
1 

 

 

  Royaume du Maroc المغربية المملكة

 
 
 
 
 

 الدولية للوكالة العام للمؤتمر 64 الدورة

 الذرية للطاقة

 
 
 

 
 

 ةبوريط ناصر السيد كلمة
 اإلفريقي والتعاون رجية الخا الشؤون وزير

 ج بالخار القاطنين ربة والمغا

 

 

 

 

 

 

  2020  سبتمبر  9          
 

 
 
 
 
 

 ،سالرئي يدالس

 ،ماالع يرالمد يدالس
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 ،ةوالساد يداتالس
 

 على أهنئكم أن بداية يسرني

 الرابعة للدورة رئيسا انتخابكم

 للوكالة العام للمؤتمر نيتوالس

 .الذرية للطاقة الدولية
 

 عرابإلل كذلك، بةالمناس هذه أغتنم

 على عضاءألا للدول االمتنان خالص عن

 عالضطالل المغربية المملكة في ثقتها

 يدأش كما. الرئاسة هذه بمهام

 لمديرا يدللس نيالمتفا بالعمل

 رافائيل السفير ،وكالةلل العام

 كامل له متمنيا غروسي، ماريانو

 .واليته في والنجاح التوفيق
 

 ،الرئيس يدالس
 

 تونوالس الرابعة الدورة تنعقد

 الدولية للوكالة العام للمؤتمر

 دقيقة ظرفية في ةالذري للطاقة

 يواجه حيث. يئاتثناس عالمي ياقوس

 9ن م أزيد منذ الدولي معلمجتا

 جراء بوقةمس غير تحديات أشهر،

 بعادألا ومتعددة لصعبةا التداعيات

 كافة على، "19-كوفيد" لجائحة

 واالقتصادية لصحيةا–صعدةألا

 .واالجتماعية
 

 أن الإ ايسعن ال الوضع، هذا أمام

 ة،ومسؤولي موضوعية وبكل نعاين،

 اقدرتن وتواضع جاهزيتنا دوديةحم
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 تمتطلبا مع لالتعام على يةاعجملا

 توجبتس بما ةيتثنائاالس الظرفية هذه

 على عملي يقوتنس فعلي عاونت من

 ملؤها بروح الدولي، توىالمس

 الوباء انتشار من للحد االبتكار

 .تداعياته من التخفيف في والتضامن
 

 وقت أي من رثأك ،ايحثن الوضع هذا

 ططناخ ترتيب اعادة على مضى،

 بلس في التفكير وتجديد ،اأولوياتنو

 واستباق الجاهزية نلتحسي أنجع

 في والتعاضد زماتألا تدبير

 .مواجهتها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجاهزية الرقي على هذا حرصنا ان

 أي على ينطوي ال وفاعليتها، منظمتنا

 وقدرتها الحثيثة لجهودها ودحج

 ضاعواال مع التكيف على المتميزة

 .روناكو جائحة أملتها التي
 

 باسم بحرارة، ييأح ياق،الس هذا يفو

 الوكالة، تفاني المغربية، المملكة

 في م،العا المدير يدالس قيادة تحت

 في عضاءألا الدول مجهودات دعم

 أحدث توفير لالخ من ،الوباء مواجهة



4 

 

 كرونا، عن السريع للكشف التجهيزات

 تدريبية دورات تنظيم عن الفض

 . ةالوطني القدرات لتعزيز افتراضية
 

 عن أعرب أن الخصوص، على أود، كما

 للمساعدات المغربية المملكة تقدير

 الوكالة قدمتها التي العاجلة

 ةوخمس لمئة الذرية للطاقة الدولية

 ةخمس ضمنها من ضوا،ع دولة وعشرين

 .فريقيةإ دولة نأربعوو
 

 ، الرئيس يدالس
 

-بجنو والتعاون التضامن ئمباد نإ

 بل رنانة، شعارات مجرد ليست جنوب

 الخارجية ياسةللس ةؤطرم عناوين هي

 الملك لةالالج صاحب سهاأس وضع التي

 .سالساد محمد
 

 صاحب أعلن ئ،المباد ذههب العم

 في السادس، محمد الملك ةالجلل

 قةالخ مبادرة عن الماضي، أبريل

 على عمل طارإ وضع دفهب باقةوس

 لدعم فريقيةاإل الدول رؤساء توىمس

 الصحية زمةألا دارةإ مراحل لفمخت

 .كورونا بجائحة المرتبطة
 

 أرسل المبادرة، لهذه ةوترجم

 ملكية تعليمات على ءبنا المغرب،

 عشرين لىإ يةطب مساعدات ،سامية

 القارة، جهات كافة نم أفريقية دولة

 لمكافحة جهودها في السهاما أجل من
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 هذه تزويد تم حيث. 19 -دكوفي ءوبا

 ومعدات طبية تماتلزبمس الدول

 شركات قبل من محلًيا مصنعة وقائية

 وضعتها التي للمعايير طبقا بيةمغر

 .العالمية الصحة منظمة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه بعد ما أفق في رب،المغ ويتطلع

 بعض مع اجتماع عقد لىإ الجائحة،

 الدولية لةوالوكا فريقيةإلا البلدان

 شامل تقييم جراءإل ،ذريةال للطاقة

 الجائحة بإدارة الصلة تذا للتجارب

 الدروس صالتخواس اشواطها كل في

 .الفضلى الممارسات وتبادل
 

 ،الرئيس يدالس
 

 صةفر المغربية المملكة تغتنم

 لتجديد ،ةالدور هذه انعقاد

 بروح الراسخ وتشبتها التزامها

 النووية سلحةألا انتشار عدم معاهدة

 تنفيذ في لةالوكا ردو وبمركزية
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 كركيزة هدةعاالم هذه مقتضيات

 .االنتشار عدم لمنظومة يةأساس

 

 على المغرب يشدد ،ياقلس ا هذا وفي

 اجل من الجهود وتكثيف تعزيز ضرورة

 ،نافظيحالم مجلس تشكيلة جعةمرا

 تعزيز مسار في يةأساس كخطوة

 النحو على الوكالة داخل الحكامة

 المعدلة، السادسة المادة في ددحالم

 عشرينو واحد منذ اعتمادها تم يالت

 نربعياألو الثالثة الدورة لالخ سنة

 .للوكالة العام للمؤتمر
 

 يحض لم التعديل هذا أن وباعتبار

 عضوا نتيوس ناثني بقبول الإ اآلن لحد

 دولة عشرة ثةالوث مائة أصل من

 نإف التنفيذ، حيز في للدخول

 ةبمساهم ترحب المغربية المملكة

 هذا لتحقيق ضاءعألا الدول ةكاف

 فترة لالخ جاهدة تعملسو المسعى،

 شحذ على المؤتمر لهذا تهارئاس

 ،المقتضى هذا تفعيل ةبغي الدعم

 الحضور تعزيز من يمكنس الذي

 كجهاز نافظيحالم مجلس داخل فريقيإلا

 .للوكالة أساسي
 

 أتمنىو كمصغائإ حسن على أشكركم

 .قوالتوفي النجاح كامل لمؤتمرنا


