان و. األسلحة النوويّة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

م ر واستخدااانتشرفع شبح من خالل  ،الدوليى تحصين األمن اإلقليمي والهادف إلالمسار 

دة هقرارات مؤتمر مراجعة معا أسلحة الدمار الشامل عن منطقة الشرق األوسط، انسجاما  مع

 .1995وال سيّما منها لعام ذات الصلة  عدم االنتشار

 

هو حالة و، ختاما ، أودّ أن أتوقّف عند موضوع يكتسب أهمية للبنانالمرأة في الوكالة:  -6

ي الهّوة القائمة ف حجمَ عن الموضوع،  قد بيّن تقرير المدير العام األخيرالمرأة في الوكالة. ف

الدي قدّر وفد بيو. معالجة منهجيةتستدعي  وهي مشكلة مزمنةفي الوكالة،  التمثيل الجنساني

لتي ا نتيجة تطبيق سياسة التوازن الجندريق ، والتحسين المحقّ ةردم هذه الهوّ الجهد المبذول ل

 .اعتمدها المدير العام

 

 

 


