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علي راس الدورة العادية  هاباحر التهاني بمناسبة انتخاب مارتا زياكوفاالسيدة  اتوجه الي يسرني اوال ان  
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  مانوا االشفاء العاجل للسيد المدير العام للوكالة الدكتور يوكي ألتمنيكما انتهز هذه الفرصة 

  

  ةالرئيسة السيد

  السادة المندوبون

  السادة والسيدات

  

الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية  علي  اإليجابيللدور اود في البداية ان اعبر عن امتنان موريتانيا 
التنمية االقتصادية والعلمية للدول االعضاء من والدفع ب السالم واألمان العالمي صعيد المساهمة في تحقيق

  لقيم اإلنسانية.ا لوترسيخ بشريةلل سلمية خدمةألغراض خالل تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها 

الت في مجا نا وهذه الوكالة المحترمة دالوفي هذ المجال ال يسعني اال ان انوه بالتعاون المثمر بين ب
ومحاربة تهريب المواد ذات االستخدام المزدوج  وامن المياه والزراعة والبيطرة  التغذية ووالصحة 
   . المختلفة الحدود والمجاالت األخرى و المعابر

  ةالرئيس ةالسيد 

  السادة والسيدات

الصادر  009/2010ة اال ان القانون رقم زال محدودتصحيح ان استخدامات الطاقة النووية في بالدنا ال
وملحقاته التطبيقية  المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية كان البداية الفعلية لتأسيس  2010يناير  20بتاريخ 

تم انشاء السلطة الوطنية للحماية بنية تحتية تشريعية وتنظيمية لألنشطة النووية السلمية، وبناءا علي ذألك 
كمجلس وطنيي مؤلف من عدة  082/2010من والسالمة النووية بموجب المرسوم رقم من االشعاع واال

قطاعات ومؤسسات يعمل تحت سلطة رئيسه وتحت وصاية الوزير االول وباستقاللية ادارية ومالية تامة 



 اتلعاملة في المجال النووي والقطاعالوطنية والدولية ا الهيئاتمع  والعمل وكلفت هذه السلطة بالتنسيق

  الحكومية العاملة في مشاريع الطاقة النووية  

   ةالرئيس ةالسيد

  السادة والسيدات

دقت موريتانيا علي جميع االتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالطاقة النووية وفي مجاالت متعددة  القد ص
الشعاعات  والحماية من اكالمساعدة في حاالت الحوادث النووية  و الطوارئ  وتسيير النفايات النووية 

عمل علي  وضع تفي مجال الحماية من اإلشعاعات و خطة وطنية متكاملة للمساعدة تكما وضع
تقدم بخطي حثيثة في اطار البرنامج تيب في مجال السالمة النووية كما للتكوين والتدر وطنية استراتيجية

  .2021-2019الوطني الثالث للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للفترة  

 مع بعض البلدان الحليفة والصديقة علي انشاء اطار يجمععملت موريتانيا  مانا بالمسؤولية الجماعيةيوا

الهيآت والمؤسسات العاملة في مجال االمن والسالمة النووية في مجموعة دول الساحل الخمس والسنغال 
، والذي نهدف من خالله الي ان 2018يوليو  25- 24التي عقدت اول مؤتمر لها في انواكشوط  بتاريخ  

  .يكون منصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطبيقات الطاقة النووية

  ةالرئيسة السيد

  السادة والسيدات

  

موريتانيا في الدور الهام الذي تلعبه  هذه الوكالة من حيث بث روح  كد مجددا  ثقةؤاريد ان أ ختاما
وفي نفس الوقت نجدد دعمنا عرفية  التعاون مع الدول النامية  من اجل النهوض بقدراتها البشرية والم

والرقابية  الت البحثية والعلمية شراك الوكالة بفعالية في كافة المجاا لمبادرات والتوجهات الرامية اليل
كد اننا في موريتانيا لن نكون ؤنعود ون و، تحقيق التنمية  والرفاهية لشعوب ومجتمعات العالم الهادفة الي

  . السلمي و العلميمع اي استخدام مهما كانت طبيعته للتكنولوجيا النووية خارج اإلطار

  

      اشكركم والسالم عليكم  و

  


