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 الرئیس، السید

 األمنیة والمخاطر عاألوضا إلى �النظر وذلك خاصة همیةأ  النووي  مناأل تونس تولي

 ،التهر�ب ظاهرة مع وتحالفها وتداخلها اإلرهاب ظاهرة وتفاقم تنامنطق بها تمر التي

 .الماضیة السنوات خالل ةمنطقال شهدتها التي منیةاأل التطورات ذلك إلى أضف

 لم  النووي  اإلرهاب أن� قناعة لدینا رسختت ،االعتبارات هذه كل إلى �النظرو  لذلك،

 ممكنا. تهدیدا أضحى بل ،وحسب مفترضا تهدیدا �عد

 الرئیس،  السید

 قانون  مراجعة األخیر، المؤتمر منذ بالدي تولت اإلرهابیة المخاطر مجمل لمواجهة 

 سواء متوافقة جاءت أحكام �عدة النووي  اإلرهاب موضوع وخصت اإلرهاب مكافحة

 ما أو ،1540 رقم القرار منها وخاصة الدولي األمن مجلس قرارات متطلبات مع

 دائرة من وسعنا كما النووي. اإلرهاب أعمال قمع اتفاقیة إطار في بالدي �ه تعهدت

  .الضرور�ة المعدات وتوفیر والتدر�ب القدرات و�ناء يالتوق

 الدیواني �الحرس خاصة فرقة وهي الخطرة"  المواد مكافحة "فرقة حداثإ مؤخرا تم كما

 المشروع غیر التداول مراقبة مهامها ومن ،الحدود�ة والمعابر المناطق �كافة تعمل
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 الصلة ذات البشر�ة قدراتها تجهیز على بالدي وتعمل .المشعةو  النوو�ة للمواد

 الدولي التعاون  برامج قّدمهت وما إمكانیاتنا �ه سمحت ما �قدر الضرور�ة �المعدات

  المتاحة.

 مناأل التمجا مختلف في التدر�بیة اتالورش من اهام اعدد تونس احتضنت كما

 ألطراف او للو�الة التسهیالت مختلف وقدمنا ،اإلقلیمیة وأ منها الوطنیة سواء النووي 

 من لمشار�ین خصصت النووي  مناأل میدان في وورشات جتماعاتا إلقامة أخرى 

 . یین تونسال غیر

  التدر�بیة  لألنشطة مناسب إطار الستحداث حالیا تونس سعىت ،أخرى  جهة ومن

 من األ لدعم مر�ز حداثإ عبر وذلك ،المكونین وتكو�ن الخبرات فیروتو  الفني والدعم

 الوطنیة  الحاجیات لخدمة ،النوو�ة والتكنولوجیا للعلوم الوطني �المر�ز ،النووي 

  قدرات  دراجإ  وسیتم الصلة. ذات لةالو�ا معاییر الى مرجعیته في �ستند ،واإلقلیمیة

 ي النوو  مناأل دعم لمراكز الدولیة الشبكة منض ،تر�یزه حین نشطتهوأ المر�ز هذا

 واإلدارة الو�الة مانةأ شكرأل المناسبة هذه  غتنموأ  �عضو�تها. بالدي تتمتع والتي

 لمساعدة لمسناه الذي لالستعداد االمر�كیة المتحدة �الوال�ات النووي  لألمن الوطنیة

 الهام. المشروع هذا تنفیذ على تونس
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 الرئیس، السید

 وي النو  االرهاب مخاطرل للتصدي لوحدها تكفي ال الديب تبذلها التي وداتالمجه ان 

 وألجل .لمتقلبةا األمنیة لألوضاع نظرا والمشعة النوو�ة للمواد المشروع  غیر والتداول

 الدول مساعدة الذر�ة للطاقة الدولیة الو�الة تتولى أن أهمیة على نؤ�د فإننا ذلك

 األمن  المج في قدراتها لدعم ،تونس ومنها كذل في والراغبة �المنطقة األعضاء

 للطوارئ. ستعداداالو  النووي 

 خصوصي برنامج وتر�یز تصور على الو�الة أمانة نحث فإننا اإلطار هذا وفي 

 المیدانیة المعطیات كافة االعتبار �عین و�أخذ المنطقة هذه لدول موجه النووي  لألمن

 النووي  اإلرهاب مخاطر و�زالة اجهةمو  في قدراتها دعم بهدف الدول هذه وحاجیات

  .اإلمكان قدر

 الرئیس،  السید

 في المشعة المواد من وغیرها النوو�ة والمنشآت المواد جمیع أمن تعز�ز �أن منا إ�مانا

 المؤتمر هذا إقرار نفإ جمیعا، بینا مشتر�ة ومسؤولیة مصلحة العالم، مناطق مختلف

 �ما خرى أ أحداث ا�ة او النووي  االرهاب رمخاطل درئا والتوصیات التدابیر من جملةل
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 هذه كافة على النووي  مناأل بتدابیر االرتقاء من سیمكننا ،منها العرضیة ذلك في

 التي النتائج أن واثقون  ونحن السالمة. معاییر علىأ  تحقیق ضمن سیو  ،المستو�ات

 لنووي ا األمن تعز�ز إلى الرامیة للمجهودات قو�ا دعما ستوفر إلیها التوصل سیتم

 العالمي. النطاق على

 الرئیس،  السید

 لكم متمنیا المؤتمر لهذا رئیسا انتخا�كم على هنئكمأ  أن إال �سعني ال ،الختام في

 للو�الة عاما مدیرا انتخا�ه على ،GROSSY فیرللس تهانینا وأجدد ،والتوفیق النجاح

  .الهام الوزاري  المؤتمر هذا تنظیم وعلى

 

 

 

  


