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 ،السعادة و المعالي و الفخامة أصحاب

ا تضافتھااس على األمريكیة المتحدة الواليات إلى الخالص بشكرھا المغربیة المملكة تتقدم
 .لألمن الرابعة القمة ألشغالمؤتمر لكريمة

السو األمن على التھديدات أخطر حالیا يمثل نووية مكونات أو ألسلحة المحتمل االستعمال
 .الدولیین لم

ج أن ىعل تثبت األدلة من الكثیر ھناك .محتملة غیر أو بالوھمیة لیست التھديدات ھذه مثل
 .مرعب جد االحتمال ھذا .نووية مواد استقطاب تحاول والزالت حاولت ماعاتإرھابیة

تدا له كوني قد تقلیدية ولو نووية قنبلة لصناعة اشعاعیة مواد استعمال ان السیاق ھذا في
 .مسبوقة غیر ومناخیة اقتصادية عیاتانسانیة

التهد من النوع ھذا استباق أجل من الضروري من بات الدولي المستوى على فالتنسیق لھذا
 .یدات



 ،الرئیس السید 

لمتا الواليات بعاصمة مجددا الیوم نجتمع (2010) األولى واشنطن قمة من سنوات ستة بعد
واش ملع لخطة" تفعیال النووي األمن مجال في المشتركة مجھوداتنا لتقییم حدةاألمريكیة

 .السابقة القمموبیانات "نطن

ا ھذه للتفعی عملیة تدابیر عدة اتخذت أنھا تذكر بان ،المغربیة المملكة تود ،اإلطار ھذا وفي
لجالل امیةالس للتوجیھات تنفیذا ،اإلرھاب ومكافحة للوقاية الوطنیة ضمناالستراتیجیة لخطة
الم عبر وذلك ،األبعاد المتعددة االستباقیة المقاربة على تؤكد التي ،محمدالسادس الملك ة

    .النووي األمن الدولیة المنظومة لتعزيز وطنیةوإسھامات تدابیر اتخاذ في ثابرة

 :المتخذة األساسیة الوطنیة التدابیر بین ومن

14ـ12 نالقانو اعتماد خالل من ،النوويین واألمان األمن مجال في القانونیة الترسانة تعزيز •
 .واإلشعاعي النووي المجالین في والسالمة باألمن والمتعلق ،2014شتنبر18 في ،2

و ،1540 القرار لجنة أمام الوطني لتقريرھا ،2015 يولیوز 28 في ،المغربیة المملكة تقديم •
 1540 األمن مجلس قراري بنود كل تفعیل على ترتكز جديدة مقاربة إجراءاتتعتمد فق

 .(2011) 1977و (2004)
وذ ،نوويینال واألمان األمن بتعزيز المعنیة الدولیة االتفاقیات كافة إلى االنضمام استكمال •
الح اقیةالتف المعدل 2005 البرتوكول على ،2015 أكتوبر 18 يوم ،المصادقة بإيداعوثائق لك

 .للموادالنووية المادية ماية
 ابةبمث وھي ،واإلشعاعي النووي المجالین في والسالمة لألمن المغربیة الوكالة إنشاء •

 .وطنیة سلطة

ومتنو نیةفھیغ :النووي لألمن الدولیة المنظومة تعزيز في المملكة بإسھامات يتعلق فیما أما
 :التالیة المحاور حول وتدور عة

 جانب ىإل المغرب تكلف السیاق ھذا في .ودولیین اقلیمیین شركاء مع نموذجي تنسیق •
ا مةق بدعم تتعلق والتي ،القمة ھذه خالل اعتمادھا المزمع ،العمل خطة اسبانیابصیاغة

 .النووي اإلرھاب لمكافحة الشاملة ألھدافالمبادرة النووي ألمن
و المغربیة نالمملكتی بین ما بشراكة ،2015 أكتوبر شھر ،"ألفريقیا بوابة" تمرين تنظیم تم •
 من ،قالتنسی على وقدرتھما البلدين جاھزية مدى اختبار بواسطته تم االسبانیة،والذي
ا ببجنو الخضراء الجزيرة میناء من مشع مصدر نقل أثناء إرھابي علىعمل رد محاكاة خالل



-طنجة میناء إلى سبانیا
 .مةالق ھذه أشغال خالل وتوصیات نتائجه تقديم يتم سوف ،المغرب بشمال المتوسط

وارالط حاالت وإدارة لالستجابة العمل فريق رئاسة 2011 سنة تولیه منذ المغرب أعد كما •
وال ءإنشا أسس" بشأن وثیقة ،النووي اإلرھاب لمكافحة الشاملة للمبادرةاإلشعاعیة ئ
لل السیاسي االجتماع خالل ،باإلجماع ،اعتمدت والتي "الردواالستجابة إطار على حفاظ
 وثیقةال ھذه .2015 يونیو في بھلسنكي المنعقد ،اإلرھابالنووي لمكافحة الشاملة مبادرة
حواد إثر للطوارئ حالة في التحضیرية لالستجابة"الفضلى للممارسات بروتوكول تشكل
إط في المنظم ،«REMEX 2013» تمرين أساسنتائج على ترتكز كما ،» نووية إشعاعیة ث
"المغرب باب " المسمى «Convex3»الدولي والتمرين ،2013 ابريل شھر خالل المبادرة ار

 .2013نوفمبر شھر خالل الذرية للطاقة الدولیة الوكالة مع المنظم ،
األم قافةث وتعزيز البشرية الموارد تنمیة إطار في ،بالرباط النووي لألمن االمتیاز مركز نظم •
الدو من العديد ،األمريكیة الطاقة ووزارة الذرية للطاقة الدولیة الوكالة مع النووي،بتعاون ن

 .األوسط والشرق إفريقیا من اطر التدريبیة،لفائدة رات

 ،الرئیس السید

الث زامھاالت لیعكس النووي لألمن الدولیة المنظومة تعزيز في المغربیة المملكة مشاركة إن
مح كالمل جاللة رؤية مع انسجاما السیاق ھذا في المبذولة الدولیة فیالجھود لإلسھام ابت
الجھو لتنسیق وفعال مناسب كإطار األطراف المتعدد تقويةالعمل على القائمة السادس مد
نمالت ألغراض النووية الطاقة واستعمال حقتطوير ضمان خالل من الدولي المستوى على د

   .النووية األسلحة انتشار حظر والتزامات ية

  

 .لكم وشكرا


